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Wstęp
Sektor innowacji finansowych ma w Polsce znaczenie dłuższą historię niż wciąż
modny buzzword „fintech”. Potrzeba zbudowania sektora bankowego praktycznie od
podstaw w latach 90. XX w. wyzwoliła pierwszą fazę innowacji, która realizowana była
zarówno indywidualnie przez banki, jak i poprzez budowę wspólnych przedsięwzięć
infrastruktury międzybankowej (np. KIR). Nadejście ery bankowości elektronicznej
było kolejnym impulsem, który skutkował powstaniem pierwszych startupów
bankowych (dzisiaj pewnie nazwanych „challanger bankami”) i „transformacją
cyfrową” kolejnych. Rozwój e-commerce przyniósł kolejne innowacje, szczególnie
w sferze płatności (paybylinki), które tym razem oferowały już startupy niebankowe
(choć we współpracy z bankami). Nie do przecenienia jest rola graczy globalnych
– organizacji kart płatniczych, które we współpracy z agentami rozliczeniowymi
i wydawcami zaangażowały się w budowę innowacyjnego rynku płatności
bezgotówkowych wdrażając technologie przełomowe, jak płatności zbliżeniowe.
W międzyczasie wybuchł globalny kryzys finansowych skutkujący uruchomieniem
nowej fali innowacji finansowej poza tradycyjną bankowością, ale też wewnątrz niej.
Wkrótce narodziło się pojęcie „fintech” i szybko zostało zaadoptowane na grunt polski.
Liczba projektów fintech realizowanych przez startupy, dojrzałe instytucje niebankowe,
jak i banki bardzo szybko wzrosła czyniąc nasz rynek ważnym punktem na europejskiej
mapie innowacji finansowych.
Ten szybko rosnący i coraz bardziej złożony ekosystem innowacji finansowej wymagał
opisania i „zmapowania”. Dlatego też powstała Mapa Polskiego Fintechu – projekt
Cashless.pl oraz Fundacji FinTech Poland zrealizowany przy wsparciu Accenture.
Jest to pierwsze tak przekrojowe opracowanie, które stara się nie pominąć żadnego
podmiotu aktywnego w sferze innowacji finansowej w Polsce. I choć nacisk położony
został na fintechy niebankowe to w przypadku polskiego rynku rola banków i instytucji
międzybankowych ma dla innowacji finansowej wciąż znaczenie kluczowe.
Wierzymy, że publikacja ta pozwoli lepiej zrozumieć polski rynek innowacji finansowej,
który mimo swojej dynamiki i bogatej historii, wciąż jest na początkowym etapie
swojego rozwoju.
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Polski rynek
FinTech
Przez ostatnie kilkanaście lat zaobserwować możemy procesy szybkiego rozwoju
nowoczesnych technologii w otaczającym nas świecie. Sytuacja ta dotyczy również
wydarzeń na rynku usług finansowych. Jego uczestnicy wdrażają innowacyjne
produkty i usługi na szeroką skalę lub implementują rozwiązania wytwarzane przez
podmioty trzecie, co w długim okresie znacząco wpływa na sposoby zarządzania
zasobami ludzkimi, relacjami z klientami i ich aktywami. Ma to niebagatelne znaczenie
nie tylko dla osób zatrudnionych w tym sektorze czy wyspecjalizowanych inwestorów
działających na rynkach finansowych, ale również dla konsumentów. Wynika to z faktu,
że nie tylko banki, przedsiębiorstwa czy jednostki administracji publicznej codziennie
zawierają dziesiątki tysięcy transakcji finansowych, ale dotyczy to każdego z nas.
Nowe sposoby komunikacji klienta ze swoim bankiem czy ubezpieczycielem,
dodatkowe funkcje w bankowości mobilnej oraz zaskakująco proste metody płatności
– płatności telefonem czy zegarkiem - to tylko niektóre obszary codziennego styku
konsumentów technologii z produktami sektora FinTech. Z tego powodu sektor ten
zasługuje na kompleksowe opracowanie i analizę.
Można zaryzykować stwierdzenie, że bez nowoczesnych technologii, pomysłowości
i kreatywności skoncentrowanej w FinTechach niektóre rodzaje usług, lub wręcz całe
obszary sektora usług finansowych nie osiągnęłyby obecnego poziomu dojrzałości lub
stałoby się to dużo później. Mówimy tutaj m.in. o rozwiązaniach opartych o technologię
blockchain / DLT, finanse społecznościowe (crowdfunding, crowdlending) lub sprzedaż
produktów kredytowych przez internet wraz z procesem identyfikacji osoby składającej
wniosek z użyciem technologii biometrycznych. Wszystkie te obszary są co najmniej
w części związane z sektorem FinTech.
Kompleksowej odpowiedzi na pytanie, jak rynek ten wygląda w Polsce dotychczas nie
było. Dostępnych są dziesiątki raportów analitycznych, wyników ankiet rynkowych czy
opracowań o charakterze statystycznym o globalnym rynku FinTech, agregatach na
poziomie kontynentów czy subregionów. Polski rynek FinTech wciąż jest stosunkowo
mały w porównaniu do europejskich i światowych konkurentów, i nie doczekał się
jeszcze specjalnego materiału opisującego ten obszar usług finansowych w naszym
kraju. Ten dokument jest próbą wypełnienia tej luki.
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Polski rynek FinTech

Definicji tego czym jest FinTech jest wiele. Na potrzeby niniejszego raportu definiowany
jest on jako podmiot działający w obszarze finansów, oferujący produkty lub usługi
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponadto, FinTech nie jest jednocześnie
tradycyjną instytucją finansową, np. bankiem. Rozwiązania FinTech mogą być
oferowane przez start-upy oraz dojrzałe instytucje finansowe o ugruntowanej pozycji.
Głównym celem technologii finansowych oferowanych przez podmioty z tego sektora
to poprawa efektywności i dostępności usług finansowych, zarówno z perspektywy
klienta jaki i instytucji finansowej.
Polski rynek technologii finansowej to jednak nie tylko wspomniane FinTechy.
Uczestników rodzimego rynku można podzielić na 5 głównych grup:
• Banki i bankowe akceleratory FinTech
• Podmioty międzybankowe
• Ubezpieczyciele
• Podmioty z innych obszarów gospodarki niż usługi finansowe
• FinTechy

Ubezpieczyciele

Banki
i bankowe
akceleratory
FinTech

FinTechy

Podmioty
międzybankowe

Mapa Polskiego
FinTechu

Podmioty
niebankowe

Neobanki/
challenger
banki

Źródło:
Opracowanie własne Accenture,
Cashless.pl, FinTech Poland

Na powyższej ilustracji wskazano także na tzw. Neobanki lub Challanger Banki,
o których nie wspomniano wcześniej. Podmioty tego typu nie działają jeszcze
na polskim rynku, chociaż doniesienia medialne o projekcie Horum Banku wskazują
na rosnącą aktywną w tym temacie1. Przykładem funkcjonującego już neobanku
jest działający w Niemczech N26.

1

Cashless.pl, Horum Bank sfinansuje swój rozwój emitując tokeny własnej kryptowaluty,
https://www.cashless.pl/4508-Horum-bank-kryptowaluta-150-mln-euro, dostęp 08.08.2018 r.
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Polski rynek FinTech

PROJEKTY FINTECHOWE W BANKACH (PRZYKŁADY)
Polskie banki już od ponad dekady wyróżniają się na tle zachodnioeuropejskich
konkurentów tempem wdrażania innowacji technologicznych i wachlarzem
nowoczesnych produktów i usług udostępnianych swoim klientom. Realizowane
one były zarówno w modelu wdrażania zmian in-house, przy udziale wewnętrznych
działów IT banków, jaki we współpracy z podmiotami trzecimi. Znacząca część nowości
produktowych ma charakter projektów fintechowych. Oznacza to, że część polskiego
rynku FinTech, czyli usług kierowanych m.in. do banków, miało charakter projektów
wewnętrznych.
Innym przejawem aktywności polskich banków w sektorze FinTech, która szczególnie
w ostatnich latach rozwija się z dużą dynamiką, jest proces przejęć FinTechów
przez banki. Przykładem takiego działania może być przejęcie firmy Zencard przez
bank PKO BP. Oferuje on usługi związane z obsługą procesów lojalnościowych
opartych o transakcyjność kartami płatniczymi, dzisiaj jako część grupy kapitałowej
największego polskiego banku.
Obszarem aktywności wiodących polskich banków w zakresie FinTechów są też
akceleratory. Ta forma działalności również wpisuje się w trend stymulowania
innowacji finansowej na rodzimym rynku przez banki, przy zachowaniu kontroli
nad ideą stojącą za zmianą oraz pozyskiwania talentów. Już 12 polskich instytucji
prowadziło, lub wciąż prowadzi projekty o charakterze akceleracyjnym lub podobnym:
• Alior Bank: Huge Thing
• BGŻ BNP Paribas Bank Polska: Office Hours
• Citi (Bank Handlowy w Warszawie): Citi Mobile Challenge
• Millennium: 317G Coworking
• Bank Pocztowy: GammaRebels powered by Poczta Polska
• Bank Pekao: Społeczny StartUp
• Bank Zachodni WBK: startMEup
• ING Bank Śląski: Akcelerator ING
• mBank: mAkcelerator
• PKO Bank Polski: Let’s Fintech
• Raiffeisen: Elevator Lab
• Santander Consumer Bank: Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej
Santander Universidades
Skoncentrowanie dużej części inicjatyw fintechowych w bankach to jedna z cech
charakterystycznych polskiego rynku FinTech, będąca również jednym z powodów
jego stosunkowo małego rozmiaru. Skumulowanie w jednym miejscu – którym jest
instytucja finansowa - kapitału, pomysłu i zasobów powoduje, że proces time-tomarket może jest krótszy, natomiast kierunek jego rozwoju skorelowany jest z celami
biznesowymi jednego z potencjalnych klientów, który uprzednio wszedł w rolę
inwestora.

Polski rynek FinTech
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PROJEKTY FINTECHOWE W PODMIOTACH MIĘDZYBANKOWYCH
(PRZYKŁADY)
Analizując projekty innowacyjne w sektorze bankowym nie można skupiać się
wyłącznie na poszczególnych uczestnikach rynku. Na tym obszarze rynku finansowego
dużą rolę odgrywają również podmioty trzecie, świadczące usługi na rzecz banków,
lub będące pośrednikami pomiędzy bankami a ich klientami, a na potrzeby niniejszego
raportu nazywamy je podmiotami międzybankowymi. Z uwagi na swoje znaczenie
oraz pozycję rynkową i one mają silne inklinacje do rozwoju w zakresie technologii
i wdrażania innowacji, tak więc zasługują na wzmiankę w niniejszym opracowaniu
Jedną z najdłużej obecnych na rynku firm tego typu jest Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. (KIR). Świadczy ona usługi dla banków i ich klientów w wielu
obszarach i można zaryzykować stwierdzenie, że wdrażała projekty o charakterze
fintechowym od samego początku ery nowoczesnych rozwiązań informatycznych
w bankowości. Najnowszymi przykładami tego typu aktywności są doniesienia
medialne mówiące o zaangażowaniu KIR w budowę huba komunikacyjnego między
bankami i podmiotami trzecimi dla usług związanych z PSD2, czy rozwiązania wyzwań
związanych z trwałym nośnikiem oparte o technologię blockchain.
Innym przykładem międzybankowego podmiotu realizującego projekty o charakterze
fintechowym jest Polski Standard Płatności. Jest on spółką joint venture sześciu
polskich banków komercyjnych, która wyewoluowała z projektu IKO wdrożonego przez
PKO BP. Obecnie PSP zarządza Blikiem, czyli alterantywnym sposobem płatności
niezmiennie zwiększającym wolumen przetwarzanych transakcji, opartym o rodzimy
know-how i będącym uzupełnieniem oferty płatniczej wiodących polskich banków
dla swoich klientów. Jest to wyjątkowy przykład na korzyści dla rynku i klientów
ze współpracy poszczególnych banków w formie stworzenia podmiotu
międzybankowego – katalizatora innowacji.

Bartosz Ciołkowski, Mastercard
Społeczność fintech należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku startupowego
w Polsce. Wierzę, że jej kreatywność, zwinność i nowe możliwości prawne, jakie oferuje wdrożenie
dyrektywy PSD II, dają szansę na przesunięcie granic tego, co branża finansowa jako całość może
zaoferować konsumentom.
Mastercard wspiera młode, obiecujące firmy fintech, aby umożliwić im pełne wykorzystanie ich potencjału.
Temu służą m.in. nasz program Start Path Global i platforma Accelerate, strategiczne partnerstwo
z The Heart czy nagrody wyróżniające najlepsze w kraju fintechy, takie jak te przyznane w ramach
Cashless Fintech Evening powered by Mastercard. Mamy ponad pół wieku doświadczenia we wspieraniu
rozwoju branży usług finansowych, więc jesteśmy znakomicie przygotowani do pomocy fintechom
w realizacji ich coraz ambitniejszych planów rozwojowych.
Wierzę, że najbardziej efektywną formą rozwoju polskich fintechów jest stwarzanie im warunków
do współpracy z korporacjami. Dlatego nie tylko sami angażujemy się w realizację razem z nimi
projektów komercyjnych, ale zachęcamy do tego również naszych partnerów biznesowych, np. banki.
Zaawansowanie technologiczne banków w Polsce sprawia, że nasz kraj może być polem wyjątkowo
owocnego współdziałania z fintechami, na przykład w ramach koncepcji bankowości otwartej,
która w najbliższych latach będzie się w Polsce dynamicznie rozwijać.

Polski rynek FinTech
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Ostatnim z przykładów podmiotów międzybankowych zasługujących na wzmiankę
w tym rozdziale są integratorzy płatności online. Są to firmy umożliwiające klientom
końcowym korzystanie z najdogodniejszej dla nich formy płatności za zakupy
w internecie. Jest ich w Polsce kilkadziesiąt i codziennie umożliwiają tysiącom klientów
na opłacanie swoich zakupów kartą płatniczą, przelewem czy wspomnianym Blikiem,
a przedsiębiorcom zapewniają kontrolę nad procesem płatniczym. Omawiając oferty
agregatorów płatności należy wspomnieć przede wszystkim o charakterystycznym dla
rodzimego rynku błyskawicznym przelewie online, zwanym popularnie „Pay-By-Link”,
który z pewnością można określić jako projekt o charakterze fintechowym.
Jest jedną z najpopularniejszych metod płatniczych w polskim internecie. Jest to
jeden z wyróżniających się w Europie pod względem bezpieczeństwa i szybkości
działania sposobów płacenia online, a jego działania zapewniają tacy dostawcy jak
wspomniany wcześniej KIR, PayU, Dotpay czy Blue Media, będące polskimi podmiotami
międzybankowymi.

PROJEKTY FINTECHOWE W TOWARZYSTWACH UBEZPIECZEŃ
(PRZYKŁADY)
InsurTech, czyli FinTech specjalizujący się w produktach i usługach w zakresie
ubezpieczeń, jest istotnym obszarem polskiego rynku branży innowacji finansowych.
Zasługuje on zapewne na osobne opracowanie z uwagi na wysoką specjalizację,
ale nie może go zabraknąć i w tym podsumowaniu. W ujęciu ilościowym jest to
z pewnością mniejsza część całego rynku.
Polski rynek InsurTech to zarówno podmioty trzecie świadczące usługi dla towarzystw
ubezpieczeniowych, jak i projekty wewnętrzne ubezpieczycieli, czy partnerstwa
strategiczne z FinTechami. Przykładami, które na pewno zasługują na przytoczenie,
są aplikacja Screenity czy platforma Play Ubezpieczenia.

PROJEKTY FINTECHOWE W PODMIOTACH NIEBANKOWYCH
(PRZYKŁADY)
Nie tylko banki, podmioty międzybankowe i inne instytucje finansowe dostrzegły
potencjał w projektach fintechowych. Wszędzie tam, gdzie płatność, proces
identyfikacji klienta czy personalizacja oferty są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu
komercyjnego, wdrożenia związane z innowacjami w świecie technologii finansowej
mają zastosowanie. Dostrzegają to podmioty działające w tak różnych branżach jak
PKN Orlen z aplikacją mobilną mFlota, dzięki której klienci flotowi mogą wygodnie
zapłacić za paliwo już przy dystrybutorze czy aplikacje związane z rozkładami jazdy
i planowaniem podróży, które udostępniły funkcję zakupu biletów na wybraną podróż:
Bilkom, Koleo czy Jakdojade.
Innym przykładem może być Allegro, wiodąca polska platforma handlu w internecie.
Od jakiegoś czasu buduje ona dział usług finansowych, efektywnie tworząc zespół
o charakterze fintechowym, działający w ramach tej organizacji. Sukces tego typu
platformy w dużej mierze zależy od powiązania procesu zakupowego z wygodnymi
rozwiązaniami płatniczymi.

Polski rynek FinTech
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Podsumowaniem niniejszej części jest poniższa ilustracja wskazująca na wybrane
przykłady inicjatyw o charakterze innowacji finansowej realizowanej poza FinTechami
w wąskim rozumieniu. Szczegóły tych przedsięwzięć znajdują się w załączniku
do niniejszego raportu.

Przykłady projektów fintech
realizowane przez podmioty
niebankowe

Przykłady projektów fintech
w bankach / podmiotach
międzybankowych

Akceleratory fintech
w bankach

Neobanki /
challenger banki

Zapowiedzi
nowych
inicjatyw

WPROWADZENIE DO MAPY POLSKIEGO FINTECHU
Głównym założeniem autorów Mapy było skupienie się wyłącznie na polskim
rynku FinTech. Pozwoliło to na skoncentrowanie wysiłku analitycznego na
rodzimym rynku, który dotychczas nie doczekał się kompleksowego opracowania
ilościowego i jakościowego. Wiedza na temat innowacji na rynku usług finansowych
była dotychczas rozproszona między publikacje skupiające się na konkretnych
grupach produktowych lub technologiach używanych do ich wytworzenia, a raporty
uwzględniające Polskę w sposób bardzo ogólny. Nie brakuje również raportów
dotyczących wybranych przedsiębiorstw w kontekście ich międzynarodowej
konkurencji.
Ponadto, polski rynek FinTech rozwija się niejako w cieniu wspomnianego wcześniej
otoczenia, w którym znaczącą rolę odgrywają banki, podmioty międzybankowe
i inne instytucje finansowe. Duża część potencjału fintechowego oraz produkcyjnych
wdrożeń produktów i usług dokonywało się w ramach dużych, dojrzałych organizacji,
które z uwagi na skalę swojego działania i potencjał ludzki były w stanie dostarczać
na rynek innowacyjne produkty i usługi. Niniejszy raport ma między innymi na celu
przedstawienie wyłącznie firm będących FinTechami, z wyłączeniem dojrzałych
instytucji.
Dodatkową motywacją, aby podjąć się analizy polskiego rynku FinTech oraz graficznie
przedstawić polskie firmy fintechowe w formie mapy jest liczba dostępnych podobnych
opracowań przygotowanych w innych krajach. Swoje mapy FinTech posiadają nie tylko
wysokorozwinięte rynki FinTech, jak Singapur i Izrael, ale także Litwa i Luksemburg.
Atrakcyjna forma przykuwająca uwagę czytelnika polegająca na umieszczeniu
logotypów przyporządkowanych do poszczególnych segmentów rynku używana jest
nie tylko na poziomie kraju. Konkurując na globalnym rynku, swoje mapy publikują
także regiony (np. stan Georgia w USA) czy miasta (Paryż, Sao Paolo).

Polski rynek FinTech
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Jacek Uryniuk, Cashless
W ubiegłym roku redakcja Cashless przygotowała publikację pt. „Abecadło polskiego fintechu”.
Było to proste zestawienie polskich firm działających w obszarze nowoczesnych usług finansowych.
Spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony czytelników oraz przedstawicieli branży
finansowej. To zainspirowało nas do pójścia dalej i stąd pomysł na stworzenie Mapy Polskiego Fintechu.
Do współpracy nad tym projektem zaprosiliśmy fundację Fintech Poland oraz międzynarodową firmę
consultingową Accenture. Dzięki temu zyskaliśmy wsparcie merytoryczne podnoszące wartość materiału.
Mapa Polskiego Fintechu to najbardziej kompleksowe na polskim rynku opracowanie na temat firm
i przedsięwzięć związanych z fintechem. Premiera Mapy Polskiego Fintechu miała miejsce 7 czerwca
2018 r. podczas Cashless Fintech Evening powered by Mastercard. Wyszukiwarkę polskich fintechów
można znaleźć na stronie internetowej serwisu Cashless. W tym miejscu zapraszam zaś do lektury
raportu na temat polskiego fintechu, przygotowanego wspólnie z Fintech Poland oraz Accenture.
Mapa Polskiego Fintechu jest projektem ciągłym i będzie się zmieniać podobnie jak wciąż zmienia
się obraz fintechu w Polsce. Kolejne firmy wprowadzają na rynek nowe usługi. Inne podmioty kończą
działalność albo zamykają swoje fintechowe biznesy. O tym wszystkim codziennie pisze serwis Cashless
i znajdzie to odzwierciedlenie w kolejnej edycji Mapy Polskiego Fintechu 2019.

OPRACOWANIA RYNKOWE POPRZEDZAJĄCE
MAPĘ POLSKIEGO FINTECHU
Rosnące znaczenie polskiego rynku FinTech dla szeroko pojętego sektora usług
finansowych i towarzyszące mu imponujące tempo zmian technologicznych były
dostrzegalne dla współautorów niniejszego raportu już wcześniej. Mapa Polskiego
FinTechu 2018 jest co prawda pierwszą próbą kompleksowej analizy polskiego rynku
technologii finansowej, ale już wcześniej Accenture, Cashless.pl oraz Fundacja FinTech
Poland podejmowali próby zmierzenia się z tematami związanymi z polskim FinTechem.
W 2017 roku serwis Cashless.pl opracował i opublikował Abecadło Polskiego FinTechu.
Redakcja przygotowała materiał zawierający ponad 60 podmiotów oferujących
innowacyjne usługi w ramach sektora usług finansowych oraz z pogranicza finansów
i innych branż, o ile w subiektywnej ocenie eksperckiej autorów Abecadła wykazywały
one potencjał by w przyszłości stać się FinTechem. Do tego zestawienia trafiły firmy,
które wykorzystują nowoczesne technologie i działają w obszarze finansów oferując
usługi konsumentom lub podmiotom gospodarczym niebędącym bankami. Ponadto,
aby daną firmę zaliczyć do polskiego fintechu założono, że powinna mieć ona swoją
główną siedzibę na terenie Polski, podobnie jak w przypadku Mapy Polskiego FinTechu.
Abecadło Polskiego FinTechu nie zawierało w sobie komponentu analizy ilościowej
i jakościowej polskiego rynku FinTech.
Fundacja FinTech Polska, również we współpracy m.in. z Accenture, przygotowała
raporty związane z podmiotami zaliczającymi się do tej kategorii. Dotychczasowe
publikacje miały jednak odmienny charakter. Koncentrowały się one na konkretnych
obszarach tematycznych związanych z nowoczesnymi technologiami w finansach
i bankowości, nie były natomiast próbą kwantyfikacji stanu bieżącego sektora czy
próbą opisu poszczególnych FinTechów.

Polski rynek FinTech
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Do wspomnianych publikacji należą m.in. raporty:
• „RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa”,
skupiający się na analizie firm oferujących produkty i usługi wspierające instytucje
finansowe w zapewnianiu zgodności z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi,
• „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej;
generacji w Polsce”, czyli ocena strategiczna bieżącej pozycji Polski na światowej
arenie FinTech hubów, uzupełniona o rekomendacje działań dla władz centralnych
naszego kraju w obszarze poprawy atrakcyjności rynku krajowego dla inwestycji
w innowacje.
Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że Mapa Polskiego FinTechu 2018 jest
na tym tle opracowaniem pionierskim, innym niż dostępne na rynku materiały.

ETAPY TWORZENIA MAPY POLSKIEGO FINTECHU
Tworzenie Mapy Polskiego FinTechu 2018 było procesem składającym się z czterech
głównych etapów, rozłożonych na kilkanaście tygodni systematycznych działań,
związanych z badaniem rynku.
Etap 1: Przygotowanie i dystrybucja ankiety internetowej dla FinTechów
Pierwszym etapem przygotowań Mapy było opracowanie ankiety internetowej,
która miała zostać wysłana do polskich FinTechów. Za jej pomocą autorzy raportu
zamierzali zebrać możliwie szeroki materiał do późniejszej analizy, będącej wsadem
merytorycznym do prezentacji i raportu wieńczącego pierwszą edycję Mapy.
Ankieta składała się z 37 pytań, które zagregować można w poniższe grupy:
• Ogólne informacje o firmie, zawierające pytania o formę prawną,
rok założenia czy miejscowość, w której działa;
• Informacje o bieżącym potencjale ludzkim wykorzystywanym w ramach
danej firmy i planach rozwoju w tym obszarze;
• Opis wykorzystywanych nowoczesnych technologii, czyli jednego z dwóch
głównych czynników klasyfikujących dany podmiot jako FinTech;
• Katalog świadczonych produktów i usług dla klientów docelowych,
z uwzględnieniem obecnych kierunków sprzedaży i planów rozwojowych
oraz charakterystyki grup docelowych.
Ankieta pozwalała także na przesłanie logotypów, które stanowić miały graficzne
zaznaczenie obecności danej firmy na Mapie Polskiego FinTechu.
Etap 2: Zebranie odpowiedzi od respondentów i analiza wyników ankiety
Ankieta przygotowana wspólnie przez autorów raportu została wysłana do FinTechów
spełniających wymienione wcześniej kryteria kwalifikujące do znalezienia się na Mapie.
Lista firm została opracowania na podstawie wiedzy eksperckiej, doświadczenia
rynkowego oraz badania rynku. W ten sposób zidentyfikowanych zostało przeszło
160 FinTechów, które otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu. W toku prac
około 10 firm zgłosiło się do serwisu Cashless z prośbą o dołączenie do grona
respondentów i znalezienie się na łamach tego pionierskiego opracowania.
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Polski rynek FinTech

Podczas dwóch tygodni przeznaczonych na zebranie odpowiedzi, autorzy raportu
otrzymali 73 unikalne ankiety wypełnione przez członków organów zarządzających
firmy lub jednostek odpowiedzialnych za relacje z mediami i PR. Wyniki zostały
znormalizowane i opracowane jakościowo przez zespół analityków w taki sposób, aby
jak najwięcej metryk opisujących polski rynek FinTech mogło być zaprezentowanych
szerszej publiczności. Najciekawsze z nich zostały dodane do materiału podsumowującego
proces przygotowania Mapy i zaprezentowane na przeznaczonym do tego wydarzeniu.
Równolegle toczył się proces wyłaniania nominacji w dwóch kategoriach nagród, które
miały być wręczone na wydarzeniu podsumowującym Mapę Polskiego FinTechu 2018.
Etap 3: Prezentacja wyników na wydarzeniu Cashless Fintech Evening
powered by Mastercard
Pierwsza publiczna prezentacja Mapy Polskiego FinTechu 2018 odbyła się na
wydarzeniu Cashless Fintech Evening powered by Mastercard. Zaprezentowali ją
dr Paweł Widawski z fundacji Fintech Poland oraz Karol Mazurek z Accenture.
Oprócz samej mapy, przedstawiono kilkanaście slajdów prezentujących najważniejsze
wnioski płynące z ankiety i podsumowano aktualny stan rozwoju polskiego rynku
FinTech. Ponadto, przywołano wnioski z raportu „FinTech Hub Polska – jak skutecznie
zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”, który w swoich konkluzjach
był komplementarny z wynikami ankiety.
Etap 4: Publikacja raportu podsumowującego
Ostatnim etapem prac nad pierwszą edycją Mapy Polskiego FinTechu jest niniejszy
raport. Jest to podsumowanie całego procesu prac nad Mapą oraz rzetelne
przedstawienie wyników ankiety. Ambicją raportu jest sprostanie wyznaczonemu przez
Accenture, Cashless.pl i Fundację FinTech Poland na początku roku celowi, którym
była próba stworzenia pierwszego kompleksowego opracowania nt. polskiego rynku
innowacji technologicznych w sektorze usług finansowych.

Adrian Kurowski, Visa
Sukces na rynku odniosą te firmy, które będą w stanie szybko dostosować się do nowych reguł gry
i zapewnić konsumentom najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika. Doceniamy ważną rolę
fintechów różnej wielkości, którym poprzez Visa Developer Platform zapewniamy dostęp do naszych
programistycznych interfejsów aplikacji (API) oraz zestawów narzędzi programistycznych (SDK).
Ważną rolę w poszukiwaniu nowych rozwiązań odgrywa sieć Centrów Innowacji Visa.
Firmy sektora fintech jako pierwsze skorzystają z nowego programu fast-track, który ma im umożliwić
tanie i ekspresowe dołączanie do globalnej sieci Visa. Włączenie się do niej start-upów będzie kwestią
zaledwie czterech tygodni. W czerwcu br. ogłosiliśmy uruchomienie programu inwestycyjnego
o wartości 100 mln dolarów, który wesprze rozwijającą się dynamicznie w Europie społeczność fintech.
Obejmuje on start-upy oferujące innowacyjne rozwiązania bankowości otwartej oraz wykorzystujące
nowatorskie technologie o obiecującym potencjale w zakresie nowych, bezpiecznych sposobów handlu.
Takie inwestycje na świecie nie są nowością dla Visa – wystarczy wspomnieć Klarnę, solarisBank
czy Paywork. Już ma miejsce współpraca z kilkoma innymi platformami, takimi jak Contis, EVRY,
Jaja, Revolut czy Wirecard, dzięki której powstają nowe rozwiązania ułatwiające życie konsumentom
i detalistom.
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Polski rynek
FinTech w 2018 r.
Dane do raportu podsumowującego Mapę Polskiego FinTechu 2018 zbierane były
głównie w oparciu o ankietę elektroniczną przygotowaną wspólnie przez autorów
raportu. Ankieta została rozdystrybuowana do przeszło kilkudziesięciu podmiotów,
które zostały zidentyfikowane w procesie wstępnej analizy polskiego rynku FinTech.
Badanie odbyło się w kwietniu 2018 r. i wszystkie dane pochodzą z tego okresu.
Ankieta składała się z 37 pytań, których celem były zebranie informacji na temat tego
kim są polskie FinTechy, jak wygląda ich aktualna sytuacja biznesowa i finansowa
oraz jakie są ich plany na przyszłość. W oparciu o wyniki, które przesłała około połowa
respondentów, powstała nie tylko graficzna ilustracja rynku w formie Mapy, ale także
statystyczne ujęcie uczestników rynku. Dane zebrane w ankietach przedstawione są
wyłącznie w formie zagregowanej i zanonimizowanej w celu ochrony powierzonych
przez poszczególne przedsiębiorstwa danych.
Wynikiem ankiety jest wspomniana wielokrotnie we wcześniejszych częściach raportu
Mapa, którą prezentujemy na kolejnej stronie. Omówienie wyników wybranych pytań,
które w naszej ocenie najlepiej obrazują polski rynek FinTech jest przedstawione
w dalszej części niniejszego rozdziału.

Polski rynek FinTech w 2018 r.

MAPA POLSKIEGO FINTECHU 2 0 1 8

14

Płatności

Inne

Pożyczki
i kredyty

Kanały
sprzedaży

Polskie
FinTechy

Ubezpieczenia

Middle lub
back office

Cyberbezpieczeństwo

Zarządzanie
finansami
przedsiębiorstwa

Zarządzanie
finansami
osobistymi

Na mapie przedstawiono większość podmiotów, wszystkie wymienione są w załączniku do raportu.

Rynki kapitałowe
i handel walutami
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DYSTRYBUCJA GEOGRAFICZNA POLSKICH FINTECHÓW
Rynek FinTech na świecie charakteryzuje się tendencjami do koncentracji geograficznej
w pojedynczych aglomeracjach miejskich lub regionach, takich jak Dolina Krzemowa
na wschodnim wybrzeżu USA czy Londyn w Wielkiej Brytanii. FinTechy szukają
swoich siedzib w miejscach dogodnych dla inwestorów, klientów oraz potencjalnych
pracowników, a także liczą na efekty synergii związane z lokowaniem swoich
siedzib głównych i centrów developerskich lub badawczych w pobliżu innych
innowacyjnych firm. Polskie FinTechy w prawie 60 proc. mieszczą się w Warszawie,
która jest największym miastem naszego kraju, a także jego centrum finansowym
i prężnym ośrodkiem akademickim. Ten stan rzeczy nie odbiega od ogólnych
tendencji centralizacyjnych występujących w Polsce, łatwych do zaobserwowania
w administracji państwowej, lokalizacji siedzib oddziałów globalnych koncernów czy
kierunkach migracji ludności.
Pozostałe 40 proc. przebadanych FinTechów jest bardzo rozproszonych na terenie
całego kraju. Drugim największym ośrodkiem skupiającym innowacyjne podmioty
z sektora FinTech jest Poznań (12 proc.) a trzecim Wrocław (8 proc.), ale różnica
pomiędzy nimi a stolicą jest znacząca. Na uwagę zasługuje fakt, że inne duże ośrodki
miejskie, takie jak Kraków, Trójmiasto czy metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska
odgrywają proporcjonalnie dużo mniejszą rolę niż stolica Wielkopolski, a niektóre są
na mapie nieobecne (Łódź, Rzeszów, Białystok czy Kielce).

Koszalin

Sopot

Skarbimierzyce
Szczecin

Złotniki
Poznań

Gdańsk
Bydgoszcz
Toruń

Olsztyn
Warszawa

Zielona Góra
Żary
Lublin

Wrocław
Katowice
Źródło:
Opracowanie własne Accenture,
Cashless.pl, FinTech Poland
na podstawie ankiety
przeprowadzonej przez redakcję
Cashless w kwietniu 2018 r.
na potrzeby Mapy Polskiego
FinTechu 2018

Tychy

Zawadzkie

Kraków

Pokazuje to, że Warszawa staje się w sposób naturalny polskim hubem FinTech
i tym samym wchodzi ona na globalny rynek i przychodzi jej konkurować z krajami
sąsiednimi, gdzie na uwagę zasługują Wilno czy Berlin, oraz wiodącymi na arenie
światowej ośrodkami innowacji, np. Doliną Krzemową, Londynem czy Singapurem.
Otwarte pozostaje pytanie czy jest gotowa na uczestnictwo w tej grze i w jaki sposób
polskie władze wspierają jej pozycję.
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DOJRZAŁOŚĆ POLSKICH FINTECHÓW
Rynek innowacji finansowej na świecie jest zjawiskiem stosunkowo nowym,
rozwijającym się w synergii z technologami informatycznymi, o które oparte są te
produkty i usługi. Do FinTechów nie zaliczają się zatem zbyt często podmioty dojrzałe,
o wieloletniej przeszłości. Wszak jeden z najstarszych banków fintechowych – niemiecki
Fidor Bank – powstał w 2008 roku. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w Polsce.
Według wyników ankiety opracowanych przez Accenture, Cashless.pl i fundację
FinTech Poland na potrzeby Mapy Polskiego FinTechu 2018, 60 proc. polskich Fintechów
funkcjonuje na rynku krócej niż 5 lat (rok założenia 2013 lub późniejszy), a tylko 3 proc.
działa dłużej niż 20 lat.
Oznacza to, że duża część polskich FinTechów to tzw. Startupy, czyli firmy znajdujące
się w pierwszym okresie swojego działania. Wiele z nich wciąż pracuje nad
udostępnieniem pierwszych produktów i usług swoim klientom, często nie osiągnęły
jeszcze punktu break-even, albo nie zaczęły jeszcze generować przychodów ze
sprzedaży. Jest to jedna z obserwacji wskazujących na niską dojrzałość polskiego
rynku FinTech, ale jednocześnie symptomem jego wzrostu jest rosnąca liczba
podmiotów zaliczanych do jego uczestników.

Krzysztof Korus, dLK Legal
Fintechy w Polsce podlegają w głównej mierze zunifikowanym regulacjom UE. Implementacja tych
regulacji przez Polskę jest zasadniczo poprawna, choć bolączką są błędy, przeoczenia i opóźnienia
w implementacji. Polskę na tle UE wyróżnia bardzo miękka regulacja lendtech, przedterminowe poddanie
branży krypto rygorowi AML (obowiązuje od lipca 2018 podczas gdy UE wymaga tego dopiero od 2020 r.)
oraz niespotykana w EU regulacja schematów płatniczych, czyli wydawania instrumentów płatniczych.
Dyrektywa PSD II, zapewniająca zautomatyzowany dostęp do rachunku bankowego przez podmioty
inne niż prowadzący rachunek, w Polsce została – z kilkoma wyjątkami – wiernie zaimplementowana.
Polskie środowisko podjęło decyzję o stworzeniu lokalnego standardu interfejsu PSD II, podobnie jak
Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Czechy.
Fintech otrzymał w Polsce bardzo istotne zachęty do rozpoczynania i wzrostu w tym kraju. Ustawą
implementującą PSD II otwarto start-up'om możliwość startu z produktami płatniczymi w Polsce jako
tzw. mała instytucja płatnicza, gdzie zamiast zezwolenia KNF wystarczy wpis do rejestru. Polski regulator
uruchomił program Innovation Hub, z którego skorzystało już kilkadziesiąt podmiotów, w tym wiele
z obszaru krypto, są wśród nich także banki. Wpisuje się to w obraz „konkurencji regulacyjnej”, będącej
konsekwencją możliwości paszportowania krajowej licencji na cały obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Unia Europejska, Norwegia, Lichtenstein, Islandia) – zwiększa się liczba podmiotów
uzyskujących licencję w krajach stawiających na otwartość na Fintech. Kraje przodujące w tym zakresie
(Wielka Brytania, Litwa) umożliwiają Fintech nie tylko sprawne uzyskanie licencji, ale także uczestnictwo
w systemach płatności, tak aby Paytech mógł zaoferować użytkownikom prowadzenie rachunków,
realizując ideę realnego konkurowania z bankami.
Fintech odpłaca się szacunkiem do regulacji. Po początkowym etapie poszukiwania sposobu na uniknięcie
regulacji, obserwuje się pełnoprawne zarządzanie obszarem compliance. Poza kilkoma przypadkami
z obszaru krypto żaden regularny Fintech nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF, mimo że
znalazły się tam banki, operatorzy telekomunikacyjni.
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POTENCJAŁ LUDZKI POLSKIEGO RYNKU FINTECH
Głównym zasobem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Suma ich
umiejętności, wiedzy i doświadczenia stanowi siłę i potencjalną przewagę
konkurencyjną, szczególnie w gospodarce wolnorynkowej. W dzisiejszym
zglobalizowanym świecie dostęp do technologii i środków trwałych jest wolny
i w mniejszym stopniu wpływa na zdolność danego podmiotu do wytworzenia
przewagi wobec swoich konkurentów. Z tego powodu potencjał ludzki polskich
FinTechów był jednym z obszarów, któremu zdecydowaliśmy się przyjrzeć bliżej
za pomocą rozesłanej ankiety.
Polski FinTech charakteryzuje się niewielką liczebnością zespołów funkcjonujących
w ramach danej organizacji. Prawie 60 proc. ankietowanych firm deklaruje, że
zatrudnia mniej niż 50 osób, a tylko 3 proc. z nich to duże organizacje liczące
ponad 250 pracowników. W korelacji z wynikami ankiety w zakresie roku założenia
organizacji, jest to kolejny dowód na poparcie tezy, że polski rynek FinTech jest we
wczesnej fazie rozwoju, a podmioty funkcjonujące na nim to w większości spółki młode
o niedużych rozmiarach.

7,5%
13,4%

od 1 do 9 osób

3,0%

28,4%

od 10 do 25 osób
od 26 do 50 osób

Źródło:
Opracowanie własne Accenture,
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Immanentną cechą FinTechów jest położenie mocnych akcentów na technologię.
Odzwierciedlone jest to w strukturze zatrudnienia, gdzie średnio 46 proc. zespołu
to pracownicy działów IT, a więc odpowiedzialni za budowę i rozwój zaplecza
technologicznego dla produktów i usług zaprojektowanych w jednostkach
biznesowych. 88 proc. polskich FinTechów działy IT umieściło w strukturach
wewnętrznych firmy, pozostali posiłkują się wsparciem zewnętrznym utrzymując
jedynie pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie produktu czy zarządzanie
w ramach swojej organizacji. Kolejną interesującą metryką jest udział kobiet w ogóle
zatrudnionych w sektorze FinTech w Polsce. Uśredniając otrzymane odpowiedzi,
jedynie 30 proc. pracowników to kobiety, przy czym w dwóch trzecich organizacji,
które odpowiedziały na ankietę, współczynnik ten jest jeszcze niższy.
Polskie FinTechy w przeważającej części posiadają zespoły wyłącznie w Polsce.
Tylko 28 proc. firm zatrudnia pracowników poza granicami kraju.
FinTechy zostały zapytane również o plany na przyszłość dot. rozwoju w obszarze
zasobów ludzkich. 3 na 4 firmy zamierzają w najbliższym czasie powiększać swoje
zespoły, ale o nie więcej niż 25 osób. Jedynie 18 proc. przedsiębiorców nie planuje
działań rekrutacyjnych innych, niż nakierowanych na utrzymanie bieżącej
liczebności zespołu.
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SEGMENTY KLIENTÓW
Jednym z najważniejszych obszarów decyzyjnych dla FinTechów, podobnie jak
przedsiębiorstw działających w innych branżach, jest określenie segmentów
docelowych dla oferowanych produktów i usług. Jest to kluczowy obszar dla strategii
rozwoju każdej firmy. Decyduje on o kanałach sprzedaży, wpływa na strategię
marketingową oraz strumienie przychodów ze sprzedaży.
Polskie FinTechy nie mają wiodącego modelu sprzedaży. W przypadku Mapy Polskiego
FinTechu 2018, respondenci mogli zaznaczyć w swoich ankietach więcej niż jedną
odpowiedź. Wyniki pokazują, że model B2C (czyli sprzedaż do klienta indywidualnego)
wybrało ok. 50 proc. ankietowanych, co jest wynikiem porównywalnym z sektorem B2B
w obszarze instytucji finansowych – co nie jest zaskakujące dla sektora FinTech
– oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Niewiele niższy wynik, 38 proc.,
dotyczył sektora dużych przedsiębiorstw innych niż instytucje finansowe.
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Na wyraźnie niższym poziomie kształtuje się zainteresowanie sprzedażą produktów
i usług do sektora publicznego. Może się to wiązać z kilkoma przyczynami, m.in.:
• koniecznością uczestnictwa w sformalizowanych procedurach przetargowych,
• wysokich wymaganiach stawianych oferentom przez administrację publiczną,
których młode i stosunkowo nieduże FinTechy nie są w stanie spełnić, lub
• niskim stopniem cyfryzacji polskiej administracji.

PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ POLSKIE FINTECHY
Pojęcie FinTech składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – „Fin” – odnosi się do
produktów i usług świadczonych przez podmioty z sektora, a związanych z obszarem
usług finansowych. Jedno z pytań zadanych w ankiecie odnosiło się właśnie do
tego zagadnienia. Jest ono kluczowe dla zrozumienia czym jest polski rynek FinTech
obecnie, gdyż to właśnie obszary produktowe pokazują czym tak naprawdę zajmują się
polskie firmy tego sektora.
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Zdecydowana większość wskazań dotyczyła rynku płatności. Nie jest to zaskakujące,
biorąc pod uwagę fakt, że płatności są niejako krwioobiegiem obrotu gospodarczego
oraz jedną z codziennych czynności wykonywanych przez osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze. Około 30 proc. wskazań dotyczyło kolejnych dwóch kolejnych wiodących
obszarów produktowych:
• 31 proc. wskazań dla obszaru pożyczek i kredytów, czyli produktów finansowych
o najwyższej marży dla banku czy firmy pożyczkowej. Jest to także obszar,
w którym panuje wysoka konkurencja, a digitalizacja procesów i przenoszenie ich
w całości do sfery online nie jest jeszcze na satysfakcjonującym poziomie,
• 30 proc. wskazań dla obszaru związanego z kanałami sprzedaży. Ten obszar
zawiera w sobie wszelkiego rodzaju usługi powiązane z cyfryzacją procesów
związanych z kontaktem z klientem, wsparcia i automatyzacji akwizycji produktów
związanych z rynkami finansowymi. Nie od dziś można zaobserwować trend
przenoszenia procesów sprzedażowych do sfery wirtualnej, czego dowodem
są np. malejąca liczba placówek bankowych w Polsce czy rozbudowa
kanałów elektronicznej komunikacji z klientem w procesach likwidacji szkód
komunikacyjnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Niewielką popularnością cieszą się produkty i usługi związane z bankowością
inwestycyjną i rynkami finansowymi. Może to wynikać z faktu, że ta część bankowości
nie jest w Polsce tak rozwinięta jak bankowość tradycyjna i transakcyjna, co ogranicza
popyt klientów instytucjonalnych na usługi fintechowe z tym związane.
Warto także odnotować, że jedynie 6 proc. respondentów aktywnie działa w sferze
cyberbezpieczeństwa. Jest to o tyle zaskakujące, że każdy proces sprzedażowy
czy obsługowy w internecie wymaga wsparcia w tej dziedzinie, aby zapewnić
poufność danych i uniemożliwić przejęcie ich przez osoby do tego niepowołane.
Obszar bezpieczeństwa w świecie wirtualnym jest częścią globalnego rynku FinTech
o bardzo dużym znaczeniu, a jeden z hubów globalnych – Tel Awiw – uczynił z niego
swoją specjalizację i jest wiodącym wytwórcą produktów i usług wspierających
bezpieczeństwo usług cyfrowych.
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TECHNOLOGIE STOSOWANE PRZEZ POLSKIE FINTECHY
Drugim składnikiem FinTechu jest technologia, która pozwala na wdrażanie
i zapewnienie ciągłości działania produktów i usług. Zgodnie z metodologią przyjętą
w raporcie fundacji FinTech Poland dot. szans polski na rynku konkurujących ze
sobą światowych FinTech Hubów, zapytaliśmy polskie FinTechy o zastosowane w ich
produktach i usługach technologie. Z uzyskanych odpowiedzi wyodrębnionych zostało
7 głównych grup technologicznych.
Głównym narzędziem wskazanym przez 69 proc. respondentów było API, jeden
z podstawowych współczesnych mechanizmów komunikacyjnych. Na niewiele niższym
poziomie znalazły się Intelligence Automation / Data Science oraz Big Data.

API
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tożsamości
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Pokazuje to, że polskie FinTechy wpisują się w globalne trendy technologiczne,
a wytwarzane przez nie produkty i usługi wspierają klientów w zakresie analizy
danych i dynamicznej personalizacji opartej o pozyskiwane informacje. Warto
również wspomnieć o 7 proc. respondentów, którzy korzystają z rozwiązań opartych
o Blockchain / DLT. Według niektórych ekspertów jest to technologia, która może
zdominować rynek FinTech w przyszłości, zatem jak najwcześniejsze rozpoczęcie prac
nad usługami wykorzystującymi jej potencjał, może być przewagą konkurencyjną tych
FinTechów. Innym globalnym trendem jest tzw. Internet Rzeczy (Internet of Things
– IoT). Już 12 proc. polskich FinTechów aktywnie stosuje technologie z tym związane.
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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POLSKICH FINTECHÓW
FinTech jest branżą o dużych potrzebach kapitałowych, zatem wielość dostępnych
metod finansowania jest jedną z cech dojrzałego rynku FinTech. Zgodnie z wynikami
ankiety, polskie firmy działające na tym rynku posiłkują się głównie kapitałem
własnym – prawie połowa respondentów wskazała tę odpowiedź. Oznacza to, że
założyciele tych firm muszą dysponować odpowiednio wysokim poziomem dostępnych
środków pieniężnych, aby być w stanie zbudować infrastrukturę techniczną oraz
pozyskać pracowników z rynku w celu wcielenia w życie pomysłów biznesowych.
W kategorii finansowania zewnętrznego najpopularniejszymi metodami jest
angażowanie inwestorów indywidualnych, zwanych także aniołami biznesu. Są to
najczęściej osoby zamożne, które w ten sposób inwestują swój osobisty majątek
zbudowany w innych branżach i są gotowe podjąć ryzyko związane z branżą
FinTech za cenę potencjalnie wysokiej stopy zwrotu. Innym wariantem pozyskiwania
kapitału jest dopuszczenie do biznesu funduszy Venture Capital, czyli podmiotów
wyspecjalizowanych w rozwijaniu małych firm w początkowej fazie ich istnienia
i zwielokrotnianie ich wartości przy pomocy własnego doświadczenia i grupy
specjalistów. Około 20 proc. FinTechów wskazało te metody pozyskiwania kapitału.
47,8%
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lub inwestor indywidualny
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Wśród badanych firm nie zidentyfikowano takich, które kapitał pozyskują poprzez
tzw. ICO, czyli finansowanie wykorzystujące technologię rozproszonych rejestrów,
czyli Blockchain. Jest to jedna z najbardziej popularnych w ostatnich miesiącach
metod pozyskiwania finansowania na działalność przez podmioty o potencjalnie
dużej innowacyjności świadczonych usług, ale powiązanych ze sporym ryzykiem
inwestycyjnym. Ten sposób finansowania nie znalazł jednak dotychczas zastosowania
w Polsce, a Komisja Nadzoru Finansowego odnosi się do niego z rezerwą.
Warto jednak wspomnieć, że zgodnie z doniesieniami prasowymi, planowany polski
neobank – Horum – rozważa wykorzystanie ICO w procesie pozyskiwania kapitału.
Ponadto, w kwietniu 2018 roku prawie 75 proc. FinTechów zadeklarowało, że do końca
tego roku będą starały się pozyskać finansowanie na rozwój swojej działalności. W tym
przypadku, jedynie 10 proc. firm będzie angażowało dalsze środki własne, a głównymi
sposobami pozyskania środków będą fundusze VC, inwestorzy indywidualni lub
instytucje finansowe. Można wysnuć z tego wniosek, że FinTechy chcą się rozwijać
i są świadome faktu, że rozwój ten będzie wymagał nieustannych wysiłków na rzeczy
przyciągnięcia inwestorów zainteresowanych ich planami biznesowymi.
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WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POLSKICH FINTECHÓW
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Jednym z kluczowych mierników sukcesu biznesowego każdego przedsiębiorstwa są
przychody osiągane ze sprzedaży produktów i usług. Nie inaczej sytuacja przedstawia
się w przypadku polskich FinTechów, dlatego jedna z sekcji ankiety dotyczyła właśnie
wartości sprzedaży FinTechów w ostatnich trzech latach (2015–2017).
Zdecydowana większość odpowiedzi wskazywała najniższy zdefiniowany w ankiecie
próg, definiujący przedział od 0 do 5 mln PLN rocznie. Koreluje to z analizą
pozostałych obszarów polskiego rynku FinTech, które wskazują na dominującą pozycję
świeżozakładanych startupów lub niewielkich podmiotów gospodarczych.
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KIERUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG POLSKICH FINTECHÓW
Rynek FinTech jest rynkiem o charakterze transgranicznym, głównie dzięki
niematerialnemu charakterowi produktów o usług. Oznacza to, że polskie FinTechy
mają możliwość pozyskiwania klientów i kontrahentów na dowolnym rynku.
Najłatwiejsze jest to w innych krajach Unii Europejskiej, dla których obowiązują zasady
swobodnego przepływu towarów i usług w ramach jednolitego rynku wspólnotowego.
Niemniej jednak, tendencje liberalizujące wymianę towarową z innymi regionami
świata otwierają polskim przedsiębiorcom coraz więcej rynków.
Przeważająca część ankietowanych FinTechów dostrzegło tę szansę i wykazuje
ambicje, aby pozyskiwać udziały na rynkach zagranicznych. Nie jest zaskoczeniem,
że najpopularniejszym kierunkiem ekspansji zagranicznej są kraje Europy, w tym
będące poza UE kraje środkowej i wschodniej części naszego kontynentu.
Prawie 40 proc. FinTechów wskazało na Stary Kontynent jako rynek zagraniczny,
na którym już są obecni.
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Planowana ekspansja

Mniej optymistycznie wygląda analiza działalności polskich firm na pozostałych
rynkach, szczególnie tych, gdzie sektor FinTech rozwija się najszybciej. Kraje Bliskiego
Wschodu, Ameryki Północnej i Azji to obszary najszybszego rozwoju innowacji
w sektorze usług finansowych, a obecność polskich produktów i usług nie jest
tamże imponująca. Odpowiednio 15 proc., 15 proc. i 5 proc. to wskaźniki wyliczone
na podstawie odpowiedzi respondentów. Można z tego wyciągnąć wniosek, że
polski rynek FinTech w ograniczonym stopniu produkuje firmy, które są uczestnikami
globalnej konkurencji, bardziej skupiają się na regionalnej ekspansji na terenie
macierzystego kontynentu.
Podobnie przedstawia się sytuacja, gdy zapytano polskie FinTechy o plany ich ekspansji
w przyszłości. Kraje ościenne oraz pozostałe kraje europejskie wskazywane są przez
przeszło 60 proc. respondentów, a udział rynków zamorskich pozostaje na podobnym,
lub w niektórych przypadkach niezmienionym poziomie.
Do wspomnianej wielokrotnie w niniejszym raporcie potrzeby stymulowania rozwoju
rynku FinTech potrzebne jest nie tylko działanie władz państwowych czy agend
rządowych powołanych do wspierania przedsiębiorczości w kraju i zagranicą.
Niezbędnym czynnikiem sukcesu jest też odważne podejście do ekspansji zagranicznej
samych przedsiębiorców i śmiałe budowanie planów dot. zaznaczenia swojej obecności
na rynkach wiodących w obszarze FinTech.
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Podsumowanie

Polski rynek FinTech jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Jak wskazują wyniki
ankiety omówione powyżej oraz konkluzje raportów opracowywanych m.in. przez
Accenture i Fundację FinTech Poland, Polska jest wciąż niedojrzałym hubem dla
FinTechów w porównaniu z globalnymi konkurentami, w szczególności z Azji i Ameryki
Południowej. Większość podmiotów zaliczanych do tego segmentu to początkujące
firmy, które w najlepszym wypadku generują niskie przychody, ale czasem znajdują się
jeszcze w fazie budowania swojej oferty produktowej.
Brak kompleksowej strategii wspierania tej obiecującej branży ze strony władz
centralnych czy agend rządowych zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości
powoduje, że brak jest katalizatora dynamicznego rozwoju innowacji. Nie ma jednego
ośrodka decyzyjnego i koordynacyjnego, który odpowiedzialny byłby za wyznaczenie
celów strategicznych dla polskiego FinTechu i skupiłby się na monitorowaniu
rozproszonych działań podejmowanych na rzecz ich realizacji.
O obecnej pozycji polskiego rynku FinTech, lub szerzej – obrazu poziomu cyfryzacji
całej polskiej gospodarki – świadczy pozycja naszego kraju w badaniu Komisji
Europejskiej „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Polsce
i pozostałych krajach UE”, opisującego poziom innowacyjności i digitalizacji usług
publicznych i sfery komercyjnej gospodarki. Kraje członkowskie UE oceniono na
podstawie wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI),
składającego się z 5 elementów oraz z uwzględnieniem danych jakościowych.
Polska zajęła w tym badaniu 6 miejsce od końca.
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Należy jednak dostrzec i docenić podejmowane próby zmiany tego stanu rzeczy
i poprawy atrakcyjności polskiego rynku – i szerzej polskiej gospodarki – dla sektora
FinTech. Jedną z nich podjął regulator, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja
powołała do życia forum współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych technologii.
Grupa robocza ds. rynku FinTech, skupiła wszystkich zainteresowanych uczestników
rynku: regulatora, FinTechy i banki. Po wielotygodniowych intensywnych pracach
uzgodniła i przygotowała ona kompleksowy raport dot. wymaganych zmian w ramach
reżimu regulacyjnego, aby nie hamować tempa wzrostu na rynku FinTech, a nawet
dodatkowo je stymulować. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez KNF, proces
usuwania zidentyfikowanych barier już się rozpoczął. Wspomniane we wcześniejszych
częściach niniejszego raportu akceleratory bankowe, projekty fintechowe
w instytucjach finansowych i innych też są działaniami, które oceniać można wyłącznie
pozytywnie, ale jednak nie są one wystarczające. Aby dogonić światowych liderów
– wiodące FinTech Huby – oraz przegonić ambitnych mniejszych graczy na tym rynku,
Polska musi podjąć szybko kompleksowe działania na rzecz wspierania start-upów
i FinTechów.
Przykładem, na który Polska powinna się oglądać w obszarze FinTech może być
podejście zastosowane u naszego północnego sąsiada, na Litwie. Tamtejsze
władze, we współpracy z regulatorem i uczestnikami rynku, dostosowują regulacje
do oczekiwań lokalnych i międzynarodowych liderów innowacji. Dochowując
zasad rozważnego zarządzania ryzykiem, czy podchodząc poważnie do tematów
cyberbezpieczeństwa, opracowano kompleksowy system zachęt i wspierania
FinTechów. Opiera się on o 6 filarów:
• Udostępnienie piaskownicy regulacyjnej
• Lekka licencja bankowa dla neobanków i challanger banków
• Dokładne zwymiarowanie krajowego rynku FinTech
• Dostęp do SEPA
• Dostęp do wspólnego rynku w ramach UE
• Dostęp do talentów z całej Europy

Polski rynek FinTech w 2018 r.
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Ostatnie trzy punkty nie są niczym wyjątkowym, te same auty mają pozostałe kraje
członkowskie UE czy EFTA – w tym Polska, natomiast w połączeniu z piaskownicą
regulacyjną czy lekką licencją bankową, stanowią szeroki system zachęt do
inwestowania właśnie na Litwie. To rozważne połączenie obecności na wspólnym
rynku z mądrą polityką regulacyjną przyciąga na Litwę inwestorów, talenty i ich
pomysły, a także dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa z innych krajów UE.
Przykładem tych ostatnich jest np. Revolut, który stara się o litewską licencję bankową.
Dzięki temu Litwa, kraj o przeszło 11-krotnie mniejszej gospodarce ma porównywalny
z Polską pod względem liczby FinTechów rynek.
Mapa Polskiego FinTechu nie będzie wydarzeniem jednorazowym. Edycja 2018 to
wyłącznie pierwszy etap ciągłego wysiłku analitycznego. Chcemy, aby Mapa była
odświeżana co najmniej raz w roku, w powiązaniu z powtarzanymi badaniami polskich
FinTechów w formie ankiet. Pozwoli nam to na regularnie zbieranie aktualnych
danych o rynku, a w rezultacie na udostępnienie szerszej publiczności wartościowego
opracowania. Mapa Polskiego FinTechu będzie się zmieniała również pod wpływem
opinii czytelników i samych FinTechów. Z tego powodu gorąco zachęcamy do kontaktu
z autorami raportu i przekazywania nam Państwa uwag i sugestii, które pozwolą
nam na ciągłą pracę and ulepszaniem Mapy i spełnianiu oczekiwań wszystkich
zainteresowanych.

Grzegorz Pawlicki, PKO BP
PKO Bank Polski jako organizacja otwarta na innowacje wspiera rozwój lokalnego ekosystemu fintech,
oferując m.in. infrastrukturę techniczną przystosowaną do rozwoju nowatorskich projektów. Współpraca
z firmami, które wykazują się niestandardowym podejściem do tradycyjnych rozwiązań finansowych to
szansa nie tylko dla naszego banku, ale dla całego sektora finansowego. Uruchomiony niedawno program
akceleracyjny „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, ma na celu połączenie dynamizmu, świeżości i energii
młodych firm z doświadczeniem, pozycją rynkową i skalą jednej z największych instytucji finansowych
w Polsce. W ramach akceleracji bank poszukuje rozwiązań z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia
pilotaży wewnętrznych, jak i produkcyjnych.
Firmy aplikujące do „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, otrzymują również dostęp do dedykowanego
narzędzia deweloperskiego, które pozwoli na wspólne tworzenie nowych produktów i usług dla naszych
klientów, wychodząc także poza przyjęte szablony PSD2. Szukamy startupów, które przyczynią się do
stworzenia nowych modeli biznesowych, dostarczenia usług dodanych (VAS-ów) lub podniosą jakość
doświadczeń klienta. Najciekawsze projekty otrzymują szansę na „wyskalowanie” swojego biznesu w ramach
programu „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Bank utworzył również fundusz venture capital (PKO VC
fundusz inwestycyjny zamknięty), którego zadaniem jest m.in. poszukiwanie start-upów oraz inwestycje
w tego typu spółki.
Współpraca ze start-upami przekłada się oczywiście na korzyści dla klientów banku. W ramach IKO, aplikacji
mobilnej PKO Banku Polskiego, udostępniliśmy naszym klientom OCR faktur. Funkcja umożliwia zrobienie
zdjęcia fakturze (nie musi posiadać kodu QR), a następnie dane z dokumentu są automatycznie zaczytywane do
formularza przelewu w naszej aplikacji. Rozwiązanie zostało wdrożone we współpracy ze startupem NuDelta.
Z możliwości współpracy z Bankiem skorzystał również ZenCard, który oferuje zaawansowane narzędzie
i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych, polsko-brytyjska spółka Coinfirm umożliwiająca
weryfikację autentyczności dokumentów bankowych w technologii Blockchain czy IC Solutions, dostarczający
narzędzie do utrwalania w formie elektronicznej tekstu pisanego za pomocą długopisu cyfrowego, dzięki
czemu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych.
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Załącznik

+

Lista Polskich FinTechów
i projektów o charakterze
fintechowym

Firmy fintechowe (106 firm)
Nazwa firmy: 1Pay Poland 							
Marka rynkowa: NicePay
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Rubież 46, Poznań, Polska
Strona internetowa: nicepay.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Kamil Modro
Opis rozwiązania: NicePay to aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android
oraz iOS. Umożliwia agregowanie w jednym miejscu różnych płatności, np. z tytułu
faktur za usługi telekomunikacyjne, dostawy prądu, gazu itp. Aby faktury trafiały
do aplikacji, użytkownik powinien podać u dostawcy usług unikatowy adres e-mail
wygenerowany po rejestracji w aplikacji. Płatność za rachunki może odbywać się
automatycznie lub w trybie ręcznym. Wówczas użytkownik musi potwierdzić
transakcję. Źródłem pieniądza może być podpięta do aplikacji karta płatnicza.
W trybie ręcznym można też zapłacić za pomocą Blika.

1.

Nazwa firmy: APDU						
Marka rynkowa: APDU
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Równoległa 2, Warszawa, Polska
Strona internetowa: apdu.pl (w budowie)
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Michał Głuchowski
Opis rozwiązania: Firma specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla branży
finansowej i płatniczej. Dostarcza m.in. aplikacje do terminali płatniczych.

2.

Nazwa firmy: Astarium			
Marka rynkowa: Koleo
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: koleo.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Jakub Czajkowski
Opis rozwiązania: Koleo to aplikacja mobilna umożliwiająca sprawdzanie połączeń
kolejowych oraz zakup biletu na pociąg bezpośrednio z poziomu smartfona.
Źródłem pieniądza do transakcji może być np. karta płatnicza podpięta do aplikacji.

3.
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Nazwa firmy: ATM Next							 4.
Marka rynkowa: ManyMany
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, Polska
Strona internetowa: manymany.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: członek zarządu Paweł Gil
Opis rozwiązania: ManyMany to kioski umożliwiające samodzielne korzystanie
z usług finansowych. ManyMany pozwala np. zaciągnąć pożyczkę, doładować telefon,
grę czy kupić ubezpieczenie.
Nazwa firmy: Autenti
5.
Marka rynkowa: Autenti
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Święty Marcin 29/8, Poznań, Polska
Strona internetowa: autenti.com
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Grzegorz Wójcik
Opis rozwiązania: Firma oferuje platformę do elektronicznego podpisywania
dokumentów online. Funkcja wysyłania dokumentu jest dostępna zarówno z urządzeń
stacjonarnych jak i aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami Android i iOS. Osoba
odbierająca dokument nie musi zakładać konta w Autenti, logować się czy ponosić
jakichkolwiek opłat. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych
jak i przedsiębiorstw.
Nazwa firmy: Bacca				
6.
Marka rynkowa: Bacca
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. KEN 18, Warszawa, Polska
Strona internetowa: bacca.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: zarząd: Cezary Świerszcz, Piotr Kujawa
Opis rozwiązania: Bacca oferuje szereg usług dla sektora ubezpieczeniowego.
Umożliwia pośrednikom oraz towarzystwom ubezpieczeniowym sprzedaż ubezpieczeń
na raty. Oferuje także aplikacje mobilne do płatności i telematyki oraz wdraża
płatności bezgotówkowe u pośredników ubezpieczeniowych dokonywane za
pośrednictwem terminali stacjonarnych.
Nazwa firmy: BankMail
7.
Marka rynkowa: BankMail
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Twarda 18, Warszawa, Polska
Strona internetowa: bankmail.pl
Rok założenia: 2016
Osoby zarządzające: Michał Olszewski, Piotr Kobierski
Opis rozwiązania: BankMail to elektroniczna skrzynka pocztowa zintegrowana
z systemem bankowości internetowej. Do skrzynki może trafiać ważna korespondencja,
np. urzędowa, dzięki czemu można uniknąć przechowywania papierowych listów. Nie
trzeba znać żadnych dodatkowych haseł – do skrzynki wchodzi się za pośrednictwem
bankowości elektronicznej. Usługa będzie dostępna dla klientów instytucji, które
nawiążą współpracę z BankMail.
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Nazwa firmy: Billon
8.
Marka rynkowa: Billon
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jana Pawła II 27, Warszawa, Polska
Strona internetowa: billongroup.com
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: zarząd: Andrzej Horoszczak, David Putts, Robert Kałuża
Opis rozwiązania: Billon rozwija usługi wykorzystujące technologię blockchain.
W oparciu o nią oferuje m.in. system płatności mobilnych czy rozwiązanie do
mikropłatności internetowych. Billon jest także dostawcą technologii umożliwiającej
przesyłanie dokumentów umownych do klientów z zachowaniem wymogów prawnych
dotyczących tzw. trwałego nośnika.
Nazwa firmy: BillTech Group
9.
Marka rynkowa: BillTech
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa, Polska
Strona internetowa: billtech.pl
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: zarząd Bartosz Petryński i Jędrzej Małolepszy
Opis rozwiązania: BillTech oferuje internetową platformę do płatności za stałe
rachunki, takie jak należności za usługi telekomunikacyjne, dostawy energii
elektrycznej, gazu, itd. Rejestracji na platformie dokonuje się za pośrednictwem
Facebooka, konta Google albo przy wykorzystaniu konta e-mail. Platforma umożliwia
import faktur od największych wystawców usług masowych. Można je opłacić jednym
przelewem przy wykorzystaniu pay by linku. Firma pracuje nad wprowadzeniem
automatycznych transakcji z rachunku powiązanej z platformą karty bankowej.
Nazwa firmy: Blue Media
10.
Marka rynkowa: Blue Media
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot, Polska
Strona internetowa: bluemedia.pl
Rok założenia: 1999
Osoby zarządzające: Konrad Kucharski, Andrzej Antoń, Sebastian Ptak
Opis rozwiązania: Firma oferuje szereg usług finansowych. Jest m.in. operatorem
systemu przelewów ekspresowych Blue Cash, platformy do udzielania pożyczek
Kokos, systemu BM.pl umożliwiającego automatyczną realizację płatności cyklicznych
za rachunki. Obsługuje też płatności bezgotówkowe w środowisku e-commerce.
Nazwa firmy: Braintri
11.
Marka rynkowa: Jiffee
Forma prawna: sp. z o.o., spółka komandytowa
Adres: ul. Wiśniowa 40B/12, Warszawa, Polska
Strona internetowa: jiff.ee
Rok założenia: 2013
Osoby zarządzające: Maciej Stępień, Wojciech Zatorski
Opis rozwiązania: Jiffee to system płatności mobilnych dostępny dla użytkowników
smartfonów zarówno z systemem Android jak i iOS. Do wymiany informacji pomiędzy
urządzeniem mobilnym a terminalem w sklepie internetowym wykorzystywane jest
łącze Bluetooth. Źródłem pieniądza może być karta bankowa lub rachunek płatniczy.
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Nazwa firmy: Brutto
12.
Marka rynkowa: Brutto.pl
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Frezerów 3, Lublin, Polska
Strona internetowa: brutto.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Piotr Strzelecki
Opis rozwiązania: Brutto.pl to rozwiązanie oferujące firmom usługę finansowania
faktur, dzięki której klienci mogą zamienić nieopłacone faktury na gotówkę. Platforma
Brutto.pl pozwala na integrację z programami do fakturowania. Analiza scoringowa
i decyzja o przyznaniu limitu finansowania trwa, zgodnie z deklaracją spółki,
kilkanaście sekund. Klient płaci za sfinansowanie danej faktury i za rzeczywisty okres
finansowania.
Nazwa firmy: BSS Poland
13.
Marka rynkowa: Stream, mHub, Tap2Go
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Solariego 4, Warszawa, Polska
Strona internetowa: bsspoland.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: zarząd: Krzysztof Trojak, Krzysztof Gajór
Opis rozwiązania: Spółka oferuje usługi dla instytucji finansowych. Stworzyła m.in.
system umożliwiający obsługę transakcji depozytowych we wpłatomatach oraz buduje
mHub, platformę pozwalającą bankom na oferowanie w swoich aplikacjach mobilnych
płatności zdalnych np. za parkingi czy bilety komunikacji miejskiej.
Nazwa firmy: Cardera
Marka rynkowa: Cardera
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Arkońska 11, Gdańsk, Polska
Strona internetowa: cardera.pl
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: zarząd: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, Ewa Feldman,
Iwona Sochacka
Opis rozwiązania: Cardera jest dostawcą usług płatniczych. Zajmuje się
m.in. processingiem transakcji w środowisku e-commerce, m-commerce,
jak i w stacjonarnych sklepach i punktach usługowych.

14.

Nazwa firmy: Cashbill
15.
Marka rynkowa: Cashbill
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Sobieskiego 2, Katowice, Polska
Strona internetowa: cashbill.pl
Rok założenia: 2008
Osoba zarządzająca: zarząd: Adrian Łęcki, Krzysztof Danilewicz
Opis rozwiązania: Cashbill dostarcza rozwiązania do płatności w środowisku
e-commerce. W ofercie firmy są m.in. przelewy typu pay by link, płatności kartowe
czy Blik.
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Nazwa firmy: CallPay
16.
Marka rynkowa: CallPay
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Abpa Baraniaka 88B, Poznań, Polska
Strona internetowa: callpay.pl
Rok założenia: 2009
Osoba zarządzająca: prezes Tomasz Waligóra
Opis rozwiązania: CallPay to aplikacja mobilna umożliwiająca dokonywanie płatności
zdalnych za bilety komunikacji miejskiej oraz bilety na przejazdy koleją. Aplikacja
jest dostępna dla mieszkańców kilkudziesięciu miast w Polsce. Źródłem pieniądza
może być np. powiązania z nią karta płatnicza. Dzięki zastosowaniu tokenizacji,
która pozwala zastąpić numer karty innym ciągiem cyfr, użytkownik nie musi
podawać każdorazowo przy transakcji nie tylko danych z awersu karty, ale i kodu
zabezpieczającego z rewersu.
Nazwa firmy: Cenatorium
17.
Marka rynkowa: Urban.one
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Piękna 68, Warszawa, Polska
Strona internetowa: urban.one
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: zarząd: Adam Sobczak, Łukasz Złakowski
Opis rozwiązania: Urban.one to rozwiązanie umożliwiające uzyskanie w kilka minut
rzetelnej wyceny mieszkania zlokalizowanego w jednym z 27 miast Polski. Wycena
dokonywana jest na podstawie autentycznych cen transakcyjnych nieruchomości.
Nazwa firmy: Cinkciarz.pl
18.
Marka rynkowa: CinkciarzPay
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Sienkiewicza 9, Zielona Góra, Polska
Strona internetowa: cinkciarz.pl
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: Marcin Pióro
Opis rozwiązania: CinkciarzPay to rozwiązanie kierowane zarówno do sklepów
internetowych, które chciałyby zaoferować swoim klientom dodatkową formę
płatności, jak i do klientów indywidualnych, którzy dzięki niemu mogą zyskać nowy
sposób dokonywania transakcji w środowisku e-commerce. W przyszłości CinkciarzPay
ma trafić także do sklepów stacjonarnych. Charakterystyczną cechą usługi jest
możliwość płacenia w jednej z 24 walut. Przed transakcją konto należy zasilić środkami
w wybranej walucie, a następnie można płacić unikając przy tym kosztów związanych
z przeliczeniami z dolarów czy euro.
Nazwa firmy: City-Nav
19.
Marka rynkowa: Jakdojade
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Grunwaldzka 43/4, Poznań, Polska
Strona internetowa: city-nav.com
Rok założenia: 2008
Osoby zarządzające: Bartosz Burek, Artur Szychta, Mikołaj Grajek
Opis rozwiązania: Jakdojade to jedna z najpopularniejszych w Polsce aplikacji
mobilnych związanych z transportem publicznym. Za jej pomocą można wyszukiwać
połączenia autobusowe czy kolejowe. Od niedawna umożliwia też zakup biletów
komunikacji miejskiej, m.in. w Warszawie i Trójmieście. Płaci się za nie przelewami
pay by link, kartą lub Blikiem.
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Nazwa firmy: Coinfirm Blockchain Lab
20.
Marka rynkowa: Coinfirm
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Matejki 31/6, Toruń, Polska
Strona internetowa: coinfirm.io
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Paweł Kuskowski
Opis rozwiązania: Firma dostarcza szereg rozwiązań wykorzystujących technologię
blockchain. W bankowości oraz w branży ubezpieczeniowej stosowane jest m.in.
rozwiązanie umożliwiające bezpieczną wysyłkę ważnych dokumentów do klientów
w postaci cyfrowej, takich jak tabele opłat i prowizji czy regulaminy umowne. Coinfirm
może pochwalić się pierwszymi komercyjnymi wdrożeniami swojej technologii.
Nazwa firmy: Columb Technologies		
Marka rynkowa: Taxxo
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Łubinowa 1F/1, Wrocław, Polska
Strona internetowa: taxxo.pl
Rok założenia: 2009
Osoba zarządzająca: zarząd: Małgorzata Latuszek, Paweł Sieniawski
Opis rozwiązania: Pod marką Taxxo oferowanych jest szereg narzędzi dla biur
księgowych oraz ich klientów. Oprogramowanie Taxxo w trybie online usprawnia
komunikację, obieg faktur, automatyzuje księgowanie integrując się z systemami
księgowymi, fakturującymi, bankowymi itd. Taxxo to także kanał sprzedaży
usług finansowych dobieranych w oparciu o faktyczne potrzeby firm bazujące na
automatycznej analizie danych przedsiębiorstwa.

21.

Nazwa firmy: Compay
22.
Marka rynkowa: Compay
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Strumykowa 26D/7, Zielona Góra, Polska
Strona internetowa: compay.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Michał Owsiński
Opis rozwiązania: Compay to internetowa porównywarka ofert agentów
rozliczeniowych, czyli operatorów terminali płatniczych oraz integratorów płatności
dla branży e-commerce. Na platformie Compay znaleźć można aktualne ceny usług
najważniejszych na polskim rynku dostawców usług płatniczych. Compay publikuje
też cykliczny indeks kosztów obsługi transakcji bezgotówkowych przygotowywany na
podstawie rzeczywistych stawek oferowanych przez dostawców usług.
Nazwa firmy: Comperia
Marka rynkowa: Comperia
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Konstruktorska 13, Warszawa, Polska
Strona internetowa: comperia.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Grzegorz Długosz
Opis rozwiązania: Comperia stworzyła internetową platformę pozwalającą
na porównanie ofert instytucji finansowych, takich jak banki czy towarzystwa
ubezpieczeniowe. Firma oferuje swoje usługi zarówno klientom indywidualnym
jak i biznesowym. Przez program afiliacyjny pośredniczy w sprzedaży produktów
finansowych na stronach innych serwisów.

23.
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Nazwa firmy: Conotoxia				
24.
Marka rynkowa: Conotoxia Pay
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Sienkiewicza 9, Zielona Góra, Polska
Strona internetowa: conotoxia.com
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: prezes Marcin Pióro
Opis rozwiązania: ConotoxiaPay to rozwiązanie, które umożliwiać ma dokonywanie
płatności w grach komputerowych. Będzie dostępne dla graczy z całego świata i ma
pozwalać na płatności w jednej ze 140 walut (w początkowym okresie w jednej z 24).
System będzie oparty o model działania cyfrowego portfela walutowego, który można
zasilić przelewem bankowym przed dokonaniem transakcji w grze.
Nazwa firmy: Consdata
25.
Marka rynkowa: Eximee
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Krysiewicza 9/14, Poznań, Polska
Strona internetowa: eximee.com
Rok założenia: 2003
Osoba zarządzająca: zarząd: Tomasz Framski, Maciej Ulaszewski
Opis rozwiązania: Eximee to platforma do sprzedaży produktów i usług finansowych,
w tym bankowych i ubezpieczeniowych.
Nazwa firmy: DialCom24/PayPro
26.
Marka rynkowa: Przelewy24
Forma prawna: sp. z o.o./spółka akcyjna
Adres: ul. Kanclerska 15. Poznań, Polska
Strona internetowa: przelewy24.pl
Rok założenia: 2008/2010
Osoba zarządzająca: prezes Piotr Kurczewski
Opis rozwiązania: Przelewy24 to integrator płatności internetowych. Oferuje bramkę
płatniczą, za pośrednictwem której sklepy internetowe mogą przyjmować płatności
bezgotówkowe. Osoby korzystające z usługi Przelewy24 mogą płacić za pomocą m.in.
przelewów typu pay by link czy w ciężar rachunku karty bankowej.
Nazwa firmy: Digital Teammates
Marka rynkowa: Digital Teammates
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Senatorska 18A, Warszawa, Polska
Strona internetowa: brak
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: zarząd: Mariusz Pultyn, Konrad Jakubiec
Opis rozwiązania: Digital Teammates dostarcza oprogramowanie wykorzystujące
roboty i pomagające firmom w automatyzacji rutynowych czynności.

27.

Nazwa firmy: Dual Core Fintech Forge
Marka rynkowa: Dual Core
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Mokotowska 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: dualcore.pl
Rok założenia: 2009
Osoba zarządzająca: zarząd: Karol Kuryło, Konrad Rakowski
Opis rozwiązania: Firma dostarcza szereg narzędzi informatycznych dla instytucji
finansowych, m.in. Cashmir – program dla firm z branży pożyczkowej. Wśród
oferowanych przez DCFF rozwiązań są np. systemy scoringowe wykorzystujące
screen scraping.

28.
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Nazwa firmy: eCard/Dotpay
29.
Marka rynkowa: eCard/Dotpay
Forma prawna: spółka akcyjna/spółka z o.o.
Adres: ul. Czackiego 7/9/11, Warszawa, Polska
Strona internetowa: ecard.pl, dotpay.pl
Rok założenia: 2000/2001
Osoba zarządzająca: zarząd: Andrzej Budzik, Przemysław Figarski, Dorota Ubysz
Opis rozwiązania: W ofercie spółek znajduje się pełne spektrum usług płatniczych
zarówno dla sektora e-commerce jak i dla sklepów i punktów stacjonarnych.
Wśród metod płatniczych oferowanych w internecie przez eCard/Dotpay znajdują się
m.in. przelewy typu pay by link, karty bankowe, Blik, itd.
Nazwa firmy: Efigence
30.
Marka rynkowa: Efigence
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Wołoska 9A, Warszawa, Polska
Strona internetowa: efigence.com
Rok założenia: 1999
Osoba zarządzająca: zarząd Marek Lesiak, Andrzej Szewczyk, Paweł Haltof
Opis rozwiązania: Efigence oferuje szereg rozwiązań informatycznych dla instytucji
finansowych, w tym banków, m.in. platformę bankowości cyfrowej EFI4.
Nazwa firmy: England
31.
Marka rynkowa: England
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Piłsudskiego 45, Koszalin, Polska
Strona internetowa: england.pl
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: prezes Agnieszka Remus
Opis rozwiązania: England oferuje internetową platformę do przelewów
w funtach i złotych pomiędzy użytkownikami w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
Przelewy realizowane są w ciągu kilku godzin. Transakcje powyżej 100 funtów
lub 500 zł są bezpłatne. W przypadku operacji o mniejszej wartości England pobiera
opłatę w wysokości trzech funtów lub 15 zł. Wcześniej należy zarejestrować się
w serwisie i na wskazany przez England rachunek przelać kwotę we własnej walucie.
Resztą, a więc także przewalutowaniem, zajmuje się England.
Nazwa firmy: Faktorama		
32.
Marka rynkowa: Faktorama
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Włodarzewska 33/5, Warszawa, Polska
Strona internetowa: faktorama.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Jakub Ananicz
Opis rozwiązania: Faktorama to platforma internetowa kierowana do dwóch grup
odbiorców. Z jej usług skorzystać mogą wystawcy faktur z sektora małych i średnich
firm, którzy ze względu na długie okresy płatności chcą sprzedać należności.
Po drugiej stronie są inwestorzy, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą jak i instytucje, które poszukują alternatywnych sposobów inwestycji.
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Nazwa firmy: Fandla		
33.
Marka rynkowa: Fandla
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa, Polska
Strona internetowa: fandla.com
Rok założenia: 2017
Osoby zarządzające: Wojciech Czajkowski, Marcin Stark
Opis rozwiązania: Fandla to internetowy faktoring dla małych i średnich firm.
Aby skorzystać z tej usługi, należy przesłać fakturę za pośrednictwem internetowej
platformy. Fandla kontaktuje się z odbiorcą i potwierdza zobowiązanie, następnie
specjalny algorytm ocenia ryzyko związane z płatnością. Na tej podstawie wystawcy
faktury proponowane są warunki wypłaty pieniędzy.
Nazwa firmy: Fenige		
34.
Marka rynkowa: Fenige
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. M Hłaski 10A, Warszawa, Polska
Strona internetowa: fenige.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Marcin Kopyś
Opis rozwiązania: Firma oferuje przelewy P2P, a więc między klientami indywidualnymi.
Transfer pieniędzy odbywa się z jednej karty płatniczej na inną kartę płatniczą w czasie
ok. 30 min. Transakcja może zostać zlecona na stronie internetowej a w przyszłości
także w aplikacji mobilnej.
Nazwa firmy: FinAi 		
35.
Marka rynkowa: FinAi
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Żurawia 6/12, Warszawa, Polska
Strona internetowa: finai.pl
Rok założenia: 2016
Osoby zarządzające: Rafał Czernik, Łukasz Dziekan, Paweł Ostrowski
Opis rozwiązania: FinAi to aplikacja mobilna do ubiegania się o pożyczki gotówkowe.
System korzysta z publicznych i otwartych baz danych, dzięki czemu proces składania
wniosku jest uproszczony – część danych, jak np. NIP zakładu pracy, pozyskiwanych
jest automatycznie. Pożyczki udzielane są przez banki współpracujące z FinAi.
Nazwa firmy: Finansowo
36.
Marka rynkowa: Finansowo.pl
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Inżynierska 8, Warszawa, Polska
Strona internetowa: finansowo.pl
Rok założenia: 2008
Osoby zarządzające: Piotr Strzelecki, Rafał Agnieszczak
Opis rozwiązania: Finansowo.pl to platforma pożyczek społecznościowych, która łączy
klientów indywidualnych zainteresowanych udzieleniem oraz wzięciem pożyczki na
określonych warunkach finansowych.
Nazwa firmy: Finanteq
37.
Marka rynkowa: Finanteq
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. T. Zana 32A, Lublin, Polska
Strona internetowa: finanteq.com
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Dobromir Piekarski
Opis rozwiązania: Firma dostarcza wiele rozwiązań dla instytucji finansowych,
w tym banków. Jednym z jej produktów jest superwallet. To koncepcja polegająca
na umożliwieniu klientom banków – użytkownikom ich aplikacji mobilnych, robienia
zakupów bezpośrednio w bankowości mobilnej. Przykładem zastosowania mogą być
np. bilety komunikacji miejskiej dostępne w aplikacji bankowej.
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Nazwa firmy: Finiata
38.
Marka rynkowa: Finiata
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Grodzka 42/1, Kraków, Polska
Strona internetowa: finiata.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: dyrektor zarządzający Krzysztof Węcławowicz
Opis rozwiązania: Firma oferuje usługi faktoringowe dla małych i średnich firm. Proces
wnioskowania jest zautomatyzowany i odbywa się poprzez platformę internetową.
Nazwa firmy: Fritz Group
39.
Marka rynkowa: Fritz Exchange
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Al. Focha 32/7, Kraków, Polska
Strona internetowa: fritzexchange.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Piotr Mazgaj
Opis rozwiązania: Fritz Group to szereg rozwiązań dla klientów wymieniających
waluty. Firma oferuje na przykład sieć automatycznych kantorów wymiany walut
przypominających bankomaty czy wpłatomaty. Fritz Group to także aplikacja mobilna
na urządzenia z systemem Android i iOS umożliwiająca wymianę pieniędzy oraz
program oferujący moneyback za zakupy dokonywane w sklepach internetowych.
Nazwa firmy: FX Solutions 		
40.
Marka rynkowa: FX Manago
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa, Polska
Strona internetowa: fxmanago.com
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: zarząd: Radosław Wierzbicki, Grzegorz Andruszkiewicz
Opis rozwiązania: FX Manago to zespół narzędzi umożliwiających firmom zarządzanie,
planowanie, monitowanie ryzyka itp. związane z wymianą walut.
Nazwa firmy: GoPay 		
41.
Marka rynkowa: GoPay
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jana Pawła II 27, Warszawa, Polska
Strona internetowa: gopay24.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Robert Pietras
Opis rozwiązania: GoPay to płatności za bilety komunikacji miejskiej. GoPay
oferuje m.in. aplikację mobilną na najważniejsze systemy operacyjne. Apka jest
zintegrowana z portfelem cyfrowym Masterpass, co pozwala na wygodne opłacanie
zakupionych biletów. GoPay umożliwia także kupowanie biletów długookresowych za
pośrednictwem strony internetowej. Wówczas bilet jest wysyłany na adres e-mail lub
można go wydrukować a podczas kontroli wystarczy pokazać kod QR biletu.
Nazwa firmy: Greencash Technologie 		
42.
Marka rynkowa: Greencash
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Towarowa 9/36, Olsztyn, Polska
Strona internetowa: greencash.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: Bartosz Zaborowicz
Opis rozwiązania: Firma dostarcza urządzenia automatyczne, takie jak wpłatomaty,
opłatomaty, kioski finansowe, itd.
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Nazwa firmy: GTR Finance
43.
Marka rynkowa: PayPo
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, Warszawa, Polska
Strona internetowa: paypo.pl
Rok założenia: 2015
Osoby zarządzające: Radosław Nawrocki, Grzegorz Iwaniuk
Opis rozwiązania: PayPo to system umożliwiający odroczenie płatności za zakupy
internetowe. Z rozwiązania mogą korzystać osoby, które zarejestrują się w serwisie na
przykład przy okazji pierwszych zakupów. Należności reguluje się w ciągu 21 dni od
zakupu. Można je także rozłożyć na cztery miesięczne raty. Limit kredytowy, w ramach
którego można robić zakupy, wzrasta w miarę zwiększania się liczby transakcji.
Nazwa firmy: Hipro
44.
Marka rynkowa: hiPRO
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, Polska
Strona internetowa: hipro.pl
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: zarząd: Artur Olech, Anna Wójtowicz
Opis rozwiązania: hiPRO to platforma łącząca klientów firm ubezpieczeniowych
z bankami. Dzięki niej osoba kupująca ubezpieczenie może opłacić składkę kredytem
a następnie spłacać należność w miesięcznych ratach.
Nazwa firmy: IAI
45.
Marka rynkowa: IAI
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Al. Piastów 30, Szczecin, Polska
Strona internetowa: idosell.com
Rok założenia: 2009
Osoba zarządzająca: prezes Sebastian Muliński
Opis rozwiązania: Spółka dostarcza kompleksowe systemy do obsługi sklepów
i hurtowni internetowych a także systemy rezerwacji miejsc online w hotelach i innych
obiektach noclegowych. Rozwiązania oferowane przez IAI pozwalają na integrację
z bankami oraz podmiotami obsługującymi płatności w środowisku e-commerce.
Nazwa firmy: ICRA 		
46.
Marka rynkowa: ICRA
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Wilcza 14B/20, Warszawa, Polska
Strona internetowa: icra.com.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Krzysztof Dresler
Opis rozwiązania: ICRA to niezależny doradca kredytowy, pozwalający obniżyć raty
spłacanych kredytów. Do oceny zdolności kredytowej klientów i przygotowania ich
profilu wykorzystuje aplikację scoringową ICRAscore.
Nazwa firmy: IC Solutions
47.
Marka rynkowa: IC Solutions
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Rubież 46/C3, Poznań, Polska
Strona internetowa: icsolutions.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: zarząd: Rafał Witkowski, Przemysław Jesionowski
Opis rozwiązania: IC Solutions jest dostawcą różnych rozwiązań dla branży finansowej.
Jednym z nich jest długopis IC Pen. Umożliwia on tworzenie dokumentów papierowych
i jednoczesne powstawanie ich elektronicznych odpowiedników.
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Nazwa firmy: Identt
48.
Marka rynkowa: Identt
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Księcia Witolda 49/13, Wrocław. Polska
Strona internetowa: identt.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: zarząd: Jan Szajda, Piotr Giedziun
Opis rozwiązania: Identt oferuje rozwiązania ułatwiające prawidłową identyfikację oraz
weryfikację tożsamości klienta. Firma wykorzystuje do tego m.in. tzw. wideoweryfikację.
Nazwa firmy: Igoria Trade 		
49.
Marka rynkowa: IgoriaCard
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Puławska 111A/109, Warszawa, Polska
Strona internetowa: igoriacard.com
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Wojciech Kuliński
Opis rozwiązania: Igoria Trade to spółka znana przede wszystkim z kantoru
internetowego Trejdoo. Od niedawna oferuje jednak także wielowalutową kartę
płatniczą IgoriaCard dostępną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Pozwala
ona na płatności w wiele walutach i unikanie wysokich kosztów związanych
z przeliczeniami.
Nazwa firmy: Innect 			
50.
Marka rynkowa: feeCompas
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Stolarska 14, Wrocław, Polska
Strona internetowa: innect.eu
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: zarząd: Piotr Buszka, Artur Marsy
Opis rozwiązania: feeCompas to aplikacja służąca do monitorowania ofert w zakresie
produktów finansowych. Rozwiązanie kierowane jest do instytucji finansowych, m.in.
banków.
Nazwa firmy: InPay
Marka rynkowa: InPay
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Mokotowska 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: inpay.pl
Rok założenia: 2013
Osoby zarządzające: Lech Wilczyński, Sławomir Więch
Opis rozwiązania: Spółka dostarcza sklepom internetowym i stacjonarnym usługi
umożliwiające przyjmowanie płatności za produkty i usługi w kryptowalutach,
np. w bitcoinie.

51.

Nazwa firmy: Insurance Partners 		
Marka rynkowa: Velochron
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Wilcza 22/28, Warszawa, Polska
Strona internetowa: velochron.pl (w budowie)
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Artur Chyła
Opis rozwiązania: Firma buduje rozwiązanie umożliwiające łatwe ubezpieczanie
sprzętu rowerowego. Partnerem spółki, który przygotowuje specjalne pakiety
ubezpieczeniowe dla jej klientów, jest towarzystwo Allianz. Założyciele Velochron
deklarują komercyjne wdrożenie usługi w 2018 roku.

52.
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Nazwa firmy: InviPay 		
53.
Marka rynkowa: InviPay
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: invipay.com
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Marcin Pasenik
Opis rozwiązania: Firma oferuje internetową platformę do mikrofaktoringu. Z jej usług
korzystają przede wszystkim małe i średnie firmy, borykające się z długimi okresami
płatności za faktury. System zarządzany przez InviPay pozwala też na finansowanie
faktur kosztowych fakturami sprzedażowymi.
Nazwa firmy: IPOS 		
54.
Marka rynkowa: IPOS
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Al. Jerozolimskie 162A, Warszawa, Polska
Strona internetowa: ipos.pl
Rok założenia: 2014
Osoby zarządzające: Michał Pawłowski, Jacek Kucharzewski, Adam Tomaszewski
Opis rozwiązania: IPOS dostarcza urządzenie będące połączeniem tradycyjnego
terminala płatniczego z drukarką fiskalną. Dodatkowo IPOS jest wyposażony
w oprogramowanie wspomagające sprzedaż. Dzięki temu jego użytkownik, a więc
na przykład właściciel sklepu stacjonarnego, posiadając jedno urządzenie może
akceptować płatności bezgotówkowe, zarządzać sprzedażą sklepu i drukować paragony
fiskalne zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, przez co nie potrzebuje
oddzielnej kasy fiskalnej.
Nazwa firmy: IQ Money
55.
Marka rynkowa: IQ Money
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Senatorska 2, Warszawa, Polska
Strona internetowa: iqmoney.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: zarząd: Monika Chwiedziewicz, Arkadiusz Zaremba
Opis rozwiązania: Firma kieruje swoje usługi m.in. do towarzystw funduszy
inwestycyjnych. Jej produkt to, jak deklarują przedstawiciele spółki, pierwsza w Polsce
platforma robo-advisory, czyli doradztwa inwestycyjnego, wykorzystująca roboty.
Nazwa firmy: iTaxi 		
Marka rynkowa: iTaxi
Forma prawna: sp. z o. o.
Adres: ul. Legionowa 28, Białystok, Polska
Strona internetowa: itaxi.pl
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: Lech Kaniuk
Opis rozwiązania: Spółka oferuje aplikację mobilną do zamawiania i płatności za
przejazdy osobowe świadczone przez licencjonowanych taksówkarzy.

56.

Nazwa firmy: Kontomatik
57.
Marka rynkowa: Kontomatik
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Prosta 32, Warszawa, Polska
Strona internetowa: kontomatik.pl
Rok założenia: 2009
Osoba zarządzająca: dyrektora zarządzający Piotr Warsicki
Opis rozwiązania: Kontomatik dostarcza rozwiązanie umożliwiające tzw. behawioralną
analizę zdolności kredytowej klienta. Analiza odbywa się na podstawie historii transakcji
klienta na rachunku osobistym. Klient dostarcza historię online w postaci pliku PDF lub
Kontomatik zaciąga dane automatycznie przy wykorzystaniu technologii screen scraping.
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Nazwa firmy: Krajowy Integrator Płatności
58.
Marka rynkowa: Tpay.com
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Święty Marcin 73/6, Poznań, Polska
Strona internetowa: tpay.com
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: zarząd: Paweł Działak, Jarosław Growin
Opis rozwiązania: Firma obsługuje płatności internetowe. Jest też dostawcą mobilnego
terminala płatniczego FastPass. Rozwiązanie pozwala na przyjmowanie płatności
bezgotówkowych od użytkowników systemu Blik bezpośrednio na smartfonie.
Nazwa firmy: Kundi		
59.
Marka rynkowa: Kundi
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Konstancińska 2, Warszawa, Polska
Strona internetowa: kundi.pl
Rok założenia: 2016
Osoby zarządzające: Wojciech Kamiński, Michał Kwasek
Opis rozwiązania: Kundi to aplikacja mobilna do ubezpieczeń społecznościowych.
Koncepcja rozwiązania zakłada tworzenie grup klientów ubezpieczających np. sprzęt
elektroniczny o podobnej wartości. Dzięki zakupom grupowym polisy mają być tańsze.
Ubezpieczający z założenia mają być osobami sobie znanymi, co ma zniechęcać
do wyłudzeń odszkodowań i wpływać dodatkowo na niższy koszt ubezpieczeń.
Cześć składek wpłacanych przez klientów ma tworzyć fundusz rezerwowy na wypłatę
odszkodowań. Niewykorzystane pieniądze mają trafiać z powrotem do klientów.
Nazwa firmy: LeaseLink 		
60.
Marka rynkowa: LeaseLink
Forma prawna: sp. z o. o.
Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 59, Warszawa, Polska
Strona internetowa: leaselink.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: zarząd: Wojciech Kazimierski, Marcin Grodowski, Jacek Obrocki
Opis rozwiązania: LeaseLink to platforma internetowa umożliwiająca przedsiębiorcom
finansowanie online leasingiem zakupów tzw. środków trwałych, a więc np. sprzętu
komputerowego. LeaseLink oferuje też usługę, dzięki której przedsiębiorcy mogą
korzystać z urządzeń w modelu abonamentowym.
Nazwa firmy: Lendguru 		
Marka rynkowa: Lendguru.pl
Forma prawna: sp. z .o.
Adres: Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa, Polska
Strona internetowa: lendguru.pl
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: prezes Michał Świerczyński
Opis rozwiązania: Lendguru.pl to serwis internetowy, za pośrednictwem którego
małe i średnie firmy mogą pozyskiwać finansowanie na rozwój swojego biznesu.
Lendguru.pl na zapytanie przedstawia spersonalizowane oferty banków, firm
pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych, itd.

61.

Nazwa firmy: Lepsza Oferta 		
62.
Marka rynkowa: Lepsza Oferta
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: os. Bohaterów Września 82, Kraków, Polska
Strona internetowa: lepszaoferta.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Paweł Słowiakowski
Opis rozwiązania: platforma umożliwiająca optymalizację kosztów usług finansowych,
telekomunikacyjnych, medycznych oraz kosztów zakupu energii, gazu itp.
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Nazwa firmy: Liber Finance			
Marka rynkowa: Compare King
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Plac Europejski 2, Warszawa, Polska
Strona internetowa: compareking.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Rene Skaflestad
Opis rozwiązania: Compare King to internetowa porównywarka kredytów
gotówkowych.
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63.

Nazwa firmy: Loando 		
64.
Marka rynkowa: Loando
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Marka Kotańskiego 8/3, Olsztyn, Polska
Strona internetowa: loando.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Maciej Suwik
Opis rozwiązania: Jeżeli są porównywarki kredytów bankowych, lokat, rachunków
osobistych a nawet kantorów internetowych, to dlaczego ma nie być porównywarki
pożyczek niebankowych. Loando to właśnie porównywarka chwilówek, pożyczek
ratalnych oraz pożyczek dla firm oferowanych przez instytucje niezależne od banków.
Nazwa firmy: Loterity 		
65.
Marka rynkowa: Loterity
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Niedźwiedzia 29B, Warszawa, Polska
Strona internetowa: loterity.com
Rok założenia: 2012
Osoby zarządzające: Sebastian Magda, Bartosz Kalinowski
Opis rozwiązania: Firma dostarcza kompletny system do obsługi gier liczbowych
i loterii za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Rozwiązanie zostało zaprojektowane
z myślą o loteriach regulowanych. Obsługuje kilka dostępnych sposobów płatności,
m.in. karty bankowe i konto PayPal a w przyszłości ma zostać uzupełnione o inne
rozwiązania.
Nazwa firmy: Manubia
Marka rynkowa: Price Panorama
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Domańskiego 13/6, Żary, Polska
Strona internetowa: pricepanorama.com
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Marek Małachowski
Opis rozwiązania: Price Panorama to rozwiązanie umożliwiające śledzenie ofert,
cen produktów oraz sprawdzania czy są dostępne we wskazanych sklepach
internetowych. System jest w stanie obserwować ofertę każdego sklepu.
Przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników firm działających w środowisku
e-commerce pragnących śledzić poczynania konkurencji.

66.

Nazwa firmy: Mastercard Payment Transaction Services (d. Trevica) 		
67.
Marka handlowa: Mastercard Payment Transaction Services
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Sobieskiego 104, Warszawa, Polska
Strona internetowa: Mastercard.pl
Rok założenia: 2008
Osoba zarządzająca: prezes Marcin Cichocki
Opis rozwiązania: MPTS (d. Trevica) jest dostawcą szeregu rozwiązań płatniczych.
Oferuje m.in. rozwiązania do zbliżeniowych płatności mobilnych.
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Nazwa firmy: Metis Finance (dawniej Lendguru)
Marka rynkowa: Metis.Finance
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Gen. K. Pułaskiego 49, Lublin, Polska
Strona internetowa: metis.finance
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: prezes Michał Świerczyński
Opis rozwiązania: Metis.Finance to narzędzie ułatwiające właścicielom firm
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metis.Finance analizuje dane z faktur
i rachunków bankowych i na tej podstawie pokazuje stan firmy w przeszłości oraz
prognozuje jej finanse w przyszłości.
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68.

Nazwa firmy: Mobilum 		
69.
Marka rynkowa: Mobilum
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Glacis Road GX111AA, Gibraltar
Strona internetowa: mobilum.com
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: prezes Wojciech Kaszycki
Opis rozwiązania: Firma buduje system umożliwiający dokonywanie transakcji
w tradycyjnych sklepach stacjonarnych oraz w środowisku e-commerce zwykłą
kartą płatniczą, ale z konta prowadzonego w kryptowalucie, np. w bitcoinach. Cechą
charakterystyczną budowanego rozwiązania ma być możliwość płacenia cyfrowymi
pieniędzmi w czasie rzeczywistym. Spółka została zarejestrowana za granicą, ale
większość zespołu stanowią Polacy.
Nazwa firmy: Monetivo 		
Marka rynkowa: Monetivo
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Botaniczna 8, Poznań, Polska
Strona internetowa: monetivo.com
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Grzegorz Agaciński
Opis rozwiązania: Monetivo oferuje system płatności dla sklepów internetowych.

70.

Nazwa firmy: Monevia 		
71.
Marka rynkowa: Monevia
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Słowackiego 1, Bydgoszcz, Polska
Strona internetowa: monevia.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Maciej Drowanowski
Opis rozwiązania: Monevia dostarcza platformę umożliwiającą finansowanie faktur
z wydłużonym terminem płatności, wystawianych przez małe i średnie firmy.
Nazwa firmy: mPay
72.
Marka rynkowa: mPay
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Grochowska 21A, Warszawa, Polska
Strona internetowa: mpay.pl
Rok założenia: 2003
Osoba zarządzająca: prezes Maciej Orzechowski
Opis rozwiązania: mPay to prekursor płatności zdalnych na polskim rynku. Jego
aplikacja mobilna na smartfony umożliwia płatności m.in. za bilety komunikacji miejskiej
oraz postój w płatnych strefach parkowania w kilkudziesięciu miastach w Polsce.
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Nazwa firmy: My płacimy 		
73.
Marka rynkowa: My płacimy
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Królowej Jadwigi 43, Poznań, Polska
Strona internetowa: myplacimy.pl
Rok założenia: 2016
Osoby zarządzające: Grzegorz Wierzbicki, Radosław Frankowski, Łukasz Olek
Opis rozwiązania: My płacimy to system odroczonych płatności za zakupy internetowe.
Klient kupując produkty w sklepie internetowym wysyła potwierdzenie zamówienia,
a My płacimy analizuje jego zdolność kredytową i przyznaje limit finansowania,
z którego pokrywany jest koszt zakupów. Sklep wysyła zamówienia do klienta, a ten
zwraca pieniądze do My płacimy po 10 tygodniach.
Nazwa firmy: Nethone 		
74.
Marka rynkowa: Nethone
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Plac Europejski 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: nethone.com
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Jędrzej Szcześniak
Opis rozwiązania: Firma dostarcza system umożliwiający wykrywanie w czasie
rzeczywistym fraudów płatniczych w środowisku e-commerce. Rozwiązanie Nethone
wykorzystuje tzw. uczenie maszynowe. Analizuje czynniki, na podstawie których
w bardzo krótkim czasie i z dużym prawdopodobieństwem jest w stanie wykryć
transakcje oszukańcze. Przy tym ma minimalizować liczbę sytuacji, w których
prawidłowa płatność jest blokowana ze względu na podejrzenia o fraud.
Nazwa firmy: Netinteractive 		
75.
Marka rynkowa: eWindykator
Forma prawna: sp. z .o.o.
Adres: ul. Saska 103, Warszawa, Polska
Strona internetowa: ewindykator.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Jan Pisula
Opis rozwiązania: eWindykator to platforma do automatycznej windykacji należności.
Zarejestrowany użytkownik może zaimportować do niej dane płatników z własnego
systemu księgowego a następnie w zdefiniowany przez siebie sposób, a więc np.
mejlem, SMS-em, tradycyjnym listem, itp., wysyłać do nich spersonalizowane
powiadomienia o zaległościach czy zbliżających się terminach płatności za faktury.
Nazwa firmy: NewCommerce Services		
76.
Marka rynkowa: Bancovo
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Polska
Strona internetowa: bancovo.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: Monika Charamsa
Opis rozwiązania: Bancovo to platforma internetowa umożliwiająca zaciąganie
kredytów bankowych, pożyczek od instytucji niebankowych a w przyszłości zakup
innych produktów i usług finansowych, m.in. ubezpieczeń. Spółka stosuje rozwiązania
ułatwiające klientom ubieganie się o finansowanie. Korzysta m.in. z wielu baz danych
dzięki czemu starający się o pożyczki zwolnieni są z obowiązku podawania wielu
informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o pieniądze.
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Nazwa firmy: NFG		
77.
Marka rynkowa: NFG
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, Wrocław, Polska
Strona internetowa: nfg.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Dariusz Szkaradek
Opis rozwiązania: NFG to internetowa platforma umożliwiająca finansowanie
działalności małych i średnich firm. Pozwala na uzyskanie pieniędzy za wystawione
faktury przed ich opłaceniem przez odbiorcę. NFG deklaruje, że wypłaca środki w 15
minut od wprowadzenia faktury do systemu.
Nazwa firmy: Nu Delta 		
78.
Marka rynkowa: Nu Delta
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Krzemowa 1, Złotniki, Polska
Strona internetowa: nudelta.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Jagoda Pieścicka
Opis rozwiązania: Firma dostarcza rozwiązanie umożliwiające automatyczne
odczytanie danych ze sfotografowanego dokumentu. W jej ofercie jest np. aplikacja,
dzięki której w kilka sekund można wykonać przelew za fakturę po wykonaniu jej
zdjęcia. Technologia oferowana przez Nu Deltę umożliwia przetworzenie praktycznie
każdego rodzaju papierowego dokumentu.
Nazwa firmy: OneLoop 		
79.
Marka rynkowa: OneLoop
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Mokotowska 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: oneloop.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Wojciech Zawada
Opis rozwiązania: OneLoop to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie programem
lojalnościowym. Klient może zarejestrować się podczas zakupów przez aplikację
mobilną albo na stronie internetowej. Punkty lub bonusy naliczane są automatycznie
w czasie płacenia kartą. Można je wykorzystać podczas kolejnych zakupów w sieci
partnerów objętych programem OneLoop.
Nazwa firmy: One Way 		
80.
Marka rynkowa: Haiz
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Rynek 23, Myślenice, Polska
Strona internetowa: haiz.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: zarząd: Tomasz Janas, Tomasz Bawełkiewicz
Opis rozwiązania: Haiz to aplikacja mobilna dla młodych klientów banków. Dzięki niej
mogą zarządzać swoimi pieniędzmi, rozmawiać, płacić, kupować organizować zrzutki
na wspólne wypady na miasto, itd.
Nazwa firmy: P2P Lending 		
81.
Marka rynkowa: eMonero
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Ciołka 17 lok. 118, Warszawa, Polska
Strona internetowa: emonero.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Konrad Bartnik
Opis rozwiązania: eMonero to platforma do pożyczek społecznościowych. Łączy
więc osoby poszukujące finansowania z osobami posiadającymi nadwyżki kapitału
i pragnącymi je zainwestować.
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Nazwa firmy: PayArto 		
82.
Marka rynkowa: PayArto
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Grzybowska 4/246, Warszawa, Polska
Strona internetowa: payarto.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: Biser Jorgow
Opis rozwiązania: PayArto dostarcza rozwiązania informatyczne dla klientów sektora
biznesowego – różnych uczestników ekosystemu płatności elektronicznych. PayArto
świadczy również usługi doradcze.
Nazwa firmy: Payland net 		
83.
Marka rynkowa: Payland net
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Al. Zwycięstwa 241/9, Gdynia, Polska
Strona internetowa: paylandnet.pl
Rok założenia: 2006
Osoba zarządzająca: prezes Wiktor Chwalik
Opis rozwiązania: Payland net dostarcza szereg rozwiązań finansowych
przeznaczonych dla handlowych i usługowych punktów stacjonarnych. W oparciu
o terminale płatnicze oferuje m.in. możliwość wykonywania płatności ekspresowe,
doładowania, itp.
Nazwa firmy: PayLane 		
84.
Marka rynkowa: PayLane
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Arkońska 6/A3
Strona internetowa: paylane.pl
Rok założenia: 2004
Osoba zarządzająca: Karol Zieliński
Opis rozwiązania: PayLane to integrator płatności internetowych. Oferuje bramkę do
płatności w środowisku e-commerce. Wśród obsługiwanych metod płatności są nie tylko
popularne przelewy typu pay by link czy karty bankowe, ale i alternatywne instrumenty
płatnicze, takie jak np. płatności realizowane bezpośrednio z rachunku bankowego Sofort.
Nazwa firmy: Paymax 		
85.
Marka rynkowa: Paymax
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Konstruktorska 13, Warszawa, Polska
Strona internetowa: paymax.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: wiceprezes Tomasz Sowiński
Opis rozwiązania: Firma dostarcza mobilny terminal płatniczy wraz
z oprogramowaniem wspomagającym sprzedaż np. w gastronomii. Urządzenie
sprzedawane przez Paymax jest jednym z pierwszych na polskim rynku tzw. mPOSów umożliwiających przyjmowanie płatności kartami zbliżeniowymi. mPOS-y Paymax
mogą być zintegrowane z kasami fiskalnymi.
Nazwa firmy: Paymento Financial 		
86.
Marka rynkowa: Paymento
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Browarowa 21, Tychy, Polska
Strona internetowa: paymento.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Andrzej Poniński
Opis rozwiązania: Paymento obsługuje płatności w sklepach stacjonarnych
i internetowych. Dostarcza m.in. terminale płatnicze zintegrowane z kasą fiskalną,
obsługuje płatności cykliczne kartami, a także transakcje przelewami typu pay by link
i kryptowalutami.
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Nazwa firmy: PayU 		
87.
Marka rynkowa: PayU
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Grunwaldzka 182, Poznań, Polska
Strona internetowa: payu.pl
Rok założenia: 2006
Osoba zarządzająca: Mario Shiliashki
Opis rozwiązania: PayU jest największym na polskim rynku integratorem płatności
internetowych dostarczającym szereg usług dla firm funkcjonujących w internecie.
Wiele z nich jest już tak powszechnie stosowanych, że właściwie trudno je
kwalifikować jako fintechowe. Jednak PayU we współpracy z partnerami oferuje też
innowacyjne rozwiązania jak np. odroczone płatności, przy których wykorzystywane są
nowe technologie umożliwiające szybką analizę zdolności kredytowej klientów.
Nazwa firmy: Perceptus 		
Marka rynkowa: Let’s Pay
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8, Zielona Góra, Polska
Strona internetowa: perceptus.eu
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: Jacek Starościc
Opis rozwiązania: Let’s Pay to usługi płatnicze pozwalające na przeprowadzanie
transakcji w telewizorze, a także wykonywanie poleceń zapłaty oraz płatności
internetowych w modelu one click.

88.

Nazwa firmy: Phone ID		
89.
Marka rynkowa: Phone ID
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Koszykowa 60/62 lok. 43, Warszawa, Polska
Strona internetowa: phoneid.co
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Henryk Kułakowski
Opis rozwiązania: Spółka oferuje rozwiązanie do bezpiecznej autoryzacji transakcji
lub logowania np. na konto bankowe. Proces logowania odbywa się za pomocą
połączenia telefonicznego na wskazany numer. Przedstawiciele Phone ID deklarują,
że usługa jest bezpieczniejsza i tańsza niż np. tradycyjne hasła jednorazowe
wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS.
Nazwa firmy: Polska Platforma Kredytowa 		
90.
Marka rynkowa: Kredytmarket
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Bonifraterska 17, Warszawa, Polska
Strona internetowa: kredytmarket.com
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Aleksander Widera
Opis rozwiązania: Kredytmarket to internetowa platforma, dzięki której firmy mogą
ubiegać się o pożyczki niebankowe na rozwój biznesu. Cały proces od złożenia wniosku
poprzez ocenę wiarygodności finansowej przedsiębiorcy, aż po wypłatę środków
odbywa się online.
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Nazwa firmy: Polski Standard Płatności 		
91.
Marka rynkowa: Blik
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Cypryjska 72, Warszawa, Polska
Strona internetowa: polskistandardplatnosci.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Dariusz Mazurkiewicz
Opis rozwiązania: PSP zarządza systemem płatności mobilnych Blik, którym można
płacić bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych i internetowych. Umożliwia wpłaty
i wypłaty gotówki w urządzeniach automatycznych, a także przelewy P2P oraz
płatności cykliczne. Transakcje inicjowane są kodem jednorazowym generowanym
przez aplikację mobilną.
Nazwa firmy: Profit Networks 		
92.
Marka rynkowa: Mintcloud
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Rakowiecka 28, Warszawa, Polska
Strona internetowa: mintcloud.me
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: Prezes Michał Filipek
Opis rozwiązania: Spółka dostarcza aplikację mobilną dla konsumentów oraz system
ułatwiający zarządzanie programami lojalnościowymi dla właścicieli sklepów
i punktów usługowych.
Nazwa firmy: PSP Polska 		
93.
Marka rynkowa: Espago.com
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Kanclerska 15, Poznań, Polska
Strona internetowa: espago.com
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: prezes Krzysztof Lis
Opis rozwiązania: Espago.com to usługi płatnicze dla biznesu internetowego.
Firma obsługuje transakcje realizowane m.in. przelewami typu pay by link i kartami
bankowymi.
Nazwa firmy: Rspective 		
94.
Marka rynkowa: Voucherify
Forma prawna: spółka jawna
Adres: ul. Porcelanowa 23, Katowice, Polska
Strona internetowa: voucherify.io
Rok założenia: 2013
Osoby zarządzające: Paweł Rychlik, Tomasz Pindel, Michał Sędzielewski
Opis rozwiązania: Voucherify to platforma do zarządzania kuponami promocyjnymi,
programami lojalnościowymi i kampaniami marketingowymi.
Nazwa firmy: SkyCash 		
95.
Marka rynkowa: SkyCash
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: skycash.com
Rok założenia: 2008
Osoba zarządzająca: prezes Tomasz Krajewski
Opis rozwiązania: SkyCash to aplikacja mobilna do płatności zdalnych za różnego
rodzaju produkty i usługi. Aplikacja umożliwia wnoszenie opłat za postój w płatnych
strefach parkowania w największych miastach w Polsce, zakup biletów komunikacji
miejskiej oraz kolejowych, biletów do kin, ubezpieczeń, zaciąganie pożyczek, itd.
SkyCash umożliwia dokonywanie transakcji w ciężar rachunku kart oraz z wirtualnej
portmonetki, którą zasilać można np. Blikiem czy Google Pay.
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Nazwa firmy: Smapps 		
96.
Marka rynkowa: Premon
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jana Pawła II 11/1017, Warszawa, Polska
Strona internetowa: premon.pl
Rok założenia: 2017
Osoby zarządzające: Paweł Kowalski, Łukasz Baszczyc
Opis rozwiązania: Firma oferuje internetowy system do monitorowania płatności
oraz windykacji faktur przeterminowanych. Rozwiązanie powstało z myślą o firmach
prowadzących tzw. windykację miękką.
Nazwa firmy: Smeo 		
97.
Marka rynkowa: Smeo
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: Plac Europejski 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: smeo.pl
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: zarząd: Michał Pawlik, Monika Woźniak,
Agnieszka Gołębiewska-Konarska
Opis rozwiązania: Smeo to rozwiązanie dla małych firm i freelanserów umożliwiające
finansowanie faktur z wydłużonym terminem płatności.
Nazwa firmy: Straal 		
98.
Marka rynkowa: Straal
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Plac Europejski 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: straal.com
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: prezes Jędrzej Szcześniak
Opis rozwiązania: firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań
do płatności powtarzalnych i abonamentowych w środowisku e-commerce.
Swoje usługi wzbogaca o zabezpieczenia antyfraudowe oferowane przez powiązaną
z nią spółkę Nethone.
Nazwa firmy: Taxilog 		
99.
Marka rynkowa: Taxilog
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Krasińskiego 38/60, Warszawa, Polska
Strona internetowa: taxilog.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Antoni Omondi
Opis rozwiązania: Firma dostarcza rozwiązanie umożliwiające rozliczanie za pomocą
jednej faktury przejazdów wszystkich pracowników firmy korzystających z różnych
korporacji taksówkowych w różnych miastach.
Nazwa firmy: TogetherData 		
100.
Marka rynkowa: TogetherData
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jana Pawła II 22. Warszawa, Polska
Strona internetowa: togetherdata.com
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: zarząd: Michał Grams, Paweł Brach
Opis rozwiązania: Firma oferuje autorską platformę do gromadzenia i integracji danych
pochodzących z różnych źródeł online i offline. Rozwiązanie umożliwia profilowanie
klientów. Oferowane jest firmom.
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Nazwa firmy: Transparent Data 		
Marka rynkowa: Prześwietl.pl
Forma prawna: sp. z o.o., spółka komandytowa
Adres: ul. Wielka 20, Poznań, Polska
Strona internetowa: przeswietl.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Arkadiusz Hajduk
Opis rozwiązania: Prześwietl.pl to rozwiązanie API z informacją gospodarczą,
czyli wywiad gospodarczy online. Usługa pomaga przeprowadzić ocenę ryzyka
biznesowego i przyspiesza procesy decyzyjne w firmach.
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101.

Nazwa firmy: Voicepin 		
102.
Marka rynkowa: Voicepin
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Krakusa 11, Kraków, Polska
Strona internetowa: voicepin.com
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Łukasz Dyląg
Opis rozwiązania: Firma dostarcza szereg usług opartych o biometrię głosową. Jej
rozwiązania umożliwiają głosową identyfikację klientów czy ich profilowanie na
podstawie analizy głosu. Voicepin dostarcza także system komputerowy, który może
komunikować się głosowo z klientami i może zastąpić doradcę. Oferuje też system
antyfraudowy oparty o analizę nagrań w call center.
Nazwa firmy: uPaid 		
Marka rynkowa: uPaid Payment Solutions
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Cząstkowska 14, Warszawa, Polska
Strona internetowa: biznes.upaid.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: zarząd: Krzysztof Drzyzga, Michał Maciąg
Opis rozwiązania: Firma oferuje rozwiązania technologiczne dla banków i innych
instytucji finansowych. Jest jednym z rekomendowanych przez Mastercarda
dostawców portfeli elektronicznych raz płatności mobilnych.

103.

Nazwa firmy: Xchanger		
104.
Marka rynkowa: Xchanger
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Mokotowska 1, Warszawa, Polska
Strona internetowa: xchanger.io
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Monika Kania
Opis rozwiązania: Xchanger to platforma umożliwiająca porównywanie kursów
walutowych w internetowych i stacjonarnych kantorach wymiany walut. Firma oferuje
również narzędzia do porównywania rzeczywistych kosztów międzynarodowych
przekazów pieniężnych.
Nazwa firmy: Yfin		
105.
Marka rynkowa: Ybanking
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Graniczna 17A, Jastrzębie koło Piaseczna, Polska
Strona internetowa: ybanking.com
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Paweł Turczynowicz
Opis rozwiązania: Ybanking to platforma umożliwiająca grupowe zakupy produktów
i usług finansowych. Jej operator chwali się, że dzięki proponowanemu przez siebie
rozwiązaniu klienci oszczędzają pieniądze a banki zyskują lojalnych klientów.
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Nazwa firmy: Zencard 		
106.
Marka rynkowa: Zencard
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Jana Pawła II 80, Warszawa, Polska
Strona internetowa: zencard.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Krzysztof Klimczak
Opis rozwiązania: Zencard opracował system umożliwiający zarządzanie programami
lojalnościowymi przy wykorzystaniu tradycyjnych terminali płatniczych. Pozwala on
na zapisywanie klientów do programów przy okazji płatności za zakupy. Uczestnik
programu lojalnościowego nie musi posiadać przy tym oddzielnej karty. Punkty może
zbierać płacąc zwykłą kartą bankową.

Projekty fintechowe prowadzone przez tradycyjne instytucje
(26 projektów)
Nazwa projektu: Bilkom 		
1.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: PKP Informatyka
Strona internetowa projektu: bilkom.pl
Opis rozwiązania: Bilkom to internetowy serwis umożliwiający wyszukiwanie połączeń
i zakup biletów kolejowych. Operator usługi pracuje także nad aplikacją mobilną.
Płatność za bilet odbywa się za pośrednictwem karty bankowej, przelewu typu
pay by link lub Blika.
Nazwa projektu: Chmura faktur 		
2.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Idea Bank
Strona internetowa projektu: chmurafaktur.pl
Opis rozwiązania: Chmura faktur to internetowa platforma do wystawiania
i przesyłania dokumentów. Koncepcja projektu zakłada, że sprzedawcy towarów
i usług wystawiający faktury, będą to robić za pośrednictwem Chmury faktur.
Następnie odbiorca dokumentu, a więc płatnik lub jego biuro księgowe, będzie mógł
pobrać dokument bez konieczności jego drukowania.
Nazwa projektu: Goodie		
3.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Bank Millennium
Strona internetowa projektu: goodie.pl
Opis rozwiązania: Goodie to internetowy serwis oraz aplikacja mobilna na smartfony.
Za jej pośrednictwem użytkownicy otrzymują informacje na temat atrakcyjnych ofert
na produkty i usługi możliwe do nabycia w ich okolicy. System Goodie ma uczyć się
zachowania użytkownika, a więc tego z jakich ofert w przeszłości skorzystał, na jakie
oferty kliknął i na tej podstawie prezentować najbardziej dobrane dla niego propozycje.
Nazwa projektu: imoje		
4.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: ING Bank Śląski
Strona internetowa projektu: imoje.pl
Opis rozwiązania: imoje to bramka płatnicza. Za jej pomocą bank ING wchodzi na rynek
integratorów płatności internetowych. Jedną z ważnych cech rozwiązania oferowanego
przez ING jest możliwość odroczenia płatności. Usługa powstała przy współpracy
banku z czeskim fintechem Twisto.
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Nazwa projektu: Invoobill 2.0 (Qlips)		
Nazwa firmy zarządzającej projektem: KIR
Strona internetowa projektu: invoobill.pl
Opis rozwiązania: Druga generacja systemu Invoobill umożliwia przesyłanie przez
masowych wystawców faktur, informacji o płatności bezpośrednio do systemu
bankowości elektronicznej klientów. Ci mogą dokonać płatności za fakturę jednym
kliknięciem. Mogą też zlecić bankowi wykonywanie przelewów automatycznie
w określonych terminach.
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5.

Nazwa projektu: Kasa wraca		
6.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Link4
Strona internetowa projektu: link4.pl
Opis rozwiązania: Kasa wraca to oferta dla kierowców korzystających z nawigacji
NaviExpert i posiadających ubezpieczenie komunikacyjne w Link4. Aby liczyć na zwrot
części składki związanej z polisą komunikacyjną, należy podróżować z włączoną
nawigacją i uruchomionym modułem Link4. Aplikacja analizuje dane telematyczne
i ocenia styl jazdy kierowcy. Tym, którzy jeżdżą bezpieczniej, firma zwraca część
pieniędzy.
Nazwa projektu: Księgowość zintegrowana z rachunkiem bankowym		
7.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Idea Bank, mBank i ING
Strona internetowa projektu: ideabank.pl i mbank.pl
Opis rozwiązania: Dwa pierwsze banki oferują swoim biznesowym klientom z sektora
małych i średnich firm usługi księgowe zintegrowane z internetowym serwisem
transakcyjnym. Trzeci z ich, czyli ING, podobne usługi kieruje do większych firm.
Nazwa projektu: mFlota			
8.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Orlen
Strona internetowa projektu: flota.orlen.pl
Opis rozwiązania: mFlota to aplikacja mobilna umożliwiająca tankowanie paliwa
na stacjach benzynowych Orlenu. Aby zapłacić, nie trzeba stać w kolejce do kasy.
Wystarczy aparatem smartfona zeskanować kod QR z dystrybutora i dokonać płatności
jednym z dostępnych w apce instrumentów.
Nazwa projektu: Mobilny wpłatomat			
9.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Idea Bank
Strona internetowa projektu: ideabank.pl
Opis rozwiązania: Mobilny wpłatomat to rozwiązanie przeznaczone głównie dla
firmowych klientów Idea Banku. Mogą zainstalować aplikację na swoim smartfonie,
za pomocą której mogą przywołać we wskazane miejsce samochód z zainstalowanym
w nim wpłatomatem. Po wpłaceniu gotówki auto z urządzeniem odjeżdża do kolejnego
klienta. Mobilne wpłatomaty dostępne są w kilkudziesięciu miastach w Polsce.
Nazwa projektu: mojeID		
10.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: KIR
Strona internetowa projektu: mojeid.pl
Opis rozwiązania: mojeID to rozwiązanie, które umożliwi klientom banków logowanie
się na portalach i w serwisach prywatnych firm za pomocą danych używanych
do logowania na rachunek bankowy. Bezpieczeństwo ma być zapewniane przez KIR
i mechanizm znany z przelewów typu pay by link. Oznacza to, że klienci w procesie
logowania w zewnętrznych serwisach będą przekierowywani na stronę własnego
banku, gdzie potwierdzą swoją tożsamość a następnie wrócą do strony, do której
chcą się zalogować.
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Nazwa projektu: Open Payment System 		
11.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Mennica Polska
Strona internetowa projektu: mennica.com.pl
Opis rozwiązania: OPS to system ułatwiający płatności za przejazdy komunikacją
miejską. Zainstalowane w pojazdach kasoterminale umożliwiają płatność za bilet
zbliżeniową kartą bankową – nie trzeba drukować papierowego biletu. W razie
kontroli pasażer do urządzenia kontrolerskiego zbliża kartę, którą zapłacił za bilet.
OPS pozwala też na płatności za faktycznie przejechaną liczbę przystanków.
Wówczas pasażer musi zbliżyć kartę do kasoterminala nie tylko przy wejściu do
pojazdu, ale także przy wyjściu.
Nazwa projektu: Paybynet			
Nazwa firmy zarządzającej projektem: KIR
Strona internetowa projektu: paybynet.pl
Opis rozwiązania: To rozwiązanie umożliwiające płacenie za produkty i usługi
w środowisku e-commerce. Przypomina tradycyjne pay by linki. Rozwiązanie
KIR-u umożliwia jednak natychmiastowe transakcje pomiędzy podmiotami
posiadającymi rachunki w różnych bankach bez udziału pośredników, którzy
uczestniczą w transakcji przy użyciu pay by linku.

12.

Nazwa projektu: Planet Mobile				
13.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: IT Card
Strona internetowa projektu: itcard.pl
Opis rozwiązania: Planet Mobile to aplikacja do zbliżeniowych płatności mobilnych
na urządzenia z systemem Android. Umożliwia powiązanie z nią kart płatniczych
wydanych przez różne banki spółdzielcze z grupy BPS.
Nazwa projektu: Play Ubezpieczenia		
14.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Play
Strona internetowa projektu: play.pl
Opis rozwiązania: Play Ubezpieczenia to mobilny market ubezpieczeniowy. Za
pośrednictwem aplikacji na smartfony użytkownicy mogą kupować ubezpieczenia.
W ofercie znajduje się kilkadziesiąt różnych polis w tym innowacyjne ubezpieczenie
dla graczy komputerowych, np. pozwalające chronić wirtualne przedmioty zakupione
w grach.
Nazwa projektu: Polski Portfel		
15.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Hilltech
Strona internetowa projektu: polskiportfel.pl
Opis rozwiązania: Polski portfel to aplikacja mobilna do płatności zdalnych. Służy m.in.
do opłacania rachunku za wizytę na stacji benzynowej bez konieczności podchodzenia
do kasy. Docelowo ma umożliwiać płatności za taksówki, rachunki w restauracjach,
parkingi, bilety komunikacji miejskiej. Może też zastępować plastikową kartę jako
wejściówkę na stadiony czy inne obiekty sportowe.
Nazwa projektu: PZU GO		
16.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: PZU
Strona internetowa projektu: pzu.pl
Opis rozwiązania: PZU GO to system w którego skład wchodzi m.in. aplikacja mobilna
na smartfony oraz beacon przyklejany na szybę samochodu. Czujnik pozwoli na
wykrycie sytuacji awaryjnej i wysłanie sygnału do centrum alarmowego, które
skontaktuje się z kierowcą. W przypadku braku kontaktu wyśle służby ratunkowe.
W przyszłości kierowcy korzystający z PZU GO mają mieć lepsze warunki zakupu polis
komunikacyjnych.
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Nazwa projektu: Rejestracja firm przez serwis transakcyjny banku		
17.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: mBank i PKO BP
Strona internetowa projektu: mbank.pl, pkobp.pl
Opis rozwiązania: mBank i PKO BP to dwa pierwsze w Polsce banki, które umożliwiają
rejestrację firmy w państwowych bazach za pośrednictwem serwisu transakcyjnego.
W obu instytucjach proces wygląda podobnie i wykorzystuje funkcjonalność Profilu
Zaufanego, czyli rozwiązania pozwalającego na identyfikację klienta w cyfrowych
kontaktach z administracją publiczną.
Nazwa projektu: Screenity 			
18.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: TU Europa
Strona internetowa projektu: tueuropa.pl
Opis rozwiązania: Screenity to aplikacja mobilna umożliwiająca zakup ubezpieczenia
wyświetlacza dowolnego smartfonu. TU Europa chwali się, że jej aplikacja jest jedną
z pierwszych, jeżeli nie pierwszą na świecie pozwalającą na zdalne sprawdzenie,
czy przed zakupem ubezpieczenia wyświetlacz nie został uszkodzony. W tym celu
użytkownik weryfikuje stan techniczny wyświetlacza uruchamiając odpowiednią opcję
w apce i przesuwając palcem po ekranie telefonu.
Nazwa projektu: Smart Stadium		
19.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: MCX Systems
Strona internetowa projektu: mcxsystems.pl
Opis rozwiązania: Smart Stadium to kompleksowy system zarządzania i kontroli
dostępu na obiekty kulturalne i sportowe, np. stadiony, bez konieczności wydawania
dodatkowych kart. Biletem wstępu, dowodem akredytacji, identyfikatorem itd. jest
w tym rozwiązaniu dowolna karta płatnicza. Smart Stadium działa na podobnej
zasadzie jak uruchomiony niedawno we Wrocławiu system sprzedaży biletów
komunikacji miejskiej niewymagający drukowania papierowych kartoników.
Nazwa projektu: Soft POS 		
20.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Polskie ePłatności
Strona internetowa projektu: pep.pl
Opis rozwiązania: Soft POS to terminal płatniczy w postaci aplikacji mobilnej
zainstalowanej na smartfonie z systemem Android i wyposażonym w komunikację
NFC. Płatność odbywa się poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do tylnej części
obudowy smartfona. Rozwiązanie zaprojektowali Kanadyjczycy, ale PeP, jak deklaruje
Mastercard, jest pierwszą firmą na świecie wprowadzającą Soft POS-a na rynek.
Nazwa projektu: uBezpiecz		
21.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Polkomtel
Strona internetowa projektu: plus.pl
Opis rozwiązania: uBezpiecz to aplikacja mobilna, umożliwiająca wybór i zakup
ubezpieczenia komunikacyjnego. Wprowadzenie danych pojazdu jest ułatwione dzięki
temu, że apka pozwala na zeskanowanie kodu Aztec umieszczonego w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu. Dzięki temu większość informacji o aucie zaciągana jest
automatycznie. Płatności dokonuje się przy użyciu karty bankowej czy przelewu typu
pay by link.
Nazwa projektu: Ubezpieczenia w aplikacji			
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Bank Millennium
Strona internetowa projektu: bankmillennium.pl
Opis rozwiązania: Dzięki temu rozwiązaniu klienci banku mogą za pośrednictwem
aplikacji mobilnej kupować ubezpieczenia, m.in. komunikacyjne. Wprowadzanie
danych ułatwia aparat smartfona, którym można zeskanować kod Aztec z dowodu
rejestracyjnego.

22.
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Nazwa projektu: Ubezpieczenia w bankomatach 		
23.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: IT Card
Strona internetowa projektu: planetcash.pl
Opis rozwiązania: Planet Cash to sieć bankomatów i wpłatomatów należąca do firmy IT
Card. Od niedawna w urządzeniach tej sieci można kupować ubezpieczenia turystyczne
i komunikacyjne. Dane wprowadza się ręcznie lub w przypadku polis komunikacyjnych
korzysta się z czytnika kodów Aztec. Z IT Card współpracują przy tym projekcie
towarzystwa ubezpieczeniowe Benefia i TU Europa.
Nazwa projektu: Warta Mobile 			
24.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Warta
Strona internetowa projektu: warta-mobile.pl
Opis rozwiązania: Warta Mobile to aplikacja na smartfony umożliwiająca szybką
likwidację szkody komunikacyjnej. Kierowca przy pomocy aparatu smartfona może
wykonać zdjęcia dokumentujące uszkodzenia pojazdu, przesłać je do aplikacji
a następnie na bieżąco śledzić proces likwidacji szkody prowadzony przez towarzystwo
ubezpieczeniowe Warta.
Nazwa projektu: WebPOS 		
Nazwa firmy zarządzającej projektem: KIR
Strona internetowa projektu: kir.pl
Opis rozwiązania: WebPOS to terminal płatniczy jako aplikacja zainstalowana
na komputerze. Umożliwia przyjmowanie płatności mobilnych od użytkowników
takich rozwiązań jak np. Blik czy PeoPay. Wykorzystywany jest przede wszystkim
w urzędach. Dzięki niemu pracownicy nie muszą odsyłać petentów do kasy,
by interesanci uiszczali tam daninę publiczną. Urzędnicy mogą przyjmować
płatności bezpośrednio na obsługiwanym przez siebie komputerze.

25.

Nazwa projektu: YU Ubezpieczenia 		
26.
Nazwa firmy zarządzającej projektem: Ergo Hestia
Strona internetowa projektu: payhowyudrive.pl
Opis rozwiązania: To przygotowana wspólnie z operatorem aplikacji Yanosik oferta
ubezpieczeniowa dla kierowców, wykorzystująca telematykę. Aplikacja mobilna
Yanosika zbiera informacje na temat stylu jazdy kierowcy, analizuje, a następnie
przygotowuje ofertę ubezpieczenia.

Platformy crowdfundingowe (13 firm)
Nazwa firmy: Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej 		
przy Uniwersytecie Warszawskim
Marka rynkowa: Fundujesz.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Adres: ul. Wiejska 12, Warszawa, Polska
Strona internetowa: fundujesz.pl
Rok założenia: 2005
Osoba zarządzająca: prezes Michał Szaniawski
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

1.

Nazwa firmy: Beesfund		
Marka rynkowa: Odpal projekt, Bessfund
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Rakowiecka 41/16, Warszawa, Polska
Strona internetowa: odpalprojekt.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Arkadiusz Regiec
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

2.

Załącznik

MAPA POLSKIEGO FINTECHU 2 0 1 8

56

Nazwa firmy: Crowd8		
Marka rynkowa: Patronite
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Plac Konstytucji 6/90c, Warszawa, Polska
Strona internetowa: patronite.pl
Rok założenia: 2015
Osoba zarządzająca: prezes Michał Krawczyk
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

3.

Nazwa firmy: Crowd Community		
Marka rynkowa: Polak Potrafi
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Botaniczna 8, Poznań, Polska
Strona internetowa: polakpotrafi.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Jakub Sobczak
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

4.

Nazwa firmy: Crowdfunding		
Marka rynkowa: Crowd Angels, Share Vestors
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Władysława Trylińskiego 14/112, Olsztyn, Polska
Strona internetowa: crowdangels.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Przemysław Róziecki
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

5.

Nazwa firmy: Fundacja Eger		
Marka rynkowa: Wspieram Kulturę
Forma prawna: fundacja
Adres: ul. Wiertnicza 7, Warszawa, Polska
Strona internetowa: wspieramkulture.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Szymon Badura
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

6.

Nazwa firmy: Fans4Club		
Marka rynkowa: Fans4Club
Forma prawna: sp. z o. o.
Adres: ul. Karola Libelta 29A/9, Poznań, Polska
Strona internetowa: fans4club.com
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Jakub Dolata
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

7.

Nazwa firmy: Genesis Capital		
Marka rynkowa: Wspólnicy.pl, Wspólny projekt
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Śląska 21, Gdynia, Polska
Strona internetowa: wspólnicy.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Daniel Pawelec
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

8.
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Nazwa firmy: Grupa Wspieram.to		
Marka rynkowa: Wspieram To
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Cyfrowa 6, Szczecin, Polska
Strona internetowa: wspieram.to
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Marcin Galicki
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

9.

Nazwa firmy: Public Share Advisory		
Marka rynkowa: Find Funds
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Bagno 2/212, Warszawa, Polska
Strona internetowa: findfunds.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Lucyna Warda
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

10.

Nazwa firmy: Signovis		
Marka rynkowa: Sciencie Ship
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Pory 78, Warszawa, Polska
Strona internetowa: scienceship.com
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Robert Murzynowski
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

11.

Nazwa firmy: The Sustainers		
Marka rynkowa: Mintu.me
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. KEN 26/46, Warszawa, Polska
Strona internetowa: mintu.me
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Łukasz Makuch
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

12.

Nazwa firmy: Zrzutka.pl		
Marka rynkowa: Zrzutka.pl
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: al. Karkonoska 59, Wrocław, Polska
Strona internetowa: zrzutka.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Michał Starzyński
Opis rozwiązania: platforma crowdfundingowa

13.
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Kantory internetowe (12 firm)
Nazwa firmy: CashHome
Marka rynkowa: Lider Walut
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Grunwaldzka 87-91/8, Gdańsk, Polska
Strona internetowa: liderwalut.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: członek zarządu Patryk Domoń
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

1.

Nazwa firmy: Currency One		
Marka rynkowa: Walutomat, Internetowy Kantor
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Szyperska 14, Poznań, Polska
Strona internetowa: currency-one.com
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Piotr Kurczewski
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

2.

Nazwa firmy: Dom Waluty		
Marka rynkowa: Dom Waluty
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Pańska 73, Warszawa, Polska
Strona internetowa: domwaluty.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Krzysztof Tomczyński
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

3.

Nazwa firmy: Igensum				
Marka rynkowa: NKantor
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. KEN 83/5, Warszawa, Polska
Strona internetowa: nkantor.pl
Rok założenia: 2010
Osoba zarządzająca: prezes Tomasz Łabędź
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

4.

Nazwa firmy: Igoria Trade
Marka rynkowa: Trejdoo
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Puławska 111A/109, Warszawa, Polska
Strona internetowa: trejdoo.com
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Wojciech Kuliński
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

5.

Nazwa firmy: Kantor Express		
Marka rynkowa: Wymieniaj Taniej
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Rynek 21, Bytom, Polska
Strona internetowa: wymieniajtaniej.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Ludmiła Bagińska
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

6.
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Nazwa firmy: Moje Waluty		
Marka rynkowa: Walutobox
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Botaniczna 24/3, Poznań, Polska
Strona internetowa: walutobox.pl
Rok założenia: 2011
Osoba zarządzająca: prezes Marcin Różalski
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

7.

Nazwa firmy: Monero Emilia Biegańska		
Marka rynkowa: Monero
Forma prawna: spółka jawna
Adres: ul. Rynek 6, Nakło n/Notecią, Polska
Strona internetowa: monero.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: Emilia Biegańska
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

8.

Nazwa firmy: Monoplast		
Marka rynkowa: Best eKantor
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Spacerowa 48, Gdańsk, Polska
Strona internetowa: bestekantor.pl
Rok założenia: 2002
Osoba zarządzająca: prezes Jerzy Żukowski
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

9.

Nazwa firmy: Payholding		
Marka rynkowa: Amronet, Giełda Walut, Plus Kantor
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Gwiaździsta 66, Wrocław, Polska
Strona internetowa: payholding.com
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Sławomir Kowal
Opis rozwiązania: internetowy serwis wymiany walut, kantor internetowy

10.

Nazwa firmy: Super Grupa PL		
Marka rynkowa: Dobry Kantor
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Trakt Św. Wojciecha 149, Gdańsk, Polska
Strona internetowa: dobrykantor.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Aleksandra Gash
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

11.

Nazwa firmy: TNN Finance		
Marka rynkowa: Kantor Online
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Braci Mieroszewickich 50. Sosnowiec, Polska
Strona internetowa: kantroonline.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: Przemysław Spyra
Opis rozwiązania: internetowy kantor wymiany walut

12.
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Firmy pożyczkowe (10 firm)
Nazwa firmy: Assetia		
Marka rynkowa: Visset
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Głogowska 55/57/5, Poznań, Polska
Strona internetowa: visset.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Wojciech Wojciechowski
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

1.

Nazwa firmy: Finansec			
Marka rynkowa: Pożyczkodaj
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Ul. Paderewskiego 48, Kielce, Polska
Strona internetowa: pozyczkodaj.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Rafał Jamroz
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

2.

Nazwa firmy: Limit Pożyczka			
Marka rynkowa: Limit Pożyczka
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Mazowiecka 11/49, Warszawa, Polska
Strona internetowa: limitpozyczka.pl
Rok założenia: 2017
Osoba zarządzająca: prezes Małgorzata Greczan-Jaszczuk
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

3.

Nazwa firmy: Net Gotówka			
Marka rynkowa: netGotówka
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa, Polska
Strona internetowa: netgotowka.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Piotr Kater
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

4.

Nazwa firmy: Polska Grupa Pożyczkowa			
Marka rynkowa: Superkasa
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Lindleya 16, Warszawa, Polska
Strona internetowa: superkasa.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Martyna Aganoglu
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

5.

Nazwa firmy: Solven Finance			
Marka rynkowa: Solven
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Wojska Polskiego 62, Szczecin, Polska
Strona internetowa: solven.pl
Rok założenia: 2016
Osoba zarządzająca: prezes Rafał Gibczyński
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

6.
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Nazwa firmy: Syner		
Marka rynkowa: Syner
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: Al. Solidarności 115/2, Warszawa, Polska
Strona internetowa: syner.pl
Rok założenia: 2013
Osoba zarządzająca: prezes Krzysztof Jaszczuk
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

7.

Nazwa firmy: Vega			
Marka rynkowa: Szybka Moneta
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, Kraków, Polska
Strona internetowa: szybka-moneta.pl
Rok założenia: 2007
Osoba zarządzająca: prezes Jacek Smoroń
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

8.

Nazwa firmy: Vivus Finance			
Marka rynkowa: Vivus
Forma prawna: sp. z o.o.
Adres: ul. 17 Stycznia 56, Warszawa, Polska
Strona internetowa: vivus.pl
Rok założenia: 2012
Osoba zarządzająca: prezes Ewa Wernerowicz
Opis rozwiązania: internetowa firma pożyczkowa

9.

Nazwa firmy: Yolo			
Marka rynkowa: Trzynastka
Forma prawna: spółka akcyjna
Adres: ul. Twarda 18, Warszawa, Polska
Strona internetowa: kartatrzynastka.pl
Rok założenia: 2014
Osoba zarządzająca: prezes Krzysztof Piwoński
Opis rozwiązania: internetowa firma, oferująca pożyczki za pośrednictwem
kart płatniczych

10.

Projekty, które zakończyły się niepowodzeniem (8 projektów)
Nazwa projektu: BeamUp		
1.
Nazwa firmy ferującej: BeamUp Paymenst
Opis rozwiązania: BeamUp to przede wszystkim aplikacja mobilna na urządzenia
z dwoma podstawowymi systemami operacyjnymi. Dzięki niej można wykupić dostęp
do serwisów streamingowych czy bilety do kina. Rozwiązanie umożliwia także
wysyłanie przekazów pieniężnych P2P bezpośrednio do innego użytkownika aplikacji.
W aplikacji BeamUp można też podzielić płatność np. za wspólny posiłek w restauracji.
Nazwa projektu: Codipay		
2.
Nazwa firmy oferującej: Codipay
Opis rozwiązania: Codipay to system płatności mobilnych w sklepach stacjonarnych
i internetowych. Do inicjowania transakcji wykorzystywał kod QR generowany na
wyświetlaczu smartfona. Płatność odbywała się w ciężar rachunku karty płatniczej
powiązanej z aplikacją i wydanej przez dowolny bank.
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Nazwa projektu: iKasa		
3.
Nazwa firmy oferującej: ICP Polska
Opis rozwiązania: iKasa to aplikacja mobilna umożliwiająca płatności mobilne
w sklepach stacjonarnych. Do inicjowania płatności w ciężar rachunku bankowego
służył kod paskowy wyświetlany na ekranie smartfona. Usługę oferowało kilka
banków, m.in. Alior i Getin a płacić w ten sposób można było w sklepach Biedronka.
Nazwa projektu: JustDrive		
4.
Nazwa firmy oferującej: ITMagination
Opis rozwiązania: Aplikacja służąca do płatności za paliwo zatankowane na stacjach
Orlen i Bliska wystartowała w lutym 2018 roku. Inicjowanie transakcji odbywało się
poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na dystrybutorze. Źródłem pieniądza
była dowolna karta bankowa powiązana z aplikacją. Niestety w wyniku konfliktu
pomiędzy operatorem aplikacji a właścicielem stacji benzynowych kilka dni po debiucie
apka przestała działać, a później została wycofana z marketów App Store i Google Play.
Nazwa projektu: Masspay		
5.
Nazwa firmy oferującej: Masspay
Opis rozwiązania: Masspay to system płatności mobilnych. Aby z niego skorzystać,
należało zadzwonić na wskazany numer telefonu przypisany do akceptanta.
Po chwili otrzymywało się wiadomość z informacją na temat płatności, którą
należało zaakceptować i potwierdzić PIN-em na komórce. Zaletą rozwiązania było to,
że działało nie tylko na nowoczesnych smartfonach, ale i komórkach starszego typu.
Nazwa projektu: NeoClick		
6.
Nazwa firmy oferującej: eCard i InPost
Opis rozwiązania: NeoClick miał integrować usługi płatnicze i kurierskie.
Użytkownik systemu miał się rejestrować w systemie podając podstawowe informacje
o sobie oraz adres dostawy kupowanych w sklepach internetowych przedmiotów.
Następnie podczas zakupów miał wybierać NeoClick jako formę płatności.
Po zapłaceniu np. pay by linkiem albo kartą kończyłby zakupy, które dostarczane
miały być na wcześniej zarejestrowany adres. Usługa nigdy nie wyszła poza fazę
testów. W listopadzie 2017 r. przedstawiciel eCardu poinformował w serwisie Cashless
o wycofaniu się reprezentowanej przez niego spółki z projektu NeoClick.
Nazwa projektu: Polski mPOS		
7.
Nazwa firmy oferującej: Fundacja FACS
Opis rozwiązania: Polski mPOS miał być przenośnym terminalem płatniczym
całkowicie zaprojektowanym i produkowanym w Polsce. Dodatkowo miał
oferować możliwość integracji z innymi urządzeniami, np. drukarką fiskalną.
Razem z mPOS-em dostarczane miało być oprogramowanie wspomagające sprzedaż
i zarządzanie stanami magazynowymi. Prototyp przygotowano m.in. ze środków
Unii Europejskiej, ale zabrakło pieniędzy na jego certyfikację.
Nazwa projektu: Valuto		
8.
Nazwa firmy oferującej: Currency One
Opis rozwiązania: Valuto był systemem do przelewów międzynarodowych. Operator
usługi posiadał rachunki bankowe uruchomione w wielu krajach. Klient, jeśli chciał
przekazać pieniądze za granicę, przesyłał je na wskazany rachunek krajowy, a Valuto
niemal w tym samym czasie zlecało przelew ze swojego rachunku zagranicznego
na rachunek odbiorcy.
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