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Wstęp

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego) to dyrektywa, która w Polsce została zaimplementowana 
do porządku prawnego 14 września 2019 r. Z tym dniem weszły w życie przepisy  
ją wprowadzające, zastępując wcześniejsze regulacje, implementujące dotychczasową 
dyrektywę PSD. Dyrektywa wprowadziła do porządku prawnego nową kategorię 
podmiotów, TPP (ang. Third Party Providers, czyli dostawców usług płatniczych, 
będących osobą trzecią), wśród których wyróżniono AISP (ang. Account Information 
Service Providers – podmioty świadczące usługę dostępu do informacji o rachunku 
bankowym klientów) oraz PISP (ang. Payment Initiation Service Providers – podmioty 
świadczące usługę inicjowania płatności). Zarówno AISP, jak i PISP świadczą swoje 
usługi z wykorzystaniem interfejsów programowania aplikacji (API). Zdefiniowana 
także została nowa usługa, potwierdzanie dostępności środków finansowych  
na potrzeby realizacji transakcji –  CAF (ang. Confirmation on the Availability of Funds).

Ten akt prawny zwiększył bezpieczeństwo płatności internetowych. Otwarcie 
bankowości zostało uszczelnione, przez wymogi dyrektywy, poprzez podwójną 
autoryzację (z wykorzystaniem silnego uwierzytelniania dwuskładnikowego), 
w znaczący sposób podnosząc faktyczne zabezpieczenia systemu bankowego przed 
niechcianym i nielegalnym dostępem do rachunku i zgromadzonych na nim środków. 
Dyrektywa zmniejszyła odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje, 
skróciła czas reklamacji do 15 dni roboczych (z 30 dni) i wprowadziła do porządku 
prawnego Małe Instytucje Płatnicze (MIP), które stanowią nowy rodzaj podmiotu, 
uprawnionego do świadczenia usług płatniczych na małą skalę.   

Dyrektywa PSD2 stała się kolejnym krokiem w realizacji ważnego celu Unii Europejskiej, 
jakim jest modernizacja, ujednolicenie i otwarcie europejskich systemów płatniczych 
oraz całego sektora finansowego na podmioty niebankowe, a w rezultacie zwiększenie 
konkurencyjności europejskiego rynku finansowego. Otwarcie rynku wymaga jednak 
ustanowienia wymogów prawnych i regulacyjnych odnośnie zastosowania nowych 
technologii, tak aby stworzyć bezpieczne ramy m.in. dla rozwoju oferty produktowej.

Wiąże się z tym chociażby ustanowienie ram regulacyjnych dla środowiska 
Otwartej Bankowości (opartego właśnie na dyrektywie PSD2). Otwarta Bankowość 
umożliwiła podmiotom trzecim (ale także innym bankom) budowę serwisów, 
aplikacji, produktów czy usług bazujących na dostępie do  danych gromadzonych 
przez instytucje finansowe. Przykładem może być wspomniana usługa dostępu  
do informacji o rachunku (AIS), umożliwiająca np. pożyczkodawcom, innym bankom 
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czy podmiotom pozafinansowym wgląd do historii bankowej klienta (oczywiście  
za jego zgodą). Dostęp obejmuje przede wszystkim dane transakcyjne, dane dotyczące 
przychodów i wydatków oraz informacje o produktach i  informacje identyfikujące 
klientów. Umożliwia to podmiotom trzecim m.in. minimalizację ryzyka związanego 
z decyzjami dotyczących współpracy z klientem, czy też lepszego sprofilowania oferty 
dla klienta. Inny przykład stanowią usługi oferowane przez zewnętrznych operatorów 
płatności, pozwalające na znaczne przyspieszenie procesu księgowania środków, 
a w efekcie na realizację szybkich przelewów, które cieszą się sporym powodzeniem 
nie tylko na polskim rynku, ale także europejskim. 

Koncepcja świadczenia usług z obszaru Otwartej Bankowości jest na tyle atrakcyjna, 
że w ciągu ostatnich 4 lat Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zanotował 
ponad 400 zarejestrowanych podmiotów trzecich (TPP) w UE. Co więcej, firma VISA 
w 2022 roku nabyła szwedzką firmę Tink, wiodący startup skupiający się na rozwoju 
interfejsów programowania aplikacji (API) i oferujący zarówno usługi płatnicze,  
jak i dostęp do informacji z ponad 3400 europejskich banków i instytucji finansowych. 
VISA w fintechu znalazła silnego partnera, z którym może przyspieszyć wprowadzanie 
innowacji w zakresie otwartej bankowości z korzyścią dla klientów. Podobny ruch 
wykonał Mastercard, który ogłosił w 2021 r. przejęcie Aiia – europejskiego dostawcy 
technologii opartej na Otwartej Bankowości. 

Otwarta Bankowość jest korzystna zarówno dla samych klientów, jak i dla firm 
trzecich i banków, między innymi dlatego, że udostępnianie informacji finansowych 
o kliencie jest łatwe, szybkie oraz bezpieczne. W dodatku informacje te są już 
zweryfikowane przez dostawców usług płatniczych oferujących rachunek bankowy 
(czyli w skrócie banki), co oznacza, że ich jakość i wiarygodność jest wyższa 
w porównaniu do wcześniejszych metod pozyskiwania danych finansowych o kliencie. 
Dodatkowo, dzięki automatyzacji procesu pozyskania danych, łatwiej jest uzyskać ich 
pełniejszy zakres. Kluczowym jest, że ich pozyskanie zajmuje już nie dni czy tygodnie, 
ale czasami zaledwie milisekundy, co otwiera możliwości usprawnienia i digitalizacji 
decyzji biznesowych opartych o pozyskane informacje. W pełni zabezpieczony został 
także interes i bezpieczeństwo klienta: dane pozyskane w ten sposób udostępniane są 
wyłącznie za jego wyraźną zgodą oraz wiedzą, a zgoda może w każdej chwili zostać 
wycofana. 

Dyrektywa zaadresowała również inny problem, na który narażeni byli klienci 
banków w zakresie bezpieczeństwa ich danych. Przed PSD2 i interfejsami API, Otwarta 
Bankowość opierała się na współdzieleniu danych logowania pomiędzy klientem 
a podmiotem trzecim. Podmioty świadczące usługi nie były regulowane, a wiodącą 
technologią dostępu do informacji z rachunków bankowych był screen-scraping, 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20od%20PSD2%20review%20%28EBA-Op-2022-06%29/1036016/EBA%27s%20response%20to%20the%20Call%20for%20advice%20on%20the%20review%20of%20PSD2.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20od%20PSD2%20review%20%28EBA-Op-2022-06%29/1036016/EBA%27s%20response%20to%20the%20Call%20for%20advice%20on%20the%20review%20of%20PSD2.pdf
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rzadziej stosowany był reverse engineering aplikacji. Po wprowadzeniu dyrektywy 
metody połączenia z bankiem zostały uregulowane przez przepisy – oznaczające 
dostęp do danych z wykorzystaniem bankowego API, czyli bezpiecznego kanału 
zaprojektowanego przez bank. 

Dyrektywę PSD2 i Otwartą Bankowość 
wykorzystały nie tylko banki

W Polsce wśród głównych beneficjentów dyrektywy PSD2, a co za tym idzie 
– Otwartej Bankowości, wymienia się przede wszystkim banki. Naturalnie, banki 
w dużym stopniu wykorzystały nowe możliwości, na przykład poprzez uproszczenie 
i przyspieszenie procesów kredytowych, wprowadzenie błyskawicznej weryfikacji 
klienta czy umożliwienie podglądu rachunków z innych banków. 

Jednak równolegle na scenę śmiało weszły fintechy, oferując m.in. podmiotom 
pozabankowym dostęp do danych finansowych klientów, nowe rozwiązania z zakresu 
inwestycji i zarządzania finansami osobistymi z kategoryzacją przychodów i wydatków, 
bezpieczeństwa i automatyzacją procesów uwierzytelniania oraz najbardziej popularne 
– dokonywanie błyskawicznych płatności.

Dzięki swobodzie świadczenia usług, polscy klienci mogą korzystać z rozwiązań 
technologicznych, które swój początek mają w innych krajach europejskich. 
Przykładem jest chociażby najbardziej znany Revolut, który przygodę z Otwartą 
Bankowością rozpoczął od oferowania karty wielowalutowej, a teraz oferuje klientom 
szeroki wachlarz usług, obejmujący kredyty, ubezpieczenia, inwestycje w akcje  
czy walutę cyfrową. 

Prawdopodobnie jednak najpopularniejszym pomysłem na wykorzystanie Otwartej 
Bankowości jest agregacja kont, która jest oferowana przez wiele firm świadczących 
usługi finansowe. Agregacja kont oznacza, że klienci mogą podglądać wiele swoich 
kont od różnych dostawców w ramach jednego interfejsu. Dotyczy to nie tylko 
prostych rachunków płatniczych, do których dostęp zapewnia struktura PSD2. 
Istnieją rozwiązania, które łączą bankowość konsumencką i biznesową w tym samym 
interfejsie. Takie usługi świadczy na przykład Tink, który operuje praktycznie w całej 
Europie. 

Drugim przykładem są narzędzia i platformy do zarządzania finansami osobistymi 
(tzw. PFM – Personal Finance Management). W ostatnich latach nastąpił zauważalny 
wzrost liczby takich narzędzi, które mają na celu umożliwić klientom pełny przegląd 
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ich sytuacji finansowej, poprzez śledzenie bieżącego stanu posiadania czy struktury 
wydatków. Zagregowanie danych w ramach jednego interfejsu może pomóc 
dostawcom usług finansowych uzyskać wgląd w preferencje klientów, a samym 
klientom pokazać obraz tego, w jaki sposób gospodarują swoimi pieniędzmi i jakie 
są główne kategorie ich wydatków. Oczywiście, zarządzanie finansami i majątkiem 
istniało już dawno, ale pojawienie się Otwartej Bankowości umożliwiło rozwój pewnych 
funkcjonalności w ramach PFM. Na przykład, obecnie dane dane do celów agregacji 
pobierane są automatycznie z wykorzystaniem API i klienci nie muszą ich wprowadzać 
ręcznie. Otwarta Bankowość przyczyniła się do większego rozpowszechnienia 
usług zarządzania finansami osobistymi, oferując w ten sposób klientowi jasny 
i prosty schemat przychodów i wydatków, a dostawcom – możliwości precyzyjnego 
dostosowania produktów do potrzeb klienta. Takie rozwiązania świadczą m.in. polski 
Kontomierz, Yolt czy Mint. 

Otwarta Bankowość może również przyspieszyć składanie wniosków kredytowych, 
umożliwiając kredytodawcom weryfikację zdolności kredytowej klienta online. 
Wcześniej ocena osób ubiegających się o kredyt często wiązała się z zestawieniem wielu 
dokumentów z różnych banków i instytucji. Proces ten nie tylko spowalniał świadczenie 
usług kredytowych, ale prowadził do negatywnych doświadczeń klientów. Męcząca 
była dla nich długość samego procesu, jak i konieczność dostarczania dokumentacji, 
czy to w trakcie osobistej wizyty w placówce, czy też przygotowania papierowych 
dokumentów, skanowania ich i wgrywania do internetowych systemów. Uzyskanie 
natychmiastowego dostępu do wielu danych bankowych pozwoliło pożyczkodawcom 
i ubezpieczycielom na podejmowanie szybszych decyzji i automatyczne oszacowanie 
wypłacalności klienta i ryzyka kredytowego, a w efekcie szybki rozwój segmentu  
„Kup teraz, zapłać później” (BNPL czyli „Buy Now, Pay Later”). Firmami oferującymi 
takie rozwiązania jest np. AllegoPay, PayPo czy P24Now.

 Wiele z tych rozwiązań, witanych początkowo z pewną dozą sceptycyzmu, na stałe 
już zagościło na rynku polskim i europejskim. Obecnie wielu klientów nie wyobraża 
sobie powrotu do ery sprzed tych innowacji i czeka na kolejne.

Można więc śmiało stwierdzić, że fintechy wykorzystały szansę stworzoną przez 
dyrektywę oraz  możliwości tworzenia nowych produktów i usług opartych na Otwartej 
Bankowości i PSD2. Zmiany dodatkowo wymusiła pandemia COVID-19 i postępująca 
wraz z nią, w przyspieszonym tempie, digitalizacja usług. Wpisuje się to w potrzeby 
młodych klientów, wychowanych w cyfrowym świecie, których kolejne roczniki wchodzą 
obecnie na rynek. Tych starszych zaskoczyło nieco tempo zmian, ale również, może 
początkowo nieco mniej chętnie, przyzwyczaili się oni do dostępnych udogodnień.  
Co ciekawe, także wśród przedstawicieli starszego pokolenia daje się zauważyć coraz 



Otwarta Bankowość w Polsce - Raport 2022 7

większe zainteresowanie rozwiązaniami digitalowymi ze względu na ich szybkość 
i wygodę, jak również możliwości skorzystania z nich przez każdego, włączając osoby 
dotychczas wykluczone np. ze względu na bariery fizyczne. Technologie przenikają 
więc do praktycznie wszystkich grup społecznych, niezależnie od tego, czy za kryterium 
podziału przyjmiemy wiek, płeć, predyspozycje, czy dotychczasowe doświadczenia. 
Popyt na rozwiązania, które jeszcze bardziej ułatwią nam funkcjonowanie w ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości, nie maleje, ale stale rośnie. 

Nawet jeżeli nowoczesne usługi bankowości elektronicznej nie są dostępne 
dla wszystkich, to oferenci tacy jak Allegro, Revolut, czy operatorzy płatności 
błyskawicznych popularyzują i budują zaufanie do nowej oferty sektora Otwartej 
Bankowości.

Co się wydarzyło w ciągu 3 lat funkcjonowania 
PSD2 w Polsce? Czy cele dyrektywy zostały 
osiągnięte?

Wdrożenie i pierwsze 3 lata funkcjonowania dyrektywy PDS2 i Otwartej Bankowości 
można uznać co do zasady za sukces, chociaż tak w Polsce, jak i w Europie pojawiają 
się także głosy wskazujące na obszary wymagające poprawy.

W pierwszej kolejności należy podkreślić pracę, jaką banki włożyły w odpowiednie 
przygotowanie dedykowanych interfejsów API, z których korzystają TPP. Sprostanie 
europejskim wymaganiom wymagało czasu i kompetencji. Widać wyraźnie,  
że spora część banków do zadania podeszła z dużym zaangażowaniem, dostrzegając 
w Otwartej Bankowości szansę na uzyskanie rynkowej przewagi nad konkurentami.  
Ta grupa może się pochwalić sukcesem na tym tle i wiedzie prym na rynku pod kątem 
innowacyjności i zastosowania pro-klienckich rozwiązań, także poprzez wprowadzenie 
produktów i usług kojarzonych wcześniej głównie z sektorem fintech. 

Banki, które w nowej regulacji zauważyły szansę na wprowadzenie nowych 
usług i produktów opartych na Otwartej Bankowości, stały się bardziej inkluzywne 
i konkurencyjne, oferując poza stricte bankowymi produktami i usługami dodatkowe 
rozwiązania. Wśród przykładów możemy wymienić ubezpieczenia dopasowane 
do konkretnego klienta, usługi faktoringowe, windykacyjne, księgowe czy oparte 
o personal finance management produkty wspomagające zarządzanie domowym 
budżetem klientów. Można powiedzieć, że oferta takich banków ewoluowała w kierunku 
swoistego marketplace’u.
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Takie podejście sprawia, że klient, czy to w bankowości internetowej,  
czy to w aplikacji, może korzystać z szerokiego pakietu usług (od zniżek w sklepach, 
poprzez profil zaufany, do kupna biletów komunikacji miejskiej czy opłaty za parkingi) 
bez konieczności logowania się do dodatkowych serwisów lub aplikacji. Z punktu 
widzenia użytkowników był to często strzał w dziesiątkę, gdyż produkty stały się 
dostępne tu i teraz, i to jeszcze dopasowane do możliwości klienta.

W grupie podmiotów wdrażających nowe rozwiązania w większości znajdują się 
czołowe polskie banki, których API, pomimo nadal pojawiających się problemów, 
stały się w miarę wiarygodne i stabilne. Niewątpliwie wpływ na to miał opracowany 
wspólnie przez sektor bankowy na polskim rynku standard Polish API, który 
sprawił, że poszczególne API bankowe są względnie podobne do siebie i oparte  
na podobnych rozwiązaniach technologicznych. Przełożyło się to na sprawne działanie, 
bezpieczeństwo i przyjazną obsługę korzystających z API usług czy aplikacji mobilnych, 
co z kolei spowodowało, że klienci chętnie po nie sięgają. 

Co jeszcze wymaga poprawy? Czego nam 
brakuje i gdzie PSD2 nie działa? Czy PSD2 
spełniło oczekiwania rynku?

Mimo generalnie dobrej oceny funkcjonowania dyrektywy PSD2 i rozwiązań  
na niej opartych, eksperci wskazują jednak pewne niedociągnięcia. Zdaniem Michała 
Nowakowskiego, Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai

„Otwarta Bankowość nie do końca spełniła oczekiwania, co w znacznej 
mierze jest rezultatem nie do końca „otwartej” regulacji, którą przyniosła 
dyrektywa PSD2 oraz rozporządzenie 2018/389, choć oczywiście są i podmioty,  
które starają się wykorzystać potencjał, który leży w API i łatwiejszym dostępem, 
mimo że nadal ograniczonym, do danych”.

Michał Nowakowski
Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai
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Po kilku latach od wdrożenia PSD2, po bardzo efektownym starcie i wielu 
płomiennych deklaracjach, widać niestety także pewne wyhamowanie. Dodatkowo 
nadal nie osiągnięto w pełni wszystkich zakładanych celów regulacji i raczej nie 
możemy mówić o pełnej harmonizacji rynku. Błędy w interfejsach pojawiają się częściej 
niż zakładano, a czasowe niedostępności i awarie nie są rzadkością nawet u liderów 
branży. W niektórych sytuacjach potrafi to mocno utrudnić lub wręcz uniemożliwić 
pełne wykorzystanie potencjału regulacji, w rezultacie hamując dalszy rozwój Otwartej 
Bankowości.

Zidentyfikowane niedociągnięcia, czy wręcz braki, w dużej mierze związane są 
z różnymi podejściami banków do zasad określonych przez PSD2 i RTS (pomimo 
wspólnego Standardu Polish API), co prowadzi do różnych implementacji tych samych 
zasad i przekłada się na negatywny user experience klienta. 

Na rynku coraz częściej pojawiają się głosy krytykujące zbyt dużą ogólnikowość 
przepisów PSD2, co negatywnie rzutuje na możliwości wykorzystania API.  
Brak jednolitego standardu wprowadzonych rozwiązań technicznych, powodujący 
odmienne podejście i interpretacje tych samych uregulowań prawnych, zaczyna 
być uciążliwy, zwłaszcza, że po tylu latach od wprowadzenia dyrektywy PSD2 
należałoby się spodziewać raczej trendów odwrotnych. Wciąż dosyć częste przerwy 
w działaniu API i zamieszania związane z aktualizacjami czy koniecznymi naprawami  
nie poprawiają odbioru rozwiązania wśród użytkowników. Można wręcz zauważyć,  
że wiele interfejsów API boryka się z powtarzalnymi błędami, które pomimo 
upływu czasu nie są naprawiane, nawet w sytuacji ewidentnej sprzeczności danego 
rozwiązania z RTS czy Standardem Polish API. W przypadku dedykowanych interfejsów 
(API) i procesu integracji stron trzecich, zdolność do świadczenia konsumentom 
niezawodnych usług fintech, obsługiwanych zgodnie z zamierzeniami PSD2, bywa 
wobec tego mocno ograniczona, podobnie jak możliwość skalowania takich usług 
w całej UE. Wydaje się, że bez standaryzacji API, poszczególni przedstawiciele rynku 
nadal będą odmiennie podchodzić do tych samych przepisów i zasad dotyczących 
funkcjonowania API. 

Sporo do zrobienia pozostaje nadal także pod względem designu i user experience. 
Brak rozwiązań mobilnych, konieczność przechodzenia dodatkowego uwierzytelnienia, 
dodanie dodatkowych, nie mających uzasadnienia, kroków w przypadku bankowości 
firmowej, czy wreszcie wydłużony czas importu danych czy ich limitowanie można 
odczytywać jako praktyki, które nie służą rozwojowi i adopcji usług opartych  
na Otwartej Bankowości. Co ciekawe, dość często zdarza się, że wprowadzone przez 
banki „poprawki” API wpływają negatywnie na komfort użytkownika związany 
z korzystaniem z API, co nasuwa przypuszczenie, że kolejne wdrożenia nie są należycie 
testowane.
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Najpoważniejszym z problemów jest jednak brak możliwości potwierdzenia danych 
właściciela czy współwłaściciela rachunku (w postaci imienia i nazwiska) podczas 
pobierania danych poprzez API bankowe. Nie dość, że oznacza to, iż pobrane dane  
nie mogą być jednoznacznie przypisane do danego klienta, to jest to również niezgodne 
z Dyrektywą.

Warto w tym miejscu wspomnieć o screen scrapingu, który po prowadzeniu PSD2 
jest rozwiązaniem akceptowanym, co do zasady, tylko jako mechanizm awaryjny. 
Podstawową formą dostępu do danych klienta stał się – z nielicznymi dopuszczonymi 
wyjątkami – dostęp z wykorzystaniem API. W dość zgodnej ocenie rynku dostęp 
przez API jest rozwiązaniem bardziej pożądanym niż screen scraping i powinien 
być wykorzystywany w możliwie najszerszym zakresie. Obecnie toczą się dyskusje 
na temat dalszego ograniczenia zakresu stosowania screen scrapingu, a być może 
nawet całkowitej eliminacji tej techniki z Otwartej Bankowości, nawet jako rozwiązania 
awaryjnego.

Powyższe kwestie  – oraz inne, o których tu ze względów praktycznych  
nie wspominamy – powodują, że rynek ma nadal wiele do zrobienia w kwestii zarówno 
pełnej implementacji PSD2, jak i standardów Otwartej Bankowości. Niezrozumiałe 
wydaje się podejście podmiotów, które przy dokonaniu dużych inwestycji w technologię, 
skupiają się na zapewnieniu tylko ograniczonego zakresu zgodności z Dyrektywą, 
a nie na możliwościach wynikających z nowych kanałów dostępu, produktów i usług, 
które ona oferuje. Można powiedzieć, że w tym zakresie mamy do czynienia z sytuacją 
patową i bez wzajemnego zrozumienia i wypośrodkowania interesów wszystkich 
uczestników rynku (w tym przede wszystkim klientów) staniemy w miejscu.



Otwarta Bankowość w Polsce - Raport 2022 11

Okiem KNF – jak PSD2 ocenia polski 
nadzorca?

Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech z Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, szeroko podsumowuje działanie dyrektywy:

„Wdrożenie dyrektywy PSD2 to położenie większego nacisku na ochronę 
klienta (np. obniżenie limitu kwoty, do której jest odpowiedzialny klient  
za nieautoryzowaną transakcję, wprowadzenie usług AIS/PIS). Natomiast  
to, co ważne – zmieniły się realia funkcjonowania dostawców usług płatniczych, 
a także zrobiliśmy krok w stronę budowy Open Bankingu w całej Unii Europejskiej.
  W wielu miejscach, gdy czytamy dyrektywę PSD2, widzimy, że obok 
rozwoju technologicznego zwiększenie ochrony konsumenta, harmonizacja 
zasad świadczenia usług w ramach całej UE oraz zapewnienie przejrzystości 
rynku (praw i obowiązków dostawców i konsumentów) były ważnymi 
czynnikami – chociażby odejście od screen-scrapingu na rzecz API.  
Jest to zmiana przełomowa w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ otwiera 
cały rynek i daje możliwość tworzenia się nowych modeli biznesowych i usług. 
Technologia sprzyja powstawaniu i rozwojowi nowoczesnych form płatności 
elektronicznych, ale z drugiej strony tworzy nowego rodzaju ryzyka. Obecnie 
jesteśmy na etapie przeglądu postanowień dyrektywy PSD2. Jest on konieczny 
chociażby ze względu na postępującą transgraniczność świadczenia usług. 
Dodatkowo transgraniczność wymusza potrzebę ujednolicenia stosowania 
przepisów w każdym z Państw członkowskich. Drugi oczywisty powód  
to gwałtowny rozwój technologii, w tym wdrożeń w sektorze finansowym.  
Jest to oczywisty skutek uboczny pandemii SARS-CoV-2, gdzie byliśmy zmuszeni  
do korzystania z płatności bezgotówkowych.
     W mojej ocenie rynek usług płatniczych jest na etapie, gdzie dotychczasowe 
pomysły są już wdrożone przez dostawców usług płatniczych tam,  
gdzie to było konieczne i zmierzało do zapewnienia adekwatnego poziomu 
ochrony klientów. Wprowadzenie zmian regulacyjnych na skutek przeglądu 
PSD2 będzie kolejnym, mocnym impulsem dla całego rynku płatniczego UE, 
a nie tylko polskiego, który znajduje się na bardzo wysokim poziomie rozwoju”.

Zbigniew Wiliński
Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech
z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
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PSD2 pod lupą europejskich instytucji. 
Czy PSD3 jest na horyzoncie?

Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech z Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, szeroko podsumowuje działanie dyrektywy:

W związku z opublikowaną w czerwcu 2022 r. opinią Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB), dalej w tekście wymieniany jako „EBA”, dotyczącą rewizji 
dyrektywy PSD2,  pojawiły się sugestie, jakoby czas na nową Dyrektywę PSD3 miał 
niedługo nadejść.  

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego powstał 1 stycznia 2011 r. i jest częścią 
Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który obejmuje trzy organy 
nadzoru. EBA jest niezależnym organem UE, który działa na rzecz zapewnienia 
skutecznych i spójnych regulacji oraz nadzoru w całym europejskim sektorze 
bankowym. Do ogólnych celów tej instytucji należą utrzymanie stabilności finansowej 
w UE oraz ochrona integralności, wydajności i prawidłowego funkcjonowania sektora 
bankowego. Głównym zadaniem EBA jest przyczynienie się do stworzenia jednolitego 
europejskiego zbioru przepisów bankowych, których celem jest zapewnienie jednolitych 
i zharmonizowanych zasad ostrożnościowych dla instytucji finansowych w całej UE. 
Urząd odgrywa również ważną rolę w promowaniu konwergencji praktyk nadzorczych 
i jest upoważniony do oceny ryzyka i słabych punktów sektora bankowego UE.

Wspomniana wcześniej opinia EBA jest odpowiedzią na wezwanie Komisji Europejskiej 
i przedstawia ponad 200 propozycji, które mają przyczynić się do rozwoju jednolitego 
rynku płatności detalicznych w UE i zapewnić spójne stosowanie wymogów prawnych 
w całej UE. W szczególności, propozycje EBA mają na celu zwiększenie konkurencji, 
ułatwianie innowacji, ochronę funduszy i danych konsumentów, wspieranie rozwoju 
usług przyjaznych dla użytkownika oraz zapobieganie wykluczeniu z dostępu do usług 
płatniczych, a także zapewnienie zharmonizowanego stosowania wymogów prawnych 
w całej UE.

Urząd zauważył, że chociaż niektóre cele PSD2 zaczęły się materializować, to nadal 
istnieje wiele problemów i wyzwań, którymi należy się zająć. Proponowane zmiany 
w opinii EBA obejmują m.in.:

• połączenie PSD2 i Dyrektywy w sprawie Pieniądza Elektronicznego; 
• doprecyzowanie zasad stosowania silnego uwierzytelniania klienta (SCA); 
• wskazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa dla klientów, takich jak oszustwa 

socjotechniczne, w przypadku których klienci są nakłaniani do zainicjowania 
transakcji płatniczej; 

• rozwianie obaw dotyczących metod uwierzytelniania (np. opartych  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20od%20PSD2%20review%20%28EBA-Op-2022-06%29/1036016/EBA%27s%20response%20to%20the%20Call%20for%20advice%20on%20the%20review%20of%20PSD2.pdf
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na smartfonach), które doprowadziły do   wykluczenia niektórych grup 
społeczeństwa z korzystania z usług płatniczych online;

• podjęcie zagadnienia podstawowych problemów i przeszkód w świadczeniu 
usług inicjowania płatności (PIS) i usług informacji o rachunku (AIS), w tym 
propozycji, aby (i) dostawcy AIS stosowali własne SCA wobec swoich klientów 
zamiast polegania na procedurach uwierzytelniania stosowanych przez banki, 
(ii) umożliwienie klientom zachowania kontroli nad swoimi danymi; oraz (iii) 
wspieranie rozwoju wysokiej jakości interfejsów w całej UE poprzez dodatkowe 
inicjatywy;

• przejście od „Otwartej Bankowości” do “Open Finance” (lub inaczej rozszerzenie 
dostępu do danych o rachunkach płatniczych na dostęp do innych rodzajów 
danych finansowych) oraz możliwości i potencjalne wyzwania z tym związane, 
w oparciu o doświadczenia PSD2;

• wskazanie niedociągnięć w zakresie egzekwowania przepisów w odniesieniu 
do wdrażania i stosowania SCA w przypadku transakcji kartowych w handlu 
elektronicznym oraz usuwanie przeszkód w dostarczaniu AIS i PIS;

 
Michał Nowakowski, Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai, 
zwraca uwagę na zmiany w zakresie definicji i zakresu dyrektywy, a w szczególności 
przeniesienia „reżimu” prawnego w zakresie pieniądza elektronicznego do obszaru 
pokrywanego przez dyrektywę PSD2:

„Zmiany mają mieć charakter nie tylko „techniczny”, ale obejmować 
chociażby takie zagadnienia jak ustalenie miejsca świadczenia usług 
płatniczych w kontekście transgranicznym (co dzisiaj jest sporym wyzwaniem)  
czy doprecyzowanie różnic pomiędzy poszczególnymi usługami. Dodatkowo 
zauważono konieczność doprecyzowania takich definicji jak rachunek 
płatniczy czy instrument płatniczy, które obecnie powodują wiele problemów 
interpretacyjnych. EBA proponuje także ułożenie tematyki modeli biznesowych 
opartych o „white-label”, czyli wykorzystywanie zewnętrznych rozwiązań  
pod własną marką, a także wprowadzenie wymogów regulacyjnych dla schematów 
płatniczych, bramek do dokonywania płatności czy nawet sprzedawców  
– EBA podkreśla jednak, że nie chodzi tutaj do końca o wprowadzenie nowego 
reżimu, ale „wymuszenia” stosowania pewnych wymogów, np. w zakresie 
bezpieczeństwa”.

Michał Nowakowski
Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai
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EBA sugeruje także kilka zmian w zakresie udzielania zezwoleń w ramach 
dyrektywy PSD2, między innymi w kontekście wymogów ostrożnościowych,  
np. wprowadzenia dodatkowego wymogu kapitałowego w przypadku, gdy świadczeniu 
usług płatniczych towarzyszyć będzie udzielanie kredytów – co stanowi odpowiedź 
na rozwijający się w szybkim tempie rynek odroczonych płatności (BNPL). Zmiany te 
mają również dotyczyć obszaru ubezpieczeń działalności w zakresie usług płatniczych. 
EBA wskazuje, że jednym z rozwiązań, które może pomóc dostawcom usługi dostępu 
do informacji o rachunku w uzyskaniu obowiązkowego ubezpieczenia ich działalności, 
jest „wymuszenie” posiadania dodatkowego narzutu kapitałowego.

Przedstawiony dokument zawiera również zagadnienia związane z dostępem  
do rachunków płatniczych klientów w kontekście usług wprowadzonych 
dyrektywą PSD2. Dokładniej, chodzi o usługi inicjowania płatności i AIS – dostępu  
do informacji o rachunku. EBA apeluje, by rozważyć możliwość stworzenia jednolitego 
i ogólnounijnego standardu API, którego interfejsy umożliwiałyby świadczenie usług 
przez podmioty zewnętrzne (TPP). Pojawiły się także sugestie dotyczące zasadności 
utrzymywania środków awaryjnych (tzw. fall-back mechanism) w przypadku przerw 
w działaniu API.

Michał Nowakowski, Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai, 
zwraca uwagę również na kolejną kwestię:

Silne uwierzytelnienie użytkownika (SCA) jest prawdopodobnie jedną z ważniejszych 
propozycji, jakie można wskazać w odniesieniu do dostawców usług technicznych, 

„EBA proponuje także zmuszenie dostawców rachunków płatniczych,  
by dzielili się informacjami na temat posiadacza rachunku i osoby inicjującej 
płatność, rozszerzenie zakresu informacji, które będą dostępne w ramach 
usługi AIS (m.in. overdrafty, zlecenia stałe etc.). W dokumencie mamy też 
kilka propozycji technicznych dostosowań. Najważniejszym jest jednak 
zwrócenie przez EBA uwagi na koncepcję otwartych finansów, wskazując,  
że takie „otwarcie” będzie wymagało wprowadzenia rozsądnego podejścia  
do kwestii bezpieczeństwa, w tym w zakresie stosowania silnego uwierzytelniania 
użytkownika oraz kwestii pozyskania „właściwych” zgód”.

Michał Nowakowski
Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai
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włączając w to podmioty świadczące usługę portfeli cyfrowych. EBA uważa, że istotne 
jest sprecyzowanie zakresu i charakteru wszystkich elementów SCA, a także ustalenie 
nieobligatoryjnego charakteru wyłączeń spod obowiązku stosowania SCA. Zdaniem 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego te zmiany są kluczowe. 

Propozycji zmian jest więcej, przedstawiliśmy tutaj najbardziej istotne – z punktu 
widzenia niniejszego raportu – kwestie z ponad 100-stronicowego dokumentu, 
opublikowanego przez EBA. 

Należy przyznać, że znaczna część propozycji Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego jest ukierunkowana na promocję rozwiązań korzystnych dla rynku Otwartej 
Bankowości i ustalenia klarownych zasad odpowiedzialności uczestników rynku,  
m.in. banków a dostawców usług, będących podmiotami trzecimi. Ważne zmiany 
czekają nas w kontekście działalności transgranicznej, co może przyczynić się  
do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w sektorze. Wiele jednak będzie też 
zależało od finalnych propozycji, które Komisja Europejska przedstawi w kontekście 
otwartych finansów – być może nadzór weźmie pod uwagę także głosy płynące 
z rynku.

Opinia wydana przez EBA, zbiegła się w czasie z inicjatywą European Digital 
Finance Association (EDFA), która została zaprezentowana w Parlamencie Europejskim 
i w dużej mierze dotyczyła rewizji działania dyrektywy PSD2.
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Jakie rekomendacje wydała EDFA?

European Digital Finance Association (EDFA) to niezależna organizacja branżowa, 
reprezentująca społeczność przedstawicieli rynku finansów cyfrowych. Jej misją 
jest wspieranie roli Europy w globalnym sektorze technologii finansowych. Założona 
w lutym 2020 roku EDFA zrzesza kilkanaście europejskich krajowych stowarzyszeń 
fintech, ich kilka tysięcy członków oraz firmy technologiczne. Członkami EDFA są 
start-upy i instytucje finansowe, inwestorzy i firmy świadczące usługi profesjonalne. 
Wszyscy oni mogą czerpać korzyści z pozycji EDFA jako punktu kontaktowego w celu 
promowania polityki i możliwości biznesowych. 

W II połowie czerwca jeden z dwóch reprezentantów Polski – Kontomatik – wraz 
z kilkoma przedstawicielami rynku finansowego z innych krajów Europy wziął udział 
w konferencji „Open Finance: The Backbone of Digital Economy”, organizowanej 
przez EDFA. Kontomatik wystąpił na zaproszenie rodzimej organizacji Fintech Poland,  
która jest członkiem założycielem EDFA.  

Konferencja odbyła się w Parlamencie Europejskim, a jej celem było zidentyfikowanie 
barier dla dalszego rozwoju Otwartej Bankowości – zwłaszcza w kontekście rewizji 
PSD2 – oraz omówienie potencjału Otwartej Bankowości w przyszłości. Fintechy 
prezentowały pomysły na usprawnienia w zakresie możliwości rozwoju otwartych 
finansów. 

W podsumowaniu spotkania stwierdzono, że rozbudzone rozwiązaniami 
wprowadzonymi przez PDS2 oczekiwania co do bezproblemowej Otwartej Bankowości 
w obszarze paneuropejskim, zostały spełnione tylko w połowie. Wciąż na wprowadzenie 
czekają liczne ulepszenia, ale przyszłość rysuje się w jasnych barwach. EDFA,  
która wspiera globalną pozycję Europy w sektorze technologii finansowych, 
przygotowała i opublikowała stanowisko w sprawie PSD2.

EDFA w swojej opinii wskazała na nieadekwatność uprawnień organów 
odpowiedzialnych za wdrożenie PSD2 w zakresie innowacyjności i konkurencji. 
Podkreśliła także istnienie znacznych rozbieżności między informacjami dostępnymi 
dla zewnętrznych dostawców usług (TPP) a informacjami dostępnymi w kanale 
dostawcy usług płatniczych obsługujących konta (ASPSP). EDFA uważa, że wynika to 
częściowo z braku zharmonizowanych definicji w aktach prawnych i niejednokrotnie 
rozbieżnych interpretacji właściwych organów krajowych.

Kolejnym ważnym punktem, na który zwróciła uwagę organizacja, jest zgłaszanie 
przez uczestników rynku licznych uwag dotyczących funkcjonowania PSD2.  

https://europeandigitalfinance.eu/wp-content/uploads/2022/07/PSD2_Review_Position_EDFA.pdf
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Zewnętrzni dostawcy (TPP) w całej Europie z niecierpliwością czekają na działania 
organów regulacyjnych i dokumentują potencjalne niezgodności ze specyfikacją 
interfejsów API oraz zgłaszają to organom regulacyjnym i mediom. Z drugiej 
strony ASPSP nie ustanowiły skutecznych i możliwie najlepszych praktyk w zakresie 
reagowania na takie zgłoszenia, ani w zakresie poprawy funkcjonalności API,  
ani w zakresie dostarczania skutecznych odpowiedzi na spostrzeżenia ze strony TPP.

Organizacja zidentyfikowała również brak zachęt dla banków do przestrzegania 
celów rozporządzenia. Compliance, jako jedyny czynnik stymulujący banki  
do oferowania bezawaryjnej infrastruktury (API) dla regulowanych stron trzecich, 
okazało się niewystarczające. 

Co zatem może się zmienić? Czy nowa dyrektywa rozwiąże „martwe pola” obecnej 
dyrektywy?

Co przyniesie PSD3, jeśli się pojawi?

Komisja Europejska (KE) kontynuuje obecnie konsultacje w sprawie ewaluacji 
przepisów PSD2 w celu ich ewentualnej poprawy i dostosowania do realiów rynkowych. 
Pojawia się więc uzasadnione przypuszczenie, że nowe dyrektywy „naprawcze”,  
takie jak PSD3, mogą wkrótce pojawić się na rynku. Obecnie trwające prace 
i konsultacje rynkowe są wczesnymi etapami przeglądu PSD2 przez Komisję Europejską  
i nie stanowią ostatecznego stanowiska ani formalnej propozycji KE. Jednak 
charakter tych konsultacji oraz ich zakres, wskazujący na pewne kluczowe obszary 
zainteresowania, skłania ku przypuszczeniu, że PSD3 jest już na horyzoncie. 

Od pomysłu do realizacji jest jednak długa droga, która – zważywszy na unijny 
proces legislacyjny związany z przejęciem poprzedniej dyrektywy – może potrwać 
nawet 3-5 lat.
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PSD3 jako ewolucja PSD2, prawdopodobnie pobudzałaby dalsze innowacje 
w obszarach płatności, pożyczek, ubezpieczeń i nie tylko. Tak naprawdę wiele 
podmiotów na rynku ma w tym zakresie swoje oczekiwania, które coraz częściej 
i chętniej komunikuje.

Michał Mostowik, Counsel z DLK Legal, wskazuje, że:

„PSD3 musi powstać. Co do tego nie mam wątpliwości. Do tej pory 
wiele podmiotów doświadcza, na przykład, trudności z wdrożeniem SCA  
dla kart (plany migracji) czy wykorzystaniem biometrii oraz ograniczeń 
czy braku „otwartości” ze strony m.in. banków, co jest konsekwencją braku 
realnych zachęt do tej „otwartości” czy zaniechania ustalenia jasnych zasad 
odpowiedzialności za świadczenie niektórych usług. Wiele z technologicznie 
neutralnych postanowień Rozporządzenia 2018/389 po prostu nie sprawdziło 
się ze względu na zbyt duży poziom ogólności. To spowodowało, że wiele  
z podmiotów ma dość odwagi i pewności przy wdrażaniu nowych rozwiązań, 
które mogą nie do końca być spójne z Dyrektywą, szczególnie gdy ewentualnie 
wyjaśnienia unijnego nadzorcy pojawiają się z dużym opóźnieniem.  
Większa precyzja zapisów dyrektywy jest więc moim zdaniem potrzebna”

„największe oczekiwania w związku z PSD3 dotyczą usprawnienia zasad 
świadczenia usług Otwartej Bankowości. Chodzi zarówno o postulaty 
techniczne (jak np. obowiązkowe udostępnianie przez banki imienia i nazwiska 
klienta), jak i dalej idące zmiany. Wśród nich zwraca uwagę propozycja 
EBA, aby przekształcić Otwartą Bankowość w otwarte finanse, poprzez 
rozszerzenie regulacji na inne produkty finansowe niż rachunki płatnicze  
– w szczególności na ubezpieczenia, inwestycje czy produkty emerytalne.

Michał Nowakowski
Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai

Michał Mostowik
Counsel z DLK Legal
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Zdaniem Alicji Łosowskiej, Compliance Managera w Kotomatiku,

PSD3 prawdopodobnie pociągnie za sobą również wzmocnienie nadzoru nad 
dostawcami niebankowymi (wciąż nie opadł kurz po głośnym upadku Wirecard 
w 2020 roku). W ramach swoich postulatów EBA wymienia m.in. nałożenie na 
znaczące instytucje pieniądza elektronicznego i instytucje płatnicze obowiązku 
posiadania uproszczonych planów naprawczych i likwidacji.

Z drugiej strony można dostrzec stanowcze oczekiwanie rynku, że PSD3 ograniczy 
derisking i realnie utrudni zamykanie przez banki rachunków prowadzonych dla 
fintechów. Problem ten był w ostatnim czasie szczególnie mocno sygnalizowany 
przez polską branżę płatniczą, choć z podobnymi trudnościami borykają się 
również dostawcy w innych państwach.

Warto przy tym podkreślić, że większość komentowanych publicznie propozycji 
regulacyjnych – mimo że ma oparcie w konkretnych pytaniach i stwierdzeniach 
opublikowanych przez Komisję Europejską i EBA – to nadal tylko spekulacje. 
Na konkretny projekt dyrektywy PSD3 przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, 
ostrożnie szacując, pewnie do przyszłego roku. A może Komisja Europejska 
zaskoczy rynek i zaproponuje nowe przepisy w formie rozporządzenia?  
Czas pokaże”.

„PSD3 może stworzyć nowe ramy regulacyjne w celu połączenia 
fragmentarycznych podejść obecnie stosowanych nie tylko przez różne państwa 
członkowskie UE, ale również podmioty z sektora finansowego, nawet działające 
na jednym rynku. Nowe przepisy powinny bardziej szczegółowo określić wytyczne 
zawarte w dotychczasowych standardach technicznych i zapewnić większą 
unifikację rozwiązań. Dla zapewnienia ciągłości usług i dalszego świadczenia 
ich na wysokim poziomie istotne jest, by stworzone były odpowiednie narzędzia 
czy procesy nadzorcze, sprawnie i na bieżąco reagujące na pojawiające się 
trudności, z jakimi zmagają się firmy wdrażające innowacje.”

Alicja Łosowska
Compliance Manager, Kotomatik



Otwarta Bankowość w Polsce - Raport 2022 20

Biorąc pod uwagę cele Unii Europejskiej i działania nastawione na bycie prekursorem 
pod względem zagwarantowania jasnych, przyjaznych i prokonsumenckich ram 
regulacyjnych dla usług płatniczych i otwartych finansów, przyszłe prawodawstwo 
musi zająć się czymś więcej niż tylko deficytami PSD2, i podejść holistyczne do wizji 
Strategii Płatności Detalicznych, Strategii Finansów Cyfrowych oraz nadrzędnej 
strategii UE w zakresie wykorzystania danych. 

Dodatkowo, mając na uwadze konieczne dla dalszego rozwoju Europy otwarte 
dane, to jest to najlepszy czas, aby kwestie te gruntownie uregulować. Wdrożenie 
PSD3 w skali całej Unii zajmie jednak zapewne kilka lat. Branża i regulatorzy powinni 
jednak wyciągnąć wnioski z implementacji PSD2, by ewolucja od Otwartej Bankowości 
do Otwartych Finansów przebiegała sprawnie, terminowo i zakończyła się pełnym 
sukcesem.

Dlaczego jednak zwracamy aż taką uwagę na cele Unii oraz konieczność tworzenia 
nowego społeczeństwa z wykorzystaniem nowych technologii?

Nowe regulacje drogą do usprawnień 
technologicznych

Zgodnie z raportem „Technologia w służbie społeczeństwu” Fundacji Digital Poland 
z 2021 r., aż 91% Polaków uważa, że nowe technologie ułatwiają codzienne życie, 
a 74% osób z chęcią sięga po nowinki technologiczne. Pandemia dodatkowo sprawiła,  
że jesteśmy jeszcze bardziej otwarci na usprawnienia technologiczne. Według badań, 
57% respondentów ma pozytywne nastawienie do nowych technologii, chętnie z nich 
korzysta i sięga po różne nowinki rynkowe. Są to przede wszystkim młode osoby 
z wyższym wykształceniem oraz dobrym statusem ekonomicznym. 

Technologie, w tym w sektorze finansowym, rozwijają się w szybkim tempie 
i są częścią naszego codziennego życia. Dzięki technologii finansowej, możemy 
wysłać pieniądze znajomemu przez PayPal lub opłacić rachunek, robiąc mu zdjęcie 
smartfonem. Możemy przejechać się taksówką bez konieczności wręczania kierowcy 
gotówki, a nawet karty kredytowej. W ciągu ostatniej dekady te technologie  
tak wplotły się w nasze codzienne życie, że   nie wydają się już rewolucyjne.
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Klienci szukają nowości i rozwiązań usprawniających ich bieżące aktywności. Stale 
otoczeni technologią, oczekują, że będzie ona dostosowana do nich i codziennie 
ulepszana – do tego stopnia, że   wiele osób spodziewa się, że firmy, z których 
usług korzystają, będą stale i regularnie aktualizować swoją ofertę. I to się dzieje. 
Na innowacje są pieniądze. Według analizy CB Insight przytoczonej w artykule 
Obserwatora Finansowego z marca 2022 r., w zeszłym roku fundusze venture capital 
zainwestowały 3,6 mld złotych w młode polskie firmy technologiczne. A fintechy chcą 
stale rewolucjonizować krajobraz finansowy.

Kamil Niewiatkowski, Country Manager Raiffeisen Digital Bank, uważa, że

„Obecnie bywamy często wręcz nieświadomi, że korzystamy na co dzień  
z rewolucyjnych projektów fintech, które w innych krajach europejskich  
są dopiero pieśnią przyszłości, takich jak BLIK czy PayPo. Rozwiązania te, w zamian  
za bezpieczny dostęp do danych użytkownika, znacząco ułatwiają nasze 
codzienne czynności takie jak zakupy czy weryfikacje w serwisach internetowych”

Paweł Sygoski
Senior Fraud Investigator w Plenti

„nowe technologie stanowią niezwykle ważny element nowoczesnego 
środowiska biznesowego, umożliwiając nowatorskie podejście do produktów, 
usług czy customer experience. Rola technologii stale rośnie, wraz z coraz 
bardziej zdigitalizowanym światem. A nowe technologie to nowe możliwości 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług – szybszych, wygodniejszych, lepiej 
dopasowanych do potrzeb i oczekiwań współczesnych klientów. 

Pandemia uświadomiła wielu menedżerom, jak ogromne znaczenie  
dla funkcjonowania firm ma technologia, bez której wiele biznesów  
nie byłoby w stanie nie tylko dalej prowadzić działalności rynkowej,  

Kamil Niewiatkowski
Country Manager Raiffeisen Digital Bank

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/astronomiczne-wzrosty-w-sektorze-fintech/#:~:text=Sektor%20fintech%20nie%20zanotowa%C5%82%20natomiast,mniej%20ni%C5%BC%20%C5%9Brednio%20na%20%C5%9Bwiecie
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/astronomiczne-wzrosty-w-sektorze-fintech/#:~:text=Sektor%20fintech%20nie%20zanotowa%C5%82%20natomiast,mniej%20ni%C5%BC%20%C5%9Brednio%20na%20%C5%9Bwiecie
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Wśród fintechów już teraz słyszy się głosy, że prowadzenie nowoczesnej firmy  
jest nieustannym technologicznym wyścigiem.

Katarzyna Jóźwik, General Manager w firmie Smartney, uważa, że

ale i w ogóle podtrzymywać swojego funkcjonowania w czasach lockdownu. 
Nowoczesne narzędzia do pracy i komunikacji stały się nieodłącznym elementem 
codzienności w biznesie. Rozwiązania digitalowe wspierają również trendy, które 
są ważne dla pracowników, takie jak praca zdalna i hybrydowa.  

W mojej opinii firmy, które wzbraniają się przed wykorzystywaniem 
nowoczesnych technologii, będą miały trudności, by przetrwać w nowoczesnym 
świecie. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa, coraz wyższe 
wymagania klientów w zakresie jakości obsługi oraz szeroko rozumianego 
customer experience, niejako wymuszają na firmach adaptację swoich modeli 
biznesowych oraz procedur wewnętrznych, a wykorzystanie nowych technologii 
ten proces znacząco ułatwia”. 

„to wyścig, w którym wygraną jest wzrost i utrzymanie się na rynku, 
a o tych, którzy nie nadążają, zapomina się szybko. Kiedy myślę o 
nowych technologiach, które zaimplementowaliśmy w finansach w ciągu 
ostatnich kilku lat, nasuwa mi się analogia do NASA. Amerykanie już od lat  
50-tych myśleli o lądowaniu na Księżycu – musieli jednak poczekać  
na wynalezienie technologii, które im to umożliwią. My od zawsze wiedzieliśmy,  
jakie doświadczenia chcielibyśmy zapewnić klientom. Potrzebowaliśmy jednak, 
by dostępna technologia dogoniła naszą wizję. Dlatego zresztą Smartney 
powstał stosunkowo niedawno – dopiero dzisiaj mamy w ręku wszelkie narzędzia, 
by maksymalnie ułatwić konsumentom nawigację w świecie finansów.” 
Obok naszych współzawodników na torze znajduje się jednak wielu,  
którzy mają chrapkę na nagrodę, ale nie chcą na nią zapracować.  
To przede wszystkim przestępcy, szukający sposobów na oszukanie 
naszych klientów. Wyłudzają dane osobowe, popełniają oszustwa, próbują 

Katarzyna Jóźwik
General Manager w firmie Smartney
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Na zawodników rynkowych czekają również pułapki. Niestety wciąż istnieje bardzo 
liczna grupa osób zdystansowanych do nowych technologii. Zgodnie z raportem 
„Technologia w służbie społeczeństwu” Fundacji Digital Poland, aż 32% Polaków 
wyrażało w roku 2021 gruntowne niezainteresowanie stosowaniem nowych technologii. 
Ta sytuacja może odbijać się na samych firmach tworzących nowe rozwiązania,  
co komentuje Katarzyna Jóźwik, General Manager w firmie Smartney:

Kamil Niewiatkowski, Country Manager Raiffeisen Digital Bank, podkreśla, że nowe 
technologie to jednak nie tylko innowacje z zakresu produktów i usług.

sforsować nasze zabezpieczenia. To kolejne pole, na którym rozgrywamy 
technologiczny wyścig – cały czas o krok wyprzedzając oszustów.  
Tutaj nie ma miejsca na  półśrodki, ani na oszczędności. Bez nowoczesnych 
technologii przegrywamy – a razem z nami przegrać mogą klienci. Dlatego 
warto śledzić trendy, na bieżąco analizować nowe rozwiązania i jak najszybciej 
je implementować”.

„Zbyt szybkie wdrożenie zbyt zaawansowanych technologii lub pomysłów 
również może się nie przyjąć. Już 5 lat temu w Polsce wprowadzano 
pierwsze rozwiązania bazujące na płatnościach odroczonych  
– firma, która je wprowadziła, upadła. Dzisiaj to najszybciej rosnący 
segment Consumer Finance. Dlaczego tak się stało? Rynek musi być gotowy  
na innowacje. Sam konsument musi być również gotowy na nowe technologie. 
W 2010 roku wykorzystanie danych behawioralnych onieśmielało. W 2017 
Open Banking obiecywał wspaniałe wizje, ale budził niepokój konsumentów. 
Dzisiaj podobny strach wywołują metaverse czy tokeny tożsamości  
– a to wcale nie jest daleka przyszłość. Bez nowoczesnych technologii  
nie można zbudować nowoczesnego biznesu, ale sposób ich implementacji 
zawsze dostosowany musi być do percepcji konsumentów”.

Katarzyna Jóźwik
General Manager w firmie Smartney
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Pamiętajmy, że usprawnienia technologiczne są możliwe, gdy ramy regulacyjne na 
to pozwalają. Regulacje służą jako funkcjonariusze kierujący ruchem na zatłoczonych 
ulicach rynków finansowych. Prawidłowo opracowane i stosowane mogą być 
skutecznym narzędziem tworzenia stabilności narzędzi finansowych oraz przywracania 
i utrzymywania zaufania na rynkach finansowych.

Jak firmy wykorzystują nowe technologie?

Katarzyna Jóźwik, General Manager z firmy Smartney, tłumaczy, że najbardziej 
oczywistym argumentem za wykorzystywaniem nowych technologii jest optymalizacja 
już działających procesów:

„To również szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. 
Bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla firm, mam tu na myśli zarówno 
bezpieczeństwo danych, jak i środków zgromadzonych przez użytkowników 
korzystających z danej usługi czy produktu. Wraz z rozwojem zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa nieuniknione jest również wdrażanie coraz to nowszych 
technologii, które to bezpieczeństwo pomogą utrzymać, a nawet zwiększyć”.

Kamil Niewiatkowski
Country Manager Raiffeisen Digital Bank

„nowocześniejsze technologie mogą je z jednej strony przyśpieszyć (pamiętacie, 
jak kilka lat temu fintechy chwaliły się procesem pożyczkowym trwającym 
15-30 minut? Obecnie mówimy o 4-5 minutach), a z drugiej ograniczyć 
personel, potrzebny do ich obsługi. Fintechy pożyczkowe potrafiły zatrudniać 
prawie 400 osób. Dzisiaj wystarczy nam jedna czwarta tej liczby. A do tego 
jesteśmy w stanie zachowywać bankowe standardy i obsługiwać projekty 
międzynarodowe. Zmieniła się również struktura zatrudnienia – niegdyś 3/4 

Katarzyna Jóźwik
General Manager w firmie Smartney
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Aneta Gorska, Product Team Manager Allegro Pay, dodaje, że

spółki stanowili różnego rodzaju konsultanci, dzisiaj działy obsługowe mogą 
być mniejsze, wciąż zapewniając Klientom doskonałą jakość obsługi. Wszystkie 
dzięki coraz doskonalszym robotom, automatyzacji i maszynowemu uczeniu się.  
Tutaj zysk jest najbardziej oczywisty: obsługa procesów jest tańsza, technologie 
pozwalają więc ograniczyć koszty”.

„w obecnych czasach technologia towarzyszy nam na każdym kroku, ułatwiając 
nasze życie podczas najprostszych codziennych czynności w domu, jak i wspierając 
nas w codziennej pracy. Nie sposób wyobrazić sobie dziś sprawnie funkcjonującej 
firmy bez wsparcia odpowiednich rozwiązań i narzędzi technicznych, a także 
ich ciągłego udoskonalania. W Allegro Pay wykorzystujemy technologię, aby 
dostarczać klientom najbardziej wygodne i nowoczesne rozwiązania, dbać o 
ich satysfakcję, a przede wszystkim gwarantować im bezpieczeństwo. Dzięki 
Otwartej Bankowości mamy możliwość dostarczenia wszystkim klientom 
platformy prostego i online’owego procesu aplikowania o usługę Allegro Pay, bez 
dodatkowych i czasochłonnych procesów weryfikacyjnych. To również element 
zwiększający poziom bezpieczeństwa klienta oraz naszej ekspozycji kredytowej. 
Warto również podkreślić, że potencjał Otwartej Bankowości przekłada się  
na efektywność kosztową rozwiązań płatniczych, czego beneficjentami, poprzez 
wykorzystanie potencjału PSD2, są również nasi klienci”.

Aneta Gorska
Product Team Manager Allegro Pay
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Zdaniem Kamila Niewiatowskiego, Country Managera Raiffeisen Digital Bank, 
nowe technologie to nowoczesne produkty dla klientów:

Jak zatem firmy korzystają z Otwartej Bankowości? Na to pytanie staramy się 
odpowiedzieć w kolejnym rozdziale.

„w naszym przypadku wykorzystujemy technologię do zaoferowania 
odbiorcom nowoczesnego i szybkiego procesu kredytowego. Dzięki nim 
klient jest w stanie uzyskać decyzję kredytową szybko (po przeprowadzeniu 
oceny zdolności kredytowej klienta), bez wychodzenia z domu  
oraz bez papierowych dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody.  
Dla naszych klientów jest to szybkie i wygodne, a jednocześnie oszczędza 
czas, który musieliby poświęcić np. na gromadzenie dokumentacji bądź wizyty 
w oddziale.  Dostępność oznacza też wyjście poza ramy standardowych 
godzin pracy instytucji finansowych, możliwość skorzystania z usług, 
w dogodnym dla klienta czasie np. po godzinie 17 lub w nocy. Łatwość  
lub wręcz prostota procesu, zapewniająca klientowi komfort przejścia przez 
zrozumiały i intuicyjny proces, jest jednym z głównych benefitów nowych 
technologii. Pamiętajmy jednak, że większość nowych technologii sama w sobie  
nie przynosi oczywistych rozwiązań – Open Banking jest wspaniałą bazą, 
jednak wciąż każda spółka sama musi zastanowić się nad tym, czy jest w stanie 
monetyzować nowe technologie i jak powinna to zrobić”.

Kamil Niewiatkowski
Country Manager Raiffeisen Digital Bank
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Z Otwartej Bankowości korzysta coraz więcej 
firm, także spoza sektora finansowego

Branża finansowa w Polsce przekonała się do Otwartej Bankowości – jednak  
nie od razu i z pewnymi oporami.

Dla klientów Otwarta Bankowość oznacza szybkość, wygodę, niższe koszty, zupełnie 
nowe usługi i możliwości. Dla banków zaoferowanie w jednym miejscu (marketplace) 
wielu usług, które tradycyjnie nie były kojarzone z sektorem bankowym. Umiejętnie 
wykorzystane, skutecznie zwiększa to przywiązania klienta do banku. Z kolei  
dla podmiotów trzecich to możliwość sięgnięcia po jeden z najcenniejszych atutów 
branży finansowej – pogłębioną informację o kliencie. Co ważne, z tego skarbca 
wiedzy mogą korzystać zarówno firmy związane ze światem finansów, jak i te,  
które nie mają z nim nic wspólnego. 

Otwarta Bankowość doprowadziła do pojawienia się nowych narzędzi,  
które dotychczas zarezerwowane były tylko dla podmiotów bankowych, a które mogą 
być  wykorzystywane również przez firmy spoza sektora finansowego, do własnych 
celów. Przykładem może być weryfikacja tożsamości czy finansów klienta – teraz można  
to zrobić bez uciekania się do kontaktu osobistego czy kosztownych technologii zdalnej 
weryfikacji oraz wgranych papierowych dokumentów. Proces jest szybki, bezpieczny 
i prosty, a co najważniejsze, zrozumiały dla klienta, który nie musi nawet spotykać się 
bezpośrednio z przedstawicielem danej firmy. 

Choć z danych gromadzonych na rachunkach bankowych mogą korzystać różne 

„Otwarta Bankowość przyjmuje się stopniowo na polskim i europejskim rynku. 
Zauważyliśmy, że w 2022 roku, w porównaniu do roku 2019, nasi klienci importują 
dane bankowe średnio około 32% częściej. To oznacza, że więcej klientów naszych 
klientów chce udostępniać swoje dane finansowe. Tendencja jest rosnąca 
i jestem przekonany, że w ciągu kolejnych lat procent osób korzystających  
z Otwartej Bankowości na przykład jako metody weryfikacji swojej zdolności 
kredytowej będzie znacząco wyższy”

Patryk Pietrzak
Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży w Kontomatik
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podmioty z różnych sektorów, to jednak głównie te, które mogą „dać coś w zamian” 
będą czerpać korzyści z takich rozwiązań. Udostępnianie danych z konta bankowego 
to pewnego rodzaju swoista wymiana: klient dzieli się swoimi prywatnymi informacjami 
i danymi, bo w zamian otrzymuje wymierną, ściśle z nią związaną korzyść. Może to być 
możliwość szybkiego uzyskania kredytu, wypożyczenia samochodu lub otrzymania 
spersonalizowanej oferty na usługi lub produkty.

Taką możliwość wykorzystuje firma, która przeprowadza automatyczną weryfikację 
przed podpisaniem umowy najmu:

„Otwarta Bankowość towarzyszy nam od samego początku i stanowi 
integralną część naszych rozwiązań. Korzyści dla konsumentów, jak i firm 
są jasne. Szybkość działania, niskie koszty i dostęp do danych bankowych 
umożliwia wprowadzanie produktów, które rewolucjonizują różne rynki,  
nie tylko finansowe. Z zastosowaniem Otwartej Bankowości wprowadziliśmy 
dwa nowoczesne rozwiązania ograniczające ryzyko wynajmu – Certyfikat 
Najemcy, czyli standard weryfikacji najemcy, oraz ubezpieczenie  
od niezapłaconego czynszu. Co istotne, składka ubezpieczeniowa oparta jest 
na wynikach analizy wiarygodności finansowej dzięki danym udostępnionym 
przez klientów. 
Dostrzegamy, że Otwarta Bankowość staje się coraz popularniejsza wśród 
naszych klientów. Obcokrajowcy często dużo lepiej znają możliwości, na jakie 
pozwala ta technologia i chętnie z niej korzystają. Nie powinno to być jednak 
zaskoczeniem, ponieważ w niektórych państwach Europy Zachodniej Otwarta 
Bankowość to powszechność, a konsumenci raportują wymierne korzyści  
z jej korzystania, jak np. oszczędności generowane przez tańsze rozwiązania 
płatnicze. Możliwości jest znacznie więcej i sami przyglądamy się kolejnym 
zastosowaniom Otwartej Bankowości. Wciąż dużym wyzwaniem pozostaje 
edukacja i budowanie wiedzy na temat korzyści wśród potencjalnych 
użytkowników, którzy nie korzystali wcześniej z produktów opartych  
na Otwartej Bankowości”

Piotr Pajda
założyciel simpl.rent.
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Kolejnym przykładem z rynku jest fintech, który rozwiązania z zakresu 
Otwartej Bankowości zaimplementował właściwie od samego początku swojego  
funkcjonowania. Smartney weryfikuje klientów ubiegających się o pożyczkę,  
a jego przedstawicielka Katarzyna Jóźwik podkreśla, że Otwarta Bankowość  
umożliwia błyskawiczną wymianę i analizę danych.

Z kolei Danuta Czapeczko, Chief Growth Officer firmy PragmaGO, firmy udzielającej 
faktoringu, twierdzi, że

„Centralizacja informacji kredytowych i coraz doskonalsze modele oceny ryzyka 
zmniejszają koszty prowadzenia działalności, automatyzacja obsługi klienta 
pozwala – w tych najbardziej oczywistych przypadkach – skrócić czas obsługi 
klientów do kilku minut. Łącząc wszystkie powyższe, możemy budować coraz 
nowocześniejsze produkty – dostępne już nie w ciągu godzin, a minut czy nawet 
sekund. Dzięki Otwartej Bankowości możemy działać szybciej. Nie ma co również 
ukrywać, że im więcej danych, tym dokładniej można przewidzieć przyszłe 
zachowania konsumentów. To szczególnie ważne w procesach kredytowych, 
dlatego Open Banking pozwala nam pożyczać takim klientom więcej  
i na korzystniejszych warunkach. Jest zatem klasycznym rozwiązaniem  
win-win. Globalnie wymieniamy dane, które sprawiają, że lepiej zarządzamy 
swoim portfelem, minimalizujemy ryzyko i możemy prognozować to, jak zachowa 
się nasz Klient. On z kolei zyskuje dostęp do atrakcyjniejszego finansowania  
i zbudowanego przez nas najnowocześniejszego rozwiązania konsolidacyjnego 
w Europie – w czasie krótszym niż zaparzenie herbaty”.

Katarzyna Jóźwik
General Manager w firmie Smartney

„rozwiązania Open Banking są dużą szansą na rozwój sektora MŚP, 
który ma utrudniony dostęp do kapitału. Przez to, że jednoosobowe 
działalności gospodarcze są trudniejsze do oceny z uwagi na ograniczony 

Danuta Czapeczko
Chief Growth Officer firmy PragmaGO
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Także banki wykorzystują możliwości z zakresu Otwartej Bankowości. Dzięki niej 
mają zdecydowanie większe możliwości rozwoju, stają się bardziej nowoczesne  
oraz szybko dostosowują się do digitalowych realiów dzisiejszych czasów. O tym 
pokrótce opowiada Kamil Niewiatowski, Country Manager Raiffeisen Digital Bank:

dostęp do danych, często posiłkują się produktami dla konsumentów, 
które nie są dla nich wystarczające. Dzięki wykorzystaniu Open Banking 
małe firmy otrzymują oferty finansowania po pierwsze dostosowane 
do ich potrzeb, a po drugie w bardzo przyjaznym procesie online.  
Upowszechnienie Open Banking jest więc szansą na rozwój sektora MŚP,  
poprzez zwiększenie dostępu do finansowania. Warto to podkreślać”.

„Open Banking umożliwił nam wprowadzenie na rynek najnowocześniejszego 
produktu konsolidacyjnego w Europie – banku całkowicie mobilnego  
i w pełni online’owej usługi. Raiffeisen Digital Bank oferuje w pełni online’owy 
kredyt konsumencki, a wnioskować o niego można przez aplikację mobilną. 
Jest ona zbudowana na modułowej architekturze na podstawie gotowych 
rozwiązań, których dostarczają nasi partnerzy technologiczni. I tak na przykład 
dostawca zewnętrzny odpowiada za weryfikację dochodów, działając zgodnie 
z wytycznymi dyrektywy PSD2”.

Kamil Niewiatkowski
Country Manager Raiffeisen Digital Bank
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Klienci są zachęcani do udostępniania danych 
finansowych

Mówi się, że dane to nowa waluta i motor napędowy gospodarki. Już ponad 
dekadę temu, w 2006 roku, roku brytyjski matematyk Clive Humby stwierdził, że dane 
to nowa „ropa naftowa”. Wiedzą o tym firmy o największej kapitalizacji rynkowej, 
takie jak Apple, Microsoft czy Google. Produkty i usługi tych firm opierają się  
na wielopoziomowych analizach danych w celu oferowania klientom możliwie 
najbardziej dopasowanych do nich rozwiązań.

Podobnie dzieje się w sferze finansowej. Zarówno firmy jak i klienci dążą  
do osiągnięcia maksymalnej personalizacji. Klienci oczekują, że otrzymają produkt 
bądź usługę na miarę możliwości ich portfela, a firmy z kolei chcą klientów zadowolić 
tak, by jak najdłużej móc świadczyć im usługi. Jedno jest pewne – aby wzajemne 
korzyści mogły się zmaterializować, do stworzenia oferty potrzebne są dane.

Udostępnianie danych umożliwia podmiotom rynkowym bardziej efektywną 
obsługę klientów – dzięki danym można im zaoferować usługi dostosowane do ich 
potrzeb, także usługi dodatkowe czy komplementarne. Dodatkowo, firmy są w stanie 
klientom obniżyć koszty obsługi, zautomatyzować procesy czy zaoszczędzić czas  
(np. umożliwiając wygodne korzystanie z danej usługi czy przejścia przez konkretny 
proces w domu), bowiem udostępnianie informacji finansowych w trybie online 
przyspiesza procesy ubiegania się o pożyczkę, kredyt hipoteczny lub inne usługi 
finansowe. Potwierdza to Katarzyna Jóźwik, General Manager w firmie Smartney:

„Weryfikacja kredytowa z wykorzystaniem Open Bankingu to około 
minuta, podczas której przetwarzamy dane finansowe klientów. Żadnych 
zaświadczeń o dochodach, żadnych papierów, krótki wniosek i szybka decyzja.   
Nic dziwnego, że na podobną weryfikację decyduje się ok 70% naszych klientów. 
Dlaczego ta liczba jest ważna? Bo gdy rozpoczynała się w Polsce dyskusja 
o Open Bankingu, konsumenci bali się udostępniać tak szeroko swoje dane 
finansowe. Widzimy jednak, że naprawdę szybko przekonali się do podobnych 
rozwiązań”.

Katarzyna Jóźwik
General Manager w firmie Smartney
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Dane pozyskane przy użyciu Otwartej Bankowości są dla firm dużo prostsze  
do zdobycia i bardziej rzetelne niż te uzyskane tradycyjnymi metodami (np. skanem 
i wgraniem dokumentu). Klienci udostępniając dane finansowe bezpośrednio 
z rachunku bankowego mają praktycznie znikome szanse na manipulowanie danymi, 
co nie jest oczywiste np. w przypadku dokumentów w formie PDF, które nierzadko 
są „edytowane” przez klientów. To się może przekładać np. na ograniczenie ryzyka 
opóźnień w spłatach zobowiązań ze strony klientów. 

Co ważne, dane finansowe są aktualne. Z chwilą ich udostępnienia firma 
dostaje najświeższy obraz sytuacji finansowej klienta. Dzięki temu możliwe jest 
poznanie dokładnej specyfiki klientów – ich zachowania i możliwości finansowych. 
Na tej podstawie można przewidywać przyszłe działania, np. oszacować z jakim 
prawdopodobieństwem klient czas spłaci zobowiązanie finansowe oraz czy i za jaki 
czas będzie potrzebował kolejnego rozwiązania finansowego. Większa ilość informacji 
o klientach sprawia, że firmy są w stanie podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące 
tego, z którymi klientami współpracować i jakie konkretne oferty im przedstawić.

„Dzięki temu, że klienci są coraz bardziej świadomi w kwestiach zarówno 
udostępniania, jak i ochrony danych osobowych, możemy ich lepiej poznać i 
zweryfikować ich możliwości finansowe, co dla nas jako firmy przekłada się 
na możliwość zniwelowania ryzyka biznesowego. Z kolei właściciel danych za 
pomocą błyskawicznej i bezobsługowej weryfikacji bez wychodzenia z domu, 
może otrzymać usługę w lepszej cenie, a nawet odblokować opcję premium. 
Widzimy wiele obopólnych korzyści z wykorzystania danych finansowych”

Paweł Sygoski
Senior Fraud Investigator w Plenti
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Michał Nowakowski, Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai, 
zauważa, że rozwiązania, które w swoim sercu mają personalizację to te, które będą 
mogły utrzymać się na rynku:

Powinniśmy także pamiętać, że firmy mogą uzyskać dostęp do danych konsumentów, 
oferując w zamian wartość, ale niezbędne jest do tego zaufanie. Im bardziej klienci 
ufają danej firmie, tym chętniej dzielą się z nią swoimi danymi. Firmie, która zostanie 
uznana za niewiarygodną, będzie trudniej pozyskać określone kategorie danych 
– o ile w ogóle będzie to możliwe – niezależnie od oferowanej w zamian wartości. 
Z drugiej strony, firmy cieszące się dużym zaufaniem, mogą je zebrać po prostu 
pytając, ponieważ – według badania Harvard Business Review – klienci są zadowoleni 
z otrzymanych korzyści w przeszłości i mają pewność, że firma będzie chronić ich 
dane. W praktyce oznacza to, że jeśli dwie firmy oferują tę samą wartość w zamian 
za określone dane, firma ciesząca się większym zaufaniem znajdzie klientów bardziej 
skłonnych do dzielenia się nimi.

„Klienci oczekują personalizacji i dostosowania do nich usług. Instytucje, które 
będą chciały pozostać w grze, będą musiały zmieniać swoje modele i kulturę, 
aby stawać się bardziej data driven, i wykorzystywać  zaawansowaną analitykę 
danych, by móc sprostać wymaganiom rynku. Jednocześnie będą musiały 
przykładać większą wagę do bezpieczeństwa i przede wszystkim etyki nowych 
technologii, ze względu na wykorzystanie różnych kategorii danych.

 Bez tego trudno będzie sprostać wymaganiom klientów, jak również spełniać 
wymagania prawno-regulacyjne czy osiągnąć odpowiednią równowagę 
kosztową. W mojej ocenie oznacza to, że w jakimś stopniu konieczne będzie 
odejście od produktu masowego (one-size-fits-all). Skoro jednak świat i jego 
mieszkańcy się zmieniają, to prędzej czy później rynek wymusi również zmianę 
w modelach biznesowych. 

Budowanie organizacji opartych o dane nie jest zadaniem łatwym – wymaga 
zmiany podejścia i kultury ludzi, którzy w niej funkcjonują. A także zmiany 
mentalności i dostrzegania szans tam, gdzie wcześniej nie były one widoczne”.

Michał Nowakowski
Counsel w kancelarii Maruta Wachta i CEO start-upu Ceforai
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Przyszłość oparta na danych finansowych

Połączenie udostępniania danych i cyfryzacji zapewnia wydajność z samej swojej 
natury. Stwarza również nowe możliwości wykorzystania analizy danych, co pozwala 
lepiej zrozumieć, jak zachowują się klienci, kiedy i dlaczego kupują produkty i usługi 
oraz czego prawdopodobnie będą szukać w przyszłości. Dla fintechów udostępnianie 
danych otwiera nowe rynki w postaci baz klientów banków i stworzenia nowych bądź 
komplementarnych produktów i usług. 

Technologia, procedury bezpieczeństwa i postawy przedstawicieli rynku związane 
z udostępnianiem danych finansowych rozwinęły się tak szybko w ciągu kilku lat, 
że można śmiało powiedzieć, że udostępnianie danych finansowych jest na dobrej 
drodze, aby stać się powszechnie akceptowanym standardem.

Klienci czują się bardziej komfortowo, dzieląc się swoimi informacjami finansowymi 
nie tylko z bankami, ale także z pożyczkodawcami i innymi podmiotami trzecimi. 
Klienci doceniają to, że udostępnianie danych może prowadzić do tworzenia 
spersonalizowanych produktów i usług, które ułatwią im życie, dostarczą im więcej 
rozrywki, będą edukować i pozwolą oszczędzać pieniądze. Ani firmy, ani ich klienci 
nie chcą cofnąć czasu i zrezygnować ze zdobyczy technologii – i rzeczywiście, rozwój 
i zainteresowanie produktami wykorzystującymi dane są zauważalne.

Firmy nabierają doświadczenia oraz pewności w procesie otrzymywania 
i analizowania danych finansowych, a wiele z nich posiłkuje się nowymi technologiami 
(takimi jak uczenie maszynowe), aby dostęp do tych danych i ich synteza były 
łatwiejsze niż wcześniej.

Udostępnianie danych finansowych może stać się koniecznością w najbliższej 
przyszłości choćby tylko dlatego, że zjawisko to szybko się upowszechnia i powoli 
staje się normą. Dzieje się tak częściowo dlatego, że pandemia koronawirusa, 
zdystansowanie społeczne i praca zdalna zwiększają potrzebę cyfryzacji procesów, 
tworząc zupełnie nowe modele biznesowe i sposoby pracy dla fintechów czy banków. 
Oczywiście już przed kryzysem ta zmiana zachodziła, napędzana dostępnością 
platform z otwartymi interfejsami aplikacji (API), które umożliwiały instytucjom 
finansowym współpracę z fintechami i dostarczanie produktów i usług, z których 
chcą korzystać klienci. Pandemia zwiększyła jednak dynamikę tego procesu.
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Aby firmy mogły przetrwać i konkurować, konieczna będzie zmiana i przystosowanie 
się do działań cyfrowych. Być może nawet rozwiązania, które jeszcze rok temu wydawały 
się kwestią odległej przyszłości , takie jak rozpoznawanie twarzy w płatnościach, 
pojawią się szybciej niż przewidywano.

Edukacja na temat Otwartej Bankowości jest 
nadal w cenie

Pomimo faktu sprawnej adaptacji do rozwiązań Otwartej Bankowości przez 
sektor finansowy (a nawet zauważenie jej możliwości i zainteresowanie ze strony 
innych sektorów gospodarki), wiele podmiotów obserwuje, że jakaś część „zwykłych 
Kowalskich”, którzy korzystają z ich usług, nadal nie ma pojęcia o istnieniu Otwartej 
Bankowości i nie rozumie, dlaczego mieliby udostępniać swoje dane.

Nadal jeszcze istnieją konsumenci, a nawet instytucje finansowe, mające 
wątpliwości co do Otwartej Bankowości. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe: 
w czasach, gdy wiele słyszy się o atakach hakerskich i wyciekach danych, naturalne 
jest, że ludzie martwią się o to, w jaki sposób ich prywatne informacje finansowe  
są udostępniane i czy dostaną się w niepowołane ręce. Jednak, chociaż każda 
aplikacja może być potencjalnym celem ataku, ważne jest, aby zrozumieć, że platformy 
Otwartej Bankowości wykorzystują systemy o najwyższym poziomie bezpieczeństwa  
do szyfrowania i ochrony danych użytkownika. Zewnętrzni dostawcy usług finansowych 
również podlegają ścisłym regulacjom.

Potencjalne ryzyka bezpieczeństwa związane z Otwartą Bankowością są zatem 
ograniczone. Klienci przede wszystkim mają wybór, czy chcą udostępnić swoje dane 
firmom zewnętrznym. I zawsze mogą zmienić w tej kwestii zdanie.
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Zdaniem Danuty Czapeczko, Chief Growth Officer w PragmaGO

„W tym kontekście potrzebne są nadal kampanie edukacyjne skierowane 
do klientów. O brakach w wiedzy w zakresie technologii finansowych, w tym 
Otwartej Bankowości, wśród klientów, mówią nam zwłaszcza firmy spoza 
sektora finansowego twierdząc, że wiele osób nie rozumie, dlaczego w danym 
procesie musi udostępnić dane finansowe. Padają również pytania o mechanikę 
działania Otwartej Bankowości i bezpieczeństwa danych osobowych”

Alicja Łosowska
Compliance Manager, Kotomatik

„wszystkie firmy finansowe powinny mocniej edukować rynek – a z naszej 
perspektywy, zwłaszcza sektor MŚP. Dla mniejszych podmiotów Open Banking 
to łatwiejszy dostęp do usług finansowych oraz bardziej atrakcyjnych ofert. 
Wciąż jednak wiele takich rozwiązań budzi niepewność mniejszego klienta, 
który prowadząc swój biznes, nie ma czasu na czytanie wyspecjalizowanych 
i długich tekstów oraz raportów w celu dogłębnego poznania produktów 
finansowych. Edukując rynek szerzej i prościej w zakresie nowych technologii, 
bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych, musimy wskazywać,  
że rozwiązania są sprawdzone, dadzą klientowi wygodę oraz wpłyną  
na szybkość procesu i samą ofertę”.

Danuta Czapeczko
Chief Growth Officer firmy PragmaGO
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Patrząc w przyszłość: od Open Bankingu, 
przez Open Finance do Open Data

Wiemy, że klienci będą chcieli skorzystać z rozwiązań, które będą dla nich 
wartościowe. Rozszerzając wykorzystanie rozwiązania Otwartej Bankowości poza 
tradycyjne rachunki płatnicze o rachunki oszczędnościowe czy inwestycyjne powoduje, 
że potencjalna wartość dla klientów wzrasta wykładniczo. Alicja Łosowska, Compliance 
Manager z Kontomatik dodaje, że

Open Finance może znacznie przyczynić się do usystematyzowania i opracowania 
zasad bezpiecznego udostępniania danych finansowych, dzięki zapewnieniu klientom 
większej kontroli nad nimi (czyli nad danymi, które są już zgromadzone przez 
banki i dotychczas były wykorzystywane tylko przez te podmioty do świadczenia  
np. usług cross-sellingowych). Dodatkowo umożliwia dostawcom zewnętrznym 
dostęp do danych klientów tylko w ściśle określonych ramach, czasie i po spełnieniu 
jasno określonych wymogów bezpieczeństwa, pozwalając na oferowanie nowych 
produktów i usług finansowych. Stanowi to wymierną korzyść zarówno dla firm,  
jak i osób prywatnych, pozwalając na jeszcze lepsze dopasowanie produktów i usług 
finansowych (w zakresie doboru odpowiedniego produktu, jego parametrów czy 
wreszcie produktów dodatkowych). Daje również instytucjom finansowym możliwość 
obniżenia kosztów transakcyjnych, a także możliwość szybkiego i bardziej dokładnego 
dostosowania swoich produktów do zmieniających się potrzeb klientów.

Kluczowa różnica między koncepcjami Open Banking, Open Finance i Open Data 
w założeniu polega na tym, że Otwarta Bankowość (Open Banking) dotyczy jedynie 
kont bankowych i płatności bankowych, otwarte finanse (Open Finance) mają 

„koncepcja otwartych finansów (Open Finance), czyli kolejny krok po Otwartej 
Bankowości, ma na celu zapewnienie klientom większego wyboru i kontroli nad 
sposobem interakcji z sektorem finansowym, ale również kontroli nad tym, jakimi 
danymi i z kim będziemy się dzielić. W założeniu, wprowadzone zmiany powinny 
doprowadzić do dynamicznego rozwoju rynku, na którym klienci cieszą się 
lepszym doświadczeniem, większym wyborem i lepszym dostępem do szeregu 
produktów i usług finansowych”.

Alicja Łosowska
Compliance Manager, Kotomatik
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działać ściśle w branży usług finansowych i obejmować takie aspekty, jak emerytury, 
rachunki inwestycyjne, nieruchomości, kredyty hipoteczne, czy pożyczki, podczas 
gdy gospodarki oparte na otwartych danych (Open Data) mają mieć potencjał, aby 
poruszać się płynnie w zasadzie we wszystkich branżach: od płatności i bankowości 
po technologię i transport – i wiele więcej.

Dane te będą mogły obejmować wszelkiego rodzaju informacje publiczne 
i prywatne, takie jak działalność telekomunikacyjna, zużycie energii elektrycznej, 
położenie geograficzne, dokumentacja prawna i medyczna, zajęcia rekreacyjne itp. 
Otwarte dane są mogą być przydatne dla innych firm logistycznych, dla służby zdrowia  
czy dla usług publicznych.

Otwarte Dane to przyszłość, w której wszelkie dane mogą być udostępniane w celu 
otrzymania opłacalnych i wysoce spersonalizowanych produktów i usług w ciągu 
kilku sekund od dowolnej firmy, wobec której klient wyraził zgodę. Jedną z głównych 
korzyści tej ewolucji jest to, że dzięki dostępowi do większej ilości danych danej osoby, 
firmy są w stanie świadczyć bardziej spersonalizowane usługi – a według raportu 
McKinsey, gospodarki, które wykorzystują udostępnianie danych w finansach, mogą 
odnotować wzrost PKB pomiędzy 1% a 5% do 2030 roku.

Aby idee zwiększania zakresu i ilości udostępniania danych weszły w życie, 
konieczne będzie podjęcie kilku kluczowych kroków. Najpierw należałoby zrealizować 
działania mające na celu zwiększenie liczby osób i podmiotów, które korzystają z już 
istniejących rozwiązań, a więc – Otwartej Bankowości. W tym celu konieczne jest 
zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie Otwartej Bankowości oraz dalsze 
wzmocnienie środków bezpieczeństwa i uszczelnianie regulacji rynku. Dopiero później 
powinniśmy przejść do pokazania, jak wiele zalet może mieć udostępnianie większej 
ilości danych i wprowadzania idei otwartych finansów.
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Podobne zdanie ma Alicja Łosowska, Compliance Manager w Kontomatik. Twierdzi 
bowiem, że

“wiele możliwości wynikających z udostępniania danych wciąż nie jest 
wykorzystanych. Nadal  spora część rynku „utknęła” przy Otwartej Bankowości, 
co jest widoczne w skali i liczbie problemów, jakie codziennie napotykamy 
jako TPP. Dlatego ciężko na tym etapie wspominać o otwartych finansach.  
Jest to jednak nieunikniona przyszłość, czy tego chcemy, czy nie”.

Alicja Łosowska
Compliance Manager, Kotomatik
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Zakończenie

Wszyscy wiemy, że udostępnianie prywatnych danych nie odbywa się automatycznie 
i nie jest „za darmo”. Doświadczenia z PSD2 ukazały trzy istotne kwestie w kontekście 
dalszego „otwierania” rynku i klientów na dane. 

Pierwsza z nich dotyczy sposobu, w jaki dane będą udostępniane. Od organizacji 
przechowujących dane oczekuje się zapewnienia wystandaryzowanego dostępu  
do tych danych stronom trzecim. Pomogłoby to uniknąć fragmentacji rynku. 

Michał Łukasik, CEO Kontomatik komentuje, że

„aby móc w pełni wykorzystać potencjał rozwiązań Open Bankingowych  
czy później Open Finance i Open Data, kluczowa jest mocna weryfikacja 
właściciela danych.
 
I choć wydaje mi się, że o ile standaryzacja formy przekazywanych danych 
będzie dużym wyzwaniem na tak zróżnicowanym obszarze jak UE, o tyle 
koniecznością wydaje się określenie przez regulatora minimalnego zakresu 
danych udostępnianych przez organizacje przechowujące dane (np. w obszarze 
danych KYC, czyli danych identyfikujących klienta)”. 

Michał Łukasik
CEO Kontomatik

Druga kwestia to zapewnienie by prawodawca, organy regulacyjne, organy 
publiczne i inne podmioty zaangażowane w udostępnianie danych prowadziły ze sobą 
dialog. Wszystkie strony rynku powinny ze sobą współpracować przy opracowywaniu 
przyszłościowego prawodawstwa i przepisów dotyczących udostępniania danych, przy 
uwzględnieniu wszystkich interesów publicznych i  perspektyw międzynarodowych. 
Przepisy dotyczące udostępniania danych i korzystania z danych przez strony trzecie 
są bowiem podwaliną dla przyszłego funkcjonowania rynku. Tylko dzięki dokładnemu 
opisaniu procedury dostępu, wprowadzeniu mechanizmów kontroli i gwarancji  
dla wszystkich zaangażowanych stron, europejska strategia w zakresie udostępniania 
danych może zostać zrealizowana.
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Trzecią kwestią jest zaufanie. Klienci muszą ufać stronom trzecim, które chcą 
uzyskać dostęp do ich danych. W tym względzie ważne jest również, aby klienci 
wiedzieli, że mają kontrolę nad własnymi danymi na każdym etapie procesu. Stąd też 
klienci powinni mieć możliwość łatwego uzyskania wglądu w to, które strony mają 
dostęp do ich danych i w jakim zakresie te dane zostaną wykorzystane. Najlepiej 
u źródła ich danych – np. we własnym banku lub innej organizacji przechowującej 
dane. Klienci równie łatwo powinni móc cofnąć zgodę, szczególnie wtedy, gdy coś 
wzbudzi ich podejrzenia lub podmiot trzeci nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Michał Łukasik, CEO Kontomatik uważa, że przed sektorem finansowym stoi jeszcze 
dużo pracy w zakresie promowania rozwiązań Otwartej Bankowości wśród klientów. 

„Przed firmami pojawia się konieczność  inwestycji w promocję rozwiązań 
opartych na dzieleniu się danymi i edukacja, ale także konieczność zapewnienia 
jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, by zdobyte zaufanie klientów 
utrzymać”.

Michał Łukasik
CEO Kontomatik

Możemy w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje współdzielenie danych 
w nowym ekosystemie finansowym, jednak bez odpowiednich działań na starcie, 
droga może okazać się wyboista…
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