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Dziś, po kilku miesiącach od zakończenia projektu, 
przedstawiciele BWE nie mają wątpliwości, że była 
to słuszna decyzja. Outsourcing nie tylko zmniej-

szył koszty związane z rozbudową infrastruktury, ale prze-
de wszystkim odciążył departament informatyki banku. To 
w konsekwencji pozwoliło skoncentrować się na opracowa-
niu nowej oferty dla klientów.  

SWIFT (z ang. Society for Worldwide Interbank Financial Te-
lecommunication) to Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Mię-
dzybankowej Telekomunikacji Finansowej założone w 1973 r. 
przez 239 banków z 15 krajów z całego świata. SWIFT utrzy-
muje sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji 
i transakcji pomiędzy bankami, domami maklerskimi i innymi 
instytucjami finansowymi. Za jej pośrednictwem dziennie re-
alizowanych jest ponad 15 milionów operacji.  

SWIFT jest jedyną siecią, za pośrednictwem której można 
realizować transakcje za-
graniczne o charakterze 
globalnym. Przez wiele lat 
dostęp do niej wymagał 
zbudowania własnej in-
frastruktury informatycz-
nej. Od niedawna istnieje 
możliwość outsourcingu 
dostępu do sieci SWIFT-
Net. Taką usługę oferuje Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, po-
siadająca status SWIFT Service Bureau. 

Projekt do rozpatrzenia
O tej możliwości Tomasz Wolański, dyrektor Departa-

mentu Usług Informatycznych w Banku Współpracy Euro-
pejskiej dowiedział się w ubiegłym roku. – KIR SA jest z na-
szego punktu widzenia instytucją szczególną. Oprócz tego, 
że jest graczem biznesowym, jest także instytucją regulo-
waną – podlega kontroli i weryfikacji, zatem gwarantuje 
bezpieczeństwo, szczególnie pożądane w sektorze banko-
wym. Zaczęliśmy więc poważnie rozważać możliwość out-
sourcingu, zwłaszcza że koncepcja dostępu do sieci SWIFT 

za pośrednictwem zewnętrznego partnera bardzo dobrze 
wpisywała się w strategię banku, który outsourcuje więk-
szość infrastruktury IT – tłumaczy Tomasz Wolański. 

W banku przeprowadzono wówczas analizę finansową 
pod kątem opłacalności outsourcingu. Wynikało z niej, że 
koszty dostępu do sieci SWIFTNet w obu modelach są po-
dobne, więc z propozycji KIR SA bank wtedy nie skorzystał, 
ale też jej nie odrzucił. 

Sposób na problemy kadrowe 
W pewnym czasie bank znalazł się w dosyć szczególnym 

dla dalszej działalności biznesowej momencie. Zmieniła 
się struktura i strategia organizacji. BWE rozpoczął roz-
budowę oferty dla klientów i musiał jednocześnie skon-
centrować się na dokończeniu projektu SWIFTNet Phase 
2. Jego celem było stworzenie wspólnej platformy bezpie-

czeństwa dla wszystkich 
usług dostępnych w sieci 
SWIFTNet, która miała 
być oparta na technolo-
gii podpisu elektronicz-
nego i urządzeniach za-
bezpieczających HSM, 
a także aplikacji RMA 
umożliwiającej precy-

zyjnie zarządzanie relacjami biznesowymi użytkowników. 
– Choć administracja systemem nie jest skomplikowana, 
to SWIFT wprowadza co roku wiele zmian technologicz-
nych, co w dużym stopniu absorbuje czas administratorów 
i rzutuje na rozwój środowiska informatycznego. Musieli-
śmy zakończyć bardzo formalną, a przez to czasochłon-
ną procedurę wprowadzania ważnych zmian związanych 
z dostępem do sieci SWIFT – podkreśla Tomasz Wolański. 
Dokończenie projektu SWIFTNet Phase 2 oznaczało ko-
nieczność zaangażowania własnych środków i w praktyce 
również rozbudowę infrastruktury IT, co wiązało się z do-
datkowymi kosztami. Do tego doszedł aspekt kadrowy 
– BWE rozpoczął przebudowę struktury kompetencyjnej. 

Zewnętrzny strażnik 
Bank Współpracy Europejskiej, który jest w trakcie zmiany nazwy na Meritum 
Bank, przez kilkanaście lat realizował transakcje zagraniczne za pośrednictwem 
własnej infrastruktury dostępowej do sieci SWIFTNet. W pewnym momencie 
zdecydował się jednak na jej outsourcing. 
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– Kilkanaście lat temu do SWIFT-a, jako do rozwiązania 
bardzo nowoczesnego, przywiązywano w banku bardzo 
dużą uwagę. Do jego obsługi wydzielano specjalne zasoby 
kadrowe. W pewnym momencie SWIFTNet stał się roz-
wiązaniem takim, jak wiele innych i dziś do jego obsługi 
nie deleguje się dedykowanych osób – opowiada Tomasz 
Wolański.

Klamka zapadła 
Z tego powodu podjęto ostateczną decyzję o outsourcin-

gu dostępu do sieci SWIFTNet i współpracy z KIR SA. 
– Z punktu widzenia użytkownika nie ma żadnej różnicy 

pomiędzy dostępem do SWIFT-a w modelu własnym i out-
sourcingu. Interfejs jest ten sam. Różnica polega jedynie na 
tym, że środowisko serwerowe znajduje się w Krajowej Iz-
bie Rozliczeniowej, a nie w banku – wyjaśnia Dominik Pod-
górski, jeden z administratorów w banku.

Wdrożenie trwało dwa miesiące. Większość spraw zwią-
zanych z dostosowaniem infrastruktury do nowych wy-
magań wzięła na siebie Krajowa Izba Rozliczeniowa SA. 
– Po stronie BWE leżała konfiguracja sieci, a także odblo-
kowanie ruchu sieciowego niezbędnego do tego, by za-
pewnić komunikację – komentuje Grażyna Cheetham, dy-

rektor produktu linii biznesowej SWIFT w KIR SA. – Rów-
nież ostatnia zmiana niezbędna do zakończenia projektu 
SWIFTNet Phase 2 – finalna migracja do aplikacji RMA 
– zostanie wykonana przez administratorów KIR SA pod 
nadzorem banku – dodaje.

Na straży SWIFT
Zdaniem przedstawicieli BWE wprowadzenie outsourcin-

gu dostępu do sieci SWIFTNet umożliwiło z jednej strony 
obniżenie ryzyka związanego z awariami, z drugiej okazało 
się także tańsze, choć pierwotnie analiza finansowa na to 
nie wskazywała. – Dzięki współpracy z KIR SA przeszliśmy 
z prostego środowiska na rozwiązanie w pełni redundantne. 
Zapewnienie podobnego poziomu obsługi wymagałoby od 
nas rozbudowy infrastruktury – zakupu łączy od dwóch do-
stawców, routerów etc., a także zaangażowania po stronie 
działu IT. W tym momencie nie musimy kontrolować zmian 
wprowadzanych przez SWIFT. Ten obowiązek spoczywa 
w całości na Krajowej Izbie Rozliczeniowej. My zajmujemy 
się wyłącznie zarządzaniem komponentami bezpieczeń-
stwa – hasłami i dostępem użytkowników, a także rozwo-
jem relacji biznesowych z innymi bankami – podsumowuje 
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