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KRZYSZTOF HAUKE
1

MODEL PRZETWARZANIA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Streszczenie

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania, który znajduje bardzo wielu od-
biorców. , przede 
wszystkim z punktu widzenia o-

o-
u-

cji, w tym administracja publiczna, d-
,

model chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej.
wa kluczowe: chmura obliczeniowa, administracja publiczna.

Wprowadzenie

chmury obliczeniowej (CO)2 jest bardzo 
powszechne. Korzystamy z tej technologii prywatni

o w pracy. W pracy zawodowej 
,

1 Instytut Informatyki Ekonomicznej, Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej. 
2 i-

Computing (CC).
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chmury oblicze-
niowej a jest nie tylko prywat-

tkach 
administracji publicznej. 
Administracja publiczna z racji swojej organizacji 
i funkcjonowania – od lokalnej do centralnej – nie jest w stanie w sposób komplek-

Zastosowanie chmury obliczeniowej z punktu widzenia ekonomicznego jak 
i organizacyjnego powoduje a wiele emocji. 
przede wszystkim z naruszeniem bezpi i-

ze strony innej jednostki administracji publicznej. W przypadku administracji pu-
l-

– ji
, ,

i organizacyjne (Hauke 2014).
Dzisiaj technologia chmury obliczeniowej

z-

chmury obliczeniowej.

1. Istota chmury obliczeniowej

Obecnie chmura obliczeniowa (CO o-
, to 

o-
O widzenia (Cooter 2014).

,
(NIST –

(Mell i Grance 2011):
„Chmura obliczeniowa jest 

o-
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as 
a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service) oraz czterech modeli 

.

Rys. 1. Ogólna charakterystyka chmury

o (Marinescu 2013).

C
o-

modelu to:
–
–
– ,
–

kierunku (Mateos i Rosenberg 2011):
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– prywatne (ang. private cloud
;

– publiczne (ang. public cloud) w-
Microsoft, Amazon, Google);

– hybrydowe (ang. hybrid cloud
chmur obliczeniowych.

(Hauke i Owoc 2010):
– Kolokacja –

n-
ternetu. Pozost e-

y-
, e-

rowni.
– IaaS (Infrastructure as a Service) – model poleg

o-

– PaaS (Platform as a Service) – to sprzed o-

e-

z dow nternetem.
– SaaS (Software as a Service) –

z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani 
t-

– o-

y-

– CaaS (Communication as a Service) –

– o-

– iPaaS (integration Platform as a Service) –
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Tabela 1

Elementy chmury obliczeniowej

o (Kavis 2014, s. 46).

e-
.

2. Problemy przetwarzania danych w administracji publicznej

Przetwarzanie danych w jednostkach administracji public

kilkunastoma 
z-
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, u-
a-

nia finansowego ze strony i i-

cji publicznej, które 
,

j-
a-

t

,
z pracy. Nie 

Brak zdefiniowanych procedur i pr y-

zasadnicze grupy:
– – mi

dzy interesariuszami instytucjonalnymi administracji publicznej,
– – realizacja misji jednostek administracji publicznej 

– administracja publiczna obywatel.

Rys. 2.

opracowan .

–
– nieoptymalna alokacja kosztów,
–
–
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– koncentracja na projektach informatycznych,
– i-

stracji publicznej,
– skokowa ewolucja systemów,
–
– .

Rys. 3.

: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAnd
Insights/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-
publicznej.pdf.

administracji publicznej:
–
–
– ,
–

publicznej, np. telefony, tablety,
–
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– - z ogranicze-
niami natury organizacyjno-prawnej,

–
odpowiedzialnej,

–
– u-

blicznej.

Rys. 4.

: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAnd Insi-
ghts/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-
publicznej.pdf.

decyzji w temacie rozwoju
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d-

dziedzinowego oraz samego systemu informatycznego.
jest cena tego oprogramowania w momencie jego zakupu. 

Wprowadzenie obligatoryjnie Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) w jed-

jednostki administracji pu
implementacji i z tym infrastruktury technicznej oraz oprogramowania 
pozostawiono jednostkom administracji publicznej. Wprowadzona nie tak dawno 

osprawnych na stronach WWW 
d-

polityki w obszarze IT 
w jednostkach administracji publicznej na poziomie centralnym.

Rozw

, e-
sie informatyzacji w jednostk
nowej d-

biurokratycznym. Same procesy wdro-

liczb

, a-
- a-

publicznej w obszarze przetwarzania danych. 

3. Model chmury obliczeniowej administracji publicznej

chmury obliczeniowej
w znacznym stopniu e

Zmiany 
pozwol k-

chmurze 
obliczeniowej

o-
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Jednak sama

obliczeniowej pozwoli na wyeliminowanie podstawowego mankamentu chmury 
obliczeniowej, ,

, jest ogromny. Fundusze 

funduszy. 
,

jest tradycyjny model przetwarzania oparty na m i oprogramowa-
niu i-
czeniowej, o tyle inwestowanie w oprogramowanie, które ma charakter desktopowy 

IT,

strony organów centralnych administracji publicznej. Administracja publiczna na 

– ;
– ;
– do przetwarzania danych w skali 

makro;
–

;
– – a-

cji publicznej gromadzi dane, , nie

publicznej.
i-

Dysponowa
o-
o-
a-

– wysoki poziom bezpiecze
stwa przetwarzanych danych. W prywatnej chmurze obliczeniowej administracji 

aS, SaaS).
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Rys. 5.

.

Rys. 6. Model prywatnej chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej

.
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Przedstawiony na rysunku 6 model 
administracji publicznej. Pozwoli to przede wszystkim na pozytywny odbiór spo-

, jest czynnik ludzki na poziomie operacyjnym. Na tym poziomie czynnik 

– jak 
omniano –

a-

z danymi osobowymi,

m
y-
a-
o-

blem udo o-

bardzo . Jest to problem, e-
czywistym. 

tenta. Petent,
,

Zaimplementowanie tego modelu przetwarzania w chmurze obliczeniowej 
rys. 7.). 

Prywatna chmura obliczeniowa administ

y-
bli-

, które 
jnego sposobu przetwa-
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Rys. 7. Interesariusze w modelu prywatnej chmury obliczeniowej w jednostkach admini-
stracji publicznej

.

Rys. 8. Synergia modelu prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej 

.

,
chmury obliczeniowej. W niektórych miastach i obecnych w nich jed-
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Jednak na ten moment nie jest ona zaimplementowana w takim stopniu, aby klient 

chmura obliczeniowa w administracji publicznej wykorzystywana
innych jednostek administracyjnych. 

o-
rzystane.

4.

P chmury obliczeniowej w-
szym t-
kownikiem systemów i procesów administracyjnych w kraju. Wprowadzenie inno-

chmury obliczeniowej e-
poprzez wyko-

– n-
nowacje i do chmura 
obliczeniowa
w administracji publicznej (Hauke 2013).

Podsumowanie

Chmura obliczeniowa
,

chmury obliczeniowej. Dla 
a-

cjom,
chmura obliczeniowa jest 

a-
o-

, y-
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– dlaczego do tej 
h innowacji w administracji

w sposób kompleksowy

finansowymi, co w przypadku jednostek administracji publicznej stanowi spore 
ograniczenie. 
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PROCESSING MODEL IN CLOUD COMPUTING IN PUBLIC 
ADMINISTRATION UNIT

Summary

Cloud computing is a computing model that is very multiple recipients. A year 
ago, it aroused fears most of all from the point of safety. However, raising awareness of 
cloud computing has convinced many users to its use in different areas of our opera-
tions. Individuals use cloud computing for many years via e-mail. Many institutions in 
the public administration is beginning to understand the concept of cloud computing. 
However, you may notice the lack of the concept of how comprehensively implement 
cloud computing in this sector. The paper will be presented model of cloud computing 
in the public administration.
Keywords: cloud computing, public administration.
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