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Kontekst powstawania Polish API 
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Konieczność wprowadzenia 
przez banki dedykowanych 

interfejsów dla PIS, AIS i COF 
i trwające prace nad 

standardami regulacyjnymi 
dla PSD2 i 

Dynamiczny rozwój polskiego 
rynku e-commerce i płatności 

internetowych, istniejące 
przyjazne dla klientów i 
bezpieczne rozwiązania 

Dobra współpraca banków, 
sprzedawców, dostawców 

usług płatniczych, 
międzynarodowych 

organizacji płatniczych, 
krajowego schematu 
płatności mobilnych z 
korzyścią dla klientów 

Rosnące zagrożenia dla 
cyberbezpieczeństwa i 

regularne ataki na klientów 
banków ze strony 

przestępców wyłudzających i 
przechwytujących ich dane 

uwierzytelniające w celu 
kradzieży środków 

Wykorzystanie bankowych 
procedur i narzędzi 

uwierzytelniania klientów w 
bankowości elektronicznej do 

cyfrowego potwierdzania 
tożsamości m.in. w usługach 

cyfrowych administracji 
publicznej 



Uczestnicy przedsięwzięcia 
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Inicjatywa stworzenia krajowego standardu Polish API 
wyszła od banków i innych instytucji współpracujących w 
ramach Związku Banków Polskich. 

Obecnie w ramach Grupy Zarządczej Polish API działa 37 
podmiotów (banków, grup banków spółdzielczych, instytucji 
płatniczych, stowarzyszeń branżowych i innych uczestników 
sektora płatniczego) 



Kluczowe założenia Polish API 
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•Wszystkie strony będą miały równy dostęp do standardu Równy dostęp  

•Standard jest tworzony z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa, w 
szczególności w kwestii ochrony przed cyberprzestępczością 

•Wszystkie zaangażowane strony będą wymieniać się informacjami i 
doświadczeniem w obszarze zapobiegania oszustwom 

Wysoki poziom 
bezpieczeństwa 

•Standard Polish API jest tworzony zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi – 
zarówno krajowymi jak i Unii Europejskiej 

•Wykorzystanie powszechnie przyjętych na rynku Open API standardów 
technologicznych 

Zgodność z wymogami 
regulacyjnymi 

•Instytucje biorące udział w budowaniu standardu powinny zapewnić jego ciągłą 
doskonałość operacyjną 

•Operatorem standardu będzie Krajowa Izba Rozliczeniowa, która w ramach 
wdrożenia Polish API stworzy Hub PSD2 

Ciągłość działania 

•Standard Polish API będzie oparty na zasadzie braku dzielenia się danymi 
uwierzytelniającymi klientów, zapewniając użytkownikom końcowym 
mechanizm przekierowania do ASPSP w celu uwierzytelnienia i autoryzacji 

Brak „credential sharing” 



Czym jest Polish API? 

5 

Usługi objęte standardem 

• Account Information 
Service (AIS) – usługa 
dostępu do informacji o 
rachunku, zdefiniowana w 
art. 66 PSD2 

• Payment Initiation Service 
(PIS) – usługa inicjowania 
transakcji płatniczej, 
zdefiniowana w art. 67 
PSD2 

• Confirmation of the 
Availability of Funds (COF) 
– usługa potwierdzania 
dostępności na rachunku 
płatniczym płatnika kwoty 
niezbędnej do wykonania 
transakcji płatniczej, 
zdefiniowana w art. 65 
PSD2 

Zakresy usług 

• Zakres Zgodności – usługi 
wymagane przez PSD2 w 
podstawowej wersji, z 
regulacyjnym zakresem 
danych 

• Zakres Premium – usługi 
wykraczające poza wymogi 
PSD2, rozszerzające 
możliwości tworzenia 
rozwiązań przez TPP i 
umożliwiające ASPSP 
wygenerowanie korzyści z 
PSD2 

Wykorzystane standardy 
techniczne 

• REST jako sposób 
definiowania API 

• JSON jako format wymiany 
danych 

• OAuth 2.0 do autoryzacji 
dostępu 

• TLS z wzajemnym 
uwierzytelnieniem do 
zapewnienia bezpiecznej 
transmisji danych 



Przebieg procesu pobrania historii rachunku 
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1. Użytkownik (PSU) deklaruje chęć pobrania 
historii rachunku na stronie lub w aplikacji 
TPP (AISP) 

2. Przekierowanie PSU do domeny ASPSP 

3. Uwierzytelnienie PSU przez ASPSP 

4. Wskazanie przez PSU rachunków płatniczych, 
do których ASPSP ma udzielić dostępu TPP 
(AISP) danych o historii rachunku płatniczego 
prowadzonego przez ASPSP 

5. Zwrotne przekierowanie PSU w domenę TPP 
(AISP) 

6. Pobranie tokenu autoryzacyjnego przez TPP 
(AISP) od ASPSP (w przypadku usługi AIS 
wielokrotnej – wraz z tzw. refresh tokenem 
umożliwiającym pobieranie kolejnych tokenów 
na potrzeby wielokrotnego pobierania 
danych) 

7. Pobieranie danych o rachunku przy użyciu 
tokenu 



Od Polish API do otwartej bankowości 
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Polish API 
Zakres zgodności 
z PSD2 

Polish API 
Zakres Premium 

Otwarta 
bankowość 



Czy PSD2 i Polish API to otwarta bankowość? 
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Polish API Zgodność Polish API Premium* Otwarta bankowość 

Zakres usług ograniczony do 
wymaganych dyrektywą PSD2 

Dodatkowe funkcje i zakres 
danych 

Pełen zakres usług bankowych i 
niebankowych, w tym sprzedaż 
nowych produktów 

Wyłącznie rachunki płatnicze Wyłącznie rachunki płatnicze Pełen zakres produktowy, 
informacyjny oraz otwarte dane 

Usługi tworzone zgodnie z 
regulacjami 

Usługi poszerzone na bazie 
regulacji 

Usługi tworzone pod potrzeby 
partnerów 

Brak umów i relacji z TPP Ograniczone relacje z TPP Współpraca z ekosystemem 
zewnętrznym 

Brak możliwości monetyzacji 
udostępnianych usług 

Ograniczona możliwość 
monetyzacji usług 

Dowolność w tworzeniu modeli 
biznesowych 

Odbiorcy usług ograniczeni do 
podmiotów licencjonowanych lub 
notyfikowanych 

Dowolni odbiorcy usług Dowolni odbiorcy usług 

Obowiązek obsłużenia każdego 
uprawnionego podmiotu  

Możliwość wyboru partnerów i 
wprowadzenia certyfikacji 
aplikacji 

Możliwość wyboru partnerów i 
wprowadzenia certyfikacji aplikacji 

Ograniczona możliwość 
prowadzenia katalogu aplikacji 

Możliwość prowadzenia katalogu 
certyfikowanych aplikacji 

Możliwość prowadzenia katalogu 
certyfikowanych aplikacji 

* Zgodnie z obecnymi założeniami Polish API 



Dlaczego warto wykorzystać standard Polish API? 
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• Standard wypracowany we współpracy banków z TPP - zmniejszone 
ryzyko zakwestionowania Polish API jako standard 

• Bezpieczeństwo danych uwierzytelniających klientów dzięki wykorzystaniu 
modelu redirect 

• Wsparcie Krajowej Izby Rozliczeniowej implementującej Hub PSD2 
obsługujący standard Polish API 

• Możliwość przejęcia obsługi TPP przez KIR w zakresie testów i wsparcia 
produkcyjnego 

• Uproszczony proces zatwierdzenia przez nadzór 

 



Nowa era bankowości 
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Dziękuję za uwagę 


