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FinTech Poland (Fundacja na rzecz innowacji finansowych FinTech Polska) to 

niezależny think tank działający na rzecz rozwoju sektora innowacji finansowych 

w Polsce poprzez budowę kultury dialogu uczestników rynku z regulatorami 

i nadzorcami, prowadzenie badań i analiz rynkowych, przygotowywanie stanowisk 

regulacyjnych i ekspertyz prawnych oraz promowanie polskiego sektora fintech na 

świecie. Wspieramy rozwój innowacyjnego, transparentnego, zrównoważonego, 

innowacyjnego i otwartego sektora finansowego będącego jednym z wiodących 

silników polskiej gospodarki. Fintech Poland jest również członkiem założycielem 

European Digital Finance Association. 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) napędza cyfrową transformację w erze 

inteligentnej chmury (Intelligent Cloud) oraz inteligentnych urządzeń (Intelligent 

Edge). Misją firmy jest umożliwianie każdej osobie i organizacji na świecie, by 

osiągały więcej. Microsoft dostarcza platformę rozwiązań, które są dla innych 

fundamentem do rozwoju – lepszego życia obywateli, transformacji polskich 

przedsiębiorstw, szkół, urzędów i ekspansji polskich firm IT – Partnerów Microsoft 

– którzy tworzą własne rozwiązania w oparciu o technologię Microsoft. Aspiracją 

firmy w Polsce jest przyczynianie się do powstania Polskiej Doliny Cyfrowej, w której 

technologia pozwala akcelerować rozwój polskich przedsiębiorstw i organizacji. 

Microsoft konsekwentnie zmienia sposób, w jaki ludzie żyją, pracują, uczą się 

i bawią, a także czerpią z czasu wolnego i komunikują się za pomocą technologii. 

Jako lider w obszarze cloud computingu, firma nieustannie tworzy nowe usługi 

i rozwiązania chmurowe oraz mechanizmy AI, które pomagają w transformacji 

instytucji, przedsiębiorstw oraz całych gałęzi gospodarki.

Autor Raportu

Partner Strategiczny



Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie 

technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu 

doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 

branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Interactive, 

Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów 

zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 569 000 

pracowników wywiązujących się ze złożonej obietnicy w zakresie rozwoju technologii 

i ludzkiej pomysłowości, świadcząc usługi klientom w ponad 120 krajach. Accenture 

wykorzystuje innowacje do tworzenia wartości i wspólnego sukcesu dla  klientów, 

partnerów i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, 

Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 7 800 

pracowników. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: www.accenture.com.

Partner Merytoryczny 
i Współautor Raportu

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest jedną z największych polskich kancelarii 

prawnych. Tym, co wyróżnia Kancelarię, jest połączenie doświadczenia i kompetencji 

praktycznych z wiedzą naukową. Wysoki poziom usług, w szczególności w zakresie 

prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa konkurencji, 

ochrony danych osobowych, prawa innowacji finansowych (FinTech), prawa 

cywilnego oraz procesowego, jest potwierdzany wieloma wyróżnieniami 

i nagrodami zarówno w rankingach krajowych jak i międzynarodowych.

Partner Merytoryczny  
i Współautor Raportu

Fintek.pl to największy w Polsce portal poświęcony branży FinTech. Dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu redakcji, czytelnicy mają dostęp do zawsze rzetelnych, 

aktualnych i dobrze opracowanych informacji na temat tego sektora w Polsce i na 

świecie. Na Fintek.pl można także znaleźć felietony, wywiady oraz podcasty. To 

codzienna dawka informacji, historii o sukcesach i porażkach oraz opinii na tematy 

finansowo-technologiczne. Od 2016 roku misją serwisu jest wspieranie polskiego 

sektora FinTech.

Partner medialny
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Executive Summary

Istniej�cy w Polsce klaster regionów chmurowych (Polska Dolina Cyfrowa) zbudowanych 

przez globalne �rmy technologiczne i opartych na wspó�pracy z lokalnymi partnerami ma 

pozytywny wp�yw na inne sektory gospodarki. Szczególnym bene�cjentem nowoczesnej 

infrastruktury chmurowej zlokalizowanej w kraju jest sektor �nansowy, który ma ambicje 

wej�� na kolejny etap swojego rozwoju i sta� si� cz��ci� centrum finansowego nowej 

generacji. 

Na �wiecie od lat trwa intensywna rywalizacja mi�dzy istniej�cymi centrami �nansowymi, 

a kolejne pa�stwa skutecznie wdra�aj� strategie tworzenia i rozwijania nowych hubów.                 

W Polsce debata na ten temat dopiero si� rozpoczyna 1 a jej efektem powinno by� 

wytworzenie spójnej strategii zawieraj�cej przemy�lan� wizj�, wyra�ne priorytety jak 

równie� okre�laj�cej kluczowe komponenty polskiego centrum finansowego. W�a�ciwa 

jego kompozycja przes�dzi o jego �nalnym kszta�cie i pozwoli na skuteczne konkurowanie 

z innymi o�rodkami, w szczególno�ci tradycyjnymi centrami.

Centra �nansowe nowej generacji oparte s� na kilku �larach: innowacyjno�ci i technologii, 

wspó�pracy i promocji oraz jako�ci �ycia 2. Jednocze�nie, ich znaczenie bazuje na takich 

warto�ciach jak zrównowa�ony rozwój, poszukiwanie przewag konkurencyjnych i 

okre�lonych specjalizacji oraz sile kapita�u ludzkiego.

Spo�ród tych czynników z pewno�ci� jednak to wci�� innowacje i technologia wspierane 

przez nowoczesną infrastrukturę IT, stanowią kluczowy czynnik napędowy rozwoju 

nowoczesnych centrów finansowych. Mowa tu zarówno o innowacjach, które usprawniaj� 

istniej�ce procesy biznesowe, jak i tych wspieraj�cych budowanie nowych produktów. 

Wiod�c� rol� w tym obszarze bez w�tpienia pe�ni technologia chmury obliczeniowej 

stanowi�ca jednocze�nie jeden z kluczowych elementów nowoczesnego sektora 

�nansowego i innowacyjnej gospodarki. 

Pandemia COVID-19 jednocze�nie zmieni�a znaczenie technologii chmury obliczeniowej 

i jej paradygmat. Od technologii wspieraj�cej wybrane procesy do technologii krytycznej, 

pozwalaj�cej zachowa� ci�g�o�� dzia�ania przedsi�biorstw, spo�ecze�stwa i pa�stwa. 

Wymusza to wypracowanie nowego podejścia do chmury przez regulatorów, nadzorców 

ale i strategów zajmuj�cych si� planowaniem gospodarczym i bezpiecze�stwem pa�stwa.
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Executive Summary

Wdro�enie rozwi�za� chmurowych nie przebiega równomiernie we wszystkich bran�ach. 

Tylko nieliczne z nich mog� pochwali� si� powszechnym stosowaniem tej technologii. 

A wi�kszo�� wci�� jest na wczesnym etapie tzw. dojrza�o�ci chmurowej. Sektor bankowy, 

cho� nie osi�gn�� wci�� pe�nej dojrza�o�ci (na tym etapie znajduj� si� aktualnie jedynie 

sektor oprogramowania oraz rozrywki i mediów), nale�y uzna� za zaawansowany.

Migracja infrastruktury i procesów do chmury mo�e istotnie skrócić czas potrzebny bankom 

na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, a tym samym znacznie zwiększyć 

ich konkurencyjność. Chmura umo�liwia bankom korzystanie z innowacyjnych technologii 

(jak np. sztuczna inteligencja), bez dokonywania znacznych inwestycji we w�asny sprz�t 

i oprogramowanie. Dost�p do du�ej mocy obliczeniowej pozwala analizowa� znaczne 

wolumeny danych w czasie rzeczywistym, umo�liwiaj�c bankom oferowanie klientom 

innowacyjnych, szytych na miar� us�ug lub automatyzacj� z�o�onych procesów compliance 

i ryzyka. Chmura pozwala równie� na znaczny wzrost wydajno�ci przy opracowywaniu 

i testowaniu nowych aplikacji i systemów. konkurencyjnych i okre�lonych specjalizacji oraz 

sile kapita�u ludzkiego.

Cel, jakim jest budowa w Polsce centrum finansowego nowej generacji, nakazuje 

optymalizacj� podej�cia pa�stwa, a w szczególno�ci regulatorów i nadzorców do technologii 

newralgicznych, stanowi�cych uk�ad nerwowy nowoczesnego sektora finansowego                       

i nowoczesnej gospodarki. Tak� technologia jest przetwarzanie w chmurze, dlatego te� 

dzia�ania na rzecz popularyzacji tej technologii w krajowym sektorze �nansowym ale równie� 

w administracji publicznej, w tym w organie nadzoru �nansowego, powinny by� elementem 

szerszej strategii budowy centrum �nansowego nowej generacji w Polsce. W tym zakresie 

konieczne jest dalsze optymalizowanie podej�cia organu nadzoru do wdro�e� chmurowych, 

respektuj�ce wytyczne europejskich organów nadzoru finansowego i wspierane przez 

krajowe regulacje, w tym dotycz�ce outsourcingu us�ug bankowych.sektora �nansowego 

i innowacyjnej gospodarki.
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Executive Summary

Budowa nowoczesnego centrum finansowego nie jest celem samym w sobie. Jest 

narz�dziem wzmacniania sektora �nansowego, w tym bankowego jako newralgicznej cz��ci 

gospodarki. S�u�y unowocze�nieniu ca�ej gospodarki, ale tak�e wzmocnieniu znaczenia 

geopolitycznego Polski. Dlatego lokowanie w Polsce regionalnych centrów przetwarzania 

danych mi�dzynarodowych dostawców nie tylko wspiera cyfryzacj� banków i innych 

przedsi�biorców, ale tak�e powoduje, �e w Polsce umiejscowiona jest istotna cz��� globalnej 

infrastruktury danych, która dzisiaj jest nie mniej wa�na ni� infrastruktura komunikacyjna 

czy energetyczna.

W obszarze rekomendacji de lege ferenda dotycz�cych regulacji umo�liwiaj�cych efektywne 

wdra�anie projektów opartych o chmur� w sektorze bankowym przede wszystkim 

nale�y wskaza� na potrzeb� zmiany w obszarze regulacji dotycz�cych outsourcingu 

bankowego, w tym nieograniczonej odpowiedzialno�ci insourcera, jak równie� mo�liwo�ci 

wykorzystywania podwykonawców w ramach zlecanych procesów (tzw. �a�cuch 

outsourcingowy).

Kolejnym obszarem, który wymaga pog��bionej analizy i optymalizacji, to konieczno�� 

stosowania restrykcyjnych wymogów Komunikatu UKNF przez podmioty nadzorowane 

niezale�nie od skali prowadzonej dzia�alno�ci, co znacz�co utrudnia korzystanie z chmury 

przez mniejsze podmioty (np. po�rednicy ubezpieczeniowi, biura us�ug p�atniczych, itp.), jak 

równie� konieczno�� stosowania Komunikatu UKNF, nawet w przypadkach w których nie 

dochodzi do przetwarzania informacji prawnie chronionych, jednak wyst�puje outsourcing 

szczególny w rozumieniu Komunikatu UKNF.

Wyzwaniem dla rynku jest tak�e problem zapewnienia zgodno�ci z postanowieniami 

Komunikatu UKNF (w tym w szczególno�ci w zakresie elementów, które powinna zawiera� 

umowa z dostawc� us�ug chmury obliczeniowej) w sytuacji, w której podmiot nadzorowany 

nie posiada bezpo�redniej relacji umownej z dostawc� us�ug chmury obliczeniowej, 

natomiast zamierza korzysta� z us�ug podmiotu wykorzystuj�cego chmur� obliczeniow� 

dostarczan� przez innego dostawc� (poddostawc�).

Czynnikiem wp�ywaj�cym na ograniczenie stopnia wykorzystania potencja�u p�yn�cego 

z chmury obliczeniowej jest tak�e niepewno�� co do zakresu stosowania Komunikatu UKNF 

przez oddzia�y podmiotów maj�cych siedzib� w innych krajach UE: zak�adów ubezpiecze� 

i zak�adów reasekuracji, instytucji kredytowej, instytucji pieni�dza elektronicznego, etc.). 
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Jest to szczególnie problematyczne w sytuacji, w której dany podmiot macierzysty podlega 

pod inne wytyczne (kraju siedziby, wspólnotowe), natomiast oddzia� mia�by stosowa� 

wytyczne zawarte w Komunikacie UKNF.

Zaprezentowane w raporcie studia przypadku dowodz�, �e kompleksowe i systemowe 

wdro�enie chmury obliczeniowej w instytucji finansowej przynosi wymierne korzy�ci 

i wzmacnia pozycj� konkurencyjn� danego podmiotu nie tylko wzgl�dem innych banków, 

ale tak�e fintechów. To powinno stanowi� dodatkow� motywacj� dla instytucji dopiero 

przygotowuj�cych si� do wdro�e�, aby proces ten zrealizowa� w sposób kompleksowy, nie 

za� fragmentaryczny.


