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Streszczenie 

 

Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu problematyki związanej z 

zawarciem umowy o outsourcing informatyczny. Wywód rozpoczyna się od 

zwięzłego omówienia historii rozwoju outsourcingu informatycznego. Rozdział 

drugi przybliża charakter art. 6a ust 1 pkt 2 wraz ze wskazaniem typów usług 

informatycznych jakie powierzane mogą być przez bank na podstawie tego 

rodzaju umowy. Następnie przedstawiona została kwestia wyboru usługodawcy 

oraz optymalnego dla banku rodzaju usług informatycznych. Rozdział czwarty 

stanowi omówienie problemu wpływu outsourcingu informatycznego na związane 

z działalnością bankową ryzyko operacyjne, prawne oraz ryzyko utraty reputacji. 

Rozdział kolejny porusza różnego rodzaju zagadnienia łączące się z samą treścią 

umowy outsourcingowej w tym np. problematykę określania zakresu oraz poziomu 

usług, odpowiedzialność stron umowy, wprowadzenie w umowie koncepcji 

aktywnego klienta czy też wyjście przez bank z umowy. Ostatni szósty rozdział 

poświęcony został nakreśleniu charakteru prawnego umowy, w tym przede 

wszystkim określeniu skutków odpowiedniego zastosowania przepisów o zleceniu 

jako właściwych dla usług polegających na realizowaniu czynności faktycznych. 
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Wstęp 

 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi 

konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania 

tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” – Henry Ford.  

 

Konieczność nadążania za dynamiczne zmieniającym się rynkiem wymaga 

wprowadzenia odpowiedniej strategii w ramach realizowanej działalności. Zgodnie 

z opartym na procesach nowoczesnym podejściem do zarządzania 

przedsiębiorstwem istotne jest wyselekcjonowanie tych procesów w ramach 

prowadzonej działalności, które mają krytyczne znaczenie dla realizacji celów 

przedsiębiorcy1. Dopiero dokonanie ustaleń w tym względzie stanowić będzie 

wystarczającą podstawę dla decyzji o zastosowaniu wobec niektórych z nich 

outsourcingu.  

Struktura informatyczna, jako element niezbędny dla funkcjonowania 

każdego banku, bez wątpienia powinna być zaliczana do wskazanej powyżej 

kategorii kluczowych procesów. Jej właściwe funkcjonowanie ma aktualnie 

decydujący wpływ na sprawność operacyjną banku, a tym samym na jakość 

świadczonych przez niego usług. Zrozumiała jest zatem chęć powierzenia jej 

obsługi specjaliście, który przy wykorzystaniu fachowej wiedzy czuwać będzie nad 

jej sprawnym działaniem.  

Do grupy podstawowych korzyści jakie płyną z outsourcingu 

informatycznego należy zaliczyć przede wszystkim te, które bezpośrednio 

wynikają z możliwości korzystania z niezbędnych bankowi systemów 

informatycznych bez konieczności ich samodzielnego utrzymywania. Takie 

rozwiązanie umożliwia bankowi skupienie swych wysiłków na celach biznesowych 

poprzez, w szczególności, wyłączenie konieczności czuwania nad operacyjnym 

aspektem procesu przetwarzania danych. Redukcja zatrudnienia, która możliwa 

jest przy posługiwaniu się podmiotem zewnętrznym przyczyni się dodatkowo do 

obniżenia kosztów, jednocześnie polepszając organizację oraz jakość usług, które 

teraz usługodawca realizować będzie najczęściej pod rygorem naliczania kar 

umownych.  

                                                
1
 P. Dąbrowski Uzależniony od strategii – outsourcing IT, artykuł dostępny na stronie internetowej: www.m-

o.pl. 
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Kolejnym pozytywnym aspektem outsourcingu informatycznego jest szansa 

na przekształcenie systemu, który dotychczas był jedynie jednym z wielu narzędzi 

służących prowadzeniu działalności bankowej, w środek do zwiększania przewagi 

konkurencyjnej banku. Stanie się tak, gdy w ramach współpracy z usługodawcą 

nacisk kładziony będzie na wprowadzanie nowych technologii w zakresie sprzętu, 

aplikacji bankowych jak też sposobu zarządzania danymi. Wybór najlepszego dla 

danej sfery rozwiązania informatycznego dokonany przez doświadczonych 

specjalistów przyczyni się jednocześnie do obniżenia ryzyka związanego z 

każdorazowym wprowadzaniem nieprzetestowanych do tej pory w praktyce 

rozwiązań technicznych.  

Wskazane powyżej zalety outsourcingu informatycznego urzeczywistnią się 

jedynie wtedy, gdy relacje pomiędzy bankiem a usługodawcą ujęte zostaną we 

właściwie skonstruowanej umowie, co ze względu na duże skomplikowanie 

przedmiotowej materii nigdy nie jest zadaniem łatwym. Umowa taka musi nie tylko 

regulować obowiązki stron związane z ich bieżącą współpracą oraz związaną z 

nią odpowiedzialnością, ale również powinna wyjaśniać takie zagadnienia jak 

forma realizowania przez bank kontroli usługodawcy, proces zakończenia 

współpracy oraz wiele innych, których omówieniu poświęcona jest niniejsza praca. 

Oprócz próby wskazania najistotniejszych elementów jakie powinna zawierać tego 

typu umowa oraz omówienia skutków odpowiedniego zastosowania przepisów o 

zleceniu przy jej konstruowaniu, postaram się przedstawić również inne 

zagadnienia związane z korzystaniem przez banki z usług zewnętrznych 

dostawców technologii informatycznych, w tym przede wszystkim oddziaływanie 

przez przedsięwzięcia outsourcingowe w zakresie technologii informatycznych na 

różne kategorie ryzyka związane z działalnością bankową. Pokrótce 

przedstawiwszy strukturę rozwoju zewnętrznej obsługi informatycznej, wywód swój 

rozpocznę od omówienia wskazanej w prawie bankowym podstawy prawnej dla 

outsourcingu informatycznego.  

Na wstępie dodatkowego zaznaczenia wymaga zróżnicowanie istniejące w 

grupie kontraktów, na podstawie których bank przekazuje w zewnętrzną obsługę 

pewne aspekty funkcjonowania systemów informatycznych. Nie każda umowa 

tego typu stanowić będzie outsourcing bankowy, czyli outsourcing w znaczeniu, 

jakie nadaje mu ustawa prawo bankowe (chociaż sama ustawa nie posługuje się 
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tym pojęciem) oraz w jakim używane jest w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy 

(z wyjątkiem Rozdziału 1). Ustawa ta mówi jedynie o outsourcingu pewnej grupy 

czynności realizowanych przez usługodawcę, na podstawie umowy zawartej w 

oparciu o art. 6a-6d, wyróżnionych przez ustawodawcę ze względu na ich doniosły 

charakter dla działalności bankowej. W ich przypadku specyficzne wymogi 

związane z nadzorem bankowym czuwającym nad tego rodzaju przedsięwzięciami 

wymuszać będą, przede wszystkim, zawarcie w umowie dodatkowych 

postanowień, na podstawie których zapewniona zostanie nadzorcy bankowemu 

możliwość efektywnego sprawowania nadzoru nad powierzonymi czynnościami. 

Jako, że celem niniejszej pracy jest przede wszystkim skupienie się na aspektach 

nawiązywanej przez strony relacji cywilnoprawnej, zagadnienie nadzoru 

pozostanie nieporuszone.  
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Rozdział 1 

Rozwój outsourcingu informatycznego 

 

 

1.1 Etapy rozwoju 

Choć outsourcing informatyczny jest jeszcze dziedziną stosunkowo młodą 

wyróżnia się już trzy etapy jego rozwoju. Początkowo outsourcing informatyczny 

skupiał się na wydzieleniu w osobne przedsiębiorstwo wszystkich tych struktur, 

które rozpoznane zostały jako bardziej związane z obsługą informatyczną niż 

podstawową działalnością biznesową podmiotu. Dokonujący wydzielenia 

przedsiębiorca wyposażał nowo powstały podmiot we wszystkie niezbędne dla 

jego funkcjonowania środki trwałe. Odbywało się to w drodze zawarcia umowy 

dzierżawy, zgodnie z którą stanowiące własność wydzielającego składniki 

przekazywane były do korzystania powstałemu podmiotowi po cenach znacznie 

niższych od rynkowych. Rozwiązanie takie pozwalało przedsiębiorcy uniknąć 

konieczności dokonywania transferu kapitału o znacznej wysokości2. Całe 

przedsięwzięcie dodatkowo związane było z przejściem wszystkich zatrudnianych 

w dziale informatycznym przedsiębiorcy pracowników do nowo utworzonego 

podmiotu.  

Podstawowym celem jaki outsourcer stawiał sobie w związku z 

wydzieleniem struktury informatycznej w powyżej opisany sposób było znaczne 

obniżenie kosztów jej obsługi - co najczęściej się jednak nie udawało. Wydzielony 

podmiot, jako podlegający minimalnej kontroli oraz świadczący usługi na rzecz 

przedsiębiorcy po preferencyjnych cenach, stawał się jednostką pozbawioną 

podstawowych dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą podmiotu 

celów. Nie skupiał się on zatem na osiąganiu zysków z prowadzonej działalności 

czy też stopniowej modernizacji swej struktury w celu zwiększania własnej 

konkurencyjności. Przyczynę niepowodzenia stanowił więc brak jakiegokolwiek 

bodźca, który działałby w sposób mobilizujący dla osiągnięcia właściwej 

aktywności rynkowej nowego podmiotu. Odwrotnie do tego co zakładano nie stał 

się nim fakt ścisłego powiązania kapitałowego pomiędzy wydzielającym a 

                                                
2
 B. Pilawski, Outsourcing usług informatycznych w instytucjach finansowych, w: Zastosowanie rozwiązań 

informatycznych w instytucjach finansowych pod redakcją A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2001 r.; 
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podmiotem wydzielonym. Ponadto outsourcer nie zatrzymując we własnej 

strukturze jakichkolwiek służb informatycznych pozostawał bez chociażby 

minimalnego grona specjalistów, którzy byliby w stanie formułować strategię 

rozwoju dla rozwiązań informatycznych i czuwaliby nad sprawnym jej 

wprowadzaniem.  

Najpoważniejszą wadą outsourcingu tego rodzaju był więc charakter relacji 

jaka nawiązywana była pomiędzy wydzielającym a podmiotem wydzielonym. 

Skupiała się ona bowiem jedynie na utrzymaniu stanu z momentu dokonania 

wydzielenia. Dodatkowo zaniżone opłaty za świadczone usługi stanowiły barierę 

dla dokonywania samodzielnych inwestycji, w zakresie nowych technologii, przez 

powstały podmiot.  

Kolejny etap rozwoju outsourcingu informatycznego stanowił próbę 

wyeliminowania stagnacji wykreowanej pod pierwotnie przyjętą formą współpracy. 

Dotychczasowe rozwiązanie, jako zdecydowanie niesprzyjające modernizacji 

posiadanych systemów, miało zostać udoskonalone przede wszystkim w zakresie 

sposobu ustalania adekwatnych do świadczonych usług opłat. Stosowane 

dotychczas ceny stałe miały być zastąpione cenami, przy których kalkulowaniu 

uwzględniane były faktycznie ponoszone przez wydzielony podmiot koszty 

świadczonych usług oraz część kosztów ponoszonych na modernizację 

systemów. Ponadto ustalona cena odzwierciedlać miała korzyści biznesowe 

osiągane przez przedsiębiorcę stosującego zewnętrzną obsługę informatyczną. 

Metody jakimi posługiwano się wówczas w celu wyliczania ponoszonych kosztów 

uniemożliwiały jednak dokonanie takiego ich oszacowania, które w sposób 

wystarczająco dokładny ustalałoby ich wysokość w odniesieniu do danego typu 

usługi. Istotnym problemem był również ówczesny brak znajomości 

zaawansowanych metod precyzyjnego określania poziomu na jakim miała być 

świadczona usługa. Jako podstawowe wskaźniki wykorzystywano np. dzień 

roboczy lub też koszt realizowania obsługi przez jednego pracownika 

usługodawcy3.  

Czynione na tym etapie rozwoju zabiegi okazały się być niewystarczającymi 

z punktu widzenia wdrażania nowych technologii. Brak uczestnictwa w 

zmaganiach konkurujących ze sobą podmiotów powodował istotne zapóźnienie 

                                                
3 Tamże. 
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wydzielonej jednostki w stosunku do innych, zmuszonych do starania się o klienta, 

podmiotów świadczących usługi na rynku informatycznym. Zacofanie rozwojowe, 

wynikające z wciąż niewystarczających starań dla poprawienia jakości 

realizowanych usług, spowodowane było przede wszystkim pewnością otrzymania 

ewentualnej pomocy ze strony podmiotu macierzystego. Dodatkowo było ono 

pogłębiane przez braki rozwojowe powstałe już w trakcie pierwszego etapu 

funkcjonowania outsourcingu informatycznego.  

Dopiero kolejny, trzeci etap rozwoju outsourcingu informatycznego 

charakteryzuje się partnerską relacją współpracujących ze sobą podmiotów, z 

których każdy zainteresowany jest osiągnięciem optymalnego rezultatu 

realizowanej przez siebie działalności. Stosowane zaawansowane wskaźniki 

pomiaru jakości usługi umożliwiają nie tylko dokładne określenie poniesionych 

przez usługodawcę nakładów w ramach danego typu usługi, ale przede wszystkim 

uwzględniają faktycznie osiągany poziom jej realizacji. Zasady ustalania 

wynagrodzenia, jako mające realnie odzwierciedlać jakość dostarczanych usług, 

wprowadzają kary za niepożądane jej zaniżanie, jak też i premie za pozytywne 

przekraczanie ustalonych przez strony danych wskaźników. Outsourcing trzeciej 

generacji zakłada przede wszystkim:  

• jednoczesne gromadzenie wiedzy oraz wprowadzanie zmian 

technologicznych; 

• stosowanie obiektywnych metod pomiaru jakości usługi; 

• proporcjonalny podział korzyści powstałych w związku ze współpracą 

pomiędzy oboma podmiotami; 

• dokonywanie okresowej oceny wiążącej strony relacji, korygowanej 

przez cele biznesowe obu podmiotów oraz zmieniające się warunki 

współpracy4. 

 

 

1.2 Usługi typu ASP 

ASP, czyli Application Service Provider, oznacza sytuację korzystania z 

aplikacji udostępnionych na zasadach dzierżawy przez specjalizujące się w tego 

typu usługach podmioty. Oprócz udostępniania danego programu podmiot taki 

                                                
4 Tamże. 
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odpowiedzialny jest także za sprawność oferowanego systemu, jego wydajność, 

aktualizację oraz podjęcie wszelkich działań niezbędnych dla zachowania 

bezpieczeństwa podmiotów korzystających. Udostępnianie aplikacji odbywa się na 

odległość, zatem dostarczenie do siedziby klienta usługi nie wprowadza 

odczuwalnej różnicy w stosunku do sytuacji gdyby struktura informatyczna w 

dalszym ciągu obsługiwana była przez wewnętrzny dział informatyczny podmiotu. 

Cecha, jaką wskazuje się dla odróżnienia tego typu przedsięwzięcia od 

outsourcingu tzw. klasycznego, jest posiadana przez dostawcę usług typu ASP 

możliwość udostępniania tego samego programu szerokiemu gronu swoich 

klientów do jednoczesnego korzystania.  

Opisana powyżej forma świadczenia usług informatyczna nieśmiało 

określana jest już mianem kolejnej generacji outsourcingu informatycznego. 

Istotne nakłady czynione na usługi tego rodzaju sprzyjają ciągłemu ulepszaniu ich 

charakteru. Niemniej przedsięwzięcia tego typu, dość często jeszcze, skazane są 

na niepowodzenie spowodowane przede wszystkim przeszkodami technicznymi 

wynikającymi z wciąż niewystarczającej przepustowości sieci teleinformatycznych. 

Z tego względu oraz w związku z naturalnym oporem instytucji finansowych przed 

wszelkiego rodzaju nowościami technicznymi usługi typu ASP zapewne jeszcze 

długo nie będą przez nie wykorzystywane. Jak zwykle w ich przypadku 

zestawienie potencjalnych korzyści z wiążącym się z ich osiągnięciem ryzykiem 

nakazuje im bowiem zachować najwyższą ostrożność. 
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Rozdział 2 

Outsourcing informatyczny – podstawa prawna 

 

 

2.1 „Czynności faktyczne związane z działalnością bankową” w rozumieniu 

art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego 

Ustawodawca posługując się wyżej cytowaną formułą nie udziela nam 

żadnych wskazówek, co do sposobu interpretacji użytych w niej pojęć. Tym 

samym, określenie jakie czynności będą mogły zostać zakwalifikowane jako te 

faktyczne i do tego związane z działalnością bankową wymaga dokonania 

pewnych wstępnych ustaleń.  

Kluczowym będzie określenie znaczenia pojęcia „działalność bankowa”, 

jako punktu wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących pozostałych składników 

treści art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego5. Jak wskazuje literatura posłużenie 

się w tym celu, definiującym „bank”, art. 2 wskazanej wyżej ustawy, 

doprowadziłoby nas do ograniczenia zakresu terminu „działalność bankowa” 

jedynie do realizowanych przez bank „czynności obciążających ryzykiem środki 

powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym” – co jak wiadomo nie jest cechą 

znamienną dla wszystkich, wskazanych w art. 5 prawa bankowego, czynności 

bankowych6. Niesłuszną wydaje się też próba zrównania w swym znaczeniu pojęć 

„działalności bankowej” i „czynności bankowych”, chociażby przez sam fakt 

posługiwania się przez ustawodawcę nimi obydwoma w tym samym przepisie tj. 

właśnie w art. 6a.  

Najwłaściwszym wydaje się przyjęcie, że działalność bankowa to zarówno 

czynności bankowe jak i czynności wskazane w art. 6 ust. 1 prawa bankowego7. 

Do takich samych wniosków prowadzi nas również treść pism Generalnego 

Inspektora Nadzoru Bankowego (GINB) z dnia 3 sierpnia oraz 21 grudnia 2004 

roku, w których powyższą interpretację wskazuje on jako rekomendowaną.  

We wskazanych pismach GINB zaznacza również, że zakres czynności 

faktycznych o których mowa w art. 6a ust.1 pkt 2 określony jest przez przedmiot 

regulacji prawa bankowego wskazany w art. 1 prawa bankowego jako, między 

                                                
5
 Ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U nr 140 poz. 939, z późniejszymi zmianami. 

6
 M. Olszak: Outsourcing w działalności bankowej; Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2006 r.; str. 37-40 

7 Tamże. 
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innymi, „zasady prowadzenia działalności bankowej”. Należy zatem uznać, że 

czynnościami faktycznymi pozostającymi w związku z działalnością bankową, 

będą tylko te działania, których wykonywanie, zgodnie z opinią GINB, pozostaje w 

funkcjonalnym związku z prowadzoną przez bank działalnością bankową w 

znaczeniu przyjętym powyżej8. Nie będą nimi zatem wszystkie te czynności które 

tej cechy nie posiadają, a których realizowanie przez bank jest niezbędne dla jego 

sprawnego funkcjonowania jako jednostki (np. serwis sprzątający, ochrona 

budynku banku).  

 

 

2.2 Czynności faktyczne z zakresu technologii informatycznych  

Powierzanie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu realizacji 

czynności faktycznych z zakresu technologii informatycznych podlega warunkom 

ustalonym w art. 6a-6d prawa bankowego zawsze wtedy, gdy powierzane 

działania wykazują bezpośredni związek z działalnością bankową9. Do 

realizujących powyższą przesłankę działań będą zaliczone wszystkie te które 

spełniają choć jedno ze wymienianych przez GINB kryteriów. Pierwszym z nich 

jest niezbędny dostęp wykonawcy powierzonych czynności do tzw. informacji 

„wrażliwych” z perspektywy prowadzenia działalności bankowej10. Będą to przede 

wszystkim informacje dotyczące klientów banku, w tym również te objęte 

tajemnicą bankową. Zgodnie z art. 104 prawa bankowego ujawnianie tajemnicy 

bankowej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu w zakresie 

niezbędnym dla realizacji przez niego umowy zawartej zgodnie z art. 6a-6d nie 

wymaga wcześniejszego upoważnienia udzielonego przez osobę której dane te 

dotyczą. Jednakże nawet wtedy, gdy wykonawca czynności nie uzyskuje dostępu 

do tego rodzaju informacji za „czynności faktyczne związane z działalnością 

bankową” będą uznawane także takie czynności, które mają zapewnić ciągłe i 

niezakłócone działanie systemów informatycznych bezpośrednio służących 

wykonywaniu działalności bankowej. To kryterium spełniać będą działania 

                                                
8
 Pisma GINB: z dnia 3 sierpnia 2003 r. (sygn. NB-BPN-I-022-70/04) w sprawie stosowania niektórych 

przepisów dotyczących outsourcingu oraz z dnia 21 grudnia 2004 r. (sygn. NB-BPN-I-022-70/04) w sprawie 

rekomendowanych kierunków interpretacyjnych przepisów ustawy prawo bankowe dotyczących 

outsourcingu. 
9
 Pismo GINB z 21 grudnia 2004 r. pkt V. 

10 Tamże. 
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polegające np. na administrowaniu systemami informatycznymi służącymi do 

dokonywania operacji na rachunkach klientów banku, czy też systemami 

gromadzącymi informacje o klientach dla celów obsługi kredytów11. 

Zgodnie ze wskazówkami GINB, nie będą uznane za spełniające 

którekolwiek z powyżej wskazanych kryteriów, a w konsekwencji nie będą 

podlegać regulacjom art. 6a-6d następujące działania:  

• nabywanie sprzętu komputerowego, jak również nabywanie i instalacja 

oprogramowania;  

• tworzenie, rozwój oraz modyfikacja licencjonowanego oprogramowania; 

• serwis sprzętu komputerowego; 

• serwis standardowego oprogramowania operacyjnego/systemowego; 

• wszelkie czynności dotyczące systemów informatycznych, które nie są 

bezpośrednio wykorzystywane w działalności bankowej (np. system 

kadrowo-płacowy banku)12. 

Należy zaznaczyć, iż w sytuacji powierzania wykonawcy któregoś z wyżej 

przykładowo wskazanych działań czy też innych, które nie mogą być 

zakwalifikowane jako „czynności faktyczne związane z działalnością bankową” w 

rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2, udzielanie wykonawcy informacji objętych 

tajemnicą bankową będzie wymagało wcześniejszej pisemnej zgody na ich 

ujawnienie wyrażonej przez osobę której one dotyczą - zgodnie z art. 104 ust. 3 

prawa bankowego.  

 

 

2.3  Wymiar czasowy świadczonych usług  

Artykuł 6a prawa bankowego w swej treści nie wprowadza żadnych 

wymogów co do wymiaru czasowego zawieranej umowy. Wzmiankę w tym 

względzie odnajdziemy dopiero w art. 6c oraz 6d, którymi ustawodawca 

wprowadza pewne dodatkowe wymogi w sytuacji, gdy powierzenie realizacji 

czynności o których mowa w art. 6a ust. 1, a więc między innymi, „czynności 

faktycznych związanych z działalnością bankową”, ma charakter stały lub 

okresowy, jak też gdy dodatkowo czynności te będą realizowane poza granicami 

                                                
11

 Tamże. 
12 Tamże. 
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państwa. W związku z powyższym należy uznać, że na podstawie art. 6a możliwe 

jest stałe, okresowe jak i, w sytuacji wskazanej w punkcie 2 ust. 1 art. 6a, 

jednorazowe powierzanie czynności przez bank13.  

Należy zaznaczyć, że cechę regularności przypisuje się przede wszystkim 

czynnościom realizowanym na podstawie ust. 1 pkt 1 wskazanego powyżej 

przepisu, w przypadku których istnieje wymóg powierzania ich w drodze umowy 

agencyjnej, charakteryryzującej się właśnie stałością relacji związanych nią stron. 

W przypadku natomiast „czynności faktycznych związanych z działalnością 

bankową”, gdzie wyżej opisanego wymogu ustawodawca już nie formułuje, wydaje 

się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich zlecenie mogło mieć również 

charakter jednorazowy. Dodatkowo należy przytoczyć opinię GINB, który 

zaznacza, że w takim przypadku bank nie jest objęty obowiązkami wskazanymi w 

art. 6c ust. 1 prawa bankowego, a które bank jest zobowiązany dopełnić 

względem nadzoru bankowego zawsze wtedy, gdy powierzone czynności 

wykonywane będą przez usługodawcę stale lub okresowo14. Mając na uwadze 

powyższe, nie można zgodzić się z poglądem według którego cecha stałości lub 

okresowości w realizowanych na rzecz banku czynnościach determinuje istnienie 

stosunku outsourcingu. Uznając wiec, iż jednorazowe powierzenie na podstawie 

art. 6a realizacji czynności w przypadku „czynności faktycznych związanych z 

działalnością bankową” jest tak samo możliwe jak powierzenie ich wykonywania w 

sposób stały lub okresowy. Takie też wymiary czasowe należy uznać za możliwe 

do uwzględnienia przy konstruowaniu umowy o outsourcing struktur 

informatycznych.  

 

 

2.4  Zakres podmiotowy dla outsourcingu  

Grupa podmiotów mogących świadczyć na rzecz banku usługi związane z 

działalnością bankową została jednoznacznie określona w art. 6a ust. 1 prawa 

bankowego. Zgodnie z jego brzmieniem stroną umowy może być przedsiębiorca 

lub przedsiębiorca zagraniczny, dla których to prawo bankowe nie konstruuje 

własnej definicji, a jedynie odsyła do przepisów ustawy o swobodzie działalności 

                                                
13

 Pismo GINB z dnia 21 grudnia 2004 r. pkt II. Pogląd taki wyraża również M. Olszak w: Outsourcing…, str 

47. 
14 Tamże. 
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gospodarczej15. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16a prawa bankowego, za 

przedsiębiorcę na potrzeby tejże ustawy zostanie uznany jedynie podmiot 

spełniający przesłanki zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, czyli będący „osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą”. 

Wydawać by się zatem mogło, iż ustawodawca pragnie wykluczyć z grona 

uprawnionych podmiotów wspólników spółki cywilnej, pomimo tego, iż w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, są oni przedsiębiorcami. Założenie takie 

byłoby jednak błędne. Pamiętać bowiem należy o roli jaką pełnić ma wskazany 

powyżej art. 4 ust. 2. Stanowić ma on jedynie normę interpretacyjną, która 

rozstrzygać ma wątpliwości jakie pojawiały się w zakresie przyznawania statusu 

przedsiębiorcy w przypadku spółki cywilnej, mianowicie, czy jest on właściwy 

spółce cywilnej czy może każdemu z jej wspólników16. Ponadto trudno jest 

wskazać jakiekolwiek funkcjonalne uzasadnienie dla ewentualnego wykluczenia, z 

grupy podmiotów uprawnionych, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej przy jednoczesnym pozostawieniu w niej 

osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą17. 

Podkreśla się również, iż wskazywany powyżej przepis, posługując się 

generalnym terminem „wspólnika spółki cywilnej”, odnosi się także do osób 

prawnych. Dlatego też próba uznania, iż brak w art. 4 ust. 1 pkt 16a prawa 

bankowego odesłania do art. 4 ust 2 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, oznacza wykluczenie wspólników spółki cywilnej z grona 

podmiotów uprawnionych do świadczenia usług na podstawie umowy 

outsourcingowej, eliminowałaby z tego grona nie tylko osoby fizyczne ale również i 

osoby prawne.  

Przedsiębiorcą zagranicznym, zgodnie z odesłaniem z art. 4 ust. 16b, 

będzie, zdefiniowana w art. 5 ust. 2 ust. ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, osoba zagraniczna prowadząca działalność gospodarczą za 

                                                
15

 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.; Dz. U nr 173 poz. 1807, z 

późniejszymi zmianami. 
16

 R. Zdzieborski: Outsourcing w działalności bankowej. Zagadnienia podstawowe (cz-1), w: Prawo 

Bankowe nr 11/2005. 
17 Tamże. 



 17 

granicą. Będzie to więc zamieszkała za granicą i nieposiadająca polskiego 

obywatelstwa osoba fizyczna, osoba prawna z siedzibą za granicą lub jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną ale posiadająca zdolność prawną, także z 

siedzibą za granicą.  
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Rozdział 3 

Usługi z zakresu technologii informatycznych  

 

 

3.1 Dostawca usług informatycznych 

Dokonawszy opracowania skorelowanej z celami biznesowymi strategii dla 

outsourcingu struktury informatycznej, bank może przystąpić do wyboru 

potencjalnego usługodawcy18. Ocena rozważanych podmiotów, dokonana w 

formie punktowej lub też opisowej, powinna być możliwie kompleksowa. Analiza 

treści oferty złożonej przez potencjalnego dostawcę usług oraz przedłożonej przez 

niego dodatkowej dokumentacji (potwierdzającej zgodność z prawem prowadzonej 

przez niego działalności, zawierającej m.in. wszelkiego rodzaju certyfikaty) 

stanowić będzie jedynie jedno z wielu związanych z nim kryteriów, jakie należy 

wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do negocjacji w celu 

zawarcia umowy. Decyzja ta powinna być zawsze poprzedzona wnikliwym 

badaniem podmiotu z którym bank zamierza nawiązać długoterminową relację, 

tym bardziej, że niektóre korzyści z jej powstania pojawią się dopiero po pewnym 

czasie19. Przeprowadzone badanie posłuży więc jako forma weryfikacji, dzięki 

której bank ustali czy struktura podmiotu oraz formuła jego działania pozwalają na 

przyjęcie założenia, że w trakcie ewentualnej kilkuletniej współpracy będzie on w 

stanie zrealizować oczekiwania banku. 

Zasadniczym elementem owego badania będzie prześledzenie 

dotychczasowego toku działalności potencjalnego dostawcy usług. Ustalenie ile 

projektów, jakiego typu oraz z jakim skutkiem zrealizował pozwoli stwierdzić jakie 

jest jego doświadczenie oraz wiedza w zakresie technologii jaką miałby dostarczyć 

bankowi20. Uwagi wymaga również obraz jego relacji z dotychczasowymi klientami 

- czy były one udane, czy może w trakcie współpracy z innymi odbiorcami usług 

dochodziło z jego strony do naruszeń obowiązujących go regulacji oraz czy w 

związku z podejrzeniem ich wystąpienia toczyły się lub toczą względem niego 

jakiekolwiek postępowania. Ustalenia wymaga też, czy w przypadku wystąpienia 

                                                
18

 Z. Ryznar: Outsourcing informatyczny, w: Bank nr 1/2000. 
19

 J. Konczewski: W specyficznych warunkach; artykuł dostępny na stronie internetowej: 

www.incenti.pl/artcle/388 
20

 W. Rogowski: Błędna „5” outsourcingu; artykuł dostępny na stronie internetowej: 

cio.cxo.pl/artykuly/51818.html (stan na 9 kwietnia 2007 r.). 



 19 

nieporozumień pomiędzy stronami dostawca chętnie współpracował w celu ich 

zażegnania. Dla ustalenia powyższego przydatnymi mogą być referencje 

wystawione przez dotychczasowych klientów dostawcy oraz opinie niezależnych 

audytorów21.  

Innym, nie mniej ważnym, zagadnieniem jest zweryfikowanie wewnętrznej 

struktury podmiotu, poprzez ustalenie przede wszystkim czy posiada on 

odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz stabilne zasoby kadrowe22. Elementy 

te stanowić będą o jego zdolności do terminowego wywiązywania się z 

planowanych w ramach przedsięwzięcia zadań. Należy zwrócić uwagę na sposób 

wewnętrznej organizacji dostawcy oraz na to, czy przestrzega on posiadanych 

procedur. Badaniu podlegać powinno również to czy posiada on rzetelny system 

nadzoru wewnętrznego umożliwiający szybkie identyfikowanie nieprawidłowości, a 

tym samym możliwie szybką reakcję w celu ich usunięcia. Dostawca powinien 

posiadać opracowany plan gwarantujący ciągłość działania w sytuacjach 

kryzysowych, wskazujący, między innymi, jak szybko będzie on w stanie powrócić 

do swej działalności w przypadku niespodziewanie wymuszonego przestoju.  

Obok stabilności prawnej oraz organizacyjnej, weryfikacji należy poddać 

również stabilność finansową dostawcy - jako jeden z podstawowych warunków 

przetrwania podmiotu na rynku23. Jej brak może negatywnie wpłynąć na 

systematyczność realizowanych przez dostawce usług, jeżeli nie doprowadzić 

nawet do konieczności zaniechania całego przedsięwzięcia. Zaniedbanie aspektu 

finansowego może wpłynąć w przyszłości również na ograniczenie lub całkowitą 

niemożność dochodzenia swych praw przez bank w przypadku niewywiązywania 

się przez usługodawcę z ciążących na nim obowiązków.  

 

 

3.2 Wybór odpowiedniego modelu outsourcingu 

Bank decydując się na przekazanie obsługi własnej struktury informatycznej 

staje przed koniecznością dokonania wyboru najbardziej odpowiadającego jego 

potrzebom modelu outsourcingu. Nie ulega wątpliwości, iż najlepsze rozwiązanie 

może być osiągnięte jedynie w drodze ścisłej współpracy pomiędzy możliwie 

                                                
21

 J. Konczewski: W specyficznych … 
22

 Z. Ryznar: Outsourcing… 
23 W. Rogowski: Błędna „5”... 
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precyzyjnie definiującym swoje oczekiwania bankiem, a wyspecjalizowanym 

usługodawcą, który wskaże przy zastosowaniu jakich programów oraz sprzętu 

będzie w stanie najpełniej te oczekiwania spełnić24.  

Wdrożenie wybranego modelu powinno być poprzedzone wnikliwą analizą, 

ukierunkowaną zwłaszcza na zlokalizowanie ewentualnych braków w jego 

strukturze oraz związane z nim potencjalne zagrożenia25. W trakcie analizy takiej 

dojść może do ujawnienia elementów oraz czynników o których strony zapomniały 

lub których nie były świadome w trakcie konsultowania zakładanego rozwiązania, 

a które mogą mieć znamienny wpływ na powodzenie projektu. Dodatkową zaletą 

analizy będzie również szansa na dokonanie dokładnych szacunków w zakresie 

kosztów outsourcingu. Dostawca, wskazując najwłaściwszy jego zdaniem model 

usługi, może dokonać całkowitej wyceny jego wdrożenia. Najlepiej jest on bowiem 

w stanie oszacować jakie koszty niesie ze sobą wybór konkretnych elementów 

oraz „benchmarków”26 możliwych do zastosowania w ramach zakładanego 

modelu. Dokonana analiza będzie tym cenniejsza im ściślej w celu jej 

przeprowadzenia współpracowali ze sobą bank oraz dostawca usług. 

Obok analizy warto również wspomnieć o możliwości przeprowadzenia 

audytu przekazywanej przez bank sfery27. Może on być przeprowadzony bez 

udziału podmiotów zewnętrznych lub też np. przez potencjalnego dostawcę. 

Niezwykle istotnym staje się on w przypadku, gdy sfera przekazywana obarczona 

jest pewnymi niedociągnięciami lub wręcz wadami, a które teraz, w wyniku 

wdrożenia wybranego modelu outsourcingu, będą mogły zostać skorygowane. 

Audyt pozwoli również na ustalenie wysokości nakładów ponoszonych przez bank 

na utrzymanie własnego działu informatycznego. Zestawienie całkowitych 

generowanych przez dział ten kosztów oraz ustalenie jakie zadania i na jakim 

poziomie obecnie realizuje pozwoli z większą świadomością rozpatrywać ofertę 

potencjalnego dostawcy pod względem adekwatności ceny do proponowanych 

usług. 

Zarówno przeprowadzenie analizy jak też audytu będą wyjątkowo pomocne 

w momencie kulminacyjnym projektu jakim jest podejmowanie decyzji w sprawie 

                                                
24

 E. Banachowicz: Raport outsourcing. Krok po kroku., w: Businessman nr 08/2004 r. 
25

 Tamże. 
26

 Nazwa programów, które testują różne charakterystyki sprzętu komputerowego i oprogramowanie. Źródło: 

pl.wikipedia.org/wiki/Benchmark_%28informatyka%29;  
27 E. Banachowicz: Raport… 
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ostatecznej wizji outsourcingu struktury informatycznej. Należy zauważyć, że rola 

ta spoczywa na banku jako podmiocie czuwającym nad warunkami biznesowymi 

projektu. Wszelkie opóźnienia w procesie decyzyjnym mogą zmniejszyć 

efektywność projektu, bądź doprowadzić do zaniechania jego realizacji, dlatego 

też należy zaznaczyć, iż osoby nadzorujące realizację projektu po stronie banku 

muszą być w pełni świadome potrzeb jakie zaspokoić ma outsourcing struktur 

informatyczny. 

 

 

3.3 Rodzaje outsourcingu struktury informatycznej 

Najczęściej wskazywanym sposobem wyodrębniania konkretnych modeli 

outsourcingu informatycznego jest podział świadczonych przez dostawców usług 

ze względu na zakres wyodrębnionego celem zewnętrznej obsługi obszaru. 

Podział ten wyróżnia po pierwsze tzw. outsourcing selektywny, który polega na 

przekazaniu usługodawcy kontroli nad danym obszarem struktury informatycznej, 

w tym np. zarządzanie konkretnymi wyodrębnionymi aplikacjami czy też wyłącznie 

infrastrukturą internetową. Obok outsourcingu selektywnego podział ten 

wprowadza również tzw. outsourcing pełny (strategic outsourcing), którego cechą 

jest przejęcie przez usługodawcę całej struktury informatycznej banku lub też 

całościowo wyodrębnionych procesów w zakresie określonej sfery działalności 

banku28. Przedsięwzięcie tego typu łączyć się będzie zazwyczaj dodatkowo z 

odkupieniem przez usługodawcę środków trwałych banku oraz przejęciem części 

pracowników, którzy dotychczas działali w zakresie przekazanej sfery.  

Usługodawcy, świadomi pozytywnej roli jaką w realizacji postanowień 

umowy outsourcingowej odegrać mogą dobrze znający przekazywany obszar oraz 

odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, chętnie wcielają ich do grona swoich 

specjalistów. Ich doświadczenie, a tym samym znajomość potrzeb jakie spełniać 

musi sprawny system informatyczny banku, jest na tyle przydatna, iż dostawca 

technologii informatycznej niejednokrotnie decyduje się na pozostawienie ich w 

gronie swoich pracowników nawet po zakończeniu swojej współpracy z bankiem. 

Decyzja o przejęciu pracowników podejmowana jest zazwyczaj w oparciu o 

                                                
28 Strona internetowa Hewlett-Packard: www.hp.com.pl/katalog/555 
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ustalony zakres umowy outsourcingowej29. W przypadku gdy przejęciu podlegać 

ma zorganizowany dział odbywa się to z uwzględnieniem postanowień art. 23¹ 

kodeksu pracy30, który zapewnia przejmowanym pracownikom warunki współpracy 

z nowym pracodawcą na poziomie co najmniej dorównującym 

dotychczasowemu31. Niemniej wyjście pracowników z dotychczasowego miejsca 

pracy zazwyczaj budzi wśród nich wiele wątpliwości, w szczególności w kwestii co 

do pozycji jaką zajmować będą w często o wiele większej strukturze 

organizacyjnej nowego pracodawcy. Dlatego dobrze zorganizowane zmiany 

pracownicze powinny uwzględniać możliwie wczesną informację o planowanym 

ich zakresie, włącznie z objaśnieniem sytuacji poszczególnego pracownika.  

Będzie to wymagać zaangażowania działu personalnego (HR) oraz sprawnego 

zarządzania informacją wewnątrz banku32. 

Innym przykładem kryterium wskazywanego przy wyodrębnianiu modeli 

outsourcingu informatycznego jest to która strona umowy outsourcingowej jest 

właścicielem sprzętu, serwerów oraz w siedzibie której z nich usługa będzie 

fizycznie świadczona. Pod tym względem wyróżnia się outsourcing kolokacyjny i 

hostingowy. Outsourcing kolokacyjny ma miejsce wówczas gdy bank pozostanie 

właścicielem komputerów natomiast usługodawca dostarcza profesjonalne 

centrum przetwarzania danych oraz nadzór i obsługę. W przypadku hostingu to 

usługodawca, przy wykorzystaniu Internetu lub stałego łącza, udostępnia bankowi 

będącą jego własnością niezbędną infrastrukturę zwalniając tym samym bank od 

obowiązku posiadania własnych serwerów33.  

Niezależnie od prób systematyzacji rodzajów usług informatycznych ich 

dostawcy zasadniczo posługują się konkretnymi przykładami form realizowanej 

przez siebie obsługi, i tak wskazują min.: 

• zarządzanie infrastrukturą internetową, polegające na zapewnieniu klientom 

banku łatwego i szybkiego dostępu do centrów danych, czy też na 

zarządzaniu specjalistycznymi serwisami internetowymi; 

                                                
29

 A. Sieńko, Raport outsourcing. Procesy i ludzie., w: Businessman nr 08/2004 r. 
30

 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami. 
31

 Tamże. 
32

 W. Rogowski: Błędna „5”... 
33

 Rodzaje ryzyka e-bankingu. Materiały i studia – Zeszyt 205. Materiały dydaktyczne dostępne na stronach 

internetowych NBP. 
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• zarządzanie aplikacjami, gdzie zasadnicze dla działalności banku aplikacje 

zostają przekazane dostawcy usług który to dba o ich strukturę, 

dostępność, regularnie monitoruje oraz podejmuje działania dla 

przeciwdziałania potencjalnym przestojom lub awariom, tworzy on również 

zautomatyzowany system wykonywania kopii zapasowych; 

• odtwarzanie środowiska informatycznego, które składa się z dwóch 

podstawowych elementów tj. odtwarzanie baz danych oraz dostarczaniu w 

oznaczonym czasie infrastruktury zastępczej; dodatkowo przewiduje 

również stworzenie planów dla zapewnienia ciągłości procesów 

biznesowych banku; 

• zarządzanie infrastrukturą informatyczną, w której mieści się zarządzanie 

wszystkimi wchodzącymi w jej skład urządzeniami, poczynając od zakupu 

elementów środowiska, instalacją poprzez wprowadzanie zmian, serwis aż 

po utylizację niepotrzebnego sprzętu; oraz 

• realizacja projektów indywidualnych w przypadku nieco bardziej atypowych 

potrzeb zamawiającego34. 

                                                
34 Opracowane na podstawie stron internetowych Hewlett-Packard oraz A. Sieńko, Raport outsourcing… 
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Rozdział 4 

Ryzyka związane z outsourcingiem informatycznym 

 

 

4.1. Outsourcing informatyczny a ryzyko  

Zgodnie z ostatnią nowelizacją prawa bankowego - z dnia 01 kwietnia 

2007 r., zarząd banku zobowiązany jest do stworzenia oraz zapewnienia 

funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, który, zgodnie ze zmienionym art. 

9, stanowić ma teraz obligatoryjny składnik systemu zarządzania bankiem. Jak 

wskazuje art. 9b służyć ma on „identyfikowaniu, pomiarowi lub szacowaniu oraz 

monitorowaniu ryzyka występującego w działalności banku”. 

Nie budzi wątpliwości, iż struktura informatyczna stanowi współcześnie 

element absolutnie niezbędny dla prowadzenia działalności bankowej. Bank jest w 

stanie realizować założenia swojej ogólnej strategii biznesowej tylko wtedy, gdy 

strategia rozwoju infrastruktury informatycznej będzie z nią spójna. Niezakłócone 

funkcjonowanie oraz rozwój struktury informatycznej wymaga dodatkowo 

sprawnego zarządzania wiążącym się z nią ryzykiem, a to obliguje zarząd banku 

do posiadania wiedzy na temat różnych czynników jak np. fakt świadczenia usług 

przez Internet czy właśnie outsourcing, które mają wpływ na jego poziom. 

Outsourcing struktury informatycznej za pomocą której bank przechowuje, 

przetwarza oraz przesyła posiadane dane wpłynie zarówno na wzrost jak i 

redukcję pewnych charakterystycznych dla działalności bankowej typów ryzyk, w 

tym przede wszystkim na ryzyko operacyjne, ryzyko prawne oraz ryzyko utraty 

reputacji. Transfer realizacji czynności, a zatem i towarzyszącego im ryzyka 

nastąpi bowiem na rzecz podmiotu posiadającego większe doświadczenie i tym 

samym większą zdolność radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Bez 

wątpienia przyczyni się on jednak do swojego rodzaju uzależnienia banku od 

zewnętrznego usługodawcy. Bank, wydzielając pewien wycinek swojej 

działalności, traci możliwość bezpośredniego decydowania o tym co w jego 

zakresie się dzieje. Niewątpliwie wpłynie to na wzrost ryzyka towarzyszącego 

działalności bankowej. Należy podkreślić, iż regulacje prawa bankowego nie 

dopuszczają wprowadzania żadnych ograniczeń w zakresie odpowiedzialności 

jaką bank poniesie w przypadku wyrządzenia szkody jego klientowi powstałej w 
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związku z outsourcingiem. Bank w dalszym ciągu będzie odpowiedzialny za 

sprawne, zgodne z prawem oraz bezpieczne funkcjonowanie struktury 

informatycznej. Pomimo powyższego, ze względu na znaczne korzyści finansowe 

oraz niezwykle szybki postęp technologiczny w informatyce, banki coraz częściej 

decydują się na nawiązanie współpracy z wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie 

przedsiębiorcami. 

 

 

4.2. Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne definiuje się jako ryzyko straty powstałej w związku z 

zawodnością procesów wewnętrznych, ludzi czy też systemów technicznych w 

banku lub w związku z niezależnymi okolicznościami zewnętrznymi (we wskazanej 

definicji mieści się również ryzyko prawne, które omówione zostanie w kolejnym 

podrozdziale)35. Negatywne zdarzenia mogące przyczynić się, przede wszystkim, 

do strat finansowych usystematyzować próbuje GINB w wydanej w 2004 r. 

„Rekomendacji M”. Jednym spośród proponowanych przez GINB typów wyżej 

opisywanych rodzajów zdarzeń są zakłócenia w działaniu funkcjonujących w 

banku systemów w tym, między innymi, systemów informatycznych, gdzie 

nieprawidłowości mogą pojawiać się w działaniu konkretnego sprzętu, 

oprogramowania, czy też całej sieci komputerowej lub Internetu. Jako inne 

przypadki niekorzystnych zdarzeń wskazywane są również nadużycia wewnętrzne 

lub zewnętrzne, skutki obowiązujących zasad zatrudnienia oraz bezpieczeństwa 

pracy, działania klientów, skutki oferowania danego produktu banku oraz jego 

praktyki biznesowej, utrata aktywów jak też błędy w transakcjach lub relacjach z 

klientami36. 

Banki, decydując się na wprowadzanie rozwiązań informatycznych, a tym 

samym automatyzację procesów zachodzących w kolejnych sferach swojej 

działalności, zdecydowanie zmniejszają ryzyko związane z czynnikiem ludzkim 

powiększając jednakże swoje uzależnienie od rozrastającej się i, w związku z tym, 

coraz bardziej kluczowej dla sprawnego funkcjonowania banku struktury 

                                                
35

 Definicja opracowana przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego w dokumencie konsultacyjnym 

Nowa Bazulejska Umowa Kapitałowa, styczeń 2001 r. 
36

 Wydział Regulacji Ostrożnościowych Biura Polityki Nadzorczej GINB: Rekomendacja M dotycząca 

zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2004 r. 
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informatycznej. Uwzględniając powyższe decyzja o zewnętrznej obsłudze tejże 

struktury powinna zawsze być poprzedzona odpowiednią analizą wykazującą, czy 

jej wydzielenie nie wpłynie negatywnie na stabilne zarządzanie bankiem w 

związku z mającym nastąpić ograniczeniem bankowego systemu kontroli 

wewnętrznej. 

W sytuacji outsourcingowania systemu informatycznego w przekazywanym 

zakresie bank przenosi na usługodawcę obowiązek bezpośredniego zarządzania 

obszarem wydzielonym. Przeniesione zostaje więc również i ryzyko związane ze 

sprawnym jego funkcjonowaniem - co nie powinno jednak usypiać czujności 

banku37. System kontroli wewnętrznej dla struktury informatycznej musi ulec 

odpowiedniemu przekształceniu tak, aby pozwalał bankowi na możliwie wnikliwe 

kontrolowanie poczynań działającego na rzecz banku usługodawcy. Pamiętając 

zatem o przewidzianych w prawie bankowym ograniczeniach dla miarkowania 

odpowiedzialności stron umowy outsourcingowej, zarząd banku powinien być 

świadomy swojego nieustającego obowiązku sprawowania efektywnego nadzoru 

nad strukturą informatyczną. Powinien dołożyć wszelkich starań dla dokonania 

wyboru najlepszego, spośród składających swoje oferty, usługodawców a 

następnie stworzenia optymalnych procedur w celu jego wnikliwego 

kontrolowania. 

Ostateczna decyzja o nawiązaniu współpracy z konkretnym dostawcą usług 

musi być poprzedzona jego dokładnym sprawdzeniem jeszcze przed wejściem w 

fazę negocjacji. W tym celu właściwym będzie przygotowanie odpowiedniego 

raportu, który w swej treści wskaże wszelkie związane z nim zagadnienia jakie 

mogą wpłynąć na skalę ryzyka operacyjnego, a z jakim bank będzie miał do 

czynienia decydując się na nawiązanie z nim współpracy. Badaniu należy poddać 

wszelkie systemy oraz procedury jakie posiada on dla neutralizacji skutków 

różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, a zwłaszcza posiadany przez niego plan 

mający zapewnić mu ciągłość działania. Niezależnie od powyższego bank nie 

może jednocześnie zapominać o obowiązku stworzenia własnego planu 

awaryjnego na wypadek gdyby usługodawca, mimo wszystko, nie był w stanie 

kontynuować realizacji usługi. Nawet niewielkie zaburzenia w strukturze 

informatycznej banku mogą bowiem stanowić istotne zagrożenie dla jego 

                                                
37 Tamże. 



 27 

stabilności finansowej. Plan powinien więc w szczególności wskazywać zasady 

kontynuowania obsługi przekazanej struktury informatycznej, którą w takiej 

sytuacji powrotnie przejmie bank albo inny, zastępczy usługodawca. 

Dokonując oceny potencjalnego wpływu usługodawcy na skalę ryzyka 

bardzo istotnym w przypadku outsourcingu struktury informatycznej będzie 

zbadanie, jakie działania podejmuje on dla ograniczenia wewnętrznego ryzyka 

czynnika ludzkiego. Znamiennym dla outsourcingu struktury informatycznej będzie 

ustalenie czy pracownicy, z naciskiem na osoby, które będą brały udział w 

realizacji projektu, posiadają kwalifikacje na poziomie pozwalającym założyć, że 

niewiedza nie stanie się powodem niewywiązywania się przez usługodawcę z 

kontraktu. Podobnym rozważaniom należy poddać również zagadnienie 

mechanizmów usługodawcy, które mają mu zapewnić ciągłość działania w sytuacji 

nieobecności lub odejścia z pracy przydzielonego do projektu pracownika. 

Dogłębnej analizy wymaga również to jak usługodawca planuje radzić sobie 

z koniecznością utrzymania poufności przekazanych mu przez bank danych, a 

więc np. które osoby w przedsiębiorstwie oraz w jakim trybie będą miały do nich 

dostęp, jak i przy użyciu jakich zabezpieczeń będą one przechowywane. Należy 

pamiętać, że zewnętrzna obsługa struktury informatycznej może zwiększyć ryzyko 

utraty lub ujawnienia udostępnionych usługodawcy danych. Rozważenia wymaga 

więc zasadność decyzji o przetwarzaniu poza bankiem informacji 

charakteryzujących się najwyższym poziomem poufności, a w przypadku, gdy 

decyzja taka zostanie podjęta zabezpieczenie się odpowiednimi oświadczeniami o 

znajomości zasad zachowania poufności podpisanymi przez pracowników 

usługodawcy. 

Podkreślenia wymaga kwestia poruszana już w podrozdziale 2.1, czyli 

dobra kondycja finansowa potencjalnego usługodawcy jako absolutnie 

podstawowy warunek wywiązywania się przez niego ze swoich obowiązków. 

Poziom ryzyka zwiększy się w sytuacji nawiązania współpracy z podmiotem 

zagranicznym. W takim przypadku bank będzie miał ograniczone możliwości 

zbadania czy faktycznie spełnia on wszystkie stawiane mu wymogi. Kolejnym 

utrudnieniem w takiej sytuacji będzie również obowiązek liczenia się z 

dodatkowym reżimem prawnym, co będzie miało doniosłe znaczenie zwłaszcza 

gdy konieczne stanie się przeprowadzenie windykacji. 
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Po wybraniu konkretnego usługodawcy kolejnym etapem będzie podpisanie 

umowy, w której umieścić należy odpowiednie postanowienia. Dla maksymalnego 

ograniczenia ryzyka operacyjnego bank musi zapewnić sobie dostęp do informacji 

w celu sprawowania kontroli nad działalnością usługodawcy. Kontrola ta powinna 

skupiać się zarówno na badaniu jakości realizowanych przez usługodawcę usług 

jak i na badaniu jego aktualnej sytuacji. Aby móc to ocenić bank powinien zastrzec 

sobie prawo wglądu do dotyczących tych zagadnień dokumentów usługodawcy jak 

chociażby jego sprawozdanie finansowe. Jedynie dostęp do istotnych danych 

będzie podstawą dla wykrycia nieprawidłowości w działalności usługodawcy, a 

zatem i na odpowiednio szybką reakcję w celu zredukowania związanego z nimi 

ryzyka.  

Kontrola podmiotu powinna być realizowana w drodze monitorowania, a 

następnie odpowiedniego raportowania38. Wykonywane regularnie umożliwią 

szybkie wykrycie zagrożenia oraz ustalenie jego przyczyn, pozwolą zatem 

stworzyć efektywny system zbierania danych o generujących ryzyko zdarzeniach. 

Monitorowanie powinno być realizowane przez specjalnie w tym celu utworzoną 

wewnątrz banku komórkę, której jedynym zadaniem będzie współpraca z 

usługodawcą oraz czuwanie nad jego działaniami (np. w drodze spotkań o z góry 

ustalonej przez strony częstotliwości). Uzyskane w ten sposób dane powinny być 

zamieszczane w okresowo sporządzanych przez komórkę raportach 

przekazywanych następnie zwierzchniej, zajmującej się zagadnieniem ryzyka w 

skali całego banku, komórce oraz zarządowi banku. Raport powinien zawierać 

wykryte zagrożenia jak i propozycję działań mających je niwelować. Zapewnienie 

sobie w umowie środków dla realizacji kontroli usługodawcy, a następnie 

rzeczywiste ich wykorzystywanie, powinno zapewnić bankowi realny wpływ na 

ograniczanie ryzyka operacyjnego.  

 

 

4.3 Ryzyko prawne oraz ryzyko utraty reputacji 

Ryzyko prawne wskazywane jest jako jedna z podkategorii ryzyka 

operacyjnego. Podobnie jak ryzyko operacyjne stanowi ono nieodłączny składnik 

działalności bankowej. Podstawowym źródłem tego typu ryzyka w przypadku 

                                                
38 Tamże. 
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umowy outsourcingującej strukturę informatyczną, czyli umowy zawieranej na 

podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego, jest brak uregulowania wymogów 

jakie powinna ona spełniać w zakresie relacji pomiędzy jej stronami oraz brak 

wskazania jakie przepisy należałoby w tym zakresie zastosować odpowiednio. 

Mamy zatem do czynienia z tzw. umową nienazwaną w przypadku której strony 

całkowicie samodzielnie układają treść stosunku który będzie je łączyć, bazując 

głównie na zasadzie swobody umów wyrażonej przez ustawodawcę w art. 353¹ 

kodeksu cywilnego39. Strony powinny zatem tak zbudować mający łączyć je 

stosunek prawny aby jego treść lub cel nie były sprzeczne z naturą stosunku, z 

ustawą ani z zasadami współżycia społecznego. Bez wątpienia formuła ta jest zbyt 

ogólną aby bank mógł czuć się komfortowo w zakresie zagrożeń jakie niesie ze 

sobą zawarcie tego typu umowy.  

Istotnym ze względu na ryzyko prawne jest również tzw. ryzyko 

legislacyjne, czyli potencjalne negatywne skutki wynikające ze zmian w prawie. 

Zmiany takie mogą skutkować pogorszeniem sytuacji banku w związku z zawartą 

umową o outsourcing, wpływając tym samym chociażby na konieczność 

poniesienia przez bank dodatkowych kosztów w związku z wymuszoną przez nie 

koniecznością dostosowania łączących go z usługodawcą relacji odpowiednio do 

nowych wymogów. Dodatkowo ryzyko legislacyjne może wynikać nie tylko ze 

zmian wprowadzanych przez polskiego ustawodawcę lub organy wspólnotowe ale 

również z działań ustawodawcy zagranicznego pod którego prawem swoją 

działalność prowadzi usługodawca. Szczególnie wysokim poziomem ryzyka 

legislacyjnego charakteryzuje się nawiązywanie współpracy z usługodawcą 

pochodzącym z kraju w którym będzie miała lub ma miejsce transformacja 

ustrojowa bądź też kryzys gospodarczy. Zmiany ustawodawstwa dokonywane w 

takich okolicznościach mogą wprowadzać niejasność w zakresie czynności jakie 

bank może dokonywać z usługodawcą oraz ich ewentualnej skuteczności40. 

Jedynym sposobem na ograniczanie ryzyka legislacyjnego jest systematyczne 

monitorowanie projektów zmian przepisów w istotnych dla realizacji kontraktu 

jurysdykcjach tak, aby możliwe było przygotowanie się do potencjalnych 

                                                
39

 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami. 
40

 R. Kaszubski: Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer Polska – Oficyna 

2006 r., str. 202-203. 
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nowelizacji. Nie mniej istotna jest również bieżąca analiza orzecznictwa sądów 

krajowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości41. 

Inną generującą ryzyko prawne sferą jest doradztwo prawne wykonywane 

na rzecz banku. Ryzyko negatywnych konsekwencji wynikać może zarówno z 

błędnej lub niestarannej interpretacji przepisów prawa dokonanej przez 

wewnętrzny dział prawny banku jak i kancelarii zewnętrznych którym banki zlecają 

zazwyczaj obsługę prawną przy bardziej skomplikowanych i łączących się ze 

znacznymi nakładami finansowymi po stronie banku większych przedsięwzięciach 

jak chociażby przygotowanie umowy o outsourcing. Dla minimalizowania tego 

źródła ryzyka prawnego najlepszym rozwiązaniem wydaje się być realizowanie 

obsługi prawnej zarówno na poziomie wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz 

stworzenie systemu awaryjnego dla przeciwdziałania skutkom błędnego 

doradztwa kancelarii42. 

Oprócz powyższego nie można zapomnieć o źródle ryzyka jakim są 

pracownicy banku dokonujący w jego imieniu czynności bankowych. Artykuł 133 

ust. 2 pkt 3 prawa bankowego wyraźnie wskazuje jako jeden z celów nadzoru 

bankowego „badanie zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, 

akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami”. Dlatego też osoby biorące udział w ich realizacji powinny być 

zaznajomione z obowiązującymi dla danej czynności wymogami prawa (jak 

chociażby ich właściwe dokumentowanie) oraz z faktem przyszłej oceny ich 

spełnienia, której dokona nadzór bankowy. 

Wszelkie pomyłki w działalności bankowej, szczególnie te donioślejsze 

zauważone przez media, mogą wpłynąć na skalę tzw. ryzyka utraty reputacji, 

którego skutkiem może być negatywna ocena banku w opinii jego obecnych jak i 

potencjalnych klientów. Nieudane przedsięwzięcie, jakim może się stać źle 

przygotowany projekt outsourcingu struktury informatycznej, na pewno nie 

pozostanie niezauważone nawet jeżeli w jego trakcie nie dojdzie do wycieku lub 

utraty poufnych danych banku, czy też poważnej awarii systemu komputerowego. 

Należy pamiętać, że bank jako instytucja zaufania publicznego, powinien 

prowadzić działalność ze szczególną ostrożnością. W przeciwnym razie narazi się 

on na utratę zaufania swoich klientów, która przejawić się może ich masową 

                                                
41

 P. Zapadka: Zarządzanie ryzykiem prawnym, w: Gazeta Bankowa nr 16-22 kwietnia 2007 r., str. 14-16. 
42 R. Kaszubski: Funkcjonalne… 
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rezygnacją z jego usług. Z tego względu ryzyko utraty reputacji może być dla 

banku niezwykle groźne. Wyrównanie strat finansowych oraz odbudowa zaufania 

klientów będą zawsze przedsięwzięciami długoterminowymi, które wcale nie 

muszą się udać. 
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Rozdziała 5 

Kluczowe zagadnienia związane z umową o outsourcing 

informatyczny 

 

 

5.1 Podstawowe założenia umowy 

Sporządzanie umowy o outsourcing informatyczny określane jest już jako 

nowa specjalizacja43. Umowa taka, ze względu na swój złożony charakter oraz to, 

iż najczęściej zakłada ona kilkuletnią współpracę stron, wymaga takiego 

sformułowania, które z jednej strony dla banku stanowić będzie swoistą gwarancję 

nieprzerwanego realizowania przez dostawcę usług wskazanych w jej treści, a 

mimo to pozostanie kontraktem korzystnym dla obu jego stron. Konsekwencje 

nawet stosunkowo niewielkich błędów popełnionych przy jego tworzeniu mogą być 

niezwykle doniosłe w skutkach, dlatego opracowanie tego typu umowy powinno 

być procesem precyzyjnie przemyślanym, w trakcie którego strony w kolejnych 

jego elementach godzić będą aspekty prawne z założeniami biznesowymi.  

Właściwie przygotowany dokument, zgodnie z opinią GINB, powinien zawierać 

pewną minimalną treść na którą składać ma się, przede wszystkim: 

• szczegółowy opis czynności realizowanych w ramach umowy 

outsourcingowej; 

• czas na jaki została ona zawarta;  

• działanie usługodawcy w przypadku awarii; 

• zapewnienie możliwości kontaktowania się z usługodawcą w trybie ciągłym; 

• zapewnienie poufności danych; 

• warunki rozwiązania umowy z naciskiem na przysługujące w tym względzie 

uprawnienia usługodawcy; 

• zapewnienie bankowi możliwości stałej kontroli usługodawcy zarówno w 

kwestii wywiązywania się z określonych umową obowiązków jak i w 

zakresie badania jego sprawozdań finansowych przez udostępniania ich 

biegłemu rewidentowi; 

                                                
43

 B. Pilawski, Outsourcing usług informatycznych w instytucjach finansowych, w: Zastosowanie rozwiązań 
informatycznych w instytucjach finansowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  
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• wprowadzenie obowiązku przekazywania bankowi przez usługodawcę 

informacji oraz dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia; 

• określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku szkody klientów banku; 

oraz 

• określenie warunków dla efektywnego sprawowania kontroli przez KNB nad 

realizacją powierzonych czynności, w tym w szczególności: 

o umożliwienia inspektorom nadzoru bankowego oraz innym 

upoważnionym przez KNB osobom przeprowadzania, w każdym 

czasie, kontroli w siedzibie dostawców usług oraz we wszystkich 

innych miejscach w których wykonywane są czynności powierzone 

na podstawie umowy outsourcingowej, w wynikającym z niej 

zakresie, 

o przekazywanie wyżej wskazanym podmiotom wszelkich informacji 

oraz dokumentów niezbędnych dla właściwego przeprowadzenia 

kontroli, 

o usuwanie stwierdzonych kontrolą nieprawidłowości oraz realizowanie 

zaleceń pokontrolnych, 

o przekazywanie bankowi wszelkich informacji i dokumentów, 

pozostających w związku z wykonaniem umowy outsourcingowej, a 

o które zwrócił się organ nadzoru bankowego, 

o przekazywanie przez dostawcę usług swoich sprawozdań 

finansowych bankowi, 

o umożliwienie biegłemu rewidentowi zbadania sytuacji finansowej 

dostawcy usług w przypadku gdy zażąda tego KNB44. 

Wynikiem negocjacji powinien być kontrakt o treści doprecyzowanej w 

kwestiach które tego bezwzględnie wymagają (np. postanowienia dotyczące 

przedmiotu świadczenia), zachowujący jednocześnie odpowiedni poziom 

elastyczności w związku z wysoce prawdopodobnymi potrzebami wprowadzania w 

jego treści zmian oraz gwarantujący bankowi możliwość odpowiedniego 

zarządzania jego wykonaniem w celu realizacji strategii rozwoju banku. Dla 

osiągnięcia powyższego efektu strony muszą rozpatrzyć wiele zagadnień, często 

                                                
44 Pismo GINB do prezesów zarządów banków z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
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dość problematycznych, z których część postaram się nakreślić w kolejnych 

podrozdziałach. 

 

 

5.2 Zakres oraz poziom usług 

Podstawowym dla każdej umowy outsourcingu struktury informatycznej jest 

określenie zakresu oraz poziomu usług jakie w ramach projektu realizować będzie 

usługodawca. Postanowienia w tej kwestii charakteryzować powinien możliwie 

wysoki poziom szczegółowości, dlatego strony będą musiały poświęcić jej 

odpowiednio dużo czasu. W konsekwencji uchroni je to jednak od stworzenia 

zapisów, które w praktyce okażą się być martwymi oraz pozwoli skonfrontować ich 

wzajemne oczekiwania, w szczególności w obliczu częstej w praktyce 

rozbieżności w założeniach stron co do tego jakie działania realizowane będą w 

standardzie, a które za dokonaniem dodatkowych opłat45. Dokładne założenia 

określające zakres oraz poziom usług powinny być zawarte w zabezpieczającej 

interesy banku umowie gwarantującej przewidziany poziom usług czyli w tzw. 

umowie SLA (Service Level Agrement), przy czym nic nie stoi na przeszkodzie 

aby jej treść została włączona do umowy outsourcingowej jako stanowiący jej 

integralną część załącznik. 

Podstawą właściwie skonstruowanej umowy typu SLA jest jasne wskazanie 

w niej parametrów z uwzględnieniem których usługodawca będzie świadczył dany 

rodzaj usługi. Przykładowo, wskaźnikami takimi mogą być np. procentowe 

wskazanie dostępności usługi w określonym przedziale czasowym, wyznaczenie 

wydajności świadczenia usługi poprzez określenie czasu w jakim system ma 

reagować, czy też wskazanie czasu w jakim usługodawca usuwać ma awarie 

systemu46. Najczęstszą konsekwencją niepożądanego przekroczenia ustalonej w 

ramach danego miernika granicy będzie obowiązek wypłacenia bankowi ustalonej 

w treści umowy kary umownej. Wysokość kary ustalana jest zazwyczaj poprzez 

naliczanie określonej stawki za, przykładowo, każdą godzinę opóźnienia w 

usunięciu awarii lub też obowiązek zwrotu całkowitych kosztów przestoju. Bardzo 

ważnym jest, aby wszystkie przyjęte w umowie SLA mierniki były rozsądnie 
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 P. Łukasik: Kontrakt outsourcingowy, artykuł dostępny na stronie internetowej: 

www.exporter.pl/zarządzanie/management/7outsourc_1. 
46 M. Koziński: Outsourcować czy nie?, w: Energia i Przemysł nr 12/2006 r. 
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zdefiniowane, czyli np. dostęp do usługi banku świadczonej przez Internet przez 

dwadzieścia cztery godziny na dobę jest parametrem w przypadku którego 

zawsze powinna być dodatkowo określona przepustowość oraz sposób weryfikacji 

szybkości łączy47. Dokładne zdefiniowanie wymogów dotyczących mającej być 

świadczoną usługi uchroni bank przed sytuacją, w której będzie on zmuszony 

negocjować wątpliwe kwestie już po zawarciu umowy outsourcingowej. Mogłoby to 

negatywnie wpłynąć na jakość obsługi klientów oraz sprawność operacyjną banku.  

Dokonując określenia jakości usługi należy wprowadzić do umowy takie 

postanowienia, które zapewnią bankowi możliwość wprowadzania zmian 

względem realizowanych przez dostawcę usług48. Potrzeba taka w szczególności 

pojawić się może w przypadku kwestii trudnych do ustalenia bądź przewidzenia 

jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu. Strony powinny mieć również 

na względzie strategię banku w zakresie rozwoju struktury informatycznej. Jej 

sprawne wdrażanie wymagać będzie stopniowego modyfikowania realizowanego 

projektu, co nie będzie możliwe bez postanowień, które zapewnią niezbędną ku 

temu elastyczność zawartego kontraktu outsourcingowego. 

W bliskim związku z problematyką zakresu oraz poziomu usług pozostaje 

zagadnienie sposobu ustalania odzwierciedlających je cen. Strony powinny 

dokonać wyszczególnienia kosztów jakie wiążą się z realizacją poszczególnych 

elementów wchodzących w skład świadczonej usługi. Pozwoli im to w przyszłości, 

w sposób łatwy i klarowny, określić nową cenę całkowitą usługi w przypadku gdy 

bank zrezygnuje z dalszego outsourcowania któregoś z owych elementów49. 

Przydatnym może okazać się również dokonanie podziału świadczonych usług na 

co najmniej dwa typy tj. te podstawowe oraz usługi dodatkowe wynikające ze 

zmian wprowadzanych do projektu. Strony muszą ustalić też czy sytuacja 

realizacji usługi na poziomie przekraczającym ustalone w umowie wskaźniki 

będzie wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem dla usługodawcy. 
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 M. Maruta: Prześwietlić… 
48

 P. Łukasik: Kontrakt… 
49 Tamże. 
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5.3 Licencje 

Kontrakt o outsourcing informatyczny musi zawierać ustalenia w zakresie 

korzystania z licencjonowanego oprogramowania. Konieczność posługiwania się 

przez usługodawcę pewnym produktem informatycznym jest bowiem oczywista, 

niemniej strony powinny jasno sprecyzować wybrane przez siebie rozwiązanie, 

uwzględniając jednocześnie przepisy o ochronie praw autorskich50. 

Obecnie jedyną, przewidywaną przepisami wyżej wskazanej ustawy 

możliwością korzystania z programów komputerowych jest pisemna umowa 

licencyjna, w której podmiot posiadający względem oprogramowania prawa 

majątkowe może zawrzeć upoważnienie do korzystania z oprogramowania w 

ramach wskazanych w niej pól eksploatacji (np. miejsce, czas czy zakres 

korzystania). Dodatkowo, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, licencjobiorca nie może 

udostępniać oprogramowania do korzystania innym podmiotom, chyba że umowa 

wyraźnie na to zezwala. 

Zatem strony umowy o outsourcing informatyczny mogą, po pierwsze, 

zdecydować się na przejęcie przez usługodawcę praw do korzystania z 

oprogramowania posiadanego przez bank. Sytuacja taka możliwa będzie jednak 

jedynie wtedy, gdy w umowie na podstawie której bank pierwotnie korzysta z 

oprogramowania zostały zawarte postanowienia pozwalające mu na 

udostępnienie programu podmiotowi zewnętrznemu. Najczęściej jednak, ze 

względu na rodzaj wykonywanej przez bank działalności i zasadniczy brak takiej 

potrzeby, zabieg taki będzie niemożliwy a usługodawcy pozostanie wówczas 

jedynie możliwość bezpośredniego zakupu prawa do korzystania z niezbędnego 

oprogramowania, co może mieć negatywne odzwierciedlenie w całkowitej cenie 

projektu outsourcingowego51.  

Drugim z rozwiązań, w przypadku gdy usługodawca dysponuje 

odpowiednimi licencjami, jest udostępnienie bankowi na ich podstawie prawa do 

korzystania z oprogramowania w drodze udzielenia mu sublicencji. Opcja taka jest 

jednak ściśle uzależniona od wskazanego w posiadanej przez usługodawcę 

licencji wspomnianego powyżej pola eksploatacji, które wprost przewidywać musi 

taką ewentualność. Możliwe jest również zawarcie przez bank umowy licencyjnej 

                                                
50

 Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24 poz.83. 
51 M. Maruta: Outsourcing i paragraf, w: PCkurier nr 24/2000.  
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bezpośrednio z podmiotem posiadającym autorskie prawa majątkowe do 

oprogramowania. 

Dodatkowo na względzie należy mieć także inne pozaprawne okoliczności 

ściśle wiążące się z możliwością zastosowania określonego oprogramowania 

przez strony umowy. Występującym niekiedy przypadkiem jest odmowa udzielenia 

licencji na korzystanie przez usługodawcę z danego oprogramowania wtedy gdy 

jest on podmiotem stanowiącym konkurencję dla producenta owego programu. 

Taka sytuacja może zmusić strony do ograniczenia zakresu projektu lub do 

poszukiwania oprogramowania zastępczego. Może ona również stać się na tyle 

poważnym naruszeniem planów biznesowych stron docelowej umowy 

outsourcingowej, iż w konsekwencji spowoduje nawet upadek całego 

przedsięwzięcia52. 

 

 

5.4 Odpowiedzialność usługodawcy oraz banku 

Bank oraz usługodawca, jako podmioty związane stosunkiem 

zobowiązaniowym, podlegają ogólnym zasadom odpowiedzialności kontraktowej 

zawartym w kodeksie cywilnym. Podstawą odpowiedzialności dłużnika, czyli 

usługodawcy, jest więc art. 472 kodeksu cywilnego zgodnie z którym „dłużnik 

odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności”. Cytowane powyżej 

sformułowanie pozwala przyjąć, pamiętając o regule wnioskowania a minori ad 

maius, że odpowiedzialność usługodawcy powstawać będzie nie tyko w wyniku 

jego niedbalstwa, kiedy to wina ma charakter nieumyślny, ale również gdy jest ona 

winą umyślną. Odpowiedzialność usługodawcy rodzić więc będą zarówno 

przypadki w których dopuścił się on zaniedbania ciążących na nim, zgodnie z 

postanowieniami kontraktu, obowiązków z zamiarem wyrządzenia bankowi szkody 

jak i sytuacje w przypadku których owa szkoda będzie rezultatem niedochowania 

przez niego należytej staranności. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w przypadku 

każdej umowy outsourcingowej, której stronami mogą być jedynie przedsiębiorcy, 

obowiązuje art. 355 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym poziom należytej 

staranności obowiązującej dłużnika ma charakter podwyższony. Stan taki jest 

                                                
52 M. Maruta: Prześwietlić… 
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konsekwencją zawodowego charakteru działalności usługodawcy w zakresie 

której świadczy on usługi na rzecz banku.  

Artykuł 472 zastrzega, iż zawarte w nim zasady odpowiedzialności dłużnika 

mają zastosowanie tylko wtedy gdy nic innego nie wynika ze szczególnego 

przepisu ustawy bądź z treści wiążącej strony czynności prawnej. Tym samym 

strony stosunku kontraktowego mogą dokonywać samodzielnych ustaleń co do 

ograniczenia lub też zaostrzenia odpowiedzialności dłużnika. W przypadku umowy 

outsourcingowej możliwość taka została jednak ograniczona w drodze regulacji 

szczególnej jaką jest art. 6b ust. 1 prawa bankowego, zgodnie z którym nie jest 

możliwe umowne ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy wobec banku w 

przypadku gdy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

wyrządził on szkodę klientom banku. Konsekwencją zawarcia przeciwnego 

postanowienia w umowie outsourcingowej, zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu 

cywilnego, będzie jego nieważność53. Ustawodawca jasno zaznacza więc 

pierwszeństwo interesu klientów banku względem swobody kontraktowania stron 

umowy outsourcingowej. Jako, że są oni podmiotami nie mającymi wpływu na fakt 

zawarcia przez bank umowy o outsourcing informatyczny, a mimo to mogą 

ponosić jej negatywne konsekwencje, ich interes został dodatkowo zabezpieczony 

art. 6b ust 2 prawa bankowego, który wyłącza możliwość umownego ograniczenia 

odpowiedzialności samego banku za wyrządzoną im przez usługodawcę szkodę. 

Bank, zobowiązany wobec swoich klientów, ponosi więc pełną odpowiedzialność 

za usługodawcę którym posługuje się w celu realizacji ciążących na nim 

obowiązków – jak wskazuje art. 474 kodeksu cywilnego. Dlatego też w przypadku 

kumulatywnego ziszczenia się przesłanek odpowiedzialności zawartych w art. 471 

kodeksu cywilnego, czyli gdy realizowane w związku z wykonaniem umowy 

outsourcingowej działania usługodawcy będą przyczyną szkody wyrządzonej 

klientom banku, bank zobowiązany będzie do wypłaty odpowiednich odszkodowań 

poszkodowanym. Dopiero w takiej sytuacji nabędzie on roszczenie regresowe 

względem swego usługodawcy za szkodę jaką sam poniósł będąc zmuszonym do 

wypłaty kwot odszkodowań54. Dodatkowo należy jednak zaznaczyć, iż nabędzie je 

on jedynie wówczas, gdy szkoda wyrządzona klientom banku wystąpiła w wyniku 
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niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ciążącego na 

usługodawcy. W przypadku więc kiedy szkoda powstanie nie przez niewłaściwe 

wykonanie lub całkowity brak realizacji swoich obowiązków kontraktowych przez 

usługodawcę lecz w związku z błędną oceną skali potrzeb banku jakie zaspokoić 

miał usługodawca, cała finansowa odpowiedzialność w takiej sytuacji spocznie 

jedynie na banku55. 

W przypadku nabycia przez bank roszczeń regresowych względem 

usługodawcy, bank w sposób jednoznaczny będzie w stanie wskazać sumę 

poniesionej szkody. Zdecydowanie bardziej problematyczne będą przypadki, gdy 

niewywiązanie się z postanowień umowy przez usługodawcę nie będzie 

powodować szkody klientom banku, a zatem gdy bank zmuszony będzie do 

samodzielnego oszacowania kwoty poniesionych strat. Szczególnie trudnym 

przypadkiem może okazać się próba określenia wysokości szkody, jakiej doznał 

bank w związku ze spowodowaną działaniami usługodawcy utratą reputacji. 

Wydaje się zatem, iż warto pokusić się w umowie o próbę określenia mechanizmu 

jej wyliczenia, szczególnie w przypadku utraty reputacji gdy straty niewątpliwie 

mogą być znaczne. Możliwym rozwiązaniem może być zobowiązanie dostawcy do 

przekazania bankowi pewnej części sumy stanowiącej różnicę pomiędzy zyskami 

osiąganymi przez bank w okresie występowania skutków utraty reputacji (np. 

masowa utrata klientów, spadek liczby nowo pozyskanych klientów), a okresem 

(te same miesiące kalendarzowe) odpowiadającym mu w latach poprzedzających 

wystąpienie okoliczności, których skutkiem była utrata reputacji przez bank. Przy 

tego rodzaju porównaniach należy oczywiście mieć na uwadze zmiany 

zachodzące w ogólnej kondycji sektora bankowego w omawianym okresie tak, aby 

wskazana kwota faktycznie odzwierciedlała powstałą szkodę. Nie budzi 

wątpliwości, iż określenie jaką część wskazanej powyżej różnicy miałby pokryć 

usługodawca oraz jak długi powinien być, brany pod uwagę, okres występowania 

skutków utraty reputacji, stanowić będą przedmiot ożywionych negocjacji stron 

umowy. 

Przepisy nie zezwalają zatem stronom umowy outsourcingowej na 

miarkowanie odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody klientów banku. 

Rozwiązanie takie wzbudza negatywne emocje wśród dostawców usług 
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informatycznych, jako że skutkować może poważnymi dla nich konsekwencjami 

finansowymi. Przykładowo wskazuje się sytuację, w której usługodawca nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków przez kilka kolejnych dni w trakcie których 

klienci banku ponoszą szkody spowodowane naliczaniem im karnych odsetek za 

nie dokonanie przelewów w ściśle oznaczonych dla nich terminach56.  

Wprowadzone przepisami prawa bankowego rozwiązanie nie będzie 

ponadto sprzyjać pozyskiwaniu do roli dostarczyciela usług informatycznych 

podmiotów zagranicznych, które przyzwyczajone są do istniejącej już praktyki 

międzynarodowej wprowadzającej zazwyczaj ograniczenia kwotowe dla 

odpowiedzialności w sytuacji świadczenia tego typu usług. Poza tym podmioty 

zagraniczne zobowiązane są do uwzględniania ryzyka związanego z zawarciem 

konkretnej umowy w udostępnianych publicznie na zachodnich giełdach wynikach 

finansowych. Zatem zakaz ograniczania odpowiedzialności wiązać się będzie w 

ich przypadku ze wzrostem składek na ubezpieczenie takiej umowy, a co za tym 

idzie również wzrostem cen świadczonych usług informatycznych.  

Zawsze możliwym zabiegiem jest natomiast umowne zaostrzenie 

odpowiedzialności usługodawcy, i to nie tylko w przypadku wystąpienia szkody 

klienta banku. Dłużnik może zatem przejąć odpowiedzialność za okoliczności, za 

które z mocy ustawy nie ponosiłby odpowiedzialności. Dodatkowo można wysunąć 

wniosek, iż w przypadku gdy realizowana usługa nie stwarza żadnego zagrożenia 

dla klientów banku strony będą mogły skutecznie wykorzystać możliwości 

wynikające z dyspozytywności art. 472 kodeksu cywilnego. 

W związku z tym, iż zobowiązanie usługodawcy ma charakter niepieniężny, 

strony umowy mogą skorzystać z sankcji cywilnoprawnej jaką jest kara umowna. 

Zabezpieczyć nią można zarówno niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania jak też i fakt zaistnienia konkretnie oznaczonych uchybień po stronie 

dłużnika w zakresie wykonania świadczenia57, gdzie w przypadku usług 

informatycznych może być to wprawdzie realizowanie usługi jednakże bez 

osiągania ustalonych dla niej pułapów wyznaczonych wskaźników. Kara umowna 

jest szczególnie korzystna ze względu na pełnienie roli środka motywującego 
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 A. Jadczak: Nieograniczony nadzór, artykuł dostępny na stronie internetowej: 
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 Komentarz do art. 483 kodeksu cywilnego, w: Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją G. Bieńka, 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002 r. 
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usługodawcę do realizacji usługi o jakości co do której strony faktycznie 

porozumiały się w umowie. W sytuacji outsourcingu informatycznego jest to 

szczególnie ważne, ponieważ struktura informatyczna w dzisiejszym banku 

zwyczajnie działać musi, dlatego w najlepiej pojętym interesie banku jest dążenie 

do tego aby tak rzeczywiście było zamiast ewentualnego starania się o wypłatę 

odszkodowania. Decydując się jednak na karę umowną należy pamiętać o 

konsekwencjach wprowadzenia jej do postanowień umowy, o których mówi art. 

484 kodeksu cywilnego. Przewiduje on, iż zastrzeżenie kary umownej wyłącza 

możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, chyba że w 

umowie strony postanowiły inaczej. Tym samym z jej zastosowaniem związane 

jest ryzyko niewyrównania strat jakie bank faktycznie może ponieść w wyniku 

ziszczenia się okoliczności stanowiących podstawę dla jej dochodzenia. 

Dodatkowo fakt zastrzeżenia kary umownej wydaje się być bez znaczenia w 

sytuacji wyrządzenia szkody klientom banku, w którym to przypadku wskazany 

wcześniej art. 6b prawa bankowego wyłącza możliwość umownego ograniczenia 

odpowiedzialności stron umowy outsourcingowej. Strony będą więc musiały 

dokonać zastrzeżenia, zgodnie z którym gdy okoliczności obarczone karą umowną 

spowodują szkodę klientowi banku, bank będzie mógł dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

Wszelkie postanowienia dotyczące odpowiedzialności usługodawcy staną 

się bezużyteczne w przypadku, gdy pomimo wnikliwej analizy jego kondycji 

finansowej, okaże się on być w sytuacji niepozwalającej na zaspokojenie roszczeń 

banku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

Dlatego też właściwe będzie wprowadzenie do umowy obowiązku wykupienia 

przez usługodawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu 

wykonywanej działalności, jeżeli polisy takiej jeszcze nie posiada. Jeśli jest już w 

nią zaopatrzony bank powinien zbadać czy stanowi ona realną gwarancję dla 

zabezpieczenia jego interesów. Ustalenia wymaga zatem w jakim zakładzie 

została wykupiona, jakie przypadki obejmuje oraz jaką sumę odszkodowania 

gwarantuje. W przypadku gdy bank dokona ustaleń, iż jest ona niewystarczająca 

powinien on zobowiązać usługodawcę do wykupu dodatkowej, faktycznie 

zabezpieczającej interesy banku, polisy.  
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5.5 Ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową 

Wraz z nowelizacją prawa bankowego z dnia 1 kwietnia 2004 roku, nie 

wzbudza już wątpliwości uprawnienie banku do przekazywania swojemu 

usługodawcy, w związku z wykonaniem umowy outsourcingowej, informacji 

chronionych tajemnicą bankową bez konieczności wcześniejszego uzyskania 

pisemnej zgody klienta banku, którego one dotyczą. Na podstawie art. 104 ust. 2 

pkt 2 bank może udostępnić posiadane dane przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu z którym nawiązał współpracę w oparciu o art. 6a – 6d prawa 

bankowego, czyli między innymi, powierzył obsługę posiadanej struktury 

informatycznej. Uczynić tak może jednakże tylko w zakresie w jakim jest to 

niezbędne do właściwej realizacji tejże obsługi. Dodatkowo ustawodawca we 

wspomnianym przepisie zaznacza, iż uproszczony dostęp do danych tego typu 

dotyczy jedynie przypadków gdy usługa ma być świadczona stale lub okresowo, a 

wiec w przypadku usługi świadczonej jednorazowo bank będzie zmuszony 

uzyskać wyżej wspominane upoważnienie od klienta, którego dotyczą 

udostępniane usługodawcy informacje58.  

Bank decydując się na przekazanie na zewnątrz obsługi fragmentu własnej 

struktury informatycznej, w ramach której ma miejsce przetwarzanie danych 

chronionych tajemnicą bankową, powinien zaznaczyć w umowie związane z tym 

faktem pewne podstawowe obowiązki usługodawcy. Przede wszystkim wskazania 

wymaga zakaz sformułowany w art. 104 ust. 5 prawa bankowego, który wyklucza 

możliwość wykorzystywania chronionych tajemnicą bankową danych przez 

usługodawcę lub jego pracownika w celu innym niż zawarcie i wykonanie umowy 

outsurcingowej. Bank dokonując więc zastrzeżenia poufnego traktowania 

określonych danych powinien dla pełnej klarowności sprecyzować w umowie które 

z nich muszą być traktowane w ten szczególny sposób. Powinno dojść więc do 

sformułowania definicji danych poufnych obejmującej swym zakresem wszystkie 

te dane udostępnione usługodawcy, które bank pozyskał o własnym kliencie oraz 

innych podmiotach w związku z negocjacjami, zawieraniem lub realizacją umowy 

o świadczenie na rzecz tegoż klienta określonej czynności bankowej. Strony 

umowy outsourcingowej powinny opracować odpowiednie procedury 
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zapewniające bezpieczeństwo danych w toku posługiwania się nimi, jak np. 

sposób ich szyfrowania, oraz wyznaczyć ściśle określoną grupę mających do nich 

dostęp pracowników usługodawcy.  

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy bankowej przez 

usługodawcę, zgodnie z art. 105 ust. 5 prawa bankowego, bank poniesie 

odpowiedzialność za szkody wynikłe z jej ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z 

przepisami. Zatem warunkiem odpowiedzialności banku jest wykazanie przez 

klientów banku, że w wyniku ujawnienia informacji objętych tajemnicą została im 

wyrządzona szkoda. W przeważającej opinii wskazywane jest, iż przepis ten nie 

jest samodzielną podstawą odpowiedzialności a bank odpowiadać będzie na 

zasadzie winy, czyli zgodnie z ogólnymi, zawartymi w kodeksie cywilnym, 

przepisami regulującymi odpowiedzialność kontraktową. Wskazuje się tak przede 

wszystkim dlatego, że ustawodawca nie określił w tym przypadku żadnych 

przesłanek egzoneracyjnych dla odpowiedzialności wynikającej z art. 105 ust. 5. 

Pojawia się jednak i odmienna opinia co do charakteru wspomnianego przepisu, 

zgodnie z którą stanowi on samodzielną podstawę odpowiedzialności i gdzie 

odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka. Kluczowym argumentem dla 

takiej tezy jest wskazanie, że jeżeli odpowiedzialność miałaby być, w tym 

przypadku, regulowana treściami kodeksu cywilnego poddać w wątpliwość 

należałoby sens istnienia art. 105 ust. 5 prawa bankowego. Zakres 

odpowiedzialności z art. 471 kodeksu cywilnego oraz art. 105 ust. 5 prawa 

bankowego, w związku z naruszeniem tajemnicy bankowej, jest bowiem taki sam 

ponieważ nie może ona zostać naruszona w sposób inny jak tylko poprzez 

ujawnienie danych nią chronionych lub wykorzystanie niezgodne z ich 

przeznaczeniem59. Jako kolejny argument wskazuje się specyfikę działalności 

realizowanej przez bank, która przez niektórych autorów określana jest wręcz 

quasi-publiczną, a wyrządzone przez nią szkody porównywane do szkód 

spowodowanych przez władzę państwową. Dodatkowym argumentem jest również 

kolejny ustęp art. 105, który wyłącza odpowiedzialność banku w sytuacji, gdy 

informacje objęte tajemnicą bankową zostaną ujawnione przez podmiot któremu 

bank był ustawowo zobowiązany je udostępnić. Sugeruje to, że za wprawdzie 

dozwolone ale jednak dobrowolne ujawnienie danych poufnych bank ma zawsze 
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ponosić ryzyko odpowiedzialności. Wydaje się więc, iż chociaż koncepcja ta może 

być postrzegana jako krzywdząca dla banku, uprawnionego przecież w pewnych 

okolicznościach do ujawniania danych objętych tajemnicą bankową, to jednak jest 

ona tą interpretacją zawartych w prawie bankowym przepisów o tajemnicy 

bankowej, którą banki powinny uznawać za wiążącą. 

 

 

5.6 Problem podzlecania 

Z zagadnieniem tajemnicy bankowej ściśle związana jest problematyka 

podzlecania przez podmiot świadczący usługi na podstawie umowy 

outsourcingowej wykonania powierzonych mu czynności (tzw. outsourcing 

łańcuchowy). Konieczność ochrony objętych nią danych wskazywana jest przez 

GINB oraz niektórych autorów jako główny powód uniemożliwiający 

dopuszczalność tego typu praktyk. GINB w piśmie z 3 sierpnia 2004 roku 

zaznacza, że art. 6a ust. 1 prawa bankowego jasno wskazuje przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorcę zagranicznego, który dodatkowo jest stroną umowy 

outsourcingowej z bankiem, jako jedyne upoważnione do realizowania 

wynikających z jej treści usług podmioty. Przekazanie przez usługodawcę części 

świadczenia do realizacji innemu podmiotowi będzie więc, w ich opinii, 

„nieuzasadnionym rozszerzeniem zakresu podmiotowego”, istotnie wykraczającym 

poza postanowienia wskazanego powyżej przepisu60. Dodatkowo zawarte w art. 

6a ust. 1 stwierdzenie, iż „bank może […] powierzyć […] wykonanie” czynności 

wskazanych w tym przepisie, ma stanowić, zgodnie z opinią GINB, jasne 

wskazanie banku jako jedynego podmiotu uprawnionego do zlecenia dokonywania 

wskazanych w przepisie czynności61. Dopuszczalnym, w ramach opisywanej 

koncepcji, jest natomiast zawarcie umowy outsourcingowej z więcej niż jednym 

usługodawcą, na co art. 6a ust. 1 ma jasno zezwalać poprzez użycie spójnika „lub” 

pomiędzy słowami przedsiębiorca a przedsiębiorca zagraniczny. Usługa może być 

zatem realizowana jednocześnie przez przedsiębiorcę jak i przedsiębiorcę 

zagranicznego z których każdy jest jednak stroną umowy z bankiem62. Podkreśla 

się przy tym, iż w takim przypadku zakres usług jakie realizować ma każdy z nich 
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musi wprost wynikać z umowy uotsourcingowej. Niedopuszczalnym, zgodnie z 

przedstawianą opinią, byłoby pozostawienie jednemu z nich swobody 

podejmowania decyzji co do ustalenia grupy świadczeń jakie realizować miałby 

drugi z podmiotów. 

Opisana powyżej interpretacja art. 6a ust. 1 prawa bankowego jest jednak 

zbyt daleko idącą. Nie wydaje się aby dość typowa formuła zawarta w tym 

przepisie, zezwalająca na powierzenie wykonania pewnych czynności innemu 

podmiotowi, bez wyraźnego wskazania jednocześnie wyłączała jedną z ogólnych 

zasad zobowiązań jaką jest możliwość posługiwania się przez dłużnika innymi 

podmiotami dla wykonania zobowiązania63.  

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż przepisy prawa bankowego w 

aktualnym kształcie nie wprowadzają zakazu posługiwania się podwykonawcami 

przez usługodawcę. Należy przyjąć, że może on zlecić wykonywanie części usługi 

innemu podmiotowi, co oczywiście, zgodnie z art. 474 kodeksu cywilnego, wiązać 

się będzie z jego odpowiedzialnością opartą na zasadzie ryzyka za wszystkie 

wyrządzone bankowi przez niego szkody. Oficjalne stanowisko GINB stwarza 

jednak istotną barierę dla zaistnienia outsourcingu łańcuchowego, co w przypadku 

outsourcingu informatycznego stanowi sytuację szczególnie uciążliwą. Potrzeba 

korzystania z możliwości podzlecania realizacji części świadczeń jest bowiem tym 

większa im bardziej wyspecjalizowanych usług oczekuje zleceniodawca. Takimi 

usługami niewątpliwie są usługi z zakresu technologii informatycznej. 

Wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy podmiotów zewnętrznych może również 

przyczynić się do obniżenia kosztów wykonania umowy. 

Poważnym problemem, jaki pojawi się wraz z zawarciem przez bank 

umowy z więcej niż jednym podmiotem, stanie się rozproszenie odpowiedzialności 

za całościową realizację umowy outsourcingowej, co będzie nieuniknione gdy 

podwykonawcy będą musieli być stroną umowy z bankiem. W strukturze takiej 

brak będzie jednego podmiotu, który skupiałby w sobie odpowiedzialność wobec 

banku za realizację usług. To z kolei spowoduje wzrost zagrożenia dla jakości ich 

świadczenia zwiększając tym samym ryzyko operacyjne banku oraz narażając go 

na konsekwencje konieczności wypłacenia odszkodowań swym klientom.  
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Dodatkowe poruszenie wśród świadczących usługi informatyczne 

podmiotów budzi przeciwstawiane usługom informatycznym, przy realizacji których 

bardzo dużą wagę przywiązuje się do stworzenia możliwie najlepszego systemu 

ochrony informacji (np. szyfrowanie danych), powszechne drukowanie i wysyłanie 

do klientów banku informacji finansowych bez zastosowania należytych 

zabezpieczeń64. W przypadku wypłynięcia poufnych danych oba rodzaje działań 

wydają się mieć potencjalnie podobną skalę możliwych negatywnych 

konsekwencji, zatem niezrozumiałym wydaje się zróżnicowanie w ich przypadku 

obowiązku podejmowania działań mających temu zapobiec.  

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż niezrozumiałym wydaje 

się być tak restrykcyjne traktowanie przez nadzór bankowy problemu korzystania z 

usług podwykonawców, szczególnie wobec braku wyraźnej ku temu podstawy 

prawnej. Obawy jakoby w takim przypadku nadzór miałby ograniczone możliwości 

działania jak też zagrożone byłoby bezpieczeństwo banku oraz jego klientów, 

wydają się być przesadzonymi. Niemniej stanowisko GINB stanowi skuteczną 

zaporę dla korzystania przez polskie banki z usług podwykonawców 

outsourcingowych, podczas gdy praktyka taka powinna stanowić normę. 

Warunkiem jej istnienia powinno być jedynie przedstawienie przejrzystego planu 

współpracy, obrazującego jej zakres ze wskazaniem mających współpracować 

konkretnych podmiotów, zapewniając jednocześnie w jego ramach możliwość 

sprawowania przez GINB realnego nadzoru nad projektowaną strukturą. Niczym 

nie będzie się bowiem różnić kontrola podmiotu który jest bezpośrednią stroną 

umowy z bankiem od nadzoru nad jego podwykonawcami.  

 

 

5.7 Wyjście z kontraktu 

Przebieg zakończenia współpracy, jako proces budzący zazwyczaj 

negatywne emocje związane z jednej strony przede wszystkim z dużymi 

nakładami poniesionymi przez usługodawcę, z drugiej natomiast z pojawiającym 

się zagrożeniem paraliżu funkcjonowania banku, bezwzględnie wymaga 

precyzyjnego uregulowania w umowie. Oprócz istotnych trudności, jakie przynieść 

może próba porozumienia się w tej kwestii już po podpisaniu umowy, należy mieć 
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 E. Syska: Prawo kontra ekonomia czyli outsourcing IT w bankowości, artykuł dostępny na stronie 

internetowej: cio.cxo.pl/artykuly/47948.html. 
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na względzie również fakt, iż polskie prawo, kształtując stosunki zobowiązaniowe, 

określiło również sytuacje w których wyłączenie prawa do wypowiedzenia umowy 

jest niemożliwe. Będzie tak chociażby w przypadku umowy zlecania gdzie 

regulujące ją przepisy przyznają stronom bezwzględne prawo wypowiedzenia 

umowy z ważnych powodów65. Zatem właściwe opracowanie postanowień 

regulujących procedurę wyjścia z umowy, pomimo, iż łączyć się ono będzie z 

trudnościami negocjacyjnymi, kosztami oraz niemożliwym do wykluczenia 

ryzykiem nieprzewidzenia przez bank wszystkich mogących mieć miejsce w 

trakcie rozstania okoliczności, traktować należy jako zupełnie podstawowy 

składnik umowy o outsourcing informatyczny. 

Bank powinien zapewnić sobie możliwość zakończenia współpracy z 

usługodawcą w trzech kluczowych przypadkach tj. gdy dojdzie do istotnego 

naruszenia postanowień umowy przez usługodawcę, w wyniku upływu czasu na 

jaki umowa została zawarta oraz z własnej woli66. Niezależnie od przyczyn 

rezygnacji z dalszej współpracy w każdym przypadku oznaczać ona będzie po 

stronie banku konieczność ponownego zorganizowania dotychczas przekazanej w 

obsługę struktury informatycznej, czy to poprzez możliwie szybkie pozyskanie 

nowego usługodawcy, czy też powrotne włączenie jej do własnych struktur. 

Realizacja każdego z dwóch wariantów wymaga od banku stałej gotowości do 

przeprowadzenia podobnej operacji, dlatego też plany działania na wypadek 

decyzji o wyjściu z kontraktu wymagają regularnego uaktualniania67. Stała 

czujność w tym zakresie może i tak niestety niekiedy okazać się niewystarczającą 

dla uchronienia banku od przeszkód, jakie wystąpić mogą w trakcie 

przedterminowego zakończenia współpracy. Przykładowo, jako kwestie 

najbardziej problematyczne wskazuje się własność programów, stworzonej 

dokumentacji oraz danych, jak również konieczność tymczasowej współpracy 

dotychczasowego z nowym usługodawcą. Oprócz cechy aktualności plan 

powinien być jednocześnie możliwie szczegółowy. Jasno precyzować musi 

zarówno kwestie techniczne związane z powrotem sprzętu, oprogramowania czy 

też wytworzonych przez usługodawcę w trakcie współpracy dóbr, jak i kwestie 
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 Zgodnie z treścią art. 746 § 3 kodeksu cywilnego. 
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rozliczeń pomiędzy stronami68. Bank musi zapobiec sytuacji w której brak 

doprecyzowania pewnych założeń umożliwi usługodawcy np. przetrzymywanie 

posiadanych przez niego baz danych. Zatem jedynie dokładne nakreślenie w 

umowie obowiązków stron w związku z zakończeniem współpracy stworzy 

bankowi szansę sprawnego, nienarażającego na szwank jego interesów, wyjścia z 

kontraktu. 

Niekiedy alternatywą dla wyjścia z kontraktu, w przypadku gdy kończy się 

okres na jaki go zawarto, jest jego renegocjacja. W takim przypadku zwrócić 

należy uwagę na sytuację w której usługodawca kontynuuje realizację obsługi 

pomimo formalnego zakończenia się okresu na który pierwotnie została ona 

przewidziana. Sytuacjom takim, jako obarczonym licznymi ryzykami prawnymi, 

należy zapobiegać poprzez odpowiednio wczesne rozpoczęcie negocjacji czy też 

procedur przetargowych. 

 

 

5.8 Koncepcja aktywnego klienta 

Dobrze skonstruowana umowa o outsourcing informatyczny musi zapewniać 

bankowi możliwość sprawowania nadzoru nad wszystkimi jego aspektami, w tym 

przede wszystkim nad realizacją usług przez usługodawcę na zakładanym 

poziomie oraz minimalizacją ryzyka operacyjnego. Jedną z możliwości osiągnięcia 

powyższego rezultatu jest zawarcie w umowie tzw. stanowiska aktywnego 

klienta69, którego to funkcjonowanie będzie możliwe poprzez zamieszczenie w 

umowie postanowień umożliwiających bankowi czuwanie nad właściwą jej 

realizacją. Jako zapewniające taki stan klauzule wskazywane są miedzy innymi: 

• regulacje dotyczące poziomu oraz zakresu usług (SLA); 

• wprowadzenie obowiązku pisemnego opiniowania proponowanych przez 

strony zmian zakresu umowy, a po ich wprowadzeniu odpowiednie 

dokumentowanie umożliwiające śledzenie ich historii; 

• zastrzeżenie przez bank możliwości nawiązania współpracy w zakresie 

części świadczonej przez usługodawcę usługi również z innym podmiotem; 
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• zobowiązujące usługodawcę do współpracy z innymi wskazanymi przez 

bank podmiotami; 

• regulacje powołujące zespół mający zajmować się zarządzaniem umową; 

• zapewninie bankowi dominującej roli w procesie zarządzania; 

• zastrzeżenie obowiązku przedstawiania bankowi planów, dokumentów oraz 

rejestrów uwidaczniających określone aspekty realizacji umowy; 

• zastrzeżenie obowiązku przedstawiania zespołowi zarządzającemu umową 

raportów o stanie jej realizacji; 

• wprowadzenie obowiązku informowania banku o wszystkich mogących 

mieć wpływ na wykonanie kontraktu okolicznościach. 

Zarządzanie kontraktem powinno odbywać się zarówno na pułapie bieżącej 

działalności operacyjnej jak i długofalowej współpracy stron. Tak jak do 

sprawowania bieżącego zarządzania wystarczającym będzie wyznaczenie w tym 

celu przez każdą ze stron reprezentującego ją koordynatora, tak zarządzanie 

strategiczne powinno być realizowane przez powołany w tym celu, zgodnie z 

odpowiednimi postanowieniami umowy, zespół składający się z grupy osób w 

części wyznaczonej przez każdą ze stron. Bank powinien zapewnić własnemu 

przedstawicielowi pozycję umożliwiającą mu sprawowanie przewodnictwa w 

zespole lub nawet zastrzec sobie możliwość wykluczenia z zespołu któregoś z 

przedstawicieli usługodawcy, co może jednak zostać odczytane przez 

usługodawcę jako naruszenie stosunku partnerstwa stron umowy. Rolą zespołu 

będzie dokonywanie okresowej oceny realizowanej współpracy oraz tworzenie 

planów co do jej kontynuacji. Służyć temu będą zarówno dane zbierane przez 

bank jak i dostarczane mu przez usługodawcę ze wskazaną w umowie 

regularnością. Badaniu zespołu podlegać będą również propozycje banku jak i 

usługodawcy w zakresie zmian oraz usprawnień w realizacji świadczonej przez 

usługodawcę obsługi. Ich dokładna analiza, przeprowadzona w oparciu o ustaloną 

w umowie procedurę, stanie się podstawą do ewentualnego zarekomendowania 

bankowi przeanalizowanej przez zespół propozycji wraz z opracowaniem 

odzwierciedlającej ją odpowiednią zmianą do tekstu umowy70. 

 

                                                
70 Tamże. 
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Rozdział 6 

Umowa o outsourcing informatyczny 

 

 

6.1 Charakter prawny umowy o outsourcing informatyczny 

Umowa outsourcingu informatycznego zdecydowanie różni się od umów 

uregulowanych przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym. Złożoność 

specyficznego tworu jakim, ta określana niekiedy mianem hybrydy, umowa 

niewątpliwie jest powoduje, iż mamy do czynienia ze swoistą kompilacją 

rozwiązań cywilnoprawnych tworzących każdorazowo jedyną w swoim rodzaju 

nową konstrukcję prawną. Nie wydaje się więc aby mogła ona w przyszłości 

dołączyć do grona tzw. umów nazwanych, czyli umów uregulowanych przez 

ustawodawcę, gdyż przedsięwzięcie to byłoby zbyt skomplikowane.  

Strony zmuszone są zatem do samodzielnego uformowania umowy o 

outsourcing informatyczny, w tym między innymi, postanowień mających 

regulować czynności jakie świadczyć ma usługodawca. Dokonując ustaleń w tym 

zakresie strony pamiętać muszą o ustawach, których uwzględnienia wymaga 

charakter działalności wykonywanej przez dostawcę usług informatycznych jak też 

fakt, iż usługa będzie realizowana na rzecz banku. Zatem oprócz zawartych w 

kodeksie cywilnym zasad ogólnych dla zobowiązań, stanowiących swojego 

rodzaju bazę dla nawiązywanego przez usługodawcę z bankiem stosunku 

zobowiązaniowego, musi pamiętać on, przede wszystkim, o ustawie prawo 

bankowe. Odnajdzie w niej postanowienia wpływające na skalę jego 

odpowiedzialności oraz nakładające na niego pewne obowiązki związane z 

nadzorem bankowym. Zastosowanie w konstrukcji umowy outsourcingowej znajdą 

również regulacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych71, która 

normuje problematykę tworzenia oraz prowadzenia elektronicznych baz danych. 

Kolejnym branym pod uwagę aktem będzie również ustawa o ochronie praw 

autorskich i praw pokrewnych - w związku z koniecznością korzystania przez 

usługodawcę z licencjonowanego oprogramowania, a także ustawa o świadczeniu 
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usług drogą elektroniczną72 gdzie odnaleźć można zasady szczególne w 

przedmiocie świadczenia konkretnych rodzajów usług informatycznych. 

Oprócz powyższego, w zależności od tego jaką formułę strony zdecydują 

się zastosować względem mających być świadczonymi na podstawie kontraktu 

usług, odzwierciedlenia w umowie wymagać będą również przepisy dotyczące 

umowy zlecenia (zdecydowanie rzadziej umowy o dzieło). Przepisy regulujące ten 

typy umowy zazwyczaj najbardziej zbliżone są postanowień umownych 

charakteryzujących działania, jakie realizować ma na podstawie umowy 

usługodawca. Z tego względu istotnym wydaje się scharakteryzowanie 

podstawowych konsekwencji jakie rodzić będzie odpowiednie zastosowanie w 

umowie outsourcingu informatycznego regulacji dotyczących właśnie umowy 

zlecenia.  

 

 

6.2 Odpowiednie zastosowanie przepisów o zleceniu 

Zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego, do umów które nie są uregulowane 

innym przepisami, a których przedmiotem jest świadczenie usług polegających na 

realizowaniu czynności faktycznych, należy stosować odpowiednio przepisy o 

zleceniu73. Oznacza to, iż zastosowanie przepisów powinno w takim przypadku 

uwzględniać specyfikę konkretnej sytuacji co niejednokrotnie wymagać może 

odpowiedniego ich zmodyfikowania lub wyłączenia zastosowania niektórych z nich 

jako niezgodnych z cechami danego stosunku74. Zastosowanie takie przepisów o 

zleceniu nieść będzie ze sobą skutki, przede wszystkim, w zakresie 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

możliwości podzlecania czynności innym podmiotom przez usługodawcę oraz 

możliwość rozwiązania umowy. 

Istotą umowy zlecenia jest staranne działanie, a nie ustalony rezultat 

działań. Dlatego też świadczący usługi informatyczne nie będzie odpowiadał za 

osiągnięcie określonego w umowie poziomu świadczonej usługi. Zobowiązany jest 

on do dołożenia należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru 
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74 Tamże. 



 52 

wykonywanej działalności. Obowiązek wykazania, iż należyta staranność nie 

została zachowana spoczywać będzie na banku jako podmiocie, który z danych 

okoliczności wywodzi skutki prawne. Zadanie to będzie niewątpliwie bardzo 

utrudnione, gdyż wymagane będzie wykazanie niepodjęcia przez usługodawcę 

czynności w celu utrzymania systemu informatycznego w stanie umożliwiającym 

korzystanie z niego na poziomie ustalonym przez strony. Dodatkowo dostawca 

może próbować zabezpieczyć się poprzez szczegółowe wskazanie w umowie 

zakresu czynności jakie będzie zobowiązany przedsięwziąć w celu utrzymania 

systemu jak np. określenie częstotliwości monitorowania systemu czy rodzajów 

zabezpieczeń dla oprogramowań jakie będzie zobowiązany posiadać. Dowód 

wypełnienia tak określonych obowiązków może, choć nie musi, zostać uznany 

przez sąd za dołożenie należytej staranności75. Należy bowiem pamiętać o 

profesjonalnym charakterze działalności usługodawcy, z którym związana jest 

surowsza ocena jego poczynań ze względu na specjalistyczna wiedzę jaką ma lub 

mieć powinien. 

Pewnym ułatwieniem dla stron będzie wprowadzenie do umowy kar 

umownych. W przypadku ziszczenia się okoliczności obarczonych taką karą 

istnieje możliwość jej naliczania bez obowiązku wykazywania przez bank 

wysokości faktycznie poniesionej szkody. W takiej sytuacji, jeżeli bank posiada 

możliwość dokonywania potrącenia naliczonej kary z wynagrodzenia należnego 

usługodawcy, to usługodawca zobowiązany będzie do wykazania, iż dochował 

należytej staranności oraz, że okoliczności w związku zaistnieniem których bank 

nalicza karę umowną nie są okolicznościami, za które ponosi on 

odpowiedzialność. Jeżeli jednak brak jest możliwości dokonania takiego 

potrącenia, wtedy to bank zmuszony będzie wykazać fakt zawinienia przez 

usługodawcę okoliczności, które łączą się z obowiązkiem zapłaty kary umownej, 

zakładając, iż usługodawca wcześniej nie uzna zasadności roszczenia banku. W 

przypadku, gdy kara umowna przyjmuje formułę zbliżoną do gwarancji, czyli jej 

zapłata nie jest uzależniona od winy usługodawcy, bank zwolniony będzie z 

konieczności jej wykazania.  

 W umowie, w której świadczenie usług przybierze formę podobną do 

zlecenia zmodyfikowaniu ulegnie ogólna zasada dopuszczalności 
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podwykonawstwa zawarta w art. 356 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 738 § 

1 kodeksu cywilnego przyjmujący zlecenie może powierzyć jego wykonanie osobie 

trzeciej tylko wtedy, gdy możliwość taka wynika wprost z umowy lub zwyczaju albo 

gdy jest do tego zmuszony przez zaistniałe okoliczności. Zatem powierzenie 

wykonania przez świadczącego usługi osobie trzeciej ma charakter wyjątkowy i 

zasadniczo możliwość taka powinna jasno wynikać z umowy. Takie rozwiązanie 

uzasadniane jest przypisywaną zleceniu cechą zaufania, które to łączyć ma strony 

tego stosunku, a którego konsekwencją ma być zasada wykonywania świadczenia 

przez usługodawcę osobiście. Ponadto powierzający jest zobowiązany do 

powiadomienia drugiej strony o fakcie wyznaczenia zastępcy. Dopełnienie tego 

obowiązku powodować będzie ograniczenie jego odpowiedzialności jedynie do 

błędu w wyborze76. Możliwym do zarzucenia mu stanie się wówczas jedynie brak 

zachowania należytej staranności przy doborze zastępcy tj. podmiotu, który w 

sposób profesjonalny powinien trudnić się realizacją czynności, a wykonawstwo 

których zostało mu przekazane, oraz względem którego można dokonać 

założenia, iż dający zlecenie nie byłby mu przeciwny. Brak odpowiedniego 

powiadomienia powodować będzie po stronie usługodawcy odpowiedzialność za 

działania wybranego zastępcy na zasadach przewidzianych art. 474 kodeksu 

cywilnego, czyli niezależną od swojej winy77. W przypadku gdy z umowy nie 

wynika prawo do podzlecania powierzenie wykonania świadczenia musi być 

usprawiedliwione zaistniałymi okolicznościami. Wówczas odpowiedzialność 

usługodawcy kształtować się będzie tak jak wskazane zostało to powyżej. Jeżeli 

jednak posłużenie się podwykonawcą nie było, ani dozwolone umową, ani 

uzasadnione okolicznościami to świadczący usługi informatyczne odpowiadać 

będzie na zasadzie ryzyka, czyli za każdą powstałą w związku w wykonywaniem 

przez podwykonawcę czynności szkodę, również wyrządzoną przypadkowo, 

chyba że byłaby nieuniknioną również w sytuacji gdyby to on dalej samodzielnie 

realizował świadczenie. Odpowiedzialność powierzającego zatem wzrasta w 

stosunku do sytuacji gdyby zlecenie wykonywał samodzielnie.  

Zastępca odpowiedzialny jest natomiast za wykonanie świadczenie 

zarówno wobec świadczącego usługi informatyczne jak i wobec banku, przy czym 
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77  Tamże. 
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odpowiedzialność jego oraz świadczącego usługi będzie miała charakter solidarny 

zawsze wtedy gdy dokonane powierzenie było wprawdzie uzasadnione, jednakże 

zabrakło wymaganego w takim przypadku odpowiedniego powiadomienia o tym 

fakcie banku. 

 Trzecim zasadniczym skutkiem wprowadzenia w umowie outsourcingowej 

opisywanego rozwiązania będą związane z nim regulacje dotyczące 

przedterminowego zakończenia stosunku prawnego. Na podstawie art. 746 

kodeksu cywilnego każda ze stron umowy może ja wypowiedzieć chociażby 

umowa nie przewidywała takiej możliwość, a dodatkowo była zawarta na czas 

określony. Jeżeli strony nie wprowadziły do umowy ograniczenia dopuszczalności 

wypowiedzenia, którym wyłączyć nie mogą jedynie prawa do wypowiedzenia 

umowy w związku ważnymi powodami, żadna z nich nie będzie zobowiązana 

nawet do przedstawiania powodu owego wypowiedzenia. Za tzw. ważne powody 

uznać należy każde rażące naruszenie swoich obowiązków przez drugą stronę 

umowy. Dla uniknięcia wątpliwości słusznym będzie wskazanie w umowie, jakiego 

charakteru naruszenia (np. zaległości w płatnościach przekraczające określoną 

kwotę, obniżenie poziomu usługi do oznaczonego pułapu) będą mogły być za 

takowe uznane. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez ważnych powodów to wówczas 

wypowiadający będzie odpowiedzialny z szkody spowodowane nim drugiej stronie 

umowy.  
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Zakończenie 

 

Korzyści jakie płyną z outsourcingu informatycznego są oczywiste. 

Istniejący jeszcze pewnego rodzaju opór ze strony banków do stosowania tego 

rozwiązania wynika, przede wszystkim, z ich (oraz GINB-u) rygorystycznego 

podejścia do przewidzianych przepisami prawa bankowego obowiązków 

formalnych oraz prawnych związanych z takim przedsięwzięciem, jak też obaw 

przed przekazaniem na zewnątrz działań tradycyjnie realizowanych do tej pory 

własnymi siłami. Sytuacja ta będzie się jednak zmieniać w obliczu rosnących 

wymagań rynku, a więc i konieczności zwiększania swojej konkurencyjności przez 

banki. W ich obliczu tych wymagań rynkowych koniecznym będzie nieustanne 

obniżanie kosztów prowadzonej działalności oraz poprawianie jakości 

świadczonych usług. Kolejnym aspektem są nowe wymagania stawiane 

bankowym systemom informatycznym przez Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru 

Bankowego w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie kontroli 

ryzyka. Obowiązek posiadania przez bank odpowiednich narzędzi 

informatycznych działających w niezakłócony sposób, dodatkowo 

rekomendowanie przez Bazyleę II korzystania z systemów alternatywnych oraz 

zróżnicowanych dostawców usług informatycznych, czynią z outsourcingu 

informatycznego naturalne rozwiązanie dla banków, dzięki któremu będą mogły 

one sprostać wszystkim tym wymogom. Wydaje się zatem, że pomimo surowych, 

a zarazem nie zawsze do końca jasnych i precyzyjnych wymogów prawnych, 

skala zainteresowania outsourcingiem informatycznym wśród banków będzie 

rosła, a stan ten znajdzie swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w liczbie 

zawieranych umów o outsourcing informatyczny. Konieczność sformułowania 

korzystnej i bezpiecznej dla banku umowy outsourcingowej stanie się więc faktem 

w obliczu którego bank będzie musiał uwzględnić szeroką grupę czynników, w tym 

przede wszystkim, wymagania biznesowe, techniczne i prawne jak też dokonać 

właściwego oszacowania zakładanych korzyści oraz towarzyszącego całemu 

przedsięwzięciu ryzyka. Tylko takie podejście oraz wyważenie interesów stron 

umowy outsourcingowej będzie w stanie uchronić bank przed dotkliwymi 

konsekwencjami niewłaściwie sformułowanego kontraktu. Banki powinny 
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wystrzegać się błędów już od najwcześniejszej fazy całego przedsięwzięcia, czyli 

już od momentu tworzenia strategii informatycznej banku, która uwzględniając w 

swej treści tego typu przedsięwzięcia, jasno zaznaczać powinna sfery struktury 

informatycznej banku, które będą outsourcowane jak też mające być 

wprowadzone w banku nowe technologie oraz związane z nimi ryzyka. Wybór 

mającego świadczyć planowane usługi informatyczne nigdy nie może być 

działaniem pochopnym i opartym jedynie na kryterium najniższej ceny. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż nawet najlepiej sformułowany kontrakt stanie się 

bezużyteczny, gdy usługodawca okaże się niewypłacalny lub jego zasoby 

techniczne i kadrowe nie pozwolą mu sprostać wymogom zawartym w umowie. 

Rozmowy z wybranym dostawcą usług powinny w sposób merytoryczny i 

precyzyjny wyjaśniać poszczególne aspekty współpracy, nie pozostawiając 

żadnych istotnych kwestii do ustalenia już po zwarciu umowy. Na koniec 

zaznaczyć należy, że odpowiedzialność za powodzenie całego przedsięwzięcia 

spoczywa zawsze na obu stronach umowy, zatem fakt, iż celem banku jest 

uwolnienie się od konieczności samodzielnego wykonywania określonych 

czynności nie zwalnia go z obowiązku wykazywania inicjatywy i brania aktywnego 

udziału w wykonywaniu umowy przez usługodawcę w trakcie całego okresu jej 

realizacji. Jedynie jego ścisła współpraca z usługodawcą stworzy bankowi szansę 

rzeczywistego czuwania nad wszystkimi wynikającymi z umowy aspektami, dając 

jednocześnie możliwość, odpowiednio wczesnego, przeciwdziałania związanym z 

nimi zagrożeniom.  
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