
 

   

 
 

DEBATA KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 
 

Generowanie nowych przychodów dla banków poprzez rynek „Digital Assets” - czyli jak 
budować nową przyszłość bankowości detalicznej 

 
Rynek Digital Assets jeszcze siedem lat temu w ogóle nie istniał, a dziś generuje wielomiliardowe 
obroty. Debata miała na celu odpowiedzieć na pytanie, czy banki mogłyby świadczyć na nim różnego 
rodzaju usługi, np. w zakresach powiernictwa, płatności i rozliczeń czy prowadząc kantory 
kryptowalut.  
 

 
 

Czy wejście na rynek Digital Assets jest przyszłością bankowości detalicznej, jakie produkty oferować, 
żeby zatrzymać odpływ kapitałów inwestycyjnych klientów detalicznych z banków i jak poprawić 
wiarygodność oraz bezpieczeństwo rynku aktywów cyfrowych – m.in. nad tymi kwestiami zastanawiali 
się uczestnicy debaty wieńczącej tegoroczny Kongres Bankowości Detalicznej, której gospodarzem było 
Accenture. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Adama Wdowczyka, Tech Innovation 
Strategy Senior Manager w Accenture, członka globalnego zespołu firmy zajmującego się 
technologiami blockchain, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań związanych z rynkiem aktywów 
cyfrowych czy też walut cyfrowych banków centralnych.  
 
- Wszystko na rynku aktywów cyfrowych zaczęło się od bitcoina od 2008/2009 r. Jego innowacja 
polegała na tym, że można bez udziału stron trzecich przesyłać wartość przez Internet (…). Następną 
dużą innowacją było powstanie sieci Etherum w 2015 r., gdzie uzyskaliśmy możliwość tworzenia tzw. 
‘Smart Contracts’. Pozwoliło to na utworzenie programowalnych tokenów, które można wymieniać 
między użytkownikami jak i używać do interakcji ze smart kontraktami. Spowodowało to powstanie 



 

wielu różnego rodzaju tokenów, projektów kryptowalut, z których większość upadła. Powstały również 
pierwsze tokeny niewymienialne (z ang. Non Fungible Token, czyli NFT) – tak o początkach rynku 
aktywów cyfrowych mówił Adam Wdowczyk.  
 
Ekspert podkreślił, że o ile jeszcze sześć lat temu NFT to była głównie zabawa polegająca na różnych 
grach bazujących na blockchainie, tak w 2022 r. wielkie korporacje szukają możliwości wykorzystania 
NFT w swojej działalności.  
 
Dziś rynek aktywów cyfrowych można podzielić na dwa główne obszary: pierwszy to kryptowaluty i 
smart kontrakty, a drugi tokeny niewymienialne. Dodatkowo można wyodrębnić inne obszary 
zastosowania aktywów cyfrowych, do których zaliczają się waluty cyfrowe banków centralnych, 
tokenizowane papiery wartościowe oraz tokenizowane dobra rzeczywiste.   
 
- Powstają pierwsze próby używania NFT do zapewnienie dostępu, identyfikacji klientów czy do 
odtworzenia systemów lojalnościowych. Ostatnio Starbucks zapowiedział, że jego program 
lojalnościowy będzie oparty na NFT, które będą mogły być wymieniane pomiędzy użytkownikami. 
Warto wspomnieć, że Starbucks ma 10 mln użytkowników aplikacji – w momencie, kiedy firma 
zrealizuje plan – staną się oni posiadaczami portfela kryptowalutowego, nawet jeżeli nie będą zdawali 
sobie z tego sprawy – mówił Adam Wdowczyk.  
 
Jako przykłady coraz popularniejszego wykorzystywania aktywów cyfrowych podał działania 
fintechów, takich jak PayPal, który w USA umożliwia kupno i sprzedaż kryptowalut, przesyłanie ich do 
i z sieci blockchainowych czy Revolut w UK, który inwestuje w transfery kryptowalut. Za działaniami idą 
konkretne przychody. W 2021 r. 30 proc. przychodu Revolut pochodziło z obrotu kryptowalutami. 
Adam Wdowczyk podkreślił, że krypto rynek podlega bardzo dużym wahaniom, a jego rozwojowi 
towarzyszą różne „eksplozje i implozje”, jak chociażby ta z udziałem giełdy FTX, z której wyparowało 
10 mld USD funduszy klientów.  
 
- Według danych na 20 listopada 2022 r. dzienne obroty giełd kryptowalutowych zcentralizowanych 
wynoszą 68 mld USD, plus prawie dwa razy tyle w derywatywach. Giełdy zdecentralizowane miały 
2,5 mld USD obrotów. Natomiast od czasu kiedy upadły FTX widać znaczny trend wzrostowy w tym 
zakresie. Ludzie zaczynają rozumieć, że trzymanie pieniędzy na giełdzie kryptowalutowej, może być 
złym pomysłem. Jak widać, ten rynek nie jest mały i jest dosyć nieuporządkowany. Dlatego przydałoby 
się także wsparcie regulacyjne. Cieszy to, że na początku przyszłego roku w Parlamencie Europejskim 
będzie głosowanie na temat MICA (Markets in Crypto Assets) - regulacji, która ma w jasny sposób 
sklasyfikować różnego rodzaju typy kryptoaktywów, ograniczyć pewne rodzaje obrotu nimi oraz 
wprowadzić bardzo ścisłe wymagania dla nowych kryptowalut czy projektów NFT w zakresie 
informowania inwestorów w co starają się zainwestować pieniądze – mówił ekspert Accenture. 
 
Przedstawił także sposoby, w jakie inwestorzy mogą dziś uzyskać dostęp do rynku aktywów cyfrowych. 
Wśród nich wymienił Self-Custody (trzymanie kryptowalut we własnym portfelu 
elektronicznym/sprzętowym czy poprzez zapis klucza prywatnego na papierze), giełdy kryptowalut i  
różnego typu fintechy. Podkreślił, że o ile ostatnie rozwiązanie jest stosunkowo łatwe do realizacji, 
problemem w tym przypadku jest bardzo niska dostępność produktów.  
 
- Zakładając, że chcemy wprowadzić takie usługi, będziemy potrzebować - jako instytucja - możliwości 
przechowywania aktywów cyfrowych, dać klientom możliwość kupna i sprzedaży oraz opcjonalnie 
wysyłania lub odbierania aktywów cyfrowych z sieci blockchainowych. Wiąże się to z kolejnymi 
kwestiami jak np. rozumieniem czy przychodzące transakcje nie pochodzą ze środków oznaczonych jako 
kradzione czy z portfeli sankcjonowanych – dodał Wdowczyk. 
 
W ramach usług bazowych, które banki mogłyby świadczyć na rynku aktywów cyfrowych, wyodrębnił  



 

usługi powiernicze (zarządzanie kryptowalutami i przechowywanie kluczy prywatnych), kantory 
kryptowalut (kupno i sprzedaż kryptowalut) oraz płatności i rozliczenia (przesyłanie kryptowalut poza 
portfel klienta zarządzany przez bank).  
 
- Po wykonaniu tej podstawowej bazy dalszy rozwój usług zależy już od tego, czego chcą nasi klienci. 
Ten rynek nie istniał siedem lat temu, w tej chwili ma wielomiliardowe obroty – podsumował ekspert 
Accenture.  
 
Na pytania o to co dalej będzie się działo z rynkiem aktywów cyfrowych i jaką rolę mogą pełnić na nim 
banki, odpowiadali Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. i Paweł Widawski, 
Prezes Fundacji FinTech Poland w debacie moderowanej przez Grzegorza Chudka, Managing Director 
w Accenture. Czy banki i inne instytucje zaufania publicznego powinny powoli oswajać się z rynkiem 
rynkiem Digital Assets? To zasadnicze pytanie, które rozpoczęło dyskusję ekspertów. 
 
Wojciech Werochowski z Banku Pekao S.A. podkreślił, że jest to bardzo atrakcyjny rynek, jednak ze 
względu na to, że to rynek wysokiego ryzyka, podchodzi do niego z dużą ostrożnością.  
 
– Na pewno trzeba zadać pytanie: czy od tego rynku uciekać, czy go adoptować? Moim zdaniem 
powinniśmy adoptować wybrane elementy z rozwiązań, które w jakiś sposób,  na tym etapie rozwoju 
rynku, będą przynosiły korzyść naszym klientom – zaznaczył Werochowski.  
 
– Wykorzystanie NFT do takich celów jak dostarczenie wartości do niektórych grup klientów to jest 
zastosowanie tej technologii, nad którym chętnie bym się zastanowił i w jakiś sposób rozwijał. Są ludzie, 
którzy cenią sobie posiadanie czegoś unikalnego – np. tokenizacja sztuki. Kilka tygodni temu 
uruchomiliśmy projekt UNIQUE w naszej bankowości prywatnej. W ramach tego projektu 440 klientów 
otrzymało - poza unikalną kartą kredytową, na której jest wizerunek fragmentu dzieła sztuki, także 
token z częścią tego dzieła sztuki. To jest dostarczenie pewnej unikalnej wartości do klienta. W tym 
przypadku dzieła sztuki – mówił Wojciech Werochowski.  
 
Eksperci zwrócili uwagę na potrzebę edukacji klientów, którzy już są obecni na rynku aktywów 
cyfrowych. Według Pawła Widawskiego, można mówić o kryzysie zaufania na rynku kryptowalut. 
 
- Identyfikowanie takich nowych zjawisk na rynku finansowym jest misją Fundacji FinTech Poland i 
robimy to już od lat. W zeszłym roku wspólnie z Accenture opublikowaliśmy raport na temat rynku 
zdecentralizowanych finansów, który jest elementem szeroko rozumianego rynku kryptoaktywów. 
Wtedy był on rozpędzony. Jego kapitalizacja wynosiła wówczas blisko 3 bln USD, dzisiaj jest poniżej 
1 bln USD. To i tak dużo. Teraz pracujemy  nad kolejną publikacją dotyczącą Stable Coinów i walut 
cyfrowych banków centralnych, więc  działalność analityczna, taka fintechowa, ale też edukacyjna jest 
dla nas bardzo ważna. Robimy to nie tylko dlatego, że nas to interesuje i potencjalnie te zjawiska mogą 
stać się bardzo ważnym elementem sektora finansowego. Robimy to także po to, aby polski sektor 
finansowy utrzymywał swoją konkurencyjność - mówił Paweł Widawski. - Widzimy, że - wycena 
poszczególnych kryptoaktywów wczoraj wysoka, dzisiaj może stopnieć niemal do zera - ta technologia, 
która jest u podstaw, ma charakter przełomowy. Ona zmienia cały paradygmat funkcjonowania rynku 
finansowego, który tworzył się przez ostatnie 500 lat. Jeśli wiec na naszych oczach następują takie 
zjawiska to, co się dzisiaj dzieje na rynku jest niczym. My musimy, bez popadania w nadmierną 
ekscytację, czy optymizm, ale też z poczuciem pewnej odpowiedzialności, badać te zjawiska, rozumieć 
je lepiej i zastanawiać się czy w to wchodzić czy nie – podsumował Widawski. 
 
Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że czas zacząć eksperymentować i badać zjawiska związane 
z Digital Assets, a nowe rozwiązania autoryzujące te zjawiska oraz większe zaangażowanie instytucji 
publicznych będą cywilizować rynek kryptowalut i stopniowo przybliżać sektor bankowy do 
pełniejszego udziału w nim. Jak podsumował Grzegorz Chudek, sektor bankowy nie może stać z boku, 



 

ponieważ na rynek płyną zbyt duże pieniądze, klienci już na nim są, a sam rynek otwiera możliwości 
nowego źródła przychodów dla sektora.  
 
 
 
O Accenture 
Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, 
chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy 
naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Song, 
Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów zaawansowanych 
technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 721 000 pracowników, którzy w codziennej pracy 
wykorzystują potencjał nowych technologii i ludzkiej kreatywności, świadcząc usługi dla Klientów w 
ponad 120 krajach. Accenture wykorzystuje innowacje do tworzenia wartości i wspólnego sukcesu dla 
klientów, partnerów i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 8 600 osób. Odwiedź naszą stronę 
i dowiedz się więcej: accenture.com/pl-pl 
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