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Abstrakt 
 

Chmury obliczeniowe to nowy model przetwarzania, który może przynieść 

istotne korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom i administracji, 

jednocześnie będąc źródłem nowych zagrożeń i wyzwań. W niniejszej 

ekspertyzie przedstawia się zarys chmur obliczeniowych i ich związku z 

ochroną konsumentów w UE oraz celami jednolitego rynku cyfrowego UE. 

Pokazuje ona, że chmury obliczeniowe mogą przynieść oszczędności oraz 

ułatwić innowacyjne usługi internetowe. Jednakże stwierdza się w niej 

również, że istnieje wiele barier dla upowszechnienia chmur 

obliczeniowych. Podsumowaniem ekspertyzy jest stwierdzenie, że dla 

skorzystania z zalet chmur obliczeniowych do priorytetowych działań 

decydentów politycznych w UE należy likwidacja luk związanych z 

prawodawstwem, poprawa warunków i zasad dla użytkowników, rozwianie 

zgłaszanych przez zainteresowane podmioty obaw związanych z 

bezpieczeństwem, wsparcie chmury sektora publicznego oraz wspieranie 

dalszych badań i rozwoju w zakresie chmur obliczeniowych. 
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SŁOWNIK TERMINÓW 

 

 

Bezpieczeństwo 

W tym przypadku dotyczy bezpieczeństwa informacji, co oznacza ochronę 

informacji i systemów informacyjnych przed niedozwolonym dostępem, 

wykorzystaniem, ujawnianiem, zakłócaniem, zmianą lub zniszczeniem, w celu 

zapewnienia:  

a) integralności, co oznacza ochronę przed niewłaściwymi zmianami lub 

zniszczeniem informacji i obejmuje zapewnienie nieodrzucania i 

autentyczności informacji; 

b) poufności, co oznacza utrzymanie dozwolonych ograniczeń dostępu i 

ujawniania, w tym środków ochrony prywatności osobistej i informacji 

firmowej; 

c) dostępności, co oznacza zapewnienie terminowego i niezawodnego 

dostępu do informacji i korzystania z niejf.  

Centrum danych Obiekt wykorzystywany jako lokalizacja systemów komputerowych i 

związanych z nimi składników, na przykład systemów telekomunikacyjnych i 

systemów przechowywania. Ogólnie obejmuje dodatkowe lub zapasowe 

źródła zasilania, dodatkowe połączenia do przesyłania danych, środki kontroli 

środowiska (np. klimatyzacja, systemy gaśnicze) i urządzenia 

bezpieczeństwac. 

Chmura 

hybrydowa 

Chmura łącząca chmurę publiczną i prywatną, wraz z poufnymi aplikacjami i 

danymi w chmurze prywatnej oraz bardziej ogólnymi systemami i procesami 

w chmurze publicznej, które często są ze sobą połączone za pomocą 

technologii znormalizowanej lub właścicielskiej, dającej możliwość 

przenoszenia danych i aplikacjig. Zob. również chmura prywatna i chmura 

publiczna. 

Chmura 

obliczeniowa 

Model umożliwiający powszechny, wygodny, udzielany na żądanie dostęp za 

pośrednictwem sieci do wspólnej puli możliwych do konfiguracji zasobów 

przetwarzania (np. sieci, serwerów, przestrzeni przechowywania, aplikacji i 

usług), które można szybko dostarczyć i uwolnić przy minimalnym wysiłku 

zarządzania lub działań dostawcy usługia. 

Chmura osobista Mały serwer w domu lub mała sieć komercyjna, do której dostęp można 

uzyskać za pośrednictwem internetu. Zaprojektowane w celu 

przechowywania i wymiany treści prywatnych chmury osobiste umożliwiają 

przeglądanie i przesyłanie danych z dowolnego komputera osobistego 

podłączonego do internetu, a często również z popularnych smartfonów. 

Chociaż chmury osobiste funkcjonują w sposób podobny do każdej chmury 

prywatnej stworzonej przez przedsiębiorstwo, ich główną cechą jest łatwa 

instalacja dla przeciętnego użytkownika komputera osobistegoe. 

Chmura 

prywatna 

Chmura funkcjonująca wyłącznie na potrzeby organizacji. Może być 

zarządzana przez organizację lub podmiot trzeci oraz może być zlokalizowana 

w przedsiębiorstwie lub poza nima. 

Chmura 

publiczna 

Chmura udostępniana społeczeństwu lub dużej grupie przemysłowej, której 

właścicielem jest organizacja sprzedająca usługi w chmurzea. 
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Chmura wspólna Chmura stworzona przez grupę organizacji, które uzgodniły wspólne wymogi 

w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i innych aspektów chmury na 

zamówienie, którą wspólnie zarządzają. Wielkość i liczba organizacji, oprócz 

innych czynników, określa skalę zapotrzebowania, a zatem możliwe ogólnie 

do uzyskania oszczędnościb. 

Dostawca 

chmury 

Przedsiębiorstwo zapewniające platformę, infrastrukturę, aplikację lub usługę 

przechowywania opierającą się na chmurze dla innej organizacji i/lub osób 

fizycznych, zwykle za opłatąb. 

Federacja Praktyka zarządzania ciągłością i środkami dostępu, kiedy co najmniej dwie 

zlokalizowane niezależnie od siebie chmury wykorzystują wspólne 

uwierzytelnianie, pliki, zasoby przetwarzania, dowodzenie i kontrolę lub 

dostęp do zasobów przechowywaniad. 

Infrastruktura 

jako usługa 

(IaaS) 

Usługa umożliwiająca użytkownikowi zapewnienie przetwarzania, 

przechowywania, sieci lub innych zasadniczych zasobów przetwarzania, w 

której użytkownik może uruchomić i stosować dowolne oprogramowanie, 

które może obejmować systemy operacyjne i aplikacje. Użytkownik nie 

zarządza źródłową infrastrukturą chmury i nie kontroluje jej, lecz ma 

kontrolę nad systemami operacyjnymi, przechowywaniem i uruchomionymi 

aplikacjami; a także możliwie ograniczoną kontrolę nad wybranymi 

elementami sieci (np. firewallem gospodarza)a. 

Łączenie 

zasobów 

Łączenie zasobów przetwarzania dostawcy w celu świadczenia usług wielu 

użytkownikom z wykorzystaniem modelu wielu punktów dostępu, wraz z 

dynamicznie przyznawanymi i odbieranymi różnymi zasobami fizycznymi i 

cyfrowymi zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika. Użytkownik zwykle nie 

ma kontroli nad dokładną lokalizacją udostępnianych zasobów i jej nie zna, 

ale może być w stanie określić lokalizację na wyższym poziomie abstrakcji 

(np. kraj, region lub centrum danych). Przykłady takich zasobów obejmują 

przechowywanie, przetwarzanie, pamięć i szerokość łącza internetowegoa. 

Modele 

wyceny/usług w 

chmurze 

obliczeniowej 

Model wyceny oparty na zużyciu: Model wyceny, zgodnie z którym 

usługodawca pobiera opłatę od użytkownika usługi w oparciu o jej 

wykorzystanie przez użytkownika, a nie o czas jej użytkowania. Na przykład 

dostawca usługi przechowywania w chmurze może pobierać opłatę w 

przeliczeniu na gigabajt przechowywanej informacji. 

Model wyceny oparty na abonamencie: Model wyceny pozwalający 

użytkownikowi na wnoszenie opłaty za usługę przez konkretny okres, często 

wykorzystywany w przypadku usług związanych z oprogramowaniemb. 

Możliwość 

przenoszenia 

Możliwość przenoszenia aplikacji i danych od jednego dostawcy chmury do 

innego.b Zob. również zależność. 

Normy chmury Normy chmury to uzgodnione podejścia służące zapewnieniu 

interoperacyjności, aby użytkownik mógł pobrać narzędzia, aplikacje, 

wirtualne obrazy i inne elementy i wykorzystać je w innym otoczeniu chmury 

przy niewielkich przeróbkach. Możliwość przenoszenia pozwala 

użytkownikowi na pobranie aplikacji lub elementu działającego na jednym z 

zastosowań sprzedawcy i wykorzystanie jej w zastosowaniu innego 

sprzedawcyb. Zob. również interoperacyjność i możliwość przenoszenia. 

Ochrona 

prywatności w 

fazie 

projektowania 

Koncepcja prywatności, w której prywatność i ochrona danych są 

uwzględniane w całym cyklu życia technologii, od wczesnego etapu 

projektowania po ich wdrożenie, zastosowanie i ostateczne usunięcieh. 
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Oprogramowanie 

jako usługa 

(SaaS) 

Usługa umożliwiająca użytkownikowi korzystanie z aplikacji dostawcy 

działających w infrastrukturze chmury. Aplikacje są dostępne z różnych 

urządzeń klienta za pomocą interfejsu, na przykład przeglądarki internetowej 

(np. poczta elektroniczna na stronie internetowej). Użytkownik nie zarządza 

źródłową infrastrukturą chmury i nie kontroluje jej, w tym sieci, serwerów, 

systemów operacyjnych, przestrzeni przechowywania, a nawet 

poszczególnych funkcji aplikacji, z ewentualnym wyjątkiem ograniczonych 

ustawień konfiguracji aplikacji przez danego użytkownikaa. 

Platforma jako 

usługa (PaaS) 

 

Usługa umożliwiająca użytkownikowi uruchomienie w infrastrukturze chmury 

stworzonych przez siebie lub zakupionych aplikacji stworzonych z 

wykorzystaniem języka i narzędzi programowania wspieranych przez 

dostawcę. Użytkownik nie zarządza źródłową infrastrukturą chmury i nie 

kontroluje jej, w tym sieci, serwerów, systemów operacyjnych lub przestrzeni 

przechowywania, lecz ma kontrolę nad uruchomionymi aplikacjami i 

ewentualnie nad konfiguracją środowiska hostingu aplikacjia. 

Przechowywanie 

w chmurze 

Usługa umożliwiająca użytkownikowi zapisanie danych poprzez przesłanie ich 

za pośrednictwem internetu lub innej sieci do systemu przechowywania w 

lokalizacji zewnętrznej (offsite) zarządzanej przez podmiot trzecib. 

Przetwarzanie 

elastyczne 

Zdolność dynamicznego dostarczania i wyłączania zasobów przetwarzania, 

pamięci i przechowywania w celu zaspokojenia szczytowego wykorzystania 

bez obaw o planowanie i tworzenie zasobów z uwagi na zapotrzebowanie 

szczytowe. Zob. również usługa na żądanieb. 

Umowa o 

poziomie usługi 

Porozumienie umowne, na mocy którego dostawca usługi określa jej poziom, 

odpowiedzialność, priorytety i gwarancje w zakresie dostępności, wydajności 

i innych aspektów usługib. 

Usługa na 

żądanie 

Model, w którym użytkownik może zakupić usługi w chmurze wedle 

zapotrzebowania; na przykład jeżeli użytkownik musi skorzystać z 

dodatkowych serwerów na czas trwania projektu, może to zrobić, a następnie 

wrócić do poprzedniego poziomu po zakończeniu projektub. 

Uwierzytelnienie Weryfikacja tożsamości lub cech użytkownika, procesu lub urządzenia, często 

będąca warunkiem wstępnym udzielenia dostępu do zasobów w systemie 

informacyjnyma. 

Wirtualizacja Stworzenie cyfrowej wersji platformy sprzętowej, systemu operacyjnego, 

urządzenia do przechowywania lub zasobów sieciowych. Celem wirtualizacji 

jest zwykle centralizacja zadań administracyjnych, przy jednoczesnej 

poprawie możliwości dopasowywania wielkości i obciążeń pracyc. 

Zależność Zależność od konkretnego sprzedawcy chmury i trudność z przeniesieniem 

się od jednego sprzedawcy chmury do innego, ze względu na brak 

znormalizowanych protokołów, interfejsów programowania aplikacji (API), 

struktur (systemów) danych oraz modeli usługb. 

Źródła: 

a) Krajowy Instytut Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych (NIST), 

b) http://cloudtimes.org/glossary/, 

c) Wikipedia, 

d) Cisco, 

e) http://www.clubcloud.org/blog/-/blogs/your-guide-to-personal-cloud, 

f) Tytuł III amerykańskiej ustawy o administracji elektronicznej (E-Government), zatytułowanej „Federalna 

ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji” z 2002 r., 

g) Microsoft, 

h) Komisja Europejska, Europejska agenda cyfrowa, EUC, 26 sierpnia 2010 r., COM(2010) 245 final/2. 

 

http://cloudtimes.org/glossary/
http://www.clubcloud.org/blog/-/blogs/your-guide-to-personal-cloud
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STRESZCZENIE 

Kontekst 

 Ekspertyza zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez Civic Consulting 

między październikiem 2011 r. a marcem 2012 r. Jej celem, zgodnie z warunkami 

określonymi przez Parlament Europejski, jest przedstawienie przeglądu chmur 

obliczeniowych oraz ich powiązania z ochroną konsumentów w UE i celami 

jednolitego rynku cyfrowego w UE. 

Czym jest chmura obliczeniowa? 

 Zgodnie z szeroko akceptowaną definicją Krajowego Instytutu Norm i Technologii 

Stanów Zjednoczonych (NIST) chmura obliczeniowa to model umożliwiający 

powszechny, wygodny, udzielany na żądanie dostęp za pośrednictwem sieci do 

wspólnej puli możliwych do konfiguracji zasobów przetwarzania (np. sieci, 

serwerów, przestrzeni przechowywania, aplikacji i usług), które można szybko 

dostarczyć i uwolnić przy minimalnym wysiłku zarządzania lub działania dostawcy 

usługi. 

 

 Najważniejszym skutkiem ekonomicznym technologii chmury mogą być 

oszczędności i zwiększona konkurencyjność usług informatycznych dostępnych 

dla społeczeństwa i organizacji prywatnych, a także możliwości prowadzących do 

nowych usług. Z uwagi na łączenie popytu hurtowe zakupy energii i sprzętu 

komputerowego oraz zmniejszone jednostkowe koszty pracy dostawcy chmury 

mogą uzyskać istotne oszczędności w kosztach bieżących oraz przenieść je na 

swoich klientów. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać technologie chmury do 

zapewniania technologii informacyjnych, w ten sposób lepiej wykorzystując 

sprzęt, zwiększając swoją elastyczność i szybkość oraz zmniejszając wydatki 

kapitałowe. Z punktu widzenia konsumentów technologie chmury zwiększają 

dostępność i interaktywność informacji i treści internetowych.  

 

 Do głównych typów chmur zaliczają się chmury publiczne, prywatne i hybrydowe; 

najważniejszymi usługami oferowanymi przez takie chmury są oprogramowanie 

jako usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS) i infrastruktura jako usługa 

(IaaS). Takie usługi w chmurze mogą być świadczone z centrów danych 

zlokalizowanych w dowolnym punkcie świata, co ma istotne konsekwencje 

polityczne. 

Zastosowanie i potencjalne korzyści chmury obliczeniowej 

 Różni użytkownicy w odmienny sposób korzystają z chmury: konsumenci zwykle 

wykorzystują ją do poczty elektronicznej, przechowywania plików, dzielenia się 

treścią i informacją, usług płatności oraz nadawania muzyki i filmów. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują ją przede wszystkim jako podstawowe narzędzia 

biurowe, do celów współpracy, zarządzania projektami oraz projektowania 

różnych aplikacji. Administracja wykorzystuje chmurę w znacznej mierze w taki 

sam sposób, jak przedsiębiorstwa, a ponadto wprowadza innowacje w zakresie 

jakości usług, które świadczy obywatelom za pomocą rozwiązań e-administracji. 
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 Ankiety pokazują, że większość użytkowników internetu korzysta z chmury 

obliczeniowej w formie usług poczty internetowej, a nieco mniej korzysta z 

aplikacji internetowych do dzielenia się treścią. Dla konsumentów głównymi 

zaletami chmury są wygoda, elastyczność, zmniejszone koszty, łatwość 

korzystania, możliwość dzielenia się treścią, usprawniony dostęp do informacji i 

treści internetowych, automatyczne utrzymanie i aktualizowanie oraz potencjalnie 

większe bezpieczeństwo.  

 

 Dla przedsiębiorstw największą zaletą jest uniknięcie wydatków kapitałowych na 

IT oraz możliwość dostosowywania wielkości zasobów IT; oznacza to mniejsze 

bariery wejścia, szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz 

możliwość wsparcia tworzenia innowacyjnych MŚP. Przedsiębiorstwa mogą 

również efektywniej ze sobą współpracować dzięki zarządzaniu projektami i 

usługom współpracy w chmurze. Ponadto przedsiębiorstwa mające innowacyjne 

pomysły mogą wykorzystać infrastrukturę dostawców chmury do opracowywania 

różnych aplikacji oraz dostarczania oryginalnych usług i produktów 

konsumentom, przedsiębiorstwom i administracji. 

 

 Te same zalety w postaci zmniejszenia kosztów, z jakich korzystają 

przedsiębiorstwa, odnoszą się do administracji rządowej, ale może ona odnieść 

korzyści z technologii chmury dzięki poprawie jakości i innowacji w ramach usług 

e-administracji, jakie zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom – usług, które 

mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne obywateli i przedsiębiorstw. Istnieją 

już przykłady administracji publicznej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i 

krajowym, która przyjęła lub planuje przyjąć usługi oparte na chmurze, a coraz 

więcej rządów rozwija wszechstronne strategie dotyczące chmur obliczeniowych. 

Zagrożenia związane z chmurą obliczeniową 

 Największymi dostrzeganymi barierami dla zastosowania przez konsumentów i 

MŚP chmury obliczeniowej są brak prywatności, bezpieczeństwo danych, 

zależność od dostawcy, brak normalizacji oraz kwestie sądownicze związane z 

prawem właściwym i dostępem organów ścigania do danych. 

 

 Potencjalne ogólne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych związane z chmurą 

obliczeniową dotyczą: wzrostu zagrożeń dla poufności danych ze względu na 

koncentrację danych we wspólnej infrastrukturze chmury; utrata kontroli nad IT i 

zarządzania nimi przez organizacje korzystające z usług w chmurze; oraz 

zwiększone ryzyko przechwycenia danych w procedurach uwierzytelniania i 

przesyłania. 

 

 Przepisom dostawców w zakresie bezpieczeństwa danych często brakuje 

przejrzystości, w szczególności brakuje gwarancji integralności danych w 

połączeniu z klauzulami zrzeczenia się odpowiedzialności w umowach; brak norm 

dotyczących kontroli i bezpieczeństwa danych; oraz często niejasne i 

niekompletne informacje dotyczące bezpieczeństwa i prywatności na stronach 

internetowych dostawców chmury.  
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 Istnieje wiele podejść służących likwidacji tych słabych punktów, na przykład 

zróżnicowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa z uwagi na poufność danych 

lub korzystanie z „chmur prywatnych” zarządzanych przez samą organizację lub 

przez dostawcę. Możliwe jest również zapewnienie dodatkowych gwarancji 

bezpieczeństwa danych w formie systemów kontroli i certyfikacji dostawców usług 

w chmurze. 

 

 Główne wyzwania w zakresie kwestii prawnych związanych z prywatnością 

dotyczą: niejasnej roli dostawców usług w chmurze; niepewności dotyczącej 

możliwości stosowania prawa UE; konieczności skuteczniejszej ochrony danych; 

niepewności w zakresie prawa regulującego międzynarodowe przesyłanie danych 

oraz brak jednolitego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. 

 

 Przestrzegający prawa konsumenci lub przedsiębiorstwa, przechowujący swoje 

dane w chmurze, mogą ponieść konsekwencje nakazów ujawnienia, bez 

uprzedzenia, ponieważ w przypadku publicznych lub dzielonych chmur władze 

mogą zarekwirować serwery lub komputery zawierające dane osobowe zarówno 

podmiotów winnych, jak i niewinnych; sytuację pogarsza brak norm w zakresie 

„progów” ujawniania przez dostawców. 

Wyzwania związane z jednolitym rynkiem cyfrowym  

 Fragmentacja jednolitego rynku cyfrowego wzdłuż granic geograficznych ze 

względu na zróżnicowane ramy prawne może ograniczyć lub spowolnić rozwój 

powszechnych w całej UE usług opartych na przetwarzaniu w chmurze, na 

przykład tych uzależnionych od praw własności intelektualnej  

(muzyka, filmy, książki). 

 

 Prawa i obowiązki w przypadku chmury obliczeniowej są w dalszym ciągu 

niejednoznaczne ze względu na brak przejrzystości lub trudności w znalezieniu 

informacji, problemy z umowami, złożoność wielu systemów sądowniczych lub to, 

że dla poszczególnych kwestii prawnych, jak ochrona danych osobowych, umowy, 

ochrona konsumenta lub prawo karne, systemy te mogą się różnić. Istnieją także 

luki w mających zastosowanie przepisach, jeśli odnieść je do  

chmury obliczeniowej. 

 

 Umowy z usługodawcami w zakresie chmury obliczeniowej często zawierają 

zapisy uchylenia od odpowiedzialności, niewłaściwe lub niezgodne z prawem 

klauzule, brak w nich też niektórych kluczowych informacji, jak miejsce 

zlokalizowania centrów danych. W szczególności dotyczy to umów o świadczenie 

usług dla MŚP, które są rygorystyczne i nie pozostawiają zbyt wiele miejsca na 

negocjacje. Większość badanych podmiotów zgodnie przyznaje, że istnieje 

potrzeba znormalizowania umów, ze szczególnymi uwzględnieniem 

bezpieczeństwa i niezawodności świadczonych usług. 

 

 Starania normalizacyjne dla usług w chmurze obliczeniowej stają się coraz 

powszechniejsze. Jednak nawet jeśli konsumenci odnieśliby dużą korzyść z 

interoperacyjnych usług w chmurze obliczeniowej, wsparcie dla standardów 

interoperacyjnych ze strony branży jest niejednoznaczne – część podmiotów 

obawia się, że wczesna normalizacja spowoduje ograniczenie innowacyjności. 
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Przyszłość usług w chmurze obliczeniowej 

 W krótkim okresie nie jest przesądzone, czy dojdzie do znaczących zmian w 

rodzaju oferowanych usług w chmurze. Jednak ich dostępność i potencjał może 

nadal wzrastać, podobnie jak korzyści skali powodują powstawanie coraz 

większych centrów danych, które będą nadal migrować do lokalizacji oferujących 

tańszą energię. 

 

 Podczas gdy niektóre usługi mogą zostać przeniesione do publicznej chmury z 

uwagi na potencjalne oszczędności, inne nadal pozostaną w otoczeniu 

prywatnym, ponieważ w dalszym ciągu odnotowuje się liczne przypadki, w 

których inteligentne wykorzystanie rozwiązań o małej skali jest tak samo, a 

czasem bardziej efektywne, niż działania na dużą skalę. 

 

 Kwestie takie jak bezpieczeństwo i prywatność mogłyby spowolnić rozwój – jeśli 

użytkownicy biznesowi i władze publiczne nie mają zaufania ani pewności, że 

można zaufać publicznym chmurom, nie zdecydują się na korzystanie z tej 

technologii. Jednak brak konkurencji, głównie ze względu na niewystarczającą 

interoperacyjność, może być jedną z największych przeszkód do pokonania w 

rozwoju usług w chmurze obliczeniowej. 

 

 Ważnym wyzwaniem w przyszłości będzie identyfikacja obszarów, w których 

rozwój chmury obliczeniowej może być koordynowany na szczeblu europejskim, 

aby uniknąć powielania i marnotrawstwa. Oznaczałoby to rozwiązywanie 

głównych kwestii normalizacyjnych w celu osiągnięcia interoperacyjności, 

zapewnienia skutecznej konkurencji między dostawcami poprzez skupienie się np. 

na integracji pionowej usługodawców lub umożliwianie lepszych zamówień 

publicznych na usługi w chmurze, aby zachęcić nowych uczestników rynku, i 

koordynacji europejskich i krajowych inicjatyw w zakresie chmury obliczeniowej. 

 

 Na znaczeniu zyska zdolność przyłączeniowa, ponieważ zwiększone wykorzystanie 

usług w chmurze spowoduje uzależnienie klienta od dostępności usług 

szerokopasmowych (w tym bezprzewodowych sieci komórkowych 4G lub innych 

dostępnych technologii); Ważnym czynnikiem mogą stać się zwłaszcza prędkości 

wysyłania danych. Dostęp do usług w chmurze za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych byłby ułatwiony przez szeroki dostęp do internetu na terenie całej UE 

bez skomplikowanych i kosztownych rozwiązań roamingowych. 

 

 Ze względu na problemy kompetencyjne, jest mało prawdopodobne w praktyce, 

aby konsumenci europejscy dochodzili swoich roszczeń od dostawców usług w 

chmurze w innych systemach prawnych. Zapewnienie odpowiednich środków na 

dochodzenie roszczeń jest niezbędne dla przyszłości w dziedzinie usług 

konsumpcyjnych, istnieje bowiem silna asymetria sił między konsumentami a 

dostawcami usług w chmurze. 
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WSTĘP 

Niektórzy przyrównywali pojawienie się chmury obliczeniowej do rewolucji przemysłowej 

pod względem zapewniania środków produkcji masowej niektórych towarów i usług, a 

nawet do „piątego pożytku” (po wodzie, gazie, energii elektrycznej i telefonii). Inni 

pozostali sceptyczni i uważają ją za niewiele więcej niż narzędzie marketingu promujące 

nowe modele organizacji bez istotnej zmiany technologicznej. 

 

UE ma ambitną agendę cyfrową, sięgającą 2020 r., w której określa się ponad 100 

konkretnych działań prowadzących do osiągnięcia silnego i konkurencyjnego 

europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, i w tym kontekście uznaje się ją za ważny 

element ogólnej strategii UE na rzecz wzrostu. W ramach tej agendy model 

technologiczny nazwany „chmurą obliczeniową” zyskiwał na znaczeniu dzięki jej 

oczekiwanym korzyściom makroekonomicznym, na przykład pomocy rozpoczynającym 

działalność małym przedsiębiorstwom w wejściu na rynek, co może wesprzeć 

innowacyjne nowe aplikacje internetowe i zaoszczędzić pieniądze podatników 

wykorzystywane przez administrację na zapewnienie ICT (technologii informacyjno-

komunikacyjnych). Komunikat Komisji zawierający strategię dotyczącą chmury 

obliczeniowej został odłożony względem swojego pierwotnego terminu i obecnie ma 

pojawić się latem 2012 r. 

 

Ekspertyza zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez Civic Consulting między 

październikiem 2011 r. a marcem 2012 r. Jej celem, zgodnie z warunkami określonymi 

przez Parlament Europejski, jest przedstawienie szerokiego zarysu chmur obliczeniowych 

oraz ich powiązania z ochroną konsumentów w UE i celami jednolitego rynku cyfrowego 

w UE. W szczególności ma ona odpowiedzieć na następujące pytania: 

 Czym jest chmura obliczeniowa i jakie są jej korzyści dla konsumentów, 

przedsiębiorstw i administracji obecnie i w przyszłości? 

 Jakie zagrożenia związane z chmurą obliczeniową stoją przed tymi 

zainteresowanymi podmiotami, a także jakie są największe wyzwania dla rynku 

wewnętrznego i polityki konsumenckiej obecnie i w przyszłości? 

 Jakie są przyszłe tendencje dotyczące chmury obliczeniowej oraz przewidywane 

przyszłe korzyści i zagrożenia?  

 Jakie działania mogą być konieczne dla zapobieżenia wskazanym zagrożeniom i 

sprostania wyzwaniom? 

 

Aby właściwie odpowiedzieć na te pytania w pozostającym do dyspozycji krótkim czasie, 

dokonaliśmy przeglądu właściwej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem prac 

badawczych i politycznych obejmujących aspekty europejskie, a także inne media, 

ponieważ mamy do czynienia z szybko zmieniającym się zagadnieniem; 

przeprowadziliśmy również 18 uporządkowanych rozmów osobistych lub telefonicznych z 

odpowiednimi urzędnikami europejskimi, przedstawicielami konsumentów, krajowymi 

administracjami publicznymi oraz dostawcami chmury i przedstawicielami sektora 

przemysłowego (lista organizacji – zob. załącznik 2). Spostrzeżenia uzyskane dzięki tym 

rozmowom miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego złożonego modelu 

technologicznego, jego możliwości i ograniczeń. 

 

Jednym z wyzwań dotyczących uwzględnienia jakiegokolwiek aspektu chmury 

obliczeniowej jest tocząca się nadal debata o jej naturze i definicji, i tego, czy faktycznie 

mamy do czynienia z nowym paradygmatem, czy też ze starą technologią promowaną w 

nowej formie. Niektóre definicje mogą być tak szerokie, że obejmują całość 
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internetowego świata, a zatem wszystkie związane z nim zagadnienia i wyzwania 

polityczne. Dlatego przyjęliśmy jedną z najpowszechniej akceptowanych definicji chmury 

obliczeniowej, opracowaną przez Krajowy Instytut Norm i Technologii Stanów 

Zjednoczonych (NIST), i staraliśmy się skoncentrować na korzyściach i zagrożeniach 

najistotniejszych dla tego modelu technologicznego, zgodnie z tą definicją. Nawet w tym 

przypadku zagadnienie jest złożone i szerokie i wykazuje synergie z wieloma obszarami 

jednolitego rynku cyfrowego UE, począwszy od praw własności intelektualnej po 

upowszechnienie połączeń szerokopasmowych i tak zwany „internet przedmiotów”, 

sugerowaną ewolucję internetu ku sieci wzajemnie powiązanych obiektów działających w 

sposób niezależny. 

 

Niniejsze sprawozdanie ma następującą strukturę: sekcja 2 zawiera przegląd chmur 

obliczeniowych, wraz z ich przewidywanymi skutkami, głównymi rodzajami chmur i 

najważniejszymi użytkownikami; sekcja 3 zawiera bardziej szczegółowy opis sposobu 

wykorzystywania usług w chmurze obliczeniowej przez konsumentów, przedsiębiorstwa i 

administracje oraz korzyści, jakie mogą dzięki nim odnieść; w sekcji 4 przeprowadza się 

analizę potencjalnych zagrożeń związanych z usługami w chmurze obliczeniowej dla 

wszystkich grup zainteresowanych podmiotów; w sekcji 5 bada się wyzwania, jakim 

należy sprostać przed osiągnięciem jednolitego rynku usług w chmurze obliczeniowej; w 

sekcji 6 zawarto zarys przyszłości chmur obliczeniowych; a na koniec w sekcji 7 znalazły 

się najważniejsze zalecenia polityczne do rozważenia przez decydentów politycznych w 

UE, służące rozwojowi chmur obliczeniowych w Europie. 
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1 PRZEGLĄD CHMUR OBLICZENIOWYCH 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

● Zgodnie z szeroko akceptowaną definicją Krajowego Instytutu Norm i Technologii 

Stanów Zjednoczonych (NIST) chmura obliczeniowa to model umożliwiający 

powszechny, wygodny, udzielany na żądanie dostęp za pośrednictwem sieci do 

wspólnej puli możliwych do konfiguracji zasobów przetwarzania (np. sieci, 

serwerów, przestrzeni przechowywania, aplikacji i usług), które można szybko 

dostarczyć i uwolnić przy minimalnym wysiłku zarządzania lub działania dostawcy 

usługi. 

● Najważniejszym skutkiem ekonomicznym technologii chmury mogą być 

oszczędności i zwiększona konkurencyjność usług informatycznych dostępnych 

dla społeczeństwa i organizacji prywatnych, a także możliwości prowadzących do 

nowych usług. Z uwagi na łączenie popytu hurtowe zakupy energii i sprzętu 

komputerowego oraz zmniejszone jednostkowe koszty pracy dostawcy chmury 

mogą uzyskać istotne oszczędności w kosztach bieżących oraz przenieść je na 

swoich klientów. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać technologie chmury do 

zapewniania technologii informacyjnych, w ten sposób lepiej wykorzystując 

sprzęt, zwiększając swoją elastyczność i szybkość oraz zmniejszając wydatki 

kapitałowe. Z punktu widzenia konsumentów technologie chmury zwiększają 

dostępność i interaktywność informacji i treści internetowych. 

● Do głównych typów chmur zaliczają się chmury publiczne, prywatne i hybrydowe; 

najważniejszymi usługami oferowanymi przez takie chmury są oprogramowanie 

jako usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS) i infrastruktura jako usługa 

(IaaS). Takie usługi w chmurze mogą być świadczone z centrów danych 

zlokalizowanych w dowolnym punkcie świata, co ma istotne konsekwencje 

polityczne. 

● Różni użytkownicy w odmienny sposób korzystają z chmury: konsumenci zwykle 

wykorzystują ją do poczty elektronicznej, przechowywania plików, dzielenia się 

treścią i informacją, usług płatności oraz nadawania muzyki i filmów. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują ją przede wszystkim jako podstawowe narzędzia 

biurowe, do celów współpracy, zarządzania projektami oraz projektowania 

różnych aplikacji. Administracja wykorzystuje chmurę w znacznej mierze w taki 

sam sposób, jak przedsiębiorstwa, a ponadto wprowadza innowacje w zakresie 

jakości usług, które świadczy obywatelom za pomocą rozwiązań e-administracji. 

 

Następne sekcje zawierają przegląd chmur obliczeniowych. Pytamy najpierw: „czym jest 

chmura obliczeniowa?”, a następnie pokazujemy najważniejsze obecnie sposoby 

wykorzystywania technologii chmury przez konsumentów, przedsiębiorstwa i organy 

publiczne.  
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1.1 Czym jest chmura obliczeniowa?  

1.1.1 Definicja chmury obliczeniowej 

„Chmura obliczeniowa” to dość ogólny termin, mający wiele znaczeń, od bardziej 

konkretnych po tak szerokie, że obejmują praktycznie cały internet. Jedna z jaśniejszych 

i powszechniej akceptowanych definicji pochodzi z Krajowego Instytutu Norm i 

Technologii Stanów Zjednoczonych: 

„Chmura obliczeniowa to model umożliwiający powszechny, wygodny, udzielany na 

żądanie dostęp za pośrednictwem sieci do wspólnej puli możliwych do konfiguracji 

zasobów przetwarzania (np. sieci, serwerów, zasobów przechowywania, aplikacji i 

usług), które można szybko dostarczyć i uwolnić przy minimalnym wysiłku 

zarządzania lub działania ze strony usługodawcy”1.  

Jedna z badanych organizacji konsumenckich zaproponowała definicję zorientowaną  

na klienta: 

„Chmura obliczeniowa to (…) wykorzystywanie usług, zasobów przechowywania, 

nie na swoim komputerze, lecz gdzieś w internecie, i to nie w jednym centrum 

danych, lecz w rozproszeniu w całym internecie. Jako użytkownik nie wiesz, gdzie 

znajdują się twoje dane lub gdzie są usługi, z których korzystasz. Zatem (…) 

chmura obliczeniowa to Facebook, to poczta internetowa, to przechowywanie w 

internecie i to korzystanie z oprogramowania, które nie działa na twoim 

komputerze, lecz gdzieś w internecie”. 

Niektórzy przyrównywali pojawienie się chmury obliczeniowej do rewolucji przemysłowej 

pod względem zapewniania środków produkcji masowej niektórych towarów i usług, a 

nawet do „piątego pożytku” (po wodzie, gazie, energii elektrycznej i telefonii)2. Uważają, 

że chmura obliczeniowa będzie zwiastunem rewolucyjnej zmiany paradygmatu pod 

względem związanych z nią „zwiększonej produktywności, tworzenia miejsc pracy, 

rozwoju przedsiębiorstw i przewagi konkurencyjnej” i może stać się nawet „jednym z 

najważniejszych sposobów ożywienia gospodarek europejskich i wyjścia z kryzysu 

gospodarczego”3. 

                                           
1  NIST, Mell, P. & Grance, T., The NIST Definition of Cloud Computing, 2011., s. 2 na 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf. 
2  Zob. np. Price, M., Pinning Down the Cloud, Wall Street Journal, 14.02.2011 r. na 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704739504576067461795827534.html; oraz Wyld, D. C., 

Cloud Computing: Is it the Fifth Utility?, 2009 na http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-

it-the-fifth-utility/.  
3  Zob. CEBR, The Cloud Dividend: Part One - The economic benefits of cloud computing to business and the 

wider EMEA economy France, Germany, Italy, Spain and the UK, 2010, dostępne na 

http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704739504576067461795827534.html
http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/
http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/
http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf
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Jednocześnie niektórzy są sceptyczni wobec „szumu” otaczającego chmury, nawet jeżeli 

nie wobec samej technologii, i uważają to za niewiele więcej niż narzędzie marketingu 

promujące nowe sposoby organizacji bez istotnej zmiany technologicznej. Szeroko cytuje 

się dyrektora wykonawczego Oracle, Larry’ego Ellisona, który wyraził swoją frustrację 

stwierdzeniem: 

„Interesującym aspektem chmury obliczeniowej jest to, że zmieniliśmy jej definicję 

w taki sposób, by objęła wszystko, co już robimy… Nie rozumiem, co innego 

mielibyśmy zrobić w kontekście chmury obliczeniowej oprócz zmiany treści 

niektórych naszych reklam…”4 

Ten sceptycyzm podzielił jeden z naszych rozmówców, urzędnik europejski, który 

przewiduje, że „bańka wkrótce pęknie” i powiedział: „Wróciliśmy do przyszłości. 

Wróciliśmy do [komputera] mainframe z terminalami VT100 po drugiej stronie. W 

drugiej połowie lat 90. XX wieku chciano uruchomić (…) przetwarzanie sieciowe, co 

okazało się kompletną klapą. (…) To jakiś rodzaj używanego obecnie narzędzia 

marketingowego, moim zdaniem nadużywanego, i właśnie dlatego uważam,  

że to pęknie”. 

Pomimo tych rozbieżności istnieje powszechna zgoda, że ta „chmura” zasobów służących 

przetwarzaniu na odległość stanowi nowy sposób świadczenia usług przetwarzania, a nie 

nową technologię5 – chociaż nadal następują odkrycia technologiczne, które zwiększają 

wydajność i bezpieczeństwo tych systemów. Ważne badania i rozwój w zakresie chmur, 

prowadzone przez europejskie przedsiębiorstwa i uniwersytety, są finansowane z 

siódmego programu ramowego UE6.  

International Data Corporation (IDC) szacuje globalny rynek usług w chmurze na 44,2 

miliarda USD (34 miliardy EUR) w 2013 r., przy wartości rynku europejskiego nieco 

przekraczającej 6 miliardów EUR7. Wielu dostawców ma siedziby w Stanach 

Zjednoczonych, w tym komputerowi giganci Google, Microsoft i Amazon. Dostawcy 

chmur mający siedzibę w Europie to między innymi Cloud4Com z Czech, City Cloud ze 

Szwecji oraz MESH i Zimory z Niemiec. Na niedawnej konferencji przedstawiciel sektora 

przemysłu stwierdził, że dostawcy mający siedzibę w Ameryce Północnej są obecnie 

najsilniejsi, a ich udział w rynku wynosi 56% w porównaniu do 25% w Europie 

Zachodniej. Przewiduje się, że ta różnica zmniejszy się do 50% wobec 29% w 2014 r.8  

Architektura chmury ma potencjał zmniejszenia liczby centrów danych dla dużych 

organizacji. Poniższy rysunek 1 pokazuje, jak skutecznie udało się IBM dokonać 

konsolidacji jego centrów danych w architekturę chmury, w porównaniu do 

amerykańskiego rządu federalnego. 

                                           
4  Ellison, L., Speech at Oracle OpenWorld 2008, 25.09.2008 r. 
5  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, s. 4. 
6  Zob. np. zagadnienie architektury i infrastruktury oprogramowania i usług w ramach badań ICT na 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/. 
7  IDC, Gens, F., Mahowald, R. P. & Villars, R. L., IDC Cloud Computing 2010 – An IDC Update, 2009, 

dokument nr TB20090929; IDC, Bradshaw, D., Western European Software-as-a-Service Forecast, 2009–

2013, 2009, dokument nr LT02R9, 2009. Należy zauważyć, że ta kwota odnosi się tylko do europejskich 

usług w chmurze typu „oprogramowanie jako usługa”. 
8  Mois s Navarro Mar n, Dyrektor ds. Strategii i Usług w Chmurze w Telefónice, na Zgromadzeniu Agendy 

Cyfrowej, Report from Workshop 18: „Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: Matching Supply 

and Demand”, 2011, s. 5. 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/
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Rysunek 1: Racjonalizacja centrów danych IBM i ekspansja rządu federalnego 

Stanów Zjednoczonych 

 

Źródło: Renda, S., US “Cloud First” Policy Insights, EC-ETSI Standards in the Cloud Workshop, 2011. 

 

Ponadto istotnym skutkiem ekonomicznym technologii chmury mogą być oszczędności i 

zwiększona konkurencyjność usług informatycznych dostępnych dla innych organizacji 

publicznych i prywatnych. Wynika to z tego, że dostawcy chmury mogą uzyskać znaczne 

oszczędności kosztów bieżących i przenieść je na swoich klientów. Mogą zmniejszać 

swoje koszty zakupu energii dzięki lokalizowaniu centrów danych w obszarach z tanią 

energią elektryczną o dużych rabatach przy zakupach hurtowych; mogą w coraz 

większym stopniu zautomatyzować administrację systemu przy pomocy tej samej liczby 

pracowników technicznych obsługujących zdecydowanie większą liczbę serwerów; mogą 

też znormalizować zamówienia systemowe do ograniczonej liczby platform sprzętowych i 

programowych, w ten sposób uzyskując rabaty hurtowe9. Przedsiębiorstwa mogą 

wykorzystywać technologie chmury do zapewniania technologii informacyjnych, w ten 

sposób „lepiej wykorzystując sprzęt, zwiększając swoją elastyczność i szybkość oraz 

zmniejszając wydatki kapitałowe, [w zamian zapewniając sobie] większe koszty bieżące, 

[czyli] wydatki możliwe do poniesienia”, jak stwierdził jeden z przepytywanych 

urzędników europejskich. Przedstawiciel organizacji konsumenckiej podkreślił, że istnieje 

również wiele potencjalnych korzyści dla konsumentów, ponieważ „chmura zwiększa 

dostępność informacji i jej interaktywność, [co oznacza] oszczędności kosztów dla 

podatników i konsumentów”.  

 

Potencjalne korzyści chmury obliczeniowej i związane z tym zagrożenia i wyzwania 

zostały bardziej szczegółowo przedstawione w sekcji 4.  

                                           
9  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Microsoft whitepaper, 2010, s. 3. 
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1.1.2 Jak działa chmura obliczeniowa 

Chmura wyłoniła się z globalnej infrastruktury przetwarzania stworzonej przez duże 

przedsiębiorstwa, na przykład Google, Amazon, Microsoft i eBay, i była pierwotnie 

wykorzystywana do prowadzenia ich własnych operacji. Po stworzeniu ogromnych 

centrów danych w wielu krajach, wraz z niezwykle szybkimi połączeniami do globalnego 

internetu, dostrzegły one potencjalne zyski w oferowaniu innym przedsiębiorstwom 

nadmiarowych usług przechowywania i przetwarzania danych. Niektóre z tych centrów 

danych mogą składać się z ponad stu tysięcy serwerów.  

Na każdym z tych serwerów obliczeniowych działa system operacyjny mogący zapewnić 

wiele „wirtualnych” środowisk dla konsumentów, którzy mogą uruchamiać własne 

aplikacje programowe bez przeszkadzania innym równolegle działającym programom na 

tym samym serwerze. Takie przedsiębiorstwa, jak IBM, HP czy Citrix, sprzedają systemy 

wydajnie zarządzające tym procesem wirtualizacji i zapewniające dodatkowe elementy 

niezawodności i bezpieczeństwa. Na przykład stworzone przez HP systemy „CloudSystem 

Matrix” pozwalają na automatyczne przeniesienie programów z urządzenia ulegającego 

awarii na takie, które może przyjąć dodatkowe obciążenie10. Centra danych mogą 

również przechowywać na zlecenie dane użytkowników. Użytkownicy mogą zamówić 

potrzebne im zasoby przetwarzania i przechowywania w dowolnej chwili, płacąc za 

rzeczywiste korzystanie z nich (pay-per-use).  

 

1.1.3 Główne rodzaje chmur 

Najbardziej znanymi usługami w chmurze są tak zwane „chmury publiczne”, oparte na 

globalnej sieci centrów danych oferujących usługi płatne w zależności od wykorzystania 

dla ogółu społeczeństwa lub dużych grup przemysłowych. Właśnie tutaj można znaleźć 

największe oszczędności kosztów, dzięki łączeniu popytu, hurtowym zakupom energii 

elektrycznej i sprzętu oraz zmniejszonym jednostkowym kosztom pracy. Niektóre usługi 

mogą być świadczone przez dostawców chmur publicznych nawet za darmo, w celu 

przyciągnięcia klientów. 

 

Przedsiębiorstwa i administracja mogą tworzyć własne „chmury prywatne”, oparte na 

używanym już sprzęcie komputerowym. To często pierwszy krok w procesie 

przechodzenia przedsiębiorstwa od obecnego systemu IT do usług w chmurze publicznej. 

Chociaż chmura prywatna zwykle nie zapewnia tak wielkich oszczędności kosztów jak 

chmura publiczna, to może być ona odpowiednia dla organizacji dysponujących poufnymi 

danymi, których nie chcą przesyłać poza swoje systemy. 

 

Znaczenie różnic w kosztach pomiędzy poszczególnymi rodzajami chmur obrazuje 

opracowany przez Microsoft model wyceny kosztów chmur, zgodnie z którym chmury 

prywatne są niezwykle drogie przy małej zainstalowanej bazie poniżej 100 serwerów, 

ponieważ nie wykazują charakterystycznych dla chmur publicznych korzyści skali ani ze 

strony popytu, ani podaży. Przy około 1000 serwerów chmura prywatna przynosi większe 

korzyści, chociaż rzekomo nadal około dziesięciokrotnie mniejsze od usług w chmurze 

publicznej11. Zmusza również przedsiębiorstwa do zainwestowania na wstępie w 

niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  

                                           
10  HP, Transform data center economics and meet dynamic business needs: The business case for the HP 

CloudSystem Matrix, 2011, s. 9. 
11  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Microsoft whitepaper, 2010, s. 16. 
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Pomiędzy publicznymi i prywatnymi modelami znajdują się „chmury hybrydowe”, w 

których część zadań przetwarzania i przechowywania wykonuje chmura publiczna, a 

część – systemy prywatne. Pozwala to na przetwarzanie bardziej poufnych danych we 

własnym systemie, a mniej poufne dane są przekazywane na serwery chmury publicznej. 

 

Kolejnym modelem jest „chmura wspólna”12, stworzona przez grupy organizacji, które 

uzgodniły wspólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i innych aspektów 

chmury, którą wspólnie zarządzają. Wielkość i liczba organizacji, oprócz innych 

czynników, określa skalę zapotrzebowania, a zatem możliwe ogólnie do uzyskania 

oszczędności. 

 

1.1.4 Klasyfikacja usług w chmurze 

Systemy chmur klasyfikuje się zwykle zgodnie z zapewnianymi przez nie usługami. 

Główne rodzaje13 to: 

● przechowywanie jako usługa – pozwala użytkownikom na przechowywanie i 

wymianę danych na odległość. Przykłady obejmują Dropbox, Box.net, Amazon 

Scalable Storage Service (S3), Iron Mountain, EMC Atmos Online, Google Cloud 

Storage i SQL Azure Microsoftu. 

● oprogramowanie jako usługa (SaaS) – zapewnia użytkownikom kompletne 

odległe środowisko oprogramowania, na przykład do poczty elektronicznej, 

obróbki tekstu, zarządzania relacjami z klientami i wielu innych rodzajów 

aplikacji. Przykłady to Google Docs, Kalendarz i Gmail, Zimbra, Spotify, 

Salesforce.com, Microsoft Office 365 i SAP Business by Design. 

● platforma jako usługa (PaaS) – pozwala programistom na tworzenie różnych 

aplikacji w chmurze, korzystając z dawanej przez chmurę możliwości 

automatycznego zapewniania, w razie potrzeby, dodatkowych zasobów 

przetwarzania i przechowywania. Przykłady PaaS to IBM Websphere, Force.com, 

Springsource, Morphlabs, Google App Engine, Microsoft Windows Azure i Amazon 

Elastic Beanstalk.  

● infrastruktura jako usługa (IaaS) – zapewnia programistom bezpośrednią kontrolę 

nad zapewnianymi przez chmurę zasobami przetwarzania i przechowywania. 

Kosztem większej złożoności daje to możliwość elastyczniejszego korzystania ze 

wszystkich usług chmury. Przykłady to Elastic Compute Cloud Amazonu, Zimory, 

Elastichosts i vCloud Express VMWare’a. 

 

                                           
12  Dalsze szczegóły dotyczące różnych rodzajów chmur – zob. European Commission, DG Information Society 

and Media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds.), The Future of Cloud Computing: Opportunities for 

European Cloud Computing beyond 2010, 2010, s. 9–11. 
13  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji usług w chmurze – zob. tamże, s. 9–11. 
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Rysunek 2: Szacowana wartość różnych kategorii usług w chmurze w całej UE 

(przechowywanie jako usługa uwzględnione w IaaS ogółem) 

 

Źródło: Pierre Audoin Consultants, PAC's Cloud Computing Worldwide by countries datamart 2012, 2011, 

cytowane za zgodą (dane od 2012 do 2015 r. są prognozami). 

 

Podstawą wszystkich usług w chmurze są dostawcy infrastruktury (dostawcy IaaS). 

Dostawcy chmur publicznych, na przykład Amazon, Google i Microsoft, to często wielkie 

przedsiębiorstwa – potrzebują ogromnych zasobów do stworzenia potrzebnych centrów 

danych i łączności z całym światem. Tacy dostawcy potrzebują również 

wyspecjalizowanej wiedzy o sprzęcie i oprogramowaniu, a także wiedzy specjalistycznej 

w zakresie bezpieczeństwa oraz zasobów, by móc bronić się przed ciągłymi atakami 

fizycznymi i elektronicznymi14. Infrastruktura prywatna (w tym znajdująca się 

„wewnątrz” chmur hybrydowych i wspólnych) może być zarządzana przez mniejsze 

przedsiębiorstwa i stowarzyszenia, w zależności od jej skali. 

 

Dostawcy platform (lub PaaS) dodają do infrastruktury oprogramowanie „pośredniczące”, 

aby ułatwić programistom proces programowania. W szczególności ułatwiają one 

dostosowanie na żądanie wykorzystania zasobów przez oprogramowanie od niskiego do 

wysokiego oraz zarządzanie rachunkami użytkownika. Sami dostawcy infrastruktury 

zwykle mają ofertę platformy. Inne ważne organizacje specjalizujące się konkretnie w 

platformach to IBM, Force.com i Facebook. Skomplikowany charakter rozwoju i 

utrzymywania tych platform będzie faworyzował duże przedsiębiorstwa jako dostawców 

platform w porównaniu do MŚP. 

 

                                           
14  Armbrust, M., et al., Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009, s. 5. 
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Programiści (dostawcy SaaS) mogą skorzystać z infrastruktury chmury i platform do 

stworzenia usług, do których zwykle bezpośredni dostęp mają użytkownicy. Platformy 

chmury powinny ułatwić małym przedsiębiorstwom wejście na ten rynek. Na przykład 

SlideShare, umożliwiające milionom użytkowników wymianę i komentowanie prezentacji 

PowerPoint, zostało stworzone przez małżeństwo wykorzystujące usługi w chmurze15. 

Również sami dostawcy infrastruktury i platform oferują usługi stworzone na ich 

własnych chmurach. Przykładami są Microsoft Office 365, Google Docs i sklep 

elektroniczny Amazona. Interesujący przykład potencjału integracji usług między 

różnymi dostawcami pochodzi z Box.com, umożliwiającego użytkownikom edycję plików 

w ich chmurze do przechowywania za pomocą Google Docs. Należąca do 

przedsiębiorstwa Box Innovation Network zachęca innych dostawców oprogramowania 

do świadczenia dodatkowych usług na jego platformie przechowywania i inwestuje do 2 

milionów USD (1,6 miliona EUR) w przedsiębiorstwa sektora oprogramowania w celu 

wsparcia tego rozwoju16. 

 

Użytkownicy zwykle korzystają z usług w chmurze za pomocą przeglądarek 

internetowych lub aplikacji ściągniętych na ich komputery osobiste, tablety lub 

smartfony.  

1.1.5 Geograficzna lokalizacja centrów danych 

Największe konsekwencje polityki dotyczącej chmur wynikają z tego, że serwery chmury 

mogą być umiejscowione w dowolnym miejscu na świecie, w UE lub poza nią. Globalni 

dostawcy chmury chcą być w stanie bez przeszkód przemieszczać i powielać dane 

między swoimi serwerami, aby skorzystać z mniej obciążonych serwerów w różnych 

strefach czasowych, dostępności taniej energii elektrycznej (zwłaszcza zmieniających się 

zasobów odnawialnych) oraz poprawić wyniki i zwiększyć elastyczność.  

 

Jednakże część ich klientów może chcieć upewnić się, że ich dane pozostają w UE, 

zwłaszcza z uwagi na ochronę i bezpieczeństwo danych. Najważniejsi dostawcy chmur 

dysponują infrastrukturą w Europie (np. Microsoft w Dublinie i Amsterdamie; Amazon w 

Dublinie; Rackspace w Londynie i Slough, w Wielkiej Brytanii17) i umożliwiają klientom 

zakup zasobów chmury konkretnie w UE. Jeszcze bardziej ograniczonym geograficznie 

przykładem jest francuska inicjatywa Andromède, która będzie finansowana przez 

partnerstwo publiczno-prywatne między państwem francuskim a kilkoma 

przedsiębiorstwami komunikacyjnymi. Wszystkie serwery Andromède będą zlokalizowane 

w Europie; Microsoft i Atos zaoferują usługi Office 365 w całości zlokalizowane  

we Francji18. 

 

                                           
15  India Knowledge@Wharton, SlideShare's Rashmi Sinha: „We Wanted to Reach Millions”, 24 sierpnia 2010 

r., na http://knowledge.wharton.upenn.edu/india/article.cfm?articleid=4515. 
16  Yeh, C., Box Innovation Network: Innovation in Enterprise Software is Possible, 2011, na 

http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-software-is-possible/. 
17  Informacje zebrane w trakcie wywiadów. 
18  Zob. Telecompaper, France to form Andromede cloud computing Joint Venture in November, 2011, na 

http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud-computing-jv-in-november/; 

Telecompaper, Dassault Systemes pulls out of cloud project, 2011, na 

http://www.telecompaper.com/news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-cloud-project/. 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/india/article.cfm?articleid=4515
http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-software-is-possible/
http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud-computing-jv-in-november/
http://www.telecompaper.com/news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-cloud-project/
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1.2 Sposoby wykorzystania „chmury” 

Poniższe sekcje zawierają pewne przykłady obecnych zastosowań chmur obliczeniowych 

zgodnie z ich definicją i przedstawionymi powyżej szczególnymi cechami. Należy 

zauważyć, że paradygmat chmury obliczeniowej jest ściśle powiązany z innymi w 

dziedzinie zwanej potocznie „internetem przyszłości”19, a zwłaszcza z usługami 

świadczonymi za pośrednictwem internetu. Dlatego możliwe jest mieszanie tych pojęć, 

na przykład w odniesieniu do świadczenia usług e-administracji. Jak wyjaśniono w 

sporządzonym przez grupę ekspertów sprawozdaniu dotyczącym przyszłości chmur 

obliczeniowych, wykonanym na zlecenie Komisji Europejskiej: 

„Chmury można uznać za katalizator dla poszerzonych właściwości świadczenia 

usług na dużą skalę. Wiele badań poświęcono zapewnieniu podstawowych 

możliwości świadczenia tych usług – dlatego możliwości pokrywające się z 

właściwościami systemu chmury można łatwo wykorzystać na potrzeby 

infrastruktury chmury”20. 

 

Usługi w chmurze wykorzystywane przez konsumentów 

Za pomocą technologii chmury oferuje się szeroki zakres usług konsumenckich. 

Dostawcy płatności, na przykład PayPal, oferują usługi transakcyjne, umożliwiające 

klientom dokonywanie płatności za pomocą aplikacji przenośnych na ich smartfonach21. 

Flickr, Picasa, YouTube i Facebook pozwalają użytkownikom na dzielenie się zdjęciami i 

filmami z przyjaciółmi. Yahoo!, Microsoft i Google wspierają setki milionów użytkowników 

poczty elektronicznej. Dropbox i Box.com umożliwiają użytkownikom przechowywanie i 

wymianę plików. iCloud Apple’a łączy te wszystkie właściwości, wraz z usługą skrytki 

muzycznej, dającą użytkownikom dostęp do ich kolekcji muzyki za pomocą ich 

dowolnego urządzenia. 

 

Jak dowiodły badania, poczta internetowa jest nadal zdecydowanie najpowszechniej 

wykorzystywaną usługą „w chmurze”22; inne popularne aplikacje, na przykład ogromna 

strona internetowa służąca wymianie i przechowywaniu filmów, YouTube, czy 

umożliwiające wymianę zdjęć Picasa i Flickr istnieją już od dawna, na długo zanim 

terminologia „chmury” stała się modna. Nowsze innowacje w świecie aplikacji 

rozrywkowych obejmują stronę służącą nadawaniu i wymianie muzyki Spotify oraz 

stronę wypożyczania filmów Netflix. Te usługi zapewniły użytkownikom natychmiastowy 

dostęp do ogromnych bibliotek zasobów muzyki i filmów.  

 

                                           
19  „Internet przyszłości” to ogólny termin opisujący działalność badawczą w zakresie nowej architektury 

internetu. Odnosi się do ogólnego przenoszenia do internetu wielu działań i usług – na przykład 

przedsiębiorstw, tworzenia i wymiany treści, kształcenia, handlu, łączenia się w sieci i komunikacji – oraz 

zmian wymaganych w internecie dla ułatwienia tych przemian. 
20  European Commission, DG Information Society and Media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds.), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, s. 16. Zob. 

tutaj również w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących powiązanych koncepcji, na 

przykład „internetu usług” i „internetu przedmiotów”. 
21  Perez, J. C., PayPal to open app store for developers, IDG News Service, 2010, na 

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.html. 
22  Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights, 

Technology Edition #2, wydanie czerwcowe, 2011, na 

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Dane 

odnoszą się wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. 

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.html
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
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Nie ma zgody w kwestii tego, czy strony sieci społecznościowych, zwłaszcza Facebook, to 

aplikacje w chmurze, i dotyczy to również tych badanych – część twierdzi, że tak, część 

– że zdecydowanie nie23. Z punktu widzenia polityki konsumenckiej niewielkie znaczenie 

ma to, czy tak jest z definicji, czy też nie. Jeden z przepytywanych urzędników 

europejskich wyjaśnił, że uważa Facebooka za chmurę, ale to ma znaczenie „wyłącznie 

dla ludzi będących operatorami infrastruktury Facebooka. Dla użytkownika końcowego to 

zupełnie bez znaczenia, czy tak jest. Jest to istotne jedynie pod tym względem, że usługi 

mogą być łatwiej dostępne. Ale użytkownicy nigdy w ten sposób na to nie spojrzą”. 

 

Bardziej klasyczne usługi opierające się na chmurze, które mogą być wykorzystywane 

zarówno przez jednostki, jak i przez organizacje, obejmują usługi przechowywania, 

oprogramowanie biurowe, narzędzia współpracy projektowej i tworzenie zapasowych 

kopii plików (Carbonite lub Basecamp), usługi dostępu do treści niezależnie od 

urządzenia przenośnego (iCloud), a także wiele innowacji, np. aplikacje dotyczące ruchu 

drogowego i nawigacji. Nie wszystkie odniosły sukces: na przykład niedawno 

zlikwidowano Google Health, osobistą skrytkę do przechowywania i wymiany danych o 

stanie zdrowia, z uwagi na brak szerszego zainteresowania24. 

 

Dalsze szczegóły dotyczące wybranych opartych na chmurze usług skierowanych do 

konsumentów znajdują się poniższej tabeli: 

 

 

                                           
23  Zob. również np. „Is Facebook a cloud?” na http://www.focus.com/questions/facebook-cloud/, gdzie 

eksperci technologiczni również nie mogą się porozumieć. 
24  Zob. http://www.google.com/intl/en-GB/health/about. 

http://www.focus.com/questions/facebook-cloud/
http://www.google.com/intl/en-GB/health/about
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Tabela 1: Przykłady popularnych usług w chmurze skierowanych do 

konsumentów 

 

Adres 

strony 

internetowej 

Opis usługi 

na stronie internetowej 

Przykłady 

użycia 

Amazon 

Cloud 

Drive 

https://www.amaz

on.com/clouddrive/

learnmore 

„Amazon Cloud Drive to twój osobisty dysk 

twardy w chmurze. Przechowuj swoją 

muzykę, filmy, zdjęcia i dokumenty na 

bezpiecznych serwerach Amazonu. 

Wszystko, czego potrzebujesz do 

przesyłania, ściągania i dostępu do twoich 

plików z dowolnego komputera, to 

przeglądarka internetowa”. „Nigdy nie 

stracisz swoich plików z powodu awarii 

twardego dysku bądź zgubionego lub 

skradzionego laptopa”. 

Przechowywanie 

Apple 

iCloud 

www.icloud.com „iCloud przechowuje twoją muzykę, zdjęcia, 

dokumenty i inne materiały i 

bezprzewodowo przesyła je do wszystkich 

Twoich urządzeń. Automatycznie, bez 

wysiłku i bez problemów – tak po prostu”. 

„iCloud automatycznie i bezpiecznie 

zapisuje i przechowuje Twoje materiały, tak 

że zawsze możesz korzystać z nich na 

telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, 

komputerze Mac lub PC. Umożliwia Ci 

dostęp do twojej muzyki, aplikacji, 

najnowszych zdjęć i innych materiałów z 

tego urządzenia, którego akurat używasz. A 

do tego dba o aktualizację poczty, 

kontaktów i kalendarzy na wszystkich 

Twoich urządzeniach. Bez synchronizacji. 

Bez porządkowania i kopiowania. Krótko 

mówiąc, bez zawracania głowy. iCloud robi 

wszystko za Ciebie”. 

Chmura 

„urządzeń”, czyli 

przechowywanie 

w chmurze 

ukierunkowane 

na urządzenia. 

Dropbox https://www.dropb

ox.com/ 

 

„Dropbox to darmowa usługa, która 

pozwala ci przenieść gdziekolwiek wszystkie 

twoje zdjęcia, dokumenty i filmy. Oznacza 

to, że każdy plik zapisywany przez ciebie na 

Dropboxie będzie automatycznie zapisany 

na wszystkich twoich komputerach, 

telefonach, a nawet na stronie internetowej 

Dropbox. Dropbox sprawia również, że 

dzielenie się z innymi jest niezwykle łatwe, 

bez względu na to, czy jesteś studentem, 

pracownikiem, rodzicem czy dziadkiem. Nie 

musisz się bać, nawet jeżeli przypadkowo 

wylejesz latte na twojego laptopa! Możesz 

być spokojny, wiedząc, że Dropbox zawsze 

zapewnia ci osłonę, a żadne twoje dane 

nigdy nie zostaną utracone”. 

Przechowywanie 

 

https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
http://www.icloud.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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Adres 

strony 

internetowej 

Opis usługi 

na stronie internetowej 

Przykłady 

użycia 

Evernote http://www.everno

te.com/ 

 

„Evernote sprawia, że zapamiętywanie 

dużych i małych rzeczy związanych z 

każdym aspektem Twojego życia staje się 

dziecinnie proste, a wszystko to za pomocą 

komputera, telefonu lub witryny 

internetowej… Dzięki Evernote wszystkie 

twoje notatki, klipy internetowe, pliki i 

obrazy są udostępniane na każdym 

urządzeniu i komputerze, z którego 

korzystasz… Podziel się swoimi notatkami i 

współpracuj nad projektami z przyjaciółmi, 

kolegami z pracy i kumplami z klasy”. 

Tworzenie 

notatek i 

dzielenie się 

nimi 

Google 

Apps 

http://www.google

.com/apps/intl/en/

business/index.ht

ml 

Google Apps umożliwia użytkownikom 

„uzyskanie dowolnego adresu poczty 

elektronicznej jak hikingfan@your-

group.com. [Poczta Gmail]; tworzenie stron 

internetowych i witryn zespołowych 

[Witryny Google]; organizowanie 

terminarza i dzielenie się wydarzeniami z 

przyjaciółmi [Kalendarz Google]; dzielenie 

się dokumentami, prezentacjami i 

arkuszami kalkulacyjnymi przez sieć 

[Dokumenty Google]”. 

Chmura 

„aplikacji” do 

przechowywania

, współpracy i 

wymiany 

Microsoft 

Skydrive/

Windows 

Live Mesh 

http://explore.live.

com/skydrive 

http://explore.live.

com/windows-live-

mesh 

 

„Przechowuj, organizuj i zgrywaj swoje 

pliki, zdjęcia i ulubione dane na serwerach 

Windows Live i miej dostęp do nich z 

każdego komputera podłączonego do 

internetu. Dziel się zdjęciami i tworzonymi 

przez siebie plikami ze swoimi przyjaciółmi, 

współpracuj nad dokumentami oraz pokazuj 

zdjęcia i tworzone przez siebie pliki 

każdemu w sieci Windows Live”. 

Przechowywanie 

i wymiana 

SpiderOak https://spideroak.c

om/ 

 

„SpiderOak zapewnia łatwe, bezpieczne i 

skonsolidowane darmowe rozwiązanie w 

zakresie kopii zapasowej w internecie, 

synchronizacji, wymiany, dostępu i 

przechowywania”. „SpiderOak oferuje różne 

podejścia do kopii zapasowej w internecie, 

łącząc zestaw usług w jedno 

skonsolidowane narzędzie – darmową 

internetową kopię zapasową, 

synchronizację, wymianę, dostęp na 

odległość i przechowywanie. Ta różnica 

polega ponadto na naszej polityce 

prywatności o zerowej wiedzy (…) Nasze 

elastyczne projektowanie pozwala ci na 

operowanie danymi z dowolnego systemu 

operacyjnego (Mac, Windows i Linux) lub 

miejsca (dyski zewnętrzne, dyski 

internetowe, napędy USB itp. …) za pomocą 

jednego, scentralizowanego konta”. 

Przechowywanie 

i wymiana 

http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
mailto:hikingfan@your-group.com.[Gmail
mailto:hikingfan@your-group.com.[Gmail
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/windows-live-mesh
http://explore.live.com/windows-live-mesh
http://explore.live.com/windows-live-mesh
https://spideroak.com/
https://spideroak.com/
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Spotify www.spotify.com 

 

„Spotify to nowa metoda słuchania muzyki. 

Miliony ścieżek, kiedykolwiek chcesz. Po 

prostu poszukaj tego w Spotify, a następnie 

odtwórz (…) Spotify występuje we 

wszystkich kształtach i rozmiarach, 

dostępnych na twoim komputerze 

osobistym, Macu, domowym systemie audio 

i telefonie komórkowym (…) Możesz również 

dzielić się muzyką jednym ruchem 

nadgarstka. Wyślij to prosto do swoich 

przyjaciół lub umieść utwory na sieciach 

społecznościowych”. 

Przesyłanie 

muzyki i 

dzielenie się nią 

Waze www.waze.com „Waze to darmowa, wspólna aplikacja w 

zakresie ruchu i nawigacji. Ściągając Waze, 

nie tylko dostajesz darmową nawigację, ale 

również stajesz się częścią lokalnej 

społeczności kierowców, łącząc siły z innymi 

kierowcami w okolicy, aby przechytrzyć 

korki, oszczędzić czas i usprawnić codzienne 

przemieszczanie się wszystkich”. 

Narzędzie 

nawigacji w 

ruchu dzięki 

zbieraniu danych 

od 

użytkowników 

Źródło: Badanie internetowe przeprowadzone przez Civic Consulting w styczniu 2012 r.  

 

Usługi w chmurze wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 

 

Najszerszą kategorią produktów w chmurze oferowanych przedsiębiorstwom mogą być 

pakiety wydajnościowe będące odbiciem oprogramowania komputerów osobistych (na 

przykład OpenOffice i Microsoft Office) używane przez „pracowników informacyjnych” w 

przedsiębiorstwach na całym świecie. Takie pakiety zawierają zwykle narzędzia do 

obróbki tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej, kalendarzy i prezentacji. 

Niedawno Microsoft wdrożył wersję swojego pakietu pracującą w chmurze (Office 365), 

podczas gdy Google oferuje zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom swoje 

usługi Dokumenty, Poczta Gmail i Kalendarz. 

 

Przedsiębiorstwom oferuje się o wiele więcej wyspecjalizowanych produktów w chmurze. 

Jednym z najbardziej znanych jest Salesforce.com, dający użytkownikom narzędzia 

zarządzania relacjami, umożliwiające przedsiębiorstwom zarządzanie ich zespołami 

sprzedaży i wszystkimi kontaktami z klientami. Basecamp i Huddle umożliwiają zespołom 

projektów w firmach i pomiędzy nimi wspólne planowanie działań oraz dzielenie się 

zasobami projektowymi i ich opiniowanie, wraz z partnerami zewnętrznymi. Slideshare 

pozwala przedsiębiorstwom (i osobom prywatnym) na dzielenie się prezentacjami, ich 

odkrywanie i komentowanie. SAP zapewnia oparte na chmurze usługi monitorowania 

łańcucha dostaw, w oparciu o technologię identyfikacji radiowej (RFID). 

 

Większe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać usługi platformy i infrastruktury w 

chmurze do tworzenia różnych aplikacji oraz zlecania na zewnątrz własnych wymogów w 

zakresie przetwarzania i przechowywania. 

 

W tabeli na następnej stronie znajduje się przegląd wybranych usług opartych na 

chmurze, skierowanych do przedsiębiorstw. 

 

 

http://www.spotify.com/
http://www.waze.com/
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Tabela 2: Przykłady popularnych usług w chmurze skierowanych do 

przedsiębiorstw 

 
Adres 

strony internetowej 

Opis usługi 

na stronie internetowej 

Przykłady 

użycia  

Amazon 

EC2/S3 

http://aws.amazon.com/

ec2/ 

 

http://aws.amazon.com/

s3/ 

 

„Elastyczna chmura obliczeniowa 

Amazona (Amazon EC2) to usługa 

internetowa zapewniająca skalowalną 

zdolność przetwarzania w chmurze. 

Została zaprojektowana dla ułatwienia 

programistom przetwarzania w skali 

internetowej (…) Amazon EC2 stanowi 

prawdziwie wirtualne środowisko 

przetwarzania, pozwalające na 

wykorzystywanie interfejsów usług 

internetowych do uruchamiania funkcji 

na wielu systemach operacyjnych, 

ładowanie ich z dostosowanym przez 

Ciebie środowiskiem aplikacji, 

zarządzanie zezwoleniami na dostęp do 

Twojej sieci oraz sterowanie 

wizerunkiem za pomocą wybranej przez 

Ciebie dużej lub małej liczby systemów”. 

„Amazon S3 to przechowalnia 

internetowa. Została zaprojektowana dla 

ułatwienia programistom przetwarzania 

w skali internetowej. Amazon S3 

zapewnia prosty interfejs usług 

internetowych, który można wykorzystać 

do przechowywania i odzyskiwania 

dowolnej ilości danych, w każdym 

momencie, z dowolnego miejsca sieci”. 

Przetwarzanie i 

przechowywanie 

 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
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Adres 

strony internetowej 

Opis usługi 

na stronie internetowej 

Przykłady 

użycia  

Basecamp 

(37signals) 

http://basecamphq.com/ 

 

„Basecamp to najpopularniejsza na 

świecie aplikacja internetowa do 

przechowywania i koordynowania 

projektów, zadań, dyskusji i decyzji w 

Twoim przedsiębiorstwie oraz 

zarządzania nimi. 

Kiedy przechowujesz wszystko razem w 

Basecampie, wszyscy są na bieżąco, 

wszyscy wiedzą, gdzie wszystko się 

znajduje, i nigdy nic się nie gubi”. 

„Zarządzanie projektami polega na 

komunikacji. Projekty są realizowane 

dobrze, kiedy ludzie ze sobą 

rozmawiają, otwarcie omawiają 

problemy i jasno się komunikują. 

Basecamp służy ułatwieniu tych 

procesów”. 

Współpraca 

projektowa  

Box www.box.com 

 

„Box oferuje bezpieczne, dopasowane 

wielkością narzędzie dzielenia się 

treścią, uwielbiane i stosowane przez 

użytkowników i IT (…) Box umożliwia 

przechowywanie wszystkich twoich 

danych online, dzięki czemu możesz 

mieć do nich dostęp, zarządzać nimi i 

dzielić się z dowolnego miejsc”. „Box 

zapewnia wszystko, czego 

potrzebujesz, by wspólnie pracować 

nad treścią w internecie (…) Upewnij 

się, że wszyscy są tego samego zdania 

dzięki historii wersji (…) Wymieniaj 

opinie w jednym miejscu, bez względu 

na to, czy to krótki komentarz, czy 

pogłębiona dyskusja (…) Pilnuj biegu 

projektów poprzez zlecanie zadań 

związanych z dowolną sprawą i 

zarządzanie nimi (…) Miej szczegółowy 

podgląd w czasie rzeczywistym na 

wszystko, co dzieje się z twoją treścią”. 

Zarządzanie 

treścią/projektem  

Huddle 

(Ninian 

Solutions 

Limited) 

www.huddle.com 

 

„Współpraca w chmurze (…) Dzielenie 

się plikami: dziel się plikami ponad 

firewallami ze swoimi kolegami i 

partnerami; zarządzanie projektem: 

współpracuj i przydzielaj zadania, aby 

praca była wykonywana wydajnie i 

skutecznie; ludzie: profile 

użytkowników pozwalają ci na łączenie 

z konkretnymi ludźmi, którzy muszą 

wnieść wkład w Twój projekt”. 

Współpraca 

projektowa 

http://basecamphq.com/
http://www.box.com/
http://www.huddle.com/
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Microsoft 

Office 365 

 

 

 

www.office365.com 

 

„To znane narzędzia współpracy i 

wydajności Microsoft Office dostarczane 

przez chmurę. Każdy może łatwo 

pracować wspólnie, z dostępem do 

poczty elektronicznej, konferencji 

internetowych, dokumentów i 

kalendarzy z dowolnego miejsca”. 

„Wszyscy twoi pracownicy – czy są 

wielkimi użytkownikami, czy zwykłymi 

pracownikami – mogą mieć łatwy i 

bezpieczny dostęp do tych samych 

narzędzi Office i informacji. Mogą 

wydajnie pracować na komputerach 

osobistych, telefonach i przeglądarkach 

internetowych praktycznie z dowolnego 

miejsca (…) Ścisłe połączenie 

obowiązków opierających się na 

chmurze i realizowanych w miejscu 

pracy pozwala ci na maksymalizację 

twoich bieżących inwestycji w 

technologię, wdrażanie ich w twoim 

tempie oraz skorzystanie z zalet 

chmury w sposób właściwy dla twojego 

przedsiębiorstwa”. 

Współpraca nad 

dokumentami 

Microsoft Office 

 

 
Adres 

strony internetowej 

Opis usługi 

na stronie internetowej 

Przykłady 

użycia  

Salesforce.

com 

www.salesforce.com 

 

„Salesforce.com to firma oferująca 

przetwarzanie w chmurze na potrzeby 

przedsiębiorstw, która jest liderem 

przejścia na Przedsiębiorstwo Społeczne 

TM – pomagając przedsiębiorstwom 

połączyć się z klientami i pracownikami 

jak nigdy wcześniej (…) Rozwiązania w 

zakresie oprogramowania 

zarządzającego relacjami z klientem 

pozwalają Ci na zarządzanie relacjami z 

Twoimi klientami, korzystając z 

połączenia ludzi, procesów i technologii”. 

Zarządzanie 

projektami, 

zarządzanie 

relacjami z 

klientem 

Źródło: Badanie internetowe przeprowadzone przez Civic Consulting w styczniu 2012 r. 

 

Usługi w chmurze wykorzystywane przez organy publiczne 

 

Rządowe strategie przyjęcia chmury obejmują wykorzystanie opierających się na 

chmurze narzędzi wydajności i zarządzania projektami, które cieszą się popularnością 

również w przedsiębiorstwach. Oprócz uzyskania istotnych oszczędności rządy planują 

wykorzystanie technologii chmury do zwiększenia jakości i innowacji w świadczonych 

przez siebie usługach dla obywateli. To cel określony już w wielu bieżących inicjatywach 

e-administracji, chociaż obecnie w UE niewiele z nich opiera się na chmurze. Stopień 

wykorzystania powoli wzrasta w takich dziedzinach, jak usługi transportowe, opieka 

zdrowotna, kształcenie i zawieranie umów25, jednakże w odniesieniu do chmur 

                                           
25  Wyld, D. C., The Cloudy Future of Government IT: Cloud Computing and the Public Sector around the 

world, International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), Tom 1, Nr 1, 2010. 

http://www.office365.com/
http://www.salesforce.com/
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obliczeniowych większość organizacji należących do sektora publicznego w UE nadal 

znajduje się na etapie planowania i badania26. 

 

W tabeli 3 znalazły się wybrane przykłady obecnego zastosowania chmury obliczeniowej 

w UE przez sektor publiczny, pokazujące, w jaki sposób można je wykorzystać do 

świadczenia usług konsumentom i przedsiębiorstwom lub w celu współpracy z innymi 

organizacjami publicznymi. W tabeli 4 znalazły się pewne przykłady z Korei Południowej i 

Stanów Zjednoczonych; obecnie te kraje znajdują się na stosunkowo bardziej 

zaawansowanym etapie systemowego zastosowania chmury obliczeniowej w sektorze 

publicznym. Realizowany przez rząd USA program Federalnej Technologii Informacyjnej 

obejmuje strategię „Najpierw chmura”27, a dla szybkiego przyjęcia stworzono portal 

poświęcony aplikacjom w chmurze obliczeniowej dla sektora publicznego28. Ten portal 

pomaga organom publicznym w zamawianiu usług w chmurze (SaaS i IaaS) od 

rekomendowanych dostawców usług. W Korei Południowej usługi w chmurze 

obliczeniowej stanowią element strategicznego rozwoju tzw. „środowiska powszechnego” 

lub przetwarzania powszechnego (u-city, u-home, u-learning), które wydaje się być 

kolejnym określeniem dla internetu przedmiotów29.  

 

W kolejnych rozdziałach (sekcje 3.3 i 4) bardziej szczegółowo omówiono zastosowanie 

chmury obliczeniowej przez administrację publiczną i bariery dla jej wykorzystania. 

 

                                           
26
  Redshift Research, Adoption, Approaches & Attitudes: The Future of Cloud Computing in the Public and 

Private Sectors, 2011, s. 12. Badanie obejmuje zastosowanie chmury na poziomie globalnym i pokazuje, że 
w odniesieniu do chmur obliczeniowych w skali globalnej ogólnie większość organów publicznych nadal 
znajduje się na etapie badania. Zob. również http://www.informationweek.com/news/government/cloud-
saas/229900072. 

27  Zob. http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf. 
28  Zob. www.apps.gov. 
29  Zob. http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do; broszurę strategiczną, Where we stand, można pobrać z tej 

strony internetowej Koreańskiej Komisji Komunikacji. 

http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/229900072
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/229900072
http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf
http://www.apps.gov/
http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do
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Tabela 3: Przykłady wykorzystywania chmury obliczeniowej przez 

administrację publiczną 

 Opis 
Adres strony 

internetowej 

FINLANDIA  

Program 

Oprogramowani

a w Chmurze 

Czteroletni Program Oprogramowania w Chmurze 

(2009–2013) jest finansowany przez fińskie 

przedsiębiorstwo badań technologii komunikacyjnych 

TIVIT and Tekes oraz fińską Agencję Finansowania 

Technologii i Innowacji. Jego celem jest wsparcie 

rozwiązań z zakresu rozwoju przedsiębiorstw w 

chmurze. Niedawno w ramach sponsorowanego przez 

rząd projektu „Energooszczędnego centrum danych” 

poszukiwano rozwiązań służących zwiększeniu 

efektywności energetycznej centrów chmur w Finlandii. 

Krajowe centrum usług ICT Kuntien Tiera Oy, 

obsługujące gminy, stworzyło ramowe porozumienie 

dotyczące wykorzystywania usług w chmurze przez 

225 organów lokalnych, obsługujących 46% ludności 

Finlandii, aby zmniejszyć koszty instalacji 

oprogramowania i zarządzania nim. 

http://www.cloudsoftw

areprogram.org/ 

 

SŁOWENIA 

KC Class 

Słoweńskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego było 

partnerem Komisji Europejskiej i sektora 

przemysłowego przy rozwijaniu programu KC Class. KC 

Class gromadzi krajowe instytucje zajmujące się 

usługami w chmurze obliczeniowej i cieszy się 

szerokim poparciem sektora przemysłu. Obecnie 

zatrudnia badaczy i programistów z sześciu małych 

przedsiębiorstw, czterech średnich przedsiębiorstw i 

siedmiu instytucji badawczych, którzy starają się 

opracować lokalne rozwiązania, usługi i produkty w 

zakresie usług w chmurze. 

http://www.kc-

class.eu/ 

HISZPANIA 

Barcelona 

Hiszpańskie miasto Barcelona obsługuje ponad 1,6 

miliona mieszkańców i przyciąga rocznie około 6,5 

miliona gości. Wielu mieszkańców pracuje na odległość 

poza biurem, a Barcelona przyciąga tysiące 

przedstawicieli sektora przedsiębiorstw, którzy 

każdego roku przybywają na konferencje. Z tego 

względu urzędnicy miejscy, wspólnie z Centrum 

Innowacji na rzecz Wydajności Microsoftu, podjęli 

decyzję o stworzeniu i uruchomieniu portalu 

nazwanego „Trzecie miejsce”, pomagającego ludziom 

znaleźć odpowiednie miejsca wyposażone w łączność 

bezprzewodową i inne zasoby (np. drukarki), gdzie 

mogą pracować, poruszając się po mieście. 

http://www.findthirdpl

ace.com 

 

http://www.cloudsoftwareprogram.org/
http://www.cloudsoftwareprogram.org/
http://www.kc-class.eu/
http://www.kc-class.eu/
http://www.findthirdplace.com/
http://www.findthirdplace.com/
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HISZPANIA 

Madryt 

Tecnigral to mające siedzibę w Madrycie 

przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązaniach z 

zakresu usług ekologicznych dla centrów miast. Jego 

produkt ArboMap do zarządzania miejskiego osiągnął 

olbrzymi sukces wśród władz lokalnych w całej 

Hiszpanii, zwłaszcza w Radzie Miejskiej Madrytu. 

Tecnigral dążył do stworzenia internetowego 

rozwiązania pomagającego mieszkańcom Madrytu 

wysyłać wnioski do ich rady miejskiej, by lepiej 

utrzymywać lokalny wzrost drzew. W lipcu 2010 r. 

oparta na chmurze wersja rozwiązania internetowego 

„Un alcorque, un árbol” weszła na rynek. Została 

przyjęta przez Radę Miejską Madrytu, by wesprzeć 

zarządzanie ponad 245 000 drzew w stolicy, o które 

dba 300 konserwatorów. Możliwość szybkiego 

dostosowania skali usług pomaga uporać się z nagłymi 

skokami zapotrzebowania.  

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/case-

studies/cloud-helps-

the-city-of-madrid-

stay-green-one-tree-

at-a-time-cm1l.aspx 

 

 

http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
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 Opis 
Adres strony 

internetowej 

HISZPANIA 

Katalonia 

Rząd Katalonii (Generalitat), z siedzibą w Barcelonie, 

potrzebował opłacalnego i łatwego sposobu usprawnienia 

swojej infrastruktury IT, aby zwiększyć zasięg do 144 000 

użytkowników. Podjął on decyzję o pełnym przejściu na 

usługi w chmurze, przenosząc 10 500 użytkowników na 

usługi pocztowe za pomocą Microsoft Exchange 2010. 

Oczekuje się, że inicjatywa przyniesie oszczędności 

sięgające od 20% w przypadku przejścia z poprzednich 

wersji Microsoft Exchange do 83% w przypadku przejścia 

z poprzedniego operatora usług poczty elektronicznej. 

Przeniesienie usług poczty elektronicznej do chmury 

prywatnej i ich konsolidacja w nowym centrum danych 

rządu katalońskiego powinna zwiększyć elastyczność 

urzędników służby cywilnej wraz z połączeniem ciężkich i 

lekkich użytkowników w ramach jednej aplikacji. 

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/casestudies

/private-cloud-

services-for-the-

government-of-

catalonia-

c19m19l.aspx 

 

WIELKA 

BRYTANIA  

Londyn 

Londyńska gmina Newham to organ lokalny obsługujący 

około 250 000 mieszkańców we wschodniej części 

Londynu. Dzieląc się usługami z sąsiadującymi lokalnymi 

władzami Havering, Newham jest pionierem w 

przekształcaniu obu rad za pomocą chmury obliczeniowej. 
Jego usługa portalu internetowego, dostępna dla każdego 

mieszkańca, zachęci większą liczbę osób do 

przeprowadzania transakcji w internecie zamiast w 

biurach rady miejskiej. Dzięki technologii wielokrotnego 

użytku platforma ma przyczynić się do osiągnięcia przez 

Newham i Havering pieniężnych oszczędności między nimi 

w wysokości 13 milionów EUR, bez ograniczania usług 

sąsiedzkich. 

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/casestudies

/pioneers-for-it-

services-for-the-

public-sector-use-

cloud-to-cut-costs-

and-improve-service-

cm1l.aspx 

 

WIELKA 

BRYTANIA  

Anglia 

Wschodnia 

Rolę Narodowej Służby Zdrowia (NHS) dla Anglii 

Wschodniej pełni regionalny Strategiczny Urząd Zdrowia, 

odgrywający rolę lidera dla 40 lokalnych organizacji NHS. 

NHS dla Anglii Wschodniej miał za zadanie znaleźć 10 

organizacji przyjmujących do udziału w „Ekspresie 

Bezpieczeństwa”, którego celem jest istotne zmniejszenie 

szkód pacjentów spowodowanych ostrymi wrzodami, 

zakażeniami układu moczowego spowodowanymi 

cewnikowaniem, upadkami i żylną chorobą zakrzepowo-

zatorową. Następnie każda z wybranych 10 organizacji 

przyjmujących utworzyła zespół usprawniający, w skład 

którego wchodziło do 10 pracowników służby zdrowia, 

którzy pracowali w opiece zdrowotnej pierwszego 

kontaktu, opiece pozaszpitalnej, leczeniu przypadków 

nagłych i opiece społecznej w regionie. NHS dla Anglii 

Wschodniej korzysta z Huddle’a (zob. tabela 2 powyżej) 

do koordynacji projektu. Oznacza to, że zespoły pracujące 

w różnych miejscach mogą wymieniać się dokumentami, 

dostępne są mechanizmy prowadzenia konferencji, a 

dostęp do Huddle’a można uzyskać w każdym momencie 

z dowolnego miejsca. 

http://www.huddle.co

m/customers/case-

studies/nhs-east-of-

england/ 

 

Źródło: Microsoft, Towards a ‘Cloud-Active’ Europe – Examples of Member State and Regional policies and 

investments helping Europe realize the potential of cloud computing; http://www.huddle.com/customers/case-

studies/nhs-east-of-england/. 

http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
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Tabela 4: Przykłady rządowych projektów przetwarzania w chmurze poza 

Europą 

 
Opis 

„U-cities” 

(KOREA 

POŁUDNIOWA) 

W Korei Południowej rząd przyjmuje technologię chmury do świadczenia usług 

rządowych na przykład w zakresie opłacania podatków, udzielania licencji 

przedsiębiorstwom, rejestracji pojazdów i kształcenia. Na przykład w dziedzinie 

kształcenia planuje rozwinąć sieć chmury obliczeniowej, w której studenci mogą 

przechowywać podręczniki cyfrowe, do których mogą mieć dostęp za pomocą 

swoich laptopów czy smartfonów. Ważną częścią planów rządu Korei Południowej 

w zakresie rozwoju chmury obliczeniowej w sektorze publicznym jest wspieranie 

przez niego powszechnych miast „u-cities”. Te miasta określa się mianem 

„powszechnych”, ponieważ wymiana informacji jest teoretycznie możliwa w 

dowolnym miejscu i czasie. Możliwa jest wymiana danych między wszystkimi 

ważnymi systemami informacyjnymi – nie tylko rządowymi, ale również 

należącymi do przedsiębiorstw i mieszkańców – a komputery zostały wbudowane 

we wszystkie budynki i ulice. Celem jest umożliwienie wydajniejszego 

funkcjonowania usług poprzez przyspieszenie i rozszerzenie przepływu informacji. 

Niektóre z tych powszechnych miast korzystają z technologii chmury 

obliczeniowej, na przykład miasto Busan. Miasto pozyskało pomoc Cisco i Korean 

Telecom w celu dostarczenia opartych na chmurze usług miejskich do urządzeń 

przenośnych. Te usługi „Inteligentnej+Połączonej Społeczności” (S+CC), które 

obejmą takie dziedziny, jak mobilność w miastach, zarządzanie energią, 

szkolenie na odległość i bezpieczeństwo, powinny być dostępne dla pracowników 

miejskich do 2012 r., a dla wszystkich obywateli do 2014 r. W ramach projektu 

Busan rozwija wszechstronny zasięg bezprzewodowego internetu w całym 

mieście, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców i gości 

dysponujących własnym urządzeniem przenośnym. 

Apps.gov  

(STANY 

ZJEDNOCZONE) 

W Stanach Zjednoczonych rząd federalny uruchomił oficjalną witrynę chmury 

obliczeniowej dla sektora publicznego, Apps.gov, aby ułatwić procesy zamawiania 

usług w chmurze oraz zmniejszyć koszty pozyskiwania usług w chmurze przez 

agencje federalne. Sprzedawcy usług w chmurze są zapraszani do przedłożenia 

swoich usług w chmurze do GSA (Ogólna Administracja Usług USA) do 

zatwierdzenia, po czym usługi są udostępniane. Strona internetowa zawiera 

pełną listę zatwierdzonych usług w chmurze dostępnych dla agencji federalnych. 

Celem usług w chmurze jest przede wszystkim zwiększenie wydajności 

operacyjnej oraz optymalizacja powszechnych usług i rozwiązań ponad granicami 

organizacyjnymi. Sprzedawcy i oferowane usługi są podzieleni na kategorie 

według rodzaju świadczonych usług: oprogramowanie jako usługa (SaaS) 

(głównie w formie aplikacji wydajnościowych i biznesowych); infrastruktura jako 

usługa (IaaS) (świadczenie usług IT); oraz media społeczne. Przykłady 

zastosowania obejmują Federalny Urząd Stosunków Pracy (FLRA), który 

przeszedł na system zarządzania sprawami za pomocą opartego na chmurze 

oprogramowania jako usługi, umożliwiającego użytkownikom elastyczne 

monitorowanie działań w danej sprawie z każdego miejsca i w każdym 

momencie. Oczekiwane wyniki obejmują znaczne zmniejszenie całkowitego 

kosztu uczestnictwa, ponoszonych z góry kosztów licencjonowania, rocznych 

kosztów utrzymania oraz kosztów zakupu sprzętu. 

Źródło: Informacja w sprawie inteligentnych miast w Korei Południowej pozyskana z 

http://gigaom.com/cleantech/ibm-cisco-microsoft-plan-green-cloud-cities/; 

http://daviddeans.ulitzer.com/node/1731851/; http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-

based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/; http://blogs.cisco.com/government/cloud-

based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/; 

http://www.good.is/post/south-korea-s-making-the-switch-to-digital-textbooks/, marzec 2012 r. Informacja o 

przetwarzaniu w chmurze przez rząd USA pozyskana z https://www.apps.gov/ i 

http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-studies/, marzec, 2012 r. 

http://gigaom.com/cleantech/ibm-cisco-microsoft-plan-green-cloud-cities/
http://daviddeans.ulitzer.com/node/1731851/
http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/
http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/
http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/
http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/
http://www.good.is/post/south-korea-s-making-the-switch-to-digital-textbooks/
https://www.apps.gov/
http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-studies/
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2 ZASTOSOWANIE I POTENCJALNE KORZYŚCI CHMUR 

OBLICZENIOWYCH 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Ankiety pokazują, że większość użytkowników internetu korzysta z chmury 

obliczeniowej w formie usług poczty internetowej, a nieco mniej korzysta z 

aplikacji internetowych do dzielenia się treści. Dla konsumentów głównymi 

zaletami chmury są wygoda, elastyczność, zmniejszone koszty, łatwość 

korzystania, możliwość dzielenia się treścią, usprawniony dostęp do informacji i 

treści internetowych, automatyczne utrzymanie i aktualizowanie oraz potencjalnie 

większe bezpieczeństwo.  

 Dla przedsiębiorstw największą zaletą jest uniknięcie wydatków kapitałowych na 

IT oraz możliwość dostosowywania wielkości zasobów IT; oznacza to mniejsze 

bariery wejścia, szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz 

możliwość wsparcia tworzenia innowacyjnych MŚP. Przedsiębiorstwa mogą 

również efektywniej ze sobą współpracować dzięki zarządzaniu projektami i 

usługom współpracy w chmurze. Ponadto przedsiębiorstwa mające innowacyjne 

pomysły mogą wykorzystać infrastrukturę dostawców chmury do opracowywania 

różnych aplikacji oraz dostarczania oryginalnych usług i produktów 

konsumentom, przedsiębiorstwom i administracji. 

 Te same zalety w postaci zmniejszenia kosztów, z jakich korzystają 

przedsiębiorstwa, odnoszą się do administracji rządowej, ale może ona odnieść 

korzyści z technologii chmury dzięki poprawie jakości i innowacji w ramach usług 

e-administracji, jakie zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom – usług, które 

mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne obywateli i przedsiębiorstw. Istnieją 

już przykłady administracji publicznej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i 

krajowym, która przyjęła lub planuje przyjąć usługi oparte na chmurze, a coraz 

więcej rządów rozwija wszechstronne strategie dotyczące chmur obliczeniowych. 

2.1 Obecne zastosowania chmur obliczeniowych i potencjalne 

korzyści dla konsumentów 

Większość badań dotyczących wykorzystania aplikacji i usług chmur obliczeniowych 

przez konsumentów oraz ich postaw wobec nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. 

Zgodnie z przeprowadzonym w 2011 r. przez Ipsos ITX MediaCT badaniem30 90% 

amerykańskich internautów potwierdza, że korzysta z usług opartych na chmurze, kiedy 

pyta się ich o marki oferujące rozwiązania oparte na chmurze. Znaczna większość 

użytkowników (76%) korzysta z usług poczty internetowej, na przykład Hotmail lub 

Gmail. 61% korzysta z opartych na chmurze usług sieci społecznościowych; nieco 

poniżej jednej trzeciej (31%) przesyła filmy i muzykę z usług opartych na chmurze, na 

                                           
30  Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights 

Technology Edition #2, wydanie czerwcowe, 2011, na http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.medi

act/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Porównywalne dane z badań związanych z chmurami 

obliczeniowymi w kontekście europejskim nie są dostępne publicznie.  

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
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przykład Netflix; 17% przechowuje w internecie zdjęcia osobiste i je udostępnia; 10% 

korzysta z oprogramowania biurowego opartego na chmurze, na przykład Google Docs; a 

jedynie 7% korzysta z usług przechowywania i kopii zapasowej w internecie. Jednakże 

większość z nich nie wie, co oznacza termin „chmura obliczeniowa”, czego dowodem jest 

to, że zaledwie około połowa respondentów wskazała, że zna pocztę elektroniczną opartą 

na chmurze. 

Kolejne badanie przeprowadzone przez grupę badania rynku NPD wykazało podobne 

ustalenia, gdzie 76% respondentów poinformowało o korzystaniu z jakiegoś rodzaju 

opartych na internecie usług w chmurze w ubiegłym roku, z których najpopularniejszymi 

były poczta elektroniczna, przygotowywanie zeznań podatkowych i gry internetowe, 

chociaż znaczenie wymiany zdjęć i filmów (na stronach sieci społecznościowych, Picasa, 

Flickr lub YouTube), a także aplikacji biurowych, kopii zapasowych i przechowywania 

również wzrosło w porównaniu do pochodzącego z 2008 r. sprawozdania Pew 

dotyczącego internetu31. Badania pokazują, że aplikacje w chmurze nie zajęły jeszcze 

miejsca oprogramowania w komputerze32. Ponadto w sprawozdaniu podkreśla się to, że 

usługi podatkowe są jedynym rodzajem aplikacji w chmurze, za który konsumenci 

wydają się gotowi zapłacić. 

 

Wiele usług w chmurze przeznaczonych dla konsumentów jest świadczonych jako usługi 

darmowe, w oparciu o modele biznesowe polegające na profilowaniu użytkownika i 

ukierunkowanej reklamie. Zatem zasadniczo te modele komercjalizują dane osobowe 

użytkowników (na przykład poprzez automatyczne skanowanie poczty elektronicznej lub 

rejestrowanie danych transakcyjnych), chociaż użytkownicy nie zawsze są świadomi 

wymiany (zob. również sekcja 4.2.3 w sprawie prywatności, poniżej). Inne aplikacje, 

zazwyczaj ukierunkowane bardziej na pracę biurową, świadczą usługi wolne od reklam. 

Mogą one mieć zmniejszone bezpieczeństwo lub funkcjonalność w porównaniu do swoich 

płatnych odpowiedników i służyć zbudowaniu bazy klientów płacących, analogicznie do 

darmowej oferty początkowej. 

 

Niepozbawione słuszności jest założenie, że w Europie ujawniłyby się analogiczne 

statystyki dotyczące wykorzystania, zwłaszcza w przypadku internetowej poczty 

elektronicznej, w szczególności w krajach o wysokim udziale łącz szerokopasmowych – 

ale z pewnością brak takich badań publicznych stanowi lukę na szczeblu UE, którą można 

łatwo wypełnić (zob. zalecenia, sekcja 7). 

 

                                           
31  Zob. https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_110809. 
32  24% respondentów poinformowało o zakupieniu tradycyjnego oprogramowania w okresie poprzednich 6 

miesięcy. W odniesieniu do sprawozdania z 2008 r. zob. Pew Internet and American Life Project, Horrigan, 

J. B., Data Memo re Use of Cloud Computing Applications and Services, 2008. 

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_110809
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Ekspansję chmury obliczeniowej dla użytkowników indywidualnych dodatkowo 

przyspieszył gwałtowny wzrost korzystania ze smartfonów w celu uzyskania dostępu do 

różnych aplikacji za pośrednictwem internetu – na przykład Vodafone poinformował, że 

smartfony odpowiadały za 21% całego transferu danych w jego sieciach europejskich we 

wrześniu 2011 r., w porównaniu do 12% w marcu 2011 r.33 Dalszy impet dla 

wykorzystywania przez konsumentów aplikacji w chmurze obliczeniowej wynika z 

sukcesu tabletów oraz uruchomienia przez Apple usługi iCloud, która zawiera i dostarcza 

wiele treści za pośrednictwem internetu, a do której dostęp jest możliwy za 

pośrednictwem wielu urządzeń użytkowników. Google Chromebook, wydany w drugiej 

połowie 2011 r., jest szczególnie nakierowany na skłonienie użytkowników do robienia 

wszystkiego za pośrednictwem internetu (zob. również sekcja 2).  

 

Do głównych korzyści popartych przez respondentów należały: dostęp z dowolnego 

miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia (37%), możliwość tworzenia zapasowej kopii 

danych (29%) oraz zmniejszenie kosztów przetwarzania (21%) – chociaż w każdym z 

tych trzech przypadków mniej niż połowa respondentów zgodziła się z danym 

stwierdzeniem, a w przypadku oszczędności – jedynie wyraźna mniejszość w postaci 

jednej piątej. Dlatego wielu konsumentów jeszcze nie uświadomiło sobie lub nie 

zrozumiało potencjalnych korzyści przetwarzania w chmurze. We wcześniejszym badaniu 

internetu przez Pew wykazano analogiczne zalety dla konsumentów, oprócz łatwości 

użytkowania i możliwości dzielenia się informacjami z innymi. 

 

Tabela 5: Przykłady korzyści z przetwarzania w chmurze dla konsumentów  

Zgoda Ogółem Mężczyźni Kobiety 18–34 35–54 55+ 

Naprawdę przydatna byłaby 

możliwość dostępu do moich 

plików lub danych z każdego 

miejsca i urządzenia, nie 

tylko w domu 

37% 38% 35% 46% 35% 29% 

Korzystałbym z „chmury” 

tylko do tworzenia 

zapasowej kopii plików lub 

danych przechowywanych 

już na moim komputerze lub 

twardym dysku 

29% 30% 28% 32% 29% 26% 

Oczekiwałbym, że „chmura” 

zmniejszy moje ogólne 

koszty przetwarzania 

21% 26% 17% 27% 19% 16% 

Źródło: Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights 

Technology Edition #2, wydanie czerwcowe, 2011, na http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/

files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Podstawa: 1007 użytkowników internetu w wieku co najmniej 18 

lat (mężczyźni = 489, kobiety = 518, 18–34 = 307, 35–54 = 386, 55+ = 314). 

 

                                           
33  Ofcom, International Communications Market Report, 2011, s. 234 i dalsze; takie i inne dane statystyczne 

zob. http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-

reports/. 

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/
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Istnieją inne ważne korzyści dla użytkowników indywidualnych: utrzymanie ich sprzętu i 

oprogramowania technologicznego jest mniej skomplikowane dzięki likwidacji złożonego 

procesu zarządzania wszystkimi aktualizacjami lub najnowszymi wersjami 

oprogramowania bądź zastępowania sprzętu w celu zakupu coraz większej przestrzeni do 

przechowywania dla ich całej muzyki czy filmów. Badane organizacje konsumentów 

wskazywały również bezpieczeństwo informacji przechowywanej w chmurze jako 

potencjalną korzyść, ponieważ zapewnia ona użytkownikowi wiele funkcji, na przykład 

szyfrowanie, z których samodzielne korzystanie byłoby dla większości z nich zbyt 

skomplikowane. Użytkownicy mogą odnieść korzyści z potencjalnie zwiększonego 

bezpieczeństwa dostawców chmury w formie korzyści skali wielu technicznych środków 

ochrony, na przykład filtrowania i zapobiegania próbom wstrzymania usługi („atakom 

skutkującym odmową usługi”), zarządzania aktualizacjami oprogramowania 

bezpieczeństwa i konfiguracją systemów operacyjnych, zatrudnienia specjalistów ds. 

bezpieczeństwa, zapobiegania fizycznemu dostępowi do centrów danych itd. Duzi 

dostawcy mogą również kopiować dane w więcej niż jednej lokalizacji oraz szybko 

przenosić zasoby w przypadku ataku34. Niektóre aplikacje dostępne w „chmurze” mogą 

również zwiększyć osobiste bezpieczeństwo finansowe w transakcjach internetowych, na 

przykład pośrednicy w płatnościach. Jednakże wskazuje się na bezpieczeństwo jako 

miecz obosieczny, co pokazano w poniższej sekcji 4.2. 

 

W ramce na następnej stronie znalazło się podsumowanie potencjalnych zalet chmury 

obliczeniowej dla użytkowników końcowych: 

 

                                           
34  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, s. 17–20. 
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Ramka 1: Podsumowanie potencjalnych zalet chmury obliczeniowej dla 

użytkowników końcowych35 

 

                                           
35  Źródło: Na podstawie: Miller, M., Cloud Computing Pros and Cons for End Users, luty 2009 r. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1324280. 

Niższe koszty komputerów. Do uruchomienia aplikacji opartych na chmurze nie są 

potrzebne komputery dużej mocy. Ponieważ aplikacje są uruchamiane w chmurze, 

komputer stacjonarny nie potrzebuje mocy obliczeniowej lub przestrzeni na dysku 

twardym wymaganej w przypadku tradycyjnego oprogramowania stacjonarnego, a 

nawet napędu DVD. 

Poprawa wydajności. Dzięki mniejszej liczbie programów korzystających jednocześnie 

z pamięci komputera zwiększa się jego wydajność. Komputery stacjonarne 

wykorzystujące aplikacje w chmurze mogą uruchamiać się i pracować szybciej, ponieważ 

do ich pamięci ładuje się mniejsza liczba programów i procesów. 

Zmniejszone koszty oprogramowania. Często zamiast kupowania aplikacji 

programowych można otrzymać aplikacje do przetwarzania w chmurze za darmo. 

Przykładem jest pakiet Google Docs dla konsumentów.  

Natychmiastowa aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje aplikacji opartych na 

chmurze zwykle odbywają się automatycznie i są dostępne z chwilą zalogowania się do 

chmury. W przypadku korzystania z aplikacji internetowych zwykle natychmiast 

dostępna jest najnowsza wersja, bez konieczności aktualizacji. 

Zwiększona kompatybilność formatów dokumentów. Wszystkie dokumenty 

stworzone za pomocą aplikacji internetowych mogą być odczytywane przez innych 

użytkowników korzystających z tej aplikacji. Istnieje mniej przypadków 

niekompatybilności, jeżeli wszyscy użytkownicy wymieniają się dokumentami i 

aplikacjami w tej samej chmurze. 

Nieograniczona przestrzeń przechowywania. Chmura obliczeniowa może zapewnić 

praktycznie nieograniczoną przestrzeń przechowywania. Bieżąca pojemność dysku 

twardego komputera jest niewielka w porównaniu do przestrzeni przechowywania 

dostępnej w chmurze. Należy jednak zauważyć, że przechowywanie w wielkiej skali 

zwykle nie jest dostępne za darmo, nawet w środowisku chmury. 

Zwiększona niezawodność danych. W przeciwieństwie do komputerów 

stacjonarnych, w których awaria dysku twardego może zniszczyć dane osobowe, 

komputer ulegający awarii w chmurze nie powinien wpłynąć na przechowywanie danych, 

ponieważ zwykle usługi w chmurze zapewniają wiele warstw bezpieczeństwa (zob. 

jednak sekcja 4.2 poniżej dla omówienia bezpieczeństwa danych w środowisku chmury). 

Powszechny dostęp do dokumentów. Dokumenty pozostają w chmurze i mogą być 

dostępne z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia obsługującego internet oraz łącza 

internetowego. Dokumenty są dostępne natychmiast, bez względu na lokalizację, 

likwidując potrzebę przenoszenia ich w razie podróży. 

Dostępność najnowszej wersji. W przypadku edytowania dokumentu z jednego 

miejsca (np. w domu), ta edytowana wersja jest identyczna z dokumentem dostępnym z 

innego miejsca (np. w pracy). 

Łatwiejsza współpraca w grupach. Wielu użytkowników może łatwo współpracować 

nad dokumentami i projektami. Ponieważ dokumenty znajdują się w chmurze, a nie na 

poszczególnych komputerach, do współpracy potrzebne jest tylko łącze internetowe. 

Niezależność urządzeń. Przy zmianie komputerów lub przejściu na urządzenie 

przenośne bieżące aplikacje są nadal dostępne. Specjalna wersja programu dla 

konkretnego urządzenia nie jest potrzebna, ani też zapisywanie dokumentu w formacie 

specyficznym dla danego urządzenia. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1324280
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2.2 Obecne zastosowania chmur obliczeniowych i potencjalne 

korzyści dla przedsiębiorstw 

Przetwarzanie w chmurze można uznać za przyspieszoną i elastyczną formę zlecania 

zadań na zewnątrz przez przedsiębiorstwo lub organizację. Pozwala to na zmniejszenie 

ich ogólnych kosztów zarządzania IT, a jednocześnie na konsolidację w dużej skali i 

optymalizację zasobów sprzętu i oprogramowania do przetwarzania. Zamiast inwestować 

kapitał w zakup drogiego wyposażenia, przedsiębiorstwa muszą jedynie przeznaczyć 

budżet operacyjny na „wynajęcie” dostępu do tych usług, które są w danym momencie 

potrzebne. To może zrównać warunki konkurowania, po raz pierwszy udostępniając 

wielkoskalowe zasoby przetwarzania małym przedsiębiorstwom i innym organizacjom, 

które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury (w tym, w skali makro, gospodarkom 

wschodzącym, przynajmniej w odniesieniu do tych regionów, które dysponują 

wystarczająco niezawodną i szybką infrastrukturą łącz szerokopasmowych)36. Na 

szczeblu dostawcy chmury proces grupowania wyrównuje skoki i spadki zmienności 

zapotrzebowania, w ten sposób umożliwiając wyższy stopień wykorzystania serwerów37. 

 

Jak zauważono w poprzedniej sekcji, usługi w chmurze mogą wesprzeć wszystkie rodzaje 

aplikacji i usług dla przedsiębiorstw, obejmując pełen zakres wymogów przedsiębiorstw – 

od planowania ciągłości działania, przez radzenie sobie z gwałtownymi skokami popytu, 

aż po pełne zlecenie usług na zewnątrz38. Dzięki wydajniejszej współpracy oraz 

udostępnieniu dużych i tanich zasobów komputerowych mogą umożliwić 

przedsiębiorstwom szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek.  

 

Chmury pozwalają na łączenie procesów w przedsiębiorstwach między różnymi 

dostawcami oraz zwiększają współpracę między różnymi działami jednej organizacji. W 

poniższej ramce znajduje się przykład mającego siedzibę w UE przedsiębiorstwa, które 

od zera zaczęło oferować oparte na chmurze łączenie w sieci i usługi współpracy 

projektowej dla przedsiębiorstw i administracji rządowej. 

 

                                           
36  World Economic Forum, Exploring the Future of Cloud Computing, 2010, s. 3. Zob. również OECD, Cloud 

Computing, dotąd nieopublikowane. 
37  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Microsoft whitepaper, 2010, s. 2. 
38  European Commission, DG Information Society and Media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, s. 1. 
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Ramka 2: Huddle: „Współpraca w chmurze”39 

 

Wszystkim rodzajom przedsiębiorstw lub organizacji publicznych i prywatnych chmura 

obliczeniowa może zapewnić zarówno elastyczność, jak i zmniejszenie kosztów. 

Minimalizuje ona koszty infrastruktury, pozwalając przedsiębiorstwom na 

eksperymentowanie z nowymi usługami i szybkie zwiększenie zakresu tych, które 

odniosą sukces, od tysięcy do milionów klientów, bez konieczności dokonywania z góry 

olbrzymich inwestycji w systemy komputerowe. Potencjalnie oznaczałoby to 

zdecydowanie niższe bariery wejścia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

rozpoczynających działalność, co w średnim i długim okresie oznacza również wzrost 

gospodarczy i miejsca pracy40. 

 

Zgodnie z niedawnymi badaniami w sektorze przemysłu, obecne wykorzystanie przez 

przedsiębiorstwa usług w chmurze obliczeniowej nadal znajduje się na wczesnym etapie, 

ale powoli nabiera impetu. Przeprowadzone w 2011 r. badanie wśród 500 europejskich 

                                           
39  Źródło: Wywiad przeprowadzony przez Civic Consulting. 
40  Na przykład w jednym badaniu stwierdzono, że pod pewnymi warunkami usługi w chmurze mogą pozwolić 

nowym i istniejącym przedsiębiorstwom na stworzenie od 300 tysięcy do 1,5 miliona miejsc pracy w 

Europie w latach 2009–2014; zob. Etro, F., The Economic Impact of Cloud Computing on Business Creation, 

Employment and Output in Europe, Review of Business and Economics, Tom 54, 2, 2009, s. 179–208. 

Należy zauważyć, że dotyczy do liczby stworzonych miejsc pracy brutto, a nie netto. 

Huddle to mający siedzibę w Wielkiej Brytanii i rozpoczynający działalność dostawca 

chmury, założony w 2006 r., który koncentruje się na tym, co uważa za nowy rynek, 

nazwany „współpracą nad treścią”, gdzie łączą się współpraca i zarządzanie treścią. 

Zdaniem Huddle’a, „90% tej współpracy odbywa się raczej między 

przedsiębiorstwami niż wewnętrznie, i właśnie dlatego tak istotna jest 

możliwość współpracy ponad firewallami”. Analogicznie, zdaniem Huddle’a 

ponad 75% departamentów administracji centralnej w Wielkiej Brytanii 

korzysta z ich platformy do celów współpracy. Dla rządu Wielkiej Brytanii 

stworzono prywatną wersję Huddle’a, która „mieści się bezpośrednio na 

serwerach rządowych, zatem nikt inny nie ma do niej dostępu”. To, że Huddle 

ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, okazało się zaletą dla klientów europejskich 

– zwłaszcza rządów, które „nie tylko są bardzo zainteresowane 

przechowywaniem swoich danych w Europie, ale również chętniej 

współpracują raczej z dostawcą europejskim niż zwracają się do 

przedsiębiorstw [mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych]”, wraz z 

narzędziem umożliwiającym użytkownikom eksportowanie swoich danych z 

Huddle’a na życzenie. Uważają, że największą barierą utrudniającą 

oferowanie ich usług ponad granicami jest zróżnicowana polityka ochrony 

danych, ale również odmienne uregulowania dotyczące rynków pionowych w 

różnych krajach. Wizja Huddle’a dotycząca chmury obliczeniowej w 

przyszłości obejmuje drastyczny spadek marnotrawstwa spowodowanego 

podwajaniem wysiłków w przedsiębiorstwach i administracji oraz pomiędzy 

nimi – „naszą wizją jest zapewnienie, by ta wiedza, która nadal jest 

zamknięta w waszych skrzynkach odbiorczych poczty elektronicznej, na 

waszych biurkach, w waszych serwerach lub jakichś innych systemach 

zapisu, była dostępna do użytku dla każdego” – ze szczególnym naciskiem na 

otwarcie rynku dla MŚP. 
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decydentów w dziedzinie IT (dyrektorów informacyjnych, CIO) w pięciu krajach UE41 

pokazuje, że w mniejszości zbadanych przedsiębiorstw przyjęto usługi w chmurze w 

całym przedsiębiorstwie; do najpopularniejszych zastosowań w chmurze wdrażanych w 

całych przedsiębiorstwach należą podstawowe potrzeby w zakresie infrastruktury 

przetwarzania, na przykład hosting stron internetowych, poczty elektronicznej i baz 

danych, serwery i przechowywanie (między 20 a 24% przedsiębiorstw). Inne 

wykorzystywane zastosowania (w części lub całości przedsiębiorstwa) to aplikacje 

biurowe, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wypłatami/finansami, zarządzania 

relacjami z klientami, wywiadu gospodarczego i łańcucha dostaw. Badanie pokazuje 

ponadto, że – ponieważ przejście z obecnej infrastruktury na coś zupełnie nowego 

stanowi dla wielu przedsiębiorstw zniechęcającą perspektywę – łatwość przejścia jest 

głównym czynnikiem skłonienia ich do tego (58%), a następnie presja na zapewnienie 

jakości i oszczędności (po 55%), a także kwestie regulacyjne związane z ochroną i 

bezpieczeństwem danych (54%) (zob. sekcja 4.2 poniżej). Ogólnie, według tego 

badania, stosowanie platformy jako usługi (PaaS), tzn. stosowanie chmury do rozwoju 

nowych lub dopasowanych aplikacji, znajduje się w Europie nadal na wczesnym etapie. 

 

ENISA, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, przeprowadziła 

szczegółowe badanie dotyczące perspektyw małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 

zakresie chmury obliczeniowej, stanowiące wkład w jej szersze prace nad oceną 

zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ponad jedna czwarta przedsiębiorstw odpowiadających 

miała poniżej 10 pracowników. Stwierdzono, że zdecydowanie najważniejszą przyczyną 

rozważania przez MŚP przyjęcia usług w chmurze jest uniknięcie wydatków kapitałowych 

na IT oraz związana z nimi elastyczność i możliwość dostosowania wielkości zasobów IT: 

 

                                           
41  Colt, European CIO Cloud Survey, kwiecień 2011, s. 3, na 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf. 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf


Chmury obliczeniowe 

 

PE 475.104 43 

Rysunek 3: Przyczyny wykorzystywania chmury obliczeniowej przez 

przedsiębiorstwa 

 

Źródło: ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), An SME perspective on cloud computing- Survey, 2009, 

Drivers – Question 3. Cytowane za zgodą. 

 

Oprócz potencjału oszczędności, elastyczności i umożliwienia przedsiębiorstwom 

rozpoczynającym działalność wejścia na rynek, organizacje, z którymi rozmawialiśmy, 

podkreślały jeszcze jedną zaletę chmury obliczeniowej, która w długim okresie może być 

jednym z najważniejszych czynników ułatwiających innowacje: za pomocą chmury 

obliczeniowej ludzie mogą robić rzeczy, których wcześniej nie robili, lub robić te same 

rzeczy, co wcześniej, ale w nowy i wydajniejszy sposób. Typowy komentarz jednego z 

badanych dotyczący potencjalnych korzyści dla małych i średnich  

przedsiębiorstw brzmiał: 

„MŚP (…) mogą z chmury mieć łatwy dostęp do swoich zasobów i potencjału. Dzięki 

chmurze mogą tworzyć operacje i łączyć się w sieci. (…) Dla przedsiębiorstw 

istnieje ogromny potencjał wejścia na arenę międzynarodową i sprzedaży 

produktów na całym świecie. To nie tylko jednolity rynek – mówimy o wymiarze 

globalnym”. 

 

Jak pokazano w ramce za pomocą przykładu z zakresu e-zdrowia, przed 

przedsiębiorstwami chcącymi rozszerzyć oparte na chmurze usługi poza granice stoi 

jednak nadal wiele wyzwań (na przykład różne wymogi prywatności w państwach UE, 

zob. również sekcja 5.1 poniżej). 
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Ramka 3: KMS Sales and Solutions: „Chmury hybrydowe dla nowych usług 

opieki zdrowotnej”42 

 

                                           
42  Źródło: Wywiad przeprowadzony przez Civic Consulting. 

KMS Sales and Solutions to niemieckie MŚP założone w 1996 r., dostarczające 

rozwiązania z zakresu danych dla sektora opieki zdrowotnej, w celu lepszego 

zarządzania urządzeniami, zasobami ludzkimi i potrzebami pacjentów. W 

szczególności obecnie świadczą opartą na chmurze usługę nazywaną Eye on Health, 

którą ich zdaniem stosuje obecnie 400 szpitali w Niemczech, co stanowi ok. 20% 

rynku. Usługa, wykorzystująca opartą na chmurze bazę danych do wyodrębniania 

danych, działa poprzez łączenie własnych danych szpitali (na przykład prywatnych 

danych dotyczących pacjentów, lekarzy i chorób ogółem) z danymi ze źródeł 

publicznych (na przykład danymi geoprzestrzennymi, społeczno-gospodarczymi, 

epidemiologicznymi i demograficznymi), a następnie udostępniając tę informację do 

publicznej wiadomości dostawców usług zdrowotnych, konsumentów i inwestorów. Z 

tego względu dane poufne nie opuszczają szpitala, podczas gdy dane publiczne 

pochodzą z chmury, tworząc chmurę hybrydową. Jednostki opieki zdrowotnej i 

administracja mogą wykorzystywać tę usługę do wskazywania szczególnych potrzeb 

medycznych, podczas gdy inwestorzy mogą planować przyszłe usługi zdrowotne w 

oparciu o dane rynkowe. W szczególności KMS sugeruje, że Eye on Health może być 

wykorzystane do udostępnienia informacji ogółowi społeczeństwa, na przykład w 

formie „przeglądu, które szpitale lepiej od innych radzą sobie z niektórymi 

procedurami, a nawet gdzie poszczególne procedury są dostępne, a gdzie nie. Można 

to połączyć i stwierdzić: «To twoja lokalizacja, jaki jest najbliższy szpital zajmujący się 

niektórymi rodzajami chorób»”. Planowane jest również narzędzie zbierania danych od 

użytkowników za pomocą aplikacji na smartfony, „za pomocą którego możemy poznać 

lokalizację osoby korzystającej z aplikacji, i za pomocą której mogą one przekazać 

informacje o zaobserwowanych objawach choroby”. Uważają, że możliwe byłoby 

rozszerzenie takich usług na inne kraje UE, ale to z kolei wymagałoby ujednolicenia 

zasad dotyczących prywatności i ochrony danych: „w różnych krajach [różnie] traktuje 

się prywatność, stosuje się różne systemy, a zajęcie się tym przez sprzedawcę w 

europejskim obszarze [opieki zdrowotnej] jest niezwykle trudne i kosztowne”. 
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2.3 Obecne zastosowania chmur obliczeniowych i potencjalne 

korzyści dla organów publicznych 

Jak już stwierdzono w sekcji 2 powyżej, użytkownicy z sektora rządowego często 

koncentrują się najpierw na możliwościach obniżenia kosztów, jakie mogą zapewnić 

systemy chmury, na przykład dzięki zastosowaniu opartych na chmurze narzędzi 

wydajności i zarządzania projektami, które cieszą się popularnością również wśród 

przedsiębiorstw.  

Realizowany przez amerykański rząd program Federalnej Technologii Informacyjnej 

obejmuje politykę „najpierw chmura”, której bezpośrednim celem jest przeniesienie 20 

miliardów USD z wynoszącego 80 miliardów USD całego budżetu federalnego 

przeznaczonego na wydatki w dziedzinie IT na usługi w chmurze43. Realizowana przez 

rząd Wielkiej Brytanii strategia chmury podąża w tym samym kierunku i obiecuje, że 

„rząd będzie w stanie łatwiej korzystać z produktów i usług IT oraz dzielić się nimi. 

Pozwala to na przejście z bardzo drogich, dopasowanych aplikacji i rozwiązań ICT na 

tanie, standardowe, wzajemnie wymienne usługi, w których rynek decyduje o jakości i 

kosztach. Oznacza to zmianę kultury rządowej w celu przyjęcia i dostosowania rozwiązań 

zapewnianych przez rynek, zamiast tworzenia niepotrzebnych specyficznych podejść”44. 

Sześć pierwszych usług towarowych, jakie departamenty rządowe, agencje i rady lokalne 

stworzyły w ramach realizowanego przez rząd Wielkiej Brytanii programu „G-Cloud”, to:  

 

 współpraca (oprogramowanie jako usługa, SaaS) 

 infrastruktura jako usługa i platforma jako usługa (IaaS i PaaS) 

 poczta elektroniczna (SaaS) 

 zarządzanie relacjami z klientem (SaaS) 

 hosting stron internetowych i internetowe systemy zarządzania treścią (IaaS i 

PaaS) 

 planowanie zasobów przedsiębiorstwa 

 

Inne departamenty zostaną upoważnione do rozwijania tych usług w miarę możliwości, 

zamiast zamawiania własnych, dopasowanych systemów. Powstaną również 

wykraczające poza program usługi główne, na przykład poświadczenie tożsamości i 

zarządzanie nią, a także monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa45. 

 

                                           
43  Kundra, V., Federal Cloud Computing Strategy, 2011, s. 1. 
44  HM Government, Government Cloud Strategy, 2011, s. 6. 
45  Tamże, s. 5, 12, 13. 
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Oprócz zapewnienia znacznych oszczędności rządy chcą wykorzystać technologie chmury 

do podniesienia jakości i zwiększenia innowacyjności usług świadczonych na rzecz 

obywateli. Będzie to efektem zwiększonej konkurencji między dostawcami, możliwości 

szybkiego tworzenia prototypów i nowych systemów próbnych oraz niższych barier 

wejścia dla mniejszych przedsiębiorstw. W tym celu rząd Wielkiej Brytanii niedawno 

uruchomił „sklep aplikacji rządowych”, pod nazwą Cloudstore, który umożliwi 

użytkownikom rządowym porównywanie zatwierdzonego oprogramowania w chmurze z 

ich własnymi potrzebami46. Magazyn zawiera około 1700 aplikacji dostarczanych przez 

250 przedsiębiorstw, do których dostęp każdy departament może uzyskać na zasadzie 

płatności wedle wykorzystania, bez konieczności przeprowadzania długich procedur 

zamówień. Około połowa uczestniczących przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa małe i 

średnie. Większość z tych usług będzie musiała przejść proces zatwierdzania i 

weryfikacji, zatem ten proces nadal znajduje się w toku. 

 

W ramce na następnej stronie znalazł się przegląd oczekiwanych korzyści, zarysowanych 

w przyjętej przez rząd Wielkiej Brytanii strategii G-Cloud, opublikowanej w marcu 2011 r. 

jako element szerszej strategii ICT: 

 

                                           
46  http://www.govstore.net/. 

http://www.govstore.net/
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Ramka 4: Oczekiwane korzyści przedstawione w przyjętej przez rząd Wielkiej 

Brytanii strategii G-Cloud47 

 
 

                                           
47  Źródło: HM Government, Government Cloud Strategy, marzec 2011, s. 6. 

O wiele więcej wspólnych rozwiązań produktowych – szereg najlepszych usług 

przemysłowych ICT i rozwiązań dostępnych od ręki, by rząd, jego agencje i powiązane 

organy mogły korzystać z tego, czego potrzebują i kiedy potrzebują, bez potrzeby 

dublowania usług, którymi nie można się podzielić; 

Elastyczność i swoboda – dostępna departamentom i organizacjom możliwość 

łatwej zmiany, w razie potrzeby, dostawcy usług, bez długich cykli zamówień i 

wdrażania, bez „zależności” od długich kontraktów, a także swoboda szybkiego 

przyjęcia lepszej wartości i aktualniejszych rozwiązań; 

Gotowe i łatwe do użycia – kompletne rozwiązania, które zostały już zweryfikowane 

pod względem bezpieczeństwa, wydajności i zarządzania usługami. Gotowy dostęp do 

rozwiązań „chmury hybrydowej” umożliwiających skorzystanie z zalet chmury 

„publicznej”, polegających na zmniejszeniu kosztów wraz z 

bezpieczniejszymi/dedykowanymi rozwiązaniami chmury prywatnej, opartych na 

skonsolidowanym centrum danych i masie usług;  

Niski koszt – usługi opłacane zgodnie z wykorzystaniem, napędzane silną 

konkurencją w zakresie cen i jakości. Przejrzyste koszty wraz z pomiarem jakości i 

zakresu usługi dla łatwiejszego porównywania i kontroli;  

Konkurencyjny rynek – paleta dostawców usług stale poprawiających jakość i 

wartość oferowanych rozwiązań, począwszy od małych organizacji MŚP 

dostarczających produkty niszowe po wielkoskalowy hosting i możliwości serwerów 

komputerowych; 

W strategii wymienia się również powiązane korzyści dla przedsiębiorstw, obejmujące 

przejrzystość i otwarty rynek, unikanie zależności od umów długoterminowych, proste 

i uczciwe zamówienia oraz swobodę tworzenia innowacji. 
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W poniższej tabeli przedstawia się oczekiwane oszczędności dla rządu centralnego 

wynikające z przejścia na model chmury obliczeniowej:  

 

Tabela 6: Oczekiwane oszczędności rządu centralnego Wielkiej Brytanii 

związane z przejściem na technologie chmury 

Elementy strategii chmury Oszczędności w milionach GBP w 

poszczególnych latach 

2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 

G-Cloud & Application Store - 20 40 120 

Konsolidacja centrów danych - 20 60 80 

Źródło: HM Government, Government Cloud Strategy, 2011, s. 16. 

 

Przyjęta przez rząd Wielkiej Brytanii strategia dotycząca chmury jest jedną z najbardziej 

zaawansowanych w UE formalnych przekrojowych strategii rządowych, związanych 

konkretnie z chmurami obliczeniowymi, która została nam przedstawiona w trakcie 

badań na potrzeby niniejszej ekspertyzy. Niemniej jednak na początkowym etapie 

znajduje się kilka inicjatyw w zakresie chmur obliczeniowych, a niektóre państwa 

członkowskie UE są na zaawansowanym etapie wdrażania ogólnej strategii cyfrowej i 

świadczenia usług e-administracji. Jak wspomniano w sekcjach 5.3 i 6.2, kluczową 

kwestią będzie zapewnienie interoperacyjności tych chmur rządowych. Estonia i Austria 

to godne odnotowania przypadki zaawansowanych strategii e-administracji, ale obecnie 

ich systemów nie można ściśle uznać za wykorzystujące „chmurę obliczeniową” zgodną z 

definicją NIST (zob. sekcja 2) i zostały one stworzone na długo przed tym, zanim 

„chmura” stała się tematem powszechnych dyskusji.  

 

Na przykład Austria dysponuje kompleksową strategią cyfrową i e-administracji48 oraz 

aktualnie tworzy i wdraża będącą jej elementem nową strategię chmury obliczeniowej49. 

Estonia przeprowadziła digitalizację wszystkich swoich systemów administracyjnych już 

w latach 90. XX wieku, a obecnie dysponuje około 200 bazami danych (państwowymi i 

prywatnymi), które są podłączone do systemu e-administracji za pomocą jednolitego 

standardu (zwanego X-Road), pomagającego w świadczeniu ponad 1000 usług w formie 

elektronicznej lub mobilnej50. Jak wyjaśnił prezydent Estonii w trakcie niedawnego 

wystąpienia na londyńskiej Konferencji na temat Cyberprzestrzeni, X-Road i podpisy 

cyfrowe służące uwierzytelnieniu to dwa najważniejsze elementy ich systemu e-

administracji, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą jednego portalu, eesti.ee – 

pojedynczego punktu kontaktowego dla setek tych różnych e-usług  

(zob. poniższa ramka)51.  

                                           
48  Zob. http://www.bka.gv.at/site/6506/default.aspx/. 
49  Rozmówca z Austrii podsumował obecną sytuację w następujący sposób: „(…) przygotowaliśmy stanowisko 

w sprawie austriackiego podejścia do chmury obliczeniowej, a w przyszłym roku ustalimy szczegółowy 

sposób wdrażania tego stanowiska, które obszary i w jaki sposób jesteśmy w stanie przenieść do chmury, 

czy też jakie rodzaje chmury, chmury publiczne/prywatne, zatem mógłbym powiedzieć, że dodaliśmy 

podejście zgodnie z naszą strategią e-administracji”. 
50  Zob. http://www.ria.ee/x-road/. 
51  Prezydent Ilves, przemówienie na londyńskiej Konferencji na temat Cyberprzestrzeni, 1 listopada 2011 r., 

 http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-

1/. 

http://www.bka.gv.at/site/6506/default.aspx/
http://www.ria.ee/x-road/
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-1/
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-1/
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Ramka 5: System e-administracji w Estonii52 

 

Pod względem korzyści i widoczności dla obywateli, system estoński już obecnie jest 

bardzo – a prawdopodobnie najbardziej – kompleksowym systemem e-administracji w 

UE. Według estońskiego Urzędu Systemów wszystkim, co należy jeszcze zrobić, by 

„zachmurzyć” jego systemy, jest „wirtualizacja” centrum danych lub konsolidacja 

różnych (prywatnych) centrów danych. 

 

Ucząc się na doświadczeniach Estonii, bliski sąsiad UE i kraj partnerski – Mołdawia – 

niedawno (we wrześniu 2011 r.) uruchomił własną strategię e-administracji opartą na 

modelu „chmury prywatnej”, tzn. chmury konkretnie zarezerwowanej do celów 

rządowych, zaprojektowanej w celu przekształcenia systemu administrowania krajem do 

2020 r.53 To dobry przykład, jak zalety chmury obliczeniowej mogą być wykorzystane 

przez społeczeństwo w kraju o ograniczonych zasobach, stosunkowo małej 

powszechności łącz szerokopasmowych i pewnym stopniu korupcji w rządzie, który 

strategia również powinna rozwiązać, ponieważ „komputerów nie da się przekupić”54. W 

strategii przewiduje się konsolidację dziesiątków istniejących centrów danych do 

zaledwie kilku. 

 

                                           
52  Rozmowa z estońskim Urzędem Systemów Informacyjnych; Prezydent Ilves, przemówienie na londyńskiej 

Konferencji na temat Cyberprzestrzeni, 1 listopada 2011 r.; zob. również http://www.ria.ee/x-road/. 
53  Rozmowa z Centrum E-Administracji Republiki Mołdawii; zob. również 

http://egov.md/upload/Proiect%20Strategie%20Tehnologica.pdf. 
54  Prezydent Ilves, przemówienie na londyńskiej Konferencji na temat Cyberprzestrzeni, 1 listopada 2011 r., 

jak wyżej. 

Dwoma najważniejszymi elementami, stanowiącymi podstawę estońskiej 

infrastruktury e-administracji, są podpisy cyfrowe służące uwierzytelnieniu oraz 

bezpieczny, zdecentralizowany system zarządzania danymi, „X-Road”. Podpisy 

cyfrowe to powszechnie wiążąca metoda umożliwiająca obywatelom podpisanie 

każdego dokumentu prawnego z mocą notarialną (tzn. jak gdyby dokument został 

podpisany w wersji papierowej w obecności świadka i z poświadczeniem notariusza). 

Podpis cyfrowy wprowadzono do prawa w 2000 r.; najpierw używano go za pomocą 

chipowych kart kodowych i czytników kart, następnie za pomocą aplikacji opartych na 

telefonach komórkowych i ich wykorzystywaniu. Od samego początku zaletą takiego 

otwartego projektu jest to, że każda nowa aplikacja publiczna lub prywatna po prostu 

opiera się na istniejącym zaufaniu między obywatelami a państwem i nie hamuje 

rozwoju z biegiem czasu powiązanych technologii. W 2001 r. uruchomiono X-Road. 

Łączy on różne usługi i bazy danych Estonii, w sektorach publicznym i prywatnym. 

Pierwotnie rozwijano go jako środowisko, które ułatwiłoby prowadzenie poszukiwań w 

różnych bazach danych. Obecnie opracowano wiele standardowych narzędzi służących 

tworzeniu e-usług, które mogą jednocześnie zapisywać dane w wielu bazach danych i 

je odczytywać, przesyłać duże pakiety danych i przeprowadzać wyszukiwania w wielu 

bazach danych. Zdaniem przedstawiciela rządu Estonii to połączenie baz danych – np. 

rejestrów zdrowotnych i cyfrowych recept – umożliwiło odniesienie przez X-Road 

sukcesu we wspieraniu świadczenia e-usług (za pośrednictwem krajowego portalu 

internetowego eesti.ee) tam, gdzie odrębne systemy usługowe poniosły porażkę. 

Każda agencja rządowa lub przedsiębiorstwo może wybrać lub stworzyć pożądany 

produkt, co oznacza możliwość dodania nowych usług z chwilą, kiedy staną się one 

dostępne. Obecnie ponad 100 organizacji przyłączyło się do X-Road, co spowodowało 

powstanie ponad 1000 nowych usług. 

http://www.ria.ee/x-road/
http://egov.md/upload/Proiect%20Strategie%20Tehnologica.pdf
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Inne kraje również opracowują rządowe strategie, jak na przykład Agenda Cyfrowa we 

Francji, niemiecki program Zaufanej Chmury, irlandzki Program Przetwarzania 

Rządowego czy holenderskie Środowisko Pracy Cyfrowej Rządu Centralnego. Ogólnie 

celem tych programów jest połączenie infrastruktury, zmniejszenie kosztów i 

inwestowanie w lepsze, bezpieczniejsze usługi w chmurze obliczeniowej, które będą 

powszechniej wykorzystywane.  

 

W całej UE istnieją pojedyncze przykłady lokalnych lub krajowych administracji 

publicznych, które przeszły na usługi w chmurze (zob. również tabela 3 powyżej). Zakres 

tego zjawiska w UE nie został odpowiednio zbadany55, chociaż przytacza się historie kilku 

przypadków, w tym dedykowanych stron internetowych dużych dostawców chmury – 

Google’a i Microsoftu56. Kilka z tych programów ma innowacyjny i ambitny charakter, na 

przykład planowanie i budowa zrównoważonego inteligentnego miasta w portugalskiej 

gminie Paredes, nazwanego PlanIT Valley; czy też Platforma Usług Obywatelskich, 

wykorzystywana przez 200 małych gmin w Hiszpanii do świadczenia takich usług, jak e-

formularze, bezpieczne transakcje czy zarządzanie sprawami (zob. poniższą ramkę 

dotyczącą PlanIT Valley)57.  

 

                                           
55  Zob. również sekcja 2.2. powyżej, w oparciu o globalne badanie Redshift Research, Adoption, Approaches & 

Attitudes: The Future of Cloud Computing in the Public and Private Sectors, 2011, s. 12. Badanie pokazuje, 

że ogólnie na całym świecie większość władz publicznych nadal znajduje się na etapie badania chmury 

obliczeniowej.  
56  Zob. http://www.google.com/apps/intl/en/customers/index.html#tab0/ i http://www.microsoft.eu/case-

studies/. 
57  Microsoft, TOUCH - Microsoft Technology in Government, Education and Healthcare, 2011, s. 19, 28. 

Dostępne na http://www.onwindows.com/digital-editions/touch/2011/spring/default.aspx. Dla zapoznania 

się z zaawansowanym przykładem takiego planowania inteligentnego miasta zob. tabela 4 dotycząca 

rozwoju miast „powszechnego przetwarzania” – „u-cities” – w Korei Południowej. 

http://www.google.com/apps/intl/en/customers/index.html#tab0/
http://www.microsoft.eu/case-studies/
http://www.microsoft.eu/case-studies/
http://www.onwindows.com/digital-editions/touch/2011/spring/default.aspx
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Ramka 6: PlanIT Valley – prototyp „inteligentnego” miasta korzystającego z 

chmury58 

 
 

                                           
58  Źródło: Tamże, s. 19; zob. również http://living-planit.com/planit_valley.htm. 

PlanIT Valley stworzono w północnej Portugalii, za zgodą gminy Paredes i rządu 

krajowego. Zostanie ono zbudowane w szeregu etapów, a po ukończeniu w 2015 r. 

będzie domem dla 225 000 mieszkańców. Ma być prototypem inteligentnego, 

zrównoważonego miasta, w którym wszystkie odpady są przetwarzane i poddawane 

recyklingowi na miejscu. Sercem PlanIT Valley jest Miejski System Operacyjny, 

platforma technologiczna umożliwiająca zrównoważone zarządzanie zasobami, a 

jednocześnie pozwalająca twórcom oprogramowania na dostarczanie innowacyjnych 

rozwiązań i aplikacji za pomocą platformy opartej na chmurze, PlaceApps. Będą one 

podobne do aplikacji na smartfony, przy czym będą korzystać z baz danych całego 

miasta i technologii chmury. Przetwarzanie oparte na chmurze ma istotne znaczenie 

dla połączenia wszystkich technologii, w ramach infrastruktury sieci komputerowej i 

telefonii komórkowej, zarządzania ruchem miejskim, tras usług gospodarowania 

odpadami, zarządzania łańcuchem dostaw, optymalnej kontroli szczytowego 

zapotrzebowania na energię elektryczną, pomocy w parkowaniu czy służb 

ratunkowych. „Wskaźniki miejskie”, automatycznie zbierane pomiary, będą mierzyć 

gospodarcze, społeczne, ekologiczne i instytucjonalne aspekty PlanIT Valley, aby 

zapewnić stałe dostosowywanie rozwoju miasta do zmian za pomocą modelowania i 

symulacji w czasie rzeczywistym. Ilość odpadów powinna być minimalna, ponieważ 

dokładna analiza wskaźników zostanie wykorzystana do zarządzania zasobami i 

usprawnienia procesów, a aplikacje zostaną stworzone w oparciu o technologię 

wielokrotnego użytku, zaś inteligentne zastosowanie mierników pozwoli miejskiemu 

systemowi operacyjnemu na monitorowanie zasobów, by każdy budynek miał do 

dyspozycji potrzebną mu energię elektryczną i wodę. Wraz z PlaceApps, PlanIT Valley 

będzie dysponować wieloma usługami internetowymi, z których mieszkańcy będą 

mogli korzystać za pomocą platformy internetowej.  

http://living-planit.com/planit_valley.htm
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Przykłady przywołane w tej sekcji wskazują, że administracja publiczna, podobnie jak 

przedsiębiorstwa, potrzebuje dobrej motywacji, aby przejść na usługi w chmurze 

obliczeniowej na strategicznym poziomie ogólnokrajowym; istotną, ale nie zawsze 

najważniejszą rolę odgrywają oszczędności, ponieważ administracja publiczna ma 

tendencję do wykorzystywania „chmur prywatnych” do swoich potrzeb, które – w 

zależności od aplikacji i usług – mogą nie pozwolić na tak istotne zmniejszenie kosztów 

jak „chmury publiczne” (zob. sekcja 2.1.3 powyżej). Czynniki wspierające przejście na 

przetwarzanie w chmurze mogą być odmienne dla poszczególnych krajów, w zależności 

na przykład od struktury i kultury administracyjnej, a także politycznej woli przyjęcia 

strategii e-administracji. Jak jednak pokazano powyżej, oczekuje się, że potencjalne 

korzyści będą znaczne. Jeden z przepytanych urzędników UE, ekspert w zakresie usług 

administracji publicznej, uważa technologie chmury za czynnik transformujący, zarówno 

w kontekście zmniejszenia obciążeń administracyjnych, jak i zapewnienia obywatelom 

lepszej wartości i kontroli: 

 

„[Przetwarzanie w chmurze] to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających 

transformację administracji publicznej (…) Będzie miał wpływ w zakresie 

wydajności lub skuteczności, ponieważ organy publiczne będą mogły ponownie 

wykorzystywać usługi swoich kolegów, aby zaoferować lepsze usługi. (…) Niektóre 

państwa członkowskie już [to] zrobiły, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne 

poprzez jednokrotną prośbę o informacje. (…) Pozwoli to również sektorowi 

prywatnemu czy obywatelom uzyskać usługi świadczone im w pożądanym przez 

nich miejscu, co zapewni im większe możliwości”. 
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3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CHMURAMI 

OBLICZENIOWYMI 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Największymi dostrzeganymi barierami dla zastosowania przez konsumentów i 

MŚP chmury obliczeniowej są brak prywatności, bezpieczeństwo danych, 

zależność od dostawcy, brak normalizacji oraz kwestie sądownicze związane z 

prawem właściwym i dostępem organów ścigania do danych. 

 Potencjalne ogólne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych związane z chmurą 

obliczeniową dotyczą: wzrostu zagrożeń dla poufności danych ze względu na 

koncentrację danych we wspólnej infrastrukturze chmury; utrata kontroli nad IT i 

zarządzania nimi przez organizacje korzystające z usług w chmurze; oraz 

zwiększone ryzyko przechwycenia danych w procedurach uwierzytelniania  

i przesyłania. 

 Przepisom dostawców w zakresie bezpieczeństwa danych często brakuje 

przejrzystości, w szczególności brakuje gwarancji integralności danych w 

połączeniu z klauzulami zrzeczenia się odpowiedzialności w umowach; brak norm 

dotyczących kontroli i bezpieczeństwa danych; oraz często niejasne i 

niekompletne informacje dotyczące bezpieczeństwa i prywatności na stronach 

internetowych dostawców chmury.  

 Istnieje wiele podejść służących likwidacji tych słabych punktów, na przykład 

zróżnicowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa z uwagi na poufność danych 

lub korzystanie z „chmur prywatnych” zarządzanych przez samą organizację lub 

przez dostawcę. Możliwe jest również zapewnienie dodatkowych gwarancji 

bezpieczeństwa danych w formie systemów kontroli i certyfikacji dostawców usług 

w chmurze. 

 Główne wyzwania w zakresie kwestii prawnych związanych z prywatnością 

dotyczą: niejasnej roli dostawców usług w chmurze; niepewności dotyczącej 

możliwości stosowania prawa UE; konieczności skuteczniejszej ochrony danych; 

niepewności w zakresie prawa regulującego międzynarodowe przesyłanie danych 

oraz brak jednolitego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. 

 Przestrzegający prawa konsumenci lub przedsiębiorstwa, przechowujący swoje 

dane w chmurze, mogą ponieść konsekwencje nakazów ujawnienia, bez 

uprzedzenia, ponieważ w przypadku publicznych lub dzielonych chmur władze 

mogą zarekwirować serwery lub komputery zawierające dane osobowe zarówno 

podmiotów winnych, jak i niewinnych; sytuację pogarsza brak norm w zakresie 

„progów” ujawniania przez dostawców. 

 

 

Jak już stwierdzono w sekcji 2 powyżej, chmura obliczeniowa nie jest nową technologią, 

lecz nowym modelem przetwarzania sieciowego. Dostawcy różnych usług, podobnie jak 

centra danych przechowujące dane użytkowników, mogą znajdować się w dowolnym 

miejscu świata, w tym w wielu miejscach jednocześnie. Ponadto wszyscy użytkownicy 
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chmury obliczeniowej – konsumenci i organizacje – oddają część lub całość kontroli nad 

swoimi danymi poprzez powierzenie ich dostawcy. Te dwie zasadnicze cechy chmury 

obliczeniowej – zróżnicowanie geograficzne i kontrola nad informacją lub zasobami – 

stanowią sedno większości zagrożeń i wyzwań polityki związanych z przetwarzaniem w 

chmurze. 

 

Niektóre z tych wyzwań stanowią nieodłączny element charakteru chmury obliczeniowej, 

zwłaszcza zagrożenia związane z kwestiami prawnymi i umownymi, bezpieczeństwem 

danych oraz interoperacyjnością i normami. Inne istotne kwestie nie są nowe, lecz uległy 

dalszemu wzmocnieniu na skutek charakteru chmury obliczeniowej, z których 

najważniejszymi są prywatność informacji i ochrona danych. 

 

W swoim niedawnym przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym 

wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, dobrze podsumowała wyzwania i 

bariery, jakie stoją na drodze do realizacji jej ambitnych planów Europy „aktywnej w 

chmurze”, będące efektem szerokich konsultacji i badań: „Wyniki są jasne: wielu nadal 

ma obawy przed chmurą. Boją się: skąd mam wiedzieć, jaką usługę kupuję? Czy moje 

dane będą chronione? Którym dostawcom mogę zaufać? Jeżeli nie podoba mi się to, co 

dostaję, czy mogę łatwo zmienić dostawców? Lub, czy jeżeli naprawdę nie podoba mi się 

to, co dostaję, mogę łatwo wyegzekwować umowę za pomocą działań prawnych?”59 

 

3.1 Obawy konsumentów i MŚP  

Obawy konsumentów, wyrażane w badaniach60 oraz przez przedstawicieli konsumentów, 

zasadniczo obracają się wokół wykorzystania ich danych i informacji osobistych 

powierzanych dostawcom chmury. Istnieją jednak również inne ważne aspekty ochrony 

konsumentów związane z dostarczaniem usług w chmurze obliczeniowej, które zostały 

uwypuklone na organizowanym przez Amerykańską Federację Konsumentów spotkaniu 

przedstawicieli konsumentów z UE i USA, ekspertów akademickich oraz dostawców 

przemysłowych61. Oprócz obaw dotyczących wykorzystania danych, do głównych 

zagadnień zidentyfikowanych jako wywołujące obawy konsumentów należy dostęp do 

egzekwowania prawa, zależność od dostawcy, bezpieczeństwo danych oraz wtórne 

wykorzystanie danych użytkownika, jurysdykcja w zakresie ochrony konsumentów oraz 

przepisy na wypadek znacznej awarii u dostawcy, na przykład bankructwa lub klęsk 

żywiołowych (więcej na ten temat poniżej). 

 

Przedsiębiorstwa są również mocno zaniepokojone kwestiami prywatności i 

bezpieczeństwa, jak pokazano na poniższym rysunku, a dla przebadanych MŚP poufność 

danych korporacyjnych stanowi największy potencjalny problem, a następnie prywatność 

i integralność usług/danych.  

                                           
59  Kroes, N., Setting up the European Cloud Partnership, Speech at the World Economic Forum, Davos, 

Switzerland, 2012. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format= 

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
60  Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights 

Technology Edition #2, czerwiec 2011, s. 9. 53% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem „Byłbym 

zaniepokojony tym, kto „jest właścicielem” moich danych lub plików, gdyby były przechowywane w 

„chmurze””. 
61  Consumer Federation of America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Rysunek 4: Główne obawy MŚP dotyczące chmury obliczeniowej 

 
Źródło: ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), An SME perspective on cloud computing- Survey, 2009. 

Cytowane za zgodą. 

 
Zgodnie z przytaczanym wcześniej badaniem wśród CIO, obawy dotyczące 

bezpieczeństwa pozostają największą przeszkodą dla upowszechnienia chmury (63% 

respondentów), ale zaczynają się pojawiać inne kwestie, na przykład zależność od 

dostawcy (46%) i lokalizacja geograficzna (31%)62. Inne bariery dla upowszechnienia 

chmury obliczeniowej wśród MŚP, zarówno jako dostawców usługi, jak i użytkowników, 

obejmują brak normalizacji zapewniającej im jednolity rynek w całej Europie, 

zróżnicowanie właściwego prawodawstwa w całej Europie (dotyczącego np. cyfrowych 

praw konsumentów, prywatności i bezpieczeństwa) oraz (dla użytkowników) odporność 

na zmianę modelu biznesowego63. 

 

Rządy i organy regulacyjne również przywołują kwestie bezpieczeństwa informacji i 

strach przed zależnością od sprzedawcy jako swoje dwie największe obawy, zgodnie z 

badaniem przeprowadzonym dla Światowego Forum Ekonomicznego64 i zdecydowanie 

potwierdzonym przez nasze rozmowy z urzędnikami rządowymi. 

 

Poniżej bardziej szczegółowo przedstawia się zagrożenia i obawy związane z chmurą 

obliczeniową. Kwestie związane z odmiennością systemów prawnych, zwłaszcza 

odnoszące się do funkcjonowania jednolitego rynku, zostały omówione w sekcji 5.1. 

                                           
62  Colt, European CIO Cloud Survey, 2011, dostępne na 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf. 
63  European Commission, DG Information Society and Media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, s. 57. 

Dostępne na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf. 
64  World Economic Forum, Exploring the Future of Cloud Computing, 2010: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf. 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf
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3.2 Bezpieczeństwo i ochrona danych oraz zarządzanie ryzykiem  

Bezpieczeństwo usług w chmurze ma kluczowe znaczenie dla ochrony danych 

osobowych, korporacyjnych i rządowych. Bezpieczeństwo oznacza ochronę przed 

niedozwolonym dostępem, integralność (tzn. brak możliwości zniszczenia lub zmiany lub 

omyłkowego skasowania informacji) oraz tworzenie ich kopii dla zagwarantowania 

dostępności, integralności i poufności.  

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych są od dawna problemem w środowisku internetu. 

Model chmury obliczeniowej wprowadza jednak pewne nowe zagrożenia czy słabości, a 

także zmniejsza inne. Z jednej strony, jak wspomniano w sekcji 3.1, chmura 

obliczeniowa może zyskać dzięki korzyściom skali wielu technicznych środków ochrony, 

na przykład filtrowania i zapobiegania próbom wstrzymania usługi („atakom skutkującym 

odmową usługi”), zarządzania aktualizacjami oprogramowania bezpieczeństwa i 

konfiguracji systemów operacyjnych, zatrudniania specjalistów ds. bezpieczeństwa, 

zapobiegania fizycznemu dostępowi do centrów danych itd. Duzi dostawcy mogą również 

kopiować dane w więcej niż jednej lokalizacji oraz szybko przenosić zasoby w przypadku 

ataku65. Z drugiej strony istnieje wiele potencjalnych zwiększonych zagrożeń, opisanych 

w specjalistycznych badaniach, jak na przykład opublikowane przez Europejską Agencję 

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Na przykład to, że usługi różnych 

organizacji funkcjonują w ramach tej samej usługi w chmurze, wykorzystując dane na 

tych samych nośnikach fizycznych, oznacza, że niezapewnienie pełnego izolowania usług 

i pełnego wyczyszczenia skasowanych danych może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa. Drugi przykład, również charakterystyczny dla chmury obliczeniowej, 

wiąże się z utratą kontroli i zarządzania nad IT przez organizacje korzystające z usługi – 

zatem mogą pojawić się konflikty między systemami klienta i dostawcy, a zasady i 

zakresy odpowiedzialności mogą być niejasne66. Trzeci przykład dotyczy tego, że 

użytkownicy zarządzają swoimi kontami w chmurze i uzyskują do nich dostęp za 

pośrednictwem internetu, co może wzmocnić zagrożenia dla bezpieczeństwa przy 

procedurach przesyłania lub logowania (uwierzytelniania), jeżeli dane przy przesyłaniu 

nie są zaszyfrowane lub procedura uwierzytelniania jest słaba (na przykład wyłącznie za 

pomocą hasła)67.  

 

                                           
65  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009., s. 17–20. 
66  Wiąże się to z brakiem przejrzystości w odniesieniu do funkcjonowania usług w chmurze, którą często 

uznaje się za „czarną skrzynkę”. 
67  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009. Brak izolacji – zob. s. 35; utrata zarządzania – zob. s. 28; narażenie interfejsu 

zarządzania – zob. s. 37. 
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Taka koncentracja i centralizacja procesów i przechowywania danych w tych samych 

centrach danych zwiększa ryzyko awarii na dużą skalę, ponieważ błędy, które zwykle 

miałyby wpływ wyłącznie na jednego izolowanego konsumenta lub organizację, teraz 

dotykają tysięcy, jeżeli nie milionów osób. Przykładem strony, która przeżyła awarię na 

wielką skalę, jest strona Ma.gnolia, służąca wymianie zakładek, która przeszła awarię w 

2009 r., w trakcie której serwis stracił zarówno magazyn danych użytkowników, jak i 

kopię zapasową. Danych nigdy nie odzyskano68. Inne przykłady awarii, wynikających z 

przyczyn ekonomicznych lub możliwości dostosowania wielkości działalności, obejmują 

G.hos.t, serwis wymiany plików, który zamknął działalność, dając użytkownikom dwa 

tygodnie na odzyskanie i skopiowanie wszystkich ich danych69. Trzeci przykład to 

internetowy serwis doradztwa w zakresie finansów osobistych Wesabe, innowacyjna 

strona rozpoczynająca działalność, która została zamknięta w 2010 r.70 Mniej 

ekstremalnymi, ale częściej występującymi przypadkami są przestoje dostawcy chmury: 

jak pokazano w tabeli na następnej stronie, większość dużych dostawców chmury musi 

radzić sobie z przestojami obejmującymi zaburzenie ciągłości usługi, potencjalnie 

mogącymi spowodować znaczne straty dla konsumentów i przedsiębiorstw. 

                                           
68  Zob. http://www.wired.com/epicenter/2009/01/magnolia-suffer/.  
69  Zob. http://techcrunch.com/2010/03/02/ghost-cloud-files-shuts-down/. 
70  Zob. http://techcrunch.com/2010/06/30/wesabe-shuts-down/. 

http://www.wired.com/epicenter/2009/01/magnolia-suffer/
http://techcrunch.com/2010/03/02/ghost-cloud-files-shuts-down/
http://techcrunch.com/2010/06/30/wesabe-shuts-down/
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Tabela 7: Najważniejsze stwierdzone przestoje dostawców usług w chmurze 

Przestój 

dostawcy 

chmury 

Opis 

 

Microsoft 

(wrzesień 

2011 r.) 

„Miliony użytkowników Microsoftu pozostawiono bez możliwości dostępu do 

niektórych usług internetowych w nocy z uwagi na dużą awarię serwisu (…) Do 

objętych nią usług należały Hotmail, Office 365 i Skydrive (…) Uważa się, że 

ostatnie zaburzenie trwało około dwie i pół godziny, między 3.00 a 5.30 GMT”.a 

Google Docs 

(wrzesień 

2011 r.) 

„Przestój był wywołany zmianą, która miała usprawnić współpracę w czasie 

rzeczywistym w ramach listy dokumentów (…) Ta zmiana ujawniła błąd w 

zarządzaniu pamięcią, który pojawiał się tylko przy dużym obciążeniu (…) Cały 

przestój trwał około 30 minut”.b 

Amazon EC2 

(kwiecień i 

sierpień 

2011 r.)  

„Ze względu na poważną awarię w centrum danych Amazonu w Północnej Wirginii 

w Stanach Zjednoczonych doszło do poważnego przestoju w Amazon Web Services 

(AWS) (…), który miał wpływ na tysiące stron internetowych zależnych od AWS (…) 

Ten przestój dotknął wiele przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i 

internetowych, które utrzymywały swoje strony internetowe na wschodzie USA”.c 

Intuit 

(marzec 

2011 r.) 

„Dwa miesiące temu kilka popularnych usług [Intuit] (…) przeszło awarię w wyniku 

przestoju przetwarzania w chmurze, za którą przedsiębiorstwo obwiniło 

nieprawidłową konserwację, czyli błąd ludzki (…)”d. „Każdy aspekt istnienia Intuit w 

internecie, w tym jego strona główna, był wyłączony przez prawie dwa dni”.e 

Gmail (luty 

2011 r.) 

„150 000 użytkowników Gmaila [odkryło] pustą stronę po zalogowaniu się na ich 

konta w Gmailu. Google obiecało szybką naprawę, ale w przypadku niektórych 

użytkowników usługi powróciły dopiero po czterech dniach przestoju (…) Błędy w 

oprogramowaniu miały wpływ na niektóre kopie danych”.f 

Hotmail 

(grudzień 

2010 r.) 

„Informacje z około 17 000 kont użytkowników zostały nagle skasowane, a powrót 

do normalności zajął Microsoftowi dwa dni. Za przyczynę uznano nieprawidłowe 

rozłożenie obciążeń między serwerami”.d 

PayPal 

(listopad 

2010 r.) 

„System płatności internetowych PayPal przeżył szeroki przestój w ubiegłym 

tygodniu, który trwał kilka godzin, pozostawiając handlowców korzystających z tej 

platformy bez możliwości finalizacji transakcji elektronicznych (…) Seria przerw w 

serwisie oznaczała, że strona internetowa PayPal była niedostępna dla wszystkich 

użytkowników przez około 4 godziny”.g 

Salesforce.c

om (styczeń 

2010 r.) 

„Prawie wszyscy spośród 68 000 klientów Salesforce.com przeżyło przynajmniej 

godzinny przestój. Firma poinformowała o błędzie systemowym w swoim centrum 

danych, na skutek którego wszystko – łącznie z kopiami zapasowymi – uległo na 

krótki okres awarii”.e 

Rackspace 

(czerwiec 

2009 r.) 

„Dostawca chmury ukierunkowany na hosting przeżył duży przestój chmury w 

czerwcu 2009 r., kiedy popsuł się przełącznik, linia generatorów rezerwowych 

uległa awarii, a kilka szeregów serwerów wyłączyło się”.e 

 

Źródło: a) http://www.bbc.co.uk/news/technology-14851455; b) http://techcrunch.com/2011/09/09/google-

explains-its-google-docs-outage/; c) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-

14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws; d) http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-

concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/; e) http://searchcloudcomputing. 

techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn; f) http://www.cloudbusinessreview. 

com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html; g) http://www.information-

age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml; 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-14851455
http://techcrunch.com/2011/09/09/google-explains-its-google-docs-outage/
http://techcrunch.com/2011/09/09/google-explains-its-google-docs-outage/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn
http://www.cloudbusinessreview.com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html
http://www.cloudbusinessreview.com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html
http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml
http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml
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Ocena ryzyka to ważny aspekt bezpieczeństwa usług w chmurze obliczeniowej. W 2002 

r. OECD przyjęła Wytyczne Bezpieczeństwa71, obejmujące zestaw dziewięciu głównych 

zasad pomagających wszystkim zainteresowanym podmiotom zapewnić bezpieczeństwo 

komputerów w otoczeniu sieciowym, w tym zasady, zgodnie z którymi „uczestnicy” 

powinni (zasady 6–9): 

 „przeprowadzić ocenę ryzyka”; 

 „uwzględnić bezpieczeństwo jako zasadniczy element systemów i sieci 

informacyjnych”; 

 „przyjąć kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem”; oraz  

 „przeprowadzić przegląd i ponownie ocenić bezpieczeństwo systemów i sieci 

informacyjnych”, aby dopasować się do nowych zagrożeń i słabości. 

 

W tych wytycznych przyjmuje się podejście do bezpieczeństwa oparte na zagrożeniu, a 

jako najważniejsze podejście zaleca się stały cykl oceny i ponownej oceny, wraz z 

podejmowaniem przez wszystkich „uczestników” różnych obowiązków. Również ENISA 

zastosowała to podejście w swoim sprawozdaniu o przetwarzaniu w chmurze z 2009 r.72 

3.2.1 Przejrzystość przepisów dostawców w zakresie bezpieczeństwa danych 

Użytkownicy usług przetwarzania w chmurze, zarówno przedsiębiorstwa, jak i 

konsumenci indywidualni, mają prawo oczekiwać bezpiecznego przechowywania ich 

danych, a także ich integralności. Wydaje się jednak, że wielu dostawców usług nie tylko 

unika dawania jakichkolwiek gwarancji integralności danych, ale w rzeczywistości 

wypiera się odpowiedzialności za to, jak pokazuje przeprowadzone w 2010 r. badanie 

porównujące i analizujące umowy z dostawcami; wielu z tych dostawców konkretnie 

stwierdza, że odpowiedzialność za ochronę i integralność danych spoczywa na kliencie73. 

Inni gwarantują integralność wyłącznie za dodatkową opłatą. Przedstawiciele 

konsumentów zgadzają się, że istnieje możliwość wprowadzenia zróżnicowanych 

poziomów ochrony bezpieczeństwa, również pod względem kosztów, w zależności od 

potrzeb; uważają jednak, że nie powinno to oznaczać zagrożenia dla podstawowych 

aspektów bezpieczeństwa, na przykład integralności danych. 

 

Ponadto kontrola użytkownika nad danymi w chmurze może zostać ograniczona w 

zależności od modelu usługi (np. sieć społecznościowa, narzędzie współpracy lub usługa 

kopii zapasowej/przechowywania), a różni dostawcy mają różne standardy 

bezpieczeństwa, które mogą obowiązywać wobec jednakowego poziomu oferowanych 

usług, również w przypadku darmowej usługi74. Często trudno znaleźć jasne informacje 

dotyczące bezpieczeństwa i środków ochrony danych lub nie są one dostępne na 

stronach internetowych dostawców usług.  

 

                                           
71  OECD, OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks - Towards a Culture of 

Security, 2002, s. 11, dostępne na http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf.  
72  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, s. 5 i kolejne. 
73  Bradshaw, S., Millard, C. & Walden, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper no. 63, 

2010, s. 21 i kolejne. 
74  Zob. np. przeglądy i oceny bezpieczeństwa i prywatności różnych dostawców na 

http://www.kimpl.com/1297/secure-online-backup-file-sync-service/. 

http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf
http://www.kimpl.com/1297/secure-online-backup-file-sync-service/
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Dla sprawdzenia jasności, kompletności i dostępności informacji udzielanych przez 

dostawców usług w chmurze w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa danych i 

prywatności, w ramach niniejszej ekspertyzy przeprowadziliśmy kontrolę stron 

internetowych 15 publicznych usług w chmurze dla konsumentów i przedsiębiorstw. 

Stwierdziliśmy znaczne różnice w odniesieniu do szczegółowości i jasności informacji 

prezentowanych na tych stronach. W kilku przypadkach nasi badacze nie byli w stanie 

znaleźć zasadniczych informacji dotyczących takich aspektów, jak fizyczne 

bezpieczeństwo centrów danych, lokalizacja danych oraz powiadamianie w przypadku 

ujawnienia informacji. Niemniej jednak informacje o bezpieczeństwie i prywatności były 

ogólnie lepiej dostarczane w przypadku usług w chmurze przeznaczonych dla 

przedsiębiorstw niż dla konsumentów. Szczegółowe wyniki naszej kontroli stron 

internetowych zostały przedstawione w poniższej ramce i tabeli (informacje dotyczące 

zakresu i metodyki oceny znajdują się w załączniku 3): 
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Ramka 7: Wyniki kontroli stron internetowych usług w chmurze dla konsumentów i 

przedsiębiorców 

Usługi w chmurze przeznaczone dla konsumentów: Po pierwsze, nasza kontrola stron internetowych 

pokazuje, że nie zawsze łatwo jest uzyskać informacje o bezpieczeństwie usług w chmurze 

przeznaczonych dla konsumentów; w dwóch przypadkach takie informacje mogły być praktycznie 

nieobecne. Jednakże w tych przypadkach, w których istniały informacje o bezpieczeństwie, prawie 

zawsze zapewniono informacje o bezpieczeństwie danych w spoczynku na serwerach dostawców 

chmury, choć czasami brakowało szczegółów dotyczących charakteru tego bezpieczeństwa (np. czy 

dane są szyfrowane). Najczęściej wspominano w jakiejś formie o bezpieczeństwie w zakresie 

identyfikacji, uwierzytelniania i uprawnień, z wyjątkiem jednej usługi przechowywania w chmurze. 

Stwierdzono, że informacje dotyczące bezpieczeństwa przesyłania danych między użytkownikiem a 

dostawcą chmury są mniej jasne, zwłaszcza w zakresie poziomu szyfrowania SSL (Secure Sockets 

Layer), oraz to, że u jednego dostawcy takie bezpieczeństwo może różnić się w zależności od rodzaju 

przesyłanych danych. W odniesieniu do fizycznego bezpieczeństwa centrów danych i poziomu 

redundancji danych, w przypadku trzech dostawców takie informacje w ogóle nie występowały, ale były 

wystarczająco jasne i pełne w przypadku innych dostawców objętych badaniem. Rzadko dostępne i 

czasami niekompletne były informacje o bezpieczeństwie sieci, podczas gdy o jakiejkolwiek formie 

certyfikacji będącej efektem kontroli zewnętrznej wspominano jasno tylko wówczas, gdy taka kontrola 

faktycznie miała miejsce.  

Po drugie, informacje o polityce prywatności usług w chmurze przeznaczonych dla konsumentów były 

równie trudne do uzyskania w przypadku prawie połowy dostawców, w szczególności z uwagi na częste 

odsyłanie użytkowników przez dostawców wielu usług do ich ogólnej polityki prywatności zamiast 

odrębnej polityki prywatności ich oferty w chmurze dla konsumentów. Prawie zawsze jasno 

przedstawiano informacje dotyczące rodzaju zbieranych informacji osobistych i ich wykorzystania, a 

także warunków ujawniania. Jednakże mniej jasne były informacje dotyczące lokalizacji danych 

osobowych, ich kasowania lub przetrzymywania oraz ewentualnego informowania użytkownika o 

ujawnieniu danych osobowych podmiotom trzecim, bądź o zmianach polityki prywatności dostawcy. 

Niemniej jednak jeden z dostawców jasno przedstawił te wszystkie punkty. 

Wreszcie niewiele informacji zaprezentowano w odniesieniu do dodatkowych analizowanych kryteriów. 

Niektórzy dostawcy zwracali uwagę na programy odbudowy po katastrofie; tylko jeden dostawca jasno 

zaznaczył, że konsumenci mieliby możliwość przeniesienia swoich danych do innych serwisów w razie 

likwidacji konta; tylko w przypadku trzech dostawców możliwe było znalezienie informacji dotyczących 

członkostwa w organizacjach rozstrzygania sporów w zakresie prywatności konsumentów. 

Usługi w chmurze przeznaczone dla przedsiębiorstw: Usługi w chmurze przeznaczone dla 

przedsiębiorstw zapewniały zdecydowanie lepsze informacje o bezpieczeństwie. Informacje była 

wystarczająco łatwe do uzyskania, nawet jeżeli często wymagało to ściągnięcia białej księgi w celu 

uzyskania wszystkich informacji; w każdym razie były one zdecydowanie pełniejsze niż informacje o 

bezpieczeństwie usług w chmurze przeznaczonych dla konsumentów. Z wyjątkiem jednego dostawcy 

wszyscy pozostali prezentowali wystarczająco jasne i kompletne informacje o bezpieczeństwie 

przechowywania i przesyłania danych, bezpieczeństwie uwierzytelniania, bezpieczeństwie fizycznym i 

sieci, redundancji centrum danych i certyfikacji.  

Ponadto informacje o polityce prywatności również były zwykle łatwe do uzyskania. Zasadniczo jasne i 

pełne były informacje dotyczące rodzaju zbieranych danych osobistych i ich wykorzystania, ich 

ewentualnego szyfrowania, warunków ich ujawniania podmiotom trzecim, przetrzymywania i kasowania 

danych oraz powiadamiania w przypadku zmiany polityki prywatności. Jednakże mniej jasne były 

informacje dotyczące lokalizacji danych oraz ewentualnego powiadamiania użytkownika o ujawnieniu 

danych. Niemniej jednak jeden dostawca przedstawił jasne informacje w obu tych kwestiach. 

W odniesieniu do dodatkowych ocenianych kryteriów większość dostawców dysponowała programami 

odbudowy po katastrofie w razie naruszenia tajemnicy danych lub awarii centrum danych; dwóch 

dostawców jasno wspomniało o możliwości przeniesienia powierzonych im danych, a zatem 

interoperacyjności z innymi dostawcami; trzech innych deklarowało odesłanie użytkowników do 

mechanizmów alternatywnego rozstrzygania sporów w przypadku nierozstrzygnięcia skarg dotyczących 

prywatności. 

Dalsze szczegóły dotyczące kontroli stron internetowych można znaleźć w tabelach na następnych 

stronach. 
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Tabela 8: Zapewnianie informacji o warunkach bezpieczeństwa i polityce prywatności dotyczących usług w chmurze dla 

konsumentów 

 Usługi przechowywania i dzielenia się treścią w 

chmurze 
Inne usługi w chmurze dla konsumentów 

Dostawca 1 Dostawca 2 Dostawca 3 Dostawca 4 Dostawca 5 Dostawca 6 Dostawca 7 Dostawca 8 Dostawca 9 

Bezpieczeństwo          

Łatwość uzyskania informacji o bezpieczeństwie Łatwe Niełatwe Łatwe Niełatwe Niełatwe Łatwe Niełatwe nd. nd. 

Bezpieczeństwo przechowywania danych/dane w 

spoczynku (np. 128-bitowe szyfrowanie AES) 
Jasne Niejasne Jasne Niejasne Jasne Jasne Jasne nd. nd. 

Identyfikacja i bezpieczeństwo aplikacji (np. 

„uwierzytelnienie wieloczynnikowe”, ograniczenia 

uprawnień) 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 
Jasne Jasne Jasne nd. nd. 

Bezpieczeństwo przesyłania danych (np. 

szyfrowanie SSL) 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 
Jasne Jasne Niejasne nd. nd. 

Fizyczne bezpieczeństwo centrów danych i poziom 

redundancji (tzn. jaka część danych ma kopie 

zapasowe?) 

Jasne 
Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Jasne Niejasne nd. nd. 

Bezpieczeństwo sieci (np. firewalle, 

przeciwdziałanie DDoS) 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Niejasne 

Nie 

stwierdzono 
nd. nd. 

Certyfikacja lub kontrola (np. SAS70, ISO 27001) 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 
nd. nd. 

Prywatność          

Łatwość uzyskania informacji o prywatności Łatwe Niełatwe Łatwe Niełatwe Niełatwe Łatwe Łatwe Łatwe Łatwe 

Rodzaj zbieranych informacji i ich wykorzystanie Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Szyfrowanie informacji osobistych (np. numeru 

karty kredytowej, haseł) 
Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Niejasne 

Lokalizacja danych 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 
Jasne Jasne Niejasne 

Nie 

stwierdzono 

Warunki ujawniania informacji osobistych (np. dla 

egzekwowania prawa) 
Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Powiadomienie o ujawnieniu danych Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Przetrzymywanie i kasowanie danych 
Jasne Jasne Jasne 

Nie 

stwierdzono 
Jasne Jasne 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Jasne 

Zmiany polityki prywatności Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 
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Informacje dodatkowe          

Procedura rozwiązywania problemów (np. awaria 

serwisu, kradzież danych) 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Tak Tak 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Interoperacyjność/możliwość przenoszenia danych Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Tak 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Przynależność do jednostki rozstrzygania sporów 

na tle prywatności konsumenta 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 
Tak Tak Tak 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

Nie 

stwierdzono 

 

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Civic Consulting w grudniu 2011 r. na stronach internetowych 9 dostawców chmury przeznaczonych dla konsumentów. W przypadku dostawców 

8 i 9 ocenę „nd.” przyznano w odniesieniu do wszystkich ocen informacji o bezpieczeństwie, ponieważ ich usługi obejmują aplikacje internetowe, które nie pozwalają konsumentom na 

przesyłanie danych. 
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Tabela 9: Zapewnianie informacji o warunkach bezpieczeństwa i polityce prywatności dotyczącej usług w chmurze dla 

przedsiębiorstw 

 
Usługi współpracy w chmurze 

Inne usługi w chmurze dla 

przedsiębiorstw 

Dostawca 1 Dostawca 2 Dostawca 3 Dostawca 4 Dostawca 5 Dostawca 6 

Bezpieczeństwo       

Łatwość uzyskania informacji o bezpieczeństwie Łatwe Łatwe Łatwe Łatwe Łatwe Łatwe 

Bezpieczeństwo przechowywania danych/dane w 

spoczynku (np. 128-bitowe szyfrowanie AES) 
Nie stwierdzono Jasne Jasne Jasne Nie stwierdzono Jasne 

Identyfikacja i bezpieczeństwo aplikacji (np. 

„uwierzytelnienie wieloczynnikowe”, ograniczenia 

uprawnień) 

Nie stwierdzono Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Bezpieczeństwo przesyłania danych (np. szyfrowanie 

SSL) 
Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Fizyczne bezpieczeństwo centrów danych i poziom 

redundancji (tzn. jaka część danych ma kopie 

zapasowe?) 

Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Bezpieczeństwo sieci (np. firewalle, przeciwdziałanie 

DDoS) 
Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Certyfikacja lub kontrola (np. SAS70, ISO 27001) Nie stwierdzono Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 
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Usługi współpracy w chmurze 

Inne usługi w chmurze dla 

przedsiębiorstw 

Dostawca 1 Dostawca 2 Dostawca 3 Dostawca 4 Dostawca 5 Dostawca 6 

Prywatność       

Łatwość uzyskania informacji o prywatności  Łatwe Łatwe Łatwe Łatwe Łatwe Niełatwe 

Rodzaj zbieranych informacji i ich wykorzystanie Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Szyfrowanie informacji osobistych (np. numeru karty 

kredytowej, haseł) 
Jasne Jasne Nie stwierdzono Jasne Jasne Jasne 

Lokalizacja danych Niejasne Jasne Jasne Niejasne Nie stwierdzono Nie stwierdzono 

Warunki ujawniania informacji (np. dla 

egzekwowania prawa) 
Niejasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Powiadomienie o ujawnieniu danych Nie stwierdzono Nie stwierdzono Jasne Niejasne Nie stwierdzono Jasne 

Przetrzymywanie i kasowanie danych Jasne Jasne Jasne Jasne Nie stwierdzono Jasne 

Zmiany polityki prywatności Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne Jasne 

Informacje dodatkowe       

Procedura rozwiązywania problemów (np. awaria 

serwisu, kradzież danych) 
Tak Tak Tak Tak Tak Nie stwierdzono 

Interoperacyjność/możliwość przenoszenia danych Nie stwierdzono Tak Tak Nie stwierdzono Nie stwierdzono Nie stwierdzono 

Przynależność do jednostki rozstrzygania sporów na 

tle prywatności konsumenta 
Tak Nie stwierdzono Nie stwierdzono Tak Tak Nie stwierdzono 

 

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Civic Consulting w grudniu 2011 r. na stronach internetowych 6 dostawców chmury przeznaczonych dla przedsiębiorstw. 
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Nasza kontrola stron internetowych wskazuje, że dostawcy usług w chmurze mogą jeszcze 

wiele uczynić, by poprawić informacje o bezpieczeństwie i prywatności zamieszczane na ich 

stronach internetowych. Jednakże nawet jeżeli podstawowe informacje w tym zakresie są 

dostępne i łatwe do znalezienia na stronach internetowych dostawców usług w chmurze, to 

wielu konsumentom – a także wielu użytkownikom będącym małymi przedsiębiorstwami – 

trudność może sprawić zrozumienie zawiłości technicznych ofert bezpieczeństwa danych, 

aby móc dokonać sensownego porównania i stwierdzić, czy usługi są zgodne z przyjętymi 

normami lub prawodawstwem. Użytkownicy usług przetwarzania w chmurze, zarówno 

indywidualni, jak i z sektora przedsiębiorstw, muszą również dokonać wyważonego wyboru 

między bezpieczeństwem a innymi czynnikami, na przykład ogólną prywatnością, 

wydajnością i jakością usługi. Jest to utrudnione z uwagi na to, że wiarygodne i niezależne 

przeglądy internetowe lub testy usług i raporty w tej dziedzinie (np. sporządzane przez 

organizacje konsumenckie) nadal są na wczesnym etapie rozwoju.  

 

3.2.2 Podejścia do likwidacji słabych punktów ochrony danych 

Problem słabych punktów ochrony danych w chmurze obliczeniowej jest rozwiązywany na 

wiele sposobów, z których oczywistym jest zróżnicowanie wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa danych w zależności od ich rodzaju. Wymogi restrykcyjności będą różnić się 

w zależności od rodzaju przechowywanych danych i potrzeb użytkowników, podobnie jak 

związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa. Podkreślało to wielu naszych rozmówców. 

Przedstawiciel przemysłu europejskiego wyjaśnił: 

„Wszyscy są zainteresowani ochroną ich danych. (…) w przypadku przedsiębiorstw 

nacisk w większym stopniu kładzie się na poufność tajemnic biznesowych, które są 

istotne dla prowadzenia działalności; w przypadku rządów chodzi o powierzane dane 

obywateli; a w przypadku obywateli być może w mniejszym stopniu chodzi o ilość lub 

procentowy udział danych, które ich zdaniem muszą pozostać pod ich bezpośrednią 

kontrolą, lecz w przypadku wszystkich trzech kategorii istnieje całe mnóstwo danych, 

wobec których kosztowna ochrona bezpieczeństwa nie jest potrzebna”. 

 

Na to samo zwraca uwagę również przedstawiciel administracji rządowej: 

„Ludzie mają obsesję na punkcie tego, że w administracji publicznej chodzi o dane 

osobowe, ale istnieje ogromna ilość (…) – prawdopodobnie około 50% – która nie 

zawiera żadnych danych tego typu. Ogromna część naszych działań nie ma związku z 

kwestiami bezpieczeństwa i ochrony danych. (…) Nie można powiedzieć, że chmura 

sama w sobie nie jest bezpieczna, to po prostu zależy do sposobu jej 

wykorzystywania. [Potrzebujemy] odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa tam, gdzie 

jest ono potrzebne, bez płacenia za bezpieczeństwo tam, gdzie jest ono zbędne”.  

 

Czołowy dostawca chmury podkreślił, że realizuje te zróżnicowane wymagania za pomocą 

zróżnicowanej liczby zapewnianych „płaszczyzn bezpieczeństwa”: 

„(…) W przypadku niektórych usług oferujemy więcej płaszczyzn bezpieczeństwa. 

Zatem odpowiedzią nie powinien być jednolity standard, jeden poziom 

bezpieczeństwa dla wszystkich świadczonych usług, lecz dopasowane, warstwowe 

podejście, oferujące różne stopnie bezpieczeństwa w zależności od różnych zagrożeń i 

wagi poszczególnych usług”.  
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W poniższej ramce przedstawiono wnioski badania przeprowadzonego przez Instytut 

Fraunhofera, stanowiące przykład sposobu, w jaki administracja może wprowadzić usługi w 

chmurze obliczeniowej w sektorze publicznym przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego 

poziomu bezpieczeństwa różnych rodzajów danych. W badaniu zidentyfikowano kilka 

scenariuszy możliwego wykorzystania chmury obliczeniowej w niemieckim sektorze 

publicznym, z których dwa przedstawiono poniżej. 

 

Ramka 8: Dwa scenariusze wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze 

publicznym w sposób zapewniający prywatność danych75 

 
 

                                           
75  Źródło: Na podstawie: Fraunhofer Institute For Open Communication Systems, Cloud Concepts for the Public 

Sector in Germany – Use Cases, sierpień 2011. 

Zwiększenie wydajności działania agencji rządowych 

Możliwe jest rozwiązanie problemów związanych z prywatnością danych i zwiększenie 

wydajności procedur administracyjnych dzięki rozróżnieniu między danymi osobowymi 

i nieosobowymi, na przykład w zakresie zarządzania skargami. Obywatele składaliby 

w pierwszej kolejności skargi do dostawcy usług zarządzania skargami, działającego w 

chmurze prywatnej lub wspólnej, dla zapewnienia ochrony danych osobowych. 

Następnie dane dotyczące skargi byłyby anonimowo przekazywane właściwemu 

organowi publicznemu. Ta agencja nie musi znać tożsamości zgłaszającego skargi dla 

realizacji swoich zadań statutowych, co oznacza, że mogłaby prowadzić swoje 

procedury w infrastrukturze chmury publicznej (np. z dostawcą chmury prywatnej). 

 

Uproszczenie procedur między organami administracji 

Chmura zapewniająca usługę bezpiecznego przechowywania dokumentów mogłaby 

ułatwić interakcję między organami administracji, przedsiębiorstwami i obywatelami, 

zoptymalizować procedury administracyjne poprzez dostarczanie dokumentów i 

usprawnić procedury między organami administracyjnymi za pomocą elektronicznej 

wymiany dokumentów. Obywatele mogliby być właścicielami elektronicznych skrytek 

na dokumenty (EDS) służących przechowywaniu ich dokumentów i zarządzaniu nimi, 

w interoperacyjnym formacie, do których mogliby przyznawać dostęp agencjom 

rządowym do celów procedur administracyjnych lub przedsiębiorstwom. Obywatele 

uzyskiwaliby dostęp do skrytki na dokumenty za pomocą aplikacji zapewniającej 

bezpieczną szyfrowaną komunikację i uwierzytelnienie. Dostawca EDS mógłby być 

stworzony w formie współpracy różnych centrów danych dysponujących 

dedykowanymi zasobami, z wykorzystaniem chmury obliczeniowej do zarządzania 

tymi zasobami (tzn. utrzymywania chmury wspólnej). Ponieważ każde dane 

przechowywane w EDS podlegałyby szyfrowaniu, dostawca EDS nie mógłby wiedzieć, 

jakie dane są przechowywane w danej EDS.  
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Kolejnym podejściem umożliwiającym likwidację przynajmniej części wspomnianych wyżej 

potencjalnych słabych punktów usług w chmurze jest – jak już wspomniano – zastosowanie 

„chmury prywatnej”, czyli chmury działającej wyłącznie na potrzeby organizacji, 

zarządzanej przez samą organizację lub przez dostawcę. W przeprowadzonym w 2010 r. 

badaniu wśród dwustu francuskich kierowników w branży IT stwierdzono, że większość 

przedsiębiorstw realizuje strategię „najpierw chmura prywatna”: ponad 75% priorytetowo 

traktowało inwestycje w chmury prywatne (zob. poniższy rysunek), chociaż MŚP 

preferowały systemy „chmury publicznej” – zwłaszcza w odniesieniu do takich narzędzi 

współpracy, jak Basecamp czy Huddle. Największą przeszkodę stanowiły kwestie prawne i 

bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do przejścia na chmurę publiczną. Występowała 

wyraźna preferencja wobec usług zlokalizowanych we Francji76.  

Rysunek 5: Priorytety kierowników w branży IT we Francji w zakresie inwestycji 

w chmurę obliczeniową 

 
Źródło: Pierre Audoin Consultants, Le Cloud Computing en France: Résultats de l’enquête auprès de 200 

décideurs informatiques, 2010. Cytowane za zgodą. N = 200. Wielkości nie sumują się do 100% z uwagi na 

zaokrąglanie. 

 

Istnieją również podejścia, jakie dostawcy infrastruktury i usług w chmurze oraz 

użytkownicy mogą zastosować w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych. Na przykład 

użytkownik może zdecydowanie zmniejszyć prawdopodobieństwo zagrożenia danych dzięki 

ich zaszyfrowaniu przed przechowywaniem w usłudze danych w chmurze. Amerykańskie 

przedsiębiorstwo opieki zdrowotnej TC3 przyjęło to podejście w celu przechowywania 

poufnych kart pacjentów i wniosków w zakresie opieki zdrowotnej w usłudze 

przechowywania w chmurze77.  

 

                                           
76  Pierre Audoin Consultants, Le Cloud Computing en France: Résultats de l’enquête auprès de 200 décideurs 

informatiques, 2010, s. 10. 
77  Armbrust, M., et al., Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009, s. 15. 
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Komplementarnym sposobem udzielenia konsumentom – ale również przedsiębiorstwom – 

gwarancji bezpieczeństwa danych jest wprowadzenie jakiejś formy systemu kontroli i 

certyfikacji dostawców usług w chmurze. Tę opinię popiera wiele zainteresowanych 

podmiotów, w tym część wielkich dostawców chmury, którzy uczestniczyli we 

wspomnianym spotkaniu organizowanym przez Amerykańską Federację Konsumentów. W 

zaleceniach z tego spotkania wskazywano, że: „(…) wszyscy zgadzamy się, że dostawcy 

chmury powinni udostępnić swoje systemy w celu analizy przez zewnętrznych specjalistów 

ds. bezpieczeństwa. Mogłoby to przyjąć formę kontroli specjalistycznej, której efektem 

byłoby przyznanie certyfikatu akceptowanego przez branżę”78.  

 

Użytkownicy chmury mogliby uzyskać gwarancję bezpieczeństwa dzięki kontrolom 

pokazującym przestrzeganie przez dostawcę właściwych standardów ISO lub innych. 

Różnice między wymaganą kontrolą zarządzania a oferowanymi przez dostawców chmury 

kontraktami mogą zagrozić spełnianiu przez dostawcę chmury wymogów certyfikatu, jeżeli 

nie dowiódł on zgodności lub nie dopuszcza przeprowadzenia kontroli przez klienta. Jak 

wyjaśnił jeden z przepytywanych urzędników rządowych na szczeblu krajowym:  

„Z pewnością potrzebne są jakieś certyfikaty, które byłyby przedstawiane przez 

sprzedawcę chmury nawet w przypadku uruchamiania jej w otoczeniu chmury 

prywatnej. Niektóre kwestie wymagają dowiedzenia, ale również sprawdzenia i 

porównania z kryteriami, katalogiem, aby przywrócić to obiektywne uczucie 

bezpieczeństwa i prywatności”.  

Ogólną uwagę zgłosił jeden z urzędników europejskich, z którym rozmawialiśmy i który 

zwrócił uwagę na to, że rządy mogą wykorzystać swoją ogromną siłę nabywczą w Europie 

do wsparcia wyższych standardów bezpieczeństwa: 

 „Sektor publiczny ma ogromną siłę w związku z zamówieniami publicznymi w 

sektorze IT i również może wpływać w pewien sposób na rynek lub kształtować ofertę, 

zapewniając, by dostawcy przestrzegali pewnych wymogów bezpieczeństwa lub 

wymogów przejrzystości itp., a jeżeli sektor publiczny będzie działać wspólnie, uzyska 

ogromny wpływ (…)” 

 

3.2.3 Prywatność – aspekty prawne  

Kwestie prywatności i ochrony danych nie są specyficzne dla chmury obliczeniowej, lecz 

stanowią ogólne wyzwanie w otoczeniu internetowym, zwłaszcza w sytuacjach 

transgranicznych i międzynarodowych. Istnieją jednak pewne specyficzne kwestie związane 

z prywatnością w modelu chmury obliczeniowej, które stanowią szczególne wyzwanie, a 

prywatność jest czynnikiem o bardzo dużym znaczeniu w procesie rozwoju technologii 

chmury obliczeniowej. Jeden z mówców występujących na Zgromadzeniu Agendy Cyfrowej 

w 2011 r. zwrócił uwagę na to, że zagrożenie związane z danymi jest przez 90% dostawców 

chmury postrzegane jako bariera dla zastosowania, a UE powinna działać w oparciu o 

dyrektywę o ochronie danych osobowych (dyrektywa 95/46/WE) stanowiącą przewagę 

konkurencyjną na rynkach chmur obliczeniowych79. W tej kwestii panowała mniejsza 

pewność wśród tych, którzy odpowiedzieli na ubiegłoroczne konsultacje publiczne UE na 

temat chmury obliczeniowej, w ramach których zgłoszono tak rozbieżne opinie nawet w 

tym zakresie, czy aktualizacja dyrektywy o ochronie danych osobowych „ułatwiłaby usługi 

                                           
78  Consumer Federation of America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, s. 18. 
79  Posłanka do PE Pilar del Castillo Vera na Zgromadzeniu Agendy Cyfrowej, Report from Workshop 18: „Towards 

a Cloud Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand”, 2011, s. 3. 
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w chmurze przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności”, chociaż pojawiło się więcej 

odpowiedzi pozytywnych niż negatywnych, zarówno ze strony jednostek, jak i 

przedsiębiorstw80.  

 

W oświadczeniu na forum Parlamentu Europejskiego Europejski Inspektor Ochrony Danych 

zwracał uwagę na niejednoznaczność i niepewność w zakresie praktycznego stosowania 

obecnej dyrektywy o ochronie danych osobowych do usług chmury obliczeniowej. Jego 

zdaniem konieczne jest rozwiązanie pięciu istotnych problemów, konkretnie:  

 niejednoznacznej roli dostawcy usług w chmurze obliczeniowej;  

 przypadków stosowania i niestosowania prawa UE;  

 zapewnienia skuteczniejszej ochrony danych;  

 międzynarodowego przesyłania danych; oraz  

 przetwarzania danych indywidualnych/konsumentów do celów wyłącznie 

osobistych81. 

 

W odniesieniu do roli dostawcy usług w chmurze obliczeniowej w ramach obecnego 

prawodawstwa UE, zdaniem Inspektora ta rola będzie musiała zostać określona w 

indywidualnych przypadkach, ponieważ dostawcy mogą być podmiotami zarówno 

przetwarzającymi, jak i kontrolującymi dane, a zatem w tym celu potrzebne są konkretne 

wytyczne. To ważne, ponieważ dyrektywa o ochronie danych osobowych nakłada większość 

obowiązków na kontrolerów danych, a mniej na podmioty przetwarzające dane, czyli 

jednostki, którym kontrolerzy „powierzają” dane do przetworzenia82.  

 

W odniesieniu do zakresu stosowania prawa istnieje wyraźna luka, jeżeli zarówno dostawca, 

jak i sprzęt (centra danych, serwery itp.) znajdują się poza UE, ale usługa jest 

wykorzystywana przez obywateli UE, co ma miejsce na przykład w przypadku 

wykorzystywania przez obywateli UE usług współpracy świadczonych przez Box.com lub 

Basecamp. W takim przypadku dostawca chmury obliczeniowej „nie podlegałby prawu UE”, 

jak podkreślił Inspektor83. Można by temu zaradzić poprzez rozszerzenie zakresu 

stosowania prawa na takie przypadki, chociaż problemem może być egzekwowanie i środki 

odszkodowawcze. 

 

Problem zapewnienia skuteczniejszej ochrony danych w praktyce ma zastosowanie do 

wszystkich podmiotów przetwarzających i kontrolujących dane (oraz całego internetu). 

Właśnie z tego względu proponowano uwzględnienie zasad „odpowiedzialności” i „ochrony 

prywatności w fazie projektowania”84 w ramach prawnych UE dotyczących ochrony danych. 

                                           
80  European Commission, DG Information Society and Media, Cloud Computing: Public Consultation Report, 2011, 

s. 3. 
81  Hustinx, P., Data Protection and Cloud Computing under EU law, Third European Cyber Security Awareness 

Day, BSA, European Parliament 2010. 
82  Tamże, s. 2. 
83  Aby wyrazić to precyzyjnie i słowami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: „Dostawca chmury 

obliczeniowej, który ma siedzibę w UE – lub prowadzi działalność jako podmiot przetwarzający lub kontrolujący 

mający siedzibę w UE – będzie zasadniczo „podlegał” prawu UE. Dostawca chmury obliczeniowej, który 

wykorzystuje sprzęt (na przykład serwery) w państwie członkowskim UE – lub prowadzi działalność jako 

podmiot przetwarzający lub kontrolujący wykorzystujący taki sprzęt – również będzie mu podlegał. W innych 

przypadkach dostawca chmury obliczeniowej – nawet jeżeli w znacznej i głównej mierze jest ukierunkowany na 

obywateli europejskich – nie podlega prawu UE”, tamże, s. 3. 
84  „Ochrona prywatności w fazie projektowania” oznacza, że „prywatność i ochrona danych są uwzględniane w 

całym cyklu życia technologii, od wczesnego etapu projektu po ich rozpowszechnienie, zastosowanie i 

ostateczne usunięcie”, zob. European Commission, Communication from the Commission to the European 
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Zdaniem Inspektora „w kontekście usług w chmurze obliczeniowej oznacza to, że podmioty 

kontrolujące i przetwarzające musiałyby dowieść, że podjęły wszystkie niezbędne środki w 

celu zapewnienia spełniania przepisów i zasad dotyczących ochrony danych. To podejście 

byłoby również bardzo interesujące, jeżeli dane osobowe powierza się dostawcom  

w krajach trzecich”85.  

 

Związanym z tym wyzwaniem jest międzynarodowe przesyłanie danych. Inspektor zwrócił 

uwagę na to, że dyrektywa o ochronie danych osobowych „zakazuje przesyłania danych 

osobowych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. Jeżeli nie 

wynika to z odstępstwa, podmiot kontrolujący dane musi przedstawić odpowiednie 

zabezpieczenia służące ochronie danych osobowych: na przykład zawrzeć umowę z 

odbiorcą danych zapewniającą utrzymanie odpowiedniej ochrony danych. Problem polega 

na tym, że te przepisy opierają się na definicji przesyłania danych »z punktu do punktu«. 

Wymagają umowy, a czasami powiadomienia władz w odniesieniu do każdego przesłania do 

kraju, w którym ramy prawne nie są odpowiednie”. Podsumowując, Inspektor stwierdził, że 

w praktyce „bardzo trudno to przeprowadzić, zwłaszcza w przypadku usług w chmurze 

obliczeniowej, które wiążą się z licznymi przypadkami przesyłania danych osobowych”86.  

 

Sektor przemysłowy wyraża poparcie dla rozwiązania tych problemów za pomocą podejścia 

opartego na zasadach, o czym poinformowało nas duże przedsiębiorstwo technologiczne: 

„Rozwój infrastruktury i usług chmury obliczeniowej powinien być zgodny z zasadami 

»ochrony prywatności w fazie projektowania« oraz »odpowiedzialności«, dzięki 

którym wymogi prywatności byłyby uwzględniane od samego początku w całym cyklu 

życia, a jednostki byłyby odpowiedzialne za zbierane przez siebie informacje bez 

względu na to, gdzie mają siedzibę”. 

 

Wreszcie, co istotne, konsumenci, którzy w coraz większym stopniu korzystają z usług w 

chmurze w celu zarządzania swoimi informacjami osobistymi do celów prywatnych – na 

przykład przechowywania kalendarzy, zdjęć, dokumentów rodzinnych – mogą nie być objęci 

obecnymi unijnymi ramami ochrony danych. Wynika to z tego, że art. 3 wyłącza z zakresu 

stosowania dyrektywy przetwarzanie danych „przez osobę fizyczną w trakcie czynności o 

czysto osobistym lub domowym charakterze” (tak zwany „wyjątek domowy”). Inspektor 

uważa, że „jeżeli informacja wysłana do chmury nie jest objęta zakresem dyrektywy, 

ponieważ jest to informacja o charakterze osobistym, to również przetwarzanie 

przeprowadzane w imieniu zainteresowanych osób może nie być objęte. Oczywiście wielu 

dostawców usług w chmurze, nawet jeżeli obsługują użytkowników końcowych, będzie 

objętych zakresem obecnych ram prawa UE w zakresie ochrony danych. Jednakże w innych 

sytuacjach ramy prawne mogą nie obowiązywać”. To luka w obecnym prawodawstwie, 

którą należy zlikwidować, na przykład poprzez wprowadzenie jasnego wymogu, zgodnie z 

którym „usługi świadczone na rzecz osób fizycznych działających w sposób wyłącznie 

osobisty podlegają tym samym wymogom, co »zwykłe podmioty przetwarzające dane«”87. 

 

                                                                                                                                       
Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A 

Digital Agenda For Europe, COM(2010) 245 final/2, 2010. 
85  Tamże, s. 5. 
86  Tamże, s. 4. 
87  Tamże, s. 6. 
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W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący 

kompleksowej reformy przepisów dotyczących ochrony danych. Zadaniem niniejszej 

ekspertyzy nie było dokonywanie oceny zakresu, w jakim proponowana reforma odnosiłaby 

się do wspomnianych wyżej luk, które mają istotne znaczenie w kontekście usług w 

chmurze obliczeniowej. Komisja podkreśliła jednak, że „neutralne pod względem 

technologicznym i mające dalekowzroczny charakter przepisy (…) zwiększą zaufanie 

konsumentów do ochrony danych osobowych w internecie”88. Zdaniem Komisji w reformie 

przewiduje się „większą odpowiedzialność i rozliczalność podmiotów przetwarzających dane 

osobowe” i gwarantuje się, że „unijne przepisy muszą obowiązywać w przypadku, gdy dane 

osobowe są przetwarzane za granicą przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na 

rynku UE i oferujące swoje usługi obywatelom UE”89.  

 

3.2.4 Dostęp do danych dla organów ścigania 

Szczególne obawy zgłaszano w zakresie możliwości ujawniania osobowych i poufnych 

danych przez dostawców chmury w przypadku zmuszenia do tego przez organy ścigania, 

bez nakazu (który byłby wymagany w przypadku konfiskaty przez organy ścigania 

własności prywatnej w siedzibie właściciela, np. komputera) i bez powiadamiania o tym 

właścicieli danych. W tym kontekście często przywołuje się amerykańską ustawę 

patriotyczną, ponieważ pozwala ona na ponadgraniczny nadzór nad magazynami danych, 

np. danymi przechowywanymi w UE przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach 

Zjednoczonych, w oparciu o ustawodawstwo amerykańskie90. 

 

Przeprowadzona przez firmę prawniczą z siedzibą w Brukseli analiza stawia tę sytuację w 

bardziej wyważonym świetle, wyjaśniając, że choć przepisy amerykańskiej ustawy 

patriotycznej są faktem, to unijna dyrektywa o ochronie danych zwalnia państwa 

członkowskie z obowiązku ochrony prywatności np. w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego lub dobrobytu gospodarczego państwa, zatem w wielu 

państwach UE dostawcy usług w chmurze mogą być zobligowani prawem do ujawnienia 

przechowywanych danych osobowych bez powiadamiania o tym właściciela danych lub 

przedmiotu danych91. 

 

Analogiczny argument zgłosił przedstawiciel dużego dostawcy usług w chmurze, który 

zauważył: 

„Naszym zdaniem problem nie powinien koncentrować się wyłącznie na ustawie 

patriotycznej, ale na właściwym postępowaniu sądowym i kwestiach sądowniczych w 

środowisku chmury, które – jak państwo wiedzą – są tymi samymi problemami, z 

którymi można spotkać się w przypadku włoskiego lub brytyjskiego dostawcy usług 

przy stosowaniu prawa miejscowego do usługi lub jego chmury oraz możliwości, że w 

danych serwerów w chmurze znajdują się wyłącznie dane obywateli Stanów 

Zjednoczonych. Zatem moim zdaniem w zakresie dostępu do danych użytkownika 

należy skupić się na rzetelnym postępowaniu sądowym”. 

                                           
88  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_en.pdf. 
89  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=0&language=EN 

&guiLanguage=en. 
90  Zob. np. http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-

cloud-business.ars. 
91  Linklaters, Van Overstraeten, T. & Bruyndonckx, B., Law Enforcement and Cloud Computing, 2011. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars
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Pojawia się również pytanie, na ile faktycznie łatwo organom nadzorującym uzyskać 

transgraniczny dostęp do baz danych, a jeden z naszych rozmówców, urzędnik europejski, 

podkreślił, że „to o wiele trudniejsze”, zanim dane mogą zostać pozyskane na mocy 

amerykańskiej ustawy patriotycznej. Niemniej jednak dla organów publicznych w UE prawo 

właściwe z krajów spoza UE pozostaje potencjalnym źródłem obaw przy rozważaniu 

korzystania z zewnętrznych chmur publicznych, ponieważ większość dużych przedsiębiorstw 

świadczących usługi funkcjonuje w ramach amerykańskiego systemu sądowniczego, na co 

zwrócił uwagę inny urzędnik europejski: 

„[Ustawodawstwo państw trzecich, na przykład amerykańska ustawa patriotyczna] to 

powód, dla którego większość sektora usług publicznych nie chce być zmuszona do 

korzystania z infrastruktury chmury publicznej. Mogą rozwinąć własną chmurę 

prywatną, dzięki czemu będą miały kontrolę nad infrastrukturą, nad centrami danych, 

ale większość organów publicznych jest na przykład całkowicie przeciwna korzystaniu 

z usług Amazonu czy Gmaila, ponieważ zagrożenie jest zdecydowanie zbyt wielkie. 

(…) Zatem istnieje ryzyko, które – jak uważam – może jednocześnie zostać 

wykorzystane jako szansa na stworzenie europejskich chmur obliczeniowych, 

pozostających pod jurysdykcją europejską”.  

 

Przestrzegający prawa konsumenci lub przedsiębiorstwa, przechowujący swoje dane w 

chmurze, mogą ponieść konsekwencje nakazów ujawnienia, ponieważ w przypadku chmur 

publicznych lub wspólnych władze mogą zarekwirować serwery lub komputery zawierające 

dane osobowe zarówno podmiotów winnych, jak i niewinnych92. Konsumenci mogą nawet 

nie zdawać sobie sprawy, że ich dane są przechowywane w chmurach obliczeniowych, na 

przykład jeżeli korzystają ze smartfonów. Jak wykazano już we wspomnianej ekspertyzie 

dotyczącej umów dostawców chmury, dostawcy mają zróżnicowane „progi” ujawniania i 

mogą akceptować szersze wnioski o informację ze strony agencji egzekucji prawa „zgodnie 

ze swoim uznaniem”, na przykład związane z naruszaniem praw własności intelektualnej 

lub treściami nielegalnymi; lub stwierdzić, że cała odpowiedzialność za zachowanie 

poufności informacji, na przykład za pomocą szyfrowania, spoczywa na użytkowniku93. 

 

Jednym ze sposobów lepszej ochrony użytkowników w zakresie ujawniania danych jest 

powiadamianie użytkowników w miarę możliwości przez dostawców o przedłożonych 

wnioskach organów ścigania lub wnioskach cywilnych dotyczących ich informacji, a także 

zapewnienie konsumentom technologii wzmacniających prywatność, na przykład 

szyfrujących94.  

                                           
92  Consumer Federation of America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, s. 10. Dobrym 

przykładem na to jest Megaupload, usługa przechowywania plików w chmurze obliczeniowej i dzielenia się 

nimi, która została zmuszona przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych do wyłączenia w dniu 

19 stycznia 2012 r. na mocy ustawy o priorytetowym traktowaniu zasobów i organizacji na rzecz własności 

intelektualnej z 2008 r., za rzekome działanie jako organizacja służąca naruszaniu praw autorskich. Oprócz 

przechowywania nielegalnych materiałów Megaupload był również wykorzystywany zgodnie z prawem przez 

tysiące użytkowników na całym świecie. Dalsze szczegóły – zob. http://www.smh.com.au/it-

pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html. 
93  Bradshaw, S., Millard, C. & Walden, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper no. 63, 

2010, s. 22, 27. 
94  Consumer Federation of America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, s. 15. 

http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html
http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html
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4 WYZWANIA ZWIĄZANE Z JEDNOLITYM RYNKIEM 

CYFROWYM  

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Fragmentacja jednolitego rynku cyfrowego w granicach geograficznych 

uwarunkowana poszczególnymi ramami prawnymi może ograniczyć lub spowolnić 

rozwój usług opartych na chmurze obliczeniowej w całej UE np. usług podlegających 

prawom własności intelektualnej (muzyka, filmy). 

 Prawa i obowiązki w przypadku chmury obliczeniowej są w dalszym ciągu 

niejednoznaczne ze względu na brak przejrzystości lub trudności w znalezieniu 

informacji, problemy z umowami, złożoność wielu systemów sądowniczych lub to, że 

dla poszczególnych kwestii prawnych, jak ochrona danych osobowych, umowy, 

ochrona konsumenta lub prawo karne, systemy te mogą się różnić. Istnieją także 

luki w mających zastosowanie przepisach, jeśli odnieść je do chmury obliczeniowej. 

 Umowy z usługodawcami w zakresie chmury obliczeniowej często zawierają zapisy 

uchylenia od odpowiedzialności, niewłaściwe lub niezgodne z prawem klauzule, brak 

w nich też niektórych kluczowych informacji, jak miejsce zlokalizowania centrów 

danych. W szczególności dotyczy to umów o świadczenie usług dla MŚP, które są 

rygorystyczne i nie pozostawiają zbyt wiele miejsca na negocjacje. Większość 

badanych podmiotów zgodnie przyznaje, że istnieje potrzeba znormalizowania 

umów, ze szczególnymi uwzględnieniem bezpieczeństwa i niezawodności 

świadczonych usług. 

 Starania normalizacyjne dla usług w chmurze obliczeniowej stają się coraz 

powszechniejsze. Jednak nawet jeśli konsumenci odnieśliby dużą korzyść z 

interoperacyjnych usług w chmurze obliczeniowej, wsparcie dla standardów 

interoperacyjnych ze strony branży jest niejednoznaczne – część podmiotów obawia 

się, że wczesna normalizacja spowoduje ograniczenie innowacyjności. 

 

Jednym z kluczowych celów agendy cyfrowej, stanowiącej część strategii „Europa 2020”, 

jest dynamiczny, jednolity rynek cyfrowy; agenda wskazuje też bariery, które należy znieść 

na drodze do osiągnięcia tego celu. Wśród barier należy wymienić to, że wiele dużych 

przedsiębiorstw internetowych pochodzi spoza Europy; nadal istnieje też znaczna 

niepewność odnośnie praw i obowiązków na rynku95. Tego rodzaju obserwacje można też 

odnieść do modelu chmury obliczeniowej. W agendzie cyfrowej wspomina się wprawdzie o 

usługach chmury obliczeniowej, jednak wyłącznie w kontekście współpracy władz 

publicznych i innowacji naukowych96.  

 

                                           
95  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Agenda For Europe, 

COM(2010) 245 final/2, 2010, p.7. 
96  Tamże, s. 23, 24. 



Chmury obliczeniowe 

 

PE 475.104 75 

Jednakże, biorąc pod uwagę ich przekrojowy charakter, który naświetla w perspektywie 

wiele więcej ogólnych kwestii związanych z internetem a także potencjał wsparcia w 

rozwoju sektora MŚP w Europie, usługi w chmurze obliczeniowej stopniowo zyskiwały na 

znaczeniu w programie politycznym – powiązana strategia spodziewana jest w lecie 2012 r. 

po uprzednich badaniach i konsultacjach społecznych dokonanych przez Komisję. 

Zagrożenia przedstawione powyżej nie są ściśle związane z usługami w chmurze 

obliczeniowej, w większości są to kwestie dotyczące środowiska internetowego w ogóle, ale 

charakter technologii sieciowej sprawia, że są one bardziej widoczne, przez co potrzeba 

rezolucji staje się w większym stopniu konieczna. W naszych rozmowach taki punkt 

widzenia przekazali nam na różne sposoby urzędnicy, grupy praw konsumentów oraz 

przedstawiciele branży. 

4.1 Fragmentacja rynku, niepewne otoczenie i luki prawne 

4.1.1 Fragmentacja rynku wewnętrznego 

Zakres usług w chmurze obliczeniowej wykracza poza geograficzne granice krajów. Nie 

zmienia to faktu, że jednolity rynek cyfrowy UE jest nadal podzielony, co wynika z 

odmiennych systemów prawnych w poszczególnych państwach członkowskich.  

 

Na przykład w dziedzinie treści cyfrowych, wystąpił jedynie ograniczony poziom 

harmonizacji wskutek dyrektywy o prawach autorskich97, Szczególna troska dotyczy jednak 

usług w chmurze obliczeniowej podlegających systemowi jednolitych praw własności 

intelektualnej (IPR) odnośnie przekraczania granicy. Ponadto, państwom członkowskim 

brak jednolitego sposobu zarządzania prawami autorskimi. Ale jak zauważyła większość 

naszych rozmówców, nie jest to problem typowy dla usług w chmurze obliczeniowej; tego 

rodzaju fragmentacja dotyczy wszystkich usług online umożliwiających np. streaming 

muzyki i filmów wideo – jak YouTube czy oparte na chmurze obliczeniowej usługi Spotify: 

ze względu na różne systemy praw własności intelektualnej, treści mogą być często 

blokowane w poszczególnych państwach członkowskich. Jak wyjaśniono w komunikacie 

Komisji z 2010 r. „utworzenie paneuropejskiego internetowego sklepu muzycznego 

wymagałoby negocjacji z szeregiem podmiotów zarządzających prawami autorskimi  

w 27 krajach.  

                                           
97  Dyrektywa 2001/29/WE. Więcej informacji na temat skutków dyrektywy o prawach autorskich: 

http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-after/ Głównym problemem 

wydaje się brak zharmonizowanego pakietu obowiązkowych wyjątków i ograniczeń do wyłącznych praw 

autorów. Jak wykazano w DLA PIPER, EU study on the Legal analysis of a Single Market for the Information 

Society: New rules for a new age?, 2009, „W rezultacie, państwa członkowskie mogą zdecydować, czy i jak 

wdrażać wyjątki i ograniczenia. Lista wyjątków wykazuje również wiele niejasności i pozostawia duży margines 

działania państwom członkowskim. W konsekwencji, wyjątki i ograniczenia w państwach członkowskich 

opanował chaos”. 

http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-after/
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Konsumenci mogą kupić płyty CD w każdym sklepie, ale często nie są w stanie kupić 

muzyki poprzez platformy internetowe w UE, ponieważ licencje wydaje się na poziomie 

krajowym”98. Pewien europejski urzędnik zauważył, że środowisko chmury obliczeniowej 

może uczynić egzekwowanie praw własności intelektualnej trudniejszym – trudniej jest 

bowiem dowiedzieć się, gdzie przechowywane są dane. W celu pokonania barier w związku 

z transgranicznymi internetowymi prawami licencyjnymi oraz usprawnienia zarządzania i 

przejrzystości funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, wniosek dotyczący 

dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi planowany jest do 

przyjęcia w pierwszym kwartale 2012 r., wraz z innymi środkami99. 

 

Innym źródłem fragmentacji rynku wewnętrznego odnoszącym się do usług w chmurze 

obliczeniowej są europejskie rynki telekomunikacyjne i ich fragmentaryczne regulacje. Jak 

podano w powyższym komunikacie, „rynki telekomunikacji w Europie są podzielone według 

państw członkowskich. Systemy wydawania numerów i licencji oraz przydzielania widma są 

wyłącznie krajowe, nie ogólnoeuropejskie”. Każde z państw członkowskich liczy kilku 

dostawców usług internetowych (ISP) działających głównie na szczeblu krajowym, 

natomiast objęcie klientów usługami w chmurze obliczeniowej jest w dalszym ciągu 

uzależnione od dostawców usług internetowych. Jak wykazano w ekspertyzie Tilburg 

University100 dostawcy ci objęci są przepisami poszczególnych jurysdykcji państw 

europejskich, poszczególnymi systemami dostępu i regulacjami dotyczącymi przejrzystości 

w celu ujawnienia zarządzania siecią. Wobec tego, dostawca usług w chmurze obliczeniowej 

musiałby potencjalnie nadzorować 100 dostawców usług internetowych w celu zapewnienia, 

że jego serwis jest wszechobecny na terenie całej UE. Jeśli natomiast dostawcy zdecydują 

się zastosować zróżnicowane strategie, wówczas dostawca usług w chmurze obliczeniowej 

„może pozostać ze zlepkiem różnych platform internetowych, z którymi będzie musiał się 

zmagać”101, oznacza to duże koszty transakcyjne w związku z dostosowaniem się do 

poszczególnych praktyk zarządzania siecią i przepisów. Platformy te mogłyby również 

oferować różne poziomy jakości usług, uniemożliwiając dostawcom usług w chmurze 

obliczeniowej jednakową obecność w całej Europie (pod względem mocy i szybkości 

obliczeniowej), co oznaczałoby dla konsumentów i przedsiębiorców z siedzibą w 

poszczególnych państwach członkowskich nierówny dostęp do usług w chmurze 

obliczeniowej102. W celu rozwiązania tego problemu, w ramach regulacji dotyczących 

łączności elektronicznej z 2009 r. starano się poprawić koordynację krajowych organów 

regulacyjnych, również za pośrednictwem BEREC, Organu Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej. 

                                           
98  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Agenda For Europe, 

COM(2010) 245 final/2, 2010. 
99  Zob. European Commission, Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011. 
100  Sluijs, J. P., Larouche, P. & Sauter, W., Cloud Computing in the EU Policy Sphere, TILEC Discussion Paper No. 

2011-036, 2011. Materiały dostępne na stronie SSRN: http://ssrn.com/abstract=1909877. 
101  Tamże. 
102  Należy jednak podkreślić, że tylko szczególnych rozmiarów usługi w chmurze obliczeniowej wymagają bardzo 

wysokich przepustowości/jakości połączeń (np. streaming video w wysokiej rozdzielczości). 

http://ssrn.com/abstract=1909877
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4.1.2 Niepewne otoczenie prawne i związana z nim fragmentacja rynku 

Uderzającym wynikiem niedawnych konsultacji publicznych na temat chmury obliczeniowej 

jest to, że mamy do czynienia z ogólną dezorientacją – w tym wśród firm, a także 

administracji i osób prywatnych w zakresie praw i obowiązków w sytuacjach 

transgranicznych usług w chmurze obliczeniowej; panuje ogólna niepewność w zakresie 

przepisów prawnych, ze zdecydowanym wskazaniem większości respondentów na fakt, że 

kwestia odpowiedzialności w sytuacjach transgranicznych jest niejasna103. W związku z tym 

ostatnim wynikiem, jeden z ankietowanych urzędników europejskich zauważył: 

„Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności, zgodnie z naszym publicznym badaniem, 

w 90% przypadków system prawny był niejasny. W zasadzie wszyscy mówią, że to 

jest problem. Gdybym był decydentem politycznym, ta liczba wydałaby mi się 

szokująca. Mówią tak nie tylko dostawcy. Tak mówią użytkownicy, tak mówią klienci, 

wszystkie grupy mówią, że nie wiedzą co stosować”. 

 

Powody podawane przez respondentów to brak przejrzystości lub trudności w znalezieniu 

informacji, problemy z umowami (zob. punkt 5.2 poniżej), zawiłości wielu systemów 

prawnych lub fakt, że dla każdej kwestii prawnej, tj. ochrona danych osobowych, umowy, 

ochrona konsumenta lub prawo karne, system prawny może być odmienny104.  

 

Być może jeszcze większy problem stanowi to, że nieco mniej niż połowa firm 

uczestniczących w konsultacjach nie wiedziała, który system prawny należy stosować do ich 

własnych operacji105; jednym ze wskazanych powodów, był problem zrozumienia i 

przestrzegania wielu przepisów ustawowych i wykonawczych. I nie chodzi tylko o mnogość 

przepisów UE (i różnice wdrożeniowe na szczeblu krajowym), ponieważ jak wyjaśniono w 

punkcie powyżej, dane mogą przemieszczać się i być przechowywane w dowolnym miejscu 

na świecie, również w kilku miejscach na raz.  

                                           
103  European Commission, DG Information Society and Media, Cloud Computing: Public Consultation Report, 2011, 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/ccconsultationfinalreport.pdf. 
104  Tamże, s. 2. 
105  Tamże. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/ccconsultationfinalreport.pdf
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Niepewność na gruncie prawa może prowadzić do tzw. jurisdiction shopping [tj. wyboru 

określonego sądu karnego z przyczyn koniunkturalnych] przez użytkowników w celu 

znalezienia dostawców oferujących lepsze zabezpieczenia w dziedzinach, którymi są 

zainteresowani, lub dostawców wykorzystujących silniejsze zabezpieczenia w pewnych 

obszarach jako przewagę marketingową106. Co ważniejsze, wątpliwości te nadal powodują 

fragmentację rynku publicznego usług w chmurze obliczeniowej w granicach państwowych, 

tymczasem chmura obliczeniowa jest zasadniczo medium sieciowym, które tych granic nie 

zna; położenie geograficzne jest w dalszym ciągu silnym czynnikiem. Wydaje się, że 

dotyczy to w szczególności administracji publicznej, ale podobne obawy mają także małe i 

średnie przedsiębiorstwa jeśli chodzi o fizyczną lokalizację ich informacji pod rygorem 

przepisów obcego systemu prawnego, w szczególności w sektorach takich jak 

zaawansowana technologia, zdrowie i biotechnologia; obawy te znajdują zastosowanie 

nawet w ramach UE, ze względu na odmienne interpretacje prawa unijnego107.  

 

W wyniku tego skomplikowanego otoczenia prawnego i fragmentacji rynku wewnętrznego, 

podnoszą się głosy wzywające do dalszej harmonizacji przepisów we wszystkich państwach 

członkowskich. Z wywiadów przeprowadzonych w przedmiotowej ekspertyzie wynika, że 

jest to jeden z obszarów, w którym istnieje zbieżność poglądów wśród grup 

konsumenckich, branży i administracji – nie chodzi więc tylko o zbieżność poglądów w 

zakresie przepisów o ochronie danych.  

Co równie ważne, dyskusja na temat skutecznych rozwiązań musi obejmować nie tylko UE, 

ale szersze środowisko globalne, w szczególności w przypadku usług w „chmurze 

publicznej”, z których korzystają wszyscy konsumenci indywidualni i większość MŚP. 

Obecnie dotyczy to przede wszystkim transferów danych pomiędzy UE a USA, który jest 

regulowany przez tzw. ramy „bezpiecznej przystani”108. 

4.1.3 Luki w obowiązujących przepisach prawa 

Zarówno przeszkody dla transgranicznego świadczenia usług w chmurze obliczeniowej jak i 

niepewność na gruncie prawnym związana z fragmentacją globalną oraz dokonującą się w 

ramach jednolitego rynku UE, a także część aktów prawnych UE mających zastosowanie w 

tej dziedzinie również zostało zidentyfikowanych jako mających luki i inne słabości w 

odniesieniu do chmury obliczeniowej ze względu na jej specyficzne cechy. Najważniejsze 

akty prawne w tej dziedzinie wraz z powiązanymi lukami, przedstawiono poniżej109: 

                                           
106  Zob. np. Digital Agenda Assembly, Report from Workshop 18: “Towards a Cloud Computing Strategy for 

Europe: Matching Supply and Demand”, 2011 s. 6: Według Roberta Jenkinsa i jego firmy CloudSigma, 

infrastruktura UE, niezawodność i system ochrony danych są uznawane za atut w sprzedaży usług w chmurze 

obliczeniowej wśród klientów z Ameryki Łacińskiej. 
107  European Commission Hearing with SMEs, meeting note, 2011; zob. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm

_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/. 
108  W celu zapewnienia środków aby amerykańskie organizacje zachowały zgodność z dyrektywą o ochronie 

danych, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w porozumieniu z Komisją Europejską opracował ramy 

„bezpiecznej przystani”, które zostały zatwierdzone przez UE decyzją Komisji 2000/520/WE. W ten sposób 

amerykańskie organizacje mogą uniknąć wystąpienia zakłóceń w stosunkach handlowych z UE lub uniknąć 

dochodzenia sądowego ze strony władz państw członkowskich UE na mocy ustawy o ochronie danych. 

Deklaracja przynależności do ram „bezpiecznej przystani” zapewnia, że organizacje UE wiedzą, że 

amerykańskie organizacje zapewniają „odpowiedni” poziom ochrony prywatności, zgodnie z dyrektywą, zob. 

decyzja Komisji 2000/520/WE i http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp 
109  Źródło: Robinson, N. et al., The Cloud Understanding the Security, Privacy and Trust Challenges, Rand Europe, 

time.lex, University of Warwick, 2011., s. 87–90. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
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 Dyrektywa o ochronie danych110, i prawa powiązane poszczególnych państw 

członkowskich w zakresie dostępu do danych przechowywanych w chmurze (dotyczy 

wszystkich zainteresowanych stron). Luki opisano szerzej w punkcie 4.2.3 powyżej;  

 Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (dotyczy wszystkich 

zainteresowanych stron)111. Luki: wymogi odnośnie powiadomień o naruszeniu 

ochrony danych nie mają zastosowania do dostawców usług w chmurze 

obliczeniowej (lecz wyłącznie do „dostawców usług łączności elektronicznej”, czyli 

dostawców usług internetowych i sieci komórkowych); zobowiązania do zachowania 

tajemnicy komunikacji może nie być możliwe do spełnienia w środowisku chmury 

obliczeniowej; 

 Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (dotyczy wyłącznie praktyk 

w relacji konsumentów z firmami (business to consumer)112. Luki i słabości w 

zakresie ochrony konsumentów: dodatkowe, zróżnicowane przepisy na szczeblu 

krajowym (np. dostarczanie informacji zwrotnej lub język); rozbieżne wymagania 

dla poszczególnych sektorów, do których usługa w chmurze ma zastosowanie (np. 

ochrona zdrowia, usługi finansowe, itp.). Ponadto, jak wynika z ekspertyzy Rand113 

„okaże się, czy stosowanie reklamy behawioralnej jako kluczowego elementu 

„darmowych” usług w chmurze powinno mieścić się w ramach dyrektywy o 

nieuczciwych praktykach handlowych w zwalczaniu wprowadzających w błąd lub 

agresywnych reklam”; 

 Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dotyczy 

wyłącznie umów konsumenckich)114. Por. punkt 5.2 poniżej; 

 Dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego (dotyczy wszystkich zainteresowanych 

stron)115. Prawo to może się nie sprawdzić tam, gdzie podmiot świadczący usługi 

społeczeństwa informacyjnego (np. przedsiębiorstwo handlowe) korzysta z usługi w 

chmurze obliczeniowej, której lokalizacja jest trudna do określenia; zasady 

przejrzystości zawarte w dyrektywie mogą być trudne do wyegzekwowania w 

przypadku usług w chmurze; obowiązujące prawo związane z fizyczną lokalizacją. 

Por. również punkt 6.2 poniżej; 

 Dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych116. Zasady dyrektywy określające 

okresy przechowywania danych osobowych do celów egzekwowania prawa, mogą 

nie stosować się do usługodawców świadczących usługi w chmurze obliczeniowej. 

 

                                           
110  Dyrektywa 95/46/WE W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja opublikowała projekt kompleksowej reformy 

przepisów dotyczących ochrony danych, w tym pełnej harmonizacji w państwach członkowskich. 
111  Dyrektywa w sprawie prywatności łączności elektronicznej, zmieniona dyrektywą o prawach obywateli 

2009/136/WE. 
112  Dyrektywa 2005/29/WE. 
113  Robinson, N., Valeri, L., Cave, J., Starkey, T., Graux, H., Creese, S., Hopkins, P., The Cloud: Understanding 

the Security, Privacy and Trust Challenges, Rand Europe, time.lex, University of Warwick, 2011, s. 89 
114  Dyrektywa 93/13/EWG. 
115  Dyrektywa 2000/31/WE. 
116  Dyrektywa 2006/24/WE. 
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4.2 Umowy usługodawców  

Uwzględniając niepewną sytuację na gruncie prawnym opisaną powyżej, umowy są 

głównymi narzędziami, w których dostawcy określają swoje stosunki względem klientów; są 

to tzw. umowy o poziomie usług (SLA) lub umowy z użytkownikami końcowymi (EULA). 

Zapisy odnośnie do prywatności występują samodzielnie lub są włączane do pozostałych 

zapisów. Dla konsumentów i MŚP korzystających z publicznych usług w chmurze są to 

gotowe umowy typu „off-the-shelf” „take-it-or-leave-it”, często zawierające pole, którego 

zaznaczenie powoduje akceptację warunków umowy (tick-box), co jest normalne, 

zważywszy na charakter usług w chmurze i korzyści skali. Szczegółowa analiza umów 

zasadniczo potwierdza obawy wyrażone przez zainteresowane strony117. W ramach 

wspomnianej ekspertyzy umów dostawców usług w chmurze sprawdzono 31 zestawów 

standardowych warunków umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze 

względem klientów indywidualnych i biznesowych; z czego 15 umów objętych było 

przepisami prawnymi USA a 16 – przepisami UE; Umowy podlegające przepisom USA 

odznaczały się szerszym zakresem zrzeczenia odpowiedzialności niż te regulowane przez 

prawo UE. Ekspertyzy wykazały, że wiele umów przemilcza kluczowe terminy. Niektóre 

umowy zawierają klauzule, które wydają się nieodpowiednie lub nieskuteczne, a w 

niektórych przypadkach nielegalne (w myśl ustawodawstwa UE w sprawie nieuczciwych 

warunków umownych); usługi, które mogą ulec modyfikacji lub przerwaniu bez podania 

przyczyny i bez powiadamiania; A także częsty brak informacji o lokalizacji centrów danych. 

Jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń w przypadku skarg i sporów, dostawcy mogą oferować 

postępowanie arbitrażowe, choć w niektórych przypadkach mogą go wręcz wymagać, co 

zostałoby uznane za nieuczciwy warunek umowny w państwach UE.  

 

Dla konsumentów są to umowy jednostronne, a w ujęciu ogólnym, jak wynika z ekspertyz i 

z opinii naszych rozmówców, są oni lepiej chronieni przez istniejące przepisy dotyczące 

ochrony konsumentów w UE niż małe przedsiębiorstwa. Pozostają jednak problemy ze 

zrozumieniem i kwestia dochodzenia roszczeń. Jeżeli umowy są niejasne, długie i 

nieczytelne, pomijają też kluczowe terminy, to jest mało prawdopodobne, że konsumenci 

będą korzystać ze swoich praw w przypadku sporu, nawet jeśli byłaby możliwość 

dochodzenia roszczeń w innym systemie prawnym niż ich własny. Dlatego przedstawiciele 

konsumentów zwracają uwagę, że istnieje potrzeba porozumienia w kwestii tego, jakie są 

najważniejsze warunki z punktu widzenia konsumentów oraz wskazują na umowy jako na 

obszar, który może skorzystać na normalizacji i większej przejrzystości (zob. również 

wyniki naszej kontroli internetowej dostawców usług w chmurze w punkcie 4.2.1 

powyżej)118.  

 

                                           
117  Bradshaw, S., Millard, C. & Walden, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper no. 63, 

2010, materiały dostępne na stronie SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374  
118  Consumer Federation of America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations for 

Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374
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Umowy są niezbędne dla MŚP, jak wskazano na ostatnim posiedzeniu Komisji Europejskiej 

z ich przedstawicielami119. Na ogół brak im doświadczenia, nie mają też wystarczających 

informacji w tym zakresie. Potrzebują dobrych, uczciwych umów, zawierających 

zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, itp. Ale jako klienci, MŚP znajdują 

się w niekorzystnej sytuacji w kontaktach z dostawcami usług, brak im też siły rynkowej. 

Oferowane im umowy o świadczenie usług są rygorystyczne i nie pozostawiają zbyt wiele 

miejsca na negocjacje. Wskazują oni, że wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw 

ma ograniczoną wiedzę informatyczną i obawia się utraty kontroli i potencjalnych 

problemów bezpieczeństwa danych, nie mają też czasu lub umiejętności na dokładne 

sprawdzenie i wdrożenia. Potrzebują też mechanizmów odszkodowawczych. Jak wyjaśnił to 

jeden z ankietowanych urzędników europejskich: 

Niewielki sklep meblowy w centrum Francji, czy w Bułgarii w ogólne nie rozumie tych 

mechanizmów. Jego właściciel może po prostu pomyśleć: „Mogę dostać bardzo tani, 

natychmiastowy dostęp do sieci a do tego widoczność, jeśli się na niego zdecyduję”. 

Później mogą zdać sobie sprawę, że tkwią w czymś niebezpiecznym (…), nieczytanie 

informacji, i tak dalej (…) Mam na myśli przede wszystkim MŚP, ale(…) to [odnosi się 

też] do dużych firm. Ponieważ w tej chwili [niektórzy duzi dostawcy usług w chmurze] 

są tak silni, że po prostu narzucają własne reguły i musimy to zrównoważyć”. 

 

Sytuacja może być odmienna z punktu widzenia władz publicznych (a także dużych firm) – 

podmioty te zazwyczaj decydują się na korzystanie z prywatnych usług w chmurze w 

ramach skrojonych na miarę i przez to droższych usług. Mają też większą siłę negocjacyjną 

w zakresie warunków umownych. Istnieją pewne dowody, np. w sytuacji gdy władze 

publiczne chcą korzystać z publicznych chmur, główni dostawcy usług w chmurze ze 

standardowymi umowami gotowi są na przyjęcie warunków zgodnie z życzeniami swoich 

klientów. Często przytaczano przykład miasta Los Angeles w USA – po przejściu na usługi 

poczty elektronicznej Google, firma zmieniła wzorzec umowy. Inny przykład z Europy, jak 

dotąd nierozwiązany, dotyczy miasta Odense w Danii, który zamierza korzystać w swoich 

szkołach z pakietu biurowego online Google Apps; będzie to obejmować przetwarzanie 

szczególnie chronionych danych o uczniach, takich jak problemy zdrowotne i aspekty 

społeczne. W konsekwencji miasto zasięgnęło opinii duńskiego urzędu ochrony danych 

(DPPA), który stwierdził, że tego rodzaju rozwiązanie nie nadaje się do celów przetwarzania 

poufnych i szczególnie chronionych danych o uczniach; wśród szczegółowych powodów 

odmowy podano nieodpowiednie warunki umowne i niewłaściwy poziom bezpieczeństwa120. 

DDPA oczekuje obecnie ponownej oferty. Zdaniem urzędników: 

„Chcielibyśmy lepszych umów o przetwarzanie danych. (…) Potrzebujemy rozwoju 

standardowych klauzul umownych o przetwarzaniu danych w zakresie usług w 

chmurze. Mamy przydatne standardowe klauzule w związku z transferami do krajów 

trzecich121; nie mamy standardowych klauzul umownych dotyczących przetwarzania 

                                           
119  European Commission, Hearing with SMEs, meeting note, 2011; http://ec.europa.eu/information_society/ 

newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&u

tm_content=tpa-261/ 
120  Datatilsynet (Danish Data Protection Agency), Processing of sensitive personal data in a cloud solution, 2011 

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/. Podobną 

sprawą jest niedawna decyzja ogłoszona w Norwegii, gdzie organizacje sektora publicznego otrzymają zakaz 

korzystania z Google Apps, po tym jak norweskie organy ochrony danych uznały, że usługa nie była zgodna z 

norweskimi przepisami w zakresie prywatności, ponieważ zabrakło informacji o miejscu przechowywania 

danych. Zgodnie z informacjami, taką decyzja podjęto po przeprowadzeniu testu w Narwiku, gdzie lokalny 

samorząd korzystał z aplikacji Google w zakresie obsługi poczty elektronicznej. Zob.: 

http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/. 
121  Zob. „międzynarodowy transfer danych” punkt 4.2.3 powyżej. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/
http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/
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danych, które miałyby zastosowanie wewnątrz UE. Musimy zapoznać się z podobną 

umową o przetwarzanie danych, która dostarczałaby więcej szczegółów i 

wykorzystywała dobre elementy występujące już w standardowych klauzulach w 

związku z transferami do krajów trzecich w odniesieniu do podmiotów 

przetwarzających dane. Na przykład w przypadku gdy podmiot przetwarzający 

korzysta z usług podwykonawcy, co powinno mieć miejsce jedynie za zgodą 

administratora i tylko pod warunkiem, że podwykonawca jest związany tymi samymi 

przepisami. Kolejnym przykładem jest prawo przetwarzającego do kontroli 

przetwarzającego i podwykonawcy na miejscu. Potrzebujemy również więcej 

przejrzystości od dostawcy usług w chmurze w zakresie miejsca lokalizacji danych. 

Musimy sprawdzić możliwości nadzoru”. 

 

Pomysł dostarczanie bardziej standardowych i przejrzystych umów, zawierających 

jednoznaczne, zrozumiałe klauzule, podzielała również większości respondentów, zarówno 

osoby indywidualne jak i firmy, w odniesieniu do konsultacji Komisji w sprawie usług w 

chmurze; 83% uważa, że wytyczne i listy kontrolne wzorcowych warunków umownych 

byłyby użyteczne122. Niektóre wypowiedzi głównych dostawców zawierają więcej niuansów: 

„Upraszczamy nasze umowy. Staramy się sprawić, by były one jednoznaczne, aby 

uniknąć sytuacji, w której nie można wskazać odpowiedzialnego. Jednocześnie 

wierzymy, że jest miejsce do negocjacji i dla przedsiębiorstw do poszukiwań na rynku 

i wybór rozwiązania lepiej odpowiadającego ich potrzebom i oczekiwaniom. Wzory 

umów w globalnym środowisku muszą zatem uwzględniać wiele różnych aspektów”. 

 

4.3 Interoperacyjność, normy i przenoszenie danych 

Wielu spośród naszych rozmówców podkreśliło ryzyko rozwoju skoncentrowanych, 

niekompatybilnych usług w chmurze. Istnieją znaczne korzyści skali związane z 

infrastrukturą chmury, a główni dostawcy mają powody do tworzenia barier do wejścia na 

rynek nowych konkurentów. Jak opisano powyżej, infrastruktura usług w chmurze wyłoniła 

się z istniejących systemów wewnętrznych firm takich jak Amazon, Microsoft i Google, co 

doprowadziło do pojawienia się różnorodnych usług i interfejsów, zmniejszając 

interoperacyjność i konkurencję oraz stwarzając zagrożenie dla klientów polegające na 

ograniczaniu się do jednego dostawcy123. Jak wspomniano w prezentacji Francisco Garcii 

Morana, dyrektora generalny DG ds. Informatyki (DIGIT) Komisji Europejskiej, „Strona 

podaży nie jest zainteresowana [ standardami] – tak wcześnie: gracze wolą zwiększyć 

udział w rynku”, tymczasem „strona popytu jest niepewna – obecne rozwiązania mogą 

spowodować sytuacje ograniczenia się do jednego dostawcy”124. Jeden z rozmówców, 

europejski urzędnik, wyjaśnił różnice pomiędzy obecną sytuacją na rynku usług w chmurze 

i poprzednim wprowadzeniem nowych technologii, takich jak komunikacja mobilna: 

W sektorze komunikacji mobilnej w latach 90. wpompowanie miliardowych kwot w 

infrastrukturę komórkową, lub w produkcję przenośnych telefonów komórkowych było 

nie do pomyślenia, chyba że wiedziało się, iż w przyszłości na rynku przyjmie się 

jeden standard. Na pewno nie zainwestowano by wszystkiego tylko dlatego, by 

                                           
122  European Commission, DG Information Society and Media, Cloud Computing: Public Consultation Report, 2011, 

s. 3. 
123  European Commission, DG Information Society and Media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The Future of 

Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, s. 23. 
124  Moran, F. G., The European Cloud Computing Strategy, Tutorial at the 5th International Conference on Theory 

and Practice of Electronic Governance, 2011, s. 5. 
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okazało się, że ktoś przejął połowę rynku za pomocą de facto standardu. Wszystkie 

zachęty względem normalizacji były po jego [inwestora] stronie. W chmurze 

[obliczeniowej, usługodawcy] próbują rozpowszechniać za opłatą infrastrukturę którą 

już dysponują. Nie mają zatem żadnej motywacji względem normalizacji, wręcz 

przeciwnie. Ich motywacją jest zdobycie jak największej części rynku i osiągnięcie 

pozycji jedynego dostawcy. Jedynym sposobem jest zatem zmobilizowanie 

użytkowników”. 

 

W komunikacie w sprawie przyszłości Internetu Komisji Europejskiej 2008 r. stwierdzono, 

że „obopólna korzyść, jaką dają otwarte standardy i interfejsy polega na poszerzeniu rynku 

dla wszystkich… dominujące podmioty mogą wprawdzie dążyć do przywiązania klientów do 

własnych produktów lub ściągać z graczy rynkowych wysokie opłaty licencyjne”125; Pilar del 

Castillo Vera, posłanka do PE, stwierdziła na niedawnej konferencji, że interoperacyjność i 

otwarte specyfikacje są niezbędne do otwartych i konkurencyjnych usług w chmurze i 

domagała się, by „użytkownicy mieli możliwość dostępu do usług w chmurze i zmiany 

dostawcy tak łatwo jak ma to miejsce w przypadku operatora usług telefonicznych”126. 

 

Niedawny pakiet reform w zakresie przepisów ochrony danych zaproponowany przez 

Komisję Europejską przewiduje, że obywatele będą „mieli prawo do otrzymania kopii swoich 

danych przechowywanych przez dane przedsiębiorstwo świadczące usługi online i do 

przekazania ich, bez utrudnień ze strony tego przedsiębiorstwa, innemu usługodawcy”, co 

również jest istotne w przypadku usług w chmurze127. W przyszłości okaże w jaki sposób 

sformułowane zostaną odpowiednie przepisy, ale już na tym etapie jest oczywiste, że prawo 

do przenoszenia danych będzie trzeba uzupełnić na drodze konkurencji opartej na 

standardach – jeśli usługi w chmurze spełnią swoją obietnicę dotyczącą wsparcia redukcji 

kosztów i innowacji w całej gospodarce unijnej.  

 

Jedna z badanych organizacji konsumenckich wskazała dlaczego standardowe interfejsy 

pomiędzy chmurami są ważne przy rozważaniu przenośności danych: 

„…Kiedy wysyłam kilkaset gigabajtów danych w chmurę i chcę zmienić chmurę, nie 

jest wcale łatwo wszystko pobrać i po prostu przesłać gdzie indziej. Najlepiej byłoby, 

gdyby istniała możliwość przesyłania w prosty sposób danych z jednej chmury na 

drugą. Między chmurami powinny być (…) standardowe interfejsy. Tak by umożliwić 

łatwy, bezpośredni transfer”128. 

 

Choć oczywiste jest, że interoperacyjność usług w chmurze będzie wymagana do 

zwiększenia konkurencyjności, istnieją jednak różne poglądy na temat tego, co stanowi 

interoperacyjność, jak wyjaśnia to jeden z europejskich urzędników: 

„Jeśli [duży dostawca usług w chmurze – A] tworzy platformę obsługi, to w jego 

interesie jest, aby każdy na świecie mógł się z nią połączyć bez względu na posiadane 

urządzenie. Nazywają to interoperacyjnością. Pytanie brzmi: [jeśli] korzystasz z (…) 

                                           
125  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Communication on future 

networks and the internet, COM(2008) 594 final, 2008, s. 8. 
126  Digital Agenda Assembly, Report from Workshop 18: Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: 

Matching Supply and Demand”, 2011, s. 3. 
127  Zob: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_pl.pdf. 
128  Oprócz zapewnienia konsumentom możliwości wysyłania i pobierania danych z różnych chmur, ważne jest 

również zapewnienie, że formaty pozostaną interoperacyjne. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_en.pdf
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usługi [firmy B], uzależnionej od podusługi, która znajduje się w chmurze (…) 

[dostawcy A] i innej [podusługi] w jeszcze innej chmurze [innego dostawcy] – jak 

wtedy będzie wyglądała interoperacyjność? W czyim interesie jest ustanowienie takiej 

interoperacyjności? To jest w twoim interesie, ale nie w ich”.  

 

Istnieje jednak pewne poparcie dla rozwiązań interoperacyjnych w branży. Duży dostawca 

usług w chmurze oświadczył nam, że przyjął taką możliwość, ponieważ jest to „zmuszanie 

[nas], do stworzenia świetnego produktu, aby przekonać użytkowników do pozostania z 

nami nie dlatego, że użytkownik jest zdany na jednego dostawcę, ale dlatego, że to 

użytkownik wybiera”. Przedstawiciel dużej firmy technologicznej podkreślił w wywiadzie, że 

„kwestią kluczową jest dostarczanie otwartych, interoperacyjnych rozwiązań, obejmujących 

standardy – zarówno w zakresie rozwiązań w chmurze jak i pomiędzy dostawcami tego 

rodzaju usług”.  

 

Starania normalizacyjne usług w chmurze zataczają coraz szersze kręgi; urzędnik 

europejski wymienia liczbę ponad 100 różnych grup normalizacyjnych, które starają się 

ustalić normy w zakresie usług w chmurze129. Wnioski z publikacji: „Musimy poczekać albo 

na wypracowanie rozwiązania przez rynek, albo dojść do kilku bardziej formalnych 

standardów dla zamówień publicznych”. Kilku przedstawicieli z branży, z którymi 

rozmawialiśmy na potrzeby przedmiotowej ekspertyzy, ostrzegło przed zbyt wczesnym 

przyjęciem norm w rozwoju usług w chmurze: „normy powinny czasem konkurować ze 

sobą, a zastrzeżone rozwiązania w jak największym stopniu korzystać z innowacji” (opinia 

dużej firmy technologicznej). Przedstawiciel dużego dostawcy usług w chmurze popiera 

„wspieranie starań normalizacyjnych w określaniu potrzeb, bez zmuszania do przyjęcia 

określonych norm. Rządy muszą monitorować rynki, promować interoperacyjność, ale 

również zwrócić uwagę na wysiłki firm”. Niechęć wobec działań standaryzacyjnych 

wyrażono także podczas Zgromadzenia Agendy Cyfrowej – europejski dostawca usług w 

chmurze wskazał, że normy mogą być obosiecznym mieczem, powodującym ograniczenie 

innowacji i prowadzącym do podejścia polegającego na stosowaniu „najniższego wspólnego 

mianownika” jeśli zostaną wprowadzone zbyt wcześnie130. 

                                           
129  Z częścią starań normalizacyjnych można zapoznać się np. w CERN & ESA, Strategic Plan for a Scientific Cloud 

Computing, 2011, s. 20. 
130  Robert Jenkins of CloudSigma in Digital Agenda Assembly, Report from Workshop 18: “Towards a Cloud 

Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand”, 2011, s. 6. 
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5 PRZYSZŁOŚĆ USŁUG W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

● W krótkim okresie nie jest przesądzone, czy dojdzie do znaczących zmian w rodzaju 

oferowanych usług w chmurze. Jednak ich dostępność i potencjał może nadal 

wzrastać, podobnie jak korzyści skali powodują powstawanie coraz większych 

centrów danych, które będą nadal migrować do lokalizacji oferujących tańszą 

energię. 

● Podczas gdy niektóre usługi mogą zostać przeniesione do publicznej chmury z uwagi 

na potencjalne oszczędności, inne nadal pozostaną w otoczeniu prywatnym, 

ponieważ w dalszym ciągu odnotowuje się liczne przypadki, w których inteligentne 

wykorzystanie rozwiązań o małej skali jest tak samo, a czasem bardziej efektywne, 

niż działania na dużą skalę. 

● Kwestie takie jak bezpieczeństwo i prywatność mogłyby spowolnić rozwój – jeśli 

użytkownicy biznesowi i władze publiczne nie mają zaufania ani pewności, że można 

zaufać publicznym chmurom, nie zdecydują się na korzystanie z tej technologii. 

Jednak brak konkurencji, głównie ze względu na niewystarczającą 

interoperacyjność, może być jedną z największych przeszkód do pokonania w 

rozwoju usług w chmurze obliczeniowej. 

● Ważnym wyzwaniem w przyszłości będzie identyfikacja obszarów, w których rozwój 

chmury obliczeniowej może być koordynowany na szczeblu europejskim, aby 

uniknąć powielania i marnotrawstwa. Oznaczałoby to rozwiązywanie głównych 

kwestii normalizacyjnych w celu osiągnięcia interoperacyjności, zapewnienia 

skutecznej konkurencji między dostawcami poprzez skupienie się np. na integracji 

pionowej usługodawców lub umożliwianie lepszych zamówień publicznych na usługi 

w chmurze, aby zachęcić nowych uczestników rynku, i koordynacji europejskich i 

krajowych inicjatyw w zakresie chmury obliczeniowej. 

● Na znaczeniu zyska zdolność przyłączeniowa, ponieważ zwiększone wykorzystanie 

usług w chmurze spowoduje uzależnienie klienta od dostępności usług 

szerokopasmowych (w tym bezprzewodowych sieci komórkowych 4G lub innych 

dostępnych technologii); Ważnym czynnikiem mogą stać się zwłaszcza prędkości 

wysyłania danych. Dostęp do usług w chmurze za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych byłby ułatwiony przez szeroki dostęp do internetu na terenie całej UE bez 

skomplikowanych i kosztownych rozwiązań roamingowych. 

● Ze względu na problemy kompetencyjne, jest mało prawdopodobne w praktyce, aby 

konsumenci europejscy dochodzili swoich roszczeń od dostawców usług w chmurze 

w innych systemach prawnych. Zapewnienie odpowiednich środków na dochodzenie 

roszczeń jest niezbędne dla przyszłości w dziedzinie usług konsumpcyjnych, istnieje 

bowiem silna asymetria sił między konsumentami a dostawcami usług w chmurze. 
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5.1 Przyszłe trendy w dziedzinie usług w chmurze obliczeniowej 

Prognozowanie nie jest z definicji nauką ścisłą, choć niektóre prognozy na temat 

prawdopodobnego rozwoju usług w chmurze obliczeniowej zaczynają się sprawdzać. 

Większość ekspertów technologicznych i zainteresowanych stron (71%) ankietowanych 

przez Pew Internet w 2010 r.131 sądzi, że będzie „funkcjonować głównie w chmurze” w 2020 

r., raczej niż stacjonarnie, „pracując głównie z wykorzystaniem aplikacji w cyberprzestrzeni 

dostępnych za pośrednictwem urządzeń sieciowych”, zamiast za pomocą aplikacji 

zainstalowanych na komputerze osobistym. 

Niektóre usługi w chmurze są już stosunkowo dopracowane, nie dojdzie więc raczej w 

najbliższym czasie do znaczących zmian w rodzaju oferowanych usług. Prawdopodobnie ich 

dostępność i potencjał będą nadal radykalnie wzrastać. Korzyści skali będą powodować 

powstawanie coraz większych centrów danych, które będą nadal migrować do lokalizacji 

oferujących tańszą (potencjalnie odnawialną) energię132. Inne rodzaje zasobów (muzyka, 

film) staną się powszechniej dostępne w systemie płatności za każdorazowe skorzystanie 

(pay-per-use) lub w modelu subskrypcji za pośrednictwem chmury w znacznie większej 

liczbie krajów, o ile wymienione powyżej kwestie związane z fragmentacją prawa zostaną 

załatwione. 

Jeden z branżowych uczestników Zgromadzenia Agendy Cyfrowej następująco podsumował 

najważniejsze trendy rozwoju: „elastyczność (większa elastyczność), mechanizm federacji 

(oznaczający większą interoperacyjność i przenośność) i osobiste chmury obliczeniowe 

(inteligentne urządzenia, usługi)”133. Microsoft prognozuje coraz większe korzyści ze skali 

chmury oraz to, że bezpieczeństwo i innego rodzaju zgodności z przepisami ulegną dalszej 

poprawie wraz ze zwiększeniem stopnia uwagi rozwojem narzędzi i doświadczenia 

dostawców. Przewidziano też, że „usługi w chmurze umożliwią grupom IT skupienie się na 

innowacyjności, pozostawiając nieróżnicujące działania wiarygodnym i efektywnym 

kosztowo dostawcom”134. W dłuższej perspektywie, sektor IT dostrzega także wzrost 

zatrudnienia oraz zmiany w wymaganych umiejętnościach i rodzaju pracy: od zadań 

technicznych do większej liczby zadań administracyjnych, jak negocjowanie umów i obsługa 

zapytań klientów135. 

Przedstawiciel dużej firmy technologicznej powiedział nam, że firma oczekuje, że lepszy 

mechanizm federacji chmury umożliwi łatwe i bezpieczne przenoszenie danych w obrębie i 

pomiędzy poszczególnymi chmurami. Przewiduje się, że większa automatyzacja wynikającą 

z innowacji technologicznych umożliwi określenie, umiejscowienie i dostarczenie usług w 

chmurze przy minimalnym udziale człowieka, co pozwoli na większą optymalizację centrum 

danych pod kątem maksymalnego wykorzystania i efektywności energetycznej. Podziela się 

też poglądy większości dostawców, że usługi w płynny sposób dostosują się do urządzeń 

                                           
131  Pew Internet and American Life Project, The future of cloud computing, 2010. 
132  Wystąpienie o patent „wodnego centrum danych” przez firmę Google, 

zob.http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07/googles-search-goes-out-to-sea/.  
133  Digital Agenda Assembly, Report from Workshop 18: “Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: 

Matching Supply and Demand”, 2011, presentation of Mois s Navarro Mar n, Director of Cloud Strategy and 

Services at Telefónica, s. 5. 
134  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Microsoft whitepaper, 2010. 
135  Wpływ chmury obliczeniowej na zatrudnienie w sektorze IT jest niepewny i wykracza poza zakres tego 

opracowania. Więcej szczegółów zob. Wyld, D. C., The Cloudy Future of Government IT Cloud Computing and 

the Public Sector around the world, International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), Vol 1, Num 

1, 2010, s. 12; and Euractiv.com, Cloud Computing: Good or bad for IT jobs?, 2011 

http://www.euractiv.com/specialreport-cloud-computing/cloud-good-bad-jobs-news-509132; and LSE, Castro, 

D, Grous, A & Karrberg, P, Modelling the Cloud - Employment effects in two exemplary sectors in The United 

States, the United Kingdom, Germany and Italy, January 2012. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07/googles-search-goes-out-to-sea/
http://www.euractiv.com/specialreport-cloud-computing/cloud-good-bad-jobs-news-509132
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użytkowników końcowych: smartfonów, tabletów, laptopów lub większych komputerów 

stacjonarnych. Urządzenia te mogą być tańsze i mniej skomplikowane po przeniesieniu 

części ich zawartości i zasobów obliczeniowych do środowiska chmury, jak ma to miejsce w 

przypadku nowego laptopa Google Chromebook który jest zasadniczo tytułową 

przeglądarką, z którego można uzyskać dostęp do poszczególnych aplikacji, jak edytory 

tekstu, przechowywanie lub edycja zdjęć, itp. Jest to uzależnione od połączenia z 

internetem (zob. też poniżej) z ograniczonymi możliwościami w trybie offline. 

Jednakże, podczas gdy niektórzy oczekują większego przeniesienia usług do publicznej 

chmury z uwagi na potencjalne oszczędności, inni podkreślają, że specjalne usługi 

pozostaną w prywatnych środowiskach, jak wspomniano w punkcie 4.2.4, ponieważ (jak 

np. w przypadku energii elektrycznej) nawet jeśli duże elektrownie są często bardziej 

efektywnym sposobem wytwarzania energii, to nie zawsze tak jest i istnieje wiele 

przypadków, w których inteligentne wykorzystanie rozwiązań na małą skalę jest 

porównywalnie – a nawet bardziej – efektywne niż rozwiązania na dużą skalę.  

Tim O'Reilly, który ukuł termin „Web 2.0”, zasugerował, że: „Przyszłość należy do usług, 

które reagują w czasie rzeczywistym na informacje dostarczane zarówno przez 

użytkowników jak i przez elektroniczne sensory”. Uważa, że chmura jest naturalnym 

miejscem dla tego rodzaju usług ze względu na ich wymagania w zakresie wysokiej 

dostępności i połączenie danych z wielu źródeł136. Dostępność taniej mocy obliczeniowej i 

pamięci masowej za pośrednictwem chmury powinna umożliwić powstanie wszelkiego 

rodzaju nowych usług, na poziomie konsumentów i poza nim (zob. punkt 6.3.2 poniżej).  

 

5.2 Przeszkody do pokonania w przyszłości 

Aktualne wyzwania i przeszkody w rozwoju modelu chmury obliczeniowej opisanego w 

rozdziale 5 będą istniały do czasu, gdy zostaną one usunięte zarówno za pomocą praktyk 

branżowych, jak i odpowiednich polityk. Jak wspomniano poprzednio, pomimo iż kwestie 

bezpieczeństwa i prywatności mogą nie blokować funkcjonowania modelu, mogą one 

spowolnić jego rozwój, ponieważ użytkownicy biznesowi i organy publiczne nie będą 

korzystały z tej technologii w sytuacji, gdy nie będą miały one pewności co do 

wiarygodności chmur obliczeniowych lub dowodów potwierdzających ich wiarygodność.  

 

Najważniejszą i najbardziej charakterystyczną dla technologii chmury obliczeniowej 

przeszkodą, której występowanie przewiduje się w przyszłości jest brak współpracy wraz z 

wynikającymi z niego skutkami dla konkurencji, co opisano już w pewnym zakresie w 

rozdziale 5. W opisie dotyczącym tego problemu sformułowano konkluzję, iż rozwój 

standardów jest w tym zakresie kwestią kluczową. Brak określonych standardów stanowi 

poważny problem głównie w zakresie dostarczania platform jako usługi (PaaS, zob. s. 16), 

ponieważ w tym przypadku interfejsy programowania aplikacji (API) są zwykle zastrzeżone 

prawnie lub przynależą do każdej usługi137. Oznacza to, iż organizacje mogą stanąć wobec 

konieczności korzystania z usług konkretnego dostawcy, jak również stać się ofiarą wzrostu 

cen. W tym kontekście, zgoda dostawców usług na przestrzeganie otwartych standardów 

jest jednym z najważniejszych przyszłych rozwiązań.  

 

                                           
136  The Economist, Let it rise: A special report on corporate IT, 2008, s. 8. 
137  European Commission, DG Information Society and Media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The Future of 

Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010. 
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Na poniższym rysunku przedstawiono przewidywaną szybkość rozwoju infrastruktury, 

platformy, oprogramowania i procesów biznesowych różnych sektorów chmury 

obliczeniowej przy założeniu wzrostu współpracy i przenośności. 

 

Rysunek 6: Ewolucja potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

 
Źródło: Macleod, A., Update on G-Cloud, Application Store for Government and Data Centre Consolidation, 

Cabinet Office presentation; 2011138 

 

5.2.1 Współpraca państwa członkowskiego w zakresie inicjatyw dotyczących 

chmury obliczeniowej  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 2.2, administracje publiczne UE w 

niewielkim stopniu korzystały z chmury obliczeniowej ze względu na to, iż jej potencjał 

pozostaje nadal niezbadany; jeżeli jednak zakres, w jakim rozwiązanie to jest przyjmowane 

wzrośnie, określenie obszarów koordynacji rozwoju chmury obliczeniowej na szczeblu 

europejskim w celu uniknięcia powielenia i strat stanie się ważnym przyszłym wyzwaniem.  

 

                                           
138  Materiały dostępne na stronie 

http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXT 

z8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf  

http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf
http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf
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W tym względzie współpraca stanie się bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli kraje UE mają 

współdziałać w zakresie projektów dotyczących chmury, zgodnie ze stwierdzeniem jednego 

z europejskich urzędników:  

„Jeżeli państwa członkowskie chcą rozpocząć współdzielenie zasobów, nawet gdy 

będzie to tylko sprzęt komputerowy, muszą one dysponować przejrzystymi, 

wspólnymi specyfikacjami technicznymi, wspólną infrastrukturą, ponieważ w 

przeciwnym razie nie będą one zdolne do rozpoczęcia współdzielenia zasobów. […] 

Toczą się dyskusje dotyczące utworzenia centrów danych w krajach skandynawskich, 

ponieważ ograniczenie konieczności zapewnienia dodatkowego chłodzenia pozwala 

zaoszczędzić znaczne ilości energii. Tak więc owszem, jest ważne na [szczeblu] UE, 

abyśmy pracowali i unikali pewnych błędów, które popełniliśmy [w przeszłości] i które 

doprowadziły do straszliwej frustracji spowodowanej brakiem współpracy”. 

 

Jednym z modeli chmury obliczeniowej, który może okazać się szczególnie istotny dla UE 

jest model „chmur sfederowanych” – sposób zarządzania spójnością i kontrolą dostępu w 

sytuacji, gdy dwie lub więcej geograficznie rozdzielone chmury współdzielą 

uwierzytelnianie, pliki, zasoby obliczeniowe, zarządzanie i kontrolę lub dostęp do zasobów 

pamięci. Takie rozwiązanie może odgrywać szczególnie istotną rolę w zapewnianiu 

współpracy między różnymi narodowymi usługami chmury obliczeniowej różnych państw 

członkowskich. 

 

Oprócz wymienionych kwestii współpracy/konkurencji związanych z przyjęciem pewnych 

standardów, istotne będzie również rozważenie sposobu zastosowania istniejących polityk 

UE w odniesieniu do konkretnej charakterystyki chmury obliczeniowej. We wspomnianej 

wcześniej ekspertyzie przeprowadzonej przez Uniwersytet w Tilburgu139 podaje się 

szczegółową i techniczną analizę potencjału legislacyjnego UE w odniesieniu do rozwiązania 

poszczególnych kwestii dotyczących konkurencji, takich jak współpraca, przenośność, 

uzależnienie się od jednego dostawcy oraz integracja pionowa (tj. potencjał dostawców 

usług internetowych (ISP) stanowiących „wrota” do chmur, do dostarczania również usług 

chmury obliczeniowej i tym samym potencjalny wpływ na konkurencję i neutralność sieci). 

W ekspertyzie podane są trzy istotne systemy prawne (legislacja UE dotycząca konkurencji, 

ramy dotyczące telekomunikacji oraz dyrektywa o handlu elektronicznym), które mają 

znaczący wpływ na chmury, ale nie regulują kwestii dotyczących chmury obliczeniowej 

„tam, gdzie to ma naprawdę znaczenie”. Ekspertyza ta kończy się następującą konkluzją: 

„Nowe usługi takie, jak chmura obliczeniowa cechuje poziom konwergencji między 

operatorami sieci a dostawcami usług internetowych (ISP), dostawców treści i usług handlu 

elektronicznego. Sytuacja ta wymaga usprawnionego podejścia, w którym zakres i zasięg 

jakim dysponują usługi chmury obliczeniowej jest usprawniony poprzez ramy regulacyjne. 

W chwili obecnej wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją przeciwną…”140 Kwestie 

takie, jak integracja pionowa, fragmentacja rynku wewnętrznego lub przenośność danych 

powinny zostać uregulowane na szczeblu UE, zgodnie z istniejącymi strategiami, a być 

może również wykraczając poza nie. 

 

Wreszcie zamówienia publiczne są kolejnym obszarem współpracy w ramach UE, ponieważ 

jest to ważny element stymulujący konkurencję i w tym względzie europejskie organy 

publiczne mają poważną rolę do odegrania w zakresie wspierania innowacyjności i 

tworzenia szans dla nowych podmiotów wchodzących na rynek. W swoim ostatnim 

                                           
139  Sluijs, J. P., Larouche, P. & Sauter, W., Cloud Computing in the EU Policy Sphere, TILEC Discussion Paper No. 

2011-036, 2011. Materiały dostępne na stronie SSRN: http://ssrn.com/abstract=1909877. 
140  Tamże, s. 38. 

http://ssrn.com/abstract=1909877
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przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym (styczeń 2012 r.) Neelie Kroes, 

wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej zauważyła, że 

zamówienia publiczne z dziedziny informatyki stanowią około 20 procent całego rynku, ale 

aktualnie są one podzielone i ich wpływ jest ograniczony. Tę siłę nabywczą można ujarzmić 

poprzez zwiększoną harmonizację i integrację, a w ostatecznym rozrachunku poprzez 

wspólne zamówienia na szczeblu ponadnarodowym. 

 

Jako przykład przyszłych możliwości, rząd Wielkiej Brytanii zorganizował ostatnio w ramach 

strategii rządowej chmury obliczeniowej (G-Cloud) otwarty przetarg przy zamówieniu 

publicznym z uproszczoną procedurą, w celu zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw. 

Celem tej strategii jest utworzenie ram dla dostawców zamówień, którzy mogą dostarczać 

usługi chmury obliczeniowej tak, aby w razie potrzeby organizacje publiczne mogły uzyskać 

natychmiastowy dostęp do chmury141. Wstępne wyniki pokazują, że prawie 300 dostawców 

złożyło oferty dotyczące około 2000 oddzielnych usług. Sytuację tą zestawiono z aktualnym 

stanem, gdzie 80% usług administracji publicznej dostarczanych jest przez zaledwie sześciu 

dostawców świadczących je na podstawie umów długoterminowych142. 

 

5.2.2 Łączność 

Możliwe dalsze ryzyko wymienione przez naszych rozmówców dotyczy zwiększonego 

korzystania z usług dostępnych w chmurze obliczeniowej i wynika ze związanej z tym 

zależności klienta od dostępności internetu szerokopasmowego o wysokiej przepustowości 

(włącznie z bezprzewodowymi sieciami telefonii komórkowej 4G i innymi dostępnymi 

technologiami). Chmura obliczeniowa zwiększa ilość danych przesyłanych za pośrednictwem 

internetu szerokopasmowego co oznacza, że zapotrzebowanie na takie usługi wzrośnie; 

Może wystąpić problem „wąskiego gardła” w odniesieniu do przesyłu danych, jak wyjaśnia 

jeden z europejskich urzędników: 

„Jeżeli budujemy te szybkie sieci to robimy to dlatego, że za ich pośrednictwem 

przesyłane będą dane i nie będą to tylko filmiki z serwisu YouTube, nawet jeżeli 

stanowią one większą część planowanego przesyłu. Za pośrednictwem tych sieci 

przesyłane będą również inne dane i w tym celu potrzebna będzie bardzo szybka 

infrastruktura o niskim wskaźniku opóźnienia, umożliwiająca codzienną pracę z 

wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Rozpoczynając pracę z wykorzystaniem 

chmury obliczeniowej, nie mogę czekać tylko dlatego, że sieć jest silnie obciążona. 

Jeżeli tak będzie, to ludzie nigdy nie zaczną korzystać z tego rozwiązania. Takie 

problemy opóźniają proces przyjęcia proponowanego rozwiązania. Z drugiej strony, 

jeżeli usługi chmury obliczeniowej staną się dostępne, ludzie będą chcieli z nich 

korzystać i będą nimi zainteresowani i będą również płacić za dostęp do szybszej 

sieci”.  

 

Ponadto, sam charakter pracy w chmurze oznacza, że ludzie będą zainteresowani dostępem 

do szybkości wysyłania danych podobnych do szybkości pobierania danych, co oznacza, że 

szybkości wysyłania danych mogą stać się bardzo ważnym czynnikiem. Aktualnie dostępne 

szybkości pobierania danych są często znacząco wyższe od szybkości wysyłania danych143. 

 

                                           
141  Zob. http://gcloud.civilservice.gov.uk/supplier-zone/. 
142  Zob. Chant, C., CIOs You must be the change you wish to see in the world, 2011 na stronie http://gcloud. 

civilservice.gov.uk/2012/01/12/cios-%E2%80%A6-you-must-be-the-change-you-wish-to-see-in-the-world/. 
143  OECD, Network Developments in Support of Innovation and User Needs, 2009. 

http://gcloud.civilservice.gov.uk/supplier-zone/
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Aby podjąć wyzwanie związane z ogólnoeuropejską dostępnością do internetu 

szerokopasmowego o wysokiej przepustowości, Komisja Europejska zaproponowała 

utworzenie instrumentu „Łącząc Europę”, dysponującego budżetem wynoszącym co 

najmniej 7 miliardów euro, przeznaczonym na inwestycje w infrastrukturę internetu 

szerokopasmowego o wysokiej przepustowości. Cele agendy cyfrowej na rok 2020 

zakładają dostęp do internetu szerokopasmowego dla wszystkich europejczyków z 

szybkością wynoszącą co najmniej 30 megabitów na sekundę (Mb/s), przy co najmniej 

50% gospodarstw domowych korzystających z szybkości powyżej 100 (Mb/s)144. 

 

5.2.3 Ochrona konsumentów i jednolity rynek 

Dostępne w chmurze obliczeniowej usługi przeznaczone dla konsumentów są już dosyć 

zaawansowane i mają ustaloną pozycję na rynku, o czym świadczy to, iż korzystają z nich 

miliony użytkowników. Będą one rozwijały się w dalszym ciągu, na przykład dzięki szybkiej 

ekspansji stron umożliwiających wypożyczanie filmów (Netflix) lub przesyłanie muzyki 

(Spotify) pod warunkiem, że aktualnie rozdrobnione systemy UE dotyczące licencjonowania 

i praw autorskich zostaną odpowiednio uregulowane (co stanowi część planów Komisji w 

ramach agendy cyfrowej na rok 2020)145. Badanie kwestii związanych z własnością 

intelektualną w środowisku online, nawet jeżeli nie są one ograniczone do chmury 

obliczeniowej lub ściśle z nią związane, jak opisano w rozdziale 5.1.1, jest kluczowe dla 

rozwoju jednolitego rynku treści cyfrowych. Według naszych rozmówców, konsumenci w UE 

są chronieni przed „szkodliwym działaniem chmury” za pomocą istniejących przepisów 

prawa, w szczególności przez przepisy regulujące kwestie niedozwolonych postanowień 

umownych oraz nieuczciwych praktyk handlowych. Niemniej jednak, jak zaznaczono w 

poprzednich rozdziałach, wielu dostawców usług masowych ma swoje siedziby poza 

obszarem jurysdykcji UE, a kluczowe warunki umów nie są przejrzyste lub w ogóle nie 

zostają określone. Tak więc w praktyce istnieje bardzo niski stopień prawdopodobieństwa, 

aby konsumenci europejscy mogli dochodzić swoich roszczeń lub uzyskać odszkodowanie. 

Zapewnienie w przyszłości odpowiednich środków zapewniających możliwość składania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń w obszarze usług konsumenckich jest niezbędne. Należy 

zapewnić dostępność obu alternatywnych rozwiązań takich, jak procedury postępowania 

spornego prowadzonego online oraz środki zbiorowego dochodzenia roszczeń, ze względu 

na silną dysproporcję sił między konsumentami a dostawcami usług w chmurze 

obliczeniowej. W ramach agendy cyfrowej na rok 2020 Komisja Europejska zamierza 

zbadać propozycje dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń w oparciu o konsultacje z 

zainteresowanymi stronami. 

                                           
144  Zob. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0& 

language=EN&guiLanguage=en 
145  Europejska agenda cyfrowa na rok 2020 przewiduje wiele działań w odniesieniu do tej kwestii w ramach 

pierwszego filaru obejmującego jednolity rynek treści cyfrowych 

(http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm). Zob. również rozdział 7.2.1 poniżej. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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5.3 Przyszłe korzyści ogólnoeuropejskie  

Europa dysponuje ambitną agendą cyfrową stanowiącą kluczowy element koncepcji 

inteligentnego wzrostu w ramach szerszej strategii „Europa 2020”. Agenda ta zawiera plany 

ponad 100 konkretnych inicjatyw mających na celu stymulację dalszego rozwoju sektora 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE. Chmura obliczeniowa wymieniona jest w 

kontekście badań i innowacji oraz współpracy organów publicznych146, chociaż ma ona 

znaczenie również dla innych proponowanych działań, w szczególności tych dotyczących 

jednolitego rynku. Plan ten zakłada opublikowanie w 2012 r. strategii dotyczącej 

stymulowania chmury obliczeniowej oraz włączenia państw członkowskich w trwające już i 

prowadzone na dużą skalę projekty pilotażowe w zakresie współpracy w obszarach interesu 

publicznego (pod nazwą program na rzecz konkurencyjności i innowacji). Projekty 

pilotażowe uwzględniają projekty dotyczące rozmieszczenia zintegrowanych usług opieki, 

przygotowania infrastruktury dla usług na szczeblu UE oraz projekt e-sprawiedliwość147. 

 

Wiele innych inicjatyw agendy cyfrowej przedstawionych przez Komisję w rzeczywistości 

dotyczy barier i zagrożeń wymienionych powyżej w rozdziałach 4 i 5. Na przykład, zgodnie 

z inicjatywami utworzonymi w celu uzyskania „dynamicznego jednolitego rynku cyfrowego” 

i zbudowania zaufania wśród konsumentów, działania przeznaczone na kolejne 12–24 

miesiące zawierają uzupełnienie dyrektywy o ochronie danych z 1995 r. o nowe 

prawodawstwo (jak wspomniano powyżej, propozycje Komisji opublikowano w dniu 25 

stycznia 2012 r.); oraz wnioski ustawodawcze dotyczące alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów i rozstrzygania sporów drogą elektroniczną, w celu uzupełnienia 

aktualnego braku rozwiązań dotyczących dochodzenia roszczeń (wnioski opublikowano w 

dniu 29 listopada 2011 r.). Ponadto, planuje się zakrojone na szeroką skalę przeglądy 

systemów praw autorskich i licencjonowania. Choć kwestie te nie są nierozerwalnie 

związane z chmurą obliczeniową, mają one duży potencjał wpływu na dalszy i szybki rozwój 

w całej UE usług chmury obliczeniowej takich, jak wypożyczanie i przesyłanie  

muzyki i filmów148. 

 

5.3.1 Wpływ chmury obliczeniowej na środowisko 

Oprócz omówionych już ogólnych korzyści dotyczących konkurencyjności i innowacji w 

zakresie usług informatycznych świadczonych na rzecz europejskich konsumentów, 

przedsiębiorstw i rządów, główną dodatkową korzyścią jaką może przynieść wykorzystanie 

chmury obliczeniowej jest jej potencjał uczynienia technologii informatycznych bardziej 

przyjaznymi dla środowiska. Umożliwia ona organizacjom ograniczenie zużycia energii 

potrzebnej do pracy bezczynnych serwerów; zapewnia wydajniejsze wykorzystanie zasobów 

energii i sprzętu; a nawet umożliwia przeniesienie obliczeń wymagających dużej ilości 

energii do centrów danych dysponujących odnawialnymi źródłami energii. Z drugiej strony, 

chmura obliczeniowa może mieć również negatywny wpływ na środowisko – wstępny plan 

wybudowania dużych centrów danych kumuluje się z całością infrastruktury informatycznej, 

którą dysponują przedsiębiorstwa, rządy i konsumenci. Ponadto, wysoki poziom 

                                           
146  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Agenda For Europe, 

COM(2010) 245 final/2, 2010. 
147  Zob. Działanie 56 na stronie http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id 

=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A. 
148  W zakresie działań planowanych na kolejne 12–24 miesięcy zob. dokument European Commission, Digital 

Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A


Chmury obliczeniowe 

 

PE 475.104 93 

efektywności energetycznej ogranicza koszty, co powoduje uwolnienie kapitału 

przeznaczanego na zakup nowych serwerów i centrów danych, prowadząc do tzw. efektu 

rykoszetu (z możliwością braku redukcji emisji CO2 w końcowym rozrachunku). Badania 

mające na celu zapewnienie metodologii i obliczenie wszystkich tych wpływów są nadal na 

wczesnych etapach; w jednej z ekspertyz szacuje się potencjalne łączne zmniejszenie 

emisji dwutlenku węgla dla całej UE na poziomie ok. 7,42 miliona ton149. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz zrównoważonego rozwoju są 

jednym z kluczowych działań uwzględnionych w Europejskiej agendzie cyfrowej na rok 

2020, w której uznaje się, że ICT mogą zarówno przyczynić się do zwiększonego zużycia 

energii, jak i stanowić jednocześnie wydajniejszy sposób wykorzystania zasobów oraz 

wywierać pozytywny wpływ na środowisko. Zwrócono się do branży o przyjęcie wspólnej 

metodologii pomiarowej w odniesieniu do wydajności energetycznej i emisji gazów 

cieplarnianych, a zaproponowane metodologie są aktualnie badane w projektach 

pilotażowych150. 

5.3.2 Przyszłe usługi chmury obliczeniowej przeznaczone dla jednolitego rynku  

Jak wspomniano wcześniej, prowadzone są pilotażowe inicjatywy projektowe w celu 

utworzenia wspólnego zasobu usług administracji publicznej przeznaczonych dla jednolitego 

rynku. Instytucje UE mają oczywistą rolę do odegrania w celu pomocy państwom 

członkowskim w koordynacji ich aktywności w zakresie chmury obliczeniowej tak, aby 

umożliwić uzyskanie korzyści na większą skalę oraz zapewnić skuteczniejszą współpracę w 

obszarach określonych w Traktatach, od kontroli celnej po system RAPEX (wspólny system 

szybkiego informowania dotyczący bezpieczeństwa produktów). Najważniejsze czynności 

dotyczące współpracy wewnątrz UE można udoskonalić, przyjmując technologie oferowane 

przez chmurę obliczeniową, jak wyjaśnia jeden z europejskich urzędników:  

„W administracji elektronicznej istnieją pewne klasyczne systemy przetwarzania 

transakcji bardzo podobne do systemu SWIFT przyjętego w bankowości. Jak dotąd 

wszystkie one są tworzone bardzo specyficznie na zasadzie rozwoju aplikacji 

oprogramowania. Wiele polityk potrzebuje tego rodzaju systemu kontroli opierającego 

się na transakcjach. Cała nadzieja w tym, że można zbudować je w znacznie prostszy 

i efektywniejszy pod względem kosztów sposób tak, aby stały się one osiągalne dla 

tych polityk. W przypadku systemu kontroli celnej i podatkowej jest to rozwiązanie 

uzasadnione. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie znacznych kwot pieniędzy. W 

przypadku kwestii dotyczących imigracji, Schengen, także jest to rozwiązanie 

uzasadnione. (…) Sądzę, że prawie każda dyrekcja generalna Komisji z radością 

przyjęłaby taki system”. 

                                           
149  OECD, Cloud Computing, forthcoming 2012, s. 13–15; cytuje za Thomond, P., Gann, D., MacKenzie, I i A. 

Velkov, The Enabling Technologies of a Low Carbon Economy; From Information Technology to Enabling 

Technology: Can Cloud Computing Enable Carbon Abatement? Summary Report, 2011 na stronie 

http://www.enablingtechnology.eu/environment/academic_study. 
150  Zob. rozdział dotyczący filaru 7 w dokumencie European Commission, Digital Agenda for Europe, Annual 

Progress Report, 2011, s. 14. 

http://www.enablingtechnology.eu/environment/academic_study
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Inny urzędnik europejski wypowiedział się obszerniej na temat potencjalnych korzyści 

wynikających ze wzajemnego uczenia się i zwiększonej efektywności dla administracji 

publicznych, które mogą wynikać z takiej współpracy ułatwionej przez rozwiązania 

technologiczne: 

„Jeżeli przyjrzymy się złożonym mechanizmom administracji publicznej, gdzie 

administracja wykazuje konserwatywne skłonności do pracy wyłącznie w znany sobie 

sposób, odtwarzanie usług, odtwarzanie wiedzy wymaganej do zaoferowania usług 

jest sposobem na pozyskanie tej wiedzy lub usług od ich kolegów z innej 

administracji, a wówczas pracownicy administracji mogliby zaoferować dużo lepsze 

usługi. (…) technologia internetowa, usługi internetowe umożliwiają im wykonywanie 

tych czynności w niezmiernie efektywny sposób… [Na przykład,] w administracjach 

domeny zamówień publicznych odtwarzane [są] wszystkie rodzaje baz danych 

zawierających numery VAT (…) Gdyby jednak organy podatkowe umożliwiały dostęp 

do swoich baz danych dotyczących podatku VAT wszystkim administracjom 

publicznym, nie musiałyby prowadzić ich samodzielnie (…) ale miałyby bezpośredni 

dostęp do źródła informacji i tym samym dysponowałyby (…) aktualnymi 

informacjami, i nie musiałyby nawet zwracać się do firm o podanie ich numerów VAT, 

w sytuacji, gdy firmy te uczestniczyłyby w przetargu”. 

Bardzo ważną przekrojową usługą zarówno dla administracji elektronicznej, jak i usług 

biznesowych jest autoryzacja (lub poświadczenie tożsamości) i usługa ta określona została 

jako dobrze rokujący aspekt chmury obliczeniowej. Cyfrowy plan działania przewiduje 

nowelizację dyrektywy o podpisie elektronicznym i transgranicznym uznawaniu 

elektronicznych dowodów tożsamości jako czynnik o kluczowym znaczeniu dla jednolitego 

rynku151. Europejski urzędnik wyjaśnił dlaczego utworzenie wspólnego cyfrowego systemu 

identyfikacji jest jego zdaniem ważne: 

„Elektroniczny dowód tożsamości stanowi klucz do dalszych rozwiązań w obszarze 

działań publicznych. Po określeniu tożsamości osoby można podjąć decyzję w zakresie 

dalszego postępowania. Potrzebny jest wiarygodny mechanizm elektronicznego 

dowodu tożsamośc (…). ponieważ otwarcie usług dla stron trzecich… powoduje 

zwielokrotnienie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem (…) Dlatego musimy 

opracować technologię, która pozwoli nam uniknąć tego problemu”. 

Dyskusje dotyczące elektronicznych dowodów tożsamości zawsze wywołują obawy 

związane z teorią „Wielkiego Brata”, w szczególności w krajach takich, jak Wielka Brytania, 

w których nie funkcjonuje instytucja dowodu osobistego. Jednak zdaniem jednego z 

urzędników rządowych autoryzacja nie musi być związana z dowodem osobistym:  

„Obecnie wdrażamy instytucję mobilnej tożsamości elektronicznej, która pozwoli na 

korzystanie z cyfrowego certyfikatu w odniesieniu do usług elektronicznych 

świadczonych przez państwo w każdych okolicznościach (…) Jest to elektroniczna 

tożsamość, ale nie jest ona zapisana w dowodzie osobistym. Jest ona zapisana na tej 

podpisanej karcie identyfikacyjnej w telefonie, na karcie SIM telefonu. I gdziekolwiek 

wymagany jest podpis lub certyfikat użytkownika, wprowadza on swój kod PIN, aby 

uzyskać dostęp do informacji zawartych na karcie SIM, a certyfikat staje się dostępny 

dla aplikacji”.  

Na poziomie strategicznym Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(EINSA) zaleca, „aby rządy narodowe i instytucje Unii Europejskiej (…) prowadziły dalsze 

badania koncepcji europejskiej chmury rządowej jako ponadnarodowej przestrzeni 

wirtualnej, dla której można stosować stały i zharmonizowany zespół reguł, zarówno pod 

                                           
151  Zob. działania 8 i 83. 
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względem legislacji, jak i polityki bezpieczeństwa oraz miejsca, w którym można rozwijać 

współpracę i standaryzację. Ponadto taka szeroka infrastruktura Unii Europejskiej może być 

wykorzystana w kontekście ogólnoeuropejskiego planu wzajemnej pomocy i wsparcia w 

sytuacjach wyjątkowych”152. 

Również Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Europejska Organizacja Badań 

Jądrowych (CERN) przedstawiły ostatnio we wspólnym dokumencie wizję kształtowania 

Europejskiej Przemysłowej Strategii w Zakresie Naukowej Infrastruktury Chmury 

Obliczeniowej, która ma zostać wdrożona do roku 2020. Zakłada się, że infrastruktura 

chmury obliczeniowej „zapewni wymienne usługi w zakresie przetwarzania, 

rozpowszechniania i archiwizowania danych, platform do tworzenia aplikacji, prowadzonego 

na dużą skalę, otwartego i darmowego zarządzania zestawami danych oraz bibliotek”. 

Planuje się zapewnienie fizycznych i organizacyjnych struktur oraz zasobów wymaganych 

do informatycznej obsługi instytucji badawczych, przedsiębiorstw, administracji i 

społeczeństwa. „Aby przyłączyć się do Infrastruktury Europejskiej Chmury Obliczeniowej 

dostawca usługi będzie musiał spełnić wymogi dotyczące zgodności ze standardami jakości, 

kompatybilności z innymi dostawcami oraz przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa/integralności”153. 

Potencjalnie dużych korzyści dla badań upatruje się zwłaszcza w elastyczności, szybkości i 

łączeniu wspólnych zasobów, które może zapewnić model technologii chmury, zgodnie z 

wyjaśnieniem przestawionym przez jednego z europejskich urzędników: 

„[Wielki Zderzacz Hadronów CERN produkuje] kolosalne ilości danych w ciągu każdej 

sekundy i dziś prowadzone są prace nad europejską infrastrukturą sieciową 

zmierzające do wyprowadzenia tych danych tak, aby badacze mogli obserwować w 

czasie rzeczywistym jak dane te obiegają świat. Sieć ta znajduje się w sektorze 

publicznym (…) Ale oni zdają sobie sprawę z tego, że rozwój jest teraz tak szybki, że 

utrzymanie planowanej szybkości z wykorzystaniem wyłącznie sektora publicznego 

może okazać się niewykonalne… Przeprowadzono analizę, która wykazała, że 

dostawcy w Europie nie są w stanie spełnić tych wymagań, i to samo dotyczy 

dostawców z Ameryki. (…) Więc rozpoczęto proces, w wyniku którego połączono 

wysiłki w celu zebrania wspólnych wymogów, a cały pomysł oparty jest na założeniu 

konkretnego lub wirtualnego połączenia mocy nabywczej, niezależnie od sektora. (…) 

Jest to dobry przykład i chcielibyśmy powielić podobne rozwiązanie w większym 

wymiarze sektora publicznego. Badanie to tylko jedna strona medalu. Organizując je, 

stają się prekursorami, ponieważ mają większą ilość danych niż ktokolwiek inny”.  

                                           
152  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Security and resilience in governmental clouds, 2011, s. 9. 
153  CERN i ESA, Strategic Plan for a Scientific Cloud Computing infrastructure for Europe, 2011. 
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6 WNIOSKI I ZALECENIA 

● Z punktu widzenia instrumentów polityki główne obawy i zagrożenia związane z 

chmurą obliczeniową można podzielić na trzy główne kategorie: kwestie związane z 

ramami legislacyjnymi (rozproszenie przepisów prawa; właściwa jurysdykcja; 

zgodność i odpowiedzialność; egzekucja i dochodzenie roszczeń), kwestie związane z 

umowami i ich warunkami głównymi oraz pobocznymi (umowy o poziomie usług; 

umowy z użytkownikami końcowymi; warunki główne i poboczne zachowania 

prywatności; jasność i przejrzystość) oraz kwestie związane z przyjętymi 

standardami (interoperacyjność; przenośność; uzależnienie od jednego 

sprzedawcy). 

● Odpowiednie działania mające na celu promocję i wspieranie dalszego rozwoju 

chmury obliczeniowej zostały już uwzględnione w programie na rzecz Europejskiej 

agendy cyfrowej. W oparciu o dowody zebrane w ramach przedmiotowej ekspertyzy 

decydenci UE powinni wziąć pod uwagę działania w pięciu obszarach: 

1. Uwzględnić kwestię braku uregulowań legislacyjnych poprzez pełną harmonizację 

przepisów dotyczących ochrony danych w całej UE; poprzez usunięcie braków 

dotyczących chmury obliczeniowej w innych systemach legislacyjnych UE; poprzez 

lepszą ochronę użytkowników w zakresie ujawniania przez dostawców danych na 

rzecz organów ścigania; wspieranie globalnych umów w zakresie standardów 

ochrony danych; oraz poprzez zapewnienie możliwości zbiorowego dochodzenia 

roszczeń w sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa i prywatności w odniesieniu do 

usług chmury obliczeniowej. Transgraniczne usługi chmury obliczeniowej zależne od 

jednolitego systemu ochrony praw własności intelektualnej odniosłyby korzyści ze 

zwiększonego poziomu harmonizacji w tym zakresie. 

2. Udoskonalić warunki główne i poboczne dotyczące wszystkich użytkowników poprzez 

rozwój modeli najlepszych praktyk międzynarodowych w odniesieniu do umów lub 

„umów modelowych”; oraz poprzez zapewnienie pełnej przejrzystości, dzięki 

zapewnieniu wszystkich warunków głównych i pobocznych w bardzo jasnym 

formacie. 

3. Uwzględnić obawy dotyczące bezpieczeństwa zainteresowanych stron poprzez 

zbadanie wykonalności niezależnego systemu audytu i certyfikacji dla systemów 

bezpieczeństwa dostawców; oraz poprzez rozszerzenie na dostawców usług chmury 

możliwości zastosowania niektórych postanowień dotyczących dostawców usług 

internetowych (ISP) i sieci telefonii komórkowej w granicach ram regulacyjnych UE 

dla łączności elektronicznej. 
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4. Wspierać chmurę sektora publicznego poprzez rozwój systemów współpracy 

opartych na chmurze obliczeniowej pomiędzy administracjami publicznymi w całej 

UE i koordynację wysiłków państw członkowskich; poprzez promowanie przyjęcia 

chmury obliczeniowej przez instytucje UE oraz jej integrację z planem administracji 

elektronicznej UE; oraz poprzez wspieranie rozwoju najlepszych praktyk w 

odniesieniu do zamówień publicznych w całej UE, w szczególności zakrojone na 

szeroką skalę zastosowanie otwartych standardów. 

5. Promować dalsze badania i rozwój chmury obliczeniowej, w szczególności w 

odniesieniu do: kosztów i korzyści zastosowania konwencjonalnych usług 

informatycznych w porównaniu do usług chmury obliczeniowej; dopasowania ram 

legislacyjnych UE i umów międzynarodowych do aktualnych i przyszłych scenariuszy 

usług chmury obliczeniowej; wpływu chmury obliczeniowej na gospodarkę i 

środowisko; empirycznych badań porównywalnych dla 27 krajów UE w zakresie 

doświadczeń, zachowania i postrzegania ryzyka przez użytkowników chmury 

obliczeniowej; oraz systemów wymiany zasobów i świadomości opartych na 

działaniu chmury, w szczególności mających na celu kształcenie i wymianę 

najlepszych praktyk wśród małych i średnich przedsiębiorstw i organów publicznych. 

 

6.1 Wnioski 

Celem przedmiotowej ekspertyzy jest zapewnienie szerokiego obrazu chmury obliczeniowej, 

w szczególności jej relacji wobec konsumentów i celów jednolitego rynku cyfrowego UE pod 

względem korzyści, powiązanych zagrożeń i wyzwań dla polityki. Celem badania jest 

zapewnienie informacji uzupełniających i wskazówek dla członków Komisji Runku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego w zakresie środków 

priorytetowych i działań, które powinny zostać podjęte w tej dziedzinie. Jednym z 

pierwszych wyzwań napotkanych w trakcie prowadzenia ekspertyzy było określenie 

ustalonej, szeroko akceptowanej definicji chmury obliczeniowej. Termin ten nie oznacza 

nowej technologii, ale raczej nowy sposób dostarczania usług obliczeniowych. Bez ustalenia 

użytecznej definicji termin ten pozostaje dosyć mglistym określeniem o wielu znaczeniach, 

które mogą obejmować wyjaśnienia tak szerokie, że mogą pokrywać się z działaniem 

całego internetu. Dlatego dla potrzeb przedmiotowej ekspertyzy przyjęto definicję chmury 

obliczeniowej podaną przez NIST (amerykański Krajowy Instytut Standaryzacji i 

Technologii), która, po sparafrazowaniu, odnosi się do usług i zasobów obliczeniowych 

(takich, jak oprogramowanie, zdalne przechowywanie plików itd.), do których można 

uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, bez 

względu na położenie geograficzne, i które można szybko dostosować do potrzeb 

użytkownika z wykorzystaniem minimalnego wysiłku w zakresie zarządzania.  

 

Zgodnie z tą definicją istnieją pewne korzyści i zagrożenia, które są typowe raczej dla 

modelu chmury obliczeniowej, niż dla całego światowego systemu online. Inne obawy 

wyrażane stanowczo przez zainteresowane strony (głównie dotyczące prywatności i 

bezpieczeństwa danych znajdujących się w chmurze) odnoszą się ogólnie do światowego 

systemu online, ale model chmury obliczeniowej sprawia, że są one bardziej wyraziste, co 

skutkuje brakiem zaufania i pewności po stronie użytkowników i może ograniczyć stopień 

przyjęcia tego rozwiązania. 
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W ostatnich latach chmura obliczeniowa zyskała na znaczeniu i znalazła się wyżej na liście 

polityk UE ze względu na swoje bliskie powiązania z celem jednolitego rynku dotyczącym 

uzyskania silniejszego i bardziej konkurencyjnego wewnętrznego rynku cyfrowego, jak 

opisano w ambitnej agendzie cyfrowej. Spojrzenie na potencjalne korzyści wynikające z 

przyjęcia tego modelu przetwarzania danych uzasadnia jego znaczenie jako narzędzia dla 

jednolitego rynku, ponieważ może ono przynieść znaczne oszczędności i zwiększyć 

konkurencyjność usług informatycznych dla organizacji publicznych i prywatnych. 

Rozwiązanie to umożliwia również wejście na rynek małym, nowym przedsiębiorstwom bez 

konieczności poczynienia dużych inwestycji w infrastrukturę informatyczną; dlatego jest to 

jeden z czynników wspierających innowacyjność i tworzenie miejsc pracy. Rozwiązanie to 

może stanowić również potencjalnie skuteczne narzędzie współpracy na szczeblu 

międzyrządowym w UE oraz w zakresie wspierania usług administracji elektronicznej dla 

obywateli UE. Konsumenci mogą również odnieść korzyści z tytułu większego zakresu 

udogodnień, elastyczności i oszczędności wydatków dostępnych dzięki usługom chmury 

obliczeniowej. Te ważne korzyści wskazują na konieczność stymulacji dalszego rozwoju 

tego rozwiązania w Europie.  

Ustalono wiele głównych, specyficznych obaw i zagrożeń wyrażonych przez prawie 

wszystkie pytane osoby oraz wymieniane na szeroką skalę w analizowanej literaturze. 

Dotyczą one głównie kwestii związanych z prywatnością, bezpieczeństwem, zaufaniem i 

jakością usług. Pod względem instrumentów polityki można je podzielić na trzy główne 

kategorie: 

 

 Kwestie związane z ramami legislacyjnymi: rozproszenie przepisów prawa; 

właściwa jurysdykcja; zgodność i odpowiedzialność; egzekucja i dochodzenie 

roszczeń. W związku z rozproszeniem systemów prawnych wśród 27 państw 

członkowskich UE oraz w związku z tym, że centra danych i dostawcy mogą mieć 

swoje lokalizacje na całym świecie, nie jest co do zasady jasne, który system 

prawny ma zastosowanie do usługi chmury obliczeniowej; istnieje trudność związana 

ze świadczeniem usług chmury obliczeniowej ponad granicami państw; występuje 

powszechny brak jasności w zakresie praw i odpowiedzialności wynikających ze 

świadczenia usług chmury obliczeniowej. Różne dyrektywy i rozporządzenia mogą 

przewidywać różne zakresy odpowiedzialności. W systemach legislacyjnych mogą 

również występować poważne braki w zakresie uregulowań dotyczących usług 

chmury obliczeniowej. Należy również zwrócić uwagę na to, że nie funkcjonuje 

utrwalona i powszechnie przyjęta definicja tego rozwiązania. W rezultacie takie braki 

mogą prowadzić do ograniczonych możliwości wyegzekwowania prawa i jego 

zgodności oraz trudności w dochodzeniu roszczeń. Wybór prawa może mieć poważny 

wpływ na europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ koszty i trudności 

związane z dochodzeniem swoich praw w innym państwie lub na innym kontynencie 

mogą przerastać ich możliwości. Szczególnie ważne akty ustawodawcze to: 

dyrektywa o ochronie danych154, oraz prawa pokrewne poszczególnych państw 

członkowskich w zakresie dostępu do danych zapisanych w chmurze (dotyczy 

wszystkich zainteresowanych stron); dyrektywa o prywatności i łączności 

elektronicznej155 (dotyczy wszystkich zainteresowanych stron), dyrektywa dotycząca 

nieuczciwych praktyk handlowych156 (dotyczy wyłącznie praktyk przedsiębiorstw w 

                                           
154  dyrektywa 95/46/WE. W dniu 25 stycznia 2012 roku Komisja opublikowała propozycję kompleksowej reformy 

przepisów dotyczących ochrony danych (zob. rozdział 4.2.3 niniejszego dokumentu). 
155  Dyrektywa w sprawie prywatności łączności elektronicznej, zmieniona dyrektywą o prawach obywateli 

2009/136/WE. 
156  dyrektywa 2005/29/WE. 
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stosunku do konsumentów), dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w 

umowach konsumenckich157 (dotyczy wyłącznie umów konsumenckich), oraz 

dyrektywa o handlu elektronicznym (dotyczy wszystkich zainteresowanych stron)158. 

Istotne zastosowanie znajdują również różne umowy międzynarodowe oraz 

wytyczne, np. umowa „bezpiecznej przystani” (ang. Safe Harbour) dotycząca 

ochrony danych zawarta ze Stanami Zjednoczonymi, wytyczne OECD w zakresie 

ochrony prywatności w transgranicznym przepływie danych oraz wytyczne OECD w 

zakresie bezpieczeństwa. 

 

 Kwestie związane z umowami i ich warunkami głównymi oraz pobocznymi: 

umowy o poziomie usług (SLA); umowy z użytkownikami końcowymi (EULA); 

warunki dotyczące prywatności oraz kwestie związane z jasnością i przejrzystością 

przedstawianych dokumentów. Ze względu na niejasności dotyczące właściwego 

prawa i jurysdykcji umowy stanowią główne narzędzie w tworzeniu relacji między 

dostawcami usług w chmurze a ich klientami. Dla klientów i większości 

użytkowników biznesowych publicznych chmur dostępnych dla wielu najemców, 

umowy te stanowią „z góry określone menu”, nie zaś „kartę dań z możliwością 

wyboru” ze względu na warunki narzucone przez dostawców. W przypadku małych i 

średnich przedsiębiorstw, których nie obejmuje prawodawstwo dotyczące ochrony 

konsumentów są to jedyne dostępne uregulowania prawne. Duże przedsiębiorstwa i 

organy publiczne mogą dysponować większą siłą przebicia podczas negocjacji 

warunków umów. Umowy mogą być pozbawione kluczowych postanowień lub 

zawierać nieuczciwe, a nawet nielegalne postanowienia, są niejasne i trudne do 

czytania i/lub wydrukowania, często narzucają prawodawstwo spoza UE co skutkuje 

trudnościami w dochodzeniu roszczeń, mogą być pozbawione przygotowanych 

mechanizmów składania reklamacji, zawierać klauzule zwalniające z 

odpowiedzialności z tytułu utraty danych i innych szkód oraz nie zawierać informacji 

dotyczących lokalizacji centrów danych, w których zapisane będą dane klienta. 

 

 Powiązane standardy: interoperacyjność; przenośność; uzależnienie od jednego 

sprzedawcy. Istnieje ryzyko dalszego rozwoju skoncentrowanych, niekompatybilnych 

usług chmury obliczeniowej. Dochodowość świadczenia usług informatycznych 

chmury obliczeniowej wzrasta wraz z liczbą użytkowników, więc brak jest zachęt dla 

dominujących dostawców do dążenia do kompatybilności ich systemów z systemami 

innych dostawców, a tym samym otwierania drzwi konkurencji. Taki stan rzeczy 

może mieć wpływ na redukcję kosztów i innowację w odniesieniu do całej 

gospodarki UE. Brak współpracy stwarza również ryzyko powstania zależności od 

jednego dostawcy dla klientów, zwłaszcza w przypadku braku mechanizmu 

eksportowania dużych ilości przechowywanych danych. Może to również wykluczać 

skuteczną współpracę między administracjami na szczeblu UE, w szczególności w 

zakresie świadczenia usług administracji elektronicznej. Standaryzacja 

uwzględniająca korzystanie z otwartych standardów stanowi ważne narzędzie 

służące do stymulowania współpracy; obecnie podejmuje się wiele wysiłków 

związanych ze standaryzacją, choć niekoniecznie są one jeszcze zbieżne. 

 

W przypadku braku ich uwzględnienia kwestie te mogą stanowić barierę dla przyszłego 

przyjęcia tego modelu informatycznego, w szczególności przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa oraz organy publiczne, gdzie jak dotąd stopień przyjęcia tego rozwiązania 

                                           
157  dyrektywa 93/13/EWG. 
158  dyrektywa 2000/31/WE. 
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był ograniczony. Chmura dostępna dla klientów indywidualnych jest znacznie bardziej 

zaawansowana i mogą korzystać z niej miliony ludzi, choć i tutaj istnieją również 

zagrożenia związane z asymetriami informacyjnymi i potencjalną indywidualną szkodą. 

Ponadto brak przyjęcia tego rozwiązania przez małe i średnie przedsiębiorstwa może mieć 

również wpływ na nowe innowacyjne usługi konsumenckie powstałe w Europie. 

 

6.2 Zalecenia dotyczące dalszych działań 

Na podstawie dowodów zebranych w trakcie prowadzenia przedmiotowej ekspertyzy, w tym 

ostatnim rozdziale opisane zostaną niektóre z najważniejszych rozwiązań „wysokiego 

szczebla”, które decydenci UE mogą uwzględnić w związku z promowaniem i wspieraniem 

dalszego rozwoju chmury obliczeniowej. Wiele istotnych działań zostało już uwzględnionych 

w programie na rzecz Europejskiej agendy cyfrowej, zawierającym najistotniejsze działania 

z zakresu promocji chmury obliczeniowej, w szczególności publikację strategii dotyczącej 

symulacji funkcjonowania chmury obliczeniowej na jednolitym rynku cyfrowym na początku 

roku 2012; propozycję reform przepisów dotyczących ochrony danych (opublikowano w 

dniu 25 stycznia 2012 r.); wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiej 

standaryzacji i decyzję Komisji o utworzeniu platformy z udziałem wielu zainteresowanych 

stron w odniesieniu do standaryzacji ICT, w celu zapewnienia doradztwa i fachowej wiedzy 

(z dnia 28 listopada 2011 r.)159. Niedawno wiceprzewodnicząca Neelie Kroes ogłosiła 

założenie spółki o kapitale początkowym wynoszącym 10 milionów euro, składającej się z 

głównych graczy w dziedzinie chmury obliczeniowej, której celem będzie stworzenie 

rozwiązań dla wszystkich przeszkód i wyzwań opisanych w powyższych rozdziałach, ale 

swoją działalność rozpocznie ona od zamówień organów publicznych160.  

6.2.1 Uwzględnienie braków związanych z legislacją 

Zaplanowane zostaną działania mające na celu uwzględnienie rozproszenia w systemach 

prawnych oraz wszelkich braków w zakresie zastosowania istniejących ram. Główne środki 

mogą zawierać: 

● Pełną harmonizację przepisów dotyczących ochrony danych w 27 państwach 

członkowskich UE w związku z nowelizacją dyrektywy o ochronie danych.  

 

● Nowelizację dyrektywy w celu uwzględnienia zidentyfikowanych kluczowych braków 

w odniesieniu do ochrony prywatności w chmurze obliczeniowej, w szczególności 

wprowadzenie nowych reguł odpowiedzialności i prywatności zgodnie z projektem 

oraz rozszerzenie wymogów powiadomień o naruszeniu ochrony danych161. 

                                           
159  European Commission, Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011; Filary 1, 2 i 5. 
160  Kroes, N., Setting up the European Cloud Partnership, Speech at the World Economic Forum, Davos, 

Switzerland, 2012, zob. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38. 
161  W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję kompleksowej reformy przepisów 

dotyczących ochrony danych (zob. European Commission, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal 

data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final, 2012, 

na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_pl.pdf). Na 

proponowane nowe ramy prawne składają się dwa wnioski ustawodawcze: wniosek dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); oraz wniosek 

dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy na potrzeby zapobiegania przestępstwom, 

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania lub wykonywania kar kryminalnych oraz 

swobodnego przepływu takich danych. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
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● Planowane nowelizacje w zakresie pozostałego prawodawstwa UE (np. dyrektywa o 

handlu elektronicznym) w celu uwzględnienia ich zastosowania i braków związanych 

z chmurą obliczeniową162. W szczególności nowelizacje prawodawstwa UE 

przeniesionego do systemów prawnych państw członkowskich w niejednolity sposób 

są potencjalnym źródłem fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego. Ponadgraniczne 

usługi chmury obliczeniowej zależne od jednolitych systemów ochrony praw 

własności intelektualnej skorzystałyby na zwiększonym poziomie harmonizacji  

w tym zakresie. 

 

● Lepsza ochrona użytkownika w zakresie obowiązkowego ujawniania danych przez 

dostawców na rzecz organów ścigania za wcześniejszym powiadomieniem i 

zapewnieniem zakodowanych „blokad dostępu do danych”. 

 

● Globalne umowy w zakresie standardów ochrony danych, w szczególności poprzez 

wsparcie nowelizacji wytycznych OECD w zakresie ochrony prywatności w 

transgranicznym przepływie danych oraz nowelizacji aktualnie zawartych umów 

„bezpiecznej przystani” (ang. Safe Harbour). 

 

● Oprócz szybkiego przyjęcia (w 2012 r.) wniosków ustawodawczych dotyczących 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) i rozstrzygania sporów drogą 

elektroniczną (ODR) należy dołożyć szczególnych starań w zakresie zapewnienia 

konsumentom środków zbiorowego dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniami 

bezpieczeństwa i prywatności usług świadczonych w chmurze. Nie jest to bowiem 

obszar, w którym indywidualni konsumenci będą w stanie podjąć  

odpowiednie działania. 

                                           
162  W odniesieniu do handlu elektronicznego zob. ostatnio wydany dokument: European Commission, 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, A coherent framework for building trust in the Digital 

Single Market for e-commerce and online services, COM(2011) 94, forthcoming 2012, na stronie 

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm. W odniesieniu do pozostałej 

legislacji zob. European Commission, Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report, 2011: w 

szczególności planowane przyjęcie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi w pierwszym kwartale 2012 r.; nowelizacja dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności 

intelektualnej (IPR), która uwzględni piractwo internetowe jest spodziewana w pierwszej połowie 2012 r.; 

nowelizacja dyrektywy w sprawie podpisu elektronicznego i wzajemnym ponadgranicznym honorowaniu 

elektronicznych dowodów osobistych planowana jest na drugi kwartał 2012 roku; potencjalna nowelizacja 

dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego może zostać 

przeprowadzona w 2012 r.; wniosek Komisji z 2011 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiej 

standaryzacji jest analizowany przez Radę i Parlament Europejski w 2012 r.; Komisja przyjmie techniczne 

środki wdrażania dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej w połowie 2012 r.; wniosek 

Komisji z 2010 r. dotyczący dyrektywy w sprawie ataków na systemy informatyczne jest analizowany przez 

Radę i Parlament Europejski w 2012 r. 

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm
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6.2.2 Poprawa głównych i pobocznych warunków umów dotyczących wszystkich 

użytkowników 

Jak zaznaczono w poprzednich rozdziałach, istnieje zakrojona na szeroką skalę zgoda co do 

tego, że gotowe umowy przeznaczone zarówno dla konsumentów, jak i małych i średnich 

przedsiębiorstw wymagają gruntownej zmiany, zarówno w związku z niektórymi z 

postanowień w nich zawartych, jak i sposobem, w jaki przedstawiają one użytkownikom 

kluczowe postanowienia, tj. pod względem poziomu przejrzystości. Pozytywne kroki mogą 

uwzględniać: 

● Rozwój modeli międzynarodowych najlepszych praktyk w odniesieniu do umów lub 

„umów modelowych”, określających kluczowe punkty, które powinny one zawierać i 

pytania, na które powinny odpowiadać. Modele i listy kontrolne przedstawiono w 

niniejszym raporcie i zawierają one kwestie takie, jak informacje dotyczące 

przepisów prawa, do przestrzegania których zobowiązany jest dostawca, lokalizacji 

serwerów i dostawcy, konkretnych zakresów odpowiedzialności i jej wykluczenia, 

powiadomienia o usunięciu danych użytkownika, ujawnieniu ich stronom trzecim itd. 

 

● Zapewnienie pełnej przejrzystości poprzez przedstawienie wszystkich warunków 

głównych i pobocznych umowy w bardzo prosty, czytelny i sporządzony w 

przystępnym formacie sposób, w szczególności wyraźny dostęp do kluczowych 

postanowień. Przykłady osiągnięcia takich założeń podano w niniejszym 

sprawozdaniu. 

 

6.2.3 Uwzględnienie obaw zainteresowanych stron dotyczących bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo stanowi kluczową obawę wszystkich użytkowników chmury, a kwestie z 

nim powiązane mogą stanowić główne przeszkody w przyjęciu tego rozwiązania przez małe 

i średnie przedsiębiorstwa oraz organy publiczne. Wielcy użytkownicy mogą zażądać 

przeprowadzenia audytu systemów bezpieczeństwa stosowanych przez dostawców, podczas 

gdy dostawcy mogą niechętnie udostępniać prywatnym audytorom szczegółowe informacje 

na temat wykorzystywanych systemów. Jednym z podjętych ostatnio pozytywnych działań 

jest tymczasowe rozszerzenie mandatu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (EINSA) wraz z wnioskiem o jego wzmocnienie. Inne możliwe działania mogą 

uwzględniać: 

 

● Badanie wykonalności w zakresie wprowadzenia niezależnego systemu audytu i 

certyfikacji dla dostawców systemów bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie 

niezbędnej gwarancji w zakresie poziomów bezpieczeństwa przestrzeganych przez 

dostawców wobec wszystkich zainteresowanych stron, ale w szczególności wobec 

użytkowników biznesowych i organów publicznych. Dalsze badanie dotyczące 

potencjalnej wartości takich systemów dla poprawy wykorzystania usług chmury.  
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● Rozszerzenie zastosowania postanowień dotyczących dostawców usług 

internetowych i sieci komórkowych na dostawców usług chmury obliczeniowej 

zgodnie z ramami regulacyjnymi UE dotyczącymi komunikacji elektronicznej163 w 

zakresie środków technicznych i organizacyjnych służących do zarządzania 

zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci oraz powiadamiania 

organów o poważnych naruszeniach bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie można 

uzyskać w drodze aktualnej nowelizacji dyrektywy o ochronie danych. 

6.2.4 Wspieranie chmury dla sektora publicznego 

Ponieważ przyjęcie tego rozwiązania przez organy publiczne jest obecnie ograniczone, 

możliwe jest podjęcie dalszych środków w celu stymulacji ogólnoeuropejskiego przyjęcia 

zarówno na szczeblach krajowych, jak i międzyrządowej współpracy na szczeblu UE. W 

zakresie tego drugiego celu początkowym działaniem były badawcze projekty pilotażowe 

oraz inicjatywy takie, jak instrument „Łącząc Europę”164. Chmury mogą w znacznym 

stopniu wspierać program administracji elektronicznej poprzez zapewnienie obywatelowi 

informacji w jednym miejscu, wraz z oprogramowaniem służącym do zmiany danych. 

Środki mogłyby obejmować: 

● Rozwój systemów współpracy opartej na usługach chmury obliczeniowej w 

działaniach administracji elektronicznej między administracjami publicznymi w całej 

UE oraz koordynacji wysiłków państw członkowskich, przy jednoczesnym 

zapewnieniu oceny wpływu prywatności i bezpieczeństwa oraz analizy korzyści w 

stosunku do kosztów przed rozważeniem przyjęcia ambitnych planów. 

 

● Przyjęcie chmury obliczeniowej przez instytucje UE oraz jej integracja z planami UE 

dotyczącymi administracji elektronicznej; rozwiązanie to może stanowić część 

przyszłej strategii dotyczącej chmury obliczeniowej. 

 

● Rozwój i wspieranie najlepszych praktyk w zakresie zamówień publicznych na 

terenie całej UE, w szczególności szerokie zastosowanie otwartych standardów; 

utworzenie wspólnego portalu dla zasobów, umożliwiającego współdzielenie  

takich praktyk. 

                                           
163  Artykuły 13a i 13b dyrektywy 2009/140/WE zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności 

elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 

udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej. 
164  Instrument „Łącząc Europę” zapewni finansowanie dla projektów, które wypełnią luki w europejskim 

kręgosłupie jaki stanowią sieci energetyczne, transportowe i komunikacji elektronicznej. Zob.: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format= 

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
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6.2.5 Dalsze badania i rozwój 

Najważniejszą potrzebą jest dalsze, szczegółowe potwierdzenie zarówno korzyści 

wynikających z przyjęcia chmury obliczeniowej, doświadczeń użytkowników i postrzegania 

przez nich ryzyka, jak i dalsze pomiary dotyczące korzyści i wpływów przyjęcia tego 

rozwiązania. W szczególności: 

● Badania i pomiary kosztów i korzyści wynikających z zastosowania 

konwencjonalnych usług informatycznych w zestawieniu z usługami chmury 

dostępnymi dla organów publicznych w państwach członkowskich, przeprowadzone z 

zastosowaniem spójnych i porównywalnych metodologii. 

 

● Dalsze analizy dotyczące tego, jak aktualne ramy legislacyjne UE oraz umowy 

międzynarodowe mają się do konkretnych scenariuszy usług chmury obliczeniowej 

oraz tego, w jaki sposób powinny one zostać przyjęte w przyszłości. 

 

● Dalsze badania dotyczące pomiaru gospodarczego i środowiskowego wpływu chmury 

obliczeniowej; do dnia dzisiejszego przeprowadzono niewiele badań dotyczących 

tych aspektów, częściowo ze względu na to, że decydenci i naukowcy nie mają 

dostępu do danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw. 

 

● Empiryczne badania porównywalne dla 27 państw członkowskich UE w zakresie 

doświadczeń użytkowników, ich zachowań i postrzegania ryzyka. 

 

● Rozwój świadomości opartej na funkcjonowaniu chmury i systemów wymiany 

zasobów, w szczególności w celu kształcenia i wymiany najlepszych praktyk między 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organami publicznymi; mogą one 

przybrać formę portali zasobów, forów, konferencji internetowych oraz innych 

narzędzi współpracy opartych na działaniu chmury obliczeniowej. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – LISTA BADANYCH ORGANIZACJI 

 Bureau Europeen des Unions des Consommateurs (BEUC) 

 Datatilsynet (Danish Data Protection Agency) 

 European Commission 

 DigitalEurope 

 European Digital Rights (EDRi) 

 e-Government Center of Moldova 

 Estonian Information Systems Authority 

 Federal Chancellery of Austria - Digital Austria Platform 

 Selected cloud service providers of different sizes (3) 

 Large technology company 

 United Kingdom Government Cabinet Office 

 Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) 
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ZAŁĄCZNIK 3 – METODOLOGIA KONTROLI STRON 

INTERNETOWYCH DOSTAWCY USŁUGI W CHMURZE 

OBLICZENIOWEJ 

 

W grudniu 2011 r. przeprowadzono kontrolę stron internetowych 15 usług chmury 

skierowanych do konsumentów i przedsiębiorstw w celu oceny jasności, kompletności i 

dostępności przedstawionych informacji dotyczących warunków bezpieczeństwa i polityk 

prywatności (zob. tabele wyników w głównym tekście). 

 

Najpierw oceniono ogólną łatwość, z jaką użytkownicy mogą odnaleźć informacje dotyczące 

zarówno bezpieczeństwa, jak i prywatności. Jeżeli łącze zostało wyraźnie oznaczone na 

pierwszej stronie witryny, prowadząc następnie do strony, na której wyraźnie podano 

odpowiednie informacje lub wskazano dokument, który należy pobrać, wówczas 

przyznawano ocenę „Łatwy”. Jeżeli dowolny z powyższych wymogów nie został spełniony, 

przyznawano ocenę „Niełatwy”.  

 

Następnie wszystkie odnośne kryteria oceniono zgodnie ze skalą Jasna/Niejasna/Nie 

znaleziono. Ocena „Jasna” odnosi się do informacji, które są obecne, łatwo dostępne, łatwe 

do zrozumienia i kompletne. Ocena „Niejasna” odnosi się do informacji, które są obecne, 

ale trudne do odnalezienia lub zrozumienia, lub wyraźnie niekompletne. Ocena „Nie 

znaleziono” oznacza brak jakichkolwiek informacji, które można by uzyskać po dokładnym 

przeszukaniu przez badaczy (symulując intensywność wyszukiwania zakładaną dla 

typowego użytkownika, tj. od 5 do 10 minut dla każdego z 18 ocenianych kryteriów w 

odniesieniu do każdego dostawcy). Trzy z 18 ocenianych kryteriów dotyczą zapewnienia 

informacji, które nie dotyczą bezpieczeństwa lub prywatności, ocenianych w ostatnich 3 

rzędach każdej tabeli z oceną „Tak” (informacja obecna/Nie znaleziono). 

 






