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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
A2A – Application-to-application – zautomatyzowane połączenie systemów
ADF – Akademia Dostępne Finanse
BIC - Business Identifier Code (zgodnie z normą ISO 9362:2009) – nadawany przez SWIFT
międzynarodowy kod umożliwiający jednoznaczną identyfikację instytucji finansowej
i niefinansowej. Jest to jawny, stały i niezmienny kod danej instytucji
CCP – Central Counterparty - partner centralny, tj. podmiot, który staje się jedynym
kupującym dla wszystkich sprzedających i jedynym sprzedającym dla wszystkich kupujących
CDPW – Centralny Depozyt Papierów Wartościowych
CRAKS1 – funkcjonujący do dnia 16 listopada 2012 r. opcjonalny moduł hurtowni CRSS
dostępny na platformie SSP (TARGET2) umożliwiający bankowi centralnemu dostęp do
danych historycznych systemu TARGET2 i uzyskiwanie szerokiego zakresu raportów
CRSS – Customer Related Service System – hurtownia danych systemu TARGET2
DCA - Dedicated Cash Account - rachunek pieniężny w TARGET2-Securities (T2S)
prowadzony przez bank centralny
DSP – Departament Systemu Płatniczego NBP
DSPW – Dealer skarbowych papierów wartościowych
DVP - Delivery Versus Payment – „dostawa za płatność” - zasada rozrachunku dotyczącego
transakcji na papierach wartościowych, warunkująca rozrachunek w papierach wartościowych
od rozrachunku pieniężnego
EACHA – European Automated Clearing House Association (Europejskie Stowarzyszenie Izb
Rozliczeniowych)
EBPP – Electronic Bill Presentment and Payment – elektroniczna prezentacja i płatność
rachunków
EMIR – European Market Infrastructure Regulation – Rozporządzenie w sprawie
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym,
centralnych kontrpartnerów oraz repozytoriów danych
FOP - Free of payment - zasada rozrachunku papierów wartościowych bez warunkującego go
rozrachunku pieniężnego
KDPW S.A. – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KIR S.A. – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
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MMS2 – Moduł monitorujący systemu SORBNET2- aplikacja udostępniona przez NBP
uczestnikom systemu SORBNET2 umożliwiająca monitorowanie zleceń i zarządzanie
rachunkiem
NBC – narodowy bank centralny
NBP – Narodowy Bank Polski
NBP-PHA – wewnętrzna aplikacja NBP (PHA - Proprietary Home Accounts), łącząca NBP
z systemem TARGET2-NBP
OO NBP – Oddział Okręgowy NBP
OTC – Over-the-counter – rynek pozagiełdowy
PAR-SORBNET2 – Platforma Analityczno – Raportowa dla systemu SORBNET2 – system
analityczno-raportowy oparty o platformę Business Objects, umożliwiający raportowanie i
analizę danych zgromadzonych w systemie SORBNET2
PHA – Proprietary Home Accounts - aplikacja wewnętrzna banków centralnych łącząca je
z systemem TARGET2
PKB – Produkt Krajowy Brutto
PLN – polski złoty
PVP – Payment Versus Payment – „płatność za płatność” - zasada rozrachunku dotyczącego
transakcji walutowych
RPW – Rejestr Papierów Wartościowych
RSP – Rada ds. Systemu Płatniczego
RTGS – Real Time Gross Settlement - rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym
SCT – SEPA Credit Transfer (polecenie przelewu w standardzie SEPA)
SEPA – Single Euro Payment Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro
SORBNET – System Obsługi Rachunków Banków – wersja sieciowa, polski system RTGS dla
płatności w złotych
SORBNET2 – nowa generacja systemu SORBNET, którego wdrożenie planowane jest w
pierwszej połowie 2013 roku
SORBNET-EURO – polski system RTGS dla płatności w euro
SPAN - Standard Portfolio Analysis of Risk
SRPN – System Rozliczeń Płatności Natychmiastowych – obecna nazwa – Express ELIXIR prowadzony przez KIR S.A. system płatności, rozliczający płatności w trybie natychmiastowym
SSP – Single Shared Platform - wspólna platforma technologiczna systemu TARGET2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na
Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej
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SWAT – Szybka Warstwa Transportowa – platforma komunikacyjna dla krytycznych
systemów NBP
T2-NBP – system TARGET2-NBP
T2-S – system TARGET2-Securities
TARGET2 - Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System
U2A - User-to-Application – forma dostępu uczestnika do systemu SORBNET2 z
wykorzystaniem przeglądarki internetowej i określonych usług SWIFTNet
UE – Unia Europejska
UTP - Uniwersalna Platforma Obrotu – nowy system transakcyjny na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (GPW S.A.)
TARGET2-NBP – polski komponent systemu TARGET2
XML - Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników
XMD - XML Schema Definition, znane również jako "XML Schema" - opracowany
i zatwierdzony przez W3 Consortium standard służący do opisu struktury dokumentów XML
ZBP - Związek Banków Polskich
ZSK-C - Zintegrowany System Księgowy (moduł centralny) – księga pomocnicza dla obsługi
rachunków prowadzonych w Departamencie Operacyjno-Rachunkowym oraz w oddziałach
okręgowych NBP
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STRESZCZENIE
Funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2012 r. należy ocenić
pozytywnie.
W zakresie funkcjonowania polskich systemów RTGS w II półroczu 2012 r. podkreślić należy
kontynuowanie w ramach zadania międzydepartamentalnego prac dotyczących planowanego
uruchomienia w I półroczu 2013 r. nowego systemu SORBNET2, który zastąpi funkcjonujący
obecnie system SORBNET. W zakresie danych statystycznych dotyczących polskich systemów
RTGS, w minionym półroczu w systemie SORBNET odnotowano wzrost liczby
zrealizowanych zleceń (o ok. 7%) oraz ich wartości (o 4%). Z kolei w systemie TARGET2NBP liczba zrealizowanych zleceń wzrosła o 6,5%, zaś ich wartość zmalała o ok. 14%.
Jeśli chodzi o dane statystyczne dotyczące systemów detalicznych, w II półroczu 2012 r. w
systemie ELIXIR odnotowano wzrost liczby zrealizowanych zleceń o (1,6%) oraz ich wartości
(o 4,5%), również w systemie EuroELIXIR odnotowano wzrost zarówno liczby (o 17,4%), jak i
wartości (o 22,4%) realizowanych zleceń. W II półroczu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2012
r., w systemie EuroELIXIR odnotowano kolejny wzrost liczby i wartości poleceń przelewu
SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT), tj. odpowiednio o 17,7% i 24,1%.
W minionym półroczu kontynuowano rozpoczęte w IV kwartale 2011 r. prace mające na celu
doprowadzenie do samoregulacji w zakresie opłat na rynku płatności kartowych w Polsce,
której zamierzeniem była stopniowa obniżka opłat nakładanych na akceptantów w związku z
przyjmowaniem przez nich zapłaty za pomocą kart płatniczych. Wobec faktu, iż ww.
samoregulacja nie doszła do skutku w wyniku odmowy przystąpienia do proponowanego przez
NBP porozumienia przez jedną z organizacji kartowych oraz wskutek zbyt małej liczby
podmiotów rynkowych gotowych złożyć alternatywne deklaracje stron, jedynym możliwym
rozwiązaniem problemu wysokich opłat interchange w Polsce stało się przyjęcie regulacji
ustawowej. NBP przekazał w lipcu 2012 r. Ministrowi Finansów projekt nowelizacji ustawy o
usługach płatniczych, zgodny z głównymi propozycjami przewidzianymi w Programie redukcji
opłat kartowych w Polsce. Jednakże projektowi temu nie został nadany dalszy bieg i nie stał się
on przedmiotem dalszych działań legislacyjnych Ministerstwa Finansów. Pojawiło się natomiast
kilka poselskich oraz jeden senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
Jednym z głównych celów tych projektów jest ustawowe określenie maksymalnej stawki opłaty
interchange.
W II połowie 2012 r. było podjętych kilka decyzji organizacji kart płatniczych w zakresie opłat
na rynku kart płatniczych w Polsce. W dniu 12 września 2012 r. Komitet Decyzyjny VISA
Polska, na wniosek organizacji Visa Europe, podjął decyzję o obniżeniu, z dniem 1 stycznia
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2013 r., stawek opłat interchange dla płatności dokonywanych w punktach handlowousługowych. Obniżka dotyczy wszystkich rodzajów kart Visa debetowych i kredytowych
wydawanych dla klientów indywidualnych. Dodatkowo, we wrześniu 2012 r. organizacja
MasterCard ogłosiła, że od dnia 1 listopada 2012 r. podnosi krajowe stawki opłat interchange
dla kart biznesowych.
W II półroczu 2012 r. prowadzone były również prace nad nowelizacją ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Głównym celem tej nowelizacji jest implementacja do
prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września
2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza
elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywę
2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE. Jednocześnie nowelizacja
ta dokonuje zmian, których celem jest dalszy proces skupiania regulacji dotyczących rynku
usług płatniczych w jednym akcie prawnym, w tym regulacji dotyczących problematyki opłat
kartowych.
Istotnym wydarzeniem w zakresie dotyczącym zagadnień prawnych w II półroczu 2012 r. było
również wejście w życie z dniem 4 sierpnia 2012 r. nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podstawowym
celem ww. regulacji jest dostosowanie przepisów krajowych do standardów unijnych, poprzez
wprowadzenie do polskiego systemu prawnego mechanizmu tzw. nowacji rozliczeniowej.
W obszarze dotyczącym funkcjonowania systemów rozrachunku papierów wartościowych w
zakresie

systemu

kdpw_stream

prowadzonego

przez

Krajowy

Depozyt

Papierów

Wartościowych S.A. podkreślić należy wdrożenie, w dniu 2 lipca 2012 r., II etapu realizacji
projektu

„Hold-release”

umożliwiającego

wstrzymywanie

i

zwalnianie

instrukcji

rozrachunkowych, jak również wdrożenie, w dniu 3 grudnia 2012 r., nowacji rozliczeniowej w
zakresie obsługi rozrachunku transakcji na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczanych
przez KDPW_CCP S.A. Ponadto, w funkcjonowaniu systemu rozrachunku papierów
wartościowych obsługiwanym przez NBP dokonano istotnych zmian w przeprowadzaniu
przetargów skarbowych papierów wartościowych. W grudniu 2012 r. odbył się pierwszy
przetarg odkupu obligacji nominowanych w euro. System SKARBNET został dostosowany do
możliwości odkupowania papierów nominowanych w następujących walutach: euro, dolary,
jeny i franki szwajcarskie.
W zakresie działań podejmowanych przez NBP w zakresie nadzoru nad systemami płatności, w
II półroczu 2012 r. Prezes NBP wydał zgody na wprowadzenie zmian w zasadach
funkcjonowania systemów płatności ELIXIR i EuroELIXIR, zaś w zakresie nadzoru nad
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systemami rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych sześć opinii w formie
postanowień, które dotyczyły: zmian regulaminów KDPW_CCP, zmian Regulaminu KDPW
oraz wniosku spółki IR PRT S.A. o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia
na prowadzenie izby rozrachunkowej.
W zakresie dotyczącym poziomu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce w minionym
półroczu nastąpił wzrost liczby rachunków bankowych a vista osób fizycznych do poziomu
37.160.049, tj. o 675,6 tys.
W II półroczu 2012 r. odnotowano spadek udziału gotówki w agregacie podaży pieniądza M1 z
22,4% w czerwcu 2012 r. do 21,1% w grudniu 2012 r. Ponadto, odnotowano gwałtowny spadek
udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pieniądza M1 z poziomu
51,1% w I półroczu do poziomu 48,8% w II półroczu 2012 r.
Należy podkreślić, iż w celu zwiększenia świadomości wśród Polaków na temat korzyści i
możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z
nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna,
w II półroczu 2012 r. Narodowy Bank Polski kontynuował, rozpoczęty w I półroczu 2012 r.,
wieloletni program edukacji i promocji obrotu bezgotówkowego o nazwie Akademia Dostępne
Finanse. Projekt ten jest realizowany przy współudziale Związku Banków Polskich i
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Należy dodać, iż najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych
instrumentem

płatności

bezgotówkowych

było

polecenie

przelewu,

stanowiące

ok.

57,5%wszystkich transakcji bezgotówkowych. W II półroczu 2012 r. liczba transakcji przy
użyciu polecenia przelewu wzrosła o 2,4% w stosunku do I półrocza 2012 r. W II półroczu 2012
r. odnotowano również niewielki spadek (o 0,1% w stosunku do poprzedniego półrocza) liczby
transakcji poleceniem zapłaty.
W II półroczu 2012 r. odnotowany został wzrost liczby wydanych kart płatniczych o 1,9% (do
poziomu 33,3 mln), przy czym nadal utrzymywała się tendencja spadkowa dotycząca liczby
kart kredytowych (spadek o 2,8% w porównaniu do I półrocza 2012 r.). W omawianym okresie
wzrosła liczba terminali POS o 1,8% oraz bankomatów o 4,0%.
Niepokojącym zjawiskiem odnotowanym w minionym półroczu był również wzrost liczby i
wartości operacji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi. W porównaniu do
poprzedniego półrocza liczba takich operacji wzrosła o 28%, a wartość o 22%.
Warto podkreślić, iż ostatnie półrocze to także dynamiczny rozwój rynku innowacyjnych
instrumentów i usług płatniczych, do których w szczególności należą karty zbliżeniowe i
płatności mobilne, mające na celu zastąpić płatności gotówkowe w niskokwotowych
transakcjach detalicznych oraz płatnościach masowych.
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INFORMACJE WSTĘPNE
Narodowy Bank Polski przedstawia cykliczny materiał oceniający funkcjonowanie krajowego
systemu płatniczego w II półroczu 2012 r. Materiał ten ma na celu przedstawienie
kompleksowej informacji dotyczącej stanu i poziomu rozwoju poszczególnych elementów
polskiego systemu płatniczego w ciągu omawianego półrocza oraz najistotniejszych prac i
wydarzeń w tym zakresie. Zawiera on informacje o:
1) funkcjonowaniu systemów RTGS, prowadzonych przez NBP, oraz systemów ELIXIR,
EuroELIXIR i Express ELIXIR, prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
2) systemach rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. i NBP oraz o systemie rozliczeń papierów wartościowych
prowadzonych przez KDPW_CCP S.A.,
3) pozostałych elementach infrastruktury polskiego systemu płatniczego,
4) rachunkach bankowych i bezgotówkowych instrumentach płatniczych,
5) poziomie rozwoju obrotu bezgotówkowego i gotówkowego,
6) działaniach podjętych przez NBP w zakresie polityki i rozwoju systemu płatniczego,
7) działaniach nadzorczych podjętych przez NBP w zakresie nadzoru nad systemami płatności,
systemami autoryzacji i rozliczeń oraz systemami rozliczeń i rozrachunku papierów
wartościowych,
8) wynikach wybranych badań i analiz w zakresie systemu płatniczego,
9) innych niż wymienione w powyższych punktach istotnych kwestiach związanych
z funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego.
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1.

SYSTEMY PŁATNOŚCI

1.1. Systemy płatności wysokokwotowych
1.1.1. System SORBNET

W II półroczu 2012 r. działania prowadzone w obszarze systemu SORBNET koncentrowały się
na pracach projektowych, związanych z budową systemu SORBNET2 – nowej generacji
systemu SORBNET, które realizowane są w ramach zadania międzydepartamentalnego
SORBNET2. Uruchomienie systemu SORBNET2 planowane jest w I półroczu 2013 r.
Zadanie międzydepartamentalne SORBNET2
W II półroczu 2012 r. zakończył się czwarty etap zarządczy rozpoczętego w styczniu 2010 r.
zadania międzydepartamentalnego SORBNET2. Prace w ramach tego etapu obejmowały
między innymi budowę systemu, rejestrację testową uczestników, testy wewnętrzne NBP oraz
pierwsze testy dotyczące uczestników, tj. testy łączności, których kontynuacja miała miejsce w
kolejnym etapie, a także prace dotyczące budowy systemu analityczno-raportowego PARSORBNET2.
W

listopadzie

2012

r.

rozpoczął

się

ostatni,

piąty

etap

zarządczy

zadania

międzydepartamentalnego SORBNET2. Prace w ramach tego etapu obejmują testy z
przyszłymi uczestnikami systemu, tj. testy łączności, testy współpracy oraz testy biznesowe, a
następnie wdrożenie systemu SORBNET2, jak również dalsze prace dotyczące budowy i
wdrożenia systemu analityczno-raportowego PAR-SORBNET2.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, w II półroczu 2012 r. prowadzone były prace
związane z budową systemu centralnego SORBNET2, wykonano moduł monitorujący systemu
SORBNET2 (MMS2) i przeprowadzono jego testy wewnętrzne oraz zakończono rejestrację
testową uczestników systemu. W dniu 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z obowiązującym
harmonogramem, przekazano uczestnikom listę procesów do testowania, scenariusze testowe
oraz plan testów zewnętrznych, a następnie, od października 2012 r., przystąpiono do
pierwszych testów zewnętrznych z uczestnikami systemu SORBNET2, tj. testów łączności.
Testy w zakresie wysyłania komunikatów FIN przebiegły z wynikiem pozytywnym, natomiast,
z uwagi na ograniczenia w przepustowości łączy SWIFT-owych w NBP, wystąpiły problemy z
testami modułu MMS2. Testy modułu MMS2, zarówno w opcji U2A, jak i A2A, były
limitowane w zakresie liczby uczestników biorących jednocześnie udział w teście. Od dnia 13
grudnia 2012 r., w związku z poszerzeniem łącza SWIFT w NBP, testy były przeprowadzane
już bez ograniczeń. W związku z utrudnieniami podjęto decyzję o przedłużeniu czasu trwania
testów łączności w zakresie modułu MMS2 do dnia 18 grudnia 2012 r. Dodatkowo, w związku
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z problemami z obsługą modułu MMS2 w opcji A2A, które wystąpiły po stronie uczestników,
podjęto decyzję o możliwości kontynuowania testów współpracy w zakresie modułu MMS2 (w
opcji A2A) do końca 2012 roku. Zdecydowano również, że niektóre scenariusze testowe
dotyczące komunikatów FIN, przewidziane do zrealizowania w ramach testów współpracy,
będą mogły być kontynuowane w ramach testów biznesowych, których pierwsza tura
rozpoczęła się w dniu 7 stycznia 2013 r.
Na bieżąco przekazywane były uczestnikom uzupełnienia wprowadzone do Specyfikacji
funkcjonalnej systemu SORBNET2 dla uczestników (dotyczące m. in. doprecyzowania struktury
komunikatów informacyjnych MT012 i MT940) oraz pozostałe dokumenty o charakterze
operacyjnym, w tym nowy Harmonogram rejestracji i testów (wersja 5 z dnia 6 listopada 2012
r.) oraz Instrukcja użytkownika MMS2 a także dokumenty techniczne (Identyfikatory w MMS2
A2A, struktura wyciągów MT940/950). W listopadzie 2012 r. przekazano uczestnikom kolejne
zestawienie pytań i odpowiedzi w kwestiach technicznych i biznesowych dotyczących systemu
SORBNET2. Powyższa dokumentacja zamieszczona została na stronie internetowej NBP
dedykowanej systemowi SORBNET2 (www.nbp.pl, część System płatniczy → SORBNET2).
W ramach prac prawnych związanych z systemem SORBNET2 przygotowywano projekty
umów dla uczestników, tj. umowy z bankami, z KIR S.A. (dot. rachunku pomocniczego i
rachunku powierniczego) oraz z KDPW S.A. W dniu 31 października 2012 r. do banków został
przesłany, skonsultowany wewnętrznie w NBP, projekt wzoru Umowy w sprawie warunków
otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET2 z prośbą o zgłoszenie
uwag do dnia 30 listopada 2012 r. Otrzymane od banków uwagi zostały przeanalizowane w
NBP. Ostateczne uzgodnienie ww. projektu nastąpi w ramach NBP po przygotowaniu
tworzonych równolegle w NBP nowych aktów wykonawczych w powyższym zakresie (tj.
zarządzenia

Prezesa

NBP

w

sprawie

sposobu

przeprowadzania

rozrachunków

międzybankowych oraz uchwały Zarządu NBP w sprawie warunków otwierania i prowadzenia
rachunków banków przez Narodowy Bank Polski), co skutkować będzie możliwością
wprowadzenia przez NBP, poza zmianami wynikającymi z uwag zgłoszonych przez banki,
dodatkowych zmian do treści ww. projektu wzorca umowy.
Współpraca NBP z przyszłymi uczestnikami systemu SORBNET2
NBP przewiduje przejście z systemu SORBNET do SORBNET2 na zasadzie jednoczesnej
migracji wszystkich jego uczestników, przygotowanych do takiego przejścia (tzw. big bang).
Oznacza to konieczność właściwego i terminowego przygotowania się do migracji wszystkich
obecnych uczestników systemu SORBNET. Dlatego też NBP przywiązuje bardzo duże
znaczenie do bieżącej komunikacji z uczestnikami. W tym celu w dniu 2 października 2012 r.
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zorganizowane zostało kolejne, szóste już, spotkanie informacyjne z przyszłymi uczestnikami
systemu SORBNET2. Na spotkaniu omawiano kwestie związane z przygotowywanym
systemem. W szczególności przedstawiono uczestnikom prezentację szkoleniową dotyczącą
modułu MMS2. Zaprezentowano jego pełną funkcjonalność dotyczącą między innymi
możliwości zarządzania rachunkami i zleceniami uczestników (kolejką zleceń), sposobów
wyszukiwania informacji o zleceniach oraz zasad obsługi blokad. Na spotkaniu przekazano
również informacje o stanie rejestracji testowej uczestników SORBNET2 oraz informacje nt.
scenariuszy testowych oraz planowanych testów, jak również informacje nt. głównych założeń
projektu wzoru Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w
systemie SORBNET2. Jednocześnie zapewniono udział przedstawicieli SWIFT w spotkaniu, co
umożliwiło uczestnikom bezpośrednie kontakty wspomagające przygotowania po ich stronie.
W omawianym okresie do przyszłych uczestników systemu SORBNET2 zostały wysłane dwie
ankiety dotyczące stanu prac przygotowawczych po stronie uczestników związanych z
planowanym uczestnictwem w systemie SORBNET2 oraz stanu gotowości do udziału w
testach. Pierwsza z nich dotyczyła stanu na dzień 20 września 2012 r. Na podstawie
otrzymanych odpowiedzi przeprowadzono analizę stanu zaawansowania prac przyszłych
uczestników systemu pod kątem ich gotowości do udziału w testach nowego systemu. Na
przesłane ankiety odpowiedzi udzielili wszyscy przyszli uczestnicy systemu SORBNET2.
Analiza ankiet wykazała, że deklarowany przez uczestników średni stan zaawansowania prac
nad projektem na dzień 20 września 2012 r. wyniósł 71,7%. Biorąc pod uwagę średni stan
zaawansowania prac w poszczególnych etapach projektu, należy stwierdzić, że z pięciu
wyspecyfikowanych etapów trzy pierwsze uczestnicy mają już w większości poza sobą
(wstępna analiza – 98%, analiza wymagań – 96%, przygotowanie infrastruktury – 82%). W
przypadku kolejnego etapu, tj. projektowania i realizacji projektu, średni stan zaawansowania
oceniony został na poziomie 75%. Najmniej zaawansowany jest etap ostatni, piąty, tj. testy
wewnętrzne przyszłych uczestników systemu, gdzie średni stan zaawansowania prac oceniony
został na 38%.
W grudniu 2012 r. została wysłana do uczestników kolejna ankieta związana z planowanym
uczestnictwem w systemie SORBNET2 według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Uczestnicy
zostali poproszeni o przekazanie wypełnionej ankiety w terminie najpóźniej do dnia 7 stycznia
2013 r. Wyniki ankiet zostały omówione na kolejnym spotkaniu z uczestnikami w dniu 21
stycznia 2013 r. Były też one jednym z najważniejszych czynników wpływających na
określenie ostatecznej daty wdrożenia systemu SORBNET2 i jej przesunięcie przez Komitet
Sterujący Zadaniem SORBNET2 z dnia 25 marca 2013 r. na dzień 10 czerwca 2013 r. Przy
podejmowaniu decyzji o przesunięciu terminu uruchomienia systemu SORBNET2 brane były
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również pod uwagę wynikłe w trakcie testów trudności technologiczne związane z
przygotowywaniem środowiska dla współpracy SORBNET2 z systemem SWIFT oraz sugestie
środowiska bankowego (jeszcze z lipca 2012 r.), by termin uruchomienia nie pokrywał się z
ostatnimi dniami okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Dane statystyczne – system SORBNET
W II półroczu 2012 r. w systemie SORBNET uczestniczyło 55 podmiotów, tj. 52 banki, KIR
S.A., KDPW S.A. oraz NBP.
W II półroczu 2012 r. w systemie SORBNET zrealizowano ogółem 1.531.456 zleceń (średnio
dziennie 12.059 zleceń) o łącznej wartości 34,5 bln zł. Liczba i wartość zleceń nieznacznie
wzrosła w porównaniu do I półrocza 2012 r., w którym zrealizowano 1.433.537 operacji o
łącznej wartości 33,2 bln zł, co oznacza wzrost tych wskaźników odpowiednio o 6,8% i 4,0%.
Większy przyrost wolumenu zrealizowanych zleceń w stosunku do ich wartości skutkował
spadkiem średniej wartości jednego zlecenia o 2,6%. Odnotowane zmiany wskazują na powrót
do obserwowanej przez ostatnie lata tendencji wzrostowej w zakresie zarówno liczby, jak i
wartości zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET, po spadku odnotowanym w I półroczu
2012 r.
Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET na przestrzeni lat 2003 – 2012 prezentuje
wykres 1. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian,
jakie miały miejsce w II półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2012 r., przedstawiają
tabele 1 i 2.

Wykres 1. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET w kolejnych półroczach w
latach 2003 – 2012 (w tys. sztuk)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Tabela 1. Porównanie liczby zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET w I i II
półroczu 2012 r.
I połowa 2012 r.

OGÓŁEM
 międzybankowe


klientowskie

 zlecenia banków

II połowa 2012 r.

Zmiana

Liczba zleceń

Udział %

Liczba zleceń

Udział %

1.433.537

100%

1.531.456

100%

↑

6,8%

140.175

9,8%

145.707

9,5%

↑

3,95%

1.293.362

90,2%

1.385.749

90,5%

↑

7,14%

1.329.112

92,7%

1.421.034

92,8%

↑

6,9%

18.750

1,3%

18.620

1,2%

↓

-0,7%

20.448

1,4%

23.846

1,6%

↑

16,6%

65.227

4,6%

67.956

4,4%

↑

4,2%

−

12.059

−

↑

1,0%

 zlecenia KIR
 zlecenia KDPW
 zlecenia NBP

Średnia dzienna liczba
11.468
zleceń
Źródło: Opracowanie własne, DSP

Tabela 2. Porównanie wartości zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET w I i II
półroczu 2012 r.
I połowa 2012 r.
Wartość zleceń
Udział %
(w bln zł)

II połowa 2012 r.
Wartość zleceń
Udział %
(w bln zł)

Zmiana

33,2

100%

34,5

100%

↑

4,0%

20,9

63,0%

21,7

62,9%

↑

3,8%

12,3

37,0%

12,8

37,1%

↑

4,3%

13,3

40,1%

13,8

40,1%

↑

3,9%

0,9

2,6%

0,8

2,5%

↓

-1,6%

2,3

6,9%

2,1

6,2%

↓

-7,4%

16,7

50,4%

17,8

51,2%

↑

6,0%

Średnie dzienne obroty

265,7 mld zł

−

272,0 mld zł

−

↑

2,4%

Średnia wartość
jednego zlecenia

23,2 mln zł

−

22,6 mln zł

−

↓

-2,6%

OGÓŁEM
1/ W tym:
 międzybankowe


klientowskie

2/ W tym:
 zlecenia banków


zlecenia KIR



zlecenia KDPW



zlecenia NBP

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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1.1.2. System TARGET2-NBP

Po zakończonej migracji uczestników systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2, która
miała miejsce w dniu 21 listopada 2011 r., grono uczestników systemu TARGET2-NBP
powiększyło się do 23 podmiotów (20 banków komercyjnych oraz NBP, KIR S.A. i KDPW
S.A.). Zarówno w I, jak i w II półroczu 2012 r. liczba uczestników systemu TARGET2-NBP nie
uległa zmianie.

Testy i zmiany techniczne w systemie TARGET2
Zgodnie z przyjętym trybem wprowadzania zmian w systemie TARGET2, w listopadzie 2012 r.
powinno było nastąpić wdrożenie kolejnego SSP release 6.0. W związku z tym, że zakres zmian
przewidzianych w systemie TARGET2 w ramach SSP release 6.0 okazał się być stosunkowo
niewielki, w EBC podjęto decyzję o przesunięciu wdrożenia zgłoszonych zmian razem z innymi
wprowadzanymi w ramach SSP release 7.0 w listopadzie 2013 r. Zaplanowane na dzień 18
listopada 2013 r. wdrożenie SSP release 7.0 będzie głównie dedykowane wdrożeniu interfejsu
między systemem TARGET2 a systemem TARGET2-Securities (T2S) i uruchomieniu
funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie przelewów płynności między rachunkami RTGS
w systemie TARGET2 a dedykowanymi rachunkami pieniężnymi (dedicated cash accounts DCA) uczestników w systemie TARGET2-Securities.
Natomiast wdrożenie CRSS release 6.0. miało miejsce w dniu 19 listopada 2012 r.
Wprowadzone zmiany w hurtowni danych systemu TARGET2 (CRSS) miały wpływ tylko na
banki centralne będące uczestnikami systemu TARGET2, nie angażowały natomiast, ani nie
dotyczyły innych uczestników systemu. Zakres zmian wprowadzonych w ramach CRSS release
6.0 był wynikiem kilkuletniej analizy przeprowadzonej przez specjalistów z banków
centralnych oraz przedstawicieli 3CB mającej na celu uproszenie i zwiększenie przejrzystości
zasad raportowania danych statystycznych za pośrednictwem hurtowni CRSS oraz poprawę jej
funkcjonalności. Najważniejszą zmianą wprowadzoną w nowej wersji hurtowni CRSS było
połączenie modułu CROSS z modułem CRAKS1, które od dnia 19 listopada 2012 r. spełniają
łącznie podstawowe funkcje raportowe hurtowni CRSS. Dostęp do nowych rozwiązań mają
wszystkie banki centralne systemu TARGET2. NBP dostosował swoje rozwiązania dotyczące
przygotowywania wymaganych raportów statystycznych do nowych rozwiązań przyjętych w
hurtowni CRSS. Uczestniczył też w testach dotyczących nowej funkcjonalności.
W II półroczu 2012 r. zostały przeprowadzone testy systemu TARGET2 zarówno w środowisku
testowym dotyczące m.in. różnych sytuacji awaryjnych, jak i w środowisku produkcyjnym w
module CM (Contingency Module).
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Dane statystyczne – system TARGET2-NBP
W II półroczu 2012 r. w systemie TARGET2-NBP został odnotowany 6,5% wzrost liczby
zrealizowanych transakcji w euro oraz 13,6% spadek ich wartości w stosunku do
wcześniejszego półrocza1. Zaprezentowane dane potwierdzają obserwowaną ponownie od II
półrocza 2010 r. tendencję wzrostową liczby przetwarzanych zleceń w euro, którą przedstawia
wykres 2.
Pomimo wzrostu liczby zrealizowanych zleceń ich wartość uległa dość znacznemu spadkowi.
Wzrost liczby zleceń wynika z wykorzystania systemu w większej mierze do realizacji zleceń
klientowskich, których liczba wzrosła o blisko 7,0%, a wartość o 12,4%. Spadek wartości
zrealizowanych zleceń nie wynikał natomiast ze zmniejszenia się liczby przepływów
międzybankowych, jak to miało miejsce w I półroczu 2012 r. (w II półroczu 2012 r. liczba
zleceń międzybankowych wzrosła o 3,8%), lecz wyłącznie ze spadku wartości obrotów
międzybankowych. Powyższe zmiany skutkowały spadkiem średniej wartość zlecenia
realizowanego w systemie TARGET2-NBP o 18,6%, tj. do poziomu 0,3 mln euro.
Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały
miejsce w II półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2012 r. przedstawiają tabele 3 i 4.
Wykres 2. Liczba zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 –
2012 w systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011
r.) i TARGET2-NBP (od 19 maja 2008 r.) w tys. sztuk

Źródło: Opracowanie własne, DSP
1

Dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń wykazywane są bez tzw. technicznych przelewów
płynności, w szczególności realizowanych przez NBP.
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Tabela 3. Porównanie liczby zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w I i II
półroczu 2012 r.
I połowa 2012 r.

OGÓŁEM

II połowa 2012 r.
Zmiana

Liczba zleceń

Udział %

Liczba
zleceń

Udział %

718.318

100%

765.245

100%

↑

6,5%

90.908

12,7%

94.333

12,3%

↑

3,8%

627.410

87,3%

670.912

87,7%

↑

6,9%

53.060

7,4%

61.278

8,0%

↑

15,5%

665.258

92,6%

703.967

92,0%

↑

5,8%

348.723

48,6%

351.917

46,0%

↑

0,9%

316.535

44,0%

352.050

46,0%

↑

11,2%

5.656

−

5.932

−

↑

4,9%

1/ W tym:
 międzybankowe
 klientowskie
2/ W tym:
 zlecenia krajowe
 zlecenia transgraniczne


wysłane



otrzymane

Średnia dzienna liczba zleceń
Źródło: Opracowanie własne, DSP

Tabela 4. Porównanie wartości zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w I i II
półroczu 2012 r.
I połowa 2012 r.

OGÓŁEM

II połowa 2012 r.
Zmiana

Wartość zleceń
(w mln euro)

Udział
%

Wartość zleceń
(w mln euro)

Udział
%

288.356,6

100%

249.158,9

100%

↓

-13,6%

266.759,2

92,5%

224.875,2

90,3%

↓

-15,7%

21.597,4

7,5%

24.283,7

9,7%

↑

12,4%

26.810,2

9,3%

29.147,2

11,7%

↑

8,7%

261.546,4

90,7%

220.011,7

88,3%

↓

-15,9%

132.712,7

46,0%

112.484,3

45,1%

↓

-15,2%

128.833,7

44,7%

107.527,4

43,2%

↓

-16,5%

2.270,5

−

1.931,5

−

↓

-14,9%

0,4

−

0,3

−

↓

-18,6%

1/ W tym:
 międzybankowe
 klientowskie
2/ W tym:
 zlecenia krajowe
 zlecenia transgraniczne


wysłane



otrzymane

Średnie dzienne obroty
Średnia wartość jednego
zlecenia
Źródło: Opracowanie własne, DSP
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W omawianym okresie w systemie TARGET2-NBP zrealizowanych zostało 765.245 zleceń,
stanowiąc 6,5% wzrost w porównaniu do okresu poprzedniego, w którym zrealizowanych
zostało 718.318 zleceń. Tendencja ta dotyczy zarówno zleceń klientowskich (wzrost o 6,9%),
jak i międzybankowych (wzrost o 3,8%), podczas gdy w poprzednim półroczu liczba zleceń
klientowskich dynamicznie wzrosła o 20,9%, a międzybankowych spadła o 7,4%.
W II półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2012 r. odnotowany został 15,5% wzrost
liczby zrealizowanych zleceń krajowych oraz 5,8% wzrost liczby zleceń transgranicznych.
Wśród płatności transgranicznych wzrost wolumenu zleceń dotyczył w większej mierze zleceń
otrzymanych, których liczba wzrosła o 11,2%, podczas gdy liczba zleceń transgranicznych
wysłanych wzrosła nieznacznie, bo zaledwie o 0,9%. W poprzednim półroczu tendencja ta była
odwrotna – większą dynamiką wzrostu cechowały się zlecenia transgraniczne wysłane, których
liczba wzrosła o 26,2%, podczas gdy liczba zleceń transgranicznych otrzymanych wzrosła tylko
o 8,5%. Wskazuje to na osłabienie tendencji wzrostowej, która zarysowała się w I półroczu
2012 r. i która wynikała z pełnego półrocznego okresu większej aktywności nowych
uczestników systemu TARGET2-NBP, którzy przystąpili do tego systemu w II półroczu 2011 r.
Powyższe zmiany oznaczały przesunięcia w strukturze wolumenu zleceń zrealizowanych w
systemie TARGET2-NBP, skutkujące wyrównaniem relacji zleceń transgranicznych wysłanych
do otrzymanych, która ukształtowała się na poziomie 46,0%.
Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w II półroczu 2012 r. wyniosła
249.158,9 mln euro i spadła o 13,6% w porównaniu do I półrocza 2012 r., w którym wynosiła
288.356,6 mln euro. Jest to kolejne półrocze, w którym odnotowano spadek wartość zleceń
zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP, przy czym o ile w I półroczu 2012 r. spadek
dotyczył zarówno wartości zleceń klientowskich, jak i międzybankowych, to w II półroczu
2012 r. dotyczył wyłącznie zleceń międzybankowych (spadek o 15,7%), podczas gdy wartość
zrealizowanych zleceń klientowskich wzrosła o 12,4%. Tendencja ta wskazuje na rosnące
wykorzystanie systemu TARGET2-NBP do realizacji zleceń w euro klientów banków i
ograniczanie wartości przepływów międzybankowych w euro.
Dostępność systemu SORBNET w 2012 r. wyniosła 99,95%, systemu TARGET2-NBP zaś
100,00%. Dane obrazujące dostępność ww. systemów w ujęciu rocznym, począwszy od 2005 r.,
przedstawia wykres 3.
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Wykres 3. Dostępność systemów SORBNET, SORBNET-EURO (do 2011 r.) i TARGET2NBP w poszczególnych latach

Źródło: Opracowanie własne, DSP

1.2. Systemy płatności detalicznych
1.2.1. System ELIXIR

Według stanu na koniec grudnia 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń
płatniczych w systemie ELIXIR było 49 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników uległa
zmniejszeniu o jeden bank w stosunku do czerwca 2012 r. Przyczyną była fuzja dwóch banków,
po której na liście uczestników ELIXIR w miejsce dotychczasowych dwóch banków, pojawił
się jeden bank2. W II półroczu 2012 r., w porównaniu do poprzedniego, został odnotowany
wzrost liczby zrealizowanych zleceń o 1,6%, przy równoczesnym wzroście wartości obrotów o
4,5%.
Dane statystyczne – system ELIXIR
W II półroczu 2012 r. w systemie ELIXIR obroty wyniosły 1.924,6 mld zł (w poprzednim
półroczu 1.841,3 mld zł), co oznacza wzrost o 4,5%, natomiast liczba zleceń wyniosła 737,3
mln szt. (w poprzednim półroczu 725,3 mln), co oznacza wzrost o 1,6%.
Średnia dzienna liczba transakcji w systemie ELIXIR w omawianym okresie wyniosła 5,8 mln
(bez zmian w stosunku do I półrocza 2012 r.).
W analizowanym półroczu miesiącem, w którym w systemie ELIXIR rozliczono najwięcej
transakcji, był październik 2012 r. (rozliczono 131,2 mln transakcji). Oznacza to nieznaczny
wzrost w porównaniu do marca 2012 r. (125,0 mln szt.), który był dominującym miesiącem w
W dniu 1 czerwca 2012 roku nastąpiło prawne połączenie Get Bank S.A. (dawny Allianz Bank Polska S.A.) oraz Getin Noble Bank S.A.
Powstały w wyniku fuzji bank funkcjonuje pod nazwą Getin Noble Bank S.A.
2
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poprzednim półroczu. Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń była najwyższa na przestrzeni
całego półrocza w grudniu 2012 r. i wyniosła 6,7 mln zleceń (dla porównania z poprzednim
półroczem, w kwietniu 2012 r. wielkość ta wyniosła 6,2 mln zleceń).
Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały
miejsce w II półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2012 r., przedstawia tabela nr 5.
Tabela nr 5. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie ELIXIR w I
oraz w II półroczu 2012 r.
System ELIXIR
Liczba dni roboczych:

2012
Q1 + Q2

ZMIANA

125 dni

2012
Q3 + Q4
127 dni

Wartość zleceń (zł)
Ogółem

1.841,31 mld

Średnia miesięczna

306,88 mld

Średnia dzienna

14,73 mld

+ 4,5%
+ 4,5%
+ 2,9%

1.924,61 mld

+ 1,6%
+ 1,6%


737,3 mln

320,77mld
15,15 mld

Liczba zleceń
Ogółem

725,3 mln

Średnia miesięczna

120,9 mln

Średnia dzienna
Średnia kwota zlecenia (zł)

5,8 mln
2.539

Transakcje uznaniowe
Wartość transakcji (w zł)
Udział w obrotach KIR
Liczba transakcji
Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

1.832,8 mld
99,5%
714,7 mln
98,5%

Transakcje obciążeniowe
Wartość transakcji (w zł)
Udział w ogólnych obrotach KIR
Liczba transakcji
Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

8,52 mld
0,5%
10,6 mln
1,5%

Źródło: Dane KIR S.A.

21

+ 2,8%



122,9 mln
5,8 mln
2.611

+ 4,5%


1.915,8 mld

+ 1,7%




726,7 mln

+ 3,1%


8,79 mld




10,6 mln

99,5%

98,6%

0,5%

1,4%

Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie ELIXIR w latach 2003 – 2012 przedstawia wykres nr
4.
Wykres nr 4. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie ELIXIR w latach 2003 – 2012
w mln sztuk
800
700
600
500
400
300

200

Źródło: Dane KIR S.A.

1.2.2. System EuroELIXIR

Według stanu na koniec grudnia 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń
płatniczych w systemie EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników w
stosunku do sytuacji z czerwca 2012 r. nie uległa zmianie. Drugie półrocze 2012 roku w
systemie EuroELIXIR stanowiło okres trendu wzrostowego w zakresie wielkości obrotów i
liczby rozliczanych płatności.
Dane statystyczne – system EuroELIXIR
W II półroczu 2012 r. w systemie EuroELIXIR obroty wyniosły 28,8 mld euro (w poprzednim
półroczu 23,5 mld euro), co oznacza wzrost o 22,4%. Natomiast liczba transakcji wyniosła 5,2
mln szt. (w poprzednim półroczu 4,5 mln), co oznacza wzrost o 17,4%. W analizowanym
półroczu miesiącem, w którym w systemie EuroELIXIR rozliczono najwięcej transakcji był
październik 2012 r. (rozliczono 949 tys. szt.), czyli o 13% więcej niż w czerwcu 2012 r.
(dominującym miesiącu w poprzednim półroczu). Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń
była najwyższa na przestrzeni omawianego półrocza w grudniu 2012 r. i wyniosła 45,3 tys.
zleceń (dla porównania w czerwcu 2012 r. wyniosła 40,0 tys. zleceń).
Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały
miejsce w II półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2012 r., przedstawia tabela nr 6.
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Tabela nr 6. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w
I oraz w II półroczu 2012 r.
System EuroELIXIR

Liczba dni roboczych:

2012
Q1 + Q2

ZMIANA

127 dni

2012
Q3 + Q4
129 dni

Wartość zleceń (euro)

I.

+ 22,4%
+ 22,4%
+20,5%

28,76 mld

5.244.328

35.165

+ 17,4%
+ 17,4%
+ 15,6%

5.263

+ 4,2%

Ogółem

23,50 mld

Średnia miesięczna

3,92 mld

Średnia dzienna

185,1 mln

4,79 mld
222,9 mln

Liczba zleceń
Ogółem
Średnia miesięczna
Średnia dzienna
Średnia kwota zlecenia (euro)

4.465.930
744.322

Udział w ogólnych obrotach KIR
Liczba transakcji

20,82 mld
88,6%
4.224.956

Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

94,6%

Średnia dzienna liczba transakcji

33.267

Średnia wartość transakcji (euro)

4.928

Transakcje krajowe
Wartość transakcji (euro)
Udział w obrotach KIR
Liczba transakcji

40.654

5.484




Transakcje transgraniczne
Wartość transakcji (euro)

874.055

2,685 mld
11,4%
240.974

Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

5,4%

Średnia dzienna liczba transakcji

1.897

Średnia wartość transakcji (euro)

11.142

+ 22,1%

+ 16,3%

+ 14,5%
+ 4,9%


+ 24,6%

+ 36,4%

+ 34,3%
- 8,7%

25,41 mld
88,4%
4.915.676
93,7%
38.106
5.170

3,344 mld
11,6%
328.652
6,3%
2.548
10.175

Źródło: Dane KIR S.A.

Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w latach 2005 – 2012 przedstawia
wykres nr 5.
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Wykres nr 5. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w latach 2005 – 2012

w mln sztuk
6

5
4
3
2
1

0

Źródło: Dane KIR S.A.

W zakresie dotyczącym transakcji SEPA w ostatnim miesiącu II półrocza 2012 r., tj. w grudniu
2012 r., udział liczby transakcji SEPA w ogólnej liczbie transakcji rozliczanych przez system
EuroELIXIR wyniósł 98,85%. Udział wartości transakcji SEPA w wartości wszystkich
płatności rozliczanych w systemie EuroELIXIR w grudniu 2012 r. wyniósł 95,73%,
a najwyższą miesięczną wartość (96,64%) osiągnął w listopadzie 2012 r.
W okresie od uruchomienia obsługi SCT w Polsce, tj. od dnia 28 stycznia 2008 r. do grudnia
2012 r., w systemie EuroELIXIR zrealizowano 22,5 mln przelewów w standardzie SEPA
o łącznej wartości 116,2 mld euro, w tym w II półroczu 2012 r. 5,2 mln przelewów o łącznej
wartości 27,6 mld euro, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego półrocza odpowiednio o
17,7% i 24,1%. W październiku 2012 r. zrealizowano 935,9 tys. poleceń przelewu SEPA, co
stanowi najwyższą miesięczną liczbę transakcji w systemie EuroELIXIR od momentu
uruchomienia obsługi tego instrumentu.
Trend odnoszący się do liczby i wartości transakcji SCT od dnia 28 stycznia 2008 r.
odzwierciedlają odpowiednio wykresy 6 i 7 przedstawiające miesięczne dane nt. tych transakcji
w systemie EuroELIXIR.
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Wykres 6. Liczba transakcji SEPA (wewnątrzsystemowych i międzysystemowych) w
systemie EuroELIXIR

Źródło: Dane KIR S.A.

Wykres 7. Wartość transakcji SEPA (wewnątrzsystemowych i międzysystemowych w mln
euro) w systemie EuroELIXIR

Źródło: Dane KIR S.A.

1.2.3. System Express ELIXIR

W czerwcu 2012 r. został uruchomiony nowy system płatności o nazwie Express ELIXIR.
System Express ELIXIR jest pierwszym w Polsce i drugim na świecie, po Wielkiej Brytanii,
profesjonalnym systemem rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiającym bezpośrednią
realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń
czasowych, tj. 24/7 – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Operatorem systemu jest
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Na powstanie nowego systemu Prezes NBP wydał zgodę w
dniu 28 grudnia 2011 r.
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Z nowego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie klienci banków-uczestników systemu
Express ELIXIR, które podpisały z KIR S.A. umowę uczestnictwa oraz wdrożyły rozwiązania
technologiczne, umożliwiające wymianę komunikatów płatniczych za pośrednictwem tego
systemu. Mogą to być zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.
Pierwszymi bankami, które w czerwcu 2012 r. zaoferowały swoim klientom tę usługę, były
Bank Millennium S.A., BRE Bank S.A. i Meritum Bank ICB S.A. W dniu 17 sierpnia 2012 r.
do grona uczestników dołączył ING Bank Śląski S.A. W kolejnych dwóch miesiącach grono
uczestników powiększyło się o kolejne banki tj. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Alior Bank
S.A.
Dla potrzeb obsługi systemu Express ELIXIR został uruchomiony w systemie SORBNET, w
dniu 2 kwietnia 2012 r., rachunek powierniczy dla KIR S.A., na którym są gromadzone środki
banków – uczestników systemu stanowiące pokrycie finansowe płatności wymienianych
między bankami w systemie Express ELIXIR.
W II półroczu 2012 r. w systemie Express ELIXIR obroty wyniosły 78,4 mln zł. W tym okresie
liczba transakcji zrealizowanych w systemie Express ELIXIR wyniosła 21,4 tys. szt. W
analizowanym półroczu miesiącem, w którym w systemie Express ELIXIR rozliczono
najwięcej transakcji był grudzień 2012 r. (rozliczono 12,9 tys. szt.), dla porównania w
pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu tj. w czerwcu 2012 r. rozliczono 911 transakcji.
Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń była najwyższa na przestrzeni omawianego półrocza
w grudniu 2012 r. i wyniosła 417 zleceń (dla porównania w czerwcu 2012 r. wyniosła 48
zleceń).
Express ELIXIR, jako profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych, umożliwia
bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych 24 godziny na dobę. W okresie od
czerwca do grudnia 2012 r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od
8.00 do 16.00. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 74,4% wszystkich zleceń
realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16.00 do 24.00 klienci systemu
zrealizowali 23,3% a w godzinach od 0.00 do 8.00

rozliczono 2,3% wszystkich zleceń.

Rozkład zleceń w systemie Express ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji w dwóch
pierwszych kwartałach funkcjonowania systemu przedstawiono na wykresie nr 8.
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Wykres nr 8. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie III i IV kwartału
2012 r. w podziale na godziny ich realizacji

2012 Q3

2012 Q4
3,2%

2,1%

22,4%

28,7%

68,1%

00.00 - 8.00

75,5%

8.00-16.00
16.00-24.00
Źródło: Dane KIR S.A.

W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne
od pracy. W II półroczu 2012 r. najwięcej zleceń (22,3%) zostało rozliczonych w poniedziałki,
a nieco mniej w piątki (21,7%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na podobnym
poziomie, tj. 15-17%. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni wolne, tj. 4,3%
wszystkich zleceń jest realizowanych w soboty oraz 3,4% w niedziele. Rozkład liczby zleceń
na poszczególne dni tygodnia przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie II półrocza 2012 r. w
poszczególnych dniach tygodnia

22,3%

21,7%
17,7%
15,5%

15,0%

4,3%

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

Źródło: Dane KIR S.A.
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piątek

sobota

3,4%

niedziela

Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały
miejsce w dwóch pierwszych kwartałach funkcjonowania, tj. w III i IV kwartale 2012 r.,
przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie Express
ELIXIR w dwóch pierwszych kwartałach funkcjonowania, tj. w III i IV
kwartale 2012 r.
System Express ELIXIR

2012 Q3

2012 Q4

92 dni

92 dni

Ogółem

8.706.897

69.720.743

Średnia miesięczna

2.902.299

23.240.248

Średnia dzienna

94.640

757.834

Ogółem

2.990

18.377

Średnia miesięczna

997

6.126

Średnia dzienna
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2.912,0

3.793,9

Liczba dni roboczych:

Wartość zleceń (zł)

Liczba zleceń

Średnia kwota zlecenia (zł)

Źródło: Dane KIR S.A.

Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca
2012 r. przedstawia wykres nr 10.
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Wykres nr 10. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie Express ELIXIR w kolejnych
miesiącach od czerwca 2012 r.

Źródło: Dane KIR S.A.

1.3. Systemy autoryzacji i rozliczeń
Systemy autoryzacji i rozliczeń, zdefiniowane na gruncie prawa polskiego w art. 2 pkt 17
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385 z późn. zm.) jako „podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy
agentem

rozliczeniowym,

akceptantami

i

wydawcami

elektronicznych

instrumentów

płatniczych, w ramach których określa się wspólne zasady przyjmowania zapłaty przy użyciu
elektronicznych instrumentów płatniczych i rozliczeń z tego tytułu” oraz uznane przez ustawę o
usługach płatniczych wprost jako systemy płatności w rozumieniu tej ustawy, stanowią ważny
element infrastruktury systemu płatniczego. Nadzór nad systemami autoryzacji i rozliczeń
prowadzonymi przez agentów rozliczeniowych niebędących bankami sprawuje Prezes NBP.
Liczba podmiotów prowadzących działalność w charakterze niebankowych agentów
rozliczeniowych w II półroczu 2012 r. nie zmieniła się i wyniosła 12 (lista takich podmiotów i
systemów jest umieszczona na stronie internetowej w zakładce System płatniczy » Nadzór nad
systemem płatniczym).
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2. SYSTEMY ROZLICZEŃ I ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2.1. Systemy rozrachunku papierów wartościowych
2.1.1. System kdpw_stream prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W II półroczu 2012 r. w funkcjonowaniu systemu kdpw_stream prowadzonego przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) nastąpiły niżej wymienione zmiany:
1) Wdrożenie w dniu 2 lipca 2012 r. II etapu realizacji projektu „Hold-release”
umożliwiającego

wstrzymywanie

i

zwalnianie

instrukcji

rozrachunkowych,

a w szczególności:
 mechanizm hold-release, czyli możliwość wstrzymywania i zwalniania instrukcji
rozrachunkowych,
 rezygnacja z dotychczasowej funkcjonalności instrukcji wstępnych wykorzystywanych do
„wstępnego zestawienia” na rzecz mechanizmu „Hold-Release”,
 „ukrycie” dla uczestników technicznej instrukcji rozrachunku, powstającej w systemie
kdpw_stream w wyniku zestawienia instrukcji źródłowych, przesyłanych przez
uczestników. Komunikaty zwrotne dla uczestników zawierające status instrukcji
rozliczeniowych będą odnosiły się do instrukcji źródłowych, a nie instrukcji technicznej.
 nowa metodologia w zakresie stosowania przedziałów tolerancji (dwa przedziały wielkości
tolerancji w zależności od kwoty transakcji zastosowane do wszystkich rodzajów
transakcji),
 informowanie o przyczynach braku zestawiania w komunikacie statusu instrukcji
rozrachunku,
 możliwość stosowania identyfikatora klienta w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku
(dodatkowe kryterium zestawiania).

2)

Wdrożenie w dniu 3 grudnia 2012 r. nowacji rozliczeniowej w zakresie obsługi

rozrachunku transakcji na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczanych przez KDPW_CCP.
Rozrachunek transakcji, których stroną (w wyniku nowacji) jest KDPW_CCP, następuje
poprzez rachunek papierów wartościowych prowadzony przez KDPW na rzecz KDPW_CCP.
W omawianym okresie KDPW S.A. przetworzył 7.666.618 transakcji o łącznej wartości
5.933,9 mld zł (w I półroczu 2012 r. wielkości te kształtowały się na poziomie 8.902.417
transakcji o wartości 5.194,3 mld zł), co oznacza odpowiednio spadek o 13,9% i wzrost o
14,24%. Na wykresie 11 przedstawiona została liczba transakcji przetworzona przez KDPW w
latach 2006-2012 w podziale na okresy półroczne.
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Wykres 11. Liczba transakcji zaewidencjonowanych w KDPW w latach 2006 – 2012 w
podziale na okresy półroczne

Źródło: Dane KDPW S.A.

2.1.2. Rejestr Papierów Wartościowych

W II półroczu 2012 r. w funkcjonowaniu systemu rozrachunku papierów wartościowych
obsługiwanym przez NBP zaszły zmiany w obszarze przeprowadzania przetargów skarbowych
papierów wartościowych. W grudniu 2012 r. odbył się pierwszy przetarg odkupu obligacji
nominowanych w euro. W związku z tym, system SKARBNET został dostosowany
do możliwości odkupowania papierów nominowanych w następujących walutach: euro, dolary,
jeny i franki szwajcarskie.
W omawianym okresie RPW przetworzył 1.219 transakcji bonami skarbowymi o wartości 47,7
mld zł (w I półroczu 2012 r. wielkości te kształtowały się na poziomie 2.739 transakcji
o wartości 215,6 mld zł) oraz 2.700 transakcji bonami pieniężnymi NBP na kwotę 5.668,2 mld
zł (w I półroczu 2012 r. przetworzono 2.680 transakcji o wartości 4.805,8 mld zł). Na wykresie
12 przedstawiona została liczba transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP
przetworzona w RPW w latach 2006-2012 w podziale na okresy półroczne.
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Wykres 12. Liczba transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP
zrealizowanych w RPW w latach 2006 – 2012 w podziale na okresy półroczne

Źródło: Dane NBP.

2.2. Systemy rozliczeń papierów wartościowych
2.2.1.

System rozliczeń transakcji w KDPW_CCP S.A.

W II półroczu 2012 r. w funkcjonowaniu systemu rozliczeń transakcji prowadzonego przez
KDPW_CCP S.A. nastąpiły niżej wymienione zmiany:
1. Wprowadzenie mechanizmu nowacji rozliczeniowej dla wszystkich transakcji objętych
przez KDPW_CCP gwarancjami rozrachunku.
2. Wdrożenie nowych funkcjonalności w systemie rozliczeń związanych z dostosowaniem
do nowego systemu giełdowego UTP (zmiany dotyczące systemu kont oraz
komunikatów post-rozliczeniowych).
3. Wprowadzenie mechanizmu przewłaszczenia na rzecz KDPW_CCP papierów
wartościowych dedykowanych na zabezpieczenie.
4. Zapoczątkowanie zmian wynikających z konieczności dostosowania KDPW_CCP do
wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia
4 lipca 2012 r., związanych z zakresem ryzyka zabezpieczanego funduszem tworzonym
na wypadek niewykonania zobowiązań uczestnika. Począwszy od dnia 1 grudnia 2012
r., fundusze zabezpieczają niewykonanie zobowiązań przez uczestnika rozliczającego, w
odniesieniu do którego ekspozycja KDPW_CCP jest największa, lub drugiego i
trzeciego największego uczestnika rozliczającego, jeśli suma ich ekspozycji jest
większa.
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W omawianym okresie KDPW_CCP S.A. przetworzył 6.767.092 transakcji o wartości 189,9
mld zł (w I półroczu 2012 r. wielkości te kształtowały się na poziomie 8.396.966 transakcji o
wartości 214,7 mld zł), co oznacza odpowiednio spadek o 19,4 % i 11,5 %. Na wykresie 13
przedstawiona została liczba transakcji rozliczona przez KDPW_CCP S.A. w latach 2011-2012
w podziale na okresy półroczne.

Wykres 13. Liczba transakcji rozliczona przez KDPW_CCP S.A. w latach 2011 - 2012
w podziale na okresy półroczne
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Źródło: Dane KDPW_CCP S.A.

3.

POZOSTAŁE

ELEMENTY

INFRASTRUKTURY

POLSKIEGO

SYSTEMU

PŁATNICZEGO
Pod pojęciem pozostałych elementów infrastruktury systemu płatniczego rozumiane są, dla
potrzeb niniejszego materiału, w szczególności: instytucje świadczące usługi płatnicze, punkty
handlowo-usługowe akceptujące transakcje wykonywane kartami płatniczymi, bankomaty oraz
punkty świadczące usługę cash back.
3.1. Podmioty świadczące usługi płatnicze
Do instytucji świadczących usługi płatnicze należą przede wszystkim banki, które, zgodnie
z przepisami ustawy – Prawo bankowe, prowadzą rachunki bankowe i świadczą ww. usługi
w najszerszym możliwym zakresie.
Pozostałe instytucje to w szczególności:
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 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i), działające na podstawie
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 14 grudnia 1995
r., z prowadzonych przez nie rachunków pieniężnych zarówno osoby fizyczne, jak i
prawne mogą dokonywać rozliczeń w drodze bezgotówkowej, a niektóre kasy oferują
również swoim członkom debetowe karty płatnicze.
 Poczta Polska S.A. wykonująca niektóre usługi bankowe na podstawie ustawy z dnia
5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej „Poczta Polska” oraz zgodnie ze statutem Spółki. Spółka ta posiada
możliwość

wykonywania

niektórych

czynności

bankowych,

spośród

których

najważniejszą i najpowszechniejszą jest przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe.
Poza tym popularną usługą jest przekaz pocztowy, czyli przekazanie gotówki od
wpłacającego do odbiorcy. Ponadto, w placówkach Poczty Polskiej S.A. są świadczone
usługi bankowe Banku Pocztowego S.A., którego jednym z głównych akcjonariuszy jest
Poczta Polska S.A.
 agenci rozliczeniowi, których podstawowa działalność została, zgodnie z ustawą o
usługach płatniczych, uznana za usługę płatniczą.


pośrednicy finansowi, którzy działali dotychczas na podstawie ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zaś z dniem 24 października 2011 r.,
czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
zostali objęci nowymi regulacjami. Podmioty, które wykonują usługę przyjmowania
wpłat gotówkowych na rachunki bankowe, najczęściej na rachunki tzw. masowych
wierzycieli, mogą działać, zgodnie z ustawą, jako instytucje płatnicze na podstawie
zezwolenia wydanego przez KNF lub jako biura usług płatniczych, jeżeli miesięczna
wartość wykonanych transakcji nie przekracza 500 tys. euro. Działalność biur usług
płatniczych prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru Komisji Nadzoru
Finansowego. Podmioty te mają obowiązek zabezpieczenia środków użytkowników
poprzez polisę lub gwarancję bankową.



instytucje realizujące przekazy pieniężne (np. Western Union, MoneyGram),
wykonujące usługi przekazania gotówki, w różnych walutach, najczęściej w obrocie
międzynarodowym, ale świadczące je również w zakresie przekazów krajowych.

Poza ww. katalogiem podmiotów świadczących podstawowe usługi płatnicze mogą
funkcjonować, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, również inne
podmioty działające jako:
a) instytucje płatnicze, czyli podmioty oferujące różne usługi płatnicze, w tym także
usługi zarezerwowane do tej pory dla banków, m.in. prowadzenie rachunków
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płatniczych, realizacja przelewów lub poleceń zapłaty z wyłączeniem przyjmowania
depozytów. Działalność instytucji płatniczej prowadzona jest po uzyskaniu
zezwolenia od KNF.
b) zagraniczne instytucje płatnicze, czyli podmioty, które w pozostałych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskały licencję na świadczenie usług
płatniczych i na podstawie tzw. jednolitego paszportu mogą świadczyć takie usługi
również w innych krajach.

3.1.1. Liczba podmiotów świadczących usługi płatnicze i ich placówek

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w omawianym półroczu zanotowano niewielkie
zmiany liczby banków komercyjnych (spadek o 1 bank)3 i spółdzielczych działających na
terenie Polski (zmniejszenie o 1 bank). Wzrosła liczba oddziałów banków z 7.267 do 7.369, co
stanowi wzrost o 1,4%. Znacznie spadła liczba mniejszych placówek i filii bankowych z 6.606
na koniec czerwca 2012 r. do 6.256 na koniec grudnia 2012 r., czyli o 5,3%.
Wzrosła liczba placówek Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z 1.915 do
1.932, co stanowi wzrost o 0,9%.
Poczta Polska zmniejszyła sieć placówek do 8.243, co stanowi spadek w porównaniu do
czerwca 2012 r. o 0,2%.
Liczbę podmiotów świadczących wybrane podstawowe usługi płatnicze i ich placówek
przedstawia tabela nr 8.

Tabela 8. Liczba banków, SKOK-ów, placówek Poczty Polskiej oraz pośredników
finansowych przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe wg stanu na koniec
czerwca 2012 r. i grudnia 2012 r.
Banki, SKOK-i, placówki Poczty Polskiej, oraz pośrednicy finansowi*

VI 2012

XII 2012

Liczba banków komercyjnych

46

45

Liczba banków spółdzielczych

573

572

Liczba oddziałów instytucji kredytowych

23

24

Liczba oddziałów w kraju

7 267

7 369

Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta w kraju

6 606

6 256

Liczba banków i oddziałów instytucji komercyjnych

Sieć bankowa

3

W dniu 1 czerwca 2012 r. nastąpiło prawne połączenie Get Bank S.A. (dawny Allianz Bank Polska S.A.) oraz Getin Noble
Bank S.A. Powstały w wyniku fuzji bank funkcjonuje pod nazwą Getin Noble Bank S.A.
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SKOK-i
Liczba instytucji

59

55

Liczba placówek

1 915

1 932

Liczba instytucji

1

1

Liczba placówek

8 256

8 243

Liczba instytucji

650

1 042

Liczba placówek

17 967

21 533

Liczba instytucji

1 352

1 739

Liczba placówek

42 011

45 333

Poczta Polska

Pośrednicy finansowi

RAZEM

*pośrednicy finansowi – podmioty pośredniczące w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, NBP, Poczty Polskiej, SKOK

3.1.2. Pośrednicy finansowi w zakresie wpłat na rachunki bankowe

Dane przekazane przez podmioty przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe za II półrocze 2012
r. pokazują, że na koniec grudnia 2012 r. funkcjonowało 1.042 podmioty, które dysponowały
siecią 21.533 punktów. Liczba pośredników znacznie zwiększyła się w II półroczu 2012 r. o
392, co wynikało głównie z większej liczby podmiotów sprawozdających do NBP. Podmioty,
które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez KNF rozpoczęły przesyłanie danych do
NBP. W II półroczu 2012 r. przyjęły one 45 mln wpłat gotówkowych o łącznej wartości 6,417
mld zł, co oznacza wzrost liczby transakcji w porównaniu do I półrocza 2012 r. o 17,0% oraz
wzrost wartości transakcji o 18,6 %.
Wejście w życie ustawy o usługach płatniczych spowodowało zmiany wśród podmiotów
przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe. Część podmiotów działających do tej pory na
rynku z powodu obowiązków, jakie narzuciła ustawa o usługach płatniczych, zrezygnowała z
działalności. Ponadto liczbę punktów zmniejszyło kilku dużych pośredników finansowych, ale z
kolei inni pośrednicy finansowi rozwijają swoją działalność i powiększają liczbę swoich
placówek.
Powstawanie nowych podmiotów wskazuje, że na rynku nadal jest zapotrzebowanie na tańsze
sposoby opłacania rachunków przy użyciu gotówki, niż jest to możliwe w bankach lub na
poczcie.
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Szczegółowe dane statystyczne dotyczące pośredników finansowych w zakresie wpłat na
rachunki bankowe od 2005 roku prezentuje tabela 9 oraz wykresy nr 14, 15 i nr 16.

Tabela 9. Liczba podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe, liczba i wartość
wpłat dokonanych w latach 2005 – 2012

Okresy rozliczeniowe

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba firm *

Liczba punktów
Liczba transakcji
przyjmujących wpłaty
/w szt./

Wartość transakcji
/w zł/

Średnia wartość
/w zł/

I półrocze

154

6.167

15.964.263

1.962.433.615

122,9

II półrocze

169

5.837

15.978.429

1.732.170.943

108,4

Razem 2005

x

x

31.942.692

3.694.604.558

115,7

I półrocze

157

9.703

18.054.560

1.901.404.091

105,3

II półrocze

151

9.849

21.287.427

2.275.686.408

106,9

Razem 2006

x

x

39.341.987

4.177.090.499

106,2

I półrocze

150

9.966

22.903.124

2.545.604.239

111,1

II półrocze

141

10.387

23.855.532

3.017.652.675

126,5

Razem 2007

x

x

46.758.656

5.563.256.914

119,0

I półrocze

132

11.103

23.999.112

2.939.627.710

122,5

II półrocze

143

12.040

26.187.502

3.316.641.582

126,6

Razem 2008

x

x

50.186.614

6.256.269.292

124,7

I półrocze

171

13.042

27.533.890

3.671.120.500

133,3

II półrocze

224

13.913

30.565.380

4.136.912.900

135,3

Razem 2009

x

x

58.099.270

7.808.033.400

134,4

I półrocze

196

13.747

31.836.987

4.365.345.734

137,1

II półrocze

237

14.774

32.355.455

4.311.083.151

133,2

Razem 2010

x

x

64.192.442

8.676.428.885

135,2

I półrocze

345

15.089

34.539.705

4.698.724.910

136,0

II półrocze

394

15.778

36.446.993

4.884.269.811

134,0

Razem 2011

x

x

69.982.220

9.450.707.050

135,0

I półrocze

650

17.967

38.475.801

5.410.768.724

140,6

II półrocze

1.042

21.533

45.027.237

6.417.041.534

142,5

Razem 2012

x

x

83.503.038

11.827.810.258

141,6

*w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres 14. Liczba punktów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe w latach
2005 – 2012

Źródło: Opracowanie własne, DSP

Wykres 15. Liczba transakcji rejestrowanych przez firmy przyjmujące wpłaty na
rachunki bankowe w latach 2005 – 2012

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres 16. Wartość wpłat na rachunki bankowe zrealizowanych za pośrednictwem
punktów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe (w mld zł) w latach 2005
– 2012

Źródło: Opracowanie własne, DSP

3.1.3. Pośrednicy w zakresie krajowych i zagranicznych przekazów pieniężnych

Dane za II półrocze 2012 r. przekazało do NBP 40 podmiotów pośredniczących w przekazach
transgranicznych. W II półroczu 2012 r. w obrocie międzynarodowym zrealizowano 193 655
szt. transakcji wysłanych, co oznacza wzrost liczby transakcji w porównaniu do końca I
półrocza 2012 r. o 16,6%. W wartości transakcji wysłanych również nastąpił wzrost z 306,6 mln
zł do 488,8 mln zł, tj. o 59,4%. Tak znaczny wzrost wartości transakcji wynika głównie ze
zwiększonej liczby podmiotów przesyłających sprawozdania do NBP. W przypadku transakcji
otrzymanych odnotowano wzrost ich liczby o 86,8 tys. szt. oraz wartości o 267,2 mln zł (do
poziomu 1,8 mld zł), co oznacza wzrost w liczbie transakcji otrzymanych o 6,9%, a w wartości
o 17,0% w porównaniu do I półrocza 2012 r.
Szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby i wartości przekazów pieniężnych wysłanych i
otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem podmiotów realizujących przekazy pieniężne do
Polski od 2005 roku prezentuje tabela nr 10 oraz wykresy nr 17 i nr 18.

39

Tabela 10. Przekazy pieniężne zrealizowane w obrocie międzynarodowym w latach
2005 – 2012
Przekazy pieniężne zrealizowane w obrocie międzynarodowym
Okresy
rozliczeniowe

wysłane
liczba

otrzymane

wartość (w zł)

liczba

wartość (w zł)

I półrocze 2005

51.140

88.988.226,73

621.371

800.892.633,26

II półrocze 2005

59.783

117.965.605,48

703.980

956.302.171,00

I półrocze 2006

65.239

136.440.513,22

841.908

1.029.074.986,00

II półrocze 2006

79.170

185.340.920,69

904.699

1.139.072.558,77

I półrocze 2007

79.330

177.101.254,57

891.613

1.143.173.849,54

II półrocze 2007

103.480

180.464.029,55

982.236

1.116.388.122,55

I półrocze 2008

120.413

239.531.433,42

969.021

1.098.021.951,38

II półrocze 2008

137.310

286.888.894,24

983.460

1.207.506.036,22

I półrocze 2009

123.756

245.843.399,21

1.133.340

1.685.179.542,43

II półrocze 2009

141.337

263.967.899,82

1.151.113

1.371.592.877,83

I półrocze 2010

137.896

234.005.269,52

1.185.343

1.428.090.894,20

II półrocze 2010

152.909

272.682.916,62

1.211.665

1.437.017.509,01

I półrocze 2011

157.824

254.387.415,80

1.211.457

1.364.144.807,02

II półrocze 2011

166.778

305.503.482,21

1.255.415

1.629.927.692,97

I półrocze 2012

166.156

306.649.154,96

1.252.464

1.573.931.205,58

II półrocze 2012

193.655

488.742.549,96

1.339.280

1.841.095.564,97

Źródło: Opracowanie własne, DSP

Wykres 17. Liczba przekazów pieniężnych otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem
podmiotów realizujących przekazy pieniężne do Polski
(w szt.) w latach 2005 – 2012

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres 18. Wartość przekazów pieniężnych otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem
podmiotów realizujących przekazy pieniężne do Polski (w mln zł) w latach
2005 – 2012

Źródło: Opracowanie własne, DSP

3.2. Bankomaty
Według danych otrzymanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów, w II
półroczu 2012 r. wzrosła liczba bankomatów w Polsce. Na koniec grudnia 2012 r. posiadacze
kart mieli na terenie kraju dostęp do 18.667 bankomatów i co oznacza wzrost liczby
bankomatów o 717 w porównaniu do czerwca 2012 r. (17.950 bankomatów), co stanowi wzrost
o 4%.
Wykres 19. Liczba bankomatów na koniec kolejnych półroczy od grudnia 2004 roku
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9 148
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów bankomatów.
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W II półroczu 2012 r. transakcje w bankomatach zostały zrealizowane w liczbie 379,6 mln
sztuk i było ich o 12,4 mln więcej w porównaniu do I półrocza 2012 r. (367,1 mln), co oznacza
wzrost o 3,4%. W bankomatach dokonano transakcji na łączną kwotę 147,3 mld zł, czyli o 9,5
mld więcej w porównaniu do poprzedniego półrocza (137,8 mld zł), co oznacza wzrost o 6,9%.
Średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie wynosiła 388 zł, czyli o 13 zł więcej niż
w poprzednim półroczu (375 zł), co stanowi wzrost o 3,4%.

Miliony

Wykres 20. Liczba transakcji przeprowadzonych w bankomatach w kolejnych półroczach
od 2005 roku
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów bankomatów.

W II półroczu 2012 r. zrealizowano średnio dziennie w jednym bankomacie 111 transakcji
wypłaty gotówki (w I półroczu 2012 r. średnia wynosiła 112).
3.3. Punkty handlowo-usługowe akceptujące karty płatnicze
Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia 2012 r. na
rynku polskim łącznie funkcjonowało 230,3 tys. punktów handlowo-usługowych wyposażonych
w terminale POS. W stosunku do czerwca 2012 r. (221,3 tys. punktów) liczba tych punktów
zwiększyła się o 9,0 tys. placówek, co stanowi wzrost o 4,0%. W przeciągu ostatniego roku
liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS wzrosła o 12,7%, a na
przestrzeni ostatnich dwóch lat o 24,9%.
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Wykres 21. Liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS na
koniec kolejnych półroczy od czerwca 2004 roku

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.

Na koniec grudnia 2012 r. funkcjonowało na polskim rynku 289,5 tys. terminali POS i w
porównaniu do czerwca 2012 r. było ich o 5,1 tys. szt. więcej, co stanowiło wzrost o 1,8%. W
przeciągu ostatniego roku liczba terminali POS wzrosła o 8,7%, a na przestrzeni ostatnich
dwóch lat o 17,4%.

Wykres 22. Liczba terminali POS na koniec kolejnych półroczy od czerwca 2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.

Wraz ze wzrostem liczby dostępnych na rynku terminali POS, a nawet niezależnie od tego
wzrostu, zwiększa się liczba transakcji kartowych dokonywanych w terminalach POS. I tak, w
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drugim półroczu 2012 roku klienci punktów handlowo-usługowych dokonali 617,2 mln
transakcji z użyciem karty płatniczej, czyli więcej o 55,9 mln transakcji niż w poprzednim
półroczu (vide wykres nr 23). Stanowiło to wzrost na poziomie 10%.

Wykres 23. Liczba transakcji kartowych w terminalach POS w kolejnych półroczach od
2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.

Wzrost odnotowano także w wartości transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w
terminalach POS. W drugim półroczu 2012 roku dokonano transakcji na łączną kwotę 58,7 mld
zł, czyli więcej o 6,0 mld zł niż w poprzednim półroczu (vide wykres nr 24). Stanowiło to
wzrost na poziomie 11,3%.
Wykres 24. Wartość transakcji kartowych w terminalach POS w kolejnych półroczach od
2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.
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Według stanu na koniec grudnia 2012 r. w Polsce było zainstalowanych 915 imprinterów (vide
wykres nr 25), osiągając poziom najniższy w perspektywie ostatnich lat. W przeciągu
ostatniego półrocza liczba imprinterów zmniejszyła się o 1,9%. Udział imprinterów wśród
urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze wyniósł zaledwie 0,3%. Przy stale
rosnącej liczbie terminali POS udział imprinterów w ogólnej liczbie urządzeń akceptujących
elektroniczne instrumenty płatnicze wykazuje tendencję spadkową. Jest to zjawisko pozytywne,
gdyż

terminale

POS

reprezentujące

nowsze

rozwiązania

technologiczne

zastępują

systematycznie imprintery, które są urządzeniami starszego typu.

Wykres 25. Liczba imprinterów na rynku polskim na koniec kolejnych półroczy od
czerwca 2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.

Klient może dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej w placówkach handlowousługowych, o ile te są wyposażone w terminale POS bądź imprintery. Możliwość płacenia
kartą oferują także sklepy internetowe. Ta forma sprzedaży przyczynia się do upowszechnienia
realizacji płatności z wykorzystaniem karty płatniczej. Na koniec grudnia 2012 r. liczba
punktów sprzedaży w internecie obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych wynosiła
6.356. Na przestrzeni sześciu miesięcy liczba ta zmniejszyła się o 784, co stanowi spadek na
poziomie 11%.
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Wykres 26. Liczba punktów sprzedaży w internecie na koniec kolejnych półroczy od
2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.

Spadła także na przestrzeni ostatniego półrocza liczba i wartość transakcji przeprowadzanych w
internecie. I tak na przestrzeni II półrocza 2012 r. rozliczono 3,3 mln transakcji na łączną kwotę
721,9 mln zł. W stosunku do poprzedniego półrocza odnotowano spadek w liczbie transakcji o
15,6% (617 tys. transakcji) oraz w wartości transakcji spadek o 10,8% (87,6 mln zł). Liczbę
transakcji w sklepach internetowych przedstawia wykres nr 27, zaś wartość wykres nr 28.

Wykres 27. Liczba transakcji sprzedaży w internecie na rynku polskim na koniec
kolejnych półroczy od 2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.
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Wykres 28. Wartość transakcji sprzedaży w internecie na rynku polskim na koniec
kolejnych półroczy od 2004 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych.

3.4. Punkty cash back
Od pewnego czasu na rynku polskim jest dostępna usługa cash back, która umożliwia
posiadaczom kart wypłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy w placówce handlowej.
Usługę tę oferowało na koniec grudnia 2012 r. około 30 tys. placówek handlowych (sklepy i
supermarkety, stacje benzynowe, hotele, salony prasowe i inne punkty handlowo-usługowe).
Użytkownicy kart mogą wypłacić do 200 zł gotówki w ramach usługi cash back, niezależnie od
wysokości transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą. W II półroczu 2012 r. dokonano 1,4 mln
transakcji cash back o łącznej wartości 163 mln zł. W porównaniu do I półrocza 2012 r.
odnotowano zwiększenie liczby transakcji o 144 tys., czyli wzrost o 11,4%. Porównując II
półrocze 2012 r. z II półroczem 2011 r., odnotowano wzrost liczby transakcji cash back o 55%,
a na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrost o 117%.
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Wykres 29. Liczba transakcji cash back w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków.

W II półroczu 2012 r. odnotowano także zwiększenie wartości transakcji o 19,5 mln zł, czyli
wzrost o 13,6%. Porównując drugie półrocze 2012 r. z analogicznym okresem 2011 r.,
odnotowano wzrost wartości transakcji o 56%. W II półroczu 2012 r. wartość pojedynczej
transakcji cash back dokonywanej przy użyciu karty wynosiła średnio 117 zł, czyli o 2 zł mniej
niż w poprzednim półroczu (115 zł).

Wykres 30. Wartość transakcji cash back w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków.
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4. RACHUNKI BANKOWE I BEZGOTÓWKOWE INSTRUMENTY PŁATNICZE
4.1. Rachunki bankowe
Posiadanie rachunku bankowego jest konieczne dla korzystania z bankowych instrumentów
obrotu bezgotówkowego, zarówno tych klasycznych, jak i internetowych, dlatego jednym z
podstawowych mierników rozwoju obrotu bezgotówkowego jest liczba rachunków bankowych
a vista osób fizycznych oraz liczba transakcji bezgotówkowych przypadających średnio na
jeden taki rachunek. Wg danych gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, liczba
rachunków bankowych a vista osób fizycznych (bez książeczek oszczędnościowych) od
początku 2005 r. kształtuje się następująco:

Wykres 31. Liczba rachunków bankowych a vista osób fizycznych (w mln) w okresie
czerwiec 2005 r. – grudzień 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków.

Na powyższym wykresie można zaobserwować stopniowy wzrost liczby rachunków
bankowych od roku 2006. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2012 r., liczba rachunków
bankowych a vista osób fizycznych wg stanu na koniec grudnia 2012 r. wzrosła o 675,6 tys., tj.
o 1,9%4. Wzrost liczby rachunków bankowych należy ocenić pozytywnie, zarówno z punktu

4

W czerwcu 2012 r. było 36.484.413 rachunków, zaś w grudniu 2012 r. 37.160.049 rachunków.
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widzenia rozwoju ubankowienia polskiego społeczeństwa, jak również z punktu widzenia
ograniczania wykluczenia finansowego.
Liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych na jednym rachunku bankowym
w okresie od czerwca 2005 r. do grudnia 2012 r. w ciągu danego półrocza została
przedstawiona na wykresie nr 32.

Wykres 32. Średnia liczba transakcji bezgotówkowych na jednym rachunku bankowym
w okresie czerwiec 2005- grudzień 2012

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków.

W II połowie 2012 r., w porównaniu do I półrocza 2012 r., prezentowany wskaźnik transakcji
bezgotówkowych na jednym rachunku bankowym nieznacznie wzrósł do poziomu 41,0
transakcji (w I półroczu 2012 r. było to 39,7 transakcji). Zatem nieznacznemu wzrostowi liczby
rachunków bankowych o 0,7 mln, czyli o 1,8% (vide wykres 31), towarzyszył nieznaczny
wzrost średniej aktywności w przeliczeniu na jeden rachunek. Należy zatem wnioskować, że
przeciętna aktywność posiadaczy rachunków w II połowie 2012 r. nie uległa większym
zmianom, w porównaniu do aktywności zaobserwowanej w I półroczu 2012 r.
4.2. Bezgotówkowe instrumenty płatnicze
Transakcje bezgotówkowe obejmują transakcje dokonywane przy użyciu polecenia przelewu,
polecenia zapłaty, kart płatniczych i innych bezgotówkowych instrumentów płatniczych.
Liczbę transakcji bezgotówkowych w latach 2005-2012 przedstawia tabela nr 11.
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Tabela 11. Liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce w latach 2005 – 2012
Polecenie przelewu
Okres

liczba trans.
(tys)

%

Czeki
liczba trans.
(tys)

Karty płatnicze
%

liczba trans.
(tys)

%

Polecenie zapłaty
liczba trans.
(tys)

%

RAZEM
liczba trans.
(tys)

I 2005

359 555

73,88

163

0,034

121 490

24,96

5 439

1,12

486 648

II 2005

390 783

72,32

144

0,027

142 987

26,46

6 434

1,19

540 348

2005

750 338

73,06

308

0,030

264 477

25,75

11 873

1,16

1 026 996

I 2006

422 611

71,18

106

0,018

163 721

27,58

7 290

1,23

593 728

II 2006

440 292

68,93

90

0,014

190 185

29,78

8 156

1,28

638 722

2006

862 903

70,02

196

0,016

353 906

28,72

15 446

1,25

1 232 451

I 2007

480 728

68,29

71

0,010

213 871

30,38

9 245

1,31

703 914

II 2007

512 036

66,49

68

0,009

247 901

32,19

10 048

1,30

770 052

2007

992 764

67,35

139

0,009

461 772

31,33

19 292

1,31

1 473 967

I 2008

538 694

65,65

71

0,009

271 539

33,09

10 270

1,25

820 574

II 2008

574 531

64,49

120

0,014

305 134

34,25

11 035

1,24

890 821

2008

1 113 224

65,05

191

0,011

576 673

33,70

21 306

1,24

1 711 395

I 2009

636 191

65,04

111

0,011

330 726

33,81

11 149

1,14

978 178

II 2009

675 402

63,71

116

0,011

373 201

35,20

11 373

1,07

1 060 091

2009

1 311 593

64,35

227

0,011

703 927

34,54

22 522

1,10

2 038 269

I 2010

711 269

63,59

101

0,009

395 995

35,40

11 203

1,00

1 118 567

II 2010

753 607

62,11

100

0,008

448 239

36,94

11 390

0,94

1 213 337

2010

1 464 876

62,82

201

0,009

844 234

36,20

22 593

0,97

2 331 904

I 2011

787 707

61,35

53

0,004

484 669

37,75

11 547

0,90

1 283 976

II 2011

832 640

60,09

55

0,004

541 330

39,06

11 736

0,85

1 385 760

2011

1 620 347

60,69

108

0,004

1 025 999

38,43

23 283

0,87

2 669 737

I 2012

855 542

59,12

51

0,004

579 851

40,07

11 633

0,80

1 447 077

II 2012

875 959

57,50

54

0,004

635 736

41,73

11 619

0,76

1 523 369

1 731 501

58,29

105

0,004

1 215 587

40,92

23 252

0,78

2 970 446

2012

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i KIR S.A.

4.2.1. Polecenie przelewu

Polecenie przelewu jest najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych
instrumentem płatności bezgotówkowych w Polsce. Ilościowo stanowi 57,5% wszystkich
transakcji bezgotówkowych. Liczba oraz wartość tego rodzaju transakcji systematycznie rośnie.
W II półroczu 2012 r. liczba transakcji przy użyciu polecenia przelewu wyniosła 876 mln, co
stanowi wzrost o 2,4% w stosunku do I półrocza 2012 r. (wykres 33).
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Wykres 33. Liczba poleceń przelewu w Polsce realizowanych w okresach półrocznych od I
półrocza 2005 r. zrealizowanych w systemie ELIXIR oraz w ramach
rozrachunków międzyoddziałowych
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i KIR S.A.

4.2.2. Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty jest formą rozliczeń pieniężnych używaną do regulowania tzw. płatności
masowych, czyli opłat za rachunki typu energia elektryczna, gaz, czynsz, telefon czy abonament
telewizyjny.
Polecenie zapłaty polega na udzieleniu upoważnienia wierzycielowi do obciążania rachunku
bankowego dłużnika kwotą zobowiązania wynikającą z rachunku wystawionego przez
wierzyciela.
W II półroczu 2012 r. liczba transakcji poleceniem zapłaty w Polsce wyniosła 11,6 mln szt.
i była niższa o 0,1% w stosunku do I półrocza 2012 r. (wykres 34). Należy jednak zauważyć, że
polecenie zapłaty stanowi jedynie 0,8% liczby wszystkich transakcji bezgotówkowych. Jedną
z głównych przyczyn małej popularności polecenia zapłaty i niskiego poziomu wykorzystania
tego instrumentu wydaje się niechęć Polaków do bezwarunkowego i terminowego obciążania
swojego rachunku przez osoby trzecie oraz skomplikowana procedura ustanawiania polecenia
zapłaty, co w efekcie ma wpływ na klientów, którzy obawiają się upoważnić wierzyciela do
obciążania rachunku bankowego. Inną przyczyną jest przyzwyczajenie konsumentów do
płacenia rachunków gotówkowo w banku, na poczcie lub w innym miejscu, np. w kasie
wierzyciela lub w punkcie przyjmującym wpłaty na rachunki bankowe, jak również brak zachęt
dla klientów do korzystania z tej formy rozliczeń i właściwej kampanii promocyjnej.
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Wykres 34. Liczba poleceń zapłaty w Polsce realizowanych w okresach półrocznych od I
półrocza 2005 r.

14

Miliony

11,15

12

9,25

10

7,29

8

10,05 10,27

11,04

11,37 11,20

11,39 11,55 11,74 11,63 11,62

8,16

6,43
6

5,44

4

2

0

I 2005 II 2005 I 2006 II 2006 I 2007 II 2007 I 2008 II 2008 I 2009 II 2009 I 2010 II 2010 I 2011 II 2011 I 2012 II 2012
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4.2.3. Karty płatnicze

NBP w zakresie kart płatniczych analizuje dane statystyczne zbierane zarówno od wydawców
kart płatniczych, jak i od agentów rozliczeniowych. Dane te zbierane są na podstawie
obowiązujących przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz
odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
W II półroczu 2012 r. na rynku kart płatniczych zaszły następujące zmiany:
1) nastąpił wzrost liczby wydanych kart płatniczych, gdyż wg stanu na koniec grudnia 2012 r.
było ich w Polsce 33,3 mln, tj. o 618 tys. kart więcej niż na koniec czerwca 2012 r.
(32,7 mln) Oznacza to, że w ciągu półrocza liczba kart wzrosła o 1,9% - przedstawia to
wykres nr 35. Do wzrostu liczby kart przyczynił się wzrost liczby kart debetowych na
poziomie 3,1% przy równoczesnym spadku liczby kart kredytowych na poziomie 2,8%.
Wykres 35. Liczba kart płatniczych w Polsce na koniec kolejnych okresów półrocznych od
grudnia 2008 r.
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2) utrzymywała się tendencja spadkowa dotycząca liczby kart kredytowych, gdyż na koniec
II półrocza 2012 r. było ich mniej o 501 tys. sztuk, czyli o 7,2% w porównaniu do grudnia
2011 r. Tendencję spadkową obserwujemy od początku 2010 r., gdy zmianie uległa polityka
banków w zakresie sprzedaży kart kredytowych polegająca na zaostrzeniu kryteriów ich
przyznawania.
W tym okresie, tj. od 2010 roku, liczba kart kredytowych zmniejszyła się z 10,9 mln szt. do
6,5 mln szt., czyli z rynku ubyło łącznie 4,4 mln kart kredytowych. Liczbę kart kredytowych
na rynku polskim na koniec kolejnych okresów półrocznych od grudnia 2008 r. przedstawia
wykres nr 36.
Wykres 36. Liczba kart kredytowych w Polsce na koniec kolejnych okresów półrocznych
od grudnia 2008 r.
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Fakt ten w sposób istotny wpływa na zmianę struktury kart płatniczych obecnych na rynku
polskim. Na koniec grudnia 2012 r. udział kart debetowych wynosił 79,8%, czyli w przeciągu
ostatnich sześciu miesięcy wzrósł o 1 punkt procentowy. Równocześnie na koniec
grudnia 2012 r. udział kart kredytowych wynosił 19,4%, co oznacza, że zmniejszył się o
0,9 punktu procentowego. Strukturę kart płatniczych na koniec grudnia 2012 r. oraz czerwca
2012 r. przedstawia wykres nr 37. Różnica jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy dokonuje się
porównania sytuacji z grudniem 2009 r., tj. z początkiem okresu wprowadzania zmienionej
polityki banków wobec wydawania kart kredytowych. Na przestrzeni trzech lat udział kart
kredytowych zmalał o 13,3 punktu procentowego z poziomu 32,7% (grudzień 2009 r.) do
poziomu 19,4% (grudzień 2012 r.). Natomiast udział kart debetowych zwiększył się o
13,6 punktu procentowego z poziomu 66,2% (grudzień 2009 r.) do poziomu 79,8%
(grudzień 2012 r.).
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Wykres 37. Struktura wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i
obciążeniowe na koniec czerwca 2012 r. oraz grudnia 2012 r.
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3) na rynku dominują karty hybrydowe oparte na standardzie EMV, które oprócz paska
magnetycznego wyposażone są również w mikroprocesor. Na koniec grudnia 2012 r. stanowiły
one 83,9% wszystkich kart, gdy w grudniu 2011 r. ich udział wynosił 73,3%. Oznacza to wzrost
o 10,6 punktu procentowego. Wzrost kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor wynika
z dostosowywania rynku polskiego do określonego w ramach programu SEPA standardu EMV,
co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji kartowych.
Drugą pod względem liczebności kategorią kart obecnych na polskim rynku są karty oparte
wyłącznie o technologię paska magnetycznego. Ich udział na koniec grudnia 2012 r. wynosił
15,7%. Liczba kart opartych na technologii paska magnetycznego systematycznie zmniejsza się,
a ich udział w rynku spadł przez ostatnie dwa lata z poziomu 50,1% do 15,7%.
4)

wzrosła

liczba

wszystkich

transakcji

dokonywanych

kartami

(gotówkowych

i

bezgotówkowych). W II półroczu 2012 r. kartami zrealizowano 1 024,9 mln transakcji, co w
stosunku do ubiegłego półrocza oznacza wzrost o 6,9%. Natomiast, porównując liczbę
przeprowadzonych transakcji w II półroczu 2012 r. do liczby transakcji w analogicznych
okresach w roku 2011 i 2010, obserwujemy wzrost odpowiednio o 11% i 27%. Wzrost liczby
transakcji przeprowadzanych w Polsce przy użyciu kart na przestrzeni kolejnych półroczy od
2008 roku przedstawia wykres 38.
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Wykres 38. Liczba transakcji dokonywanych kartami w kolejnych półroczach od 2008 r.
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W II półroczu 2012 r. odnotowano wzrost wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu
kart. Wartość transakcji wyniosła 212,4 mld złotych, co w stosunku do ubiegłego półrocza
oznacza wzrost o 6,9%. Natomiast, porównując wartość przeprowadzonych transakcji w II
półroczu 2012 r. do wartości transakcji w analogicznych okresach w roku 2011 i 2010,
obserwujemy wzrost odpowiednio o 4% i 14,1%. Wzrost wartości transakcji przeprowadzanych
w Polsce przy użyciu kart na przestrzeni kolejnych półroczy od 2008 roku przedstawia wykres
nr 39.
Wykres 39. Wartość transakcji dokonywanych kartami w kolejnych półroczach od 2008 r.
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5) W II półroczu 2012 r. wzrastała liczba i wartość bezgotówkowych transakcji kartowych.
Liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w II półroczu 2012 r. przy użyciu kart
wyniosła 635,7 mln. Oznacza to wzrost liczby transakcji bezgotówkowych w stosunku do I
półrocza 2012 r. o 55,9 mln transakcji, tj. o 9,6%. Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej
liczbie transakcji dokonanych kartami płatniczymi wynosił 62%. Na przestrzeni ostatnich lat
udział ten systematycznie zwiększał się. W poprzednim półroczu wskaźnik ten wynosił 60,5%,
a w analogicznym okresie roku ubiegłego 58,8%, co przedstawia wykres 40.

Wykres 40.

Liczba transakcji kartami z wyszczególnieniem udziału
bezgotówkowych w kolejnych okresach półrocznych od 2008 r.
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Wartość transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w II półroczu 2012 r. przy użyciu kart
wyniosła 62,8 mld zł, czyli była o 5,7 mld zł większa niż w I półroczu 2012 r. (co stanowi
wzrost o 9,9%). Udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji
dokonanych kartami płatniczymi wynosi 29,6% (w I półroczu 2012 r. udział wynosił 28,8%).
W II półroczu 2012 r. średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej wyniosła 99 zł,
gdy pięć lat wcześniej wynosiła 119 zł. Wynika to ze zmiany zachowań posiadaczy kart, którzy
coraz częściej płacą kartami za codzienne zakupy, nawet za niewielkie wydatki. Ponadto
zwiększona popularność kart zbliżeniowych powoduje większą skłonność posiadaczy kart do
dokonywania kartą płatności za drobne wydatki (do 50 zł) zamiast tradycyjnego płacenia
gotówką.
4.2.4. Innowacyjne instrumenty płatnicze

W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele innowacyjnych instrumentów oraz usług
płatniczych, które zostaną poniżej krótko opisane.
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Karty zbliżeniowe (bezstykowe)
Rozwiązaniem, które ma szansę zastąpić w dużym stopniu gotówkę w transakcjach
niskokwotowych, są karty zbliżeniowe (ang. contactless). Technologia zbliżeniowa została
wykorzystana przez międzynarodowe organizacje płatnicze, przy czym w ramach MasterCard
funkcjonuje pod marką PayPass, a w ramach VISA pod marką payWave.
Karta zbliżeniowa wyposażona jest w umieszczony wewnątrz karty mikroprocesor wraz z
anteną, umożliwiający komunikację radiową z terminalem. W celu dokonania płatności klient
zbliża kartę do specjalnego czytnika, bez konieczności podawania karty sprzedawcy i
umieszczania jej w czytniku kart mikroprocesorowych bądź przeciągania jej przez czytnik kart
z paskiem magnetycznym. Główną zaletą kart zbliżeniowych jest wprowadzona przez
organizacje kartowe zasada, że transakcje poniżej określonej kwoty (w Polsce 50 zł, w strefie
euro 20 EUR) nie są potwierdzane kodem PIN lub podpisem, co znacznie skraca czas ich
realizacji. Karty te zyskują na rynku polskim coraz większą popularność. Na koniec 2012 r.
było w obiegu 15,1 mln kart z funkcją zbliżeniową oraz 105 tys. terminali obsługujących takie
karty.
Płatności mobilne
Płatności z wykorzystaniem telefonów komórkowych znajdują się w Polsce we wstępnej fazie
rozwoju. Telefony komórkowe oferują możliwość płacenia za nabywane towary i usługi na
zasadach podobnych jak korzystanie z kart płatniczych. Płatność można zrealizować w sklepach
internetowych, jak również w tradycyjnych punktach sprzedaży. Płatności mobilne zbliżeniowe
są rozwiązaniem bazującym na technologii komunikacji krótkiego zasięgu (NFC, ang. Near
Field Communication). W II półroczu 2012 r. na rynku polskim usługa ta, przechodząc
pomyślnie etap pilotaży, została uruchomiona w kilku bankach w ramach systemu MasterCard
oraz dwóch sieci telefonii komórkowej (T-Mobile i Orange). Należy zauważyć, że obecnie
dostępnych jest niewiele modeli telefonów komórkowych obsługujących tą technologię.
Aplikacja płatnicza jest umieszczona zazwyczaj na karcie SIM.
W celu dokonania płatności niskokwotowych należy uruchomić aplikację płatniczą i zbliżyć
telefon do specjalnego czytnika (czytnika kart zbliżeniowych). Usługa ta w ramach sieci Orange
nosi nazwę Orange Cash, a w ramach T-Mobile funkcjonuje pod marką MyWallet.
Płatności mobilne zdalne umożliwiają dokonywanie transakcji bez względu na miejsce
przebywania użytkownika. W Polsce jako pierwsza płatności mobilne zdalne uruchomiła spółka
mPay S.A., należąca do grupy kapitałowej ATM S.A. System ten bazuje na portmonetce
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elektronicznej,

wymagającej

wcześniejszego

zasilenia

środkami

pieniężnymi

przez

użytkownika, oraz mechanizmie USSD, umożliwiającym bezpośrednią komunikację pomiędzy
telefonem komórkowym a poszczególnymi elementami sieci komórkowych. Użytkownicy
mPay mogą np. kupować bilety na przejazdy komunikacją publiczną w Warszawie, Krakowie
czy Białymstoku. W niektórych miejscowościach można w ten sposób zapłacić również za
parking lub za towary w wybranych punktach handlowo-usługowych. Kolejnym systemem
płatności mobilnych w Polsce jest system uruchomiony przez SkyCash Poland S.A. System ten
umożliwia przy pomocy telefonu komórkowego, który posiada dostęp do Internetu,
doładowanie karty pre-paid, opłacenie biletów komunikacji miejskiej, płatności za przejazd
taxi, przelewy środków pieniężnych pomiędzy użytkownikami czy wypłatę gotówki z
bankomatu. Ostatnio na rynku polskim pojawiła się usługa MasterCardMobile, w ramach której
podmioty takie jak: uPaid, CallPay, Cardmobile należący do spółki mPay, InPost, mobiParking,
Skycash oferują m.in. doładowania telefonów komórkowych na kartę pre-paid, płatności za
komunikację miejską czy parkowanie. Klient może uruchomić usługę poprzez rejestrację swojej
karty MasterCard u jednego z ww. usługodawców. Do potwierdzenia transakcji jest wymagany
kod CVC, umieszczony na odwrocie zarejestrowanej karty płatniczej. W II półroczu 2012 r.
usługa ta została wdrożona w drugim wariancie polegającym na oferowaniu usługi klientom
przez bank. W listopadzie 2012 r. płatności mobilne zdalne w ramach inicjatywy
MasterCardMobile uruchomił Polbank EFG S.A., którego klienci (posiadacze kart
kredytowych) mogą korzystać z usługi za pomocą specjalnej aplikacji na telefon, systemu IVR
(ang. Interactive Voice Response) lub trybu tekstowego. Uwierzytelnienie transakcji odbywa się
przy wykorzystaniu kodu mPIN, który jest nadawany przez bank. Nad zdalnymi płatnościami
mobilnymi pracuje również m. in. PKO BP S.A., który zaprezentował swój nowy produkt w
marcu 2013 r., oraz organizacja Visa, której oferta powinna być znana wkrótce.
Przelewy natychmiastowe
Innowacyjnym rozwiązaniem na rynku polskim jest także usługa przelewów natychmiastowych
pod nazwą Express ELIXIR, której operatorem jest KIR. S.A. Usługa ta, która została
zaoferowana pierwszym klientom w czerwcu 2012 r., umożliwia dokonanie polecenia przelewu
między rachunkami klientów prowadzonymi przez dwa różne banki w ciągu kilku sekund
(szerzej na temat w rozdziale 1.2.3.).
4.3. Oszustwa dotyczące instrumentów płatniczych
Według danych przekazywanych przez banki, w II półroczu 2012 r. liczba operacji
oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi wyniosła 24,9 tys., a ich wartość 13,3 mln zł.
W porównaniu do poprzedniego półrocza liczba takich operacji wzrosła o 28%, a wartość
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o 22%. Z danych otrzymanych od agentów rozliczeniowych wynika z kolei, że dokonano 5,1
tys. operacji oszukańczych kartami płatniczymi na kwotę 4,6 mln zł, co oznacza wzrost liczby
operacji oszukańczych o 13%, a ich wartości o 31%. Transakcje oszukańcze wg danych
przekazywanych przez agentów rozliczeniowych stanowiły 0,008% ogólnej wartości transakcji
kartami płatniczymi rozliczanych przez agentów. Z uwagi na różny zakres danych dotyczących
oszustw dokonywanych kartami płatniczymi ujmowanych w sprawozdaniach, od lat występuje
rozbieżność w danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych oraz banki, co
przedstawia wykres 41.
Wykres 41. Liczba oszustw wg banków i agentów rozliczeniowych w latach 2005 – 2012

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i agentów rozliczeniowych.

Liczba oszustw przekazywana przez agentów rozliczeniowych jest znacznie mniejsza od liczby
przekazywanej przez banki. Dane od agentów rozliczeniowych nie obejmują transakcji
dokonywanych przez oszustów w bankomatach kartami skradzionymi wraz z PIN-kodem lub
kartami sfałszowanymi oraz transakcji oszukańczych dokonanych poza granicami kraju kartami
wydanymi w Polsce. Natomiast dane z banków nie obejmują bezgotówkowych transakcji
oszukańczych dokonanych w Polsce kartami wydanymi w innych krajach.
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W przypadku pozostałych form rozliczeń pieniężnych najbardziej niebezpieczne, choć mało
liczne, są oszustwa dokonane z wykorzystaniem polecenia przelewu. W omawianym okresie
stwierdzono 445 takie przypadków w porównaniu do 407 w poprzednim półroczu.
Średnia wartość jednego oszukańczego przelewu zwiększyła się z 16.300 zł do 22.677 zł.
W II półroczu 2012 r. nie zanotowano transakcji oszukańczych z wykorzystaniem czeków, jak
również transakcji oszukańczych dokonanych za pomocą poleceń zapłaty.

5. PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY I GOTÓWKOWY
Wielkość pieniądza mierzona jest agregatami pieniężnymi, które odzwierciedlają podaż
pieniądza.
Podstawową miarą podaży pieniądza gotówkowego w wąskim ujęciu jest wielkość pieniądza
gotówkowego w obiegu (znajdującego się poza kasami banków). Natomiast jedną z głównych
miar pieniądza stanowi agregat pieniądza M1, stanowiący sumę wielkości pieniądza
gotówkowego poza kasami banków oraz wielkości środków na rachunkach bieżących osób
fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Agregat M1 obejmuje zatem pieniądz całkowicie
płynny pod względem transakcyjnym.
W okresie od czerwca 2005 r. do grudnia 2012 r. wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu
(poza kasami banków) w ciągu danego półrocza została przedstawiona na wykresie 42.

Wykres 42. Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w latach
2005-2012

Źródło: Opracowanie własne NBP.
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W II półroczu 2012 r. wielkość gotówki w obiegu zmalała ze 103,8 mld zł w czerwcu 2012 r.
do 102,5 mld zł w grudniu 2012 r. W samym grudniu 2012 r. gotówka natomiast wzrosła o 0,8
mld zł w stosunku do listopada 2012 r. Grudniowy przyrost, jak co roku, był rezultatem
zwiększonego popytu na pieniądz transakcyjny, spowodowany zakupami przedświątecznymi
czy dodatkowymi wypłatami dla niektórych grup pracowniczych. Niemniej jednak należy
zauważyć, że tempo przyrostu pieniądza gotówkowego poza kasami banków w grudniu 2012 r.
(0,8 %) było wyraźnie niższe (o 0,9 pkt proc.) od wartości średniej dla tego miesiąca z ostatnich
pięciu lat, która wyniosła 1,7%.
Opisywana powyżej ilość gotówki w obiegu w II półroczu 2012 r. wpłynęła również na jej
udział w agregacie podaży pieniądza M1, co pokazuje poniższy wykres.
Wykres 43. Udział wielkości pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w
M1 w latach 2005-2012

Źródło: Opracowanie własne NBP.

Jak wynika z danych przedstawionych w formie powyższego wykresu, wskaźnik udziału
gotówki w agregacie podaży pieniądza M1 od grudnia 2008 r., w którym to nastąpił gwałtowny
wzrost, co, jak się wydaje, należy łączyć ze zjawiskiem kryzysu finansowego i odpowiadającym
mu zwiększonym zapotrzebowaniem na pieniądz gotówkowy, do grudnia 2010 r.
systematycznie malał. Od tego czasu wskaźnik ten ponownie stopniowo wzrastał aż do czerwca
2012 r. Druga połowa roku 2012 jest powrotem do tendencji spadkowej, z 22,4% w czerwcu
2012 r. do 21,1% w grudniu 2012 r.
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Pieniądz bezgotówkowy, który jest formą pieniądza występującego głównie w postaci zapisów
na bankowych rachunkach depozytowych, płatnych na każde żądanie, dokumentujących
otrzymywane należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli tych rachunków, w
ujęciu ogólnym mierzony jest wielkością depozytów w agregacie podaży pieniądza M1. W
omawianym okresie wielkość depozytów gospodarstw domowych na każde żądanie
kształtowała się następująco.
Wykres 44. Wielkość depozytów na żądanie gospodarstw domowych w latach 2005-2012

Źródło: Opracowanie własne NBP.

Powyższy wykres wskazuje na utrzymujące się od grudnia 2010 r. zahamowanie wysokiej
dynamiki wzrostu depozytów gospodarstw domowych na żądanie obserwowanej w latach
poprzednich. Ilość środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji banków ma wpływ na
zakres prowadzonej przez nie akcji kredytowej, co z reguły stanowi istotny czynnik dla
inwestycji i wzrostu gospodarczego. W grudniu 2012 r., pomimo wzrostu depozytów w
stosunku do czerwca 2012 r. zaledwie o 0,5 mld zł, nastąpił typowy dla tego miesiąca znaczący
miesięczny wzrost na rachunkach bankowych gospodarstw domowych, związany z wypłatami
różnego rodzaju świadczeń: nagród, premii. Należy zauważyć, że wzrost ten był jednak 2krotnie niższy niż dla średniej dla tego miesiąca z poprzednich 5 lat.
Jednym ze wskaźników wielkości obrotu bezgotówkowego w Polsce jest udział depozytów
gospodarstw domowych w agregacie podaży M1, który obejmuje pieniądz gotówkowy oraz
depozyty a vista osób fizycznych i przedsiębiorstw.
63

W omawianym okresie wskaźnik ten przedstawiał się następująco:

Wykres 45. Udział depozytów gospodarstw domowych w M1

Źródło: Opracowanie własne NBP.

Wskaźnik wielkości udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pieniądza
M1, po lekkim załamaniu krzywej w grudniu 2011 r., zwiększył się w czerwcu 2012 r. do
poziomu 51,1%, ale w drugim półroczu 2012 r. nastąpił gwałtowny spadek do poziomu 48,8%,
czyli do poziomu z przełomu roku 2009/2010. Biorąc pod uwagę, że w II półroczu 2012 r.
zmniejszył się udział w M1 zarówno wielkości pieniądza gotówkowego poza kasami banków,
jak i depozytów gospodarstw domowych, to oznacza, że znacząco (z 1,3% spadku w czerwcu
2012 r. do 4,4 % wzrostu w grudniu 2012 r.) wzrósł w tym agregacie podaży pieniądza udział
depozytów przedsiębiorstw.

6. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI I ROZWOJU SYSTEMU PŁATNICZEGO
6.1.

Zagadnienia prawne

1. Nowelizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2012 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.
1175)
a) Nowelizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2012 r. o usługach płatniczych związana
z implementacją do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia
działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego
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nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz
uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (EMD II)
Narodowy Bank Polski, w drugim półroczu 2012 r. kontynuował swój aktywny udział w
pracach legislacyjnych związanych z implementacją dyrektywy 2009/110/WE rozpoczętych
jeszcze w styczniu 2012 r., tj. od czasu przedstawienia przez Ministerstwo Finansów pierwszej
wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Należy zaznaczyć, że
Dyrektywa 2009/110/WE została już częściowo transponowana do prawa polskiego w ustawie z
dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, która została zmieniona
m.in. w tym celu ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Przedmiotowe
zmiany ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych weszły
w życie z dniem 24 października 2011 r. Konieczne jest jednakże doprowadzenie do pełnej
implementacji ww. dyrektywy 2009/110/WE, czemu ma służyć ww. nowelizacja ustawy o
usługach płatniczych przygotowana przez Ministerstwo Finansów. W związku z tym, że
dyrektywa 2009/110/WE została zaprojektowana jako akt komplementarny w stosunku do
dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego5, Ministerstwo Finansów zaproponowało,
żeby ww. nowelizacja ustawy o usługach płatniczych uchyliła obecnie obowiązującą ustawę o
elektronicznych instrumentach płatniczych, umieszczając jednocześnie całość zagadnień
poruszanych przez dyrektywę 2009/110/WE w ustawie o usługach płatniczych.
Po konferencjach uzgodnieniowych, które odbyły się w pierwszej połowie 2012 r. (marzec),
Ministerstwo Finansów w czerwcu 2012 r. zaproponowało nowy projekt, który, w wyniku
zgłoszenia kolejnych uwag przez zainteresowane strony, w tym również NBP, został zastąpiony
przez projekt z dnia 12 lipca 2012 r. Projekt ten pomyślnie przeszedł etap opiniowania w
Komitecie Spraw Europejskich, zaś jego uaktualniona wersja z dnia 4 września 2012 r. została
przedstawiona na Komitecie Stałym Rady Ministrów, na którym, w wyniku braku ostatecznego
porozumienia zdecydowano o ponownym jego przedstawieniu na Komitecie już z poprawkami
w wersji z dnia 12 października 2012 r. Wszystkie te wersje były opiniowane przez NBP. Po
przyjęciu projektu z dnia 12 października 2012 r. przez Komitet Stały Rady Ministrów, został
on skierowany do Rządowego Centrum Legislacji, gdzie odbyła się komisja prawnicza.
5

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i
2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. U. UE L 319 z 5.12.2007, s. 1).
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Następnie, projekt, uwzględniający m.in. poprawki wniesione w trakcie komisji prawniczej,
został przekazany przez Ministerstwo Finansów do ponownego rozpatrzenia przez Komitet
Rady Ministrów.
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
jest wprowadzenie nowych, bardziej zliberalizowanych zasad wydawania, wykupu i dystrybucji
pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza
elektronicznego, a także nadzoru nad tymi podmiotami, czyli implementacja przepisów ww.
dyrektywy 2009/110/WE. Znajduje to swoje odbicie w zmniejszeniu ustawowych wymogów
dotyczących formy prowadzenia działalności w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego
oraz wymogów kapitałowych odnoszących się do tych podmiotów6. Wprowadza się regułę, że
instytucja pieniądza elektronicznego może prowadzić każdą działalność, która nie będzie
musiała być powiązana z wydawaniem, przechowywaniem lub wykupem pieniądza
elektronicznego, jak było do tej pory.
Jednocześnie z przepisami implementującymi dyrektywę 2009/110/WE nowelizacja zawiera
przepisy, które nie wynikają z tej dyrektywy. Głównym celem tych zmian jest dalsze skupianie
regulacji dotyczących rynku usług płatniczych w ustawie o usługach płatniczych. Ma to
związek m.in. z planowanym uchyleniem ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Ponadto, w projekcie przewidziano włączenie do ustawy o usługach płatniczych regulacji
dotyczących kart oraz podmiotów uczestniczących w obrocie kartowym. Należy dodać, że
projekt zakłada uchylenie przepisów dotyczących systemów autoryzacji i rozliczeń, które do tej
pory były uregulowane u ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, a w efekcie
również nadzoru Prezesa NBP nad tymi systemami. Jednocześnie jednak powyższy nadzór NBP
zostanie częściowo zachowany w postaci procedury opiniowania przez NBP wniosków
składanych do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zgody na prowadzenie usług
acquiringu (określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy). Zakłada się, że zmianie ulegnie również
definiowanie usługi płatniczej, określonej w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych
jako „acquiring”. Projektodawca określił, że w ramach tej usługi należy rozumieć obsługę
autoryzacji transakcji inicjowanych przy pomocy instrumentów płatniczych oraz przesyłanie
zleceń płatniczych do podmiotu, który zapewnia rozliczenie i rozrachunek w systemach
płatności, których jest uczestnikiem. Jednak definicja acquiringu została skonstruowana w taki
sposób, aby nie obejmowała czynności właściwych wyłącznie dla systemów płatności, które są
nadzorowane przez NBP.

6

Obniżono wysokość obowiązkowego kapitału założycielskiego dla instytucji pieniądza elektronicznego do
350 000 euro.
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Należy również zaznaczyć, iż w omawianym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw znalazły się także przepisy, których konieczność
zawarcia w prawie polskim wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i
handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 924/2009. Ww. projektowane przepisy ustanawiają Komisję Nadzoru
Finansowego jako organ odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ww. rozporządzenia
przez dostawców usług płatniczych, jak również wyposażają ją w uprawnienie do wydawania
zaleceń w zakresie zapewnienia zgodności działalności krajowej instytucji płatniczej z
przepisami ww. rozporządzenia.
W zakresie dotyczącym problematyki usług płatniczych i związanej z tym obszarem ww.
dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych warto również podkreślić, iż w
opublikowanym przez Komisję Europejską w dniu 3 października 2012 r. „Komunikacie
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu
gospodarczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)”7 zawarta została informacja (w załączniku I
do ww. komunikatu), iż w II kwartale 2013 r. zostanie przedstawiony wniosek ustawodawczy w
zakresie podstawowego działania pn. „Zmiana dyrektywy w sprawie usług płatniczych i
przedstawienie wniosku dotyczącego wielostronnych opłat interchange w celu zwiększenia
efektywności usług płatniczych w UE”.
b) Nowelizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2012 r. o usługach płatniczych związana z
zagadnieniem obniżenia opłat interchange w Polsce do wysokości średniej w UE
Jak wiadomo, dotychczasowe stawki opłat interchange w Polsce były ocenione jako najwyższe
w Europie i są one czasami wielokrotnie wyższe niż w krajach zachodnich. W związku z tym,
jeszcze w 2011 r. Narodowy Bank Polski wystąpił z inicjatywą, która stanowiła próbę
doprowadzenia do samoregulacji rynku płatności kartowych w Polsce w celu obniżenia tak
wysokich opłat nakładanych na akceptantów. W październiku 2011 r. został powołany Zespół
Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, organie opiniodawczodoradczym przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. W skład zespołu weszli
przedstawiciele wszystkich stron rynku płatności kartowych, jak również przedstawiciele NBP
oraz instytucji rządowych, w tym Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W marcu 2012 r. zostało wypracowane
kompromisowe rozwiązanie, które w ramach zespołu zostało zaakceptowane przez wszystkie
zainteresowane
7

strony,

tj.

wydawców

kart

płatniczych,

przedstawicieli

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/10/20121003_en.htm
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organizacji

zrzeszających akceptantów oraz przez agentów rozliczeniowych. Głównym wynikiem prac
zespołu był program samoregulacji polegającej na stopniowym obniżaniu stawek opłat
interchange do poziomu odpowiadającego średniej dla UE („Program redukcji opłat kartowych
w Polsce”). Jednakże w wyniku odmowy uczestnictwa we wprowadzaniu rozwiązań
przewidzianych w programie przez MasterCard, a następnie – w ramach dodatkowego szukania
kompromisu - wskutek zbyt małego akcesu podmiotów rynkowych do alternatywnej formy
kompromisu rynkowego poprzez indywidualne decyzje organizacji kartowych i deklaracje
stron, samoregulacja rynku nie mogła dojść do skutku, pomimo że poparła ją znacząca
większość zainteresowanych podmiotów. Okazało się więc, że jedynym rozwiązaniem
problemu wysokich opłat akceptantów w Polsce jest przyjęcie regulacji ustawowej.
Dlatego, jeszcze w lipcu 2012 r., zgodnie z harmonogramem działań przewidzianym w
„Programie redukcji opłat kartowych w Polsce”, Narodowy Bank Polski przekazał Ministrowi
Finansów projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych zmierzający do obniżenia opłat
interchange w Polsce do wysokości średniej w UE.
Projektowi, którego przepisy stanowiły odzwierciedlenie wyników prac ww. Zespołu, nie został
nadany dalszy bieg i nie stał się on przedmiotem dalszych działań legislacyjnych Ministerstwa
Finansów. Zaczęły natomiast pojawiać się projekty powstałe z inicjatywy grup posłów oraz
senatorów, które w mniejszym lub większym zakresie nawiązywały do problemów
zidentyfikowanych w trakcie prac Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange. Projekty zostały
wniesione przez posłów PSL, PiS, RP oraz SP. W dniu 13 grudnia 2012 r. projekt zakładający
uregulowanie zagadnienia opłaty interchange został wniesiony do Sejmu również przez Senat
RP. Wszystkie ww. projekty zakładają zmniejszenie opłaty interchange, z tym że projekt
poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (druk sejmowy nr 1013) przewiduje jednostopniowe
zmniejszenie tej stawki do poziomu 0,7% transakcji, natomiast projekt senacki zakłada
stopniowe zmniejszanie tej stawki w latach 2013-2016 do poziomu 0,5% transakcji. Projekt
poselski Ruchu Palikota (druk sejmowy nr 966) przewiduje, że łączna kwota opłat pobieranych
od akceptantów lub agentów rozliczeniowych w związku z akceptacją płatności przy użyciu
karty płatniczej lub innego podobnego instrumentu płatniczego przez podmioty inne niż agent
rozliczeniowy, nie może być wyższa niż 0,5% wartości pojedynczej transakcji. Zapis taki
oznacza, że 0,5% wartości pojedynczej transakcji to maksymalna wysokość opłaty interchange
wraz z tzw. opłatą dodatkową, stanowiącą przychód organizacji kartowej. Z kolei projekty PSL
oraz projekt senacki ograniczają się wyłącznie do regulowania maksymalnej stawki opłaty
interchange, bez regulowania pozostałych części opłat akceptanta (tj. marży agenta
rozliczeniowego oraz ww. tzw. opłat dodatkowych ponoszonych na rzecz organizacji
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kartowych8). Dodatkowo projekt senacki zawiera szereg innych regulacji związanych z
opłatami ponoszonymi przez akceptantów, wśród których najbardziej dyskusyjną regulacją jest
umożliwienie akceptantom nakładania dodatkowej opłaty na klientów, którzy płacą kartami
kredytowymi9.
Warto w tym miejscu wspomnieć, co zostało wspomniane również w pkt 1 lit. a, iż w
opublikowanym przez Komisję Europejską w dniu 3 października 2012 r. „Komunikacie
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu
gospodarczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)”10 zawarta została informacja (w załączniku
I do ww. komunikatu), iż w II kwartale 2013 r. zostanie przedstawiony wniosek ustawodawczy
w zakresie podstawowego działania pn. „Zmiana dyrektywy w sprawie usług płatniczych i
przedstawienie wniosku dotyczącego wielostronnych opłat interchange w celu zwiększenia
efektywności usług płatniczych w UE”. Ponadto, kwestie dotyczące problematyki
wielostronnych opłat interchange stały się również przedmiotem rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku
płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem
urządzeń przenośnych (2012/2040 (INI))”, opisanej w pkt 3.
2. Inicjatywy regulacyjne w Unii Europejskiej w sprawie dostępu do zwykłego rachunku
płatniczego
W zakresie dotyczącym problematyki dostępu do zwykłego rachunku płatniczego w dniu 4
lipca 2012 r. Parlament Europejski, uwzględniając m.in. zalecenie Komisji Europejskiej z dnia
18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, wydał rezolucję
zawierającą zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do podstawowych usług
bankowych (2012/2055(INI)). W rezolucji tej Parlament zwrócił się do Komisji m.in. o
przedstawienie do września 2012 r. szczegółowego stanu prac w zakresie opisanym w tej
rezolucji we wszystkich Państwach Członkowskich, jak również o przedłożenie, do stycznia
2013 r., wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej zapewnienia dostępu do podstawowych

8

Należy przy tym podkreślić, że projekt PSL przewiduje regulację, wg której w związku z obniżeniem
maksymalnej stawki opłaty interchange nie powinny wzrastać pozostałe elementy opłaty akceptanta. Teoretycznie
może mieć to wpływ również na marżę agentów rozliczeniowych oraz opłaty dodatkowe ponoszone na rzecz
organizacji kartowych, jednak wobec niejasności tego zapisu, praktyczne jego zastosowanie jest trudne do
przewidzenia.
9
Należy zaznaczyć, że w chwili obecnej prawo krajowe nie zakazuje nakładania takich opłat, jednak regulacje
wewnętrzne organizacji kartowych mocno ograniczają nakładanie takich opłat na klientów, którzy posługują się
kartami. Projekt senacki, zakazując nakładania takich opłat w odniesieniu do kart debetowych, jednocześnie
wyraźnie pozwala na stosowanie tych opłat wobec klientów kart kredytowych.
10
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/10/20121003_en.htm
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usług bankowych, chyba że po dokonaniu szczegółowej oceny okaże się, że taki wniosek nie
jest konieczny.
W dniu 22 sierpnia 2012 r. Komisja Europejska opublikowała dokument pt. „National measures
and practices as regards access to basic payments accounts. Follow-up to the Recommendation
of 18 July 2011 on access to a basic payment account”11, w którym przedstawiona została
informacja nt. podjętych w poszczególnych Państwach Członkowskich środków niezbędnych
do zapewnienia przestrzegania ww. zalecenia. Z dokumentu powyższego wynika, iż sytuacja w
poszczególnych krajach w zakresie dotyczącym dostępu do zwykłego rachunku płatniczego jest
zróżnicowana. Do dnia wydania ww. dokumentu w 11 Państwach Członkowskich nie były
przewidziane środki dotyczące prawa do otwarcia zwykłego rachunku płatniczego i tylko kilka
Państw Członkowskich jest bliskich spełnienia zasad ww. zalecenia. Odnośnie do Polski ww.
dokument zawiera informację, iż w Polsce nie ma wiążących procedur w zakresie dotyczącym
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, zaś Rada ds. Systemu Płatniczego poprosiła
Związek Banków Polskich o przygotowanie w tym zakresie samoregulacji, jednakże taka
samoregulacja nie została jeszcze wydana. Ww. dokument Komisji Europejskiej podaje
ponadto, iż rekomendacja Związku Banków Polskich w zakresie dotyczącym dostępu do
zwykłego rachunku płatniczego będzie skierowana do wszystkich banków w Polsce, ale
spełnianie jej wymogów będzie dobrowolne.
Na początku sierpnia 2012 r. Związek Banków Polskich podjął decyzję, iż wydanie
rekomendacji sektorowej w zakresie zwykłych rachunków powinno być uzależnione od decyzji
Komisji Europejskiej w zakresie wydania odpowiedniej dyrektywy. Biorąc powyższe pod
uwagę, prace nad rekomendacją ZBP zostały wstrzymane do czasu ewentualnej publikacji aktu
normatywnego regulującego to zagadnienie.
Istotnym faktem w zakresie dotyczącym tematyki dostępu do zwykłego rachunku płatniczego,
jaki miał miejsce w II półroczu 2012 r., było również opublikowanie przez Komisję Europejską
w dniu 3 października 2012 r. wspomnianego już w pkt 1 lit. a „Komunikatu Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów. Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu
gospodarczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)”12. W załączniku I do ww. komunikatu
zawarta została informacja, iż w IV kwartale 2012 r. zostanie przedstawiony wniosek
ustawodawczy w zakresie Podstawowego działania „Przyjęcie inicjatywy ustawodawczej
11

European Commission, Commission Staff Working Document „National measures and practices as regards
access to basic payments accounts. Follow-up to the Recommendation of 18 July 2011 on access to a basic
payment
account”,
Brussels,
22.8.2012.
http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/docs/inclusion/swd_2012_249_en.pdf
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mającej na celu zapewnienie wszystkim obywatelom Unii dostępu do podstawowego rachunku
płatniczego, zapewnienie przejrzystości i możliwości porównania opłat za prowadzenie
rachunku bankowego oraz ułatwienie przenoszenia rachunków bankowych między bankami”.
Dotychczas w IV kwartale 2012 r. taki wniosek jednak nie został przedstawiony.
3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2012 r. „W kierunku
zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych,
przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych” (2012/2040(INI))13
W ww. rezolucji została poruszona m.in. tematyka związana z wysokością opłat interchange.
Rezolucja, choć nie ma mocy wiążącej, stanowi wyraz opinii Parlamentu Europejskiego w
kwestiach w niej poruszonych, jak również przedstawia pożądane przez prawodawcę
europejskiego kierunki działań w tym zakresie. W ww. rezolucji Parlament Europejski wyraził
opinię, że kwestia wielostronnych opłat interchange powinna być uregulowana na szczeblu
europejskim, aby zapewnić nowym podmiotom na rynku łatwiejszy dostęp do autoryzacji
transgranicznej, tym samym dając akceptantom rzeczywisty wybór systemów płatności, z
których pragną skorzystać. Parlament Europejski wskazał ponadto, że jeśli w nowym wniosku
ustawodawczym przewidziano opłaty, należy zapewnić całkowitą przejrzystość elementów
składających się na stawki tych opłat i przypomniał, że rozporządzenie (UE) nr 260/2012
ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń
zapłaty w euro przewiduje, iż po dniu 1 lutego 2017 r. nie będzie można stosować żadnych
wielostronnych opłat interchange od transakcji polecenia zapłaty. Parlament Europejski
zaapelował o przyjęcie takiego samego podejścia w odniesieniu do płatności realizowanych
przy pomocy kart płatniczych. Podkreślił również, iż obecne dochody z tytułu wielostronnych
opłat interchange są w wielu przypadkach zbyt wysokie w stosunku do ponoszonych kosztów,
wezwał Komisję do zadbania w drodze regulacji, aby wielostronne opłaty interchange nie
zakłócały już konkurencji przez tworzenie barier dla nowych uczestników rynku i innowacji,
wezwał również Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu różnych wariantów do końca
2012 r. i podkreślił, że w zakresie wielostronnych opłat interchange konieczna jest jasność i
pewność prawa. Warto przy tym wspomnieć, co zostało również zaznaczone w pkt 1 lit. a, iż w
opublikowanym przez Komisję Europejską w dniu 3 października 2012 r. „Komunikacie
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu
gospodarczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)”14 zawarta została informacja (w załączniku
I do ww. komunikatu), iż w II kwartale 2013 r. zostanie przedstawiony wniosek ustawodawczy
13
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w zakresie podstawowego działania pn. „Zmiana dyrektywy w sprawie usług płatniczych i
przedstawienie wniosku dotyczącego wielostronnych opłat interchange w celu zwiększenia
efektywności usług płatniczych w UE”.

4. Nowacja rozliczeniowa
W dniu 28 czerwca 2012 r. Sejm, po przyjęciu poprawek Senatu, uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi15 oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Ustawa weszła w życie z dniem 4 sierpnia 2012 r., wobec czego wraz z tą datą
nastąpiło formalne wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji nowacji
rozliczeniowej.
Rozwiązania przyjęte za podstawę konstrukcji przepisów regulujących nowację rozliczeniową
stanowiły efekt konsultacji prowadzonych pomiędzy przedstawicielami władz publicznych
(KNF, NBP, Ministerstwo Finansów) oraz instytucji rynku kapitałowego (KDPW S.A., GPW
S.A., IDM, ZBP oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), w ramach Zespołu Roboczego
powołanego w dniu 3 lutego 2011 r. przy Radzie ds. Rozwoju Rynku Finansowego.
Uregulowanie nowacji rozliczeniowej otworzyło możliwość wprowadzenia na polskim rynku
modelu centralnego rozliczania, tj. rozliczania w izbach rozliczeniowych o statusie centralnego
kontrpartnera (tzw. izby CCP), transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.
Dzięki zastosowaniu nowacji rozliczeniowej izba CCP wstępuje w prawa i obowiązki stron
transakcji zawieranych na rynku finansowym, przez co staje się, z prawnego punktu widzenia,
centralną stroną tych transakcji. Jest to równoznaczne z przejmowaniem przez podmiot
rozliczający ryzyka rozliczeniowego poszczególnych kontrahentów i w efekcie prowadzić ma
do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu oraz pewności rozliczeń.
W ramach zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi zredefiniowano pojęcia rozliczeń i rozrachunku transakcji instrumentami
finansowymi, unormowano sposób wykonania zobowiązań z tytułu rozliczanych transakcji w
oparciu o mechanizm nowacji, rozszerzono zakres ochrony prawnej środków służących do
realizacji rozliczeń transakcji, a także sformułowano ustawowe upoważnienie dla podmiotu
rozliczającego do określenia na poziomie regulaminu niektórych szczegółowych aspektów
rozliczeń (tj. rodzajów transakcji podlegających rozliczeniu na bazie nowacji, warunków i
momentu

przyjęcia

transakcji

do

rozliczenia,

zakresu

odpowiedzialności

podmiotu

rozliczającego oraz warunków dopuszczalności tzw. świadczenia zastępczego).

15

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211 poz. 1384 z późn.
zm.)
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W następstwie uchwalenia przepisów o nowacji, funkcjonująca na polskim rynku finansowym
izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. podjęła działania na rzecz wykorzystania tego
mechanizmu we własnym modelu rozliczeń. W tym celu opracowane zostały zmiany w
regulacjach wewnętrznych KDPW_CCP S.A. dotyczących rynku zorganizowanego, jak
również nowe regulacje KDPW_CCP S.A. w zakresie rozliczania transakcji zawieranych poza
obrotem zorganizowanym (tj. transakcji na instrumentach pochodnych oraz transakcji repo).
W dniu 23 października 2012 r. KNF zatwierdziła Regulamin rozliczeń transakcji (obrót
zorganizowany), a następnie – w dniu 19 grudnia 2012 r. – Regulamin rozliczeń transakcji
(obrót niezorganizowany). Regulacje te, poprzez uwzględnienie przepisów o nowacji
rozliczeniowej, dają izbie KDPW_CCP S.A. faktyczną możliwość występowania w obrocie
zorganizowanym i niezorganizowanym w charakterze izby CCP. Zapewniają bowiem
funkcjonalne spełnienie definicji CCP zawartej w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 648/2012
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów
centralnych i

repozytoriów

transakcji

(rozporządzenie EMIR). Niemniej,

faktyczne

wykorzystanie nowacji rozliczeniowej nie jest przesłanką wystarczającą dla uzyskania
oficjalnej autoryzacji do wykonywania funkcji CCP w rozumieniu rozporządzenia EMIR.
Autoryzacja zakłada bowiem ponadto spełnienie wielu wymogów organizacyjnych i
operacyjnych określonych w rozporządzeniu EMIR oraz wydanych na jego podstawie
regulacyjnych standardach technicznych.

5. Projekt Rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w
Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW)
Projekt rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii
Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz
zmieniające

dyrektywę

98/26/WE

(COM

(2012)

ma

na

celu

harmonizację

cykli

rozrachunkowych oraz zasad dotyczących dyscypliny rozrachunku w całej UE, ustanawiając
zbiór przepisów powstałych na podstawie międzynarodowych standardów dotyczących ryzyka
związanego z działalnością i usługami CDPW. Wprowadzenie na poziomie UE w odniesieniu
do CDPW jednolitych przepisów prawnych, w tym określenie identycznych wymogów w
zakresie udzielania zezwoleń oraz jednolitego paszportu europejskiego powinno przyczynić się
do usunięcia dotychczasowych barier dla rozrachunku transgranicznych transakcji papierami
wartościowymi w Unii Europejskiej.
W II półroczu 2012 r. Prezydencja Cypryjska w Radzie Unii Europejskiej prowadziła aktywny
dialog z Parlamentem Europejskim w celu wypracowania kompromisowego tekstu projektu
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rozporządzenia, w wyniku czego przewiduje się, że w dniu 21 maja 2013 r. będzie miało
miejsce głosowanie nad projektem rozporządzenia.

6. Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, kontrpartnerów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)
Jednym z najważniejszych dla rozwoju europejskich regulacji infrastruktury rynku finansowego
wydarzeń, które miało miejsce w drugim półroczu 2012 r., było przyjęcie przez Parlament
Europejski w dniu 4 lipca 2012 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Zamierzeniem unijnego ustawodawcy
jest skoncentrowanie rozliczania wystandaryzowanych instrumentów pochodnych z rynku
regulowanego oraz rynku OTC w ramach podmiotów pełniących funkcję CCP (Central
Counterparty), wprowadzenie procedury autoryzowania i nadzorowania instytucji CCP oraz
wprowadzanie obowiązku raportowania transakcji derywatami z rynków OTC do centralnych
repozytoriów danych (trade repositories, TR).
W dniu 4 lipca 2012 r. EMIR został uchwalony jako rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu
poza

rynkiem

regulowanym,

kontrahentów

centralnych

i

repozytoriów

transakcji.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr L 201 z dnia 27 lipca
2012 r., zaś jego wejście w życie nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, jako akt prawa europejskiego o
bezpośrednim stosowaniu, nie wymagał transpozycji przepisów do prawa krajowego, jednakże
pełne wdrożenie systemu regulacyjnego rozporządzenia 648/2002 nastąpiło dopiero po
przyjęciu i opublikowaniu przez Komisję Europejską 20 standardów technicznych,
opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA),
które stanowią niezbędne uzupełnienie treści rozporządzenia. Projekty standardów technicznych
zostały podane przez ESMA do wiadomości publicznej w dniu 27 września 2012 r. i przekazane
Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską standardy
techniczne zostały opublikowane w dniu 21 grudnia 2012 r. (część) oraz w dniu 23 lutego 2013
r. (pozostałe).

6.2.

Działania w zakresie redukcji opłat kartowych

Podstawowe stawki opłat interchange obowiązujące w Polsce wynosiły do końca 2012 r. ok.
1,6% wartości transakcji dla kart debetowych i ok. 1,5% dla kart kredytowych i obciążeniowych
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(pomijając wiele kart typu premium, wydawanych głównie przez MasterCard, których poziom
opłat jest jeszcze wyższy) i należały do najwyższych w Unii Europejskiej, podczas gdy średnia
w UE wynosiła ok. 0,7% wartości transakcji dla kart debetowych i 0,84% dla kart kredytowych,
a w porównaniu do Węgier lub Finlandii opłata ta była ok. ośmiokrotnie wyższa (tam wynosi
0,2%) niż w naszym kraju.
Jak przedstawiono w pkt 6.1. nie doszło do kompromisu rynkowego w formie podpisania
wielostronnych porozumień, w związku z czym Narodowy Bank Polski przekazał w dniu 31
lipca 2012 r. Ministrowi Finansów projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, zgodny z
głównymi propozycjami przewidzianymi w „Programie redukcji opłat kartowych w Polsce”. W
2012 r. pojawiło się kilka parlamentarnych projektów ustaw o zmianie ustawy o usługach
płatniczych dotyczących uregulowania opłat na rynku kart płatniczych w Polsce.
W II połowie 2012 r. miało miejsce kilka decyzji organizacji kart płatniczych w zakresie opłat
na rynku kart płatniczych w Polsce. Oprócz obniżenia przez MasterCard od dnia 1 maja 2012 r.
stawek opłaty interchange dla tzw. mikropłatności, tj. dla kwot płatności do 20 zł. do poziomu
0,8% dla płatności kartą debetową i 1% dla płatności kartą kredytową oraz podjętej w maju
2012 r. decyzji MasterCard o obniżeniu od dnia 1 stycznia 2013 r. stawek opłaty interchange
dla większości swoich produktów (z wyjątkiem m.in. kart typu premium), organizacja Visa w
dniu 30 maja 2012 r. podjęła decyzję o obniżeniu od dnia 1 listopada 2012 r. opłaty interchange
dla płatności publicznych (z 1,6% wartości transakcji do 20 gr dla płatności kartą debetową i z
1,45% wartości transakcji do 30 gr dla płatności kartą kredytową).
Ponadto w dniu 12 września 2012 r. Komitet Decyzyjny VISA Polska, na wniosek organizacji
Visa Europe, podjął decyzję o obniżeniu, z dniem 1 stycznia 2013 r., stawek opłat interchange
dla płatności dokonywanych w punktach handlowo-usługowych. Obniżka dotyczy wszystkich
rodzajów kart Visa debetowych i kredytowych wydawanych dla klientów indywidualnych. W
przypadku kart debetowych stawka opłat interchange została zmniejszona z poziomu 1,6%
kwoty płatności do poziomu 0,9% dla płatności do 20 zł (po raz pierwszy Visa stworzyła
specjalne stawki opłat interchange dla mikropłatności) oraz 1,25% dla płatności powyżej 20 zł
(efektywny spadek odpowiednio o 0,7% i 0,35 pkt procentowego). Natomiast w przypadku kart
kredytowych stawka opłat interchange wyniesie 1% wartości transakcji dla mikropłatności oraz
1,30% dla płatności powyżej 20 zł (w miejsce dotychczasowego poziomu 1,45% kwoty
transakcji). Organizacja Visa ponadto podkreśliła w swoim komunikacie prasowym z dnia 13
września 2012 r., że decyzja o obniżce opłat interchange od 1 stycznia 2013 r. jest wyrazem
realizowania założeń wypracowanych wspólnie w ramach Zespołu Roboczego ds. Opłaty
Interchange. Warto zaznaczyć, że istotnym wsparciem dla realizacji rekomendacji zawartych w
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Programie było podjęcie decyzji przez Komitet Decyzyjny Visa Polska o kontynuacji Programu
Kartą Visa zapłacisz wszędzie, w ramach którego koszty czynszu najmu terminali dla
detalistów wcześniej nieakceptujących kart, w tym także sprzedawców zlokalizowanych w
mniejszym miejscowościach, są zdecydowanie niższe niż standardowe16.
Dodatkowo MasterCard zapowiedział zmianę dotyczącą podwyżki opłat interchange dla kart
wydawanych klientom korporacyjnym, których Program nie obejmował (odnosił się on tylko
do kart oferowanych klientom indywidualnym). We wrześniu 2012 r. organizacja MasterCard
ogłosiła, że od dnia 1 listopada 2012 r. podnosi krajowe stawki opłat interchange dla kart
biznesowych z poziomu 1,7% do 1,9% kwoty transakcji17.

6.3.

Działania w zakresie upowszechniania obrotu bezgotówkowego

6.3.1. Prace nad programowaniem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

We wrześniu 2012 r. Narodowy Bank Polski otrzymał odpowiedź Ministerstwa Finansów na
pismo NBP z lipca 2012 r. zawierające prośbę do Ministerstwa Finansów o ustosunkowanie się
do przedstawionych w piśmie propozycji możliwych i popartych przez Radę ds. Systemu
Płatniczego działań w zakresie programowania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.
Działania te miały polegać na publikacji części teoretyczno-diagnostycznej oraz przyjęciu
Programu jako dwóch dokumentów: programu rządowego, zawierającego zadania kierowane do
rządu i ministerstw, oraz dokumentu wspierającego, w postaci zadań możliwych do realizacji
przez pozostałe instytucje wskazane w Programie (NBP, ZBP, sektor bankowy).
W ww. odpowiedzi Ministerstwo Finansów nie poparło rekomendowanego rozwiązania,
argumentując, że nie jest to sprzyjający czas do podejmowania działań w zakresie aktywnego
promowania elektronicznych rozliczeń, ze względu na trwającą debatę nt. funkcjonujących na
rynku polskim modeli prowizyjnych w płatnościach kartowych. Jednocześnie w ww. piśmie
Ministerstwo Finansów wskazało, że jedyną możliwą do poparcia przez Ministerstwo opcją jest
opcja polegająca na publikacji części teoretyczno-diagnostycznej oraz przyjęciu Programu jako
dokumentu nierządowego, tj. przyjęciu dokumentu wyłącznie w tej części, który jest możliwy
do realizacji przez pozostałe instytucje wskazane w Programie (NBP, ZBP, sektor bankowy), z
wyłączeniem zadań rządowych.

16

Visa Europe w Polsce, Obniżka stawek interchange dla kart Visa w Polsce, komunikat prasowy z dnia 13
września 2012 r.,
http://www.visa.pl/visa_w_polsce/aktualno%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci/articles/2012/obni%C5%BCka_stawe
k_interchange_dla.aspx
17
Wojciech Boczoń, MasterCard: Zadziałały siły rynkowe, PRNews.pl, wywiad z Michałem Skowronkiem –
dyrektorem generalnym MasterCard Polska, opublikowany w dniu 26 września 2012 r. http://prnews.pl/naszgosc/mastercard-zadziaay-siy-rynkowe-6544868.html
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W związku z tak prezentowanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów oraz biorąc również
pod uwagę propozycje przedstawicieli Ministerstwa Finansów przedstawione na posiedzeniu
Prezydium Koalicji w dniu 28 maja 2012 r. („w chwili obecnej najkorzystniejszym podejściem
jest publikacja Programu jako dokumentu Koalicji, przyjęcie części nierządowej i nazwanie
części zadań po stronie rządu jako rekomendacji Koalicji”), Narodowy Bank Polski przystąpił
do analizy możliwych działań, formułując sugerowany scenariusz wraz z harmonogramem
działań, zakładający jednak również wyodrębnienie z dotychczasowego Programu celów i
zadań do realizacji po stronie rządowej, ich zaktualizowanie i uzupełnienie. Efektem tej pracy
byłoby przygotowanie dokumentu zawierającego rekomendacje dla strony rządowej w zakresie
możliwych do podjęcia działań mających na celu rozwój obrotu bezgotówkowego, a następnie
przekazanie tego dokumentu do Ministerstwa Finansów. Jednocześnie NBP zaproponował, aby
prace związane z częścią diagnostyczno-teoretyczną zostały wykonane przez NBP, natomiast
prace związane z podziałem programu na część rządową i nierządową zostały powierzone
międzyinstytucjonalnej grupie roboczej składającej się z reprezentantów kluczowych instytucji i
podmiotów, mających wpływ na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.
Powyższa propozycja została przedstawiona Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego na jej
X posiedzeniu plenarnym w dniu 28 listopada 2012 r., która, popierając prezentowane
rozwiązanie, jednocześnie zaapelowała do rządu, aby, nie czekając na rozwiązanie dotyczące
modeli prowizyjnych w Polsce, podjął się realizacji tych działań, które nie zależą od spełnienia
się warunku związanego z modelami prowizyjnymi w płatnościach kartowych. Ponadto,
Koalicja podkreśliła znaczenie i wartość edukacyjną części diagnostyczno–teoretycznej
Programu, która po aktualizacji przekrojowo i wszechstronnie będzie obrazować obecny
poziom obrotu bezgotówkowego, a po opublikowaniu będzie stanowiła cenne źródło informacji.
Zgodnie z zaakceptowanym scenariuszem i towarzyszącym mu harmonogramem działań, w
grudniu 2012 r. została utworzona Grupa Robocza ds. programu rozwoju obrotu
bezgotówkowego w Polsce. Zgodnie z sugestią NBP, popartą przez Koalicję na rzecz Obrotu
Bezgotówkowego i Mikropłatności, dotyczącą liczebności Grupy oraz istotności podmiotów
wchodzących w skład Grupy, ze względu na ich oddziaływanie na rozwój obrotu
bezgotówkowego, do prac w Grupie zostali zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji
i podmiotów: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Ministerstwo Finansów (w
roli obserwatora), Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Urząd m. st.
Warszawy, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
oraz Medien Service.
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W grudniu 2012 r. Grupa Robocza odbyła pierwsze spotkanie, na którym omówiła zakres
przedmiotowy prac Grupy oraz rozwiązania organizacyjne..

6.3.2. Akademia Dostępne Finanse

W ramach rozpoczętego w 2012 roku, kilkuletniego, ogólnopolskiego programu edukacyjnego
Narodowego Banku Polskiego w zakresie promocji obrotu bezgotówkowego, nazwanego
Akademia „Dostępne Finanse”, objętego patronatem takich instytucji i organizacji jak: ZUS,
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w 2012 r. zostały zorganizowane we współpracy instytucji
wspierających (ZBP, BFG) następujące spotkania:
•

21 maja 2012 r. - Szczecin - spotkanie inaugurujące cykl spotkań ogólnopolskich w

ramach Programu ADF,
•

17 września 2012 r.- Poznań - spotkanie inauguracyjne w województwie wielkopolskim,

•

26 listopada 2012 r. - Opole - spotkanie inauguracyjne w województwie opolskim.

Wszystkie wyżej wymienione spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką
frekwencją. Poza spotkaniami w głównych miastach regionu, z inicjatywy Oddziałów
Okręgowych NBP zorganizowano wiele mniejszych lokalnych spotkań, wykładów i
konferencji, a nawet wystawiono sztukę teatralną o przesłaniu edukacyjnym pt. „A konto każdy
mieć może”. Spotkania adresowane są do różnych grup społecznych: rolników, seniorów,
młodzieży szkolnej, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do tej pory w ramach
zorganizowanych w 2012 roku spotkań regionalnych, a następnie lokalnych, przesłanie ADF
trafiło bezpośrednio do ok. 3000 osób.
Powyższe działania prowadzone w ramach ADF mają na celu z jednej strony edukację w
zakresie obrotu bezgotówkowego, a z drugiej strony zwalczanie jednej z najważniejszych barier
w rozwoju obrotu bezgotówkowego, tj. barier mentalnościowych i psychologicznych.
Dotychczasowe doświadczenia z prowadzenia programu ADF wskazują na ogromną potrzebę
rozwijania tego typu inicjatyw edukacyjnych.

6.4.

Działania na rzecz wprowadzenia standardów SEPA

W II półroczu 2012 r. działania związane z wprowadzaniem paneuropejskich instrumentów
płatniczych w Polsce koncentrowały się głównie na monitorowaniu uruchomionego w dniu
28 stycznia 2008 r. paneuropejskiego polecenia przelewu – SEPA Credit Transfer (SCT) oraz
funkcjonowaniu instrumentów SEPA w krajach UE.
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Uczestnikami schematu polecenia przelewu SEPA według stanu na koniec grudnia 2012 r. były
34 polskie banki, w tym banki o największym udziale w rynku wartości transakcji w euro
w Polsce.
Z danych gromadzonych przez Związek Banków Polskich (SEPA Polska), które pochodziły od
22 polskich banków uczestników schematu SCT, wynika, iż w II półroczu 2012 r. polskie banki
przetworzyły ponad 7 mln transakcji SCT (w I półroczu 2012 r. ponad 6 mln) na ogólną kwotę
ponad 50 mld euro (w I półroczu 2012 r. ponad 45 mld euro).
Na koniec grudnia 2012 r. NBP był bankiem rozliczeniowym w obsłudze SCT dla osiemnastu
banków, które podpisały z NBP umowę w sprawie uczestnictwa pośredniego w systemie
STEP2 SEPA Credit Transfer. Przelewy SCT są przekazywane do EBA Clearing przy
wykorzystaniu systemu EuroELIXIR w KIR S.A. Rozrachunek SCT ma miejsce w systemie
TARGET2. Szacuje się, że w Polsce, w 2012 r., migracja wszystkich transakcji w euro na
standard SCT przekroczyła poziom 98%.
Dzięki współpracy KIR S.A. z izbami rozliczeniowymi w ramach EACHA (European
Automated Clearing House Association) uczestnicy systemu EuroELIXIR mają również
możliwość realizacji transakcji SCT bez konieczności posiadania statusu uczestnika systemu
STEP2, prowadzonego przez EBA Clearing. Obecnie KIR S.A. obsługuje usługi bezpośredniej
wymiany zleceń płatniczych SCT z dwoma systemami partnerskimi, tj. Equens SE (Holandia i
Niemcy) i Iberpay (Hiszpania). Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zakończona została bezpośrednia
wymiana zleceń płatniczych w euro rozliczanych w systemie EuroELIXIR w ramach EACHA z
brytyjską izbą rozliczeniową VocaLink.
Z inicjatywy NBP, znowelizowana została krajowa norma PN-F-01102 „Numer rachunku
bankowego (NRB) - Elementy i zasady tworzenia”. Norma ta zawiera m.in. opis sposobu
wykorzystania NRB do tworzenia w Polsce międzynarodowego numeru rachunku bankowego
IBAN, który jest obligatoryjnym elementem, służącym do jednoznacznej identyfikacji stron
transakcji SEPA.

6.5.

Działania w zakresie rozwoju rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych

6.5.1. Nowe usługi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz izby rozliczeniowej
KDPW_CCP S.A. dla rynku międzybankowego

W II półroczu 2012 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz izba rozliczeniowa
KDPW_CCP S.A. przygotowały nowe usługi dla rynku międzybankowego: rozliczanie
derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji. Działania te były związane z
dostosowaniem organizacji i funkcjonowania izby do wymogów zapisanych w rozporządzeniu
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EMIR18 oraz w opracowanych w ramach ESMA regulacyjnych standardach technicznych i
wykonawczych, uszczegóławiających przepisy tego rozporządzenia.
Prace nad umożliwieniem KDPW_CCP S.A. rozliczania transakcji na rynku OTC
W II półroczu 2012 r. KDPW_CCP S.A. prowadził zapoczątkowany w 2011 r. projekt, którego
celem było przystosowanie izby do podjęcia działalności rozliczeniowej poza obrotem
zorganizowanym (rynek OTC).
W ramach działań związanych z wdrożeniem systemu rozliczeń transakcji OTC (system
kdpw_otc) KDPW_CCP S.A. kontynuował prace na rzecz ulepszenia funkcjonalności własnej
infrastruktury teleinformatycznej oraz stosowanych rozwiązań technologicznych, a także
usprawnienia komunikacji z uczestnikami. W ramach tych prac dokonano integracji
poszczególnych elementów systemu kdpw_otc (kdpw_stream, MatkitWire, SwiftAccord,
Thomson Reuters i Sentinel), a następnie w dniu 19 listopada 2012 r. system kdpw_otc został
udostępniony do testów. Ponadto uczestnikom przekazano procedurę dotyczącą podłączenia do
systemu kdpw_otc. Opracowano również Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, które
w dniu 17 września 2012 r. przekazano do zaopiniowania przez Zespół Doradczy.
Przygotowana została także witryna poświęcona nowej usłudze na stronie internetowej
KDPW_CCP.
W związku z wejściem w życie w dniu 4 sierpnia 2012 r. krajowych przepisów dotyczących
nowacji rozliczeniowej KDPW_CCP S.A. prowadził intensywne prace nad odrębnym
regulaminem rozliczeń transakcji dla obrotu niezorganizowanego. W dniu 29 sierpnia 2012 r.
Rada

Nadzorcza

KDPW_CCP

zatwierdziła

Regulamin

rozliczeń

transakcji

(obrót

niezorganizowany), który następnie w dniu 31 sierpnia 2012 r. skierowano do zatwierdzenia do
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W dniu 19 grudnia 2012 r. KNF zatwierdziła
„Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)”. Obecnie KDPW_CCP S.A. może
rozliczać i gwarantować rozliczanie derywatów OTC i transakcji repo. Początkowo oferta
została zawężona do transakcji denominowanych w polskich złotych, takich jak: Forwardy na
stopę procentową (Forward Rate Agreements), Swapy stopy procentowej (Interest Rate Swap),
Overnight Index Swaps, Basis Swaps oraz repo (na polskich obligacjach skarbowych). W 2013
r. prowadzone będą prace mające na celu rozszerzenie od 2014 r. zakresu rozliczanych
instrumentów OTC o rozliczanie instrumentów pochodnych denominowanych w innych

18

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i
repozytoriów transakcji, tzw. EMIR. Rozporządzenie EMIR powstało w reakcji na kryzys jako zalecenie szczytu
G-20 w Pittsburghu (wrzesień 2009 r.). Postanowiono na nim, że wszystkie standardowe instrumenty pochodne
OTC powinny być rozliczane przez centralnych kontrpartnerów (CCP) najpóźniej do końca 2012 r., a kontrakty w
instrumentach pochodnych OTC raportowane do repozytorium transakcji.
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walutach oraz rozliczanie kolejnych klas instrumentów pochodnych: swapy walutowe, opcje
walutowe, opcje na stopę procentową i swapy procentowo-walutowe (CIRS).
Ważnym elementem dostosowań było też określenie, zgodnej z wymogami Rozporządzenia
EMIR, wysokości i struktury kapitałów izby CCP w sposób adekwatny do skali ryzyka
związanego z wykonywaną działalnością. W celu spełnienia wymogów kapitałowych19, KDPW
S.A. zdecydował o dokapitalizowaniu spółki KDPW_CCP S.A. poprzez docelowe
podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 200 mln zł. Wpłaty na podwyższony kapitał
zakładowy oraz procedura rejestracji podwyższenia zostały sfinalizowane przed końcem 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem EMIR, w celu uzyskania statusu tzw. kwalifikowanego CCP w
rozumieniu Dyrektywy o wymogach kapitałowych20 KDPW_CCP zamierza złożyć wniosek o
uzyskanie autoryzacji w Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt obejmuje przygotowanie
KDPW_CCP do autoryzacji zarówno od strony procedur i regulacji, jak również technologii,
w zakresie systemu zarządzania ryzykiem opartego na metodologii SPAN.

Prace nad uruchomieniem repozytorium transakcji (trade repositories, TR)
W II półroczu 2012 r. KDPW S.A. nadal prowadził prace nad uruchomieniem repozytorium
transakcji, czyli działalności polegającej na gromadzeniu i przechowywaniu informacji
dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacji
dotyczących tych instrumentów. Jest to nowa usługa KDPW S.A., której podstawę stanowi
nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (weszła w życie 4 sierpnia 2012 r.).
Art. 48 ust. 5a tej ustawy postanawia, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych może
prowadzić - na zasadach określonych w odrębnym regulaminie - repozytorium transakcji.
Usługa ta jest związana z wymogami zapisanymi w tzw. rozporządzeniu EMIR21. Obowiązek
gromadzenia tych informacji zaistniał z dniem 16 sierpnia 2012 r., po wejściu w życie

19

W dniu 26 września 2012 r. EBA (unijny urząd nadzoru bankowego) przedłożyła Komisji Europejskiej projekty
standardów technicznych w zakresie wymogów kapitałowych dla CCP. Zgodnie z nimi, kapitał CCP nie powinien
być niższy niż suma: wydatków operacyjnych koniecznych do poniesienia w określonym czasie na
restrukturyzację; wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne; wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe,
kontrpartnera, rynkowe pochodzące z działalności pozarozliczeniowej; wymogów kapitałowych na ryzyko prawne
oraz biznesowe.
20
Zgodnie z zapisami Dyrektywy o wymogach kapitałowych CRD (Capital Requirements Directive, CRD IV),
w przypadku kontrahentów centralnych, spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR, może zostać
zastosowana obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną.
21
Zgodnie z art. 9 EMIR szczegółowe informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na
temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu, powinny być zgłaszane do repozytorium transakcji. Dane
muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie
warunków lub rozwiązaniu kontraktu. Obowiązek raportowania dotyczy transakcji instrumentami pochodnymi
zawartych w dniu lub po dniu wejście w życie rozporządzenia oraz transakcji zawartych przed tą datą, dla których
nie upłynął termin zapadalności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4
lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
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rozporządzenia EMIR. Natomiast obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji dla
instrumentów rynku OTC wejdzie w życie najprawdopodobniej w III kwartale 2013 r.
W ramach tych działań w KDPW opracowano rozwiązania operacyjne i techniczne w tym
projekt aplikacji internetowej do obsługi Repozytorium transakcji, procedurę obsługi
certyfikatów i podręcznik użytkownika. Przygotowano również witrynę informacyjną na stronie
KDPW poświęconą nowej usłudze. W efekcie prac w dniu 2 listopada 2012 r. repozytorium
zostało udostępnione i funkcjonuje tymczasowo22 w oparciu o aplikację, do której uczestnicy
mają dostęp przez stronę internetową KDPW. Na tym etapie do repozytorium można przekazać
informacje dotyczące instrumentów pochodnych stopy procentowej. W drugim etapie,
w związku z wejściem w życie wymogów technicznych opublikowanych przez Komisję
Europejską, nastąpi przemodelowanie tej aplikacji. Docelowo funkcjonalności repozytorium
zostaną

dostosowane

do

standardów

technicznych

ESMA

w zakresie

możliwości

przekazywania informacji do repozytorium odrębnym kanałem informacyjnym oraz za
pośrednictwem KDPW_CCP jako izby rozliczeniowej. Tym samym izba będzie występować w
podwójnej roli – jako kontrahent centralny zobowiązany do przekazywania informacji do
repozytorium o wszystkich rozliczanych przez izbę transakcjach w instrumentach pochodnych
oraz jako reprezentant strony transakcji – strony rozliczenia.
Repozytorium funkcjonuje w oparciu o Regulamin repozytorium transakcji, który określa m.in.
kwestie związane z uczestnictwem w repozytorium, zasady identyfikacji kontrahentów oraz
transakcji.
7. DZIAŁANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD SYSTEMEM PŁATNICZYM
7.1. Działania w zakresie nadzoru nad systemami płatności
Realizowane przez NBP zadania w zakresie nadzoru nad systemami płatności wynikają z
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności
i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 743 z późn. zm.). Nadzór Prezesa NBP nad systemami płatności
polega głównie na wydawaniu zgody na prowadzenie systemu lub dokonanie zmian w zasadach
jego funkcjonowania.
W II półroczu 2012 r. do Prezesa NBP wpłynęły dwa wnioski złożone przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A. dotyczące udzielenia zgody na wprowadzenie zmian w zasadach
funkcjonowania systemów płatności ELIXIR i EuroELIXIR. Prezes NBP wydał na nie zgodę
odpowiednio w dniu 27 listopada 2012 r. oraz w dniu 24 grudnia 2012 r.

22

Do czasu implementacji przepisów ESMA określających standardy techniczne dla repozytoriów transakcji oraz
do czasu wejścia w życie obowiązku raportowania.
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Pozostałe działania nadzorcze w II półroczu 2012 r. polegały przede wszystkim na bieżącym
monitorowaniu

funkcjonowania

systemów

płatności

z

wykorzystaniem

informacji

pochodzących od operatorów systemów. W tym zakresie m.in. prowadzone były analizy
wydajności systemów prowadzonych przez NBP oraz ich maksymalnego obciążenia, w celu
identyfikacji ewentualnych odchyleń, wyjaśnienia ich przyczyn oraz podjęcia niezbędnych
działań z odpowiednim wyprzedzeniem.
7.2. Działania w zakresie nadzoru nad systemami autoryzacji i rozliczeń
Realizowane przez NBP zadania w zakresie nadzoru nad systemami autoryzacji i rozliczeń,
prowadzonymi przez agentów rozliczeniowych niebędących bankami, wynikają z art. 67 ust. 2
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002
r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.), określającego zakres odpowiedniego stosowania wobec
powyższych systemów przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności
rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz
zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 743 z późn. zm.).
Podobnie jak w przypadku systemów płatności, nadzór Prezesa NBP nad tymi systemami
polega głównie na wydawaniu zgody na prowadzenie systemu lub dokonanie zmian w zasadach
jego funkcjonowania. W II półroczu 2012 r. do Prezesa NBP nie wpłynął żaden wniosek w tym
zakresie.
7.3.

Działania w zakresie nadzoru nad systemami rozliczeń i rozrachunku papierów

wartościowych
W II półroczu 2012 r. Prezes NBP wydał 6 opinii w formie postanowień na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które
dotyczyły: zmian regulaminów KDPW_CCP, zmian Regulaminu KDPW oraz wniosku spółki
IR PRT S.A. o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenia na
prowadzenie izby rozrachunkowej.

8. WYNIKI WYBRANYCH
PŁATNICZEGO

BADAŃ

I

ANALIZ

W

ZAKRESIE

SYSTEMU

8.1. Badanie dzienniczkowe zwyczajów płatniczych Polaków
Na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 grudnia 2012 roku zostały
przedstawione kolejne szczegółowe wyniki badania pt. Zwyczaje płatnicze Polaków. Jest to
badanie, przeprowadzane na przełomie 2011 i 2012 przez NBP, oparte na dzienniczkach
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płatności wypełnianych przez 1000-osobową reprezentatywną grupę Polaków przez okres
trzech kolejnych dni.
W uzupełnieniu wcześniej przedstawionych wyników23 warto przedstawić następujące dane i
analizy:

1. Dostęp do bankowości internetowej
Według badania dostęp do bankowości internetowej posiadało 66% Polaków mających konto
osobiste.
Wykres 46. Dostęp do bankowości internetowej przez posiadaczy kont osobistych/ROR

Źródło: Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski.

2. Przyczyny nieposiadania kart płatniczych wśród posiadaczy kont osobistych
Polacy posiadający konto osobiste jako najważniejsze przyczyny nieposiadania kart płatniczych
wskazali, że gotówką płaci się znacznie szybciej, co zmniejsza kolejki (17%) oraz że nie mają
potrzeby posiadania karty płatniczej lub nie robią zakupów (17%). Kolejne przyczyny to zbyt
wysokie opłaty za posiadanie i wydanie karty (11%) oraz wskazanie, że płatność kartą jest zbyt
skomplikowana (9%).
Zaledwie 5% osób posiadających rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy deklarowało, że
nie posiada karty płatniczej, ponieważ nie ma możliwości płacenia kartami w sklepach, w
których najczęściej kupuje. Kolejne 5% wskazało, że nie ma zaufania do banków.

23

Pierwsza część wyników tego badania została przedstawiona w „Ocenie funkcjonowania polskiego systemu
płatnicze w I półroczu 2012 r”.
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Wykres 47. Przyczyny nieposiadania karty płatniczej wśród posiadaczy kont osobistych

Źródło: Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski.

3. Miejsca dokonywania płatności przez Polaków
Miejsca, w którym najczęściej płacą Polacy, to małe sklepy spożywcze i sklepy osiedlowe. W
95% przypadków Polacy płacą tam gotówką, a w pozostałych przypadkach kartami
płatniczymi. W ujęciu wartościowym udział gotówki wynosi 93%.
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Wykres 48. Struktura ilościowa sposobów płatności Polaków w małych sklepach
spożywczych

Źródło: Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski.

W supermarketach i hipermarketach spożywczych Polacy również częściej płacą gotówką
(66%) niż kartami płatniczymi (34%), jednak udział płatności kartowych w tej grupie sklepów
jest znacząco wyższy niż w małych sklepach spożywczych (5% - vide wykres 48). Wartościowo
udział płatności kartami prawie zrównał się z udziałem gotówki.

Wykres 49. Struktura ilościowa sposobów płatności Polaków w supermarketach i
hipermarketach spożywczych

Źródło: Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski.

4. Poziomy zaawansowania obrotu bezgotówkowego wśród Polaków
Na poniższym wykresie zaprezentowano poziomy zaawansowania Polaków w zakresie obrotu
bezgotówkowego:
 poziom 0 oznacza Polaków, którzy nie mają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
(23%),
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 poziom 1 obejmuje Polaków, którzy mają konto osobiste, ale nie mają żadnej karty
płatniczej (11%),
 poziom 2 obejmuje Polaków, którzy mają konto osobiste i kartę płatniczą, ale nie
wykorzystywali karty płatniczej do płatności w ostatnim miesiącu (17%),
 poziom 3 oznacza Polaków, którzy mają konto osobiste i kartę płatniczą, wykonują od 1
do 5 płatności kartą miesięcznie (23%),
 poziom 4 oznacza Polaków, którzy mają konto osobiste i kartę płatniczą, wykonują od 6
płatności kartą miesięcznie (26%).
Wykres 50. Poziomy zaawansowania obrotu bezgotówkowego wśród Polaków

Źródło: Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski.

5. Szczegółowa struktura sposobów płatności Polaków
Analizując ilościową strukturę płatności stwierdzono, że około 16% płatności jest
wykonywanych przy użyciu kart płatniczych, na polecenie przelewu przypada 2% płatności.
Pozostałą część (82%) stanowią płatności gotówkowe, w szczególności 21% płatności jest
dokonywanych gotówką, chociaż klient posiada kartę i jest ona akceptowana, 13% płatności jest
wykonywana gotówką w miejscach nieakceptujących kart i dokonana przez osoby nie
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posiadające kart, 28% płatności jest dokonana gotówką przez osoby posiadające karty w
miejscach nieakceptujących kart, a 19% transakcji gotówkowych jest wykonana przez osoby nie
posiadające kart w miejscach, w których nie można płacić kartami.

Wykres 51. Szczegółowa struktura płatności Polaków

Źródło: Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski.

8.2. Badanie konsumentów na temat korzystania z kart
Federacja Konsumentów przeprowadziła w okresie grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r. badanie
ankietowe dotyczące postaw oraz świadomości konsumentów, związanych z użytkowaniem kart
płatniczych. Badanie objęło niereprezentatywną i nieokreśloną grupę 2000 konsumentów,
którzy odwiedzili oddziały Federacji Konsumentów w całej Polsce.
Według badania, 76% konsumentów posiada jakąkolwiek kartę. Najwięcej Polaków wskazało
jako przyczynę nieposiadania karty, przy możliwości wielokrotnego wskazywania odpowiedzi,
że nie jest ona im potrzebna - 44%. Kolejną przyczyną były obawy związane z
niebezpieczeństwem używania kart (27%).
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Wykres 52. Przyczyny nieposiadania karty (w procentach)

Źródło: Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie
grudnia 2012 i stycznia 2013 roku, dotyczącego postaw oraz świadomości konsumentów, związanych z
użytkowaniem kart płatniczych, Federacja Konsumentów 2013.

Ponadto, wyniki badania wskazywały że:
 50% konsumentów obawia się, że obniżenie opłaty interchange spowoduje poniesienie
dodatkowych kosztów przez konsumentów (np. opłaty za posiadanie i użytkowanie
karty),
 wprowadzenie dodatkowych opłat za używanie karty spowoduje ograniczenie płatności
kartą i powrót do gotówki, 52% konsumentów zrezygnowałoby z posiadania kilku kart i
zostawiła tylko jedną, a 26% zrezygnowałoby z posiadania wszystkich kart,
 odmowa akceptacji karty przez sprzedawcę pomimo generalnego przyjmowania kart
przez ten sklep, spowodowałoby u 39% konsumentów decyzję o zapłacie gotówką, a w
37% przypadków rezygnację z zakupu,
 brak możliwości zapłaty w punktach handlowo-usługowych stanowi problem dla
połowy respondentów.
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8.3. Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku życia
W II połowie 2012 r. przeprowadzone zostało na zlecenie Narodowego Banku Polskiego
badanie jakościowe pt. Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku
życia. Badanie przygotowała i przeprowadziła dr hab. Dominika Maison, prof. Uniwersytetu
Warszawskiego.
Celem badania jakościowego było pogłębienie wiedzy o wyodrębnionych, na podstawie
wyników badania ilościowego, 5 segmentach w grupie wiekowej 55+: Ubankowieni Optymiści,
Znużeni Życiem, Bierni Materialiści, Rodzinni Niematerialiści i Wykluczeni Tradycjonaliści.
Badanie

było

realizowane

w

formie

pogłębionych

wywiadów

indywidualnych

przeprowadzanych w domu respondenta. Próba celowa dobrana została ze względu na kryteria
demograficzne i psychograficzne oraz poziom ubankowienia (5 segmentów po 6 wywiadów w
segmencie).
W raporcie opracowanym w oparciu o wyniki badania jakościowego przedstawione zostały
szczegółowe informacje dotyczące warunków życia pokolenia 55+, potrzeb, poglądów, a także
motywów leżących u podłoża określonych postaw finansowych tych osób, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowań związanych z obrotem bezgotówkowym oraz barier przed
korzystaniem z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Ponadto zaprezentowano metody,
kierunki działań i sposoby komunikacji możliwe do wykorzystania w materiałach promujących
usługi finansowe i obrót bezgotówkowy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych segmentów.
Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że mimo, iż czynniki demograficzne, jak
wiek, wykształcenie, sytuacja materialna, mają wpływ na poziom korzystania z obrotu
bezgotówkowego, to jednak zdecydowanie silniejszy wpływ mają czynniki o charakterze
psychologicznym, jak postawy wobec banków i kult gotówki. Osoby o większym poziomie
zaufania wobec banków oraz większej wiedzy finansowej są bardziej otwarte wobec obrotu
bezgotówkowego. Natomiast tzw. kult gotówki (czyli miłość do fizycznego pieniądza) jest
czynnikiem hamującym akceptację obrotu bezgotówkowego, szczególnie korzystania z kart
płatniczych.
Analiza 5 wyodrębnionych segmentów wykazała, że zdecydowanie różnią się one poziomem
ubankowienia. Na najwyższym poziomie zaawansowania bezgotówkowego znajdują się
Ubankowieni Optymiści (14% badanej populacji), w większości bezproblemowo korzystający z
bankowości elektronicznej i płatności przez Internet, z kolei najniżej wśród porównywanych
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segmentów plasują się Wykluczeni Tradycjonaliści (25% badanej populacji), zwykle
nieposiadający nawet konta bankowego.
Wykres 53. Poziom zaawansowania bezgotówkowego – porównanie segmentów

Wykluczeni Tradycjonaliści

Bierni Materialiści
Rodzinni Niematerialiści
Znużeni Życiem

Ubankowieni Optymiści

Źródło: D. Maison „Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku życia”, badanie
przeprowadzone na zlecenie NBP, 2012 r.

Wnikliwa analiza wyników obydwu badań zarówno ilościowego, jak i pogłębionego badania
jakościowego pozwoli na określenie priorytetów działań podejmowanych przez NBP
i środowisko bankowe, jak również pozwoli na określenie optymalnych kanałów, metod oraz
narzędzi dotarcia do tej grupy społecznej w celu zintensyfikowania obrotu bezgotówkowego.
Wyniki badania zostały przedstawione na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21
września 2012 r. Pełny raport z badania jest opublikowany na stronie internetowej NBP24.
8.4. Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców
W 2012 r. przeprowadzono w Polsce „Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród
polskich przedsiębiorców” pod kierunkiem J. Górki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego.25 Zostało ono zlecone przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Projekt uzyskał patronat Narodowego Banku Polskiego. Dane pierwotne od polskich
przedsiębiorców zebrał instytut badawczy Millward Brown SMG KRC metodą wywiadu
24

http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/raport_55_plus.pdf
J. Górka, Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, www.frob.pl, marzec
2013. Raport zostanie przedstawiony Radzie ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 marca 2013 r.
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bezpośredniego wspomaganego komputerowo (ang. Computer Assisted Personal Interview –
CAPI). Próba badawcza objęła 1006 firm.
W efekcie podjętych prac badawczych:
1. Oszacowano koszty akceptacji gotówki i kart płatniczych w fizycznych punktach
handlowo-usługowych
Na mocy przeprowadzonego badania ustalono przede wszystkim, że koszty akceptacji gotówki
z

perspektywy

przedsiębiorców

są

znacznie

niższe

niż

dla

kart

płatniczych.

W badaniu wyróżniono koszty pieniężne26 i niepieniężne27. Koszty pieniężne kart płatniczych
wielokrotnie przewyższały koszty pieniężne gotówki. Po doliczeniu kosztów niepieniężnych
dystans pomiędzy instrumentami się zmniejszył, jednak nadal karty płatnicze były droższe od
gotówki.
Ponadto, badanie elastyczności cenowej polskich akceptantów płatności pozwoliło stwierdzić,
że każda obniżka opłaty interchange przyspieszyłaby rozwój sieci akceptacji. Niemniej, im
większy byłby poziom obniżki, tym można byłoby zachęcić więcej przedsiębiorców do
instalacji terminali płatniczych. Autor wykorzystał jedną z metod określenia poziomu opłaty
interchange – test obojętności akceptanta (test turysty). Na podstawie wyliczeń wyciągnięto
wniosek, że stawki opłaty interchange w Polsce powinny być niskie (do ok. 0,2% wartości
transakcji), a nawet zerowe.
2. Zidentyfikowano bariery rozwoju obrotu bezgotówkowego (w tym kartowego)
Wśród barier rozwoju obrotu bezgotówkowego z perspektywy akceptantów, oprócz różnic w
kosztach pomiędzy gotówką a kartą, podkreślono przywiązanie polskich przedsiębiorców do
gotówki wynikające z percepcji tej formy pieniądza, a potwierdzone ich zachowaniami
biznesowymi. Gotówka była postrzegana jako wygodna i bezpieczna forma płatności, a
dodatkowo szybsza w rozliczeniu od kart płatniczych. Badanie pokazało, że aż 71% firm
dokonywało płatności za zobowiązania wobec innych przedsiębiorstw i pracowników w
gotówce. Z kolei 22% przedsiębiorców nie korzystało z usług banku w celu wpłaty bądź
wypłaty utargu gotówkowego.
3. Określono otwartość przedsiębiorców na innowacyjne metody płatności
Na podstawie badania, uznano otwartość polskich przedsiębiorców na innowacyjne metody
płatności za stosunkowo wysoką. Ponad 20% firm zadeklarowało chęć rozpoczęcia
26

Koszt pieniężny został zdefiniowany jako koszt, który jest związany z wydatkiem pieniężnym na rzecz podmiotu
zewnętrznego, stratą materialną (np. kradzież, oszustwo), kosztem alternatywnym (np. utraconych odsetek) lub
kosztem amortyzacji, koszt pieniężny ma charakter kasowy lub memoriałowy.
27
Koszt niepieniężny został zdefiniowany jako koszt czasowy, koszt związany z czasem pracy osób zatrudnionych
w firmie.
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przyjmowania płatności telefonem komórkowym, pod warunkiem że bezpieczeństwo transakcji
byłoby na poziomie podobnym do kart płatniczych, zaś koszt akceptacji płatności byłby niższy.
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