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G!ównym powodem s!abego rozpowszechnienia  narz"dzi klasy Business Intelligence opartych 
o licencj" Open Source (OSBI), nie s# braki w funkcjonalno$ciach tego oprogramowania 
–  jest nim obawa przed nowym, nie do ko%ca poznanym rozwi#zaniem, które nie posiada 
ustabilizowanego ekosystemu wsparcia w Europie &rodkowo Wschodniej, w tym oczywi$cie 
w Polsce. Nagrod# za pokonanie strachu i wybór rozwi#za% OSBI s# nie tylko realne 
oszcz"dno$ci finansowe, lecz równie' laur innowatora, który nie boi si" nowych wyzwa%.

Podejmowanie decyzji stanowi krwioobieg 

ka!dej organizacji – dotyka wszystkich komórek 

i wp"ywa na ca"o#ciowe funkcjonowanie 

firmy. Tlenem, niezb$dnym pierwiastkiem 

do prawid"owego funkcjonowania uk"adu kr%!enia 

s% aktualne, skategoryzowane dane, ilustruj%ce 

w przejrzysty sposób szanse i zagro!enia na 

drodze rozwoju organizacji. Systemy BI w tej 

analogii odpowiedzialne s% za dostarczanie tlenu 

do przedsi$biorstwa. Porcje #wie!ego powietrza 

organizacje mog% zdobywa& na kilka sposobów. 

Wielkie koncerny informatyczne proponuj% 

organizacjom dostarczenie „tlenu” w takich 

o#rodkach jak Saint-Tropez, Cannes, Baden Baden, 

czy Aspen – pe"ne wsparcie, wygoda, relaks, Presti! 

(przez du!e P), oczywi#cie wszystko za odpowiedni% 

stawk$. Mimo olbrzymiego wsparcia, rozwi%zania 

te maj% te! wady – stosunkowo nisk% elastyczno#& 

w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb 

organizacji, stosunkowo d"ugi czas pomi$dzy 

kolejnymi wersjami, powoln% reakcj$ na zg"aszane 

przez u!ytkowników b"$dy lub propozycje 

usprawnie'. Ofert$ komercyjn% uzupe"niaj% 

rozwi%zania BI klasy o#rodków Interlaken, Planica 

czy Zakopane – gdzie równie! trzeba p"aci&, 

ale ju! nie tak s"ono: przede wszystkim presti! jest 

mniejszy, czasami ograniczone s% funkcjonalno#ci. 

Najpowa!niejsz% barier% w tym przypadku wydaje 

si$ by& brak gwarancji (niezale!nie od zapewnie' 

dostawców) dalszego, dynamicznego rozwoju 

oprogramowania tej klasy.

Alternatyw% jest wypoczynek z OSBI, który 
mo!e mie& charakter dwojaki: albo decydujemy 
si$ na organizacj$ wycieczki z przewodnikiem, 
który dok"adnie wie „co i jak” i przeprowadzi nas 
bezpiecznie przez wszystkie etapy, na których 
b$dziemy go potrzebowa& (wariant COSS – 
Commercial Open Source Software1), albo 
ruszamy na wypraw$ samodzielnie (wybór 
FOSS – Free Open Source Software) – gdzie 
ryzyko jest znacznie wi$ksze, niektóre szlaki s% 
nieoznaczone, a w razie gdy si$ zgubimy nie"atwo 
o pomoc. W wariancie FOSS mo!emy odkry& 
wi$cej - ale tylko dzi$ki w"asnej determinacji, 
sporemu po#wi$ceniu i przy pe"nej #wiadomo#ci, 
!e wybór ten w finalnym rozliczeniu mo!e by& 
dro!szy ni! COSS np. gdy nasze wewn$trzne zasoby 
informatyczne wdra!aj%ce rozwi%zania s% dro!sze 
ni! konsultanci zewn$trzni lub po prostu czas 
po#wi$cony na nauk$ i rozpoznanie jest d"ugi. 

Krystaliczne powietrze tajgi syberyjskiej na wyspie 
Olchon, p"askowy! Roraima w sercu Wenezuelskiej 
d!ungli, czy okolice lodowego jeziora Jökulsárlón 
s% wstanie dostarczy& powietrza, co najmniej takiej 
samej jako#ci, przy bardzo podobnym ryzyku 
(w przypadku COSS), jak rozwi%zania w pe"ni 

1 Szczegó"owe ró!nice mi$dzy poj$ciami Commercial 
Open Source Software, a Free Open Source Software zosta"y 
opisane i zestawione na str. 48
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komercyjne. Strach przed wypraw% zawsze istnieje, 
szczególnie do miejsc, o których wcze#niej nie 
s"yszeli#my. Jednak pomoc mo!emy odnale(& 
w community, grupie ludzi, którzy rozwi%zuj% 
problemy z pasji – dla samej ch$ci ich rozwi%zania. 
Communities maj% ró!ne wielko#ci, schematy 
funkcjonowania, czy warunki dost$pu do efektów 
swoich prac. Ich fenomen to immanentna 
cecha oprogramowania Open Source, który 
cz$sto ma olbrzymi potencja" i równie cz$sto 
nie jest doceniany. W przypadku FOSS nie ma 
gwarantowanych czasów usuni$cia b"$dów i SLA, 
jednak cz$sto b"$dy/braki traktowane s% jako 
wyzwania, a czasy ich usuwania pozostawiaj% 
daleko w tyle komercyjne rozwi%zania. Zawsze te! 
mo!emy wynaj%& p"atnych przewodników 
(w wariancie COSS) – wtedy, gdy czeka nas 
przebycie trudniejszego szlaku, gdzie nasz dzia" 
IT nie jest w stanie poradzi& sobie z problemem 
lub nie jest w stanie go rozwi%za& w zadanym 
ograniczeniu czasowym.

Wybór rozwi!zania

Nie bez znaczenia przy wyborze oprogramowania 
Open Source jest posta& mentora - osoby/
firmy, która zna rynek rozwi%za' i potrafi 
pomóc w wyborze optymalnej #cie!ki. Mentor 
(z wewn%trz lub z otoczenia organizacji) pomaga 
w zmianie paradygmatu postrzegania rozwi%za' 
opartych o Open Source – wskazuje wybór, który 
wype"ni potrzeby organizacji, a tak!e spe"ni 
narzucone limity czasowe i finansowe. Pomocnym 
czynnikiem w wyborze OSBI jest równie! wysoka 
elastyczno#& dostosowania do indywidualnych 
potrzeb organizacji – wyra!ona np. w "atwo#ci 
integracji z ju! u!ywanymi systemami IT lub liczbie 
spersonalizowanych dodatków, które u"atwiaj% 
korzystanie z narz$dzi finalnym odbiorcom. Maj%c 
#wiadomo#& tych ogranicze' mo!emy #mia"o 
rozpoczyna& fascynuj%c% i umiarkowanie tani% 
podró! w #wiat systemów BI opartych na licencji 
Open Source. 

Zaanga"owanie ca#ej organizacji istotnym 
czynnikiem sukcesu

Przygoda z OSBI mo!e wymaga& du!ego 
zaanga!owania organizacji w proces wdro!enia 
i rozwoju tego oprogramowania. OSBI zazwyczaj 
wymagaj% wi$kszego zaanga!owania informatyków 
danej organizacji, w opozycji do rozwi%za' 
w pe"ni komercyjnych – gdzie znacz% cz$#& 
implementacji przejmuj% zewn$trzni konsultanci. 
Z do#wiadcze' Carrywater wynika !e, odpowiednie 
zaanga!owanie ze strony organizacji w proces 
rozwoju systemu IT pomaga we w"a#ciwym 
wdro!eniu i pe"nym wykorzystaniu mo!liwo#ci, 
jakie daje oprogramowanie. Takie podej#cie 
samo w sobie stanowi spor% gwarancj$ sukcesu. 
Inne czynniki sukcesu opisane s% w drugim naszym 
artykule „By& w 15%”. Potrzeb$ wspó"pracy na linii 
biznes-IT, szczególnie w rozwi%zaniach zwi%zanych 
z BI podkre#lono w raporcie „10 najwa!niejszych 
trendów w BI w 2012 r.”: 

„IT and business users continue to dance around 
“alignment” Companies with enlightened IT 
sta#s and business leaders who recognize the 
business impact of IT are achieving spectacular 
results from BI projects. In these organizations, 
IT no longer tries to squash business-driven BI 
projects, they’re asking how they can support 
and improve them. These organizations will 
continue to see gains from their alignment 
e#orts. But in less enlightened environments, 
BI still represents a battleground for control. 
And, unfortunately, IT just isn’t in a position 
to win.”

($ród"o: Raport Tableau: Top 10 Trends in Business 
Intelligence for 2012) 

COSS (POSS) vs. FOSS

O ile w przypadku komercyjnych rozwi%za' 
rodzajów licencji s% dziesi%tki, w przypadku OSBI 
sposoby licencjonowania mo!emy podzieli& 
na dwie g"ówne grupy:
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A. Commerical Open Source Software, zwane 

  równie! Prioperitary Open Source Software 

  (COSS lub POSS, nie funkcjonuje jeszcze 

  utarte t"umaczenie na j$zyk polski tego sposobu 

  licencjonowania, wi$c na potrzeby niniejszego 

  artyku"u posi"kowa& b$dziemy si$ 

  skrótem COSS). Ten sposób licencjonowania 

  gwarantuje wsparcie wdro!enia i utrzymania 

  poprzez wyspecjalizowane firmy, najcz$#ciej 

  posiadaj%ce prawa kodu oprogramowania. 

  S% to p"atne rozwi%zania, których koszt jest 

  jednak niewspó"miernie ni!szy w porównaniu 

  do rozwi%za' w pe"ni komercyjnych. 

B. Free and Open Source Software (FOSS) – 
  licencja w pe"ni otwarta, rzadziej wyst$puj%ca 
  (przynajmniej dla systemów BI). Rozwi%zania 
  w tym wariancie nie maj% zagwarantowanego 
  wsparcia, nie wyst$puj% !adne koszty zwi%zane 
  z licencjonowaniem. Zdecydowanie si$ na FOSS
  wi%!e si$ z konieczno#ci% posiadania zasobów IT 
  zdolnych do obs"ugi takich rozwi%za'. 

Nomenklatura u!yta w nazewnictwie 
licencjonowania mo!e by& nieco myl%ca. Wi%!e si$ 
to z tym, !e (róde" COSS nale!y szuka& w modelach 
rozwoju oprogramowania typu shareware lub FOSS 
w"a#nie.

Cechy COSS/POSS FOSS

Koszt Co do zasady oprogramowanie 
jest bezp"atne, jednak 
obowi%zuj% op"aty tzw. support 
fee

Oprogramowanie jest 
bezp"atne, nie ma op"at support 
fee, bo taka us"uga nie jest 
dost$pna w tym modelu

Wsparcie wdro'eniowe 
i utrzymaniowe

Mo!na skorzysta& z pomocy 
wyspecjalizowanych firm

Wdro!enia i utrzymania 
dokonuje si$ si"ami w"asnych 
zasobów

Rozwój oprogramowania Software rozwijany do#& 
regularnie, wraz z potrzebami 
u!ytkowników biznesowych

Software rozwijany raczej 
samorzutnie, niekoniecznie 
w sposób kontrolowany – 
funkcje biznesowe dost$pne 
z opó(nieniami

Dodatkowe funkcjonalno$ci Bardzo du!o dodatkowych 
funkcjonalno#& zwi$kszaj%cych 
atrakcyjno#& rozwi%zania

Ograniczony dost$p do 
interesuj%cych funkcjonalno#ci, 
chocia! istnieje mo!liwo#& 
dokupienia rozwi%za' opartych 
na COSS

Dokumentacja Pe"na, rzetelna Lakoniczna, cz$sto niepe"na
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Kluczowe korzy$ci: oszcz%dno$ci

G"ównym powodem, który sk"ania organizacje do 
wyboru narz$dzi Open Sourcowych (nie tylko BI) 
s% koszty, a dok"adniej - potrzeba ich ograniczenia. 
Nale!y wyra(nie podkre#li&, !e narz$dzia BI oparte 
na licencjach Open Source (nawet FOSS) nie s% 
darmowe – tak, jak w przypadku produktów 
komercyjnych istotne pozostaj% koszty sprz$tu, 
wdro!enia, utrzymania, rozwoju, i wsparcia. 

Zdecydowan% przewag% rozwi%za' BI opartych 
na Open Source stanowi ni!szy koszt "%czny, 
wynikaj%cy przede wszystkim z braku op"at 
licencyjnych. Korzy#ci takie, jak szybko#& 
eliminowania b"$dów w oprogramowaniu 
i wdra!aniu nowych funkcjonalno#ci – dzi$ki 
rozbudowanym communities s% widoczne i cenne, 
jednak w znacznie mniejszym stopniu przyczyniaj% 
si$ do rosn%cej pozycji OSBI. 

W przypadku rozwi%za' komercyjnych stopie' 
skomplikowania modeli finansowych opisuj%cych 
sposoby licencjonowania cz$sto uniemo!liwia ich 
rzeteln% analiz$, nawet gdy porównaniu podlegaj% 
tylko dwa parametry funkcjonalno#& i cena. 

Troch$ inaczej rzecz si$ ma w przypadku OSBI. 
Poszukuj%cy rozwi%zania informatycznego 

typu Open Source nie musi po#wi$ca& czasu 
na analizy cen, typów, okresów, czy te! 
marketingowo „podkr$canych” pakietów licencji. 
Porównuje tylko funkcjonalno#ci, które de facto 
s% wystandaryzowane. Dzi$ki temu mo!na 
oszcz$dzi& czas potrzebny do wyboru optymalnego 
rozwi%zania. Jest to oszcz$dno#& troch$ 
ukryta, cz$sto nie brana pod uwag$, a jednak 
przygotowanie RFP, a w szczególno#ci analiza 
i porównanie ofert potrafi% mocno obci%!y& bud!et 
departamentu IT. 

Rozwi%zania oparte na licencjach Open Source, 
w tym OSBI, maj% coraz wi$ksze znaczenie 
w mo!liwo#ciach redukcji kosztów zwi%zanych 
z IT. Dynamik$ i powag$ zmian w tym kierunku 
podkre#laj% najwi$ksi #wiatowi gracze – na przyk"ad 
IBM, który w tym roku zrezygnowa" z rozwi%za' 
ORACLE Siebel implementuj%c Open Source’owy 
SugarCRM. 

Jak ilustruje wykres z raportu Lowering the 
Cost of the Business Intelligence with Open 
Source przygotowanego przez Third Nature, 
najwi$ksze oszcz$dno#ci wynikaj%ce z wdro!enia 
OSBI ujawniaj% si$ wraz ze skal% wykorzystania 
systemu. Na wykresie zestawiono #rednie koszty 
rozwi%za' oferowanych przez czterech g"ównych 
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%ród"o: Raport Lowering the Cost of the Business Intelligence with Open Source Third Nature
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dostawców komercyjnych z kosztami Pentaho 
(jednego z liderów OSBI). W przypadku gdy 
licencje wykorzystywane s% przez 25 u!ytkowników 
(wdro!enie ma"e) oszcz$dno#ci w horyzoncie 
3-letnim kszta"tuj% si$ na poziomie 50%, ale dla 
organizacji z 500 u!ytkownikami (wdro!enie du!e) 
oszcz$dno#ci s% pi$tnastokrotne!

Nawet przy za"o!eniu identycznych nak"adów 
na wdro!enia rozwi%za' BI komercyjnych i Open 
Source’owych najwi$kszy spadek kosztów wida& 
wraz ze wzrostem liczby u!ytkowników. Przewaga 
ta jest niejako oczywista, bo bierze si$ z braku 
op"at za pojedyncze licencje, przez to wraz ze 
wzrostem liczby u!ytkowników koszt kra'cowy 
maleje dynamicznie. 

Liderzy OSBI

Na rynku istnieje kilkana#cie ciekawych rozwi%za' 
Business Intelligence dzia"aj%cych w oparciu 
o licencj$ Open Source. Spo#ród nich na szczególn% 
uwag$ zas"uguj%:

Pentaho

Najbardziej rozpowszechnione rozwi%zanie 
klasy OSBI. Jest ju! na tyle dojrza"e, !e zacz$"o 
pojawia& si$ w presti!owych porównaniach 
software’u, np. w „magic quadrant” Gartnera. 
Szczególn% zalet% jest niska cena licencji i – co za 
tym idzie – niskie TCO. Klienci Pentaho s% 
zadowoleni z dzia"ania rozwi%zania i dostrzegaj% 
ci%g"% popraw$ jako#ci. Oprogramowanie jest 
stale rozwijane, ostatnio np. wzbogaci"o si$ 
o mo!liwo#ci raportowania zoptymalizowanego 
pod iPady. Pentaho to jeden z liderów OSBI 
dostrzegaj%cy przysz"e trendy i wpisuj%cy je 
w swoje rozwi%zania. Tak by"o gdy dostarczy" 
funkcjonalno#ci dla integracji w"asnego ETL i BI 
z Hadoop, uzupe"niaj%c rozwi%zania o obs"ug$ baz 
NoSQL, – wszystko po to, aby zapewni& wsparcie 
dla analizy danych pochodz%cych z du!ych 
i ró!norodnych (róde". 

Jaspersoft

To kolejna ciekawa propozycja platformy BI z rynku 
open source. Podobnie jak w przypadku Pentaho, 
zaimplementowano tu rozwi%zania Apache Hadoop 
(ze wsparciem dla baz NoSQL) oraz HTML-5 dla 
#rodowiska iOS, w szczególno#ci dla iPadów. 
Od 2010 roku Jaspers umo!liwi" dost$p do swoich 
us"ug w chmurze w modelach SaaS i PaaS. 

SpagoB

Dostawc% platformy SpagoB jest w"oska firma 
konsultingowa Engineering Group, która na jej 
bazie tworzy rozwi%zania dostosowane do potrzeb 
konkretnych organizacji. Oprogramowanie to 
jest przewa!nie u!ywane w ma"ych #rodowiskach  
– #rednio 50 u!ytkowników, baza danych 
o pojemno#ci 50 GB. 

Dla kogo OSBI? 

Wydaje si$, !e szczególn% uwag$ na narz$dzia 
Open Source’owe powinny zwróci& instytucje 
ze sfery bud!etowej, w których najwa!niejszym 
kryterium w przetargu jest cena oraz organizacje 
pozarz%dowe, które od zawsze musz% si$ troszczy& 
w wyj%tkowy sposób o koszty. 

Naturalnym odbiorc% OSBI s% te! oczywi#cie 
przedsi$biorstwa, szczególnie te, w których 
presja na zdobycie przewag konkurencyjnych jest 
du!a, a bud!ety podlegaj% znacznym redukcjom. 
Jak pokazuj% zestawienia, przy wdro!eniu OSBI 
oszcz$dza si$ na jednostkowym koszcie na 
u!ytkownika – im wi$ksze wdro!enie, tym wi$ksze 
oszcz$dno#ci.

Open Source’owe rozwi%zania BI maj% dobre 
perspektywy rozwoju. Dynamik$ wzrostu liczby 
ich wdro!e' na #wiecie potwierdza wiele 
mi$dzynarodowych raportów. )róde" takiej 
sytuacji mo!na upatrywa& nawet w zmianach 
makroekonomicznych w skali globalnej: obserwuje 
si$ wzrost zainteresowania OSBI w Chinach 
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i Indiach gdzie “zachodnie” prawa autorskie nie 
s% przyja(nie odbierane, a rzeszom informatyków 
"atwiej jest pracowa& na rozwi%zaniach opartych 
na otwartym dost$pie do kodu. Kryzys, cho& dalecy 
jeste#my od nadu!ywania tego poj$cia, w sposób 
znacz%cy odciska pi$tno na bud!etach wielu 
departamentów IT, co w naturalny sposób sk"ania 
je do wyboru rozwi%za' mniej kapita"och"onnych 
– opartych na modelach OSBI i SaaS. 

Problemy we wdra"aniu OSBI

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez 
Carrywater, korzy#ci wynikaj%ce z zastosowania 
rozwi%za' OSBI nie s% w pe"ni u#wiadomione 
cz"onkom zarz%dów przedsi$biorstw podejmuj%cych 
kluczowe decyzje dotycz%ce infrastruktury 
IT. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka: 
agresywna polityka sprzeda!owa firm oferuj%cych 
komercyjne rozwi%zania i ich “historyczna” 
obecno#&, przywo"any na wst$pie strach przed 
brakiem odpowiedniego wsparcia czy dalszego 
rozwoju oprogramowania lub propagowana 
– pozornie ni!sza wiarygodno#& OSBI. Przeciwnicy 
rozwi%za' Open Source’owych maj% kilka 
argumentów. Wi$kszo#& z nich zamyka si$ 
w ironicznej, anglosaskiej maksymie: “You get what 
you pay for” – jakoby niska cena wp"ywa"a na 
jako#&. Nic bardziej mylnego – rynki dynamicznie 
ewoluuj%, a z nimi modele kszta"tuj%ce 
oprogramowanie. Coraz wi$cej niskokosztowych 
modeli biznesowych udowadnia przydatno#& 
oferowanych rozwi%za' – oferuj%c wi$cej za mniej, 
zachowuj%c przy tym wysok% jako#&. 

Kolejn% przeszkod% dla popularyzacji OSBI jest 
system wynagradzania dyrektorów IT. Szefowie 
departamentów IT uwa!nie analizuj% mo!liwo#ci 
dalszego rozwoju i #cie!ki awansu wewn%trz 
i na zewn%trz organizacji. Najcz$stszym pytaniem 
kolejnego pracodawcy jest: „Portfelem, 
o jakim bud!ecie zarz%dza" Pan ostatnio?”. 
Jest to naj"atwiejszy krok kategoryzacji kandydatów. 

Zak"ada si$, !e im wi$kszy bud!et, tym wi$kszy 
stopie' skomplikowania #rodowiska, skumulowana 
odpowiedzialno#& i cz$sto to w"a#nie ta odpowied( 
determinuje proponowany poziom stanowiska 
oraz wynagrodzenia. Mi$dzy innymi dlatego, 
rzadko który manager IT chce zarz%dza& mniejszym 
bud!etem. Wdro!enie OSBI jednoznacznie 
implikuje chudszy portfel do kontrolowania. 
Tajemnic% poliszynela jest, !e wi$kszy bud!et 
danego projektu, czy departamentu przek"ada 
si$ na wi$ksz% „w"adz$” organizacyjn%. Pochodn% 
wynagradzania jest te! stopie' realizacji planu. 
Bardzo cz$sto niewykonanie bud!etu traktowane 
jest jako b"%d w planowaniu. U"atwieniem dla OSBI 
by"by odwrotny sposób wynagradzania, w którym 
wdra!anie mniej kapita"och"onnych rozwi%za' 
(nawet w stosunku do planu) jest nagradzane. 
W kontek#cie tak funkcjonuj%cych systemów 
motywacyjnych, nie dziwi fakt, !e na biurkach 
zarz%du najcz$#ciej l%duj% przygotowane przez 
dyrektorów IT propozycje kurortów na Malediwach 
czy pla!ach Barbadosu, oczywi#cie w wersji 
all inclusive z przelotem prywatnym odrzutowcem. 

Zmiana orientacji na wybór niskokosztowych 
rozwi%za' i premiowanie takich wyborów jest 
szans% na wzrost dynamiki rozwoju OSBI, a tym 
samym na zauwa!alne obni!enie kosztów 
dzia"alno#ci IT. 

****

Szersze zastosowanie narz$dzi opartych o licencj$ 
Open Source mo!liwe jest tylko dzi$ki zmianie 
mentalno#ci decydentów. To ambitne zadanie, 
cz$sto wymagaj%ce od organizacji zaanga!owania 
podmiotów zewn$trznych. St%d te! zauwa!alny 
jest popyt na us"ugi polegaj%ce na tak zwanym 
podwójnym sprawdzaniu (double check). 
Zarz%d zg"aszaj%cy si$ do integratora lub 
firmy konsultingowej z potrzeb% zbadania 
alternatywnych rozwi%za' ni! te zaproponowane 
przez departament IT to ju! nie egzotyczna us"uga. 
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Cel wdro!enia systemu BI jest jeden – zdobycie 
danych, które w ustrukturyzowanej formie 
pozwol% na uzyskanie przewag konkurencyjnych. 
Preferencje ka!dej organizacji s% unikatowe, 
ró!ny stopie' akceptacji ryzyka, ró!ne bud!ety, 

etc. To od kluczowych decydentów zale!y, 
czy firma zdecyduje si$ na drogi o#rodek SPA, 
czy wypraw$ niskokosztow%, przynosz%c% te same – 
drogocenne dane, dodatkowo zapewniaj%c% opini$ 
“odkrywców” w#ród zaprzyja(nionych firm.

Marek Zi"tek (Marek.Zietek@carrywater.com)

S!awomir Folwarski (Slawomir.Folwarski@carrywater.com)

Carrywater Group S.A. jest firm% konsultingow%, która od ponad 15 lat skutecznie wspiera organizacje w definiowaniu 
i osi%ganiu celów strategicznych. Doradzamy w obszarze biznesowym i IT. Prowadz%c projekty doradcze wykorzystujemy 
kompetencje zarz%dzania projektami – wysokiej jako#ci produkty dostarczamy szybko i efektywnie. Firma poszukuje 
nowych rozwi%za' i inwestuje w innowacyjne przedsi$wzi$cia zarówno zach$caj%c pracowników do zg"aszania pomys"ów, 
jak i proponuj%c Klientom wspó"prac$ w modelu Ventures.


