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chmury obliczeniowej w Polsce.

Jako pierwsza z krajowych firm
typu cloud i multicloud,

na jakim poziomie
adaptacji jest chmura obliczeniowa na
rodzimym rynku, w do reszty

.

przedstawicieli
i organizacji o kwestie
z IT utrzymy-
wanych w chmurze, biznesowymi
i technologicznymi oraz planami rozwoju

chmurowych.

wyniki niniejszego badania
polski rynek jest daleko

w tyle za krajami chodzi
o chmurowych.

Jednak jest to luka, w
czasie chcemy

lokalnego
biznesu, jego
cyfrowe, i szybciej lub
produkty na rynek.

Zapraszam do lektury pierwszej raportu,
poziom wykorzystania publicznej

chmury obliczeniowej w Polsce, jej
w infrastrukturze IT
korzystania z i stopnia

chmurowych.

-Jakubowicz
CEO, Oktawave

WPROWADZENIE



Badanie, przeprowadzone przez IDG Poland w partnerstwie z Oktawave,
na celu poziomu wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej
w Polsce. Analizie poddano zagadnienia z obszaru poziomu adaptacji
chmurowych w infrastrukturze IT ,

biznesowych i technologicznych oraz rozwoju.

OPIS, CEL  BADANIA

Do ankiety zaproszono 676 przedstawicieli
z : 324 (48%) nie korzysta, ani nie planuje

publicznej chmury obliczeniowej. Firmy te z dalszej
badania.

W grupie docelowej 352 firmy na polskim rynku,
lub z chmurowych. Z one podzielone

na trzy kategorie ze na : firmy (10-50 zatrudnionych),
firmy (50-250) oraz i korporacje 250

.



Badanie przeprowadzone w marcu i kwietniu 2019 roku przy ankiet
internetowych oraz telefonicznych (metodyki CATI i CAWI).

W badaniu 39% i korporacji, 29%
firm i 32% firm.

OPIS METODY BADAWCZEJ

W gronie ankietowanych : kadra IT
i szczebla, oraz i eksperci

projektowaniem, i utrzymaniem infrastruktury IT
w .

Badane podmioty szeroki gospodarki.
W gronie przedstawiciele firm informatycznych (25%),
sektora produkcyjnego i wydobycia (15%), sektora edukacyjnego
(10%) handlu i dystrybucji (8%), administracji publicznej i mundurowych (7%).

OPIS GRUPY BADAWCZEJ



Wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej jest relatywnie wysokie.
Ponad (52 proc.) firm w Polsce wykorzystuje
lub zamierza .

Blisko co czwarta firma ma chmury infrastrukturalnej
w produkcyjnym. liczba tych implementacji
przeprowadzona przy organizacji.

W drodze ku chmurom, firmy hybrydowe
zalety modelu on-premise i chmury publicznej, najlepsze

do konkretnego systemu lub aplikacji.

implementowanym elementem chmury obliczeniowej aplikacje
jako np. bazy danych w formie . Klasyczne instancje
obliczeniowe dopiero na trzecim miejscu, po
backupu i archiwizacji danych.

Blisko korzysta z certyfikowanych
chmury i jest przekonana, dane i systemy wyniesione do chmury
bezpieczne. co 10. firma wykupienie dedykowanej na
potrzeby danych polisy ubezpieczeniowej.

K L U C Z O W E  
W N I O S K I
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4%

w trakcie implementacji

1. ADAPTACJA 
PUBLICZNEJ CHMURY 
OBLICZENIOWEJ

W jakim stopniu 

20% 
firm w Polsce korzysta
z publicznej chmury 
obliczeniowej w trybie 
produkcyjnym

proc.) firm w Polsce 

Co 
produkcyjnym. Co czwarta firma jest w trakcie jej 
implementacji. Tyle samo firm jest na etapie 

wykorzystuje publicznej 
chmury.

chmury obliczeniowej 

z 



42%

16%

31%

6%

5%

52%

21%

19%

5%

3%

48%

22%

19%

6%

5%
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1. ADAPTACJA 
PUBLICZNEJ CHMURY 
OBLICZENIOWEJ

W jakim stopniu 

48% 
firm 

i korporacji w Polsce nie 
korzysta z publicznej 
chmury i nie planuje jej 

(
planowania i 

odsetek ten wynosi nieco mniej, bo 42%.



51%

22%

24%

21%

2. MIGRACJA 
DO CHMURY
OBLICZENIOWEJ

w chmury 
obliczeniowej w organizacji?

22% 
firm na etapie migracji 
do 
lub 

publicznej

W procesie migracji do chmury obliczeniowej firmy 

.

Nieco 
na 

.



29%

22%

18%

17%

14%

systemu lub aplikacji

z chmury publicznej

w chmurze publicznej utrzymujemy systemy
o krytycznym znaczeniu

w chmurze publicznej utrzymujemy systemy
o mniejszym znaczeniu

3. ROLA CHMURY 
PUBLICZNEJ W 
INFRASTURKUTRZE IT 

charakter ?

29% 

zalety 
-premise

oraz w publicznej chmurze 
obliczeniowej

dominuje model hybrydowy. W
co trzecia z nich. Z

(on-premise) i publicznej chmury obliczeniowej 
w 

korzystniejsze z perspektywy 

i prawnych.

IT do chmury 
publicznej.

Na rynku znajdziemy 
w publicznej chmurze systemy o krytycznym 
znaczeniu (18%), jak i te, 

priorytecie (17%).



25%
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21%

34%

17%

14%

18%

17%

do konkretnego systemu lub aplikacji

z chmury publicznej

w chmurze publicznej utrzymujemy systemy
o krytycznym znaczeniu

w chmurze publicznej utrzymujemy systemy
o mniejszym znaczeniu31% 

wszystkich 
mniejszych firm jest 
dostarczana z chmury 
publicznej

Mniej 
od 
modelu on-premise

lub aplikacji.

wszystkie swoje systemy IT do chmury publicznej. 

z 

3. ROLA CHMURY 
PUBLICZNEJ W 
INFRASTURKUTRZE IT 

charakter ?



72%

22%

6%

4. DOSTAWCY CHMURY 
PUBLICZNEJ Z ilu korzysta 

28% 
tyle firm obecnych 
w chmurze korzysta ze 

% 

z 

-cloud oparte na 

lub 
chmury. 



35%

29%

23%

24%

17%

14%

14%

12%

13%

do chmury

infrastruktury w chmurze po migracji

Inne

WYBORU 
DOSTAWCY CHMURY 
PUBLICZNEJ

Dlaczego ?

23 - 29% 
firm 
chmury publicznej na 
podstawie oferowanego 
wsparcia przy migracji i/lub 
utrzymania infrastruktury IT 
w chmurze

).

dostawcy chmury publicznej na podstawie 
oferowanego wsparcia merytorycznego 
i technicznego na poziomie migracji.

na 
z .



61%

46%

40%

32%

29%

21%

21%

18%

17%

instancje obliczeniowe

storage obiektowy

zapasowe centrum danych

i procesy rozwoju oprogramowania (PaaS)

6. POZIOM ADAPTACJI 

OBLICZENIOWEJ
elementy chmury 

61% 

aplikacje dostarczane 
w formie 
je 61% firm.

Wbrew pozorom, to nie klasyczne instancje 
obliczeniowe, a dedykowane systemy i aplikacje 

elementem chmury obliczeniowej w infrastrukturze 
IT organizacji.

off-site
(archiwizacja). W wielu scenariuszach chmura 
w funkcji zapasowego centrum danych staje 

krytycznym czynnikiem planu odzyskiwania 
po katastrofie (disaster-recovery).

do upowszechnienia przechowywania danych 
w 

do 
i 

w 
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6. POZIOM ADAPTACJI 

OBLICZENIOWEJ

elementy chmury 

52% 

klasyczne instancje 
obliczeniowe w chmurze 
publicznej

W 

w %).

odzyskiwania po katastrofie. W przypadku 



C H M U R O W Y C H



48%

29%

22%

14%

6%

z regulacjami prawnymi

7. POZIOM 

CHMUROWYCH VS. 
Jak w odniesieniu 

serwerowni i danych?

48% 
korzysta z 

tym bezpiecznie 

22

i .

Dla przeciwwagi: kolejne 29% ankietowanych 
obszarze. Jednak 

tylko 14
dedykowanej na potrzeby 



K O M E N T A R Z E



W Polsce jeszcze na etapie i powszechnej
akceptacji chmury. Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. polscy,
lokalni dostawcy chmurowych wiele .

Po pierwsze: przetwarzania danych nadal w Polsce co z
prawnego punktu widzenia nie jest wymagane, ale z psychologicznego tak. Po
drugie, personel w polskiej strefie czasowej. Po trzecie,
przenoszenia z centrum danych klienta do chmury, bez

jakiegokolwiek przepisywania, portowania czy refaktoryzowania
aplikacji.

Ciekawych i wzrostu na krajowym rynku jest jeszcze bardzo
wiele. Celem jest dotarcie do tych 70 proc. nie

lub dopiero po prostu
innej oferty ta obecnie na rynku. I tu miejsca dla

lokalnych graczy.

Senior Business Solutions Strategist
VMware



Badanie wzrost rynku w zakresie tego, jak
korzystanie z chmurowych przyczynia do kosztu
posiadania i utrzymania infrastruktury IT (tzw. TCO). Ponad 40 proc. firm

to z biznesowych
po migracji do chmury publicznej.

Z moich obserwacji wynika, firmy od budowania infrastruktury,
aby z pomieszczenia, zakupem
kabli, UPS- serwerowni w szafy czy elementy

sieciowego, a samych i licencji.

sam czas w (infrastruktury on-premise) jest
kosztem. z chmury publicznej i za realne

a i swoje procesy biznesowe chmurze.
To z kolei w perspektywie na TCO
i technologicznego.

Head Of Cloud Solutions
ABC Data S.A



Jak wyniki badania Oktawave i IDG,
swoje zasoby za infrastruktury chmury publicznej,

nie przy tym dotychczasowych inwestycji w lokalne.

To badanie potwierdza przez lata Red Hat, IT
hybrydowe i wielochmurowe, w platformy Kubernetes i Red Hat

OpenShift Container Platform jako pomost w
lokalnych przetwarzania danych (bare metal lub wirtualizacja) a chmurami
prywatnymi i publicznymi.

Model chmury hybrydowej pozwala organizacjom IT bezproblemowo
lokalne na - a tym samym w

i chmur publicznych.

ADAM WOJTKOWSKI

Dyrektor Generalny na region Europy -Wschodniej
Red Hat



jest, prawie badanych
za bezpieczne powierzenie danych tym dostawcom chmurowych,

odpowiednimi certyfikatami. Fakt legitymowania przez
chmurowych certyfikatami uznano zatem za skuteczny instrument

ryzykiem prawnym i biznesowym. Trudno natomiast jak wielu
z w/w dodatkowo stosuje inne instrumenty ryzykiem
do jakich regularne audyty jak i kontrole u .

Na pewno na fali wzrostowej (na co dane z innych
dedykowane polisy ubezpieczeniowe, 4% badanych

ale kolejne 14% ich wykupienie. Z kolei grupie
29% ankietowanych, o danych oraz
z regulacjami z wykonanie analizy ryzyka
i wybranych zaradczych, z kilka wymienionych

.

Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki: 
Ochrona Danych Osobowych 

Partnres



technologicznych po migracji do chmury
nowych IT, ich nieograniczona

oraz wysoka
i danych, a przeniesienia na
z i utrzymaniem infrastruktury.

Pokazuje to, technologicznie firmy nie kosztownych
i inwestycji w danych. Ze
ekonomicznych wraz
ze wzrostem potrzeb. Z kolei w wysokiej od geolokalizacji

danych, przez infrastruktury chmury,
po redundancje na poziomie aplikacji i firmy

i danych.

Biznes wybiera na siebie nie tylko
infrastruktury IT i do chmury, ale jej

administrowanie po migracji. Dla co firmy jest lokalizacja
i infrastruktury na terenie Polski.

COO
Oktawave



20% 
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29% 

zalety 
-premise

oraz w publicznej chmurze 
obliczeniowej

22% 
migracji do chmury 

chmury publicznej

31% 
wszystkich 
mniejszych firm jest 
dostarczana z chmury 
publicznej

28% 
obecnych 

w chmurze korzysta ze 

23-29% 
firm 
chmury publicznej na 
podstawie oferowanego 
wsparcia przy migracji i/lub 
utrzymania infrastruktury IT 
w chmurze

52% 
klasyczne instancje 
obliczeniowe w chmurze 
publicznej

48%
korzysta 
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z tym bezpiecznie 

CHMURY PUBLICZNEJ W POLSCE 2019

WYNIKI BADANIA IDG NA ZLECENIE OKTAWAVE

nd na zlecenie 
obliczeniowej.

61%

aplikacje dostarczane 
w formie 
je 61% firm.

Globalnie aż 93 proc. organizacji już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. 

W Polsce tylko 52 proc. firm wykorzystuje chmurę lub zamierza ją wdrożyć. 


