Informacja na temat oceny systemu płatności SORBNET2 pod kątem spełniania
„Zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego”
(według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.)
Na podstawie przyjętej przez Zarząd NBP w październiku 2015 r. „Polityki
sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu
płatniczego”
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SORBNET2, którego operatorem jest NBP.
Celem przeprowadzonej oceny była całościowa weryfikacja spełniania przez system
SORBNET2 Zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego (ang. Principles for financial
market infrastructures)1, które stosują się do systemowo ważnych systemów płatności,
z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń, o których mowa w dokumencie
pt. Application of the Principles for financial market infrastructures to central bank FMIs2,
oraz specyfiki systemu SORBNET2. Ocenę systemu SORBNET2 przeprowadzono
według metodologii zawartej w dokumencie pt. Principles for financial market
infrastructures: Disclosure framework and Assessment methodology3.
Ocenie podlegały najważniejsze funkcje systemu SORBNET2, tj. prowadzenie
rachunków bankowych oraz realizowanie zleceń płatniczych uczestników tego systemu.
Ponadto, uwzględnione zostały również aspekty związane z kredytem technicznym,
którego rolą jest wspieranie zarządzania przez banki płynnością w ciągu dnia
operacyjnego oraz wspieranie płynności rozliczeń międzybankowych w systemie
SORBNET2.
Przeprowadzone w ramach NBP analizy i ustalenia wykazały wysoki poziom
zgodności systemu SORBNET2 z Zasadami dotyczącymi infrastruktury rynku
finansowego. W ramach pięciu stopni przyznanej oceny z 16 Zasad, pod względem
których dokonywana była ocena systemu SORBNET2, w pełni przestrzeganych jest
12 Zasad, a pozostałe 4 Zasady są w dużej mierze przestrzegane. Nie zidentyfikowano
Zasad, które byłyby częściowo przestrzegane lub nieprzestrzegane.
Zidentyfikowane uchybienia w opinii oceniających nie powodują zagrożeń
dla stabilności krajowego systemu płatniczego, a w konsekwencji również krajowego
systemu finansowego.
CPSS-IOSCO (obecnie CPMI-IOSCO), BIS, 2012 r.
CPMI-IOSCO, BIS, 2015 r.
3 CPSS-IOSCO (obecnie CPMI-IOSCO), BIS, 2012 r.
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Stopień przyznanej oceny

Zasada (nr)4

Przestrzegana

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22

W dużej mierze przestrzegana

1, 13, 18, 23

Częściowo przestrzegana

-

Nieprzestrzegana

-

Nie dotyczy

19

4

W zestawieniu tym uwzględniono jedynie te Zasady, które – zgodnie z Polityką sprawowania przez Narodowy
Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego – mają zastosowanie do oceny systemów
płatności systemowo ważnych.
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