
2018

Chmura Krajowa
milowy krok 
w cyfryzacji polskiej 
gospodarki



Krótka historia chmury

2006 2008 2010 2011-12 2020 2

219 mld 
USD 
2016

411 mld
USD
2020

65 mld 
USD
2010
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Usługi chmurowe w Polsce

50% 10%

Odsetek przedsiębiorstw 
korzystających z usług 

chmurowych 
w najbardziej 

zaawansowanych 
technologicznie krajach

Odsetek przedsiębiorstw 
korzystających z usług 
chmurowych w Polsce
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Prognoza 2019-2023

Prognozowana roczna wartość 
usług chmurowych w Unii 
Europejskiej do 2020 roku.

160 mld
PLN

24 mld
PLN

15,9 mld
PLN 

Prognoza wydatków na 
SaaS w latach 
2019-2023 w Polsce.

5,7 mld
PLN

Tyle mogą wynieść 
wydatki na IaaS w latach 
2019-2023 w Polsce.

4,5 mld
PLN

Potencjał rynku usług  
chmurowych administracji 
publicznej w latach 2019-2023.

28%

To szacowany udział 
wydatków na usługi chmurowe 
w stosunku do wydatków na 
usługi i oprogramowanie IT 
w roku 2023.
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Prognoza 2019-2023

mld PLN

Oprogramowanie jako usługa
np. pakiet biurowy lub stanowisko pracySaaS

Infrastruktura jako usługa
np. wirtualny serwer lub zasób dyskowyIaaS

Procesy biznesowe jako usługa
np. RPA, helpdeskBaaS

Platforma jako usługa 
np. kontenery lub blockchainPaaS
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Szansa

Umocnienie grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego jako lidera 
technologicznego, poprzez uruchomienie Chmury Krajowej oferującej 
zintegrowane usługi IT dla polskich przedsiębiorców oraz administracji 
publicznej, umożliwiające akcelerację rozwoju gospodarczego Polski.
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Dlaczego warto budować Chmurę?

Najnowsze technologia 
tylko w chmurze

Większość producentów przestaje rozwijać 

oprogramowanie w tradycyjnym modelu 

i udostępnia nowe wersje oprogramowania 

tylko w chmurze.

Rozwój rynku pracy
Bezpieczeństwo kompetencji w krytycznych 

obszarach IT państwa.

PKB
Stały wzrost PKB związanego z usługami 

chmurowymi w krajach UE. 

Akceleracja
Dostęp do technologii chmurowych 

umożliwia przedsiębiorcom uruchomienie 

innowacyjnych usług.

Optymalizacja
Chmura to synergia umożliwiająca 

optymalizacje kosztów IT na poziomie 

państwa.

A

D

C

E

B
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Kluczowe czynniki sukcesu

Zaufanie Regulacje Niezależność
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Misja przedsięwzięcia

PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju inicjując proces budowy Chmury Krajowej 
rozpoczynają nowy etap rewolucji technologicznej w ramach cyfrowej transformacji 
polskiej gospodarki.

Chmura Krajowa umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej oraz 
dostarczy polskim przedsiębiorcom platformę technologiczną i prawną stymulującą rozwój innowacji.
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Co nas wyróżnia?

WYMAGANIA 
REGULACYJNE

ZAAWANSOWANE 
BEZPIECZEŃSTWO

DEDYKOWANE 
USŁUGI 

SEKTOROWE

PRZETWARZANIE NA 
TERENIE POLSKI

KOSZTY I CZAS 

PAKIET REGULACYJNY

Usługi spełniające 
wymagania regulacyjne 

(np. KNF), wraz z pakietem 
dokumentacji regulacyjnej 

dla przedsiębiorstw.

Bezpieczna architektura 
zgodna ze światowymi 

standardami oraz usługi 
cyberbezpieczeństwa dla 

przedsiębiorstw.

Usługi zaprojektowane 
z uwzględnieniem wymogów 

poszczególnych sektorów 
realizowane w polskiej 

jurysdykcji.

Centra danych i dane 
zlokalizowane na terenie 

Polski. 

Usługi zaprojektowane 
z myślą o optymalizacji 

procesów i kosztów IT oraz 
o skróceniu czasu strategicznych 

inicjatyw związanych 
z cyfryzacją.

BEZPIECZEŃSTWO 
JAKO USŁUGA

FINANSE, SEKTORY 
REGULOWANE 

I ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA

SUWERENNOŚĆ DANYCH OPTYMALIZACJA
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Model działania

CENTRA DANYCH W POLSCE

Usługi własne Usługi publiczne

Usługi partnerów
technologicznych

IaaS PaaS SaaS Usługi
transformacji

SEKTOR
PUBLICZNY

SEKTOR 
PRYWATNY

OPERATOR 
CHMURY

KRAJOWEJ



12

Mapa drogowa

Q2/Q3/2019 Q4 / 2019 Q3 / 2020Q1 / 2019

Usługi 
publiczne

Uruchomienie 
platformy

Usługi 
zaawansowane

Outsoucing IT – kolokacja.

Pierwsze usługi IaaS i PaaS 
dla wybranych klientów.

PaaS – platforma kontenerowa i bazy danych, w tym blockchain

IaaS – usługi przetwarzania danych

SaaS – pakiet biurowy i środowisko pracy

PaaS – automatyzacja 
i analityka

IaaS – bezpieczeństwo

SaaS – 3 aplikacje 
biznesowe

Pilotaż
usług

Usługi transformacji, migracji i integracji oraz cyberbezpieczeństwa.



Dziękujemy


