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Olsztyn zagłębiem informatycznym województwa? Są na to szanse
Czy Olsztyn stanie się „doliną krzemową” całego województwa? Realną szansę widzi w tym
białostocka Grupa TenderHut z branży IT, która właśnie w Olsztynie zamierza otworzyć biuro
swojej spółki zależnej SoftwareHut. Jaki potencjał ma dla nich to miasto, że otwierając swoje
biura w różnych częściach świata, mogąc wybrać każde inne miasto, w Polsce zdecydowali się
właśnie na stolicę Warmii i Mazur?
To nie przypadek
– Nowe biuro, tym razem w Olsztynie to zdecydowanie nie przypadek – mówi Robert Strzelecki, prezes firmy
SoftwareHut zapytany o taki wybór lokalizacji. – Z Olsztynem jesteśmy już związani m.in. przez projekt
stworzenia Klastra IT, którego założeniem jest integracja Polski północno-wschodniej – dodaje Strzelecki.
I rzeczywiście. Na początku drugiego kwartału tego roku województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie
obiegła wieść, że firma z Białegostoku zaprasza innych przedsiębiorców branży IT do przynależności
w klastrze. Głównym założeniem tej inicjatywy jest kooperacja wielu małych firm IT, które zamiast ze sobą
konkurować walcząc o klientów i o pracowników, mogą wzajemnie wspierać się w rozwoju. Przykład?
Można wzajemnie wynajmować sobie pracowników na projekty, kiedy w jednej firmie brakuje pracownika,
a w innej tymczasowo brakuje zadań. Z Olsztyna do Klastra IT dołączyła m.in. agencja interaktywna
Bloomnet.
Jak Olsztyn na tym zyska?
Warto wspomnieć, że cała grupa kapitałowa TenderHut, w skład której wchodzi zarówno SoftwareHut, jak
i 3 inne spółki, to „mocny gracz” na podlaskim rynku IT. Kilka dni temu przyznano im aż 730 tys. zł
dofinansowania z programu 4 Stock, by zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Otworzyli już 5 biur zagranicą – w Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W planach mają
otwarcie biur m.in. w Nowym Jorku, Irlandii, Francji i Holandii. Na koniec 2016 roku grupa wypracowała
prawie 9 mln zł skonsolidowanego przychodu osiągając 39% dynamikę w stosunku do roku 2015 (6,44 mln
zł). Te liczby i sukcesy robią wrażenie. A to wszystko osiągnęli zaledwie w 2 lata od rozpoczęcia działalności!
Ich programistyczna spółka zależna SoftwareHut w tym roku została uznana przez Computerworld za jedną
z trzech najszybciej rozwijających się firm IT w Polsce.
Jakie korzyści z pojawienia się ich na rynku olsztyńskim odczuje miasto? Przede wszystkim zyskają na tym
potencjalni pracownicy. SoftwareHut będzie rekrutować do swojego nowego oddziału, dzięki temu lokalni
specjaliści IT nie będę musieli opuszczać regionu, by znaleźć dobrze płatną, satysfakcjonującą pracę na
międzynarodowych projektach. Zyska również lokalne środowisko pasjonatów IT. Specjaliści SoftwareHut są
profesjonalnymi prelegentami na branżowych konferencjach, współorganizują konferencję Programistok,
na co dzień angażują się w życie lokalnych społeczności IT współtworząc i wspierając Białostocką Grupę
.NET, meet.js Białystok, Mobile Białystok, Agilestok, grupę BiałQA zrzeszającą środowisko testerów,
wrocławską inicjatywę Make SENSE in IT, biorą udział w Dniu Informatyka, IT Academic Days, a także
w Białostockim Teście Informatyków na Politechnice Białostockiej.
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Już zaczynają integrację środowiska IT w Olsztynie
Specjaliści SoftwareHut już zaczynają od mocnego merytorycznego wkładu w olsztyńskie środowisko IT.
Zaplanowali cykl bezpłatnych spotkań branży, na których najlepsi polscy programiści będą się dzielić swoją
wiedzą.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już w środę 26 lipca w restauracji Sphinx, przy ulicy Staromiejskiej 15. Start
o godzinie 17:00. Zaproszeni są wszyscy entuzjaści branży IT z regionu. A co będzie się dziać?
Wystąpią trzej prelegenci z grupy SoftwareHut Speaking – inicjatywy promującej wśród programistów modę
na budowanie własnej marki jako profesjonalnego prelegenta poprzez szkolenia z zakresu prezentacji
i wystąpień publicznych.
W Olsztynie pojawią się


Maciej Aniserowicz, programista, trener oraz autor najpopularniejszego bloga programistycznego w
Polsce – devstyle.pl, podcasta devtalk.pl, vloger oraz prelegent na najważniejszych konferencjach
programistycznych w kraju. Od wielu lat Microsoft MVP (Most Valuable Professional) w kategorii
.NET. Od 2005 roku posiada tytuł Microsoft Certified Professional. Obecnie Chief Technology
Evangelist w SoftwareHut. Temat wystąpienia: „Testing multithreaded scenarios in .NET”



Kamil Mijacz, pasjonat technologiczny. Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Obecnie Software Developer w SoftwareHut. Temat wystąpienia: „M as Microservices”



Szymon Barszczewski, robotyk z zamiłowania i wykształcenia. Konstruktor, elektronik oraz
programista, miłośnik prostych rozwiązań. Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice
Białostockiej. Obecnie IoT Specialist w SoftwareHut. Temat wystąpienia: „IoT in the House And the
Yard”

Cała agenda spotkania dostępna jest TUTAJ.
Szansa dla Olsztyna
Nowi specjaliści w Olsztynie to również potencjalna szansa dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.
W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych 2016 Fundacji Perspektywy1, w kategorii „Kierunki IT” zajął on
dopiero miejsce 35+. Między nową firmą na olsztyńskim rynku a uczelnią mogłaby nawiązać się współpraca
– może w kierunku praktyk, sponsoringu wydarzeń IT albo wspólnych prelekcji i wykładów? Tak „mocny
gracz” w regionie na pewno zainteresuje młodych pasjonatów IT, którzy mogą zechcieć studiować
Informatykę na UWM, a potem zostać i pracować w swoim mieście.
Czy Olsztyn okaże się zagłębiem informatycznym województwa? Wszystko pokaże czas, ale skoro coraz
większe firmy chcą tutaj inwestować, to „coś musi być na rzeczy”.
1

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-techniczne/kierunki-it
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