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Rok Chmury
W BANKOWOŚCI - RAPORT

Sektor bankowy okrzyknął rok 2020 „rokiem

chmury”. Niezwykła sytuacja epidemiczna

związana z pandemią SARS-CoV-2 istotnie

przyśpieszy wdrożenie technologii chmurowej

w bankach. Wśród kluczowych korzyści z cloud

computingu należy wskazać przede wszystkim

oszczędności wynikające z przeniesienia

systemów i infrastruktury (model IaaS) do

chmury obliczeniowej - zmniejszenie wydatków

na IT od 20 do 50 %, głównie ze względu na

efekt skali.

Korzyści są tym większe, im więcej systemów

i infrastruktury, utrzymywanej dotychczas na

własnych serwerach, trafi do chmury. Istotne

jest również kilkukrotne przyspieszenie

procesów, np. analizy danych czy

przygotowywania raportów i sprawozdań

dzięki korzystaniu z platformy chmurowej 

(modele PaaS i SaaS).

Wydatki na IT 
zmniejszone

do 50%
od 20%
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52% dużych 

przedsiębiorstw 

wykorzystuje chmurę

20%

65%

POLSKA FINLANDIA

Chmura w Polsce

Daleko nam do

europejskiego lidera

– Finlandii, gdzie z chmury

korzysta 65% firm. Jednak

według prognoz tempo

sprzedaży rozwiązań chmurowych w Polsce

będzie dynamicznie rosnąć i już w 2021 roku

osiągnie przyrost wynoszący 18% rocznie. Po

chmurę chętnie sięgają duże przedsiębiorstwa

– technologię wykorzystuje ponad połowa

z nich (52%).

Dla wielu firm, także z rynku

finansowego, chmura to istotne

narzędzie w realizacji strategii

cyfrowej transformacji

w obszarze infrastruktury

przedsiębiorstwa. Chmura jest

też mniej awaryjnym

rozwiązaniem – w przypadku

problemów, np. przeciążenia

systemów, dostawca korzysta

z alternatywnego środowiska

IT.

Do najważniejszych przesłanek inwestycji

w chmurę należy możliwość:

optymalizacji kosztów 

i procesów IT

oraz

wysoka skalowalność rozwiązań 

projektowanych na jej 

fundamentach.

44%

55%

2

Według danych Eurostatu Polska jest

jednym z krajów, w których poziom

wykorzystania rozwiązań chmurowych jest

bardzo niski – na poziomie ok. 20%.

Według badań IDG specyfiką obecnego etapu

korzystania z chmury jest oparcie jej na

systemie jednego dostawcy (72% firm). Jest to

trend odwrotny niż światowy; zazwyczaj firmy

minimalizują bowiem ryzyko awarii poprzez

rozwiązania typu multicloud. Docelowym

modelem, szczególnie w przypadku większych

firm, jest chmura hybrydowa (publiczno-

prywatna).

Chmura w Polsce najczęściej jest

wykorzystywana do:

• zamawiania aplikacji jako usługi

(61%),

• archiwizacji i backupu danych

(46%),

• zwiększania mocy obliczeniowych

(40%).
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Sektor finansowy w Polsce kieruje się w stronę

chmury publicznej. Ponad połowa banków

potwierdziła plany wdrożenia strategii

chmurowej w ciągu najbliższych 2 lat.

W ostatnich tygodniach nastąpiło

przyśpieszenie wdrożeń projektów

chmurowych w bankach determinowane

koniecznością dostosowania infrastruktury

w związku z pandemią. Przed nagłym,

masowym, lecz nieprzewidzianym

przeniesieniem pracowników w tryb pracy

zdalnej zespoły odpowiedzialne za

cyberbezpieczeństwo w bankach prezentowały

bardzo zachowawcze podejście. Wobec

nadzwyczajnych okoliczności COVID-19 musiały

zredefiniować stosowane wcześniej

rozwiązania. Oczywiście w bankach nie

zmieniło się podejście do ryzyka:

cyberbezpieczeństwo wciąż jest równie istotne,

ale nie będzie już elementem blokującym

wdrożenia chmurowe.

Nie bez znaczenia pozostaje także zmiana

w podejściu nadzoru, który dostrzegł rosnące

znaczenie i rolę cloud computingu.

24 stycznia 2020 roku KNF opublikował

Komunikat dotyczący przetwarzania przez

podmioty nadzorowane informacji w chmurze

obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Co

prawda komunikaty nadzoru stanowią w Polsce

prawo miękkie, jednak każdy podmiot

nadzorowany, w tym banki, ma pośredni

obowiązek stosowania ich postanowień, a za

brak ich respektowania grożą sankcje.

Komunikat stanowi zbiór wytycznych, zaleceń

oraz wyjaśnień, które mają umożliwić bankom

w Polsce sprawne i skuteczne wdrażanie usług

chmurowych.

Do najważniejszych i najciekawszych wątków

poruszonych w Komunikacie należą:

i. wskazanie, że Komunikat KNF stosuje się

tylko do chmury publicznej i hybrydowej,

a zatem nie do prywatnej, w tym

środowiska testowego nieprzetwa-

rzającego dane,

ii. jasne określenie, jaki rodzaj informacji

przetwarzanych przez dostawcę

kwalifikuje usługę jako objętą wymogami

Komunikatu KNF,

iii. wprowadzenie pojęcia outsourcingu

szczególnego, czyli outsourcingu do

chmury, takich czynności, których brak lub

przerwa w ich realizacji spowodowana

awarią lub naruszeniem zasad

bezpieczeństwa usługi chmury

obliczeniowej zagrażałaby ciągłości

działania banku lub jego sytuacji

finansowej,

iv. wprowadzenie matrycy wskazującej kiedy

Wytyczne KNF muszą być bezwzględnie

stosowane, tj.: (i) ww. outsourcing

szczególny oraz (ii) outsourcing do chmury

związany z przetwarzaniem tajemnicy

bankowej (ściśle zdefiniowanej w polskim

prawie) przez dostawcę usług

chmurowych,

v. zastąpienie obowiązkowej do tej pory 

analizy SWOT analizą ryzyka,

3
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vi. wymóg, aby Centrum Przetwarzania
Danych, co do zasady znajdowało się na
terenie EOG,

vii. wymogi w stosunku do umowy
outsourcingowej, która może być również
rządzona prawem obcym, jeśli spełnia
wymogi Komunikatu KNF.

UKNF wskazuje ponadto kluczowe elementy,

jakie powinny zostać uwzględnione przed

rozpoczęciem korzystania z usług

chmurowych:

• klasyfikację danych pod kątem ich

znaczenia,

• przeprowadzenie analizy ryzyka,

• określenie minimalnych wymagań, jakie są

związane z przetwarzaniem informacji

w chmurze obliczeniowej.

Urząd stawia przed bankami wymagania

dotyczące m.in.:

• dokładnego przeanalizowania modelu

współdzielonej odpowiedzialności (jeszcze

przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą

usług chmurowych),

• samodzielnej oceny ryzyka outsourcingu

chmurowego dla działalności oraz jego

wpływu na wyniki finansowe, odpowiedniej

dokumentacji pozwalającej w przyszłości na

weryfikację przyjętych założeń,

• świadomego podejścia do outsourcingu

chmurowego; proces ten ma być nie tylko

zrozumiały, ale jednocześnie ma się

odbywać przy zachowaniu kontroli oraz

bezpieczeństwa danych przetwarzanych

w chmurze.

Podmioty nadzorowane muszą też m.in. Znać

lokalizacje, w których przetwarzane będą dane

w chmurze, poznać zabezpieczenia stosowane

przez dostawcę usług chmurowych, jak również

mieć świadomość zastosowanych konfiguracji

swoich usług chmurowych.

Dodatkowo Komunikat KNF prezentuje

podejście krajowe, tj. podejście wyłączające

stosowanie Wytycznych EBA w Polsce.

Jednocześnie Komunikat KNF, co oczywiste, nie

wyklucza stosowania przez banki bezwzględnie

obowiązujących w Polsce ustaw, w tym Prawa

bankowego, które, między innymi w przypadku

outsourcingu bankowego, przewiduje zasadę

nieograniczonej odpowiedzialności na linii

klient – bank i bank – dostawca usługi

outsourcingowej.

4
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Eksperci z kancelarii Kochański & Partners
razem z reprezentantami banków oraz
Accenture od połowy 2019 roku pracowali nad
„Standardem wdrożeń w chmurze
obliczeniowej” tzw. PolishCloud, który powstał
pod auspicjami Związku Banków Polskich.

Dokument zawiera praktyczną analizę
wszystkich istniejących aktów prawnych
związanych z zagadnieniem usługi chmurowej
dla sektora finansowego. Stanowi on
kompleksowy przewodnik po procedurach,
niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych
etapach procesów wdrożeniowych cloud
computingu w bankach. Zagadnienia
znajdujące się w Standardzie są opracowane
w oparciu o Komunikat KNF, który stanowi
uzupełnienie i uszczegółowienie wybranych
zaleceń w zakresie outsourcingu, opisanych
między innymi w Rekomendacji D oraz ustawie
‘Prawo bankowe’. Treść dokumentu była
konsultowana z przedstawicielami banków
i firm technologicznych.

Adopcja chmury przez dojrzałe organizacje

takie jak banki jest całą transformacją,

podobną do zaangażowania czasu i kosztu przy

zmianie systemu centralnego, gdzie

największym wyzwaniem jest zarządzenie dużą

zmianą dla organizacji.

W ściśle regulowanym sektorze finansowym

szczególnie ważne jest rozwinięcie

odpowiednich kompetencji w całej organizacji.

Według badań przeprowadzonych przez

Gartnera, organizacje mające problemy

z zapewnieniem kadr w zakresie

podstawowego (tradycyjnego) bezpieczeństwa

sieciowego i zabezpieczeń systemów IT

wypadają jeszcze słabiej, jeśli chodzi

o bezpieczeństwo w chmurze.

Tak duża luka kompetencyjna jest dla

organizacji niebezpieczna, naraża na

katastrofalne w skutkach ryzyko w momencie

przeniesienia nawet części operacji IT do

chmury publicznej. Ale myśleć powinniśmy nie

tylko o IT i bezpieczeństwie, chmurę powinny

rozumieć kadry kierownicze, przedstawiciele

działów prawnych i compliance, architekci

i działy HR. W odpowiedzi na poruszany

szeroko brak kompetencji chmurowych

powstała PolishCloud Academy – neutralna

technologicznie inicjatywa Związku Banków

Polskich tworzona z partnerami: Google,

Microsoft, Operatorem Chmury Krajowej,

Accenture oraz Kancelarią Kochański

& Partners. Największy w Europie środkowo-

wschodniej, bezpłatny dla reprezentantów

banków cykl szkoleniowy ma przygotować

środowisko finansowe do nadchodzących

zmian - rozumianych nie tylko, jako zmiany

technologiczne, ale jako strategiczne zmiany

organizacyjne.
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Wdrożenia 
chmurowe 
w europejskich 
bankach

BBVA, Hiszpania
Moneta Bank, Czechy

Intesa Sanpaolo, Włochy
Banca Transilvania, Rumunia

HSBC, Wielka Brytania
Banca Mediolanum, Włochy

Bankinter, Hiszpania
ABN AMRO, Dania

Idea Bank, Polska
PKO BP, Polska



BBVA, Hiszpania

BBVA - globalny bank o hiszpańskich
korzeniach, który działa w ponad 30 krajach
i zatrudnia ponad 130 000 pracowników, dużą
wagę przykłada do wydajności i koordynacji
działań swojego personelu.
Już od kilku lat korzysta z przetwarzania
w chmurze, które uznał za kluczowy element
w obliczu cyfrowej transformacji pociągający za
sobą zmianę kultury korporacyjnej oraz
sposobu, w jaki funkcjonują jego pracownicy.
Przy pierwszych wdrożeniach BBVA
potrzebował bezpiecznej platformy do
współpracy dla swoich pracowników
oddalonych od siebie często o setki
kilometrów. Integracja narzędzia chmurowego
z systemami bankowymi pozwoliła także na
promowanie nowych sposobów pracy wśród
personelu – m.in. tworzenia nowych projektów
bez potrzeby rozwijania własnej infrastruktury.
Bank przeprowadził również migrację swojej
korporacyjnej usługi poczty elektronicznej
i wszystkich dokumentów cyfrowych. BBVA
współpracuje z kilkoma dużymi dostawcami
chmury, co ma zapewnić bankowi ekosystem
zdolny do wspierania organizacji posiadającej
miliony klientów.

Moneta Bank, Czechy

Największy czeski bank zdecydował się na
przeniesienie aplikacji wewnętrznych ze
swojego centrum danych do chmury publicznej
- w tym przypadku AWS. Bank zyskał elastyczną
infrastrukturę pozwalającą na szybkie
wprowadzanie zmian i reagowanie na
oczekiwania klientów. Dzięki zmniejszonym
kosztom IT zainwestuje też więcej w produkty
cyfrowe. Faza konfiguracji i migracji odbyła się
w ciągu zaledwie ok. czterech i pół miesiąca.

Intesa Sanpaolo, Włochy

Szczególnie ciekawą sytuację możemy
obserwować w Lombardii. Inwestycje w centra
danych w tym regionie zapowiedzieli wszyscy
trzej chmurowi giganci z USA – Microsoft,
Google i Amazon Web Services. Bank Intesa
Sanpaolo ogłosił współpracę z Google, której
ambitne założenia obejmują budowę
innowacyjnej infrastruktury technologicznej
w Turynie i Mediolanie. Analitycy oczekują, że
w ciągu najbliższych kilku lat włoski rynek
chmury będzie rósł w dwucyfrowym tempie,
ponieważ firmy, które przyjęły inteligentną
technologię podczas kryzysu związanego
z COVID-19, będą coraz chętniej przestawiać
się na procesy cyfrowe w swojej działalności.

Banca Transilvania, 
Rumunia

Ochrona informacji w chmurze rozwiązałą dwa
główne wyzwania, które stały przed Banca
Transilvania, największym bankiem w Rumunii:
ułatwiła pracownikom dzielenie się
niezbędnymi informacjami biznesowymi oraz
usprawniła procesy RODO. Bank poinformował,
że wdrożenie pozwoliło zaoszczędzić rocznie 41
dni roboczych w dziale ryzyka i bezpie-
czeństwa, a w planach jest wprowadzenie
szyfrowania dla jeszcze lepszej ochrony
danych.
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Banca Transilvania wdrożył także
zautomatyzowaną obsługę klienta z użyciem
dwóch różnych chatbotów opartych na
technologii chmurowej i sztucznej inteligencji.
Jeden z nich jest dedykowany bankowości
detalicznej, a drugi małym i średnim firmom.
To posunięcie znacząco usprawniło obsługę
klienta, jednocześnie obniżając koszty
bankowego contact center. Obserwowany
wcześniej dziesięcioprocentowy wzrost liczby
połączeń w skali miesięcznej został
zredukowany dwukrotnie, co przyniosło 50%
oszczędności. Fascynującym rezultatem jest
wgląd w zachowania klientów, umożliwiający
weryfikację i sprawniejsze rozwiązywanie
problemów klientów. Jednocześnie liczba
użytkowników i załatwianych spraw rosły
codziennie, co jest wyraźnym znakiem, że
klienci zaakceptowali nowe rozwiązania.

HSBC, Wielka Brytania

Lokalna infrastruktura, a co za tym idzie -
wyzwania związane z wydajnością, były dla
banku HSBC przeszkodą na drodze do
innowacji, a ostatecznie również ograniczeniem
biznesowym. Zespoły w banku chciały lepiej
wykorzystać dane, aby tworzyć produkty
i usługi dopasowane do potrzeb klientów,
jednak narzędzia technologiczne nie pozwalały
im rozwinąć tego obszaru, mimo że ilość
danych wciąż rosła. Tylko w jednej hurtowni
danych banku HSBC odnotowano wzrost
o 300% od 2014 do 2018 roku. Celem banku
było nie tylko przejście do chmury, aby
przechowywać i przetwarzać więcej danych,
ale również wprowadzenie złożonych
systemów bezpieczeństwa.

Banca Mediolanum, 
Włochy

Przykład Banca Mediolanum to kolejny dowód
na to, że wdrożenia chmurowego nie muszą

trwać miesiącami czy latami. Mediolański bank
stosuje zindywidualizowane podejście do
obsługi obecnych i potencjalnych klientów,
analizując dane pochodzące z wielu źródeł,
w tym z mediów społecznościowych. Z tego
względu bank potrzebował szybkiego
i wydajnego narzędzia analitycznego. Migracja
danych do platformy chmurowej dostarczonej
przez Google trwała niespełna tydzień.

Bankinter, Hiszpania

Bankinter wykorzystuje chmurę AWS jako
integralną część aplikacji do symulacji ryzyka
kredytowego. Specjalny system opracowuje
złożone algorytmy służące do symulacji różnych
scenariuszy w celu oceny kondycji finansowej
klientów. Dzięki wdrożeniu chmurowemu bank
może przeprowadzać takie symulacje, które
wcześniej nie były możliwe ze względu brak
wymaganej infrastruktury.

ABN AMRO, Dania

Trudno wyobrazić sobie transformacje do
chmury bez odpowiednio przeszkolonych
pracowników. Duński ABN AMRO podszedł do
sprawy całościowo i we współpracy z Microsoft
opracował własny Cloud Center of Excellence.
W instytucjach finansowych bezpieczeństwo
i zgodność w środowisku chmury publicznej
mają kluczowe znaczenie i wymagają wysokich
umiejętności i wiedzy. Program edukacyjny
nie tylko przyśpieszy migrację do
chmury, ale też zmniejszy ryzyka
wynikające z braku kompetencji
wynikającego z częstego
korzystania z outsourcingu.
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W Polsce podobny program powstał przy
Związku Banków Polskich to wspomniany już
wcześniej cykl PolishCloud Academy.

Idea Bank, Polska

Mamy już pierwsze zaawansowane wdrożenia
chmurowe w Polsce. Idea Bank korzystał
z podstawowego systemu poczty elektronicznej
na bazie Open Source, bez globalnej
archiwizacji, wspólnego kalendarza czy
narzędzia do pracy zespołowej. Ponadto
w firmie funkcjonowało wiele rozwiązań
opartych na odmiennych technologiach,
stosowanych przez różne zespoły. Grupa
pracowała także na rozmaitych,
niezintegrowanych systemach pocztowych, co
negatywnie wpływało na efektywność
pracowników. Dodatkowy problem stanowił
brak wsparcia dla bezpiecznego dostępu
z urządzeń mobilnych. Projekt przejścia do
środowiska Office 365, przeprowadzony bez
zakłócenia codziennej pracy i przy niskich
kosztach, od razu miał pozytywny wpływ na
zwiększenie produktywności pracowników.

PKO BP, Polska

Największy polski bank już zapowiedział
przeniesienie aplikacji do chmury – części do
chmury publicznej, a części do chmury
prywatnej. PKO BP stawia na wyciągnięcie
z technologii chmurowej maksimum wartości
biznesowej, dlatego aplikacje banku zostały
dostosowane do chmury lub wręcz zastąpione
rozwiązaniami cloud native. Prace nad
przeniesieniem niektórych usług do chmury są
wynikiem zdefiniowanej na początku 2020 roku
Strategii Road to Cloud, na podstawie której
stworzono mapę migracji do chmury
w architekturze hybrydowej multi-cloud.

SŁOWNICZEK

Clolud native – [oficjalna definicja Microsoft]
Technologie natywne w chmurze umożliwiają
organizacjom tworzenie i uruchamianie
skalowalnych aplikacji w nowoczesnych,
dynamicznych środowiskach, takich jak chmury
publiczne, prywatne i hybrydowe. Kontenery,
siatki usług, mikrousługi, niezmienne
infrastruktury i deklaracyjne interfejsy API
exemplify te podejście.

Multicloud - Mianem multicloud określa się
architekturę środowisk IT zaprojektowaną
w oparciu o wiele chmur obliczeniowych i usług
przechowywania danych.

Bank widzi trzy obszary korzyści wprowadzenia
chmury dla swoich klientów. Pierwszym jest
analityka i budowanie najbezpieczniejszej
i najbardziej kompleksowej oferty dla klienta.
Drugi to stworzenie kompletnej platformy
usług dla produktów bankowych i płatności.
Trzeci dotyczy przedsiębiorstw i możliwości
stworzenia wirtualnej firmy w chmurze.
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Kilka tygodni temu głośno było o największej
inwestycji technologicznej w Polsce – Microsoft
zadeklarował przeznaczanie aż miliarda
dolarów na rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.

Inwestycja realizowana będzie na trzech
poziomach – podnoszenie kompetencji
cyfrowych programistów, deweloperów,
informatyków i architektów IT, ale też
pracowników polskich firm, transformacja
cyfrowa przedsiębiorstw i budowa
infrastruktury, czyli kilku potężnych ośrodków
przetwarzania danych. Google podwoiło
stawkę i zadeklarowało budowę centrum
danych w Polsce o wartości dwa miliardy
dolarów. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na
Amazona. Czy włączy się do tego chmurowego
wyścigu technologicznego i podbije stawkę? To
się jeszcze okaże.
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Podsumowanie

Daniel Kozłowski
Adwokat, Starszy Prawnik, 
Manager Projektów Cloud Computing

T: +48 538 646 453
E:  d.kozlowski@kochanski.pl 

Polski rynek ma duży potencjał rozwoju
technologii chmurowej, a banki nadal mają w
tym aspekcie dużo do zrobienia. Jeszcze
niedawno ZBP szacował, że przejście z fazy
wczesnej adaptacji technologii chmurowej do
fazy powszechnego stosowania zajmie im od
dwóch do pięciu lat. Nie ma już jednak
wątpliwości, że inwestycje gigantów
technologicznych, łagodniejsze podejście
regulatora do wdrożeń i pandemia znacząco
przyśpieszą ten proces.

Skontaktuj się z nami

METROPOLITAN
Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa

EQUAL BUSINESS PARK 
Wielicka 28B, budynek C 
30-552 Kraków
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