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W S T Ę P

Od ponad półtora roku zmagamy się z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Na każdym kroku spotykamy się z wyznaniami upadłości biznesowej, tęsknoty za

powrotem do normalnego życia, problemami i tragediami zdrowotnymi. Niemniej

jednak banki, a w szczególności te organizacje, które jeszcze przed pandemią

rozpoczęły wdrażanie całkowicie cyfrowych usług i procesów, mogły zweryfikować

skuteczność posiadanych narządzi komunikacji elektronicznej z Klientami. Jedną z

zalet digitalizacji było więc gładkie przejście na pracę zdalną. 

15 września w Sopocie, podczas XI Europejskiego Kongresu Finansowego,

zaprosiliśmy znakomitych gości do rozmowy na temat cyfrowych wdrożeń w

bankach oraz ich zgodności ze strategiami zrównoważonego rozwoju. Panel składał

się z dwóch prezentacji: otwierającej oraz podsumowującej, za których prowadzenie

odpowiedzialni byli Arkadiusz Buroń, Country Sales Manager CEE, oraz Leszek

Modzelewski, Dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, z Hitachi Europe Ltd. w

Polsce. 

W części głównej, czyli debacie,  Goście podzielili się ekspertyzą i doświadczeniami

wynikającymi z działalności instytucji finansowych w czasie pandemii. W debacie

uczestniczyli: 
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dr Mariusz Sudoł (MODERATOR)

Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Jarosław Stepaniuk, Członek Zarządu, Volkswagen Financial Services

Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Artur Józefowski, Dyrektor Biura Bankowości Mobilnej i Internetowej, SGB-Bank

Tadeusz Woszczyński, Country Manager for CEE & Austria, Hitachi Europe 



I N G  B A N K  Ś L Ą S K I

„Już przed pandemią odnotowywaliśmy braki mniej
więcej 50 tysięcy deweloperów w Polsce, […] zrobiła
się moda na zmianę pracy. My to dostrzegamy i
walczymy o kandydatów oraz o to, żeby zatrudnić
topowe talenty technologiczne. To właśnie one są
potrzebne do realizacji cyfryzacji banku”.

Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu

W ING Banku Śląskim wybuch pandemii naznaczony był kilkoma wyzwaniami

związanymi z sektorem bankowym. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu oraz

istniejących już procesach cyfrowych, przejście w tryb zdalny nie sprawiło

problemów. Jedną z obaw banku było jednak wykluczenie cyfrowe dojrzałych

klientów, którzy podchodzą do nowości technologicznych z dozą sceptycyzmu i

widocznym dystansem. Ku zaskoczeniu, proces ten zadziałał, co mogło być

wynikiem obrony przed chorobą i nauką pomimo zakorzenionych barier.

Utrzymującym się wyzwaniem pozostaje również kredyt hipoteczny, którego

całkowita digitalizacja nie jest możliwa ze względu na obecne wymogi prawne. 
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W kwestii ESG, czyli zrównoważonego rozwoju, ING Bank Śląski działa na rzecz

przyszłych pokoleń – ich życia prywatnego i biznesowego, jednocześnie deklarując

neutralność emisji CO2 do 2030 roku. Inwestycja opiewa na ponad 5 miliardów

złotych. 

Odpowiadając na pytanie moderatora, Sławomir

Soszyński podzielił się z nami swoim podejściem

do tematu digitalizacji bankowości. Ponownie

nawiązując do kredytu hipotecznego, prelegent

wyraził nadzieję na zmiany prawne deklarowane

przez administracje rządowe, dzięki którym

ułatwione zostałoby zarządzanie długiem

kredytów hipotecznych. 

MODERATOR
 

dr Mariusz
Sudoł



V O L K S W A G E N  F I N A N C I A L  S E R V I C E S

„Kiedyś istniało bardzo mocne przywiązanie
do własności. Dzisiaj klienci przechodzą do
produktów, które umożliwiają płacenie za
posiadanie, za używanie. Sprowadza się to do
tego, że klient w trakcie trwania umowy nie
spłaca całej wartości samochodu, tylko jego
rzeczywistą utratę wartości w czasie. To
umożliwia mu tak naprawdę obniżenie
kosztów finansowania i wymiany tego
samochodu po bardzo krótkim okresie, co też
powoduje, że to jest także lepsze
wykorzystanie tego samochodu, i nie
ukrywam — także bardziej ekologiczne
podejście”. 

Jarosław Stepaniuk, Członek Zarządu

VFS podczas pandemii odnotowało wzrost sprzedaży samochodowej w Internecie.

Poszukiwania online przewyższają te tradycyjne o 75%. Obrazuje to, jak istotna jest

rola cyfryzacji. Przedsiębiorstwo opowiada więc na zapotrzebowania klientów i

dopasowuje się do ich oczekiwań, rozwijając infrastrukturę IT oraz optymalizując

istniejące procesy. Jednym z nowych rozwiązań było kompleksowe procedowanie

kredytów w Internecie.

Jarosław Stepaniuk przyznał, iż niezależnie od postępu i wprowadzania procesów

cyfrowych, członkowie VFS czekają na zmiany regulacyjne, m.in. w branży

leasingowej. Branża motoryzacyjna jest kolejną, w której zaczyna się rewolucja.

W opinii prelegenta pandemia wywarła również zmianę na konsumencie. Nie

podchodzi on do sprawy posiadania samochodu w taki sam sposób, jak kiedyś.
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K R A J O W A  I Z B A  R O Z L I C Z E N I O W A

Pandemia koronawirusa okazała się dla Krajowej Izby Rozliczeniowej idealnym

momentem na wprowadzenie takich rozwiązań cyfrowych jak mojeID, mSzafir, czy

też podpis kwalifikowany w chmurze. Według Roberta Trętowskiego to właśnie

pandemia wymusiła migrację do procesów zdalnych, a sam podpis kwalifikowany

posłużył jako wiążące oświadczenie woli przy podpisywaniu umów. Prelegent

nawiązał natomiast do spadku „efektywności w kreowaniu nowych produktów”, który

niewątpliwie jest wynikiem pracy zdalnej. Innowacyjność dla spółki

infrastrukturalnej sektora bankowego jest podstawą, dlatego też KIR w swojej

działalności polega na dialogu z klientami. 
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„My z naszymi klientami, których traktujemy
za partnerów, uwielbiamy pracować w
formule work shopów. My znamy się na
naszych produktach i usługach, ale to nasi
partnerzy znają swój biznes najlepiej. Stąd
chyba taką cechą innowacji, czy nowego
myślenia o usługach, jest to, żeby ludzie ze
sobą potrafili wypracować nowe pomysły na
zastosowanie bardzo często już istniejących
technologii”. 

Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu

Istotne dla tej instytucji są równocześnie tematy biometrii oraz sztucznej inteligencji.

Trendy technologiczne trzeba łączyć i rozwijać, aby dostarczyć klientom unikalną

wartość biznesową. W zakresie cyberbezpieczeństwa AI ma odegrać ważną rolę w

przeciwdziałaniu przestępstwom i minimalizacji ich tropienia z kilku dni do 300

milisekund.

KIR angażuje się w ESG dzięki rozwiązaniom paper- i cashless. Zauważalna jest

jednocześnie zmiana podejścia samych pracowników, którzy wspierają postawę

proekologiczną własnymi działaniami. 



S G B - B A N K

Przejście w kanały zdalne było dla SGB-Banku trudniejsze z prostego powodu

zrzeszania aż 187 banków. Ta instytucja znacznie wolniej wprowadzała procesy

cyfrowe właśnie z tego powodu. Niemniej jednak proces nadganiania cyfryzacji

rozpoczął się już kilka lat temu, między innymi dzięki wprowadzeniu BS API. 

STRONA 6 

Wyzwanie nie zatrzymało jednak banku, co obrazują wprowadzenie zakładania kont

na selfie, zapowiedź zakładania kredytów w sieci, innowacyjne pomysły na

„grywalizację” poprzez funkcjonalność bankowości mobilnej „Active” z urządzeniami

marki Garmin oraz zarządzanie subskrypcjami z poziomu aplikacji bankowej.

Połączenie cyfryzacji ze strategiami zrównoważonego rozwoju są widoczne w

bankowości zrzeszeniowej. Oprócz dołączenia do programu Czyste Powietrze, czy

kredytów na energię odnawialną, SGB-Bank stoi przed ważną decyzją dotyczącą

wydawania kart. Obecnym trendem są te z surowców biodegradowalnych, natomiast

rosnące zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi oraz Blikiem stawiają pod

znakiem zapytania cały sens produkcji kart płatniczych. 

Dzisiaj Artur Józefowski, Dyrektor Biura
Bankowości Mobilnej i Internetowej,
przyznaje, iż nadrobione zostały „wszystkie
cyfrowe portfele. To w dobie pandemii
widoczne było na każdej stacji i w każdym
sklepie, gdzie była ta zachęta: płać kartą, płać
telefonem. Gdybyśmy tego nie mieli, nasi
klienci albo byliby wykluczeni, albo poszliby
szukać takich rozwiązań gdzie indziej”.



H I T A C H I  E U R O P E  L T D .

Według Arkadiusza Buronia, Country Sales Managera, zadaniem Hitachi jest

innowacyjne wspomaganie procesów digitalizacyjnych instytucji finansowych. To

dzięki działaniom w obszarach takich jak autoryzacja, cyberbezpieczeństwo,

biometria, AI, archiwizacja, usługi zewnętrzne (np. kwalifikowany podpis

elektroniczny), procesy paperless oraz dziedzina regulacji prawnych, stymulujemy

cyfryzację w Polsce razem z sektorem bankowym. Dane są fundamentem naszej

działalności od lat, dlatego tak dobrze odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i

partnerów. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, a dzięki rozmowie docieramy

przekrojowo do całych organizacji, tworząc dla nich procesy cyfrowe.

Mamy też plany na przyszłość. Zależy nam na połączeniu biometrii z podpisem

elektronicznym, aby umocnić uwierzytelnianie w kanałach elektronicznych. Co

więcej, koncentrujemy się na tworzeniu rzeczywiście cyfrowego procesu w banku. 
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Arkadiusz Buroń
Country Sales Manager CEE



H I T A C H I  E U R O P E  L T D .

Hitachi od lat mocno działa w zakresie zróżnicowanego rozwoju inwestując w przesył

i magazynowanie energii (Hitachi Energy), elektromobilność w samochodach,

autobusach, tramwajach i pociągach. Będąc firmą produkującą sprzęt i realizującą się

w sektorze IT, mamy możliwość łączenia tych dwóch światów w produktach IoT

(Lumada). Co więcej, nasza firma ogłosiła plany osiągnięcia neutralności emisyjnej do

2050 roku, wliczając w nie ponad 30 tysięcy dostawców. Do 2030 roku emisje CO2

we wszystkich naszych fabrykach zredukujemy o 50%. Jednocześnie Hitachi

koncentruje swoje działania na digitalizacji procesów i redukcji papierowego obiegu

dokumentacji.
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„Cyfryzacja w bankowości to bardzo szeroki
temat. W Polsce Hitachi koncentruje się na

wprowadzaniu bezpiecznego przechowywania
danych, tagowaniu tych danych metadanymi,

tak aby bank miał zbiór informacji, który może
być wykorzystany w różnych systemach

biznesowych banku. Jednocześnie
zapewniamy, aby bank mógł komunikować te

dane do klienta zgodnie z regulacjami.
Ograniczenia regulacyjne i technologiczne to
pole, w którym działamy i staramy się pomóc

polskim bankom. Nasi koledzy w Japonii
inwestują w innowacje bankowe i spółki, które

odpowiedzą na problemy z dostępnością
talentów IT. Zdajemy więc sobie sprawę, że

procesy cyfrowe to jest klucz, aby zapewnić
odpowiednią obsługę klientów banków w
czasach pandemii. I tu pojawia się temat

cyberbezpieczeństwa. To jest coś, co jest dla
nas bardzo ważne”. 

 
Tadeusz Woszczyński

Country Manager Poland, Austria, Czech Rep.,
Slovakia & Baltics



P O D S U M O W A N I E

Tak, wszyscy musieli przejść na pracę zdalną z dnia na dzień. Tak, wszyscy sobie z

tym poradzili i tak, wszystkim wymienionym tu podmiotom wybuch pandemii

pomógł przyspieszyć procesy cyfryzacji. 

Nie zapominajmy jednak o tym, że to wszystko dzieje się jednocześnie ze

wdrażaniem programów zrównoważonego rozwoju.

Zmiana zaczyna się w ludziach. Dysponujemy innowacyjną technologią,

potrzebujemy natomiast wykwalifikowanej kadry, która będzie w stanie pchać

rozpoczęte działania na przód i zrobi to w zgodzie ekologicznym podejściem do

bankowości i biznesu. 
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Leszek Modzelewski, Dyrektor Pionu Projektów i
Wdrożeń CEE w Hitachi, debatę podsumował
następującymi słowami:

„Wiele mówiliśmy o pandemii i jej wpływie na
rozwój procesów cyfrowych. Wszyscy nasi
paneliści jednogłośnie stwierdzili, że pandemia
pomogła. Pandemia wymusiła na instytucjach
finansowych zmianę priorytetów, strategii i
planów, które w perspektywie długo- i
krótkoterminowej momentalnie musiały ustąpić
innym – takim, które pozwolą wdrożyć i
udoskonalić procesy on-line’owe i biznesowe,
niejednokrotnie zapewniające i sprzedaż, i
obsługę produktów bankowych. To wszystko,
ponieważ zawsze gdzieś tam w tyle głowy każda
z instytucji finansowych ma wynik, czyli
przychód”.


