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PROGRAM KONFERENCJI Z 2016 

•Bankowość wobec programów rozwojowych 
państwa 
 

•Wpływ obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na 
sytuację banków 

 

•Cyberbezpieczeństwo i compliance 



 Bankowość wobec programów 
rozwojowych państwa 

•Rola banków w programach: 
 
1) finansowania przedsiębiorczości, 
2) elektronizacji polskiego państwa, 
3) rozwoju obrotu bezgotówkowego, 
4) budowy skłonności do oszczędzania długoterminowego oraz finansowania 

mieszkalnictwa, 
5) udziału w uszczelnianiu systemu podatkowego, 
6) współfinansowania projektów regionalnych, 
7) pozyskiwania finansowania z europejskich programów ramowych i 

specjalnych, 
8) ochrony środowiska oraz tworzenia polskich zasobów wodnych 



      Wpływ obciążeń fiskalnych                                
i regulacyjnych na sytuację banków 

Źródło: UKNF 



 Cyberbezpieczeństwo 

•95% firm w Polsce doświadczyło w ostatnim 
czasie cyberataku; 
•Według 47% decydentów w kwestiach IT, 
cyberbezpieczeństwo nie jest priorytetem dla 
zarządów ich firm; 
•34% wskazuje na zainteresowanie 
cyberbezpieczeństwem po wielkich atakach 
np. WannaCry czy Petya; 

 
Źródło: Raport Fortinet 



 Cyberbezpieczeństwo 

•Atak na stronę KNF (październik 2016 – luty 2017) – 
zainfekowane 16 instytucji finansowych 
 

•WannaCry (ransomware) atak w maju 2017 (300 tys. 
zarażonych komputerów w 99 krajach. Przestępcy 
żądali zapłaty w 28 językach (w tym polskim) 
 

•Petya (ransomware) – ataki w Polsce (czerwiec 2017) 
m.in. firmy Raben, TNT, Saint – Gobain, kancelarie 
prawne 



Źródło: ZBP 

 Cyberbezpieczeństwo 

•Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa 
• W dniu 29listopada 2016 r. Rada ZBP powołała Komitet-Bankowe 

Centrum Cyberbezpieczeństwa 

• Na dzień 25 października 2017r.: 27banków S.A. i 2banki spółdzielcze –
87,06% 

• Analizuje podatności i zagrożenia nakierowane na banki i ich klientów 

• Koordynuje obsługę cyberincydentów 

• Wsparcie technologiczne: SystemSWOZ->FinCyber,BRIBIT; 

• Współpraca z bankami, Policją, Prokuraturą, UKNF, NBP, GIODO, 
telekomami, e-commerce,itd… 



 Compliance 

Przemysł regulacyjny  
PRODUKUJE ! 

 



 Compliance 

 
 

Źródło: Grant Thornton 



Jakość polskiej legislacji                                        
średni okres prac nad ustawą  

(od wpłynięcia projektu do Sejmu do podpisu Prezydenta)  

Źródło: Grant Thornton 



WNIOSKI 

Związki polityki gospodarczej z sektorem bankowym, 
obciążenia podatkowe, regulacje, compliance, 

cyberbezpiecześtwo to tematy zachowujące swoją 
ogromną aktualność także i dziś.  



Dziękuję za uwagę 


