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Program Innovation Hub 

Program Innovation Hub - program na rzecz wspierania rozwoju innowacji
finansowych (FinTech) działa w UKNF od 5 stycznia 2018 r.
W ramach programu Urząd udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez
podmioty zamierzające podjąć lub podejmujące innowacyjną działalność
w usługach finansowych.

Zgłoszenia do Programu
w roku 2018 

Sektor bankowy (61.84%)

Sektor kapitałowy (23.68%)

Sektor ubezpieczeniowy (1.32%)

Inne (13.16%)

W roku 2018 do Programu Innovation Hub
wpłynęło 76 zgłoszeń. 

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kwartałach 2018
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Najczęściej zapytania dotyczyły obszaru
działalności bankowej, w tym płatniczej.

Spowodowane to było m.in.
popularnością tematyki obrotu
kryptowalut.

Z zakresu rynku kapitałowego zapytania
wiązały się z m.in. robodoradztwem,
funkcjonowaniem platform crowdfundingu
inwestycyjnego oraz tokenizacją
instrumentów finansowych.

Zapytania z kategorii inne dotyczyły m.in.
problematyki faktoringu, jak też aplikacji
do zarządzania finansami osobistymi.



W roku 2019 do Programu wpłynęło
55 zgłoszeń. 

Zdecydowana większość zapytań (56%)
dotyczyła aktywności związanej
z sektorem bankowym. Zgłoszenia
dotyczyły m.in. zdalnej identyfikacji
klientów,  rozwiązań do zarządzania
finansami czy też usług AIS i PIS.

Druga, najpopularniejsza kategoria
zapytań dotyczyła aktywności na rynku
kapitałowym, w tym problematyki Initial
Coin Offering (ICO), tokenizacji
instrumentów finansowych oraz
robodoradztwa. 

Ważne liczby
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Zgłoszenia do Programu
w roku 2019

Sektor bankowy (56.36%)

Sektor kapitałowy (30.91%)

Inne (12.73%)

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kwartałach 2019
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Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w pierwszym
i ostatnim kwartale 2019 r.

W środku roku liczba zapytań spadła,
prawdopodobnie ze względu na
zaangażowanie instytucji w zagadnienia
związane z implementacją dyrektywy
PSD2.   

Następnie w czwartym kwartale 2019 r.
odnotowano znaczny wzrost
zainteresowania Programem.

styczeń 2018
grudzień 2019

Łącznie zgłoszeń Spotkań



Podmioty w Programie

Struktura podmiotów
uczestniczących w Programie

Największe zainteresowanie Programem
wykazują start-upy, które w trakcie spotkań
uzyskują szczegółowe informacje o zasadach
działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia
na prowadzenie określonego rodzaju
działalności oraz dokumentach i wytycznych
w zakresie innowacji finansowych.

Wsparcie ze strony UKNF pomaga
w identyfikacji właściwych przepisów prawa,
regulacji i stanowisk nadzorczych, mających
zastosowanie do zgłaszającego się podmiotu,
jego modelu biznesowego, oferowanego
produktu lub usługi finansowej.

Banki (4.24%)

Krajowe Instytucje Płatnicze (1.69%)

Start - upy / Inne (84.75%)

Instytucje zagraniczne (5.08%)

Instytucja Pieniądza Elektronicznego (0.85%)

Spółki infrastrukturalne (0.85%)

Małe Instytucje Płatnicze (2.54%)

Należy wskazać, że w Programie mogą wziąć udział zarówno podmioty
nadzorowane, jak również podmioty, które zamierzają wejść na rynek
finansowy. Udział w Programie jest bezpłatny.



Interpretacje z art. 11 b unrf

Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem
finansowym (unrf), podmiot wykonujący
działalność na podstawie przepisów, o których
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, a także podmiot
zamierzający wykonywać taką działalność,
może złożyć do Komisji wniosek o wydanie
interpretacji co do zakresu i sposobu
stosowania przepisów, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze. 
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Bankowy (14.29%)

Kapitałowy (28.57%)

Ubezpieczeniowy (3.57%)

Usługi płatnicze (39.29%)

inne (14.29%)

Najwięcej interpretacji Komisji w latach 2018-
2019 dotyczyło problematyki świadczenia
usług płatniczych, w tym korzystania z
wyłączeń z ustawy. 

W analogicznym okresie odnotowano także
znaczną liczbę zapytań dotyczących rynku
kapitałowego, szczególnie
w odniesieniu do crowdfundingu
inwestycyjnego oraz robodoradztwa. 

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kwartałach

Q
1 '1

8

Q
2 '1

8

Q
3 '1

8

Q
4 '1

8

Q
1 '1

9

Q
2 '1

9

Q
3 '1

9

Q
4 '1

9
0

2

4

6

W roku 2018 wpłynęło łącznie
8 wniosków o wydanie interpretacji
Komisji na podstawie art. 11b unrf, głównie
z zakresu crowdfundingu inwestycyjnego
jak również problematyki usług
płatniczych. 

W roku 2019 wpłynęło 20 wniosków
o wydanie interpretacji Komisji.
Obejmowały one zarówno problematykę
robodoradztwa, usług płatniczych, ICO
czy też stosowania wymogów
outsourcingu w sektorze bankowym.  
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