
                 Rekomendacja Europejskiego Kongresu Finansowego 2018 
 

1 
 

REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z WYZWAŃ IT STOJĄCYCH PRZED POLSKĄ 

BANKOWOŚCIĄ 

 

WPROWADZENIE 

Do głównych wyzwań IT stojących przed polską bankowością zalicza się następujące zagadnienia: 

1. cyberbezpieczeństwo, 

2. większy zakres regulacji krajowych i unijnych,  

3. drugi skok technologiczny – gotowość sektora bankowego do wdrożenia nowych technologii, 

4. zmiany demograficzne i rynku pracownika. 

Z uwagi na to, że cyberbezpieczeństwo jest tematem oddzielnej debaty i rekomendacji, jako wynik 

debaty „Wyzwania IT” wypracowane zostały rekomendacje do trzech kolejnych największych wyzwań 

stojących przed polską bankowością w obszarze informatyki. 

 

REKOMENDACJE 

A. POPRAWA JAKOŚCI I OTWARTOŚCI REGULACJI 

Dotyczy większego zakresu regulacji krajowych i unijnych oraz drugiego skoku technologicznego – 

gotowość sektora bankowego do wdrożenia nowych technologii. 

Tempo rozwoju sektora bankowego i płatniczego jest wspierane lub przeciwnie: ograniczane 

regulacjami. Pełne zastosowanie nowych możliwości, jakie daje tzw. drugi skok technologiczny  

(w tym wprowadzenie m.in. rozwiązań chmurowych, blockchain) wymaga regulacji zbieżnych  

z interesem społecznym.  

Mimo licznych konsultacji nowych przepisów, aktywnych działań nadzoru (szczególnie KNF w zakresie 

tzw. sandbox – powołanie Innovation Hub) przepisy często wprowadzają nowe ryzyka, które mogą 

niekiedy stanowić poważne systemowe zagrożenia.  

Dyskusja w tym temacie dowiodła także, że rekomendacje działań minimalizujących bariery do 

wdrożenia nowych technologii koncentrują się głównie na obszarze regulacji. 

W związku z tym rekomendowane są następujące działania: 

1) zwiększenie roli biznesu, szczególnie sektora bankowego w procesie ustanawiania prawa, 

2) poszerzenie zakresu konsultacji nowych przepisów prawa, uwzględnienie odpowiedniego 

wyprzedzenia (zapewnianie adekwatnej ilości czasu do analizy) oraz wykorzystanie najlepszych 

praktyk w zakresie rozwoju systemów IT, takich jak agile, w procesie rozwoju regulacji, 

3) położenie nacisku na analizę zależności między przepisami i poszukiwanie synergii regulacyjnych, 

np. zmniejszanie obciążeń raportowych w przypadku wprowadzania nowych obowiązków,  
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4) wprowadzenie zasady analizy przepisów pod kątem wpływu na bezpieczeństwo, szczególnie 

cyberbezpieczeństwo oraz tworzenie, jako jednego z elementów tego procesu, zasad 

przygotowania raportów wpływu na bezpieczeństwo (security impact), 

5) tworzenie prawa sprzyjającego kolejnemu skokowi technologicznemu m.in. poprzez złagodzenie 

regulacji dotyczących chmury dla banków (tak aby mogły one konkurować na równych prawach  

z fintechami, które już powszechnie korzystają z tych technologii), umożliwienie korzystania  

z rozwiązań wykorzystujących blockchain (np. dla trwałego nośnika) oraz korzystania ze zdalnej 

identyfikacji, 

6) stworzenie ram prawnych i podatkowych w celu wsparcia rozwoju najnowszych technologii  

i inwestycje w polską myśl technologiczną, głównie w zakresie finansów i cyberbezpieczeństwa, 

7) wykorzystanie możliwości, jakie daje oferta spółek infrastrukturalnych, wspierających sektor 

bankowy, zwłaszcza na polach, na których banki nie konkurują ze sobą. 

 

B. EDUKACJA ZBIEŻNA Z POTRZEBAMI RYNKU 

Dotyczy zmian demograficznych i rynku pracownika.  

Dyskusja w tym temacie dowiodła znacznej złożoności zagadnienia, w związku z tym rekomendacja 

skupiła się na obszarze komunikacji i edukacji. Te właśnie działania zostały uznane za kluczowe i mające 

długofalowy wpływ na polski sektor bankowy. 

Rekomendowane działania: 

1) określenie potrzeb sektora finansowego w zakresie innowacji i bezpieczeństwa oraz stworzenie 

kierunków technologicznych uwzgledniających te potrzeby, 

2) uruchomienie programu współpracy sektora finansowego ze szkolnictwem wyższym w odpowiedzi 

na realne wyzwania rynkowe,  

3) rozwój programów edukacyjnych mających na celu efektywne przekwalifikowanie pracowników, 

np. z tradycyjnego obszaru back office do obsługi procesów zautomatyzowanych,  

4) wdrożenie nowych programów kształcenia lub dokształcania pracowników sektora finansowego  

i płatniczego w modelu stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

5) wykorzystanie potencjału pracowników spoza sektora oraz ze starszych grup wiekowych, którzy są 

gotowi do nabycia nowej wiedzy, w tym przygotowanie programów edukacyjnych dla starszego 

pokolenia pracowników tak, aby szerzej i lepiej integrować ich z nowymi modelami działania. 


