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Jak w kontekście zadań administracji publicznej   
zastosować w praktyce rozwiązania chmurowe?

Paweł Więckowski



Poznasz

• Obszary stosowania rozwiązań chmurowych w administracji
• Ryzyko zastosowania chmury publicznej w administracji
• Normy ISO 27017 i 27018 oraz dobre praktyki pozwalające na

wykazanie stosowania adekwatnych do ryzyka technicznych
i organizacyjnych środków zabezpieczeń.



Chmura obliczeniowa

• Model umożliwiający powszechny, wygodny 
dostęp sieciowy na żądanie do wspólnej puli 
konfigurowalnych zasobów obliczeniowych 
(np. sieci, serwerów, pamięci masowej, 
aplikacji i usług), które mogą być szybko 
dostarczone i uruchomione przy minimalnym 
wysiłku zarządczym lub interakcją z dostawcą 
usług. Innymi słowy, chmura obliczeniowa to 
metoda przechowywania, pobierania                        
i przetwarzania danych oraz uzyskiwania 
dostępu do oprogramowania przez Internet 
(lub inne sieci).*

* Definicja wg Narodowego Instytutu Norm i Technologii (NIST)



3 główne rodzaje usług chmury obliczeniowej

IaaS
(Infrastructure as a Service)

•Infrastruktura, jako usługa 
zapewnia dostęp za pomocą 
Internetu do 
zwirtualizowanych zasobów 
fizycznych, dzięki czemu 
można rozwijać 
oprogramowanie bez 
konieczności zakupu lub 
konserwacji własnego 
sprzętu. Przykładami IaaS 
będą AWS Elastic Compute 
Cloud, Azure Virtual 
Machines i Google Compute 
Engine.

PaaS
(Platform as a Service)

•Platforma jako usługa 
dostarcza internetową 
platformę obliczeniową, na 
której można rozwijać, 
testować i wdrażać 
aplikacje. Przykładami PaaS 
będą Azure App Service, 
Heroku, Google App Engine                   
i Openshift.

SaaS
(Software as a Service)

•Oprogramowanie jako 
usługa umożliwia 
korzystanie z aplikacji za 
pomocą Internetu. 
Przykładami SaaS będą 
Salesforce i Microsoft Office 
365.



4 główne modele dostarczania usług chmurowych

Chmura prywatna
•Oznacza bazujące na chmurze obliczeniowej zasoby, które są wykorzystywane wyłącznie przez jedną 
organizację, a infrastruktura lub usługi zarządzane są poprzez sieć prywatną. 

Chmura publiczna
•Chmura publiczna jest zarządzana przez zewnętrznych dostawców, którzy wykorzystują swoją infrastrukturę 
w celu świadczenia współdzielonych usług na rzecz wielu użytkowników (z ang. multi‐tenant)

Chmura społecznościowa
• Jest to platforma przeznaczona dla wielu użytkowników (z ang. multi‐tenant), dostępna wyłącznie dla 
określonej grupy użytkowników i zaprojektowana tak, aby odpowiedzieć na ich wspólne potrzeby.

Chmura hybrydowa
•Hybrydowe rozwiązania chmurowe stanowią połączenie 2 lub więcej modeli dostarczania chmury (usług 
chmury prywatnej, publicznej lub społecznościowej) w sposób umożliwiający współdzielenie danych 
pomiędzy nimi.



Korzyści chmury obliczeniowej
•Chmura obliczeniowa zmniejsza 
nakłady kapitałowe w zakresie 
inwestycji w sprzęt i 
oprogramowanie, a także koszty 
zakładania i utrzymania lokalnych 
centrów danych.
•Najlepsza klasa funkcjonalności 
względem ceny

Koszty

•Większość produktów chmury 
obliczeniowej jest oferowana jako 
usługi samoobsługowe, dostępne 
na żądanie. Oznacza to, że zasoby 
chmurowe mogą być dostarczane 
szybko i elastycznie.

Elastyczność

•Usługi chmurowe są regularnie 
ulepszane w celu zapewnienia 
szybkiej i wydajnej pracy. 
Osiągnięcie równoważnego 
poziomu wydajności usług w 
przypadku rozwiązań typu on‐
premisemoże być niezwykle 
kosztowne.

Wydajność

•Chmura obliczeniowa jest 
elastycznym modelem dostarczania 
zasobów, co oznacza, że możliwe 
jest dynamiczne dostosowywanie 
(zwiększanie i zmniejszanie) jej 
zasobów w zależności od 
zapotrzebowania.

Skala

•Usługi chmurowe zazwyczaj 
podlegają pomiarom, dzięki czemu 
użytkownik ma stały wgląd w 
poziom zużycia danej usługi. 
Pomaga to w zarządzaniu budżetem 
IT.

Transparentność

•Własne centra danych wymagają 
znacznych nakładów wstępnych 
oraz bieżącego utrzymania.
•Wsparcie i utrzymanie chmura 
obliczeniowa zapewnia dostawca, 
dzięki czemu wewnętrzne zespoły 
IT mogą skoncentrować się na 
bardziej strategicznych celach.

Produktywność



USŁUGI CHMUROWE DLA 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ



Estonia – jeden liderów digitalizacji państwa w EU

• Estonia jest jednym                                      
z niekwestionowanych liderów                     
w zakresie implementacji 
nowoczesnych technologii                         
w administracji publicznej na świecie.

• Estońska e‐Administracja oferuje 
bezpośrednich korzyści dla obywateli.

• e‐Estonia obejmuje szeroki wachlarz 
zróżnicowanych e‐usług z zakresu 
realizacji podstawowych praw                            
i obowiązków obywatelskich, 
przedsiębiorczości, zdrowia. 

Przykłady:
• Border Queue 

Management
• i‐Voting
• e‐Tax
• e‐Business Register
• Electronic Land Register
• e‐Banking
• e‐Ticket
• e‐School
• Dream Apply
• Electronic Health Record
• e‐Prescription
• e‐Police

• e‐Residency
• e‐Law
• e‐Court
• e‐Cabinet
• Industry 4.0



• Pozytywnym efektem pandemii koronawirusa było przyspieszenie 
wdrożenia Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP),                       
a co za tym idzie również cyfryzacji urzędów i jednostek samorządowych.

• Platforma ZUCH ‐ Zapewniania Usług Chmurowych – dla administracji,                 
w szczególności samorządowej. ZUCH został oparty na sprawdzonym 
brytyjskim modelu G‐Cloud, który ma ułatwić samorządom 
wykorzystywanie innowacji cyfrowych. ZUCH oferuje:
– usługi infrastrukturalne (IaaS), a więc np. usługi składowania danych, bazy danych, 

archiwizacji czy tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii
– oprogramowanie chmurowe (SaaS), np. gotowe programy do obsługi finansów czy 

księgowości, pracy zespołowej – tak ważnej w czasie epidemii, a także 
elektronicznego obiegu dokumentów.

https://www.prawo.pl/samorzad/model‐chmurowy‐w‐administracji‐bedzie‐upowszechniony‐
przez,500153.html

W Polsce mamy ZUCHa



• ZUCH wspiera samorządy w wyborze odpowiedniej usługi 
lub całego katalogu usług. Kupujący, czyli jednostka 
samorządu może przejrzeć oferty zweryfikowanych 
dostawców, zapoznać się z warunkami technicznymi i cenami.

https://www.prawo.pl/samorzad/model‐chmurowy‐w‐administracji‐bedzie‐upowszechniony‐
przez,500153.html

W Polsce mamy ZUCHa



ZUCH

Bezpieczeństwo
•Zachowanie zasad 
bezpieczeństwa bez 
ryzyka dostępu przez 
niepowołane osoby do 
danych.

Optymalizacja 
kosztów
•Ograniczenie kosztów 
inwestycyjnych                      
w zakresie 
infrastruktury                           
i oprogramowania.

Gotowe 
rozwiązania 
informatyczne
•Nielimitowany i zdalny 
dostęp do danych na 
każdym urządzeniu                   
z dowolnego miejsca.

Obsługa urzędu w 
sytuacji kryzysowej
•Gotowe rozwiązania 
ułatwiające pracę 
zdalną, które możesz 
szybko wykorzystać.



ZUCH – Korzyści dla odbiorców usług

•Ministerstwo cyfryzacji bierze na siebie ciężar weryfikacji dostawców, tak by samorządowcy mieli 
pewność, że zamawiają bezpieczne rozwiązania.

• Opracowano standardy bezpieczeństwa chmur obliczeniowych, zarówno dla dostawców, jak                                   
i kupujących. To pozwola na bezpieczne poruszanie się w obszarze chmurowym, a jednocześnie 
umożliwia sprawdzanie samorządom, na jakim poziomie bezpieczeństwa są ich systemy informatyczne 
i jak mogą wprowadzać innowacje w swoich aplikacjach, aby były w pełni bezpieczne i by mogły je 
realizować w modelu chmurowym.

Zweryfikowani dostawcy, bezpieczne rozwiązania

• Po podjęciu przez samorządowców decyzji o wyborze usług, ZUCH pomoże m.in. w projektowaniu 
chmurowych i hybrydowych rozwiązań informatycznych, ich konfiguracji, a także wdrażaniu. Pomoże 
też w migracji usług i oprogramowania w chmurze obliczeniowej, w kontroli jakości i testowaniu 
wydajności, a także w zarządzaniu usługami chmurowymi.

Wsparcie również po zakupie

• Zapewnienie standaryzacji i spójności rozwiązań.
•Wspólne zamówienia realizowane przez kilka samorządów, np. organizacja grup zakupowych, 
pozwalają na optymalizację kosztów zakupów.

Standaryzacja rozwiązań i optymalizacja kosztów



Decyzja o migracji do chmury

Cele
• Podniesienie bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie danych i ich odtwarzalność
• Wzrost wydajności
• Obniżenie kosztów utrzymania
• Skrócenie czasu wdrożenia
• Zaufanie do rozwiązań chmurowych
• Elastyczność w pozyskiwaniu infrastruktury
• Brak konieczności utrzymania infrastruktury 

(delegowanie odpowiedzialności)
• Dostęp do najnowszych technologii

Przykładowe rozwiązania
• Współdzielenie plików, dysk współdzielony
• Backup
• Elektroniczny zarządzanie dokumentacją                 

(np. EZD RP, edok)
• System do nagrywania sesji spotkań                           

z możliwością głosowania
• Pakiet biurowy online (edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, edytor prezentacji, klient poczty 
elektronicznej)

• Transkrypcja mowy na tekst
• Narzędzia pracy grupowej
• Poczta elektroniczna
• Ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy 

(np. Jira)
• Platforma eLearning

https://chmura.gov.pl/zuch/news/badanie‐zapotrzebowania‐na‐uslugi‐chmurowe‐w‐jednostkach‐samorzadu‐terytorialnego‐zapraszamy‐do‐wypelnienia‐ankiety



RYZYKO ZASTOSOWANIA CHMURY 
PUBLICZNEJ W ADMINISTRACJI 



Najważniejsze ryzyka zastosowania chmury                            
w administracji publicznej

• Wpływ utrata poufności, integralności lub dostępności 
informacji z uwględnieniem kategorii informacji
– Niekontrolowane informacje nieklasyfikowane
– Kontrolowane informacje urzędowe
– Kontrolowane wrażliwe informacje urzędowe
– Informacje niejawne

• Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych                        
w chmurze ‐ międzynarodowe transfery danych

https://chmura.gov.pl/zuch/static/media/SCCO_v_1.00.pdf



Zagrożenia w zakresie poufności, integralności                       
i dostępności*

• Proces wyboru optymalnego modelu chmury obliczeniowej powinien
w szczególności uwzględniać analizę ryzyka z punktu widzenia celów
bezpieczeństwa (poufności, integralności i dostępności) oraz klasyfikacji
systemu (m.in. jego wpływu na realizowane zadania statutowe)
– Poufność ‐ zachowanie autoryzowanych ograniczeń w dostępie i ujawnianiu

informacji, w tym środki ochrony prywatności i informacji o zastrzeżonym dostępie.
Utrata poufności to nieuprawnione ujawnienie informacji.

– Integralność ‐ zabezpieczenie przed niewłaściwą modyfikacją lub zniszczeniem
informacji; obejmuje zapewnienie niezaprzeczalności i autentyczności informacji.
Utrata integralności to nieautoryzowana modyfikacja lub zniszczenie informacji.
Należy zauważyć, że nieuprawnione zniszczenie informacji spowoduje utratę
dostępności tych informacji.

– Dostępność ‐ zapewnienie terminowego i niezawodnego dostępu do informacji
i ich wykorzystywania. Utrata dostępności oznacza zakłócenie dostępu lub
możliwości korzystania z informacji lub systemu teleinformatycznego.

*NIST FIPS Publication 199





Poziom SCCO1: 
Niekontrolowane informacje nieklasyfikowane

• Poziom SCCO1 obejmuje wszystkie dane przeznaczone do publicznego
udostępnienia – bez prawnych wymagań dotyczących zachowania
poufności (np. publiczne strony internetowe). Obejmuje również niektóre
informacje wymagające minimalnej kontroli dostępu. Dostęp do usług
odbywa się przez Internet i/lub za pośrednictwem logicznie wydzielonych
usług transmisji danych.

• Poziom SCCO1 obejmuje informację publiczną, która:
– nie jest informacją prawnie chronioną,
– może posiadać ograniczenia związane z prawem autorskim.



Poziom SCCO1: 
Niekontrolowane informacje nieklasyfikowane

• Konsekwencje ujawnienia niekontrolowanej informacji nieklasyfikowanej:
– brak negatywnych konsekwencji dostępu osób nieuprawnionych do

informacji lub
– konsekwencje w postaci skutków prawnych związanych z prawem

autorskim.

• Jednostki administracji publicznej mogą przetwarzać informacje na
poziomie SCCO1 z wykorzystaniem usług publicznych chmur
obliczeniowych.



Poziom SCCO2: 
Kontrolowane informacje urzędowe

• Poziom SCCO2 obejmuje informacje istotne dla realizacji działań
statutowych instytucji administracji publicznej, udostępniane bez
ograniczeń pracownikom instytucji lub na podstawie porozumień
o zachowaniu poufności.

• Poziom SCCO2 obejmuje informacje, która:
– zawiera dane osobowe podlegające ochronie ustawowej,
– zawiera tajemnicę przedsiębiorcy, w tym tajemnice

branżowe/instytucjonalne podlegające prawnej ochronie,
– nie jest informacją niejawną, chronioną na podstawie odrębnych

przepisów.



Poziom SCCO2: 
Kontrolowane informacje urzędowe

• Konsekwencje ujawnienia informacji:
– negatywne konsekwencje związane z nieupoważnionym dostępem

związane są z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
naruszeniem ustaw o ochronie tajemnic zawodowych, naruszeniem
tajemnicy przedsiębiorcy i co za tym idzie, mogą wywołać określone
ustawowe sankcje (np. art. 23 ustawy o dostępie informacji
publicznej).

• Jednostki administracji publicznej mogą przetwarzać informacje ma
poziomie SCCO2 z wykorzystaniem usług publicznych chmur
obliczeniowych pod warunkiem spełnienia przez dostawcę usług
organizacyjnych i technicznych wymagań SCCO.



Poziom SCCO3: 
Kontrolowane wrażliwe informacje urzędowe

• Poziom SCCO3 obejmuje:
– wrażliwe, prawnie chronione informacje i dane referencyjne

krajowych rejestrów ‐ określone w odrębnych przepisach (w tym dane
o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego);

– inne informacje wymagające jednoznacznego oznaczenia jako
informacje o ograniczonym dostępie, w szczególności których
nieuprawnione ujawnienie może obniżać skuteczność zabezpieczeń
stosowanych w systemach administracji rządowej.



Poziom SCCO3: 
Kontrolowane wrażliwe informacje urzędowe

• Ze względu na wrażliwość tych informacji mogą one być przechowywane
i przetwarzane tylko w środowisku Rządowej Chmury Obliczeniowej
(RChO).

• Wysoka dostępność wymagana jest dla zachowania ciągłości realizacji
procesów biznesowych i zadań statutowych jednostek administracji
publicznej, również w przypadku braku dostępu do usług sieci Internet.



Poziom SCCO4: 
Informacje niejawne

• Obejmuje informacje klasyfikowane jako niejawne zgodnie z Ustawą z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

• Obecnie brak możliwości przetwarzania informacji niejawnych w formalnie
nieakredytowanych środowiskach chmur obliczeniowych.



Ramy zarządzania ryzykiem zastosowane w ekosystemie 
chmury – perspektywa Odbiorcy usług w chmurze



NORMY ISO DLA USŁUG CHMURY

Normy ISO 27017 i 27018 oraz dobre praktyki pozwalające na wykazanie 
stosowania adekwatnych do ryzyka technicznych i organizacyjnych 
środków zabezpieczeń



Standardy ISO 27000 – Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo danych 
osobowychŚrodki zabezpieczeń

System Zarządzania 
Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI)

ISO 27001:2022 ‐ wymagania 
wdrożeniowe dla SZBI

ISO 27002:2022 Bezpieczeństwo 
informacji, cyberbezpieczeństwo i 
ochrona prywatności (przegląd 

środków zabezpieczeń 
bezpieczeństwa informacji)

ISO 27701 ‐ czynności, które 
organizacje muszą zrobić podczas 

wdrażania PIMS (system 
zarządzania informacjami 

o prywatności)

ISO 27017 ‐ kodeks postępowania 
w zakresie ochrony informacji 
przechowywanych w chmurze, 

stosowanie środków zabezpieczeń 
z Załącznika A (ISO 27002)

ISO 27018 ‐ kodeks postępowania 
w zakresie ochrony informacji 
umożliwiających identyfikację 

osób (PII) w chmurach publicznych 
działających jako podmioty 

przetwarzające PII

Opracowanie własne
Przydatne informacje: https://www.bsigroup.com/pl‐PL/kontrola‐bezpieczenstwa‐informacji‐zgodnie‐z‐norma‐
iso‐27002/zasoby‐iso‐iec‐27002‐2022/webinary‐iso‐iec‐27001‐27002/



Kto potrzebuje ISO 27017?

• ISO 27017 dotyczy organizacji, które świadczą usługi w środowisku chmury
obliczeniowej i posiadają SZBI (system zarządzania bezpieczeństwem
informacji). W ramach SZBI organizacje mogą wybrać, które środki
bezpieczeństwa mechanizmy kontrolne z ISO 27002 chcą wdrożyć,
na podstawie własnej oceny ryzyka.

• ISO 27017 opiera się na tych samych punktach, co ISO 27002, przy czym
każdy punkt obejmuje określony aspekt bezpieczeństwa informacji.



ISO – środki bezpieczeństwa dla usług chmury

• ISO 27017 zawiera wskazówki dotyczące stosowania 37 środków
bezpieczeństwa informacji z załącznika A ISO 27002 w środowiskach
chmurowych.

• Zapewnia również siedem dodatkowych środków bezpieczeństwa odnoszących
się do usług w chmurze:
1. Wspólne role i obowiązki w środowisku chmury obliczeniowej
2. Usunięcie zasobów klienta usługi w chmurze
3. Segregacja w wirtualnych środowiskach obliczeniowych
4. Hartowanie maszyny wirtualnej
5. Bezpieczeństwo operacyjne administratora
6. Monitorowanie usług w chmurze
7. Dostosowanie zarządzania bezpieczeństwem dla sieci wirtualnych

i fizycznych



Co to jest ISO 27018?

• ISO 27018 to międzynarodowa norma zawierająca wytyczne
dotyczące ochrony danych osobowych w publicznym środowisku
chmury obliczeniowej.

• Celem Standardu jest pomoc organizacjom w zapewnieniu
poufności danych swoich klientów poprzez dostarczenie wskazówek
dotyczących wyboru i wdrażania odpowiednich środków kontroli
bezpieczeństwa.

• Ma również pomóc organizacjom w ocenie ryzyka związanego
z publicznymi usługami przetwarzania w chmurze.



Zakres ISO 27018

• Zakres ISO 27018 obejmuje ustalenie wspólnych zasad obsługi danych
osobowych przez chmury publiczne działające jako podmioty
przetwarzające w imieniu swoich klientów.

• Głównymi zaletami ISO 27018 są wskazówki dotyczące ochrony danych
osobowych w chmurze, które mogą pomóc organizacjom wykazać
zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

• Może również pomóc w poprawie bezpieczeństwa usług w chmurze
i budowaniu zaufania między organizacjami a ich klientami.

• ISO 27018 zawiera wytyczne dla dostawców usług w chmurze dotyczące
wyboru i wdrażania środków bezpieczeństwa w oparciu o ISO 27001 i ISO
27002.



Korzystanie z ISO 27017 i ISO 27018 z ISO 27001/27002

• ISO 27001 określa specyfikacje SZBI – opartego na ryzyku podejścia do
bezpieczeństwa informacji, które obejmuje ludzi, procesy i technologię.

• W przeciwieństwie do ISO 27001, ISO 27017 i ISO 27018 nie są
standardami systemu zarządzania, więc nie można uzyskać ich certyfikacji.
Jednak wskazywane w nich środki bezpieczeństwa mogą zostać przyjęte
jako część SZBI zgodnego z ISO 27001 i można uzyskać niezależnie
zweryfikowaną certyfikację, aby wykazać zgodność z tym standardem.



Bezpieczeństwo w chmurze i zgodność z RODO

• Suwerenność danych to koncepcja, zgodnie z którą dane cyfrowe
podlegają prawu kraju, w którym są przetwarzane.

• Jeśli Twoja organizacja używa lub świadczy usługę w chmurze do
przetwarzania danych osobowych mieszkańców UE lub Wielkiej Brytanii,
musisz przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych
(rodo, UK GDPR).

• Rodo wymaga wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych w celu zabezpieczenia przetwarzanych lub
przetwarzanych w ich imieniu danych osobowych. Stosowanie ISO 27017
i ISO 27018 przez dostawców usług chmury pozwoli wykazać zgodność
z rodo.



Dobra wiadomość
Chmury obliczeniowe WIIP są zgodne z ISO 27017/18

• Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych określają
wymagania, jakie muszą spełnić:
– podmioty administracji rządowej zarządzające Centrami Przetwarzania

Danych (CPD), w celu ich przyłączenia do Rządowego Klastra
Bezpieczeństwa (RKB) lub włączenia do wspólnych zasobów Rządowej
Chmury Obliczeniowej (RChO).

– dostawcy usług chmur obliczeniowych w ramach Publicznej Chmury
Obliczeniowej (PChO).



Dobra wiadomość
Chmury obliczeniowe WIIP są zgodne z ISO 27017/18

• Odbiorcami Standardów Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych są:
– publiczni i komercyjni dostawcy usług chmurowych dla administracji

publicznej,
– jednostki administracji publicznej planujący wykorzystanie lub

korzystający z rządowych i/lub publicznych usług przetwarzania
w chmurze obliczeniowej.



STRONY TRZECIE ŚWIADCZĄCE USŁUGI 
DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TEŻ 
MOGĄ KORZYSTAĆ Z CHMURY

Operator Chmury Krajowej (OChK)



Operator Chmury Krajowej –
usługi dla przedsiębiorstw
• Operator Chmury Krajowej to spółka 

powstała z inicjatywy PKO Banku 
Polskiego                   i Polskiego 
Funduszu Rozwoju w 2018 roku. OChK 
udostępnia usługi oparte o model IaaS, 
PaaS i SaaS, oferuje dostęp do większej 
mocy obliczeniowej, możliwości 
bezpiecznego przechowywania danych, 
zautomatyzowanego powoływania 
środowisk deweloperskich, 
oprogramowania ułatwiającego 
zarządzanie przedsiębiorstwem i 
dostarczane z chmury stanowiska pracy 
biurowej (Virtual Desktop).

• Pomaga polskim firmom skutecznie 
budować innowacyjne produkty i przewagi 
konkurencyjne z wykorzystaniem 
najbardziej zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań. Wspiera 
megatrendy, takie jak np. internet rzeczy 
(IoT).

• https://chmurakrajowa.pl/uslugi/rozwiazani
a-biznesowe/

• OChK oferuje usługi własne i Google 
Cloud, zlokalizowane w polskiej 
jurysdykcji i pod kontrolą lokalnych 
regulatorów.

• Google Cloud oferuje zaawansowane 
technologie, produkty i narzędzia 
analityczne oparte na wiodącej 
infrastrukturze technicznej, 
zapewniającej moc obliczeniową i usługi 
przechowywania danych, które 
umożliwiają polskim przedsiębiorcom 
korzystanie dokładnie z tych samych 
zaawansowanych technologii, z których 
korzystają ich globalni konkurenci.. 
Klienci                    w Polsce w portfolio 
usług znajdą wszystkie kluczowe 
produkty Google Cloud Platform takie jak 
Compute Engine, App Engine, Google 
Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, 
Cloud Spanner, czy BigQuery.

https://pfr.pl/aktualnosci/strategiczne‐partnerstwo‐operatora‐chmury‐krajowej‐i‐google‐dla‐cyfryzacji‐polskiej‐gospodarki.html



Wykorzystanie usług chmury przez przedsiębiorstwa 
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Wykorzystanie rodzajów usług chmurowych przez 
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PODSUMOWANIE



Czas na chmurę
• Wykorzystanie usług chmury obliczeniowej jest jednym z wiodących

trendów 2022 wg Gartnera „Top Strategic Technology Trends for
2022”

• Platforma ZUCH – Zapewniania Usług Chmurowych – dla
administracji, w szczególności samorządowej, ułatwia samorządom
wykorzystywanie innowacji cyfrowych zapewnia oferując usługi
infrastrukturalne (IaaS), oprogramowanie chmurowe (SaaS)
– Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB)
– Rządowa Chmury Obliczeniowej (RChO)
– Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)

• Chmura dla administracji publicznej zapewnia standardyzację
rozwiązań i spełnianie wymagań kluczowych standardów
i najlepszych praktyk
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