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W ostatnim czasie oczekiwania wobec działów IT zwiększają 
się. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki technologii 
coraz częściej wpisane jest w DNA i strategie firm. 
Konsekwentnie cele dla CIO zmieniają się – ma on tworzyć 
wartość biznesową, wspierać innowacyjność, zapewniać 
zwinność organizacji.

Byliśmy ciekawi, jak w tym kontekście polscy przedsiębiorcy, 
członkowie zarządów i dyrektorzy IT postrzegają chmurę 
obliczeniową. Zapytaliśmy szefów IT dużych firm i korporacji, 
czy i jak cloud computing pomaga im sprostać rosnącym 
wymaganiom biznesu.

Wyniki badania pokazują, że organizacje dostrzegają duży 
wzrost efektywności działania IT, ponieważ inicjatywy 
biznesowe mogą być szybciej i sprawniej wdrażane dzięki 
mnogości funkcji zapewnianych przez chmurę. W wielu 
przypadkach zastosowanie rozwiązań chmurowych 
pozwoliło skrócić czas upływający od przedstawienia 
pomysłu do skonstruowania działającego prototypu czy 
gotowego rozwiązania, które może być udostępnione 
klientom lub pracownikom.

Widzimy również, że zmieniło się postrzeganie chmury 
publicznej. Jej wdrożenie zazwyczaj przekracza oczekiwania 
przedsiębiorstw i nie chodzi tylko o optymalizację kosztów 
i skalowalność infrastruktury. Chmura potrafi zmienić 
sposób działania całej organizacji, uwalniając kreatywność, 
a ponieważ infrastruktura przestaje być ograniczeniem, 
nie dyktuje dłużej sposobu i tempa pracy. Pozwala 
zdecentralizować technologię, zachęcić do eksperymentów, 
przesunąć uwagę z operacji na rozwój.

Szczegółowe wnioski zawarliśmy w raporcie, do którego 
przeczytania serdecznie Państwa zachęcamy.
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Rola technologii w biznesie zmienia się. Wcześniej głównym 
zadaniem działu IT było dostarczenie stabilnej i efektywnej kosztowo 
platformy wspierającej funkcjonujące w firmie procesy, a cele wyznaczone 
dyrektorowi ds. IT (CIO) były z tymi priorytetami powiązane.
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Liderzy rynkowi twierdzą, że chmura publiczna jest 
rozwiązaniem, które stało się już standardem. 
Zdaniem badanych wdrożenie chmury w firmie zmienia 
sposób jej funkcjonowania w wielu obszarach. 
Chmura publiczna pozwala na zwiększenie dynamiki 
organizacyjnej w obszarze wsparcia IT.

W tym celu w marcu br. przeprowadzono 
badanie ilościowe w 200 firmach oraz 
8 wywiadów jakościowych. Główny 
wniosek z badania brzmi następująco: 
korzystanie przez firmy z chmury 
publicznej ma znaczenie strategiczne. 
Chmura jest nie tylko rozwiązaniem 
infrastrukturalnym, ale sposobem na 
zwiększenie poziomu innowacyjności 
i dynamiki działania organizacji. 

Co trzecia badana firma już z niej korzysta, 
a co piąta z pozostałej grupy ankietowanych 
przedsiębiorstw twierdzi, że zamierza ją 
wdrożyć. Problem w tym, że choć działy 
IT intensywnie promują chmurę w swoich 
organizacjach, trudno przekonać zarządy 
do takiej inwestycji. Tymczasem migracja 
do chmury uwalnia zasoby, zwiększając 
zdolność wytwórczą IT, dostarcza narzędzia 
analityczne umożliwiające tworzenie nowej 
wartości biznesowej, pozwala poprawić 
wydajność systemów i bardziej ułatwia 
dostęp do do danych oraz informacji 
zarządczych przyspieszając tworzenie 
raportów i zestawień w czasie rzeczywistym.

200firm

Chmura publiczna oferowana przez 
dostawców za pośrednictwem internetu 
pozwala firmom, w przeciwieństwie do 
chmury prywatnej, na oszczędności  
w kosztach zakupu i konserwacji 
firmowego sprzętu, infrastruktury i aplikacji 
oraz zarządzania nimi. Za cały sprzęt, 
zarządzanie systemem i jego konserwację 
odpowiada dostawca.

Chmurę publiczną można wdrożyć szybciej 
niż infrastrukturę lokalną, korzystając  
z prawie nieograniczonej pod względem 
liczby użytkowników, skalowalnej platformy.  
 
 

A jak należy rozumieć termin “chmura 
publiczna”? Zgodnie z oficjalną definicją 
NIST „przetwarzanie w chmurze jest 
modelem umożliwiającym wszechstronny, 
wygodny dostęp sieciowy na żądanie do 
wspólnej puli  zasobów obliczeniowych  
(np. sieci, serwerów, pamięci masowej, 
aplikacji i usług), które można szybko 
udostępnić przy minimalnym wysiłku  lub 
interakcji  z dostawcą usług. ICAN Research 
na zlecenie Deloitte i przy współpracy 
z Google Cloud sprawdził, czy biznes 
korzysta z tego rozwiązania powszechnie, 
czy jest to kierunek strategiczny oraz jak 
rozwija się to narzędzie pod wpływem 
potrzeb użytkowników.

200
8  WYWIADÓW 

JAKOŚCIOWYCH

FIRM

Chmura publiczna: 
tak czy nie? 
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Zdecydowana większość 
badanych firm, które z chmury  
już korzystają stwierdzała, że 
wdrożenie chmury przekroczyło 
ich oczekiwania.  
 

Polskie firmy ostrożnie podchodzą do 
adopcji chmury -zdecydowana większość 
badanych firm, które już korzystają  
z chmury publicznej trzyma w niej co 
najwyżej 20% swoich zasobów.

Najważniejsze wnioski

90% firm identyfikujących się jako 
liderzy rynku korzysta z rozwiązań  
w chmurze. Wśród organizacji aspirujących 
do grona liderów ten odsetek wynosi tylko 
50%. 
 

 
Na początku drogi do chmury firmy 
oczekują optymalizacji kosztowej, jednak 
aspekt finansowy istotnie traci na 
ważności przy kolejnych wdrożeniach.

Organizacje, które już korzystają 
 z chmury największą jej wartość widzą  
w skalowalności, elastyczności oraz 
uproszczeniu zarządzania środowiskiem IT.

 

  
Badani wskazują rozwiązania do 
magazynowania, przetwarzania  
i analityki danych jako najważniejszy 
obszar, gdzie chmura wnosi wartość.

 
Jedną z kluczowych kwestii przy adopcji 
chmury jest rozwój nowych kompetencji 
związanych nie tylko z obsługą środowiska 
chmurowego, ale przede wszystkim 
z możliwością przesunięcia zasobów IT  
z zadań administracyjnych do obszarów 
wsparcia biznesu.

 
Regulacje postrzegane są jako bariera 
we wdrożeniu chmury, ale tylko nieliczne 
firmy nie potrafią sobie poradzić z tym 
problemem.

90%
 20%
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Spis treści
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Trendy
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Chmura publiczna w opinii 
badanych stała się już 
standardem rynkowym. 

Jako środowisko rozproszonych obliczeń 
służy nie tylko do optymalizacji i poprawy 
skalowalności infrastruktury, ale przede 
wszystkim wspiera innowacyjność i pracę 
wytwórczą programistów. W tej sytuacji 
dostawcy rozwiązań chmurowych rozwijają 
swoją ofertę w nowych obszarach, które 
zdaniem badanych budują istotną wartość 
dodaną. Proponują narzędzia wspierające 
zarządzanie bazami danych i ich analitykę, 
głównie z zastosowaniem sztucznej 
inteligencji, czyli w obszarze przetwarzania 
obrazu (image processing), rozpoznawania 
głosu (voice recognition), interpretacji tekstu 
(text interpretation). Oferują także systemy 
pozwalające na cyfryzację całych procesów 
kierowanych do wybranych branż,  
np. finansowej.

W związku z tym coraz popularniejsze stają 
się standardowe systemy funkcjonujące 
wyłącznie na bazie chmury publicznej.  
To kierunek, w którym podąża coraz więcej 
dostawców, zwłaszcza rozwiązań typu ERP  
i CRM, zapewniając ich większą efektywność 
i wydajność.

Z analizy opinii respondentów wynika, że na 
rosnący poziom zainteresowania chmurą 
publiczną mają wpływ trzy trendy:

Synergia technologii  
i biznesu   

Firmy z różnych branż coraz częściej mówią 
o sobie, że są spółkami technologicznymi. 
W badanych firmach trudno oddzielić 
technologię od biznesu – rosną oczekiwania 
zarządów dotyczące wykorzystania 
technologii w taki sposób, aby móc 
wyprzedzić konkurencję.

Zmienność rynkowa

Systemy muszą działać szybciej niż do 
tej pory i dostarczać danych w czasie 
rzeczywistym. Powinny pozwalać na 
wprowadzanie błyskawicznych zmian  
w oferowanych usługach.

Zmiana roli IT 

 Jako wsparcie biznesu dział IT powinien 
działać efektywniej, zarówno w zakresie 
realizowanych zadań, jak i optymalizacji 
kosztów, dlatego musi wdrażać bardziej 
elastyczne rozwiązania oparte na chmurze.

Istotną zmianą jest również fakt, że w opinii 
badanych optymalizacja kosztowa mocno traci na 
ważności przy kolejnych wdrożeniach. To sugeruje, 
że chmura nabiera coraz większego znaczenia jako 
narzędzie zwiększające szybkość i efektywność 
działania niż jako sposób na ograniczanie kosztów.
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Chmura publiczna: 
perspektywy dynamicznego 
rozwoju
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Z naszej analizy wynika, że co trzecia firma 
biorąca udział w badaniu (30%) już korzysta 
z chmury publicznej, głównie od jednego 
dostawcy: co trzecia (35%) wykorzystuje 
chmurę prywatną, a 4% wybiera rozwiązania 
hybrydowe. Wśród pozostałych badanych 
co piąty (22%) twierdzi, że jego firma 
zamierza wdrożyć chmurę.

Okazuje się też, że do chmury publicznej 
większe zaufanie mają firmy z kapitałem 
międzynarodowym, bo to one częściej  
z niej korzystają w porównaniu  
z przedsiębiorstwami będącymi  
w całości w polskich rękach. 

Z jakiego rodzaju chmury obliczeniowej korzysta Pana/i firma? 

Chmura publiczna

Chmura prywatna

Chmura hybrydowa

Z żadnej/żadnego

35%

30%

4%

46%

Kwestia chmury publicznej pojawia się 
w dyskusji w ramach zarządów jako 
rozwiązanie o strategicznym znaczeniu.

“Chmura przestała być tylko 
miejscem składowania danych. 
Dzisiaj jest miejscem ich 
przetwarzania w rozumieniu 
udostępnienia mocy obliczeniowych. 
Dawniej, nawet wtedy, gdy 
musieliśmy przetwarzać duże 
zbiory danych w krótkim czasie, 
budowaliśmy do tego infrastrukturę. 
Dzisiaj można po prostu wynająć 
ją w chmurze. Rozwiązanie to 
zaczyna odgrywać coraz istotniejszą 
rolę i pewnie w krótkim okresie 
zdecydowanie ważniejsza stanie 
się wiedza, gdzie i w jaki sposób 
wykorzystać chmurę i sztuczną 
inteligencję, niż to, jak budować 
rozwiązania”.

– wyjaśnia Arkadiusz Terlikowski 
CIO, Aviva

Podobnie rzecz wygląda w Tauronie. 

“W zeszłym roku zarząd 
zaakceptował strategię IT na 2019–
2021. W jej ramach zawarliśmy 9 
celów. Głównymi są: standaryzacja, 
podniesienie bezpieczeństwa 
informatycznego, zapewnienie 
ciągłości działania, inwestowanie  
we własne zasoby ludzkie,  
w tym podnoszenie kompetencji 
i umiejętności pracowników, 
oraz budowa data center. 
Współpracujemy też już na etapie 
pomysłów z częścią biznesową, żeby 
dostarczyć całej organizacji narzędzi 
do realizacji wszystkich planów 
strategicznych”. 

– mówi Szymon Kowalczyk, szef 
IT w Tauronie

Zdecydowana większość 
firm, które korzystają 
już z chmury publicznej 
zamierza dalej ją rozwijać 
w ciągu najbliższych 3 
lat (88%), a w ciągu 5 lat 
rozważa do niej migracje 
kluczowych systemów.
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Kto zainicjował migrację do chmury w Pana/i firmie? Z czyjej inicjatywy obecnie wdrażane są 
projekty cyfrowe? Kto z poziomu top managementu i zarządu ma najwięcej obaw związanych  
z wdrożeniem chmury?

Według dyrektorów IT zarządy ich firm znają 
korzyści płynące z chmury (89%). Jednak 
ich wiedza jest dość powierzchowna. Od 
decyzji dotyczącej wdrożenia powstrzymują 
ich różnego typu bariery. Prawdopodobnie 
dlatego w opinii szefów IT najbardziej 
sceptyczny jest prezes (31%), w nieco 
mniejszym stopniu dyrektor finansowy (15%) 
i operacyjny (7%). To bardzo istotna bariera 
w rozwoju chmury publicznej, ponieważ 
właśnie osoby na tych stanowiskach 
decydują o wdrożeniach technologicznych 
wspierających rozwój biznesu. 
 

Chmura publiczna 
odpowiada na wiele 
bolączek. Uwalnia moce 
produkcyjne, zwiększa 
efektywność działania 
i optymalizuje pośrednio 
i bezpośrednio koszty nie 
tylko działu IT, ale całej 
firmy.

INICJATOR MIGRACJI 
do chmury publicznej

CIO/CTO/Dyrektor IT

CEO/Właściciel firmy/Prezes/
Dyrektorzarządzający

CFO/dyrektorfinansowy

COO/dyrektor operacyjny

Inne stanowisko

Nie wiem

80% 77%

3%

41% 48% 31%

3% 2% 15%

2% 7%

2% 2% 3%

2% 46%

INICJATOR PROJEKTÓW 
cyfrowych

OSTROŻNY - 
ma najwięcej obaw 

związanych z migracją

0%

0%
Z tego względu duże znaczenie mają 
osobowość szefa IT, jego pozycja w firmie, 
umiejętności negocjacyjne, bo według 
badanych to on najczęściej inicjuje działania 
dotyczące przenoszenia zasobów do 
chmury. Ważne jest również to, że działy 
IT, świadome rosnącej roli cyfryzacji, 
odpowiadają za zapewnienie środowiska 
i architektury systemom, które wspierają 
działania funkcji biznesowych.
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Miejsce chmury w strategii rozwoju 
organizacji jest jednak uzależnione od jej 
technologicznej dojrzałości. Ze względu na 
ten aspekt podzieliliśmy badane organizacje 
na trzy grupy:

Liderzy przyszłości:  
Posiadają chmurę, chcą dalej ją rozwijać, 
twierdzą, że chmura pozwoliła zwiększyć 
poziom innowacyjności ich organizacji. 
Powody wdrożenia chmury to dla nich 
tworzenie środowiska do rozwoju innowacji 
technologicznych, analityka dużych zbiorów 
i zwiększenie time to market.
 

Praktyczni naśladowcy:
Mają chmurę i/lub planują ją wdrożyć, 
główną motywacją wdrożenia jest 
optymalizacja kosztów. 

Ostrożni tradycjonaliści: 
Nie mają chmury i nie planują 
jej wdrożyć.

Operacja przenoszenia danych i ich 
przetwarzania do chmury musi być prawnie 
dopuszczalna i opłacalna, dlatego respondenci 
– niezależnie od segmentu – twierdzą, że przed 
podjęciem decyzji ich firmy analizują inwestycję 
pod kątem prawno-regulacyjnym, optymalizacji 
kosztowej, efektywności organizacyjnej  
i rynkowej oraz bezpieczeństwa, czyli 
odporności na cyberataki i ciągłości  
działania w przypadku awarii.

derzy przyszłości
14%
Praktyczni naśladowcy
49%
Ostrożni tradycjonaliści
37%

14%

49%

37%
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Paleta korzyści  
z inwestycji
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Korzyścią najczęściej wskazywaną przez 
ankietowanych, wynikającą z migracji 
zasobów do chmury, jest skalowalność 
i elastyczność infrastruktury (68%). 
Na drugim miejscu badani wymieniali 
uproszczenie zarządzania infrastrukturą 
(50%), następnie optymalizację kosztową 
(46%) i uproszczenie architektury (44%). 

Jakie korzyści Pana/i zdaniem przynosi firmom migracja do chmury publicznej ? 

Skalowalność i elastyczność infrastruktury

Uproszczenie zarządzania infrastrukturą

Oszczędność kosztów

Uproszczenie architektury

Przyspieszenie rozwoju innowacji

Lepsze wsparcie infrastrukturalne rozproszonej organizacji

Modernizacja infrastruktury

Zwiększenie zwinności, zdolności szybkiego reagowania

Lepsze dopasowanie do standardu rynkowego

Zmiana modelu kosztów z CAPEX na OPEX

Zwiększenie bezpieczeństwa systemów i danych

68%

50%

46%

44%

36%

29%

28%

27%

14%

14%

9%

Zdecydowana większość 
badanych, których firmy 
korzystają z chmury, 
uważa, że przyjęcie tego 
rozwiązania wpłynęło na 
wzrost innowacyjności 
ich firmy. 

82%
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Zapytaliśmy ankietowanych o powody 
wejścia w chmurę po raz pierwszy.  
W odpowiedziach najczęściej pojawiały się: 
zwiększenie skalowalności i dostępności 
mocy obliczeniowych (54%), optymalizacja 
kosztowa (51%), swobodne zarządzanie 
dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych 
w chmurze (51%), zwiększenie szybkości 
działania – time to market (49%). Natomiast 
powodami najczęściej wskazywanymi jako 
istotne w procesie decyzyjnym dotyczącym 
dalszej migracji były: dostęp do danych 
w czasie rzeczywistym (59%), swobodne 
zarządzanie dostępem do aplikacji i mocy 
obliczeniowych w chmurze (46%) oraz 
zwiększenie skalowalności (51%), czyli 
możliwość rozbudowania systemu zgodnie 
ze wzrostem zapotrzebowania na zasoby. 
Jest to ważne ze względu na szybkość 
dostępu do zasobów, co w praktyce wiąże 
się z wydajnością infrastruktury. 

Proszę wymienić powody, które skłoniły Pana/i firmę do wejścia w chmurę po raz 
pierwszy? Jakie powody wpływają na poszerzanie zakresu korzystania z chmury 
publicznej w Pana/i firmie? 

powody, które skłoniły do 
wejścia w chmurę

poszerzanie zakresu 
korzystania z chmury publicznej

54% 51%

Zwiększenie skalowalności 
i dostępności do mocy 
obliczeniowych

51%

26%

Optymalizacja kosztowa

51%
46%

Swobodne zarządzanie 
dostępem do aplikacji
i mocy obliczeniowych 
w chmurze

49%

41%

Zwiększenie szybkości 
działania – time to market

44%

34%

Zwiększenie wydajności 
działania

43%

59%

Dostęp do danych w czasie 
rzeczywistym

36%

28%

Dostęp do nowych 
technologii

34%

21%

Zwiększenie bezpieczeństwa

48%

31%

Tworzenie środowiska 
do rozwoju innowacji 
technologicznych

8% 7%

Przerzucenie obsługi 
systemów i infrastruktury 
na dostawcę

“W związku z nowymi procesami 
biznesowymi dla nas to sprawa dosyć 
oczywista: skalowalność, łatwość, 
przejrzystość i dostępność jest 
dosyć duża, więc warto z tych atutów 
skorzystać. Natomiast zrozumienie 
chmury pod kątem wymogów 
regulacyjnych jest kluczowe, 
szczególnie że nowe rozwiązania 
naszych partnerów biznesowych, 
jak i firm, z którymi prowadzimy 
rozmowy, są w coraz większym 
stopniu realizowane w chmurze”.

 
– wyjaśnia Adam Żelazko, Head of 

Information Technology, AXA
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Biorąc pod uwagę fakt, że ilość danych 
wytwarzanych w firmach rośnie 
wykładniczo, systemy są coraz bardziej 
przeciążane, co spowalnia tempo i zmniejsza 
elastyczność działania całej firmy.  
 
Dodatkowo wzrasta zapotrzebowanie 
na dane w czasie rzeczywistym. Nic 
dziwnego więc, że wydajność systemów  
jest coraz ważniejszym obszarem, na 
którym swoją uwagę koncentruje IT. 

Analizując oferty rynkowe dostawców 
chmury publicznej, dział IT sprawdza, który 
z nich oferuje swoim klientom tzw. wartość 
dodaną. W pierwszej kolejności przede 
wszystkim przygląda się parametrom 
technicznym, wydajności i narzędziom 
analitycznym, a mniej kwestiom kosztowym.

Oczywiście nadal optymalizacja kosztów 
infrastruktury IT i ograniczenie prac 
administracyjnych są ważne, ale  
znacznie istotniejsze są korzyści płynące 
z budowania środowisk testowych do 
rozwoju aplikacji. Badani wymieniali też 
możliwość standaryzacji i uproszczenia 
architektury w chmurze, a także zalety 
wynikające z przekazania zarządzania 
uprawnieniami użytkownikom 
i łatwiejszej wymiany informacji.

 

Chmura pozwala efektywniej wykorzystywać 
środki i zasoby IT we wsparciu linii 
biznesowych, co jest szczególnie ważne dla 
CIO, ale prawdopodobnie niedoceniane 
przez użytkowników.  
 

Jak podkreślali badani, 
biznes nie odczuwa tego,  
że korzysta z zasobów 
chmurowych, choć zdaje 
sobie sprawę z większej 
szybkości dostarczanych 
rozwiązań oraz szybszego 
udostępniania danych 
i generowania raportów 
analitycznych w czasie 
rzeczywistym. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W opinii respondentów biznes dostrzega 
atrakcyjność rozwiązań udostępnianych 
przez dostawców chmury, zresztą 
menedżerowie sami przychodzą  
z pomysłami, do czego jeszcze można  
by je wykorzystać.

Dostawcy, udostępniając zarówno moc 
obliczeniową, jak i zaawansowane narzędzia 
analityczne, starają się, aby były one 
łatwe we wdrożeniu. Właśnie ta cecha – 
łatwość wdrożenia – może być głównym 
argumentem za wdrożeniem chmury.

“Działamy w biznesie, który na 
nowo się definiuje. Coraz szersze 
zastosowanie, także w sektorze 
energetycznym, znajduje np. 
rozpoznawanie twarzy czy też głosu.  
Z kolei producenci stopniowo 
wygaszają wsparcie dla 
dotychczasowych systemów. 
Dlatego nasi pracownicy aktywnie 
poszukują i rekomendują wdrażanie 
nowych rozwiązań chmurowych, 
korzystnych z perspektywy biznesu 
energetycznego. Analizujemy 
oferty rynkowe, ale też patrzymy 
na wewnętrzne możliwości 
przygotowania rozwiązań 
dostosowanych zarówno do 
naszego zapotrzebowania, jak  
i szerokiego wykorzystania”.

– mówi Wojciech Graczyk, innogy 
Polska IT Support 
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Dlaczego Pana/i firma nie korzysta z chmury publicznej ?

Korzystają z chmury publicznej Nie korzystają chmury publicznej

Bezpieczeństwo systemów
i danych będzie niższe

Integracja systemówi danych
w chmurze będzie trudna

Architektura w chmurze
będzie zbyt złożona

Wydajność rozwiązania będzie
niższa niż zakładano

Wzrost kosztów w trakcie
wdrożenia

Spełnienie wymagań regulacji
będzie trudne

Optymalizacja kosztowa 
będzie niższa niż zakładano

Czas wdrożenia będzie dłuższy
niż zakładano w harmonogramie

Nie mieliśmy żadnych obaw

Nie pozyskamy odpowiednich
kompetencji

43%
10%

38%
16%

37%
10%

37%
18%

8%

8%

5%

5%

43%

2%

32%

29%

24%

24%

12%

4%

„Instytucje finansowe, jak np. banki, działają w ściśle 
regulowanym środowisku, dlatego wykorzystanie 
rozwiązań chmurowych, czyli outsourcing części operacji 
na zewnątrz, szczególnie za granicę, wymaga spełnienia 
określonych wymogów. Chodzi między innymi  
o takie kwestie, jak: poufność danych, prawo bankowe 
obowiązujące w danym kraju czy przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych”.  

- tłumaczy Patryk Nowakowski, członek zarządu 
Santander Bank Polska

Mimo ewidentnych korzyści 
z przeniesienia zasobów do 
chmury publicznej podjęcie 
decyzji o rozpoczęciu 
migracji rodzi wiele obaw. 

Dotyczą one przede wszystkim 
bezpieczeństwa (43%). Co trzeci badany 
obawiał się trudności technicznych 
w obszarze integracji i złożoności w 
architekturze systemów chmurowych. 
Kolejne obawy dotyczą same przebiegu 
procesu i jego efektów - czy w nie wzrosną 
koszty? Czy czas wdrożenia się nie wydłuży? 
Czy uda się osiągnąć planowaną wydajność 
i obniżkę kosztów? 

Chociaż lista wymienianych wyzwań 
związanych z pierwszym wdrożeniem 
chmury jest długa, kolejne wdrożenie 
rodzi już znacznie mniej obaw. Szczególnie 
dotyczy to bezpieczeństwa systemów 
i danych - przy pierwszym wdrożeniu 
chmury aż 43% badanych wyrażało tu 
obawy, przy kolejnych tylko 10%. 

Obawy dotyczą również wymogów 
regulacyjnych – firmy obawiają się, że  
im nie sprostają, ale tylko przy pierwszym 
wdrożeniu. W praktyce okazuje się, że 
nie są to bariery trudne do pokonania. 
Jedynym obszarem spośród analizowanych, 
który nigdy nie był źródłem są ludzie  
z odpowiednimi kompetencjami. Firmy  
nie boją się, że nie pozyskają ich z rynku  
lub ze swojej organizacji. 
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Wdrożenie: 
praktyka  
i doświadczenia  
dużych firm  
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H Zamieniamy obecne 
systemy na nowe, 

inne rozwiązania 
w chmurze

84%

Wykorzystujemy 
migrację do chmury 

jako okazję do 
uporządkowania 

i uproszczenia 
środowiska IT

79%

Migrujemy obecne 
systemy 1:1 

(lift & shift), nic 
nie zmieniamy 
w architekturze

54%

Migrujemy obecne 
systemy, szukając 

optymalizacji platform 
i architektury tam 

gdzie to możliwe

7%

Najczęściej stosowane strategie wdrożenia 
chmury publicznej polegają na migracji 
obecnych systemów (84%) bądź wymianie 
na nowe, już funkcjonujące w chmurze 
(79%). Połowa badanych (54%) wykorzystuje 
przenoszenie zasobów do chmury  
jako okazję do uporządkowania  
oraz uproszczenia środowiska IT.

Szefowie IT rekomendują, aby pierwszym 
krokiem na drodze do chmury były testy. 
Ich celem ma być lepsze poznanie 
rozwiązania, sprawdzenie możliwości 
zoptymalizowania kosztów i sposobu  
pracy z rozwiązaniami chmurowymi. 

W przypadku pozytywnych 
wyników testów szefowie 
IT radzą, aby migracje do 
chmury przeprowadzać 
dużymi paczkami, co 
mocno ogranicza koszty. 

W jakim modelu Pana/i firma wdraża chmurę publiczną? 
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Respondenci twierdzą, że wdrażając 
chmurę publiczną, musieli poradzić sobie 
z wieloma wyzwaniami. Największe to: 
zaprojektowanie środowiska cyfrowego 
opartego na chmurze (72%), analiza 
obecnego środowiska pod kątem 
optymalizacji kosztowej posiadanych 
zasobów, relacji między nimi i polityki back 
up (67%), stworzenie strategii migracji dla 
poszczególnych serwerów i usług (58%) oraz 
określenie wymagań i potrzeb dotyczących 
migracji (39%). Ponad połowa korzystała 
ze wsparcia zewnętrznych dostawców we 
wszystkich wymienionych obszarach.

Inne wyzwania, z którymi mierzyły się 
zespoły wdrożeniowe, pochodziły z 
obszaru kultury organizacyjnej. Trzeba 
było pokonywać opór ludzi przed samym 
wdrożeniem, walczyć z opiniami, że chmura 
to niebezpieczne rozwiązanie i że firma 
może utracić kontrolę nad infrastrukturą. 

Według ankietowanych firm 
przekonywanie organizacji 
do chmury może stać się 
jednym z największych 
wyzwań, przed którymi 
stanie dział IT.

Jakie są największe wyzwania we wdrożeniu chmury publicznej w Pana/i organizacji? 

Analiza obecnego środowiska 
w zakresie optymalizacji kosztowej 
posiadanych zasobów, relacji 
między nimi i polityki back up

Przeprowadzenie 
migracji

Testowanie nowej 
struktury

Nie wiem

67%

39% 26%

3%

Zaprojektowanie środowiska 
w oparciu o chmurę

72%

Stworzenie strategii migracji 
dla poszczególnych 
serwerów/usług

58%

Określenie wymagań i potrzeb 
dotyczących migracji do chmury

51%

Optymalizacja struktury 
po wykonaniu migracji

16%

Bariery i obawyPaleta korzyści z inwestycji
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Migracja do chmury w dużych firmach 
najczęściej jest prowadzona we własnym 
zakresie, jedynie przy niewielkim wsparciu 
zewnętrznych dostawców – tak twierdzi 
52% badanych. Co trzecia firma (33%) 
potrzebowała wyraźnie większego  
wsparcia, a tylko 15% poradziło sobie  
z tym procesem całkowicie samodzielnie. 
Najważniejszym kryterium przy wyborze 
partnera wspierającego było najczęściej 
doświadczenie w podobnych wdrożeniach 
(62%) oraz wiedza branżowa (21% wskazań).
zapasowymi. 

Badani wymieniają jeszcze jedno wyzwanie,  
z którym zderzają się duże firmy – 
planowanie i logistykę. Wdrażanie 
systemów w chmurze publicznej może stać 
się szczególnie trudne, kiedy trzeba dotrzeć 
do kilkunastu tysięcy użytkowników, albo 
przemigrować duże ilości danych.

W jaki sposób Pana/i firma rozwijała chmurę publiczną? 

Głównie we własnym 
zakresie przy niewielkim 
wsparciu zewnętrznego 
dostawcy

Wspólnie z zewnętrznym 
dostawcą

We własnym zakresie

52% 33% 15%

W pierwszej kolejności większość badanych 
firm przenosiła Microsoft Office. System ten 
pozwala optymalizować koszty i daje dostęp 
do różnych rozwiązań udostępnianych 
w ramach platformy. Pozwala też na 
stworzenie przekonania wewnątrz firmy,  
że rozwiązanie to przynosi realne korzyści. 

Niektóre firmy jako pierwsze przenosiły do 
chmury środowiska testowe i deweloperskie. 
Jeszcze inne najpierw przenosiły pocztę 
elektroniczną – e-mail. Badani zgodnie 
twierdzą, że przeniesienie poczty do 
chmury zmniejsza koszty i obciążenie 
działu IT. Podobnie rzecz się ma z kopiami 
zapasowymi.

W ciągu najbliższych 3 
lat duże firmy zamierzają 
przenosić do chmury 
systemy klasy ERP  
(64%) i CRM (54%)  
oraz finansowo-księgowe 
(59%). Zresztą coraz więcej 
dostawców oferuje je 
wyłącznie w chmurze.

W dalszej kolejności przenoszone są bardziej 
złożone moduły.
 

Zdecydowana większość badanych firm, 
które już korzystają z chmury publicznej 
(73%), trzyma w niej tylko 20% swoich 
zasobów, a nieliczne (2%) przeniosły do 
niej ponad połowę. W tej drugiej grupie 
przedsiębiorstw do chmury najczęściej 
trafiły rozwiązania biurowe, narzędzia do 
współpracy i back office (54%), środowiska 
zapasowe (disaster recovery) dla systemów IT, 
kopie zapasowe (48%), archiwizacja danych 
(48%), środowiska testowe i rozwojowe dla 
systemów IT (46%). 

Bariery i obawy O badaniu Paleta korzyści z inwestycji

20%

„PKO Bank Polski korzysta z 
wybranych usług Operatora Chmury 
Krajowej. W pierwszej kolejności 
stworzyliśmy w chmurze 11 
tysięcy stanowisk pracy doradców 
bankowych, które są teraz 
uruchamiane. Dzięki partnerstwom 
strategicznym zawartym przez naszą 
spółkę o nazwie Operator Chmury 
Krajowej spełnione zostały wszystkie 
warunki niezbędne do dokonania 
migracji bankowych systemów 
IT do chmury. Dysponując za 
pośrednictwem spółki jednoczesnym 
dostępem do platformy chmurowej 
Google’a oraz Microsoft Azure, 
możemy teraz bezpiecznie rozpocząć 
naszą drogę do chmury. Obecnie 
przenosimy serce bankowej 
infrastruktury IT, system Alnova, na 
platformę przyjazną rozwiązaniom 
chmurowym. Chcemy, aby najpóźniej 
za trzy lata kluczowe biznesowe 
systemy IT banku działały w chmurze 
obliczeniowej opartej na architekturze 
hybrydowej ”.  

- wyjaśnia Adam Marciniak  
CIO PKO Banku Polskiego
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Aviva przeniosła do chmury księgi główne, 
co – jak twierdzi szef IT – było największą 
migracją tego typu w branży ubezpieczeń. 
Umieszczenie w chmurze systemów 
krytycznych dla podstawowej działalności 
rozważają tylko niektóre firmy. Pozostałe nie 
planują takiego ruchu, choć – jak twierdzą – 
przykłady z rynku mogą zmienić ich punkt 
widzenia. W migracji krytycznych systemów 
ankietowani wskazywali na dwa istotne 
czynniki kosztowe: bezpieczeństwo  
i fakt, że takie systemy wymagają drogiej 
infrastruktury. Waga tego drugiego 
czynnika jest szczególnie istotna, ponieważ 
taka operacja wymaga dużych nakładów 
finansowych.

Tylko co trzecia firma (33%) nie była  
w stanie określić wielkości oczekiwanych 
oszczędności z migracji do chmury 
publicznej. Połowa (56%) oczekiwała 
oszczędności na poziomie 5–15%, przy  
czym zdecydowana większość (89%) 
ten cel zrealizowała.

Aż 77% badanych stwierdziło, że wdrożenie 
chmury przekroczyło ich oczekiwania, 
a co dziesiąty (10%) – że przekroczyło 
je w sposób znaczny. Niemal wszyscy 
są zadowoleni z efektów optymalizacji 
kosztów (92%), skalowalności struktury 
(92%), zwiększenia bezpieczeństwa (87%), 
standaryzacji infrastruktury (91%)  
i zwiększenia szybkości działania IT (95%).  
Co ważne, najczęściej z optymalizacji 
kosztów (25%) i wskaźnika time to market 
(18%) bardzo zadowoleni byli szefowie IT.

W ogóle nie spełniało 
oczekiwań

77%

11%

10%

2%

Zdecydowanie przekroczyło 
oczekiwania

0%

W jakim stopniu wdrożenie chmury publicznej 
spełniło oczekiwania Pana/i firmy. Przy odpowiedzi 
proszę posłużyć się skalą od 1 do 5.

Zdecydowana większość badanych 
(82%) twierdzi, że ich firmy dobrze 
sobie radzą z budowaniem rozwiązań 
biznesowych w środowisku 
chmurowym, a także z optymalizacją 
wykorzystania chmury publicznej.  
15% uważa, że radzi sobie bardzo 
dobrze.

Dwie trzecie badanych firm (66%) przy 
wdrożeniu chmury korzysta z doradztwa 
– analizy i planu migracji oraz regularnych 
porad ekspertów (66%). Połowa 
(54%) oddaje zarządzanie aplikacjami 
zewnętrznym dostawcom. Co ciekawe, 41% 
korzysta ze wsparcia w obszarze analityki 
oraz sztucznej inteligencji.

Z jakich dodatkowych usług związanych z chmurą korzysta/
korzystała Pana/i firma po wdrożeniu chmury?  

68%

66%

54%

43%

41%

25%

2%

Doradztwo  - analiza i plan migracji

Regularne porady eksperta

Zarządzanie aplikacją

Projekt i realizacja rozwiązań z grupy BigData,
analityka, uczenie maszynowe

Zarządzanie podstawowym środowiskiem IT 
(systemem operacyjnym, bazą danych)

Budowa środowiska zapasowego w chmurze

RPA – automatyzacja procesów

Bariery i obawy
Orgnizacja w chmurze: 
okiem branży finansowej O badaniu Paleta korzyści z inwestycji
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Według badanych przenoszenie 
systemów między chmurami nie jest 
dużym wyzwaniem, ponieważ rozwiązania 
są kompatybilne. Drugim ważnym 
argumentem za stosowaniem wariantu 
multi-cloud jest dostęp do rozwiązań 
oferowanych przez różnych dostawców. 
Takie systemy i rozwiązania są postrzegane 
jako istotna wartość dodana. 

Minusem opcji multi-cloud, według 
badanych, są też koszty związane  
z transferem danych między różnymi 
dostawcami chmury.

Zaletą posiadania jednego dostawcy 
jest zapewnienie jednego standardu 
stosowanego w architekturze, systemach 
czy zapewnianiu bezpieczeństwa. 
Wartość takiego podejścia wynika z faktu, 
że skoro tylko jeden dostawca zajmuje 
się utrzymaniem wszystkich systemów, 
ma szeroką wiedzę o organizacji i może 
doradzać z perspektywy funkcjonowania 
całej architektury systemów. 
 

Minusem współpracy z jednym dostawcą 
jest uzależnienie się od partnera w zakresie 
oferowanych przez niego rozwiązań oraz 
bezpieczeństwa i stabilności kooperacji.

Zdecydowana większość badanych 
korzystających z chmury publicznej (84%) 
współpracuje z jednym dostawą. Głównym 
tego powodem jest:

Przekonanie, że bliska współpraca 
z jednym dostawcą to lepsze 
rozumienie biznesu (90%).

Doświadczenie w branży (80%). 

84%

16%

MULTI-CLOUD

JEDEN DOSTAWCA

korzystających z chmury 
publicznej firm

Firmy, które korzystają z usług co najmniej 
dwóch dostawców (16%), kierują się:

Bezpieczeństwem świadczenia 
usługi w sposób ciągły (70%).

Dostępem do rozwiązań 
oferowanych przez różnych 
dostawców (60%).

Możliwością wynegocjowania 
lepszej ceny (50%).

“W mojej ocenie związanie 
się z jednym dostawcą jest 
równoznaczne ze ściągnięciem na 
siebie kłopotów w przyszłości. To 
trudna sytuacja, ponieważ sama 
chmura wnosi pewną złożoność,  
a rozwiązania nie są kompatybilne. 
Produkty każdego producenta 
mają swoją specyfikę, więc aby 
naprawdę sensownie korzystać 
z rozwiązania multi-cloud, trzeba 
niekiedy wykonać podwójną pracę 
albo szukać jakichś technologii 
mediacyjnych, które są pośrodku”. 

 - twierdzi Krzysztof Dąbrowski, 
wiceprezes zarządu ds. operacji 

i informatyki w mBanku

korzystających z chmury 
publicznej firm
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Organizacja w chmurze: 
okiem branży finansowej
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Uwolnienie potencjału kreatywności 
dzięki rozwiązaniom, które są dostępne  
w chmurze. Odnosi się to do analityki 
dużych zbiorów danych. Biznes sam 
przychodzi do IT z pomysłami, świadomy 
możliwości, jakie daje chmura. Chmura 
wymusza zmiany kompetencyjne w 
organizacji – z jednej strony zbliża biznes  
do technologii, a z drugiej IT do biznesu.

Istotny wpływ chmury i dostarczanych za  
jej pośrednictwem rozwiązań na wzrost 
efektywności pracy grupowej  
w firmach. Infrastruktura przestała być 
ograniczeniem, przestaje też dyktować 
sposób i tempo pracy. Pozwala na szybką 
wymianę dokumentów, pracę na jednym 
dokumencie, komunikację zdalną. Dzięki 
temu wzrastają łatwość pracy i wydajność.

Poprawa bezpieczeńswtwa: Ten obszar  
stoi na wysokim poziomie, a dostawca 
odpowiada tylko za część działań w tym 
obszarze. 
 

 
Uproszczenie architektury  
i zwiększenie wydajności procesu 
rozwijania systemów, które umożliwia 
konteneryzacja w chmurze.

Wdrożenie chmury ma istotny wpływ na 
funkcjonowanie organizacji. Badani wskazywali 
liczne obszary, które mogą się zmienić dzięki 
chmurze: 

Poprawa efektywności ekonomicznej, 
wpływ na optymalizację kosztów, 
uwolnienie zasobów – to obszar 
wskazywany przez wszystkich badanych 
szefów IT w badaniu jakościowym.

Zwiększenie dynamiki organizacyjnej 
w obszarze IT. Dotyczy to zarówno 
dostarczania nowych rozwiązań, jak  
i udostępniania danych i analiz w czasie 
rzeczywistym.

Zmiana roli pionu IT w firmie.  
IT odchodzi od swojej tradycyjnych, 
administracyjnych zadań i przyjmuje rolę 
business partnera; musi koncentrować się 
na zaspokajaniu potrzeb biznesowych  
w sposób, który zapewni organizacji jak 
najwięcej korzyści.

Rozwój własnych kompetencji  
w zakresie zarządzania zasobami  
w chmurze. Do efektywnego 
wykorzystania zasobów chmurowych 
potrzebni są dobrzy architekci. Osoby,  
które rozumieją, jak działają tego typu 
usługi, i które potrafią spojrzeć na zasoby  
z perspektywy kosztowej oraz biznesowej. 

Wchodzenie w nowe obszary, gdzie 
dostawcy chmury udostępniają swoje 
rozwiązania, np. w analitykę dużych zbiorów 
danych. Wymaga to od firm dodatkowych 
kompetencji. Podobnie upowszechnienie 
się usług wideo i głosowych dzięki chmurze 
wymaga dodatkowych zdolności 
związanych z dbaniem o ich jakość.

Zmiana kompetencji w zespole IT. 
Przesunięcie odpowiedzialności za 
utrzymanie infrastruktury czy systemów  
w chmurze na dostawcę uwalnia zasoby IT. 
Zasoby te są lokowane tam, gdzie IT może 
budować największą wartość biznesową 
– najczęściej do obszaru budowy nowych 
rozwiązań cyfrowych. Badani twierdzą, że 
może to prowadzić nawet do zwiększania 
zespołu.
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W projekcie przeprowadzono 8 wywiadów eksperckich 
z szefami IT z sektorów finansowego i energetycznego 
oraz wywiad z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim. 
Dodatkowo zrealizowano 200 ankiet ilościowych z 
udziałem szefów IT w dużych firmach i korporacjach 
proporcjonalnie w sektorze produkcji, usług i 
handlu. Większość badanych (77%) wywodziła się 
spośród głównych graczy w swojej branży, mających 
największe udziały w rynku. Były to zarówno polskie 
przedsiębiorstwa (46%), jak i firmy z międzynarodowym 
kapitałem (54%). Projekt został zakończony w marcu 
2020 roku. 

Proces cyfryzacji Polski 
 
Wypowiedź: Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji

 

“Przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, lat różnego 
rodzaju systemy informatyczne w administracji powstawały 
w sposób oderwany od siebie, co wynikało z silosowej 
(resortowej) struktury rządu. Jeżeli któreś ministerstwo 
przystępowało do budowy jakichś rozwiązań, było 
skoncentrowane na własnych potrzebach. Wszystko 
odbywało się w różnym tempie i we współpracy z różnymi 
dostawcami. ZUS generował swoje rozwiązania, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa swoje, minister 
spraw wewnętrznych i minister finansów również. Ten 
proces trwał. Nawet w (teoretycznie) bardzo podobnych do 
siebie instytucjach, takich jak KRUS i ZUS, mieliśmy różne 
światy. Nikt nie myślał o integracji, musieliśmy więc budować 
dla nich odrębne systemy, obsługujące choćby dystrybucję 
środków unijnych na początku wieku. Nie było też ośrodka 
koordynacji, który spinałby wszystko razem.

Ponad 10 lat temu z inicjatywy ministra nauki i szkolnictwa 
narodziła się idea stworzenia działu, który mógłby podjąć 
się koordynacji informatyzacji administracji państwowej. 
Pojawiły się próby wprowadzenia podejścia systemowego, 
np. rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności, 
które nakazywało, żeby budować systemy z myślą o ich 
współdziałaniu, ale wszystko ciągnęło się latami i brakowało 
myślenia o obywatelach.

Obywatele nawet nie wiedzieli, że mogą być obsłużeni 
zdalnie. Ten pomysł narodził się relatywnie niedawno, bo 
kilka lat temu. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak można by ludzi 
obsłużyć kompleksowo i jakich do tego celu potrzebujemy 
rozwiązań. Chodziło o to, aby zintegrować całą już istniejącą 
infrastrukturę. Ten proces się dzieje, choć nie jest łatwy. 
Wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i zasobów. 
Poza tym mamy sporo negatywnych doświadczeń 
związanych z wielkimi przetargami na te prace i aferami, 
które pojawiały się po drodze. Informatyzacja państwa 

kojarzyła się cały czas z jakimś problemem, niekoniecznie 
technologicznym.

Myśląc o informatyzacji państwa, trzeba mieć świadomość 
tego, z jakiego punktu wyszliśmy i że ta sprawa ciągnie się 
za nami od dawna. Poza tym istotne jest też prawo. Obsługa 
obywatela obwarowana jest procedurami, które wynikają 
z kodeksu postępowania administracyjnego i wielu innych 
kodeksów, co stanowi kolejną dużą barierę. W biznesie 
podejmuje się działania, idąc po prostej z punktu A do 
punktu B. W administracji często trzeba jeszcze zrobić kilka 
dodatkowych kroków, i to niekoniecznie na prostej.

W związku z tym próbujemy wszystko integrować stopniowo, 
przede wszystkim myśląc o konieczności jak najlepszej 
obsługi obywatela. Lepsza obsługa obywatela polega między 
innymi na tym, aby nie musiał on wielokrotnie wypełniać 
tych samych formularzy i podawać tych samych danych.
Mamy do tego narzędzie w postaci Programu Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa przyjętego przez Radę Ministrów  
w drodze uchwały. Dysponujemy też uaktualnianymi co roku 
planami działań różnych ministrów. Analizujemy, w jakim 
stopniu poszczególne projekty zostały zrealizowane, jaki jest 
ich poziom zaawansowania, ewentualnie dodajemy nowe, 
a inne wykreślamy. Wszystko jest spójne z podstawowymi 
strategiami, jak choćby Strategia Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji 
nadzoruje te działania i pilnuje, żeby wszystkie projekty były 
spójne architekturą informacyjną państwa.

Wspólna architektura dla administracji jest kluczem do 
tego, żebyśmy mogli przejść na cyfrowy model zarządzania 
i udostępniania danych poprzez systemy rejestrów 
państwowych, ale obejmuje też mechanizm budowania 
tych rejestrów. Do tego dochodzą programy przekrojowe, 
które pokazują trendy i kierunki, w jakich zmierzamy. Służy 
temu na przykład ustawa o elektronizacji doręczeń, która 
wymusi elektronizację całych obszarów administracji. Do 
tego dochodzą systemy wspomagające i wspierające, jak 
chociażby EZD RP, który ma udostępnić narzędzie do obrotu 
elektroniczną dokumentacją we wszystkich urzędach. Tego 
typu projekty są sygnałem dla całej administracji, jak należy 
działać”.
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