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Streszczenie
Funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. należy ocenić pozytywnie.
W zakresie funkcjonowania polskich systemów RTGS – w czerwcu 2014 r. minął rok od uruchomienia
systemu SORBNET2, który zastąpił funkcjonujący od 1996 r. system SORBNET. W I półroczu 2014 r. system
SORBNET2 funkcjonował poprawnie.
W zakresie danych statystycznych dotyczących polskich systemów RTGS, w minionym półroczu w
systemie SORBNET2 odnotowano niewielki spadek liczby i wartości zrealizowanych zleceń odpowiednio o
0,37% i 0,87%. Z kolei w systemie TARGET2-NBP odnotowano wzrost wartości zrealizowanych zleceń o
9,3% oraz spadek ich liczby o 9,2%.
W zakresie funkcjonowania systemów detalicznych - w I półroczu 2014 r. w systemie ELIXIR odnotowano
wzrost liczby zrealizowanych zleceń o 2% przy jednoczesnym spadku o 3,1% ich wartości.
W systemie EuroELIXIR odnotowano wzrost liczby realizowanych zleceń oraz ich wartości odpowiednio o
6% i 5%. W I półroczu 2014 r., w stosunku do II półrocza 2013 r., w systemie EuroELIXIR odnotowano
kolejny wzrost liczby i wartości poleceń przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT), tj. odpowiednio o
6,0% i 4,9%.
Ponadto podkreślić należy, iż w I półroczu 2014 r., w stosunku do II półrocza 2013 r., w systemach Express
ELIXIR i BlueCash odnotowano wzrost zarówno liczby odpowiednio o 71% i 35%, jak i wartości
odpowiednio o 45% i 33% realizowanych zleceń.
W zakresie dotyczącym zagadnień prawnych, z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30
sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Ustawa przyjęła jednostopniowe zmniejszenie
maksymalnej stawki opłat interchange do poziomu 0,5% zarówno dla kart debetowych, jak i kart
kredytowych. Równocześnie ustawa przewidziała półroczny okres przejściowy na dostosowanie przez
organizacje kartowe, wydawców kart płatniczych oraz agentów rozliczeniowych umów do ww. wymogów
przyjętej ustawy. Finalnie, obniżka opłat interchange do 0,5% wartości transakcji kartowej weszła w życie z
dniem 1 lipca 2014 r.
W obszarze dotyczącym unijnych aktów prawnych, Komisja Europejska kontynuowała, rozpoczęte w 2013
r., prace dotyczące projektu dyrektywy w sprawie przejrzystości i porównywalności opłat związanych z
prowadzeniem rachunku płatniczego. W marcu 2014 r. uzgodniono kompromisowe brzmienie projektu
dyrektywy i ponownie przedstawiono PE pod głosowanie. W dniu 15 kwietnia br. PE przyjął ww. tekst
projektu, a następnie przedstawił go do opinii Komisji Europejskiej, która w dniu 9 lipca br. zaakceptowała
wszystkie poprawki. Dyrektywa została ostatecznie przyjęta w dniu 23 lipca 2014 r. i opublikowana w
Dzienniku Urzędowym UE Nr L 257/214 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
W I półroczu 2014 r. kontynuowano prace związane z inicjatywami regulacyjnymi UE dotyczącymi rynku
płatności. W dniu 24 lipca 2013 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet z ww. inicjatywami, zawierający
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wnioski dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w
ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/EU i 2009/110/WE i
uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (tzw. PSD2) oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.
Obecnie oba ww. projekty są przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE.
Ponadto, w I półroczu 2014 r. PE i Rada przychyliły się do wniosku KE i rozporządzeniem nr 248/2014 z
dnia 26 lutego 2014 r. zmieniono rozporządzenie (UE) nr 260/2012 ustanawiające wymogi techniczne i
handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro poprzez wydłużenie o sześć
miesięcy terminu spełnienia wymogów ustalonych tym rozporządzeniem odnośnie poleceń przelewu i
poleceń zapłaty w euro. Dzięki temu banki oraz inni dostawcy usług płatniczych mogli jeszcze do dnia 1
sierpnia 2014 r. kontynuować przetwarzanie płatności w ramach dotychczasowych schematów płatności,
równolegle z realizowaniem poleceń przelewu i poleceń zapłaty w standardzie SEPA, tj. spełniającym
wymogi rozporządzenia nr 260/2012.
W obszarze dotyczącym funkcjonowania systemów rozliczeń papierów wartościowych dokonano, zgodnie
z

rozporządzeniem

EMIR,

autoryzacji

izby

rozliczeniowej

KDPW_CCP,

wprowadzono

usługę

raportowania informacji o transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji na zlecenie uczestników
rozliczających KDPW_CCP, dokonano likwidacji funduszy zabezpieczających rozliczenie transakcji, a w ich
miejsce utworzono nowy Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BondSpot.
Ponadto, w I półroczu 2014 r. KDPW S.A. kontynuował prace dotyczące rozwijania usługi repozytorium
transakcji. W dniu 23 stycznia 2014 r. nastąpiło wdrożenie systemu Repozytorium Transakcji
dostosowanego do wymogów rozporządzenia EMIR. W dniu 12 lutego 2014 r. wszedł w życie obowiązek
raportowania informacji o zawieranych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Obowiązek
raportowania do repozytorium transakcji dotyczy wszystkich podmiotów prawnych (nie dotyczy osób
fizycznych), zawierających kontrakty pochodne, niezależnie od tego, gdzie taki kontrakt zostaje zawarty.
Aby poprawnie raportować informacje do repozytorium transakcji, niezbędne jest posiadanie specjalnego
numeru identyfikującego dany podmiot, tzw. kodu LEI (Legal Entity Identifier). Numer identyfikacyjny (kod
LEI) można uzyskać bezpośrednio w KDPW S.A., który w tym celu uzyskał status pre-LOU (docelowo
LOU) w ramach globalnego systemu GLEIS. W I półroczu 2014 r. KDPW S.A. nadał 4.092 numerów preLEI.
W zakresie działań podejmowanych przez NBP w obszarze nadzoru nad systemami płatności, w I półroczu
2014 r. Prezes NBP wydał jedną decyzję, dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania
systemu płatności ELIXIR, prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
W zakresie dotyczącym obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w minionym półroczu odnotowano
wzrost udziału gotówki w agregacie podaży pieniądza M1 z 20,6% w grudniu 2013 r. do 21,1% w czerwcu
2014 r. Ponadto, odnotowano spadek udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży
pieniądza M1 z poziomu 50,3% w grudniu 2013 r. do poziomu 50% w czerwcu 2014 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
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płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna, w I półroczu 2014 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. W ramach realizacji tego programu w I
półroczu 2014 r. odbyły się dwa spotkania inauguracyjne w Krakowie i Olsztynie.
Należy dodać, iż najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych instrumentem
płatności bezgotówkowych było polecenie przelewu, stanowiące ok. 53,5% wszystkich transakcji
bezgotówkowych. W I półroczu 2014 r. liczba transakcji przy użyciu polecenia przelewu wzrosła o 3,1% w
stosunku do II półrocza 2013 r. W I półroczu 2014 r. odnotowano spadek (o 1,2% w stosunku do
poprzedniego półrocza) liczby transakcji poleceniem zapłaty.
W I półroczu 2014 r. odnotowany został wzrost liczby wydanych kart płatniczych o 1,5% (do poziomu 35,2
mln), przy czym nadal utrzymywała się tendencja spadkowa dotycząca liczby kart kredytowych (spadek o
0,6% w porównaniu do II półrocza 2013 r.). W omawianym okresie wzrosła liczba terminali POS o 9,5%
oraz bankomatów o 1%.
Niepokojącym zjawiskiem odnotowanym w minionym półroczu był wzrost liczby i wartości operacji
oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi. Według danych przekazanych przez banki w porównaniu
do poprzedniego półrocza liczba oraz wartość takich operacji wzrosła odpowiednio o 23,2% i 7,8%.
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.
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Narodowy Bank Polski przedstawia cykliczny materiał oceniający funkcjonowanie krajowego systemu
płatniczego w I półroczu 2014 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. Sporządzenie Oceny
funkcjonowania polskiego systemu płatniczego stanowi podstawę dla realizacji ustawowego obowiązku
Zarządu NBP, określonego w art. 17 ust. 4 pkt 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim, tj. dokonywania
okresowej oceny rozliczeń pieniężnych.
Prezentowany materiał zawiera informacje i dane o:
1.

funkcjonowaniu

systemów

płatności,

w

tym:

systemów

SORBNET2

i

TARGET2-NBP,

prowadzonych przez NBP, systemów ELIXIR, EuroELIXIR i Express ELIXIR, prowadzonych przez
Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., oraz systemu BlueCash prowadzonego przez Blue Media 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 podjętych przez NBP w zakresie nadzoru nad systemami płatności oraz systemami
rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych,

8.

wynikach wybranych badań i analiz w zakresie systemu płatniczego.
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Na koniec I półrocza 2014 r. w Polsce funkcjonowało 6 głównych systemów płatności:
- 2 systemy płatności wysokokwotowych:

▪
▪

system SORBNET2, prowadzony przez NBP,

▪
▪
▪
▪

system ELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,

system TARGET2-NBP, prowadzony przez NBP pod względem prawnym, a operacyjnym przez
trzy banki centralne (Deutsche Bundesbank, Banque de France i Banca d’Italia),
- 4 systemy płatności detalicznych:

system EuroELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
system Express ELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
system BlueCash, prowadzony przez Blue Media S.A.

1. Systemy płatności wysokokwotowych
1.1 System SORBNET2
W I półroczu 2014 r. działania prowadzone w obszarze systemu SORBNET2 koncentrowały się głównie na
pracach implementacyjno-wdrożeniowych dotyczących wersji 2.0 systemu oraz zmianach w dokumentacji
prawnej.
Zmiany w systemie SORBNET2
W dniu 2 czerwca 2014 r. została uruchomiona nowa wersja systemu SORBNET2 (wersja 2.0). Zmiany
wprowadzone w wersji 2.0 obejmowały zarówno zmiany funkcjonalne zgłoszone przez użytkowników
zewnętrznych systemu, które dotyczyły głównie modułu monitorującego systemu SORBNET2, jak i zmiany
techniczne i funkcjonalne w oprogramowaniu systemu SORBNET2 zgłoszone przez uczestników
wewnętrznych NBP. Wprowadzone w dniu 2 czerwca 2014 r. zmiany uzgodnione zostały z uczestnikami
systemu SORBNET2 za pośrednictwem Krajowej Grupy Użytkowników SORBNET2 (KGU SORBNET2),
powołanej przez Związek Banków Polskich w styczniu 2013 r. w ramach struktury Komitetu ds. Systemu
Płatniczego. Aktualna dokumentacja systemu dostępna jest na stronie internetowej www.nbp.pl, w
zakładce dotyczącej systemu SORBNET21. Wdrożenie nowej wersji systemu poprzedzone było testami,
przeprowadzanymi przez użytkowników systemu we współpracy z NBP.
Równolegle z pracami związanymi z wdrożeniem nowej wersji systemu SORBNET2 trwały prace
programistyczne

dotyczące

obsługi

rezerwy

obowiązkowej

dla

Krajowej

Spółdzielczej

Kasy

Oszczędnościowo-Kredytowej. Konieczność wprowadzenia zmian w systemie wynikała z wejścia w życie

System płatniczy > Infrastruktura systemu płatniczego > Systemy płatności wysokokwotowych >
SORBNET2, link do strony: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/informacja_sorbnet2.html
1
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w dniu 27 stycznia 2014 r. zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim2
wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych3, zgodnie z którymi spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa są zobowiązane do naliczania rezerwy obowiązkowej od
pozyskanych środków pieniężnych. Warunki naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej
wszystkich zobligowanych do tego podmiotów określone zostały w uchwale nr 42/2013 Zarządu
Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz
utrzymywania rezerwy obowiązkowej4, natomiast stopa rezerwy i wysokość jej oprocentowania zostały
ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej w uchwale nr 15/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie stóp
rezerwy

obowiązkowej

banków,

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-kredytowych

i

Krajowej

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej5.
Decyzja NBP o otwarciu i prowadzeniu rachunku rezerwy obowiązkowej dla KSKOK w systemie
SORBNET2 wiązała się z koniecznością przeprowadzenia, w pierwszym kwartale 2014 r., prac
dostosowawczych do przyjętych rozwiązań systemu SORBNET2.
W związku z uruchomieniem w dniu 10 czerwca 2013 r. systemu SORBNET2 oraz mając na uwadze fakt, że
jest to systemowo ważny system płatności (SIPS), który stanowi główny kanał wymiany krajowych zleceń
międzybankowych w złotych, w II półroczu 2013 r. w DSP NBP podjęta została decyzja o przeprowadzeniu
oceny systemu SORBNET2 pod kątem spełniania opracowanych w 2012 r., przez Bank Rozrachunków
Międzynarodowych (BIS), zasad zawartych w dokumencie pt. Principles for financial market infrastructures
(PFMIs). W I półroczu 2014 r. został zakończony pierwszy etap przeprowadzenia samooceny systemu
SORBNET2 przez jego operatora. Samoocena polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące
poszczególnych zasad opracowanych przez CPSS-IOSCO. W kolejnym etapie prac odpowiedzi udzielone
na poszczególne pytania zostaną wykorzystane do przeprowadzenia oceny nadzorczej.
Zmiany w umowach w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie
SORBNET2
W I półroczu 2014 r., z uwagi na zmiany przepisów wewnętrznych NBP, zaistniała konieczność
wprowadzenia zmian w umowach w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego
w systemie SORBNET2 dla poszczególnych uczestników.
Wprowadzenie zmian w umowach wynikało głównie z przyjęcia przez Zarząd NBP dwóch uchwał
zmieniających uchwałę nr 30/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski oraz z dokonania zmian

tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 908 z późn. zm.
tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 z późn. zm.
4 Dz. Urz. NBP poz. 21.
5 Dz. Urz. NBP poz. 20.
2
3
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w umowie o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych
(zawartej między NBP a Pocztą Polską S.A.) w związku z uruchomieniem przez NBP systemu SESCM 6.
Dane statystyczne – system SORBNET2
Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w systemie SORBNET2 uczestniczyło 49 podmiotów, w tym 46
banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz
Narodowy Bank Polski. W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba uczestników systemu
SORBNET2 zmniejszyła się o dwa banki7.
W I półroczu 2014 r. w systemie SORBNET2 zrealizowano ogółem 1.559.160 zleceń (średnio dziennie 12.574
zleceń) o łącznej wartości 34,0 bln zł. W porównaniu do II półrocza 2013 r., w którym zrealizowano
1.564.998 operacji o łącznej wartości 34,3 bln zł, ogólna liczba zrealizowanych zleceń zmalała o 0,37%, a ich
wartość o 0,87%. Wpływ na ten nieznaczny spadek wolumenu zrealizowanych zleceń oraz ich wartości
miała zapewne różnica w liczbie dni operacyjnych w systemie SORBNET2, jak również rozwój dwóch
systemów płatności natychmiastowych. W I półroczu 2014 r. było 124 dni operacyjnych, czyli o 3 mniej niż
w II półroczu 2013 r., w którym było 127 dni operacyjnych. Zarówno dla średniej dziennej liczby zleceń, jak
i średnich dziennych obrotów zaobserwowano w I półroczu 2014 r. wzrost (w porównaniu do
poprzedniego półrocza) odpowiednio o 2,04% i 1,63%. Średnia wartości pojedynczego zlecenia pozostała na
zbliżonym poziomie i wyniosła 21,8 mln zł (w II półroczu 2013 r. wyniosła 21,9 mln zł). Najwyższy dzienny
wolumen zleceń wyniósł 19.071 zleceń i został zrealizowany w dniu 30 czerwca 2014 r.
Liczbę i wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET (do dnia 9 czerwca 2013 r.) i SORBNET2 (od
dnia 10 czerwca 2013 r.) na przestrzeni lat 2003 – 2014 prezentują wykresy nr 1 i 2. Szczegółowe dane
dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I półroczu 2014 r. w
porównaniu do II półrocza 2013 r., przedstawiają tabele nr 1 i 2.

SESCM jest to system informatyczny NBP, umożliwiający jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej i
Oddziałowi Okręgowemu NBP oraz Departamentowi Emisyjno-Skarbcowemu NBP przekazywanie lub
odbieranie komunikatów.
7 W lutym 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch podmiotów Grupy Deutsche Bank w Polsce: Deutsche Bank
Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A, tym samym został zamknięty rachunek bieżący Deutsche Bank
PBC S.A. W dniu 30 czerwca 2014 r. został zamknięty rachunek bieżący Rabobank Polska S.A. (w wyniku
przejęcia przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.).
6
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Wykres nr 1. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych półroczach w
latach 2003 – 2014 (w tys. sztuk)

Źródło: Opracowanie własne, DSP

Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych
półroczach w latach 2003 – 2014

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 3. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych półroczach
w latach 2003 – 2014 (w bln zł)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Tabela nr 1. Porównanie liczby zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET2 w II półroczu 2013 r. i I
półroczu 2014 r.
II połowa 2013 r.

OGÓŁEM

Liczba
zleceń

I połowa 2014 r.
Zmiana

Udział

Liczba
zleceń

Udział

1.564.998

100%

1.559.160

100%

↓

-0,37%

135.681

8,67%

131.232

8,42%

↓

-3,28%

1/ W tym:



międzybankowe



klientowskie

1.429.317

91,33%

1.427.928

91,58%

↓

-0,10%



zlecenia banków

1.457.059

93,10%

1.453.590

93,23%

↓

-0,24%



zlecenia KIR

17.480

1,12%

16.833

1,08%

↓

-3,70%



zlecenia KDPW 

27.457

1,75%

25.427

1,63%

↓

-7,39%



zlecenia NBP

63.002

4,03%

63.310

4,06%

↑

0,49%

Średnia dzienna liczba zleceń

12.323

−

12.574

−

↑

2,04%

2/ W tym:

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Tabela nr 2. Porównanie wartości zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET2 w II półroczu 2013 r. i I
półroczu 2014 r. 8
II połowa 2013 r.
Wartość zleceń
(w bln zł)
OGÓŁEM

Udział

I połowa 2014 r.
Wartość zleceń
(w bln zł)

Zmiana

Udział

34,3

100%

34,0

100%

↓

-0,87%

1/ W tym:



międzybankowe

22,1

64,41%

21,4

62,97%

↓

-3,17%



klientowskie

12,2

35,59%

12,6

37,03%

↑

3,28%



zlecenia banków

12,8

37,37%

13,1

38,42%

↑

2,34%



zlecenia KIR

0,8

2,47%

0,8

2,47%

-

0,00%



zlecenia KDPW 

2,5

7,18%

2,6

7,78%

↑

4,00%



zlecenia NBP

2/ W tym:

18,2

52,98%

17,5

51,33%

↓

-3,85%

Średnie dzienne obroty

270,0 mld zł

−

274,4 mld zł

−

↑

1,63%

Średnia wartość jednego zlecenia

21,9 mln zł

−

21,8 mln zł

−

↓

-0,46%

Źródło: Opracowanie własne, DSP
1.2 System TARGET2-NBP
Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. rachunki w systemie TARGET2-NBP posiadały 22 podmioty (19
banków oraz NBP, KIR S.A. i KDPW S.A.), tj. o jeden bank mniej9, niż na koniec grudnia 2013 r.
Zmiany prawne w systemie TARGET2
W czerwcu 2014 r. zmienione zostały umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków
w euro w systemie TARGET2-NBP. Konieczność wprowadzenia zmian wyniknęła z potrzeby dostosowania
dokumentacji prawnej systemu TARGET2-NBP do nowych wytycznych EBC/2014/25 w sprawie systemu
TARGET2, które zostały przyjęte przez Radę Prezesów EBC w dniu 5 czerwca 2014 r. Decyzja Rady
Prezesów EBC dotyczyła obniżenia podstawowych stóp procentowych EBC, w tym m. in. obniżenia
oprocentowania depozytu w banku centralnym do minus 0,10%. Nowe umowy w sprawie warunków
otwierania i prowadzenia rachunków w euro w systemie TARGET2-NBP obowiązują od dnia 23 czerwca
2014 r.
Równocześnie wprowadzone zostało również, dla banków centralnych spoza strefy euro, dodatkowe
oprocentowanie w wysokości minus 0,25 pkt % od kwoty, o którą wysokość depozytu przekracza limit
ustalony przez EBC dla każdego banku centralnego (limit ten wynosi 10% średnich dziennych wartości
obrotów w krajowym komponencie systemu TARGET2). W czerwcu 2014 r. NBP nie zdecydował się na
pobieranie

od

uczestników

odsetek

wynikających

z

dodatkowego

oprocentowania

środków

Wartości udziału oraz zmiany zostały wyliczone na podstawie danych niezaokrąglonych.
W dniu 30 czerwca 2014 r. został zamknięty rachunek Rabobank Polska S.A. (w wyniku przejęcia spółki
przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.).
8
9
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przekraczających ustalony limit w wysokości minus 0,25%, jednocześnie zwracając się do uczestników z
prośbą o podjęcie niezbędnych kroków w celu ograniczenia wysokości środków utrzymywanych na
rachunkach w systemie TARGET2-NBP. W przypadku gdy przedmiotowe salda na rachunkach
uczestników będą w dalszym ciągu przekraczały wyżej wspomniany dziesięcioprocentowy limit średnich
dziennych obrotów w systemie TARGET2-NBP, NBP będzie zmuszony wprowadzić środki zapobiegające
subsydiowaniu podmiotów komercyjnych przez bank centralny.
Testy i zmiany techniczne w systemie TARGET2
Prace w obszarze systemu TARGET2 w I półroczu 2014 r. koncentrowały się wokół przygotowań do
uruchomienia systemu TARGET2 Securities (T2S) (w szczególności uzgodnień prawnych oraz zakresu
koniecznych testów) oraz wokół przygotowań do późniejszych zmian systemu TARGET2, w ramach
których:

▪

zaktualizowano i opublikowano dokumentację funkcjonalną systemu TARGET2 pod kątem
zaplanowanego na dzień 17 listopada 2014 r. wprowadzenia SSP release 8.0, tj. nowej wersji
oprogramowania systemu TARGET2 na jednolitej platformie technologicznej (SSP),

▪

przeprowadzono pierwsze konsultacje środowiska bankowego nt. SSP release 9.0 dotyczące
propozycji zmian funkcjonalnych, które mogłyby być wprowadzone w dniu 16 listopada 2015 r.,

▪

kontynuowano prace związane z wprowadzeniem standardu ISO 20022 w systemie TARGET2 w
2017 r.

W I półroczu 2014 r. zostały przeprowadzone testy systemu TARGET2 zarówno w środowisku testowym,
jak i produkcyjnym dotyczące m.in. różnych sytuacji awaryjnych.
Dane statystyczne – system TARGET2-NBP
W I półroczu 2014 r. w systemie TARGET2-NBP został odnotowany 9,2% spadek ogólnej liczby
zrealizowanych transakcji w euro oraz 9,3% wzrost ich wartości w stosunku do wcześniejszego półrocza 10.
W I półroczu 2014 r. było 125 dni operacyjnych w systemie TARGET2, o 5 mniej niż w II półroczu 2013 r.
Średni dzienny wolumen zrealizowanych zleceń spadł w analizowanym okresie o 5,6%. Wzrost wartości
zrealizowanych zleceń skutkował wzrostem średniej wartości jednego zlecenia zrealizowanego w systemie
TARGET2-NBP o 20,5%, tj. do poziomu 0,46 mln euro.
Liczbę, wartość oraz średnią dzienną zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni lat
2005 – 2014 prezentują wykresy nr 4, 5 i 6. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych
zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I półroczu 2014 r. w porównaniu do II półrocza 2013 r.,
przedstawiają tabele nr 3 i 4.

Dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń wykazywane są bez tzw. technicznych
przelewów płynności realizowanych przez banki i NBP, tj. w szczególności bez przelewów środków
między rachunkami własnymi danego uczestnika, zgodnie z algorytmem opracowanym przez EBC.
10
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Wykres nr 4. Liczba zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 – 2014 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
Wykres nr 5. Średnia dzienna liczba zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 –
2014 w systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011 r.) i TARGET2-NBP (od 19
maja 2008 r.)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 6. Wartość zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 – 2014 w
systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011 r.) i TARGET2-NBP (od 19 maja 2008
r.) (w mld euro)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Tabela nr 3. Porównanie liczby zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w II półroczu 2013 r.
i w I półroczu 2014 r.

OGÓŁEM

II połowa 2013 r.

I połowa 2014 r.

Liczba
zleceń

Udział

Liczba
zleceń

Udział

764.665

100%

694.119

100%

↓

-9,23%

Zmiana

1/ W tym:



międzybankowe

95.098

12,44%

105.445

15,19%

↑

10,88%



klientowskie

669.567

87,56%

588.674

84,81%

↓

-12,08%



zlecenia krajowe

73.115

9,56%

72.469

10,44%

↓

-0,88%



zlecenia transgraniczne

691.550

90,44%

621.650

89,56%

↓

-10,11%

44,47%

334.114

48,13%

↓

-1,75%

2/ W tym:



wysłane

340.054



otrzymane

351.496

45,97%

287.536

41,43%

↓

-18,20%

5.882

−

5.553

−

↓

-5,59%

Średnia dzienna liczba zleceń

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Tabela nr 4. Porównanie wartości zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w II półroczu 2013 r.
i w I półroczu 2014 r.11

OGÓŁEM

II połowa 2013 r.

I połowa 2014 r.

Wartość
zleceń
(w mln
euro)

Udział

Wartość
zleceń
(w mln
euro)

Udział

292.406,8

100%

319.716,0

100%

↑

9,34%

Zmiana

1/ W tym:



międzybankowe

262.510,9

89,78%

287.781,1

90,01%

↑

9,63%



klientowskie

29.895,9

10,22%

31.934,9

9,99%

↑

6,82%



zlecenia krajowe

43.625,7

14,92%

48.222,4

15,08%

↑

10,54%



zlecenia transgraniczne

248.781,1

85,08%

271.493,6

84,92%

↑

9,13%



wysłane

127.585,3

43,63%

140.146,0

43,84%

↑

9,84%



otrzymane

121.195,8

41,45%

131.347,6

41,08%

↑

8,38%

2.249,3

−

2.557,7

−

−

0,46

−

↑
↑

13,71%

0,38

2/ W tym:

Średnie dzienne obroty
Średnia wartość jednego zlecenia

20,45%

Źródło: Opracowanie własne, DSP
W omawianym okresie w systemie TARGET2-NBP zrealizowanych zostało 694.119 zleceń, co stanowiło
9,2% spadek w porównaniu do okresu poprzedniego, w którym zrealizowanych zostało 764.665 zleceń. Na
spadek liczby zrealizowanych zleceń miały wpływ płatności klientowskie, których liczba spadła o 12,1%,
podczas gdy liczba zleceń międzybankowych wzrosła o 10,9%. Najwyższy dzienny wolumen zleceń w I
półroczu 2014 r. został zrealizowany w dniu 28 lutego 2014 r. i wyniósł 8.480 zleceń, co oznacza spadek o
3,1% w stosunku do 8.748 zleceń zrealizowanych w dniu 29 listopada 2013 r., stanowiących najwyższy
dzienny wolumen w II półroczu 2013 r.
W I półroczu 2014 r. w porównaniu do II półrocza 2013 r. odnotowany został spadek liczby zrealizowanych
zleceń krajowych (o 0,9%) oraz spadek zleceń transgranicznych (o 10,1%), na który składało się
zmniejszenie zarówno liczby zleceń transgranicznych wysłanych (o 1,8%), jak i liczby zleceń
transgranicznych otrzymanych (o 18,2%).
Analizując wolumen zrealizowanych zleceń w I półroczu 2014 r., należy zauważyć, że ich liczba jest
najniższa w ostatnich 5 półroczach (począwszy od I półrocza 2012 r.) zarówno, gdy chodzi o wartość
zrealizowanych zleceń, jak i średnią dzienną zrealizowanych zleceń. Jednocześnie na uwagę zasługuje
dynamiczny wzrost liczby płatności międzybankowych, który przekłada się na znaczny wzrost wartości
zrealizowanych zleceń.
Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w I półroczu 2014 r. wyniosła 319.716,0 mln
euro i wzrosła o 9,3% w porównaniu do II półrocza 2013 r., w którym wynosiła 292.406,8 mln euro.

11

Wartości udziału oraz zmiany zostały wyliczone na podstawie danych niezaokrąglonych.
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Podobnie jak w poprzednim okresie, wzrosty wartości odnotowane zostały dla każdej kategorii zleceń, tj.
zarówno dla zleceń międzybankowych, jak i klientowskich (odpowiednio 9,6% i 6,8%) oraz krajowych i
transgranicznych (odpowiednio 10,5% i 9,1%), co wskazuje na wzrastającą rolę systemu TARGET2-NBP
jako systemu dedykowanego głównie dla płatności wysokokwotowych.

2. Systemy płatności detalicznych
2.1 System ELIXIR
Według stanu na koniec czerwca 2014 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w
systemie ELIXIR było 45 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników uległa zmianie o 1 bank w stosunku
do grudnia 2013 r. Grono uczestników systemu zostało pomniejszone o Deutsche Bank Polska S.A. (w dniu
17 lutego 2014 r.).
W I półroczu 2014 r., w porównaniu do poprzedniego półrocza, został odnotowany wzrost liczby
zrealizowanych zleceń o 2% przy równoczesnym spadku wartości obrotów o 3,1%.
Dane statystyczne – system ELIXIR
W I półroczu 2014 r. w systemie ELIXIR obroty wyniosły 1,9 bln zł (w poprzednim półroczu 2,0 bln zł), co
oznacza spadek o 3,1%, natomiast liczba zleceń wyniosła 790,9 mln szt. (w poprzednim półroczu 775,4
mln), co oznacza wzrost o 2%.
Średnia dzienna liczba transakcji w systemie ELIXIR w omawianym okresie wyniosła 6,4 mln, co oznacza
wzrost o 4,5% w stosunku do II półrocza 2013 r. (6,1 mln). Średnią dzienną liczbę zleceń zrealizowanych w
systemie ELIXIR w kolejnych półroczach od 2003 r. przedstawia wykres nr 7.
Wykres nr 7. Średnia dzienna liczba zleceń zrealizowanych w systemie ELIXIR w kolejnych półroczach od
2003 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
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W analizowanym półroczu miesiącem, w którym w systemie ELIXIR rozliczono najwięcej transakcji, był
kwiecień 2014 r. (rozliczono 136,6 mln transakcji). Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do grudnia
2013 r. (137 mln szt.), który był dominującym miesiącem w poprzednim półroczu. Średnia dzienna liczba
rozliczanych zleceń była najwyższa na przestrzeni całego półrocza w czerwcu 2014 r. i wyniosła 6,6 mln
zleceń (w poprzednim półroczu wielkość ta była najwyższa w grudniu 2013 r. i wyniosła 6,8 mln zleceń).
Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I półroczu 2014 r. wyniosła 2.452 zł (w poprzednim półroczu
2.582 zł).
Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I
półroczu 2014 r., przedstawia tabela nr 5.
Tabela nr 5. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie ELIXIR w II półroczu 2013 r. i
w I półroczu 2014 r.
System ELIXIR

II półrocze 2013 r.

Liczba dni roboczych:

127 dni

ZMIANA

I półrocze 2014 r.
124 dni

Wartość zleceń (zł)
Ogółem

2.002,09 mld

 -3,1%

1.939,10 mld

Średnia miesięczna

333,68 mld

 -3,1%

323,18 mld

Średnia dzienna

15,76 mld

 -0,8%

15,64 mld

Liczba zleceń
Ogółem

775,4 mln

+ 2,0%

790,9 mln

Średnia miesięczna

129,2 mln

+ 2,0%

131,8 mln

Średnia dzienna

6,1 mln

+ 4,5%

6,4 mln

Średnia kwota zlecenia (zł)

2.582

 -5,0%

2.452

Transakcje uznaniowe
Wartość transakcji (w zł)

1.993,6 mld

-3,1%

1.931,3 mld

Udział w obrotach KIR

99,6%



99,6%

Liczba transakcji

765,0 mln

+ 2,1%

780,8 mln

Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

98,7%



98,7%

Transakcje obciążeniowe
Wartość transakcji (w zł)

8,44 mld

-7,7%

7,79 mld

Udział w ogólnych obrotach KIR

0,4%



0,4%

Liczba transakcji

10,4 mln

-2,7%

10,1 mln

Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

1,3%



1,3%

Źródło: Dane KIR S.A.
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2.2 System EuroELIXIR
Według stanu na koniec czerwca 2014 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w
systemie EuroELIXIR były 25 banki (w tym NBP), tj. liczba uczestników uległa zwiększeniu w stosunku do
grudnia 2013 r. Grono uczestników systemu w dniu 7 kwietnia 2014 r. powiększyło się o Bank of Tokyo –
Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.
Pierwsze półrocze 2014 r. w systemie EuroELIXIR stanowiło okres trendu wzrostowego w zakresie
wielkości obrotów i liczby rozliczanych płatności, podobnie jak miało to miejsce w II półroczu 2013 r.
Dane statystyczne – system EuroELIXIR
W I półroczu 2014 r. w systemie EuroELIXIR obroty wyniosły 41,2 mld euro (w poprzednim półroczu 39,2
mld euro), co oznacza wzrost o 5%. Natomiast liczba transakcji wyniosła 7,2 mln szt. (w poprzednim
półroczu 6,8 mln), co oznacza wzrost o 6%. Średnia dzienna liczba transakcji w systemie EuroELIXIR w
omawianym okresie wyniosła 57,8 tys. (w stosunku do II półrocza 2013 r., w którym wynosiła 52,5 tys.,
nastąpił wzrost o 10%). Średnią dzienną liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w kolejnych
półroczach od 2005 r. przedstawia wykres nr 8.
Wykres nr 8. Średnia dzienna liczba zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w kolejnych
półroczach od 2005 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
W analizowanym półroczu miesiącem, w którym w systemie EuroELIXIR rozliczono najwięcej transakcji,
był maj 2014 r. Rozliczono w nim 1,299 mln szt., czyli o 5,1% więcej niż w dominującym miesiącu w
poprzednim półroczu, tj. w październiku 2013 r. (1,236 mln szt.). Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń
była najwyższa na przestrzeni omawianego półrocza w kwietniu 2014 r. i wyniosła 62,9 tys. zleceń (dla
porównania w grudniu 2013 r. wyniosła 58,3 tys. zleceń).
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Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I
półroczu 2014 r. w porównaniu do II półrocza 2013 r., przedstawia tabela nr 6.
Tabela nr 6. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w II półroczu
2013 r. oraz w I półroczu 2014 r.
System EuroELIXIR
Liczba dni roboczych:

II półrocze 2013 r.

ZMIANA

130 dni

I półrocze 2014 r.
125 dni

Wartość zleceń (euro)
39,21 mld

+ 5%

41,16 mld

6,54 mld

+ 5%

6,86 mld

301,6 mln

+ 9%

329,2 mln

Ogółem

6.828.298

+ 6%

7.227.515

Średnia miesięczna

1.138.050

+ 6%

1.204.586

Średnia dzienna

52.525

+ 10%

57.820

Średnia kwota zlecenia (euro)

5.742

 -1%

5.695

34,64 mld

+ 5%

36,35 mld

88,3%



88,3%

6.319.708

+ 6%

6.683.017

Udział w EuroELIXIR

92,6%



92,5%

Średnia dzienna liczba transakcji

48.613

+ 10%

53.464

Średnia wartość transakcji (euro)

5.481

 - 1%

5.440

4,573 mld

+ 5%

4,808 mld

11,7%



11,7%

508.590

+ 7%

544.498

Udział w EuroELIXIR

7,4%



7,5%

Średnia dzienna liczba transakcji

3.912

+ 11%

4.356

Średnia wartość transakcji (euro)

8.993

 - 2%

8.830

Ogółem
Średnia miesięczna
Średnia dzienna
Liczba zleceń

Transakcje transgraniczne
Wartość transakcji (euro)
Udział w EuroELIXIR
Liczba transakcji

Transakcje krajowe
Wartość transakcji (euro)
Udział w EuroELIXIR
Liczba transakcji

Źródło: Dane KIR S.A.
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W zakresie dotyczącym transakcji SEPA w ostatnim miesiącu I półrocza 2014 r., tj. w czerwcu 2014 r., udział
liczby transakcji SEPA w ogólnej liczbie transakcji rozliczanych przez system EuroELIXIR wyniósł 99,22%.
Jednocześnie udział wartości transakcji SEPA w wartości wszystkich płatności rozliczanych w systemie
EuroELIXIR w tym samym czasie wyniósł 97,68%, a najwyższą miesięczną wartość (97,69%) osiągnął w
styczniu 2014 r.
W okresie od uruchomienia obsługi SCT w Polsce, tj. od dnia 28 stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r., w
systemie EuroELIXIR zrealizowano w sumie 42,1 mln przelewów w standardzie SEPA o łącznej wartości
226,2 mld euro, w tym w I półroczu 2014 r. zrealizowano 7,2 mln przelewów o łącznej wartości 39,9 mld
euro, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego półrocza odpowiednio o 6,0% i 4,9%. W maju 2014 r.
zrealizowano 1,29 mln 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 nr 9 i 10 przedstawiające miesięczne dane na temat tych transakcji w systemie
EuroELIXIR.
Wykres nr 9. Liczba transakcji SEPA (wewnątrzsystemowych i międzysystemowych) w systemie
EuroELIXIR

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
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0

Źródło: Dane KIR S.A.
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Wykres nr 10. Wartość transakcji SEPA wewnątrzsystemowych i międzysystemowych (w mln euro)
w systemie EuroELIXIR
mln euro
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Źródło: Dane KIR S.A.
2.3 System Express ELIXIR
W czerwcu 2012 r. został uruchomiony system płatności o nazwie Express ELIXIR. Jest to system rozliczeń
płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w
trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Z 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.
Na koniec czerwca 2014 r. uczestnikami systemu Express ELIXIR było 8 banków, czyli bez zmian w
stosunku do grudnia 2013 r.
W I półroczu 2014 r. w systemie Express ELIXIR obroty wyniosły 1,674 mld zł, czyli o 45% więcej niż w II
półroczu 2013 r., gdy obroty wyniosły 1,156 mld zł. W tym okresie liczba transakcji zrealizowanych w
systemie Express ELIXIR wyniosła 343,0 tys. szt., czyli o 71% więcej niż w II półroczu 2013 r. (201,1 tys.)
Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń na przestrzeni I półrocza 2014 r. wyniosła 1.895 (w
poprzedzającym okresie wynosiła 1.093). Średnia dzienna liczba zleceń rozliczanych w systemie Express
ELIXIR wynosiła na przestrzeni kolejnych miesięcy od stycznia do czerwca 2014 r. od 1.270 do 2.667 (co
prezentuje wykres nr 11.
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Wykres nr 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od
czerwca 2012 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
System Express ELIXIR umożliwia realizację przelewów krajowych przez 24 godziny na dobę. W okresie
od lipca do grudnia 2013 r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do
16.00. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 65,1% wszystkich zleceń realizowanych w systemie (w
poprzednim półroczu 66,7%). W porównaniu do poprzedniego półrocza zwiększyła się liczba zleceń
realizowanych przez klientów systemu w porach wieczornych i wczesnorannych. W godzinach od 16.00 do
24.00 klienci systemu zrealizowali 30,7% (w poprzednim półroczu 29,3%), a w godzinach od 0.00 do 8.00
rozliczono 4,2% wszystkich zleceń (w poprzednim półroczu 4%). Rozkład zleceń w systemie Express
ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji w I półroczu 2014 r. przedstawiono na wykresie nr 12.

Wykres nr 12. Udział zleceń rozliczanych w godzinach funkcjonowania systemu Express ELIXIR w I
półroczu 2014 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
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W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W
I półroczu 2014 r. najwięcej zleceń (20,2%) zostało rozliczonych w poniedziałki oraz piątki. Pozostałe dni
robocze tygodnia były obciążone na nieco niższym poziomie, tj. od 16,3 do 17,8%. Znacznie mniej zleceń
było realizowanych natomiast w dni wolne, tj. 4,6% wszystkich zleceń było zrealizowanych w soboty oraz
3,6% w niedziele. Rozkład liczby zleceń na poszczególne dni tygodnia przedstawia wykres nr 13.
Wykres nr 13. Udział zleceń rozliczanych w poszczególnych dniach tygodnia w systemie Express ELIXIR
w I półroczu 2014 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I
półroczu 2014 r., przedstawia tabela nr 7.
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Tabela nr 7. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie Express ELIXIR w II
półroczu 2013 r. i w I półroczu 2014 r.
System Express ELIXIR

II półrocze 2013 r.

Liczba dni roboczych:

184 dni

ZMIANA

I półrocze 2014 r.
181 dni

Wartość zleceń (zł)
Ogółem

1,156 mld

+ 45%

Średnia miesięczna

192,6 mln

+ 45%

279,1 mln

Średnia dzienna

6,280 mln

+ 47%

9,251 mln

Ogółem

201.126

+ 71%

342.964

Średnia miesięczna

33.521

+ 71%

57.161

Średnia dzienna

1.093

+ 73%

1.895

Średnia kwota zlecenia (zł)

5.745

-15%

4.882,1

w godz. 0.00 – 8.00

4,0%



4,2%

w godz. 8.00 – 16.00

66,7%



65,1%

w godz. 16.00 – 24.00

29,3%



30,7%

poniedziałek

20,0%



20,2%

wtorek

18,5%



17,8%

środa

16,9%



17,4%

czwartek

16,5%



16,3%

piątek

19,7%



20,2%

sobota

4,7%



4,6%

niedziela

3,7%



3,6%

1,674 mld

Liczba zleceń

Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji

Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia

Źródło: Dane KIR S.A.
2.4 System BlueCash
W listopadzie 2012 r. został uruchomiony drugi, obok systemu Express ELIXIR, system płatności
natychmiastowych o nazwie BlueCash. Operatorem systemu jest firma Blue Media S.A. z siedzibą w
Sopocie. System płatności natychmiastowych BlueCash jest rozwiązaniem mającym na celu przekazywanie
środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą w czasie rzeczywistym.
System obsługuje przekazy pieniężne w formie polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej. System
funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365). Składanie zleceń płatniczych możliwe
jest na bieżąco, w każdej chwili funkcjonowania systemu. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie online na podstawie kryterium pierwszeństwa ich złożenia do systemu płatniczego. Walutą rozrachunku jest
złoty polski (PLN).
Uczestnikiem systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce,
który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec czerwca 2014 r. aktywnymi
uczestnikami systemu BlueCash były 32 banki, w tym 29 banków spółdzielczych ( na koniec grudnia 2013 r.
grono aktywnych uczestników systemu obejmowało 16 banków). Na przestrzeni I półrocza 2014 r. liczba
banków, do których można było wysyłać zlecenia płatnicze za pośrednictwem systemu BlueCash, wzrosła
z 35 podmiotów do 50.
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W I półroczu 2014 r. w systemie płatności natychmiastowych BlueCash obroty wyniosły 535 mln zł, czyli w
porównaniu do II półrocza 2013 r. (400,9 mln zł) nastąpił wzrost o 33%. W tym okresie liczba transakcji
zrealizowanych w systemie BlueCash wyniosła 735,4 tys. szt., czyli o 35% więcej niż w I półroczu 2013 r.
(544,9 tys. szt.). Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń na przestrzeni I półrocza 2014 r. wyniosła 4.063
(w poprzednim okresie wynosiła 2.961). Średnia dzienna liczba zleceń rozliczanych w systemie BlueCash
wzrastała od stycznia do czerwca 2014 r. z poziomu 3.612 szt. do 4.403 szt. (co prezentuje wykres nr 14).
Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I półroczu 2014 r. wyniosła 727 zł (w poprzednim półroczu
wyniosła 736 zł).
Wykres nr 14. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada
2012 r.
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Źródło: Dane Blue Media S.A.
BlueCash, jako system rozliczeń płatności natychmiastowych, umożliwia bezpośrednią realizację
przelewów krajowych w złotych 24 godziny na dobę. Na przestrzeni I półrocza 2014 r. największą liczbę
rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym przedziale dnia rozliczonych
zostało 60,5% wszystkich zleceń realizowanych w systemie (w poprzednim półroczu 61,5%). W godzinach
od 16.00 do 24.00 klienci systemu zrealizowali 35,9%, a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 3,6%
wszystkich zleceń (w poprzednim półroczu wielkości te wyniosły odpowiednio 35% i 3,5%). Rozkład
zleceń w systemie BlueCash w zależności od godzin ich realizacji w I półroczu 2014 r. przedstawiono na
wykresie nr 15.
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Wykres nr 15. Udział zleceń rozliczanych w różnych godzinach funkcjonowania systemu BlueCash w I
półroczu 2014 r.

Źródło: Dane Blue Media S.A.
W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W I
półroczu 2014 r. najwięcej zleceń (20,1%) zostało rozliczonych w piątki. Pozostałe dni robocze tygodnia były
obciążone na nieco niższym poziomie, tj. od 16,6% do 19,1%. Znacznie mniej zleceń było realizowanych w
dni wolne, tj. 5,6% wszystkich zleceń było zrealizowanych w soboty oraz 3,9% w niedziele. Rozkład liczby
zleceń na poszczególne dni tygodnia przedstawia wykres nr 16.
Wykres nr 16. Udział zleceń rozliczanych w poszczególnych dniach tygodnia w systemie BlueCash w I
półroczu 2014 r.

Źródło: Dane Blue Media S.A.

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 roku

28

Systemy płatności

Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I
półroczu 2014 r. w porównaniu do II półrocza 2013 r., przedstawia tabela nr 8.
Tabela nr 8. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash w II półroczu 2013 r.
oraz w I półroczu 2014 r.

System BlueCash

II półrocze 2013 r.

Liczba dni roboczych:

184 dni

ZMIANA

I półrocze 2014 r.

181 dni

Wartość zleceń (zł)
400,9 mln

+33%

535,0 mln

Średnia miesięczna

66,8 mln

+ 33%

89,2 mln

Średnia dzienna

2,2 mln

+36%

3,0 mln

Ogółem

544.861

+ 35%

735.406

Średnia miesięczna

90.810

+ 35%

122.568

Średnia dzienna

2.961

+ 37%

4.063

736

 1,2%

727

w godz. 0.00 – 8.00

3,5%



3,6%

w godz. 8.00 – 16.00

61,5%



60,5%

w godz. 16.00 – 24.00

35,0%



35,9%

poniedziałek

20,3%



19,1%

wtorek

18,7%



17,7%

środa

16,7%



17,1%

czwartek

16,4%



16,6%

piątek

18,7%



20,1%

sobota

5,4%



5,6%

niedziela

3,8%



3,9%

Ogółem

Liczba zleceń

Średnia kwota zlecenia (zł)
Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji

Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia

Źródło: Dane Blue Media S.A.
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2.5 Porównanie systemów płatności pod kątem średniej dziennej liczby zleceń i średniej wartości
jednego zlecenia
Średnią dzienną wartość zlecenia rozliczanego w tych systemach w I półroczu 2014 r. przedstawiono na
wykresie nr 17.
Wykres nr 17. Średnia dzienna wartość zlecenia płatniczego realizowanego w systemach płatności w I
półroczu 2014 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie została wyrażona w walucie krajowej,
przy przeliczeniu zastosowano kurs średnioważony NBP).

Źródło: Opracowanie własne DSP
Na wykresie nr 18 przedstawiono średnią dzienną liczbę zleceń realizowanych w systemach płatności w I
półroczu 2014 r.
Wykres nr 18. Średnia dzienna liczba realizowanych zleceń w systemach płatności w I półroczu 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP
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Systemy rozliczeń i rozrachunku papierów
wartościowych
1. Systemy rozrachunku papierów wartościowych
1.1 System kdpw_stream
W I półroczu 2014 r. w funkcjonowaniu systemu kdpw_stream prowadzonego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. nastąpiły niżej wymienione zmiany:
1. Zmiany w zakresie komunikatów z obszaru rozrachunku.
Od dnia 30 czerwca 2014 r. zostały wdrożone nowe wersje komunikatów, zawierające zmiany związane
z projektami automatycznego rozrachunku w częściach, nettingu w papierach wartościowych oraz tri-party
repo, przy czym uruchomienie tych funkcjonalności nastąpiło od dnia 4 sierpnia 2014 r.
2. Zmiany związane z drugim etapem projektu harmonizacji przepływów komunikatów rozrachunkowych
rynku kasowego systemu kdpw_stream ze standardami międzynarodowymi.
Od dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono:


ostateczne odrzucanie błędnych instrukcji rozrachunku,



kody ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku,



zmiany w oznaczeniach statusu instrukcji w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku,



zmiany w oznaczeniach statusów instrukcji zawieszonych.

W przedmiotowym okresie w systemie kdpw_stream zostało przetworzonych 9.778.718 transakcji o łącznej
wartości 5.888,9 mld zł (w II półroczu 2013 r. wielkości te wyniosły 9.640.840 transakcji oraz 6.231,3 mld zł),
co oznacza wzrost liczby o 1,43% i spadek wartości o 5,5%. Na wykresach 19 i 20 przedstawiona została
liczba oraz wartość transakcji przetworzona przez system kdpw_stream w podziale na okresy półroczne.
Wykres nr 19. Liczba transakcji zaewidencjonowanych w systemie kdpw_stream w latach 2008 – 2014
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Źródło: Dane KDPW S.A.
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Wykres nr 20. Wartość transakcji zaewidencjonowanych w systemie kdpw_stream w latach 2008 – 2014
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Źródło: Dane KDPW S.A.
1.2 Rejestr Papierów Wartościowych
W I półroczu 2014 r. w funkcjonowaniu Rejestru Papierów Wartościowych (RPW), tj. systemu rozrachunku
papierów wartościowych obsługiwanego przez NBP, zaszły zmiany w strukturze konta depozytowego
bonów skarbowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie
obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb
Państwa (Dz. U. z 2014 r. Nr 326), uaktualniono nazwy w strukturze kont depozytowych bonów
skarbowych oraz dodano nowe konta w kategorii nierezydentów wraz ze wskazaniem lokalizacji
geograficznej tych nierezydentów. Zmiany powyższe weszły w życie od 1 dnia kwietnia 2014 r.
W omawianym okresie w RPW:


nie przetworzono żadnych transakcji bonami skarbowymi. W II półroczu 2013 r. wielkości te
kształtowały się na poziomie 226 transakcji o wartości 12,9 mld zł.



przetworzono 2.515 transakcji bonami pieniężnymi NBP na kwotę 6.281,5 mld zł. W poprzednim
półroczu przetworzono 2.545 transakcji o wartości 6.806,4 mld zł.

Na wykresach 21 i 22 przedstawiona została liczba oraz wartość transakcji bonami skarbowymi i bonami
pieniężnymi NBP przetworzona w RPW w podziale na okresy półroczne.
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Wykres nr 21. Liczba transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP przetworzonych w RPW
w latach 2008 – 2014
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Źródło: Dane NBP
Wykres nr 22. Wartość transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP zrealizowanych w
RPW w latach 2008 – 2014
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Źródło: Dane NBP
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2. Systemy rozliczeń papierów wartościowych
2.1 System rozliczeń transakcji w KDPW_CCP S.A.
W I półroczu 2014 r. w funkcjonowaniu systemu rozliczeń transakcji prowadzonego przez KDPW_CCP
S.A. nastąpiły niżej wymienione zmiany:


Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 8 kwietnia 2014 r. dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej
KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR12.



Wprowadzono usługę raportowania informacji o transakcjach pochodnych do Repozytorium
Transakcji prowadzonego przez KDPW S.A. na zlecenie Uczestników Rozliczających KDPW_CCP.



Wdrożono nową wersję oprogramowania systemu kdpw_stream z nowymi usługami: netting
w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego oraz powiązany z tą usługą automatyczny
rozrachunek w częściach, który będzie świadczony przez KDPW S.A. Uruchomienie obu nowych
funkcjonalności jest planowane na 4 sierpnia 2014 r.



Dokonano likwidacji funduszu zabezpieczającego rozliczenie transakcji zawartych w ASO GPW
i funduszu zabezpieczającego rozliczenie transakcji zawartych w ASO BondSpot, a w ich miejsce
utworzono nowy Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BondSpot.

W omawianym okresie KDPW_CCP S.A. przetworzył 9.163.377 transakcji o wartości 229,0 mld zł (w II
półroczu 2013 r. wielkości te wyniosły 8.540.676 transakcji oraz 216,9 mld zł), co oznacza odpowiednio do
poprzedniego półrocza wzrost liczby transakcji o 7,3% i wartości transakcji o 5,56%. Na wykresie nr 23
przedstawiona została liczba transakcji rozliczona przez KDPW_CCP S.A. w podziale na okresy półroczne.

12

Procedura autoryzacyjna miała charakter wieloetapowy. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR, bardzo
istotną rolę w procesie autoryzacji odegrało kolegium nadzorcze ustanowione dla KDPW_CCP.
Członkostwo w kolegium przysługuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(ESMA), właściwym organom nadzoru oraz właściwym bankom centralnym, członkom ESBC. W pracach
polskiego kolegium, oprócz ESMA wzięli udział przedstawiciele krajowych organów, tj. KNF i NBP,
zagranicznych organów nadzorczych z Belgii i Francji. Głównym zadaniem kolegium nadzorczego w
procesie przedmiotowego postępowania było wydanie opinii w zakresie spełniania przez CCP wszystkich
wymogów rozporządzenia EMIR, na podstawie sprawozdania z oceny ryzyka opracowanego przez KNF.
Sprawozdanie z oceny ryzyka w odniesieniu do KDPW_CCP S.A. zostało przekazane członkom kolegium
w dniu 4 marca 2014 r., po czym w dniu 28 marca 2014 r. kolegium to wydało pozytywną opinię w ww.
zakresie. Decyzja KNF w przedmiocie udzielenia zezwolenia została podjęta na posiedzeniu w dniu 8
kwietnia 2014 r.
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Wykres nr 23. Liczba transakcji rozliczona przez KDPW_CCP S.A. w latach 2011 – 2014
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Źródło: Dane KDPW_CCP S.A.
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Pozostałe elementy infrastruktury polskiego
systemu płatniczego
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 świadczące usługi płatnicze to w szczególności:

▪

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i), działające na podstawie ustawy o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r., które od października
2012 r. objęte zostały nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego; 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, na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji
państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz zgodnie ze statutem
Spółki, niektóre czynności bankowe, 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 działalność została, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o usługach
płatniczych, uznana za usługę płatniczą. Nadzór nad działalnością agentów rozliczeniowych pełni
KNF.

▪

pośrednicy finansowi, wykonujący usługę przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,
działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Podmioty te
mogą działać jako instytucje płatnicze na podstawie zezwolenia wydanego przez KNF lub jako biura
usług płatniczych, jeżeli miesięczna wartość wykonanych transakcji nie przekracza równowartości 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.
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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:

▪

instytucje płatnicze, czyli podmioty oferujące różne usługi płatnicze, w tym także usługi
zarezerwowane do czasu wejścia w życie ww. ustawy dla banków, m.in. prowadzenie rachunków
płatniczych, realizacja przelewów lub poleceń zapłaty z wyłączeniem przyjmowania depozytów.
Działalność instytucji płatniczej prowadzona jest po uzyskaniu zezwolenia od KNF.

▪

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.

1.1 Liczba podmiotów świadczących usługi płatnicze i ich placówek
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w omawianym półroczu zanotowano zmiany liczby
banków komercyjnych, tj. spadek o 2 banki do poziomu 39. Liczba oddziałów instytucji kredytowych
pozostała na tym samym poziomie. Zanotowano spadki, tj. o 4 w liczbie banków spółdzielczych
działających na terenie Polski, spadła również liczba oddziałów banków z 7.332 do 7.302, tj. o 0,4%.
Nastąpił także spadek liczby mniejszych placówek i filii bankowych z 4.984 na koniec grudnia 2013 r. do
4.973 na koniec czerwca 2014 r., czyli o 0,2%.
Pozostałe dane uzyskane przez NBP za I półrocze 2014 r. wykazują w porównaniu do II półrocza 2013 r.:

▪
▪
▪
▪

spadek liczby placówek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o 0,7% (z 1.837 do 1.821),
spadek placówek Poczty Polskiej o 3,3% (z 7.675 do 7.419),
spadek liczby pośredników finansowych o 2,2% (z 952 do 931),
wzrost liczby placówek przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe o 5% (z 22.651 do 23.793).

Reasumując, liczba instytucji świadczących usługi płatnicze w omawianym półroczu spadła z 1.648 do
1.621 (spadek o 1,6%), natomiast wzrosła liczba placówek z 44.479 do 45.308 (wzrost o 1,9%).
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Liczbę podmiotów świadczących wybrane podstawowe usługi płatnicze i ich placówek wg stanu na koniec
grudnia 2013 r. i czerwca 2014 r. przedstawia tabela nr 9.
Tabela nr 9. Liczba banków, SKOK-ów, placówek Poczty Polskiej oraz pośredników finansowych
przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe wg stanu na koniec grudnia 2013 r. i czerwca 2014 r.
Banki, SKOK-i, placówki Poczty Polskiej oraz pośrednicy finansowi

XII 2013

VI 2014

Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych
Liczba banków komercyjnych
Liczba banków spółdzielczych
Liczba oddziałów instytucji kredytowych
Sieć bankowa

41

39

571
28

567
28

Liczba oddziałów w kraju
Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta w kraju
SKOK-i

7 332

7 302

4 984

4 973

Liczba instytucji
Liczba placówek

55
1 837

55
1 821

Poczta Polska
1

1

7 675

7 419

Liczba instytucji
Liczba placówek
RAZEM

952
22 651

931
23 793

Liczba instytucji
Liczba placówek

1 648
44 479

1 621
45 308

Liczba instytucji
Liczba placówek
Pośrednicy finansowi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, NBP, Poczty Polskiej, SKOK
1.2 Pośrednicy finansowi w zakresie wpłat na rachunki bankowe
Dane przekazane przez podmioty przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe za I półrocze 2014 r. pokazują,
że na koniec czerwca 2014 r. funkcjonowało 931podmiotów, które dysponowały siecią 23.793 punktów.
Liczba pośredników zmniejszyła się w I półroczu 2014 r. o 21, zaś liczba placówek wzrosła o 1.142. W I
półroczu 2014 r. przyjęły one 41,5 mln wpłat gotówkowych o łącznej wartości 7,4 mld zł, co oznacza spadek
liczby transakcji w porównaniu do II półrocza 2013 r. o 0,8% przy wzroście wartości transakcji o 22,3%.
W kolejnym półroczu można zaobserwować, że wejście w życie ustawy o usługach płatniczych wpływa na
rozwój działalności podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe. Część podmiotów
działających do tej pory na rynku z powodu obowiązków, jakie narzuciła ustawa o usługach płatniczych,
rezygnuje z działalności, natomiast z drugiej strony powstają nowe placówki świadczące przedmiotowe
usługi. Należy zaznaczyć, że podobnie jak w poprzednim półroczu, niektórzy pośrednicy finansowi (np.
BillBird S.A., Wygodne Rachunki, BluePay S.A.) w dalszym ciągu rozwijają swoją działalność i powiększają
liczbę swoich placówek. Pomimo niewielkiego spadku liczby transakcji powstają nowe placówki, co
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 nr 10 oraz wykresy nr 24, 25 i nr 26.
Tabela nr 10. Liczba podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe, liczba i wartość wpłat
dokonanych w latach 2005 – 2014

Okresy rozliczeniowe

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba firm
*

Liczba punktów
przyjmujących
wpłaty

Liczba transakcji
/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

346

15 090

34 543 162

4 968 312 401

143,8

II półrocze

397

15 783

36 463 580

4 886 281 198

134,0

Razem 2011

x

x

69 982 220

9 450 707 050

135,0

I półrocze

710

17 955

38 588 622

5 428 341 941

140,7

II półrocze

1 039

21 641

46 403 471

6 628 965 493

142,9

Razem 2012

x

x

83 503 038

11 827 810 258

141,6

I półrocze

903

20 220

41 829 399

6 083 698 881

145,4

II półrocze

952

22 651

41 820 209

6 070 427 762

145,2

Razem 2013

x

x

83 649 608

12 154 126 643

145,3

I półrocze

931

23 793

41 469 836

7 423 680 566

179,0

*w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 24. Liczba punktów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe w latach 2005 – 2014
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25 000
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Źródło: Opracowanie własne DSP

Wykres nr 25. Liczba transakcji rejestrowanych przez firmy przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe w
latach 2005 – 2014
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Źródło: Opracowanie własne DSP
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Wykres nr 26. Wartość wpłat na rachunki bankowe zrealizowanych za pośrednictwem punktów
przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe w latach 2005 – 2014
8,0
mld zł
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Źródło: Opracowanie własne DSP
1.3 Pośrednicy w zakresie krajowych i zagranicznych przekazów pieniężnych
Dane za I półrocze 2014 r. przekazało do NBP 36 podmiotów pośredniczących w przekazach
transgranicznych. W I półroczu 2014 r. w obrocie międzynarodowym zrealizowano 244.897 szt. transakcji
wysłanych, co oznacza wzrost liczby transakcji w porównaniu do II półrocza 2013 r. o 6,8%. W wartości
transakcji wysłanych nastąpił również wzrost z 448,7 mln zł do 738,3 mln zł, tj. o 64,6%. Natomiast
odnotowano spadki w liczbie transakcji otrzymanych o 171,4 tys. szt. do poziomu 1,278 mln oraz wartości
transakcji otrzymanych o 35,3 mln zł do poziomu 1,8 mld zł, co oznacza odpowiednio spadek w liczbie
transakcji otrzymanych o 11,8% i spadek w wartości o 2% w porównaniu do II półrocza 2013 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 11 oraz wykresy nr 27 i 28.
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Tabela nr 11. Przekazy pieniężne zrealizowane w obrocie międzynarodowym w latach 2005 – 2014
Przekazy pieniężne zrealizowane w obrocie międzynarodowym
Okresy rozliczeniowe

wysłane
liczba

otrzymane

wartość (w zł)

liczba

wartość (w zł)
800 892 633,26

I półrocze 2005

51 140

88 988 226,73

621 371

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

I półrocze 2013

202 498

436 512 051,48

1 345 552

1 683 940 618,91

II półrocze 2013

229 368

448 673 142,56

1 449 204

1 789 380 503,15

I półrocze 2014

244 897

738 320 236,70

1 277 822

1 754 067 550,98

Źródło: Opracowanie własne, DSP

Wykres nr 27. Liczba przekazów pieniężnych otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem podmiotów
realizujących przekazy pieniężne do Polski w latach 2005 – 2014
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 28. Wartość przekazów pieniężnych otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem podmiotów
realizujących przekazy pieniężne do Polski w latach 2005 – 2014 (w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP

2. Bankomaty
Według danych otrzymanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów, na koniec czerwca
2014 r. liczba bankomatów w Polsce wyniosła 18.907, co oznacza wzrost o 180 urządzeń w porównaniu do
grudnia 2013 r. (18.727), tj. wzrost o 1%.
Wykres nr 29. Liczba bankomatów na koniec kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.
20 000
18 907
17 950

18 000
16 953
16 017

16 000
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17 500
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15 714

14 000
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12 000

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
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W I półroczu 2014 r. transakcje w bankomatach zostały zrealizowane w liczbie 384 mln sztuk i było ich o 9
mln mniej w porównaniu do II półrocza 2013 r. (395 mln), co oznacza spadek o 2,8%. Liczbę
przeprowadzonych transakcji w kolejnych półroczach przedstawiono na wykresie nr 30. Porównując liczbę
transakcji dokonanych w I półroczu 2014 r. do analogicznego okresu w roku 2012 oraz 2011, odnotowano
wzrost odpowiednio o 0,8% oraz 4,6%.
Wykres nr 30. Liczba transakcji przeprowadzonych w bankomatach w kolejnych półroczach od 2008 r.
(w mln)
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
W I półroczu 2014 r. odnotowano spadek wartości transakcji przeprowadzonych w bankomatach. Łączna
wartość transakcji wyniosła 146,5 mld zł, co oznacza spadek o 5,5% w stosunku do poprzedniego półrocza
(155 mld zł). Natomiast, porównując wartość przeprowadzonych transakcji w I półroczu 2014 r. do wartości
transakcji w analogicznych okresach w roku 2012 i 2011, obserwujemy wzrost odpowiednio o 3,3% i 6,3%.
Wartość transakcji przeprowadzanych w bankomatach na przestrzeni kolejnych półroczy od 2008 roku
przedstawiono na wykresie nr 31.
Wykres nr 31. Wartość transakcji przeprowadzonych w bankomatach w kolejnych półroczach od 2008 r.
(w mld zł)
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
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Średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie wynosiła 381 zł, czyli o 11 zł mniej niż w poprzednim
półroczu (392 zł). Na przestrzeni kolejnych okresów półrocznych od 2008 roku średnia wartość transakcji
przeprowadzonej w bankomacie mieściła się w przedziale od 358 do 394 złotych, co zaprezentowano na
wykresie nr 32.
Wykres nr 32. Średnia wartość transakcji przeprowadzonych w bankomatach w kolejnych półroczach od
2008 r. (w zł)
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów

3. Punkty handlowo-usługowe akceptujące karty płatnicze
Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec czerwca 2014 r. na rynku polskim
łącznie funkcjonowało 270,5 tys. punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS. W
stosunku do grudnia 2013 r. (253,6 tys. punktów) liczba tych punktów zwiększyła się o 16,9 tys. placówek,
co stanowi wzrost o 6,7%. W ciągu ostatniego roku liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych
w terminale POS wzrosła o 11,1%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 22,2%. Liczbę punktów handlowousługowych w Polsce, gdzie można zapłacić przy użyciu karty płatniczej, na koniec kolejnych półroczy od
2008 r. przedstawia wykres nr 33.
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Wykres nr 33. Liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS na koniec
kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Na koniec czerwca 2014 r. funkcjonowało na polskim rynku 357,4 tys. terminali POS i w porównaniu do
grudnia 2013 r. (326,3 tys. terminali) było ich więcej o 31 tys. szt., co stanowiło wzrost o 9,5%. W ciągu
ostatniego roku liczba terminali POS wzrosła o 14,6%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 25,6%. Liczbę
terminali POS dostępnych na terenie Polski na koniec kolejnych półroczy od 2008 r. przedstawia wykres 34.
Wykres nr 34. Liczba terminali POS na koniec kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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Wraz ze wzrostem liczby dostępnych na rynku terminali POS zwiększa się również liczba transakcji
dokonywanych kartami w tych urządzeniach. I tak, w pierwszym półroczu 2014 r. klienci punktów
handlowo-usługowych dokonali 810,2 mln transakcji z użyciem karty płatniczej, czyli więcej o 61 mln
transakcji niż w poprzednim półroczu (749,1 mln transakcji) (vide wykres nr 35). Stanowiło to wzrost na
poziomie 8,1%. Wzrost liczby transakcji jest obserwowany na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Porównując
liczbę transakcji dokonanych w I półroczu 2014 r. do analogicznego okresu w roku 2013 oraz 2012,
odnotowano wzrost odpowiednio o 22,1% oraz 44,3%.
Wykres nr 35. Liczba transakcji kartowych w terminalach POS w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
W I półroczu 2014 r. wartość transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w terminalach POS w
porównaniu do okresu ubiegłego uległa zmniejszeniu. I tak, w I półroczu 2014 r. dokonano transakcji na
łączną kwotę 64 mld zł, czyli mniej o 2,6 mld zł niż w poprzednim półroczu (66,6 mld zł ) (vide wykres nr
36). Stanowiło to spadek na poziomie 3,9%. Natomiast, porównując wartość przeprowadzonych transakcji
w I półroczu 2014 r. z analogicznymi okresami w roku 2013 oraz 2012, odnotowano wzrosty odpowiednio o
11,8% oraz 21,4%.

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 roku

47

Pozostałe elementy infrastruktury polskiego systemu płatniczego

Wykres nr 36. Wartość transakcji kartowych w terminalach POS w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Możliwość płacenia kartą oferuje swoim klientom coraz więcej sklepów internetowych. Ta forma sprzedaży
przyczynia się do upowszechnienia realizacji płatności z wykorzystaniem karty płatniczej. Na koniec
czerwca 2014 r. liczba punktów sprzedaży w internecie obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych
wynosiła 8.756. Na przestrzeni sześciu miesięcy liczba ta zwiększyła się o 0,5 tys., co stanowi wzrost o 6%.
Liczbę punktów sprzedaży w internecie, gdzie można zapłacić przy użyciu karty płatniczej, na koniec
kolejnych półroczy od 2008 r. przedstawia wykres nr 37.
Wykres nr 37. Liczba punktów sprzedaży w internecie na koniec kolejnych półroczy od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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Wzrosła także liczba i wartość transakcji przeprowadzanych w internecie. I tak, na przestrzeni I półrocza
2014 r. rozliczono 5 mln transakcji na łączną kwotę 1 mld zł. W stosunku do poprzedniego półrocza ( 4 mln
transakcji na kwotę 897 mln zł) odnotowano wzrost w liczbie transakcji o 25,2% oraz w wartości transakcji
o 16,8%. Liczbę transakcji w sklepach internetowych w kolejnych okresach półrocznych od 2008 roku
przedstawia wykres nr 38, zaś wartość wykres nr 39.
Wykres nr 38. Liczba transakcji sprzedaży w internecie na rynku polskim na koniec kolejnych półroczy od
2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Wykres nr 39. Wartość transakcji sprzedaży w internecie na rynku polskim na koniec kolejnych półroczy
od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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4. Punkty cash back
Od kilku lat na rynku polskim jest dostępna usługa cash back, która umożliwia posiadaczom kart wypłatę
gotówki przy okazji płacenia za zakupy w placówce handlowej. Posiadacze debetowych kart płatniczych
mogą wypłacić do 200 zł (dla kart VISA) lub 300 zł (dla kart MasterCard) gotówki w ramach usługi cash
back, niezależnie od wysokości transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą. Usługę tę oferowało na koniec
czerwca 2014 r. około 53 tys. placówek handlowych (sklepy i supermarkety, stacje benzynowe, hotele,
salony prasowe i inne punkty handlowo-usługowe). W I półroczu 2014 r. dokonano 2 mln transakcji cash
back. Odnotowano zatem, w porównaniu do II półrocza 2013 r. (1,7 mln transakcji), wzrost o 16,9% liczby
transakcji. Porównując liczbę transakcji dokonanych w I półroczu 2014 r. do analogicznego okresu w roku
2013 oraz 2012, odnotowano wzrost odpowiednio o 26,7% oraz 61,5%, co przedstawia wykres nr 40.
Wykres nr 40. Liczba transakcji cash back w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
W I półroczu 2014 r. dokonano transakcji cash back o łącznej wartości 223,8 mln zł. Oznacza to wzrost o
15,6% w porównaniu do półrocza poprzedniego (193,7 mln zł). Przedstawia to wykres nr 41. Porównując
wartość transakcji dokonanych w I półroczu 2014 r. do analogicznego okresu w roku 2013 oraz 2012,
odnotowano wzrost odpowiednio o 20,3% oraz 55,5%.
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Wykres nr 41. Wartość transakcji cash back w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
W I półroczu 2014 r. wartość pojedynczej transakcji cash back dokonywanej przy użyciu karty wynosiła
średnio 110 zł, czyli o 2 zł mniej niż w poprzednim półroczu (112 zł).

5. Repozytorium transakcji
W I półroczu 2014 r. KDPW S.A. kontynuował prace dotyczące rozwijania usługi repozytorium transakcji 13.
W dniu 23 stycznia 2014 r. nastąpiło wdrożenie systemu Repozytorium Transakcji dostosowanego do
wymogów rozporządzenia EMIR. Tego dnia weszły w życie postanowienia nowego Regulaminu
Repozytorium Transakcji KDPW, który określa zasady świadczenia usługi, definiuje poszczególne typy
uczestnictwa, wskazuje zakres uprawnień podmiotów raportujących, zasady komunikacji z repozytorium,
sposób przekazywania raportów oraz dokonywania korekt, definiuje zakres dostępu do danych
o kontraktach i sposób przechowywania danych oraz zawiera tabelę opłat.

13

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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. European Market Infrastructure Regulation – EMIR) oraz
wydane przez Komisję Europejską regulacyjne (RTS) i implementacyjne (ITS) standardy techniczne do tego
rozporządzenia wprowadziły obowiązek raportowania danych dotyczących transakcji wszystkimi
instrumentami pochodnymi do zarejestrowanych przez ESMA repozytoriów transakcji. Dane te będą
zawierały szczegółowe informacje o każdej pojedynczej transakcji zawartej na rynku regulowanym i OTC,
m.in. na temat kontrahentów, wyceny, czy stosowanych zabezpieczeń. Zakres oraz format danych
przekazywanych do repozytoriów transakcji został określony w RTS i ITS do EMIR. Zgodnie z wymogami
EMIR-a szczegółowe informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat
wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu powinny być zgłaszane do repozytorium transakcji. W
dniu 7 listopada 2013 r. repozytorium KDPW_TR uzyskało rejestrację w ESMA. Rejestracja KDPW_TR w
ESMA umożliwia działanie na terenie całej Unii Europejskiej.
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W związku z powyższym należy zauważyć, że w dniu 12 lutego 2014 r. wszedł w życie obowiązek
raportowania informacji o zawieranych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji14.
Niezbędnym do poprawnego spełnienia obowiązku raportowania informacji o zawartych kontraktach
pochodnych

do

repozytorium

transakcji,

zgodnie

z

rozporządzeniem15,

jest

posiadanie

specjalnego/odpowiedniego numeru identyfikującego dany podmiot (kod LEI od ang. Legal Entity
Identifier)16. W Polsce instytucją, która uzyskała status do nadawania kodów LEI17 w ramach globalnego
systemu GLEIS18 jest KDPW S.A.
W związku z wejściem w życie, w dniu 12 lutego 2014 r., obowiązku raportowania informacji o kontraktach
pochodnych do repozytoriów transakcji, KDPW S.A. realizowała proces obsługi wniosków o nadanie kodu
pre-LEI. W I półroczu 2014 r. KDPW S.A. nadał 4.092 numerów pre-LEI.

14

Obowiązek raportowania do repozytorium transakcji dotyczy wszystkich podmiotów prawnych (nie
dotyczy osób fizycznych) zawierających kontrakty pochodne niezależnie gdzie taki kontrakt zostaje
zawarty - czy na rynku regulowanym, czy poza nim (ang. Over the Counter, OTC). Powinność gromadzenia
tych informacji zaistniała z dniem 16 sierpnia 2012 r., po wejściu w życie rozporządzenia EMIR. Ponadto
podmioty zobowiązane do raportowania transakcji pochodnych mają także obowiązek backloadingu
informacji o transakcjach aktywnych w dniu 16 sierpnia 2012 r. i aktywnych w dniu 12 lutego 2014 r. (w
terminie 90 dni) oraz w terminie 3 lat - transakcji pochodnych, które były aktywne w dniu 16 sierpnia 2012
r. i nie były aktywne w dniu 12 lutego 2014 r. KDPW_CCP przygotował dla uczestników rozliczających
dodatkową usługę w zakresie raportowania transakcji historycznych.
15 Zgodnie z EMIR-em oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 1247/2012 r., w celu
prawidłowej identyfikacji stron transakcji na potrzeby zgłaszania transakcji konieczne jest nadanie im
unikalnego identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), ewentualnie w przypadku braku takiego kodu,
innego numeru spełniającego wymogi tego Rozporządzenia.
16
LEI - Legal Entity Identifier - to 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty
zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych.
17
W dniu 19 sierpnia 2013 r. Regulatory Oversight Committee (ROC) przydzielił KDPW S.A. prefix (2594)
niezbędny do nadawania osobom prawnym identyfikatorów LEI. O numer prefix dla Krajowego Depozytu
do ROC wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działał jako tzw. sponsoring authority podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako globalnie uznawanej
jednostkę pre-LOU w ramach globalnego systemu LEI. W dniu 29 listopada 2013 r. KDPW S.A. rozpoczęła
działalność operacyjną w zakresie nadawania kodów identyfikujących zgodnych ze standardem LEI. Taki
kod w dniu 12 grudnia 2013 r. został przydzielony izbie rozliczeniowej KDPW_CCP S.A.
18 GLEIS - Global LEI System - funkcjonowanie tego systemu opiera się na współpracujących ze sobą
lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) nadających kody uczestnikom rynku na całym świecie w
ramach jednego systemu.
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Rachunki bankowe i bezgotówkowe
instrumenty płatnicze
1. Rachunki bankowe
Jednym z podstawowych mierników rozwoju obrotu bezgotówkowego jest liczba rachunków bieżących
rozliczeniowych osób fizycznych prowadzonych przez banki, a także średnia liczba transakcji
bezgotówkowych przypadających na jeden taki rachunek. Wykorzystywanie bankowych instrumentów
obrotu bezgotówkowego, zarówno tych klasycznych, jak i internetowych, wymaga bowiem posiadania
rachunku bankowego, zaś liczba transakcji jest pomocna dla wyznaczenia aktywności posiadaczy tych
rachunków. Wg danych gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, liczba rachunków bieżących
rozliczeniowych osób fizycznych od czerwca 2005 r. kształtuje się następująco:
Wykres nr 42. Liczba rachunków bieżących rozliczeniowych osób fizycznych prowadzonych przez banki
(w mln) w okresie czerwiec 2005 r. – czerwiec 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
Liczba bieżących rozliczeniowych rachunków bankowych dla osób fizycznych wg stanu na koniec czerwca
2014 r. wyniosła 38,7 mln i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 r. (38,5 mln) wzrosła o 0,18 mln,
tj. o 0,5%. Tempo wzrostu w I półroczu 2014 r. było zatem niższe niż w II półroczu 2013 r., w którym
odnotowano wzrost o 1,1 mln rachunków, czyli o 2,9%.
W I połowie 2014 r., w porównaniu do II półrocza 2013 r., wskaźnik transakcji bezgotówkowych na jednym
rachunku bankowym wzrósł do poziomu 46,6 transakcji (w II półroczu 2013 r. było to 44,6 transakcji).
Zatem stosunkowo niewielkiemu wzrostowi liczby rachunków bankowych, tj. o 0,18 mln, czyli o 0,5% (vide
wykres nr 42), towarzyszył jednocześnie znaczny wzrost średniej aktywności użytkowników w
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przeliczeniu na jeden rachunek, tj. o 2,0 transakcje, czyli o 4,5%. Wzrost ten należy uznać za bardzo
pozytywne zjawisko.
Liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych na jednym rachunku bankowym w okresie od
czerwca 2005 r. do czerwca 2014 r. w ciągu danego półrocza została przedstawiona na wykresie nr 43.
Wykres nr 43. Średnia liczba transakcji bezgotówkowych na jednym rachunku bankowym w okresie
czerwiec 2005 – czerwiec 2014
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
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2. Bezgotówkowe instrumenty płatnicze
Liczbę transakcji bezgotówkowych w latach 2005-2014 przedstawia tabela nr 12.
Tabela nr 12. Liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce w latach 2005-2014

Przelewy

Karty płatnicze

Czeki

Polecenie zapłaty

RAZEM

Okres
liczba trans.
(tys.)

%

liczba trans.
(tys.)

%

liczba trans.
(tys.)

%

liczba trans.
(tys.)

%

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

110

0,011

330 726

33,81

11 149

1,14

978 177

II 2009

675 402

63,71

115

0,011

373 201

35,20

11 373

1,07

1 060 091

2009

1 311 593

64,35

226

0,011

703 927

34,54

22 522

1,10

2 038 268

I 2010

711 269

63,59

100

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

2012

1 731 501

58,29

105

0,004

1 215 587

40,92

23 252

0,78

2 970 446

I 2013

904 011

56,68

41

0,003

679 313

42,60

11 450

0,72

1 594 815

II 2013

935 190

54,49

56

0,003

769 257

44,82

11 715

0,68

1 716 218

2013

1 839 201

55,55

97

0,003

1 448 570

43,75

23 165

0,70

3 311 033

I 2014

964 359

53,52

52

0,003

825 971

45,84

11 577

0,64

1 801 959

Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i KIR S.A.
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2.1 Polecenie przelewu
Polecenie przelewu jest najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych
instrumentem płatności bezgotówkowych w Polsce. Ilościowo stanowi 53,5% wszystkich transakcji
bezgotówkowych. Liczba oraz wartość tego rodzaju transakcji systematycznie rośnie, choć udział
przelewów w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych systematycznie maleje. W I półroczu 2014 r. liczba
transakcji przy użyciu polecenia przelewu wyniosła 964,4 mln, co stanowi wzrost o 3,1% w stosunku do II
półrocza 2013 r. (wykres nr 44).
Wykres nr 44. 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.
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 I półroczu 2014 r. liczba transakcji poleceniem zapłaty w Polsce wyniosła 11,6 mln szt. i była niższa o
1,2% w stosunku do II półrocza 2013 r. (wykres nr 45). Należy zauważyć, że polecenie zapłaty stanowi
jedynie 0,6% 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
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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 ze strony wierzycieli zachęt dla klientów do korzystania z tej formy rozliczeń i właściwej kampanii
promocyjnej.
Wykres nr 45. Liczba poleceń zapłaty w Polsce realizowanych w okresach półrocznych od I półrocza
2005 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i KIR S.A.
2.3 Karty płatnicze
Narodowy Bank Polski w zakresie kart płatniczych analizuje dane statystyczne zbierane zarówno od
wydawców kart płatniczych, jak i od agentów rozliczeniowych. W I półroczu 2014 r. na rynku kart
płatniczych odnotowano następujące zmiany:
1. nastąpił wzrost liczby wydanych kart płatniczych, gdyż wg stanu na koniec czerwca 2014 r. było ich w
Polsce 35,2 mln, tj. o 0,5 mln kart więcej niż na koniec grudnia 2013 r. Oznacza to, że w ciągu półrocza
liczba kart wzrosła o 1,5% - przedstawia to wykres nr 46. Do wzrostu łącznej liczby kart przyczynił się
wzrost liczby kart debetowych o 559 tys. przy równoczesnym spadku liczby kart kredytowych o 39 tys.
sztuk.
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Wykres nr 46. Liczba kart płatniczych w Polsce na koniec kolejnych okresów półrocznych od
grudnia 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
2. utrzymywała się tendencja spadkowa dotycząca liczby kart kredytowych, gdyż na koniec I półrocza
2014 r. było ich mniej o 39 tys. sztuk, czyli o 0,6% w porównaniu do grudnia 2013 r. Tendencję
spadkową obserwujemy od początku 2010 r., gdy zmianie uległa polityka banków w zakresie sprzedaży
kart kredytowych polegająca na zaostrzeniu kryteriów ich przyznawania. Liczbę kart kredytowych na
rynku polskim na koniec kolejnych okresów półrocznych od grudnia 2008 r. przedstawia wykres nr 47.
Wykres nr 47. Liczba kart kredytowych w Polsce na koniec kolejnych okresów półrocznych od grudnia
2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Fakt ten w sposób istotny wpływa na zmianę struktury kart płatniczych obecnych na rynku polskim. Na
koniec czerwca 2014 r. udział kart debetowych wynosił 81,9%, czyli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
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wzrósł o 0,4 punktu procentowego (81,5%). Równocześnie na koniec czerwca 2014 r. udział kart
kredytowych wynosił 17,3%, co oznacza, że zmniejszył się o 0,4 punktu procentowego (17,7%). Zmiany
zachodzące na rynku kart są bardziej czytelne, gdy dokonuje się porównania z grudniem 2009 r., tj. z
początkiem okresu wprowadzania zmienionej polityki banków wobec wydawania kart kredytowych. Na
przestrzeni ostatnich czterech i pół lat udział kart kredytowych w ogólnej liczbie kart płatniczych zmalał o
15 punktów procentowych z poziomu 32,7% (grudzień 2009 r.) do poziomu 17,3% (czerwiec 2014 r.).
Strukturę kart płatniczych na koniec grudnia 2009 r. oraz czerwca 2014 r. przedstawia wykres nr 48.
Wykres nr 48. Struktura wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe na
koniec grudnia 2009 r. oraz czerwca 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
3. na rynku dominują karty hybrydowe oparte na standardzie EMV, które oprócz paska magnetycznego
wyposażone są również w mikroprocesor. Na koniec czerwca 2014 r. stanowiły one 93,1% wszystkich
kart. 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 czerwca 2014 r. wynosił 6,5%. Liczba kart
opartych na technologii paska magnetycznego systematycznie zmniejsza się, a ich udział w rynku
systematycznie maleje.
4. wzrosła liczba wszystkich transakcji dokonywanych kartami (gotówkowych i bezgotówkowych). W I
półroczu 2014 r. kartami zrealizowano 1,22 mld transakcji, co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do
ubiegłego półrocza (1,17 mld transakcji). Natomiast, porównując liczbę przeprowadzonych transakcji w
I półroczu 2014 r. do liczby transakcji w analogicznych okresach w roku 2013 i 2012, obserwujemy
wzrost odpowiednio o 14,7% i 27,7%. Wzrost liczby transakcji przeprowadzanych w Polsce przy użyciu
kart na przestrzeni kolejnych półroczy od 2008 roku przedstawia wykres nr 49.
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Wykres nr 49. Liczba transakcji dokonywanych kartami w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
W I półroczu 2014 r. odnotowano spadek wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart. Wartość
transakcji wyniosła 220,9 mld złotych, co oznacza spadek o 2,8% w stosunku do ubiegłego. Natomiast,
porównując wartość przeprowadzonych transakcji w I półroczu 2014 r. do wartości transakcji w
analogicznych okresach w roku 2013 i 2012, obserwujemy wzrost odpowiednio o 7,4% i 11,2%. Wzrost
wartości transakcji przeprowadzanych w Polsce przy użyciu kart na przestrzeni kolejnych półroczy od 2008
roku przedstawia wykres nr 50.
Wykres nr 50. Wartość transakcji dokonywanych kartami w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
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5. W I półroczu 2014 r. wzrastała liczba i wartość bezgotówkowych transakcji kartowych. Liczba transakcji
bezgotówkowych przeprowadzonych w I półroczu 2014 r. przy użyciu kart wyniosła 826 mln. Oznacza
to wzrost o 7,4% w stosunku do II półrocza 2013 r. Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie
transakcji dokonanych kartami płatniczymi wynosił 67,4%. Udział ten systematycznie zwiększa się od
wielu lat. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich lat posiadacze kart płatniczych preferują formę
płatności bezgotówkowych realizowanych przy użyciu kart niż transakcje gotówkowe np. w formie
wypłat z bankomatu, co przedstawia wykres nr 51.
Wykres nr 51. Liczba transakcji kartami z wyszczególnieniem udziału transakcji bezgotówkowych
w kolejnych okresach półrocznych od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Wartość transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w I półroczu 2014 r. przy użyciu kart wyniosła
71,3 mld zł, czyli wzrosła o 0,3% w porównaniu do II półrocza 2013 r. Udział wartości transakcji
bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji dokonanych kartami płatniczymi wynosił 32,3% (w II
półroczu 2013 r. udział wynosił 31,3%). Na przestrzeni ostatnich lat wielkość tego wskaźnika
systematycznie zwiększała się, co przedstawia wykres nr 52.
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Wykres nr 52. Wartość transakcji kartami z wyszczególnieniem udziału transakcji bezgotówkowych
w kolejnych okresach półrocznych od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
W I półroczu 2014 r. średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej wyniosła 86,4 zł. Spadek
wartości tego wskaźnika na przestrzeni kolejnych okresów półrocznych od 2008 roku prezentuje wykres
nr 53. Stały trend spadkowy wartości omawianego wskaźnika obserwowany w długiej perspektywie
czasu ma związek ze zmianą nawyków płatniczych. Zwiększona popularność kart zbliżeniowych
powoduje większą skłonność posiadaczy kart do dokonywania takimi kartami płatności za drobne
wydatki (do 50 zł) zamiast tradycyjnego płacenia gotówką.
Wykres nr 53. Średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty
płatniczej w kolejnych okresach półrocznych od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
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2.4 Innowacyjne instrumenty płatnicze
W ostatnich latach pojawiło się na rynku polskim wiele innowacyjnych instrumentów oraz usług
płatniczych, które zostaną poniżej krótko opisane.
Karty zbliżeniowe (bezstykowe)
Rozwiązaniem, które ma szansę zastąpić w znacznym stopniu gotówkę w transakcjach niskokwotowych, są
karty zbliżeniowe. Technologia zbliżeniowa została wprowadzona przez międzynarodowe organizacje
płatnicze. W kartach płatniczych MasterCard rozwiązanie to funkcjonuje pod marką PayPass, a w 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. 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.
Polska należy do grona krajów europejskich o najwyższym użyciu tego typu kart. Według szacunków NBP
na koniec pierwszego półrocza 2014 r. liczba kart płatniczych z funkcją zbliżeniową sięgnęła 24,1 mln, a
liczba terminali obsługujących takie karty 221 tys.
W pierwszym półroczu 2014 r. zaczęła obowiązywać rekomendacja Rady ds. Systemu Płatniczego w
sprawie kart zbliżeniowych. Zgodnie z rekomendacją, użytkownik karty płatniczej może zrezygnować z
funkcji płatności zbliżeniowej na karcie. W przypadku braku takiej możliwości dla klientów banki ponoszą
pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje wykonane takimi kartami.
Płatności mobilne
Telefony komórkowe oferują możliwość płacenia za nabywane towary i usługi na zasadach podobnych jak
korzystanie z kart płatniczych. Płatności mobilne można zrealizować w sklepach internetowych oraz w
tradycyjnych punktach sprzedaży.
Na początku lipca 2013 r. 6 banków (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A.,
mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.), które łącznie obsługują ponad 60% klientów
w Polsce z dostępem do bankowości elektronicznej, ogłosiło rozpoczęcie prac nad utworzeniem wspólnego
standardu płatności mobilnych, opartego na rozwiązaniu IKO. W drugim kwartale 2014 r. Prezes UOKIK
wydał zgodę na utworzenie przez sześć banków spółki Polski Standard Płatności. Obecnie spółka Polski
Standard Płatności czeka na rozpatrzenie wniosku przez Prezesa NBP o utworzenie systemu płatności.
W marcu 2013 r. PKO Bank Polski S.A. uruchomił usługę płatności mobilnych iKO. Jest to aplikacja na
telefon komórkowy i umożliwia dokonanie zapłaty w punktach handlowo-usługowych, w sklepach
internetowych, transfer środków pieniężnych do innego użytkownika systemu (P2P) oraz wypłatę gotówki
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w bankomacie. Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android, iOS i Windows. Źródłem
pieniądza jest rachunek bankowy w PKO BP S.A. z dostępem przez internet. Ponadto PKO BP S.A.
udostępnił aplikację iKO dla dzieci poniżej 13 roku życia. Za jej pomocą najmłodsi mogą płacić za drobne
zakupy oraz wypłacać pieniądze z bankomatów, pod kontrolą rodziców. Limit dziennych transakcji
domyślnie ustawiony jest na 150 zł. W sierpniu 2014 r. PKO BP S.A. udostępnił nową, szybszą wersję
aplikacji mobilnej iKO.
W czerwcu 2013 r. aplikację płatności mobilnych o nazwie PeoPay wprowadził Bank Polska Kasa Opieki
S.A. Jest ona dostępna zarówno dla klientów dokonujących płatności, jak i dla sprzedawców akceptujących
płatności. Aplikacja płatnicza bazuje na przedpłaconych rachunkach bankowych lub kartach płatniczych.
Płatności PeoPay mogą być akceptowane przez sprzedawców wyposażonych w tradycyjne terminale POS
Banku Pekao S.A. lub poprzez aplikację na smartfona PeoPay mPOS. Kody QR zawierające informacje o
płatności są wyświetlane na ekranie terminala sprzedawcy lub jego smartfonie. Użytkownik skanuje
podczas dokonywania transakcji kod QR za pomocą aparatu fotograficznego wbudowanego w telefonie
komórkowym. Usługa PeoPay umożliwia dokonywanie płatności w punktach handlowo-usługowych, w
sklepach internetowych i pomiędzy użytkownikami (P2P) oraz wypłatę gotówki w bankomatach. Płatności
PeoPay zostały wprowadzone przez sieć sklepów spożywczych Biedronka.
Płatności mobilne NFC (Near Field Communication) są rozwiązaniem korzystającym z technologii
komunikacji krótkiego zasięgu. W I półroczu 2014 r. na rynku polskim płatności mobilne NFC działały w
kilku bankach we współpracy z systemem MasterCard oraz sieciami telefonii komórkowej T-Mobile i
Orange.
Na początku maja 2014 r. ING Bank Śląski S.A. udostępnił, jako pierwszy bank w Polsce, portfel
elektroniczny V.me by Visa. Jest to portfel elektroniczny, który umożliwia klientom banków dokonywanie
płatności internetowych bez ujawniania sprzedawcy wrażliwych danych takich jak numer oraz data
ważności karty. Usługa dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej z tabletu, smartfonu,
laptopa oraz komputera osobistego. Użytkownicy usługi V.me mogą umieścić w portfelu elektronicznym
każdą kartę płatniczą z dwóch największych systemów płatniczych działających w Polsce.
W lipcu 2014 r. MasterCard wprowadził w Polsce nową usługę o nazwie MasterPass. Jest to usługa, która
umożliwia klientom korzystanie z każdej karty płatniczej lub aktywowanego w tym celu urządzenia do
dokonywania transakcji, niezależnie od miejsca, w którym znajdują się konsumenci. MasterPass obejmuje:
usługi kasowe (obsługa NFC, kody QR, tagi oraz urządzenia mobilne), portfele połączone z MasterPass
(sprzedawcy, banki lub współpracujący partnerzy będą mogli oferować własne portfele) oraz usługi
dodatkowe (podczas płatności będzie można przekazywać dodatkowe informacje, np. saldo rachunku
bankowego, oferty oraz komunikaty w czasie rzeczywistym).
W październiku 2013 r. sieć sklepów Biedronka udostępniła klientom nowy system płatności mobilnych –
iKasa. Ściągnięcie aplikacji, jej obsługa oraz wykonywanie transakcji jest bezpłatne. Aplikacja generuje
jednorazowy kod, który kasjer wprowadza do systemu kasowego, a klient akceptuje transakcje w swoim
telefonie. Aplikacja zabezpieczona jest kodem PIN ustalonym przez użytkownika. Aplikacja płatnicza
działa na prawie wszystkie systemy operacyjne na telefony komórkowe na rynku (Android, iOS,
BlackBerry, Symbian, Java czy Bada). Płatności za pomocą aplikacji iKASA mogą wykonywać klienci

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 roku

64

Rachunki bankowe i bezgotówkowe instrumenty płatnicze

posiadający rachunek w Alior Banku i Getin Banku. Ponadto użytkownicy aplikacji mobilnej PeoPay
posiadający rachunek w Banku Pekao S.A. mogą płacić telefonem komórkowym we wszystkich sklepach
Biedronka.
W marcu 2014 r. SkyCash Poland S.A. wprowadził aktualizację swojej aplikacji mobilnej, polegającą na
kontroli biletów komunikacji miejskiej, kolejowych, autokarowych i do kin w trybie offline. Klient bez
konieczności łączenia się z internetem może sprawdzić czas, jaki pozostał mu do zakończenia postoju w
strefie płatnego parkowania, wykupionego za pomocą usługi mobiParking. System SkyCash umożliwia
przy pomocy telefonu komórkowego doładowanie karty pre-paid, opłacenie biletów komunikacji miejskiej,
przelewy środków pieniężnych pomiędzy użytkownikami, wypłatę gotówki z bankomatu czy opłacenie
rachunków. Użytkownicy SkyCash mają dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych w portmonetce
elektronicznej lub za pośrednictwem karty płatniczej w usłudze MasterCard Mobile.
Płatności internetowe
Od maja 2014 r. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank oferuje płatność PayU Express.
Płatności w internecie PayU Express polegają na powiązaniu konta PayU z rachunkiem bankowym. Usługę
można aktywować podczas pierwszej płatności za zakupy internetowe za pośrednictwem konta PayU.
Polega to na tym, że po wyborze towaru lub usługi użytkownik wybiera formę płatności przelewem za
pośrednictwem banku, w którym ma rachunek

oszczędnościowo-rozliczeniowy. Klient zostaje

przekierowany do serwisu bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu pojawia się wypełniony
formularz przelewu. Od tego momentu płatność za zakupy internetowe można dokonać poprzez wybranie
płatności PayU i zalogowanie się do konta PayU. Klient nie musi logować się za każdym razem do konta
bankowego, zatwierdzać formularz przelewu oraz potwierdzać przelew jednorazowym hasłem.

3. Oszustwa dotyczące instrumentów płatniczych
Według danych przekazywanych przez banki, w I półroczu 2014 r. liczba operacji oszukańczych
dokonanych kartami płatniczymi wyniosła 36,5 tys., natomiast według danych otrzymanych od agentów
rozliczeniowych liczba ta osiągnęła poziom 15,9 tys.
Liczbę operacji oszukańczych dokonywanych kartami płatniczymi według danych otrzymanych od
banków i agentów rozliczeniowych przedstawiono na wykresie nr 54.
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Wykres nr 54. Liczba oszustw wg banków i agentów rozliczeniowych w latach 2005 –2014
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i agentów rozliczeniowych
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. 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 lub kartami sfałszowanymi wraz z
PIN-kodem 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.
Według danych przekazywanych przez banki, liczba operacji dokonanych kartami płatniczymi w I
półroczu 2014 r. (36,5 tys.) wzrosła o 23,2% w porównaniu do II półrocza 2013 r. (29,6 tys.). Na wykresie nr
55 zaprezentowano liczbę operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2005 – 2014 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych, zgodnie z danymi
otrzymanymi od banków.
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Wykres nr 55. Liczba operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2005 – 2014 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych – dane od banków
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Natomiast na wykresie 56 przedstawiono strukturę operacji oszukańczych kartami płatniczymi pod
względem ich liczby w II półroczu 2013 r. i w I półroczu 2014 r.
Wykres nr 56. Struktura operacji oszukańczych kartami płatniczymi według liczby w II półroczu 2013 r. i
w I półroczu 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
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W I półroczu 2014 r. najwięcej transakcji oszukańczych pod względem liczby (wykres 56) wystąpiło w
kategorii Inne, w której banki przekazują informacje o oszustwach dokonanych w transakcjach
Internet/MOTO. Udział tych transakcji w ogólnej liczbie wyniósł 35,5%, czyli w stosunku do poprzedniego
kwartału (w którym wynosił 34,4%) wzrósł o 1,1 pp. Drugą kategorią pod względem liczby operacji
oszukańczych były transakcje dokonane kartami skradzionymi (26,9%), a następnie karty sfałszowane
(25,1%). W I półroczu 2014 r., największy wzrost liczby operacji oszukańczych odnotowano kartami
uzyskanymi na podstawie fałszywych danych. Przy użyciu tej kategorii kart dokonano 2.058 operacji
oszukańczych. W porównaniu do poprzedniego półrocza odnotowano wzrost liczby tych operacji o 1.081,
czyli o 111%.
Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych półroczach w latach
2005 – 2014 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych zaprezentowano na wykresie nr 57, a na wykresie
nr 58 przedstawiono strukturę operacji oszukańczych kartami płatniczymi pod względem ich wartości w II
półroczu 2013 r. i w I półroczu 2014 r. Na obu wykresach przedstawiono dane uzyskane od banków.
Wykres nr 57. Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2005 – 2014 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych (w zł) – dane od banków
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
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Wykres nr 58. Struktura operacji oszukańczych kartami płatniczymi według wartości w II półroczu 2013
r. i w I półroczu 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Wartość transakcji oszukańczych w I półroczu 2014 r. wyniosła 13,9 mln zł i była wyższa niż w poprzednim
półroczu o 7,8% (12,9 mln zł). Pod względem wartości największy udział transakcji oszukańczych, zarówno
w I półroczu 2014 r., jak również w II półroczu 2013 r., odnotowano w transakcjach kartami sfałszowanymi,
stanowił on odpowiednio 42,3% i 49,7%. Największy wzrost pod względem wartości operacji oszukańczych
wystąpił w kategorii karty uzyskane na podstawie fałszywych danych. W I półroczu 2014 r. wartość
operacji oszukańczych kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych wyniosła 1.282,8 tys. zł i była
wyższa o 225,6% niż w poprzednim kwartale (394 tys. zł).
W I półroczu 2014 r. średnia wartość transakcji oszukańczej dokonana kartą płatniczą wynosiła 380 zł i była
niższa o 12,6% w stosunku do poprzedniego półrocza (w poprzednim półroczu 435 zł). Najwyższy spadek
średniej wartości transakcji oszukańczej odnotowano w kategorii operacje kartami niedoręczonymi o 43,8%,
z 337 zł w II półroczu 2013 r. do 189 zł w I półroczu 2014 r. Wzrost średniej wartości transakcji oszukańczej
odnotowano w kategorii operacje kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych oraz w kategorii
operacje kartami zgubionymi, odpowiednio o 54,6% oraz 16,1%.
W I półroczu 2014 r. oszukańcze operacje kartowe stanowiły 0,003% liczby i 0,006% wartości wszystkich
transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi wydanymi przez raportujące do NBP banki,
w poprzednim półroczu zanotowano analogiczne dane.
Z danych otrzymanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w I półroczu 2014 r. dokonano 15,9 tys.
operacji oszukańczych kartami płatniczymi (wykres nr 59) na kwotę 7,5 mln zł (wykres nr 60), co oznacza
wzrost liczby operacji oszukańczych o 37,1%, a ich wartości wzrost o 62,7% w stosunku do II półrocza 2013
r. Transakcje oszukańcze wg danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych stanowiły 0,002%
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ogólnej liczby i 0,01% wartości transakcji kartami płatniczymi obsługiwanych przez agentów
rozliczeniowych.
Wykres nr 59. Liczba operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2005 – 2014 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych – dane od agentów
rozliczeniowych
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Wykres nr 60. Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2005 – 2014 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych (w zł) – dane od agentów
rozliczeniowych
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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Strukturę liczby i wartości operacji oszukańczych kartami płatniczymi odnotowanych przez agentów
rozliczeniowych w II półroczu 2013 r. i w I półroczu 2014 r. zaprezentowano odpowiednio na wykresach nr
61 i 62.
Wykres nr 61. Struktura operacji oszukańczych kartami płatniczymi według liczby w II półroczu 2013 r. i
w I półroczu 2014 r. – dane od agentów rozliczeniowych
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
W I półroczu 2014 r. najwięcej transakcji oszukańczych pod względem liczby dokonano kartami
skradzionymi (wykres nr 61). Udział tych transakcji w ogólnej liczbie wyniósł 43,8%, tj. nieco więcej
stosunku do poprzedniego półrocza, w którym wynosił on 41%. W I półroczu 2014 r. największy wzrost
liczby operacji zanotowano w kategorii operacje oszukańcze kartami niedoręczonymi. Przy użyciu tych
kart dokonano 156 operacji oszukańczych. W porównaniu do poprzedniego półrocza odnotowano wzrost
tych operacji o 72, czyli o 85,7%.
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Wykres nr 62. Struktura operacji oszukańczych kartami płatniczymi według wartości w II półroczu 2013
r. i w I półroczu 2014 r. – dane od agentów rozliczeniowych

II półrocze 2013 r.

I półrocze 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Wartość transakcji oszukańczych w I półroczu 2014 r. wyniosła 7,5 mln zł i była wyższa niż w poprzednim
półroczu o 68% (4,6 mln zł). Pod względem wartości największy udział transakcji oszukańczych
odnotowano w kategorii karty skradzione (28,9%). Wartość tych operacji wyniosła 2,2 mln zł. Nieco
mniejszy udział pod względem wartości miały transakcje typu Internet/MOTO (25,4%). Spadek wartości
transakcji zanotowano w transakcjach kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych oraz w
transakcjach kartami niedoręczonymi. W I półroczu 2014 r. wartość operacji oszukańczych tych kategorii
wyniosła odpowiednio 82,1 tys. zł oraz 11,7 tys. zł i była niższa o 10,6% oraz 40% niż w poprzednim
półroczu (91,8 tys. zł oraz 19,4 tys. zł).
Według danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych, w I półroczu 2014 r. średnia wartość transakcji
oszukańczej dokonanej kartą płatniczą wynosiła 469 zł i była wyższa o 18,7% w stosunku do poprzedniego
półrocza (w poprzednim półroczu wyniosła 395 zł).
W przypadku pozostałych form rozliczeń pieniężnych stwierdzono oszustwa dokonane z wykorzystaniem
polecenia przelewu. W omawianym okresie odnotowano 1.059 takich przypadków w porównaniu do 692 w
poprzednim półroczu. Średnia wartość jednego oszukańczego przelewu zmniejszyła się z 14.124 zł do
12.499 zł. W I półroczu 2014 r. wystąpiły 2 operacje oszukańcze z wykorzystaniem czeków na kwotę 459,5
tys. zł (w poprzednim półroczu odnotowano 1 oszustwo w tym zakresie na kwotę 19 tys. zł). Polecenie
zapłaty jest najbezpieczniejszą formą rozliczeń, gdyż nie dochodziło do transakcji oszukańczych z
wykorzystaniem tego instrumentu płatniczego zarówno w ostatnim półroczu, jak i poprzednich
analizowanych okresach.
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Pieniądz bezgotówkowy i gotówkowy
Wielkość pieniądza (podaż pieniądza) mierzona jest agregatami pieniężnymi. 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.
Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) za okres od czerwca 2006 r. do czerwca
2014 r. według stanów na koniec danego półrocza przedstawiono na wykresie nr 63.
Wykres nr 63. Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w latach 2006-2014
(w mld zł)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
W I półroczu 2014 r. wielkość gotówki w obiegu wzrosła ze 114,4 mld zł w grudniu 2013 r. do 120,8 mld zł
w czerwcu 2014 r. Wyraźny przyrost gotówki w I półroczu, a zwłaszcza w czerwcu jest zjawiskiem
sezonowym w ostatnich latach. Ponadprzeciętny, sezonowy przyrost gotówki częściowo można tłumaczyć
zwiększonym popytem na tę formę pieniądza przed okresem wakacyjnych wyjazdów urlopowych.
Opisywana powyżej większa ilość gotówki w obiegu w I półroczu 2014 r. wpłynęła na zwiększenie jej
udziału w agregacie podaży pieniądza M1, co pokazuje poniższy wykres 64.

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 roku

73

Pieniądz bezgotówkowy i gotówkowy

Wykres nr 64. Udział wielkości pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w M1 w latach
2005-2014 (w %)
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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., kiedy to odnotowano gwałtowny wzrost, przez dwa
kolejne lata, tj. do grudnia 2010 r., systematycznie malał. Od tego czasu wskaźnik ten ponownie stopniowo
wzrastał aż do czerwca 2012 r. Ostatni dwuletni okres charakteryzują wahania od poziomu 22,4% w
czerwcu 2012 r. poprzez 21,1% w grudniu 2012 r. i 21,5% w czerwcu 2013 r., poprzez najniższy od 3 lat
poziom 20,6% w grudniu 2013 r. z powrotem do poziomu 21,1% w czerwcu 2014 r.
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 w sposób przedstawiony na wykresie nr 65.
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Wykres nr 65. Wielkość depozytów na żądanie gospodarstw domowych w latach 2006-2014 (w mld zł)
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Źródło: Opracowanie własne, NBP
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.
Powyższy wykres wskazuje na dość wysoką dynamikę wzrostu depozytów gospodarstw domowych na
żądanie w 2013 r., która wystąpiła po blisko dwuletnim okresie stabilizacji poziomu tej danej, jaki
odnotowano od grudnia 2010 r. Po największym skokowym wzroście w ciągu półrocza, jaki od 4 lat ( tj. od
czerwca 2009 r.) zanotowano w czerwcu 2013 r., wielkość depozytów na żądanie ulokowanych przez
gospodarstwa domowe w grudniu ponownie zwiększyła się, osiągając wartość 279,8 mld zł, aby w czerwcu
2014 r. osiągnąć swoje maksimum w postaci poziomu 286,5 mld zł.
Jednym ze wskaźników wielkości obrotu bezgotówkowego w Polsce jest udział depozytów gospodarstw
domowych w agregacie podaży M1, który obejmuje pieniądz gotówkowy oraz depozyty osób fizycznych i
przedsiębiorstw.
W omawianym okresie wskaźnik ten przedstawiał się następująco:
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Wykres nr 66. Udział depozytów gospodarstw domowych w M1 w latach 2006-2014 (w %)
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Źródło: Opracowanie własne, NBP
Wskaźnik wielkości udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pieniądza M1, po
wyraźnym wzroście w I połowie 2013 r. i osiągnięciu w czerwcu 2013 r. wartości 51,6%, czyli swojego 8letniego maksimum, spadł w II półroczu 2013 r. do poziomu 50,3%, aby w czerwcu 2014 r. osiągnąć poziom
50%.
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Działania w zakresie polityki i rozwoju
systemu płatniczego
1. Zagadnienia prawne
1.1 Nowelizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn.
zm.) związana z obniżeniem opłat interchange w Polsce
Od 1 lipca 2014 r. skończył się okres przewidziany w przepisach przejściowych na dostosowanie przez
organizacje kartowe, wydawców kart oraz agentów rozliczeniowych umów do wymogów ustawy z dnia 30
sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. poz. 1271). Ustawa nałożyła obowiązek
jednostopniowego zmniejszenia maksymalnej stawki opłat interchange od transakcji krajowych do poziomu
0,5% zarówno dla kart debetowych, jak i kart kredytowych. Znalazły się w niej również przepisy dotyczące
obowiązków informacyjnych związanych z aktualnymi stawkami opłaty interchange oraz innych opłat, jeśli
opłaty takie stanowią przychód organizacji kartowej i są pobierane od akceptantów. Zakazano również
pobierania przez organizację kartową opłat z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty
płatniczej wydanej w ramach umowy z inną organizacją kartową.
W dniu 22 lipca 2014 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w
którym brali również udział przedstawiciele NBP. Posiedzenie dotyczyło omówienia realizacji procesu
obniżania stawek opłat interchange, jak również ewentualnych zagrożeń dla polskiego rynku płatności
kartowych wynikających z decyzji Komisji Europejskiej o uznaniu za wiążące zobowiązania się przez Visa
Europe do obniżenia z dniem 1 stycznia 2015 r. opłat interchange od transakcji transgranicznych, przy
jednoczesnej zmianie zasad uznawania danej transakcji za transakcję cross-border. Obecnie za transakcje
transgraniczne, zgodnie z regułami obowiązującymi w ramach schematu kartowego Visa, uznaje się
transakcje, w których zarówno wydawca karty (np. bank), jak i akceptant (np. punkt usługowo-handlowy)
nie znajdują się w tym samym kraju. Zgodnie z nowymi zasadami, w niektórych przypadkach za transakcję
transgraniczną będzie się uznawało również transakcję, w wykonaniu której uczestniczył agent
rozliczeniowy z innego kraju. Oznacza to, że transakcja dokonana w polskim sklepie z użyciem karty Visa
wydanej przez bank w Polsce, może być uznana za transakcję transgraniczną, jeśli transakcję tę obsłuży
agent rozliczeniowy mający swoją siedzibę za granicą (np. w Niemczech). Ponieważ opłaty interchange
nakładane na transakcje typu cross-border będą dwukrotnie niższe niż transakcje krajowe (0,2% dla kart
debetowych i 0,3% dla kart kredytowych), może to skłonić dużych akceptantów (hipermarkety, stacje paliw
itp.) do przerwania współpracy z krajowymi agentami rozliczeniowymi i podpisania umów o obsługę
płatności u nich dokonywanymi z agentami zagranicznymi.
1.2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz
dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie przejrzystości i
porównywalności opłat związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku
płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, którego zasadniczym celem jest
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zakończenie budowy jednolitego rynku usług finansowych w UE. Projekt dyrektywy zaproponowany
przez Komisję miał przede wszystkim zapewnić każdemu obywatelowi Unii Europejskiej dostęp do
rachunku płatniczego oraz umożliwić przenoszenie rachunków i stworzyć wiarygodne narzędzia
umożliwiające porównywanie opłat związanych z rachunkiem płatniczym.
W wyniku decyzji Parlamentu Europejskiego z grudnia 2013 r., odroczono głosowanie nad projektem i
odesłano go do Komisji ds. Gospodarczych i Finansowych w celu ponownego rozpatrzenia. W marcu 2014
r. negocjatorzy Rady i Parlamentu uzgodnili kompromisowe brzmienie projektu dyrektywy, które zostało
przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i było przedmiotem obrad na sesji Parlamentu w kwietniu br.
W dniu 15 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął ww. nowy kompromisowy tekst projektu, w efekcie
czego dokonano w nim kolejnych zmian w stosunku do wersji z grudnia 2013 r. Następnie projekt
dyrektywy z poprawkami uchwalonymi przez Parlament Europejski został przedstawiony do opinii
wnioskodawcy, czyli Komisji Europejskiej, która w dniu 9 lipca 2014 r. zaakceptowała wszystkie poprawki.
Dyrektywa została ostatecznie przyjęta w dniu 23 lipca 2014 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej Nr L 257/214 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
W dyrektywie przewidziano, iż regulacje dotyczące porównywalności opłat związanych z rachunkami
płatniczymi oraz przenoszeniem rachunków mają mieć zastosowanie do dostawców usług płatniczych, zaś
zakres regulacji dotyczących dostępu do rachunków płatniczych będzie ograniczony wyłącznie do
instytucji kredytowych, chyba że dane państwo członkowskie zdecyduje o rozszerzeniu zakresu tych
regulacji na innych niż instytucje kredytowe dostawców usług płatniczych (co oznacza, iż w przypadku
Polski możliwe jest objęcie zakresem tych regulacji np. instytucji płatniczych).
W celu ułatwienia konsumentom wyboru najkorzystniejszej oferty rachunku płatniczego postanowiono o
nałożeniu na dostawców usług płatniczych obowiązku przedstawiania konsumentom dokumentu
zawierającego informacje na temat opłat, w którym prezentowana będzie wysokość opłat za najbardziej
reprezentatywne usługi powiązane z rachunkiem płatniczym oraz słowniczka pojęć zawierającego co
najmniej ujednolicone terminy stosowane w ostatecznym wykazie terminów, jaki ma zostać przyjęty przez
KE. Dodatkowo konsument bezpłatnie i przynajmniej raz w roku ma otrzymywać zestawienie opłat
zawierające informacje o wszystkich opłatach pobranych w związku z jego rachunkiem płatniczym oraz
ew. informacje dotyczące stóp oprocentowania, dotyczące usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Ponadto państwa członkowskie są zobowiązane do sporządzenia listy 10-20 najbardziej reprezentatywnych
usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, która będzie zawierała także ich definicje. Na podstawie
tych list Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przygotuje projekty regulacyjnych standardów
technicznych ustanawiających ujednoliconą terminologię Unii dla tych usług i ich definicje.
Dyrektywa nakłada także na państwa członkowskie obowiązek nieodpłatnego zapewnienia konsumentom
dostępu do co najmniej jednej strony internetowej na szczeblu krajowym, która będzie zapewniała
narzędzia porównawcze w zakresie opłat pobieranych przez dostawców usług płatniczych za swoje usługi.
Porównywarki takie muszą zawierać szeroką ofertę rachunków płatniczych obejmującą co najmniej
znaczną część rynku.
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W dyrektywie przewidziano także, że dostawcy usług płatniczych na wniosek konsumenta będą
świadczyli usługę przeniesienia rachunku między rachunkami płatniczymi denominowanymi w tej samej
walucie na terytorium danego kraju. Usługa ta nie będzie więc dotyczyła transgranicznego przeniesienia
rachunku, niemniej jednak w dyrektywie przewidziano inne ułatwienia dla konsumentów pragnących
otworzyć rachunek za granicą, które polegać mają na zapewnieniu pomocy w tym zakresie przez jego
dostawcę usług płatniczych. Na wniosek konsumenta dostawca taki będzie zobowiązany do nieodpłatnego
przekazania wykazu aktywnych zleceń stałych, poleceń zapłaty oraz regularnie przychodzących poleceń
przelewu i zleconych przez wierzycieli poleceń zapłaty zrealizowanych na rachunku konsumenta w ciągu
ostatnich 13 miesięcy, przekazania pozostałego na rachunku dodatniego salda na nowy rachunek
konsumenta oraz zamknięcia dotychczasowego rachunku.
Zgodnie z dyrektywą, konsumenci legalnie przebywający w Unii nie mogą być dyskryminowani przez
instytucje kredytowe w dostępie do rachunków płatniczych ze względu na obywatelstwo lub miejsce
zamieszkania lub z innych powodów. Na państwach członkowskich leży obowiązek zapewnienia, aby
wszystkie instytucje kredytowe lub ewentualnie wystarczająca ich liczba umożliwiały konsumentom
dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, tj. rachunku o ograniczonej funkcjonalności, który
zapewnia jednak możliwość nieograniczonego korzystania z podstawowych usług płatniczych takich jak
polecenie przelewu i polecenie zapłaty czy korzystania z karty płatniczej i który ma być oferowany
bezpłatnie lub za rozsądną opłatą. Otwarcie takiego rachunku ma być jednak zakazane, gdyby skutkowało
ono naruszeniem przepisów dotyczących zapobieganiu prania pieniędzy i finansowaniu działalności
terrorystycznej, a rozwiązanie umowy podstawowego rachunku płatniczego przez instytucję kredytową
ma być możliwe wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Warto podkreślić, iż zarządzanie
transakcjami płatniczymi na takim rachunku może się odbywać w siedzibie instytucji kredytowej lub za
pośrednictwem narzędzi internetowych, jeżeli są one oferowane przed daną instytucje kredytową. Ponadto,
o ile dane państwo członkowskie tak zdecyduje, instytucje kredytowe mogą na wniosek konsumenta
udzielić mu kredytu w rachunku bieżącym powiązanego z podstawowym rachunkiem płatniczym,
jednakże warunki takiego kredytu mogą być obwarowane pewnymi z góry narzuconymi ograniczeniami,
takimi jak maksymalna kwota kredytu czy okres jego obowiązywania.
Zgodnie z art. 29 dyrektywy, państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia i publikacji do dnia 18
września 2016 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania
przedmiotowej dyrektywy. Ponadto przepisy te mają być stosowane od dnia 18 września 2016 r.
1.3 Inicjatywy regulacyjne w Unii Europejskiej dotyczące rynku płatności
W pierwszym półroczu 2014 r. nadal trwały prace związane z inicjatywami regulacyjnymi UE dotyczącymi
rynku płatności, których pakiet został opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 24 lipca 2013 r., tj.:

▪

wnioskiem dotyczącym projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/EU i
2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (tzw. PSD2),

▪

wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange
w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.
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Obecnie oba ww. projekty są przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE.
a)

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku

wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2006/48/WE i 2009/110/WE i uchylającej
dyrektywę 2007/64/WE (tzw. PSD2)

Dyrektywa PSD2 ma zastąpić obowiązującą dyrektywę 2007/64/WE (PSD). Znaczna część przepisów
projektu PSD2 stanowi powtórzenie przepisów PSD, natomiast zmiany dotyczą przykładowo rozszerzenia
zakresu zastosowania przepisów dyrektywy m.in. na transakcje płatnicze określane mianem „one-leg
transactions”, czyli transakcje wykonywane przez dostawców usług, z których tylko jeden znajduje się na
terytorium UE, drugi zaś znajduje się poza tym terytorium 19. Do transakcji we wszystkich walutach
stosować ma się również przepisy dotyczące transparentności informacji (obecnie stosuje się je wyłącznie
do transakcji w walutach krajów UE). Istotną zmianą jest zmiana katalogu usług płatniczych przez objęcie
nim usług polegających na inicjowaniu transakcji płatniczych oraz dostarczaniu informacji o rachunku
płatniczym, które bazują na dostępie do rachunku płatniczego, ale są świadczone przez dostawcę, który nie
prowadzi tego rachunku płatniczego. Zmienia się również zakres wyłączeń wskazanych w dyrektywie,
m.in. przez usunięcie wyłączenia spod obowiązku stosowania przepisów dyrektywy w stosunku do
niezależnych operatorów sieci bankomatowych, a także przez zawężenie zakresu wyłączenia dotyczącego
transakcji w ramach ograniczonych sieci dostawców usług albo w odniesieniu do ograniczonego
asortymentu towarów lub usług, jak również przez ograniczenie wyłączenia mającego zastosowanie do
transakcji wykonywanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych.
Zmiany dotyczą również wymogów ochronnych w stosunku do środków pieniężnych otrzymanych od
użytkowników usług płatniczych lub za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych w celu
wykonania transakcji płatniczych. Proponuje się ich ujednolicenie przez ograniczenie metod ochrony tych
środków. Projekt przewiduje także utworzenie elektronicznych punktów dostępu w ramach EBA (European
Banking Authority), co ma sprzyjać transparentności działania instytucji płatniczych w całej Unii, głównie
poprzez umożliwienie połączenia rejestrów krajowych na poziomie unijnym. Proponuje się także
poszerzenie wyłączenia zawartego dotychczas w art. 26 dyrektywy, tak aby objąć lżejszym reżimem
stosowania dyrektywy większą liczbę podmiotów (w Polsce takim wyłączeniem objęte są biura usług
płatniczych). Warto zwrócić uwagę na uregulowanie kwestii opłat surcharge w projekcie PSD2. Proponuje
się, żeby ogólną zasadą był zakaz nakładania opłaty surcharge na transakcje kartowe, które zostały już
uregulowane przepisami rozporządzenia w sprawie opłat interchange z tytułu transakcji kartowych (projekt
tego rozporządzenia został omówiony w następnym punkcie). Należy jednakże zaznaczyć, że opłaty
surcharge nie będą mogły przekraczać progu rzeczywiście poniesionych kosztów obsługi takiej transakcji,
zgodnie z art. 19 dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Zmienią się również zasady
odpowiedzialności dostawców oraz użytkowników usług płatniczych z tytułu nieautoryzowanych
transakcji płatniczych, z wyjątkiem sytuacji, w których płatnik działał w nieuczciwych zamiarach lub
19

Dotychczasowy zakres terytorialny dyrektywy 2007/64/WE obejmował tzw. two-leg transactions, tj.
transakcje, przy wykonywaniu których zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy znajdowali się
na obszarze Unii. Warto zwrócić uwagę, że dyrektywa różnicuje swoje zastosowanie w zależności od
waluty, w której dokonywana jest transakcja. Projekt dyrektywy przewiduje, że do transakcji typu one-leg
będą miały zastosowanie nie wszystkie przepisy, ale te dotyczące transparentności oraz wymogów
informacyjnych wobec użytkowników usług płatniczych.
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rażąco zaniedbał swoje obowiązki, jego odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje, będące
wynikiem posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym, zostanie zmniejszona z
obowiązującej obecnie kwoty 150 euro do kwoty 50 euro. Jakkolwiek to zagadnienie jest mocno
dyskutowane w ramach prac Rady, co oznacza, że nie wiadomo, czy będzie zmiana tej kwoty. Projekt
zakłada również m.in. zmianę zasad zwrotu autoryzowanego polecenia zapłaty, a także wprowadzenie
nowych wymogów bezpieczeństwa dla dostawców usług płatniczych, które będą wynikały z przepisów
projektowanej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieciowego i informatycznego (directive on network and
information security – NIS)20, wprowadzenie zasad dostępu podmiotów trzecich będących dostawcami usług
płatniczych do rachunków płatniczych prowadzonych przez innych dostawców, a ponadto przyznanie
EBA, poza prowadzeniem ww. punktów dostępu do informacji rejestrów instytucji płatniczych, również
kompetencji do wydawania wytycznych oraz opracowywanie projektów standardów technicznych, np. w
celu uściślenia zasad „paszportowania” instytucji płatniczych lub ustalenia odpowiednich wymogów
bezpieczeństwa. W projekcie nie oznaczono jeszcze terminu transpozycji dyrektywy PSD2 do prawa
krajowego.
Parlament Europejski w kwietniu 2014 r. przyjął poprawki ECON (Committee on Economic and Monetary
Affairs), jednak nie głosował jeszcze nad przyjęciem rezolucji ustawodawczej w tej sprawie, projekt został
zatem odesłany do ECON celem dalszego dopracowania.
Dotychczasowe zmiany zaproponowane w projekcie przez ECON dotyczyły ograniczenia ewentualnych
opłat za informacje dostarczane klientom przez dostawców usług płatniczych; zwiększenia zakresu
informacji, które będą miały obowiązek podawać użytkownikom podmioty nieprowadzące rachunków
płatniczych, ale świadczące usługę inicjowania płatności lub dostępu do informacji w związku z
rachunkami płatniczymi (tzw. Third Party Providers - TPP); dodania instytucji tzw. Third-party payment
instrument issuers; zobowiązania odbiorców, którzy umożliwiają przyjmowanie zapłaty za pośrednictwem
TPP, do podawania płatnikom informacji dotyczących TPP; obciążenia TPP ciężarem dowodu co do tego,
że transakcja była prawidłowo autoryzowana; dodanie zasady jednego dnia na zwrócenie przez dostawcę
nieautoryzowanej transakcji (od momentu podjęcia wiadomości o nieprawidłowości); jak również zasady
jednego dnia roboczego dla TPP na zwrot kwoty transakcji i kosztów w przypadku, gdy TPP nie jest w
stanie wykazać, że nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję; wyłączenia
odpowiedzialności płatnika w przypadku, gdy nieuprawnione wykorzystanie instrumentu płatniczego
nastąpiło w związku z wadami w systemie zabezpieczeń tego instrumentu; wprowadzenia dodatkowej
ochrony danych przetwarzanych przez dostawców płatniczych (ich przetwarzanie ma być możliwe tylko w
określonych celach); wprowadzenia obowiązku opracowania przez EBA we współpracy z EBC wspólnych
standardów komunikacji (Common and secure open standards of communication), które miałyby m.in. służyć
procedurom autoryzowania się TPP u dostawców prowadzących rachunki płatnicze.
b)

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu
do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

20

Komisja Europejska przedstawiła w lutym 2013 r. projekt dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa
sieciowego i informatycznego http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protectopen-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
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Głównym celem projektu ww. rozporządzenia jest wprowadzenie na poziomie unijnym jednolitych
maksymalnych stawek opłat interchange oraz wprowadzenie ujednoliconych reguł wykonywania płatności
kartowych. Zakres rozporządzenia obejmuje transakcje kartowe oraz tzw. card based payment transactions,
czyli usługi wykonania płatności za pomocą kart, urządzeń lub programów telekomunikacyjnych,
cyfrowych lub informatycznych, których rezultatem jest dokonanie płatności kartowej w ramach Unii
Europejskiej. Rozporządzenie jest ściśle powiązane z wyżej opisaną dyrektywą PSD2, która odwołuje się do
tego aktu np. w celu ustalenia kompletnych reguł odnoszących się do opłat surcharge z tytułu płatności
kartami. Najistotniejszym elementem rozporządzenia jest ograniczenie wysokości opłat interchange.
Maksymalna stawka opłaty interchange, zaproponowana w projekcie rozporządzenia, wynosi 0,2% wartości
transakcji wykonanej kartą debetową oraz 0,3% wartości transakcji wykonanej kartą kredytową. Stawką tą
objęte są zarówno transakcje transgraniczne, jak i krajowe, jednakże pierwotny projekt Komisji
przewidywał różne terminy wejścia w życie przepisów ustalających maksymalne stawki opłat interchange
dla transakcji krajowych (2 lata od wejścia w życie rozporządzenia) oraz dla transakcji transgranicznych (2
miesiące od wejścia w życie rozporządzenia). W połączeniu z innymi przepisami rozporządzenia, w
szczególności definicją legalną pojęcia „transgranicznej transakcji płatniczej” (cross-border payment
transaction) oraz zakazem limitowania terytorialnego obszaru działania wydawcy lub acquirera, prowadziło
to do wniosku, że transakcje kartowe dokonywane między akceptantem a jego klientem na terenie tego
samego państwa członkowskiego będą mogły mieć różne poziomy maksymalnych stawek opłat interchange,
tj. transgraniczne, określone rozporządzeniem, oraz krajowe, które przez dwadzieścia dwa miesiące będą
ustalane przez organizacje kartowe na dowolnym poziomie. Zagadnienie to było na tyle kontrowersyjne, że
zaproponowano

zmianę

przepisu

zmierzającego

do

różnicowania

terminów

wejścia

w

życie

maksymalnych stawek dla transakcji krajowych i zagranicznych. Jednocześnie jednak, w poprawkach
Parlamentu Europejskiego pojawił się inny przepis nakazujący w przypadku transakcji transgranicznych
stosowanie stawek interchange obowiązujących w kraju acquirera (art. 6a), co wiąże się z tym, że akceptanci
korzystający z usług zagranicznych acquirerów mogą uzyskać korzystniejsze cenowo warunki obsługi
swoich transakcji kartowych. Rozporządzenie przewiduje także zakaz ograniczania tzw. co-badgingu, czyli
umieszczania przez wydawców na jednej karcie, urządzeniu telekomunikacyjnym, cyfrowym lub
informatycznym,

kilku

instrumentów

płatniczych

o

różnych

znakach

firmowych.

Zgodnie

z

rozporządzeniem, co-badging nie będzie mógł powodować nierównego traktowania acquirerów lub
wydawców takich instrumentów, jak również dyskryminowania tych instrumentów w ramach systemów
płatności. Wprowadza się również zasadę ograniczenia możliwości stosowania tzw. blendingu, co oznacza,
że agenci rozliczeniowi będą musieli informować o opłatach indywidualnie dla różnych kategorii oraz
marek kart, jak również będą mieli zakaz narzucania jednej ceny za obsługę wszystkich kart. Warto
wskazać, że ograniczenie nakładania w umowach z akceptantami obowiązku honorowania wszystkich kart
(zasada Honour All Cards) oznacza, że akceptanci będą mieli możliwość nieakceptowania pewnych
rodzajów kart, zależnie od wysokości opłaty interchange uregulowanej w związku z płatnościami
dokonywanymi tymi kartami, czyli nie będzie można zobowiązać akceptanta do akceptowania kart
kredytowych (stawka maksymalna interchange fee to 0,3%), jeśli zdecyduje się on akceptować wyłącznie
karty debetowe, które będą miały niższą stawkę interchange fee. Podobnie, jeśli akceptant będzie chciał
akceptować karty kredytowe, to nie znaczy, że będzie musiał akceptować karty biznesowe. W
rozporządzeniu przewidziano ponadto, że zakazane są wszelkie postanowienia umowne lub wytyczne
(licensing agreements, scheme rules), które mogłyby ograniczać akceptantów w zachęcaniu swoich klientów
do skorzystania z określonego instrumentu płatniczego. Nie można też ograniczać prawa akceptantów do
informowania klientów o opłatach interchange oraz innych opłatach akceptanta związanych z obsługą
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instrumentu płatniczego. Rozporządzenie wprowadza obowiązki informacyjne dostawcy odbiorcy
płatności, który będzie musiał poinformować odbiorcę płatności m.in. o wysokości wszelkich opłat
pobranych od płatności, w szczególności zaś o wysokości opłaty interchange. Ponadto rozporządzenie
wymaga wyznaczenia odpowiednich władz krajowych, które będą czuwały nad realizacją przepisów tego
aktu.
Podobnie jak w przypadku projektu PSD2, Parlament Europejski 3 kwietnia 2014 r. przyjął poprawki
ECON (Committee on Economic and Monetary Affairs) do projektu rozporządzenia, jednak nie głosował
jeszcze nad przyjęciem rezolucji ustawodawczej w tej sprawie, projekt zaś został odesłany do ECON celem
dalszego dopracowania.
Zmiany zaproponowane przez ECON to m.in. włączenie do zakresu regulacji systemów trójstronnych, jeśli
wolumen ich transakcji przekroczy próg, który ma być ustalony przez Komisję Europejską; włączenie do
zakresu regulacji kart biznesowych; ustalenie nieco innych maksymalnych opłat interchange od kart
debetowych, tj. wynosić mają one maksymalnie 0,2% lub 7 eurocentów (w zależności, która wartość jest
niższa); wprowadzenie możliwości wprowadzenia przez państwa członkowskie jeszcze niższych stawek,
zniesienie różnych okresów vacatio legis dla transakcji cross-border i transakcji krajowych, wyrównując je do
1 roku, zatem zarówno dla transakcji transgranicznych, jak i dla transakcji krajowych, maksymalne stawki
zaczną obowiązywać po 1 roku od wejścia w życie rozporządzenia; dodanie możliwości derogacji przez
państwa członkowskie przepisów rozporządzenia dotyczących rozdzielności schematów kartowych od
podmiotów „processingowych” na określony czas w odniesieniu do nowopowstałych systemów.
Jak w przypadku PSD2, pierwsze czytanie projektu rozporządzenia w Parlamencie nie zostało jeszcze
zakończone. Jednocześnie, pod koniec okresu prezydencji greckiej, intensywne prace nad tym projektem
podjęła Rada UE (są one kontynuowane przez prezydencję włoską, która rozpoczęła się od 1 lipca 2014 r.).
W ramach prezydencji włoskiej Rada dąży do szybkiego przygotowania kompromisowego tekstu projektu
rozporządzenia, którego można się spodziewać na przełomie października i listopada.
1.4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia
przelewu i polecenia zapłaty
Parlament Europejski i Rada rozporządzeniem nr 260/2012 zdecydowały w dniu 14 marca 2012 r. o
ustanowieniu wspólnych wymogów technicznych i handlowych w odniesieniu do poleceń przelewu i
poleceń zapłaty w euro, co ma pozwolić na przejście z krajowych schematów polecenia przelewu i
polecenia zapłaty na schematy zharmonizowane w ramach UE. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 6
ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia, w strefie euro najpóźniej z dniem 1 lutego 2014 r. zarówno
krajowe, jak i transgraniczne transakcje polecenia przelewu i polecenia zapłaty w euro miały być
realizowane zgodnie z wymogami technicznymi (standardami) ustanowionymi w aneksie do tego
rozporządzenia (tj. zgodnie z SEPA). Jednakże z uwagi na niesatysfakcjonujące tempo wprowadzania w
niektórych państwach strefy euro nowych standardów w życie zaistniała poważna obawa, iż po tej dacie
część konsumentów miałaby ograniczone możliwości realizowania transakcji płatniczych, ponieważ ich
dostawcy usług płatniczych mogliby nie wdrożyć na czas nowych standardów, w związku z czym nie
mogliby oferować konsumentom usług polecenia przelewu i poleceń zapłaty w euro. Z tego względu
Parlament Europejski i Rada przychyliły się do wniosku KE i przyjęły w dniu 26 lutego 2014 r.
rozporządzenie nr 248/2014, które zmieniło rozporządzenie (UE) nr 260/2012 poprzez wydłużenie o sześć
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miesięcy terminu spełnienia wymogów ustalonych tym rozporządzeniem odnośnie do poleceń przelewu i
poleceń zapłaty w euro. Dzięki temu banki oraz inni dostawcy usług płatniczych mogli jeszcze do dnia 1
sierpnia 2014 r. kontynuować przetwarzanie płatności w ramach dotychczasowych schematów płatności,
równolegle z realizowaniem poleceń przelewu i poleceń zapłaty w standardzie SEPA, tj. spełniającym
wymogi rozporządzenia nr 260/2012. Wydłużenie terminu na dostosowanie się do wymogów
rozporządzenia 260/2012 miało charakter jednorazowy i nie przewidywano wprowadzenia kolejnej
regulacji wydłużającej termin na dostosowanie się do nowych wymogów. Wprowadzona zmiana nie ma
bezpośredniego wpływu na polski rynek usług płatniczych w euro, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 2 oraz
ust. 8 rozporządzenia 260/2012 dostawcy usług płatniczych z Polski, jako kraju nienależącego do strefy
euro, są zobowiązani do stosowania wymogów technicznych w nim ustalonych dopiero od dnia 31
października 2016 r.
1.5 Rozporządzenie w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w
Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW)

Unii

Przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 7 marca 2012 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii
Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniający
dyrektywę 98/26/WE stanowi zbiór przepisów powstałych na podstawie międzynarodowych standardów
dotyczących ryzyka związanego z działalnością i usługami CDPW. Projekt tych przepisów ma na celu
harmonizację cykli rozrachunkowych oraz zasad dotyczących dyscypliny rozrachunku w całej Unii
Europejskiej. Ustanowienie przy pomocy rozporządzenia UE obowiązujących CDPW jednolitych
przepisów prawnych, w szczególności ujednoliconych wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz
jednolitego paszportu europejskiego, przyczyni się do przezwyciężenia istniejących obecnie barier
regulacyjnych dla rozrachunku transgranicznych transakcji papierami wartościowymi w UE.
Kompromisowy tekst projektu ww. rozporządzenia, przygotowany przez Prezydencję Litewską w Radzie
UE w II półroczu 2013 r., był w dalszym ciągu procedowany i dyskutowany w gremiach unijnych. Nowa
wersja kompromisowa tekstu rozporządzenia została opublikowana w dniu 24 lutego 2014 r. W dniu 26
lutego 2014 r. Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził w imieniu Rady UE uzgodnienie dotyczące
ostatecznej wersji tekstu rozporządzenia (aby umożliwić jego przyjęcie w Parlamencie Europejskim i w
Radzie UE w pierwszym czytaniu). W dniu 15 kwietnia 2014 r. rozporządzenie zostało przyjęte przez
Parlament Europejski, zaś przez Radę UE zostało ostatecznie przyjęte w dniu 23 lipca 2014 r. oraz
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. L 257, s.1).
Rozporządzenie to określane jest jako „CSDR” (Central Securities Depositories Regulation).
Równolegle, od ponad roku, trwają prace nad stworzeniem delegowanych aktów prawnych zawierających
regulacyjne standardy techniczne (RTS) oraz wykonawcze standardy techniczne (ITS), których celem jest
uszczegółowienie wymogów dotyczących działalności CDPW w zakresie wskazanym w CSDR. Akty te
będą miały formę prawną rozporządzeń Komisji Europejskiej, zaś opracowanie projektu RTS oraz ITS jest
zadaniem – odpowiednio (w zależności od standardu) – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych

(ESMA)

lub

Europejskiego

Urzędu

Nadzoru

Bankowego

(EBA).

Prace

nad

przygotowaniem wstępnej wersji projektu RTS oraz ITS toczą się w ramach grup roboczych, działających
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pod auspicjami ESMA/EBA. Skupiają one przedstawicieli ESMA/EBA, EBC i krajowych banków
centralnych, a także krajowych organów nadzoru nad rynkiem finansowym. Zgodnie z projektowanymi
wymogami CSDR, przedłożenie Komisji Europejskiej projektu RTS/ITS powinno nastąpić najpóźniej w
ciągu dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie CSDR. W I półroczu 2014 r. został m.in. przygotowany
dokument konsultacyjny dotyczący standardów, za których opracowanie odpowiada ESMA. Na bazie ww.
dokumentu, w okresie od marca do maja 2014 r. przeprowadzono publiczne konsultacje w celu zebrania
uwag i stanowisk potencjalnych interesariuszy (w szczególności CDPW) odnośnie do projektowanych
standardów. Przewiduje się, iż prace w ww. grupach roboczych zostaną sfinalizowane do czerwca 2015 r.

2. Działania w zakresie upowszechniania obrotu bezgotówkowego
2.1 Prace nad programowaniem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 – 2020”(PROB), opracowany w ramach
prac Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności i składający się z trzech części:
Dokumentu Strategicznego, trzyletniego Planu Operacyjnego oraz Rekomendacji dla Rządu, został przyjęty
przez Członków Koalicji na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 grudnia 2013 r.
Z upoważnienia Koalicji, Przewodniczący Koalicji przekazał w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r. prośbę
zarówno do członków Koalicji, jak i do wszystkich innych podmiotów, które zostały wskazane w
Programie jako adresaci rekomendacji, o podjęcie stosownych działań, które, zgodnie z założeniami
Programu, powinny przyczynić się do realizacji jego głównego celu, jakim jest upowszechnienie obrotu
bezgotówkowego w Polsce.
Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez wspólne i różnorodne działania wielu instytucji i podmiotów,
w szczególności nakierowane na 5 celów szczegółowych: zwiększenie ubankowienia, ewolucję zwyczajów
płatniczych Polaków, rozwój infrastruktury płatniczej oraz bezpiecznych i efektywnych instrumentów
płatniczych, jak również na zwiększenie konkurencji na krajowym rynku płatniczym.
Łącznie program zawiera 21 działań szczegółowych, w tym:


7 działań (obejmujących 55 czynności) skierowanych zarówno do Rządu, jak i pozostałych
podmiotów,



10 działań (obejmujących 44 czynności) kierowanych wyłącznie do podmiotów spoza sektora
rządowego,



4 działania (obejmujące 11 czynności) skierowane wyłącznie do Rządu.

Na posiedzeniu plenarnym Koalicji, które odbyło się w dniu 14 maja 2014 r., zostały przedstawione
prezentacje poszczególnych członków Koalicji i jednocześnie podmiotów zaangażowanych w realizację
programu PROB na temat planowanych szczegółowych działań mających na celu realizację PROB, jakie
zostaną podjęte w najbliższym czasie z ich strony.
Ogółem w programie wyszczególnionych zostało do wykonania 110 czynności, z czego 75 czynności będzie
realizowanych przez podmioty spoza sektora rządowego, zaś 35 czynności zrealizuje strona rządowa.
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2.2 Akademia Dostępne Finanse
Narodowy Bank Polski w I półroczu 2014 r. kontynuował wieloletni program promocyjno-edukacyjny
Akademia Dostępne Finanse, którego celem jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego i ograniczenie
wykluczenia finansowego. Inicjatywa ta jest przewidziana na lata 2012 – 2016 i realizowana w formie cyklu
spotkań edukacyjnych w kolejnych województwach (we wszystkich szesnastu Oddziałach Okręgowych
NBP), połączonych z działaniami promującymi podstawowe usługi bankowe. Decentralizacja realizacji
projektu i zaangażowanie przedstawicieli Oddziałów Okręgowych NBP, doskonale znających potrzeby i
możliwości lokalnych środowisk, sprzyja osiągnięciu sukcesu działań podejmowanych w ramach tego
projektu.
W 2014 r. odbyły się dwa spotkania inauguracyjne, w Krakowie i Olsztynie. W spotkaniach tych, z
udziałem ekspertów z Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Związku
Banków Polskich, uczestniczyło ok. 100 tzw. Ambasadorów Obrotu Bezgotówkowego, tj. osób cieszących
się autorytetem w lokalnych środowiskach społecznych. Zadania wytyczone podczas spotkań
inauguracyjnych realizowane były w środowiskach lokalnych w ramach drugiego etapu ADF, zwanego też
Echem ADF. Echo ADF przybiera różnorodne formy takie jak: spotkania indywidualne lub grupowe,
wykłady, warsztaty, akcje edukacyjno-promocyjne, programy społecznościowe. Celem tych działań jest
upowszechnianie

wiedzy

z

zakresu

szeroko

pojętego

rynku

finansowego,

w

tym

płatności

bezgotówkowych, a tym samym wyeksponowanie jego korzyści i bezpieczeństwa. Od inauguracji
programu ADF, tj. od maja 2012 r., do czerwca 2014 r., zorganizowano 207 lokalnych spotkań z udziałem
15.851 osób.
Działania w ramach programu w 2014 r., podobnie jak w 2013 r., adresowane były w szczególności do osób
starszych – jednej z najbardziej nieubankowionych grup polskiego społeczeństwa. Mając na uwadze fakt, że
jest to duża część społeczeństwa, zmiana w postrzeganiu usług finansowych przez tę grupę może znacząco
wpłynąć na poziom ubankowienia w Polsce.

3. Działania na rzecz wprowadzenia standardów SEPA
W I półroczu 2014 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. Polskimi uczestnikami schematu polecenia przelewu SEPA według stanu na koniec
czerwca 2014 r. były 34 banki.
Z danych gromadzonych przez Związek Banków Polskich, które pochodziły od 20 banków uczestników
schematu SCT, wynika, iż w I półroczu 2014 r. polskie banki przetworzyły 7,9 mln transakcji SCT (w II
półroczu 2013 r. ponad 9,3 mln) na ogólną kwotę 63 mld euro (w II półroczu 2013 r. ponad 69 mld euro).
Na koniec czerwca 2014 r. NBP był bankiem rozliczeniowym w obsłudze SCT dla 22 banków, które
podpisały z NBP umowę w sprawie uczestnictwa pośredniego w systemie STEP2 SEPA Credit Transfer.
Przelewy SCT są przekazywane do EBA Clearing, będącego operatorem ww. systemu, przy wykorzystaniu
systemu EuroELIXIR w KIR S.A. Rozrachunek SCT ma miejsce w systemie TARGET2.
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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 do
wybranych krajów bez konieczności posiadania statusu uczestnika systemu STEP2, prowadzonego przez
EBA Clearing. Według stanu na koniec czerwca 2014 r. KIR S.A. wymieniał w ten sposób zlecenia płatnicze
w standardzie SCT z trzema izbami partnerskimi, tj. Equens SE (Holandia i Niemcy), Iberpay (Hiszpania) i
Borica Bankservice AD (Bułgaria).
W omawianym okresie przedstawiciele NBP i polskiego środowiska bankowego brali udział w
konsultacjach dotyczących nowej wersji Planu Migracji SEPA, projektu przygotowanego przez SEPA
Polska, gremium działającego przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialnego za wprowadzenie SEPA
w Polsce. Nowa wersja Planu ma być ostatecznie uzgodniona w drugiej połowie 2014 r. W tej kwestii
dyskutowano w grupach roboczych ds. polecenia przelewu SEPA, ds. polecenia zapłaty SEPA oraz ds.
innowacji i nowych standardów SEPA. Wart odnotowania jest również fakt, że powołano, w ramach SEPA
Polska, Zespół ds. Komunikacji SEPA, którego zadaniem jest skoordynowanie działań informacyjnych na
temat SEPA w Polsce. Jednym z pierwszych celów przyjętych przez Zespół do realizacji było opracowanie
planów komunikacji związanych z datą 1 sierpnia 2014 r., tj. faktyczną datą migracji na instrumenty
płatnicze SEPA w krajach strefy euro. Data ta wynikała z Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady nr
248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 260/201221 w odniesieniu do
przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty.
W związku z datą końcową przejścia na standardy SEPA dla krajów strefy euro, NBP upublicznił
zmodyfikowaną i uaktualnioną witrynę internetową poświęconą SEPA. Witryna dostępna jest na stronie
internetowej NBP w zakładce System Płatniczy.

4. Działania w zakresie rozwoju rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych
W I półroczu 2014 r. KDPW S.A. oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. prowadziły prace nad:


projektem związanym z obsługą przez izbę rynku derywatów OTC 22,



wprowadzeniem mechanizmu nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń,



rozwojem usług w zakresie transakcji repo,



wprowadzeniem automatycznego rozrachunku w częściach,



wprowadzeniem cyklu rozrachunkowego T+2.

Działania w tym zakresie były głównie związane z dostosowaniem organizacji i funkcjonowania Izby do
wymogów zapisanych w rozporządzeniu EMIR23 oraz jego aktów wykonawczych - RTS, tj. dostosowania

21

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe
w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
924/2009.
22 Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP S.A. świadczy usługę rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów
OTC. Transakcje rynku OTC do tej pory były rozliczane bilateralnie między bankami. W ramach usług
OTC_clearing działa system wspierający obsługę transakcji OTC - system kdpw_otc - który dedykowany
jest do współpracy z systemami uczestników w zakresie rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie
niezorganizowanym (OTC). Rozliczanie transakcji odbywa się przy wykorzystaniu nowacji rozliczeniowej.
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regulacji, procedur i technologii do wymogów związanych z autoryzacją izby rozliczeniowej KDPW_CCP
S.A. jako CCP.
W ramach tych działań Izba prowadziła prace w zakresie poszerzenia gamy instrumentów pochodnych o
rozliczenia

wielowalutowe24.

Prowadzone

prace

dotyczyły

rozszerzenia

zakresu

rozliczanych

instrumentów OTC o rozliczanie instrumentów pochodnych denominowanych w innych walutach oraz
rozliczanie kolejnych klas instrumentów pochodnych. Usługa rozliczania walutowych instrumentów
pochodnych, będąca uzupełnieniem usługi dedykowanej dla instrumentów pochodnych stopy procentowej
rozliczanych w PLN, będzie udostępniana etapami. W pierwszym etapie zostaną uruchomione rozliczenia
kontraktów opartych o parę stóp procentowych EURIBOR/EONIA (FRA, OIS, BasisSwap, IRS), natomiast
w dalszej kolejności zostaną wprowadzone do rozliczeń instrumenty pochodne stopy procentowej
rozliczane w walutach innych niż PLN i EUR oraz instrumenty pochodne wielowalutowe (kontrakty CIRS,
FX Forward, FX Swap). Ponadto prowadzono prace w obszarze dostosowania systemu i regulacji do
obsługi

procesu

nettingu

i

rozrachunku

wynettowanych

instrukcji.

Równolegle

prowadzono

przygotowania do obsługi procesu rozrachunku instrukcji w częściach a także w zakresie dotyczącym
usługi tri-party repo oraz struktury komunikatów systemowych wykorzystywanych do obsługi tego
rodzaju transakcji. W dniu 19 lutego 2014 r. KNF zatwierdziła zmiany do Regulaminu KDPW w tym
zakresie.

23

Unijne rozporządzenie EMIR nakłada obowiązek rozliczania transakcji z rynku międzybankowego w
autoryzowanych izbach rozliczeniowych CCP. Obowiązek ten wejdzie w życie na przełomie 2014 i 2015
roku.
24
Od dnia 2 stycznia 2013 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. może rozliczać i gwarantować rozliczanie
derywatów OTC 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).
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Działania w zakresie nadzoru nad systemem
płatniczym
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 2013 r., poz.
246 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 I półroczu 2014 r. Prezes NBP wydał jedną decyzję z dnia 20 czerwca 2014 r., dotyczącą zmian w
zasadach funkcjonowania systemu płatności ELIXIR, prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową
S.A. Zmiany dotyczyły wprowadzenia możliwości rozliczania w tym systemie systemów zewnętrznych
oraz zmniejszenia liczby sesji rozliczeniowych w dniu 24 grudnia do dwóch, podobnie, jak to miało miejsce
w odniesieniu do rozliczeń w systemie ELIXIR w dniu 31 grudnia.
Pozostałe działania nadzorcze w I półroczu 2014 r. polegały przede wszystkim na bieżącym monitorowaniu
funkcjonowania systemów płatności z wykorzystaniem informacji pochodzących od operatorów systemów.

2. Działania w zakresie wydawania przez Prezesa NBP opinii ws. krajowych
instytucji płatniczych
Na mocy art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Prezes NBP wydaje opinie w
zakresie usługi płatniczej, wymienionej w art. 3 ust. 1 pkt 5 (usługa acquiringu), którą zamierza świadczyć
podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych w charakterze
krajowej instytucji płatniczej. W tym celu KNF przekazuje Prezesowi NBP kopię dokumentacji złożonej
przez wnioskodawcę (tj. wniosek o wydanie zezwolenia wraz załącznikami), zgodnie z art. 61a ustawy
o usługach płatniczych.
W I półroczu 2014 r. KNF przekazała do opinii Prezesa NBP cztery wnioski podmiotów ubiegających się
o świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, w tym o świadczenie usługi,
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych. Jednocześnie w I półroczu 2014 r. Prezes
NBP wydał cztery pozytywne opinie w przedmiocie świadczenia usługi acquiringu, w tym trzy na
podstawie dokumentacji otrzymanej z KNF jeszcze w II półroczu 2013 r. oraz jedną na podstawie
dokumentacji otrzymanej z KNF w I półroczu 2014 r. Na dzień zakończenia okresu objętego niniejszym
raportem, tj. 30 czerwca 2014 r., trzy wnioski były nadal przedmiotem analizy, prowadzonej w
Departamencie Systemu Płatniczego NBP.
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3. Inne działania
Narodowy Bank Polski, realizując zadanie pt. Wypracowanie koncepcji wyposażenia organów NBP w dodatkowe
kompetencje decyzyjne w zakresie systemu płatniczego i infrastruktury rynku finansowego oraz stworzenie nowych
ram nadzorczych w tym zakresie, wynikające z Planu Działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 20142016, w I połowie 2014 r. wypracował projekt przepisów nowelizujących poszczególne akty prawne, który
przyczyni się do usprawnienia i zwiększenia efektywności działań na rzecz bezpieczeństwa polskiego
systemu płatniczego.

4. Działania w zakresie nadzoru nad systemami rozliczeń i rozrachunku papierów
wartościowych
W I półroczu 2014 r. Prezes NBP, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wydał, w formie postanowień, 3 opinie.
Postanowienia Prezesa NBP odnosiły się do:

zmian Regulaminu KDPW w zakresie wprowadzenia usługi tri-party repo oraz umożliwienia
rozrachunku transakcji w częściach;


zmian Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w zakresie uruchomienia przez
KDPW_CCP S.A. rozliczeń przy wykorzystaniu mechanizmu kompensacji oraz agregacji
zobowiązań i należności wyrażonych w papierach wartościowych, które wynikają z rozliczanych
transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

W związku ze złożeniem w dniu 28 czerwca 2013 r. przez KDPW_CCP S.A. do Komisji Nadzoru
Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako kontrahent centralny w
rozumieniu rozporządzenia EMIR, KNF jako organ wiodący w postępowaniu o udzielenie zezwolenia w
dniu 4 grudnia 2013 r. powołała kolegium nadzorcze dla KDPW_CCP S.A.25 Głównym zadaniem kolegium
nadzorczego w procesie przedmiotowego postępowania było wydanie opinii w zakresie spełniania przez
KDPW_CCP S.A. wszystkich wymogów rozporządzenia EMIR, na podstawie sprawozdania z oceny
ryzyka opracowanego przez KNF. Sprawozdanie z oceny ryzyka w odniesieniu do KDPW_CCP S.A.
zostało przekazane członkom kolegium w dniu 4 marca 2014 r., po czym w dniu 28 marca 2014 r. kolegium
wydało pozytywną opinię w ww. zakresie. Decyzja KNF w przedmiocie autoryzacji KDPW_CCP S.A. jako
kontrahenta centralnego w rozumieniu rozporządzenia EMIR została podjęta na posiedzeniu w dniu 8
kwietnia 2014 r. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 88 ust. 1 rozporządzenia EMIR, w dniu 9
kwietnia 2014 r. KDPW_CCP S.A. została wpisana na prowadzoną przez ESMA listę kontrahentów
centralnych, którzy uzyskali zezwolenia na świadczenie usług lub prowadzenie działalności w Unii
Europejskiej.

25

Jak przedstawiono w Ocenie funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.,
zgodnie z rozporządzeniem EMIR, członkostwo w kolegium przysługuje Europejskiemu Urzędowi
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wszystkim właściwym organom nadzoru oraz
właściwym bankom centralnym, członkom ESBC. Z tego względu w pracach polskiego kolegium udział
biorą przedstawiciele krajowych organów, tj. KNF i NBP, zagranicznych organów nadzorczych z Belgii i
Francji, a także ESMA.
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Wyniki wybranych badań i analiz w zakresie
systemu płatniczego
1. Analiza zasadności i możliwości uczestnictwa złotego w systemie CLS
(Continuous Linked Settlement26)
W I półroczu 2014 r. kontynuowane były prace dotyczące analizy zasadności i możliwości uczestnictwa
złotego w systemie CLS.
Podczas posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego, w dniu 13 grudnia 2013 r. Związek Banków Polskich
zobowiązał się do przeanalizowania i przedstawienia stanowiska środowiska bankowego w zakresie oceny
kosztów i korzyści wynikających dla banków z wprowadzenia złotego do CLS oraz przeprowadzenia
analizy związanego z tym ryzyka, zwracając się jednocześnie do NBP o przedstawienie opinii na temat
wpływu ewentualnego wprowadzenia złotego do rozrachunku w systemie CLS na krajowy system
finansowy.
Opinia NBP w przedmiotowej sprawie została przekazana do Związku Banków Polskich w marcu 2014 r.
Oprócz najważniejszych wniosków z dotychczasowych analiz dotyczących prawnych i technicznych
możliwości oraz formalnych warunków włączenia złotego do systemu CLS, NBP ocenił korzyści i koszty
takiego włączenia z punktu widzenia krajowego sektora bankowego oraz jego wpływ na wielkość i
strukturę obrotów na krajowym rynku walutowym i globalnym rynku transakcji wymiany złotego. NBP
opisał ponadto skalę ryzyka z tytułu rozrachunku transakcji wymiany walut realizowanych przez banki
krajowe i wykorzystywane obecnie metody jego ograniczania oraz skuteczność systemu CLS w
ograniczaniu takiego ryzyka.
NBP poinformował Związek Banków Polskich, iż warunkiem koniecznym włączenia złotego do systemu
CLS jest jednoznaczne wyrażenie, popartego szczegółową analizą, zainteresowania ze strony środowiska
bankowego.
Zgodnie z deklaracją złożoną przez Związek Banków Polskich, stanowisko Zespołu Roboczego ds.
zasadności uczestnictwa w systemie CLS miało zostać wypracowane w przeciągu czterech miesięcy od
otrzymania ww. opinii NBP.
Kontynuacja dalszych działań związanych z ww. analizą jest uzależniona od spodziewanego stanowiska
środowiska bankowego w tej kwestii.

26

CLS (Continuous Linked Settlement) jest to globalny system utworzony dla rozrachunku transakcji
walutowych, przeprowadzanego w sposób ciągły i jednoczesny dla obu stron transakcji na zasadzie PvP
(Payment versus Payment). System ten istotnie ogranicza ryzyko rozrachunku wynikające z realizacji
płatności w różnych terminach, w jakich funkcjonują systemy RTGS poszczególnych walut. Obecnie CLS
rozlicza 17 walut.
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2. Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce
W drugiej połowie 2013 r. NBP rozpoczął, na prośbę Ministerstwa Finansów, wynikającą z dyskusji na
temat możliwości wprowadzenia opłaty surcharge od transakcji bankomatowych, przygotowania do
powołania przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych. Ponadto, z
oficjalnym wnioskiem o zajęcie się tą kwestią przez Radę ds. Systemu Płatniczego, w ramach dedykowanej
grupy roboczej, wystąpił w kwietniu 2013 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Celem prac
zespołu było określenie ewentualnych działań w zakresie rynku usług bankomatowych i opłat
funkcjonujących na tym rynku.
Prace przygotowawcze do powstania Zespołu Roboczego zostały podzielone na dwie części. W pierwszym
etapie prac Narodowy Bank Polski przygotował w okresie III kwartał 2013 r. – I kwartał 2014 r.
kompleksową diagnozę rynku usług bankomatowych. Materiał pt. Analiza opłat na rynku usług
bankomatowych w Polsce, zawierający powyższą diagnozę, przedstawiał m.in.:
ogólną charakterystykę bankomatów,
charakterystykę rynku usług bankomatowych w Polsce,
charakterystykę rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej,
opłaty funkcjonujące na rynku usług bankomatowych.
Raport ten zawierający szczegółową analizę opłat bankomatowych stanowił podstawę do prac Zespołu
Roboczego ds. Opłat Bankomatowych.
Drugi etap prac przygotowawczych nad tematyką opłat bankomatowych miał miejsce w I kwartale 2014 r.
równolegle z przygotowaniem ww. diagnozy i miał na celu przygotowanie dokumentów organizacyjnych
niezbędnych do rozpoczęcia działalności Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych. Decyzją
Przewodniczącego Rady ds. Systemu Płatniczego, w lutym 2014 r. powołano Zespół Roboczy ds. Opłat
Bankomatowych, w skład którego weszli przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego, banków
posiadających największą liczbę bankomatów, podmiotów niebankowych będących operatorami
bankomatów, banków wydających największą liczbę kart i nieposiadających bankomatów, organizacji
płatniczych, pozostałych podmiotów tj.: Federacji Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Związku Banków
Polskich.
Podczas pierwszego spotkania Zespołu Roboczego, które odbyło się dnia 31 marca 2014 r., przedstawiono
przesłanki powstania Zespołu Roboczego oraz propozycje zakresu działania Zespołu, harmonogram prac
oraz zasady ich organizacji.

Zaprezentowano również

diagnozę stanu rozwoju rynku usług

bankomatowych w Polsce oraz opłat funkcjonujących na tym rynku. W dalszej części spotkania uczestnicy
spotkania przedstawili swoje stanowiska w zakresie opłat na rynku usług bankomatowych oraz wyrazili
pogląd, iż prace Zespołu Roboczego pozwolą znaleźć odpowiedzi na wiele dylematów związanych z
rynkiem usług bankomatowych w Polsce. Członkowie Zespołu stwierdzili, że wypracowanie najlepszego
modelu rynku usług bankomatowych oraz poznanie kosztów związanych z budową sieci bankomatowej i
jej utrzymania, jak również poznanie opłat występujących na tym rynku, jest istotne dla tego rynku.
Uczestnicy spotkania poruszyli kilka istotnych kwestii ważnych dla operatorów bankomatów, związanych
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z funkcjonalnością bankomatu polegającą na wyposażeniu bankomatu w dodatkowe funkcje, tak aby
bankomat nie służył jedynie do wypłaty gotówki, ale również umożliwiał pełną obsługę rachunku
bankowego, co mogłoby być udogodnieniem dla klientów, a dla operatorów bankomatów dodatkowym
dochodem. Poruszono również inne kwestie związane z funkcjonowaniem rynku usług bankomatowych,
takie jak ścisłe powiązanie liczby rachunków bankowych z liczbą bankomatów funkcjonujących na rynku,
wpływ rozwoju sieci bankomatowej na rozwój obrotu bezgotówkowego, rozwój usługi cash back jako
alternatywnej formy pobierania gotówki oraz wprowadzenie opłaty surcharge od wypłaty gotówki z
bankomatu. Padło wiele różnych opinii dotyczących ewentualnego wprowadzenia opłaty surcharge,
skutków dopuszczenia jej stosowania, miejsca zastosowania, rodzaju urządzeń, w których byłaby
stosowana, skutków jej wprowadzenia dla konsumentów oraz całego rynku bankomatowego jak również
barier prawnych jej wprowadzenia i sposobów jej regulowania.
Wskazano, iż należałoby uzupełnić opracowany przez Narodowy Bank Polski raport o informacje
dotyczące funkcjonowania bankomatów na innych rynkach oraz o potencjalne kierunki ewolucji modelu
biznesowego w odniesieniu do całego rynku, a nie tylko poszczególnych podmiotów. Zaproponowano, by
NBP przygotował ankietę, w której poprosi o przekazanie dodatkowych, bardziej szczegółowych
informacji.
W ramach działań podjętych po inauguracyjnym spotkaniu Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych
uzupełniono raport stanowiący podstawę do prac Zespołu. Raport został uzupełniony o rozdział dotyczący
wybranych rynków zagranicznych i analizę ich rynku usług bankomatowych. Przeanalizowane kraje to
między innymi: Finlandia, Francja, Niemcy, Portugalia oraz Wielka Brytania. Oprócz uzupełnienia raportu
o ww. rozdział, naniesione zostały uwagi zgłoszone przez członków Zespołu Roboczego. Materiał ten
został najpierw przedstawiony na posiedzeniu RSP w dniu 14 kwietnia 2014 r., a następnie, po
uzupełnieniu m.in. o rozdział dotyczący zagranicznych doświadczeń w zakresie opłat na rynku
bankomatowym, był przedstawiony RSP na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2014 r. Finalne opracowanie
zostało opublikowane na stronie internetowej NBP27.
Zgodnie z ustaleniami z pierwszego spotkania, NBP przeprowadził w czerwcu 2014 r. badanie ankietowe
wśród członków Zespołu Roboczego, dotyczące wybranych zagadnień z zakresu rynku usług
bankomatowych, w tym modeli opłat na tym rynku oraz ponoszonych kosztów i uzyskiwanych
przychodów. NBP stworzył kwestionariusze ankietowe, które rozesłane zostały do wszystkich podmiotów
biorących udział w pracach Zespołu. Po otrzymaniu odpowiedzi od wszystkich respondentów
przygotowana została analiza, którą zaprezentowano podczas drugiego spotkania ZROB w dniu 16 lipca
2014 r. W trakcie przygotowywania badania ankietowego oraz jego analizy, przeprowadzone zostały
spotkania bilateralne między przedstawicielami NBP a wybranymi uczestnikami Zespołu Roboczego ds.
Opłat Bankomatowych.
Prace Zespołu Roboczego były kontynuowane w III kwartale 2014 r. i zakończyły się przyjęciem raportu
końcowego we wrześniu 2014 r.

27

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/bankomaty/bankomaty.html
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3. Projekt badawczy nt. kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim
Narodowy Bank Polski w pierwszym półroczu 2014 r. kontynuował prace w ramach badania kosztów
instrumentów płatniczych na rynku polskim. Badanie to jest oparte na badaniu kosztów instrumentów
płatniczych, przeprowadzonym w latach 2009-2012 pod kierunkiem Europejskiego Banku Centralnego, w
którym wzięło udział 13 państw z Unii Europejskiej. Wyniki tego szeroko zakrojonego projektu zostały
przedstawione w opublikowanym na stronie internetowej EBC w 2012 r. opracowaniu pt. „The social and
private costs of retail payment instruments. A European perspective”. Ważnym punktem odniesienia stało się
także badanie przeprowadzone przez Bank Norwegii w 2007 r. (aktualizowane w 2013 r.). Wyniki tego
badania zostały opublikowane w 2009 r. w raporcie pt. „Costs in the Norwegian Payment System”.
Wyniki tego pierwszego w Polsce tak kompleksowego badania powinny przyczynić się do uzyskania
ważnych szacunków dla polskiego rynku płatniczego w zakresie kosztów społecznych i prywatnych
instrumentów płatniczych, ponoszonych przez poszczególne najważniejsze strony łańcucha płatności.
Badanie to będzie miało także znaczenie dla całej polskiej gospodarki, ponieważ finalnie ma umożliwić
oszacowanie całkowitych kosztów płatności, a także możliwych do uzyskania oszczędności w efekcie
zmiany struktury płatności z gotówkowej na bezgotówkową.
W pierwszym półroczu 2014 r. Zespół Roboczy ds. badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku
polskim, który realizuje badanie od strony operacyjnej, ustalił zakres podmiotowy i przedmiotowy
badania. Zespół Roboczy został także podzielony na sześć podzespołów: ds. banku centralnego, ds.
banków, ds. podmiotów infrastruktury płatniczej, ds. CIT (Cash-in-Transit), ds. akceptantów oraz ds.
konsumentów. Podzespoły podjęły pracę nad metodyką właściwą dla ich obszaru badania kosztów
płatności i przygotowaniem formularzy ankietowych, które będą wypełniane przez podmioty objęte
badaniem. Ponadto w czerwcu 2014 r. w NBP miały miejsce warsztaty z udziałem przedstawiciela
Narodowego Banku Danii, który zaprezentował duńskie badanie kosztów płatności przeprowadzone w
ramach projektu EBC. NBP nawiązał także bilateralną współpracę z Bankiem Norwegii, który już
kilkukrotnie przeprowadzał badanie kosztów instrumentów płatniczych. Szczególnym przedmiotem
zainteresowania w tym kontekście jest badanie skierowane do banków.
Badanie kosztów instrumentów płatniczych będzie kontynuowane w 2014 r. i 2015 r.

4. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorców przez Fundację Rozwoju
Obrotu Bezgotówkowego nt. zmiany stawek opłaty interchange
W dniach od 16 czerwca do 9 lipca 2014 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego we współpracy ze
Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Polską Izbą Paliw Płynnych, Polską Izbą Handlu oraz
Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług przeprowadziła internetowe badanie ankietowe wśród
akceptantów nt. renegocjacji umów z agentami rozliczeniowymi po ustawowej zmianie wysokości stawki
interchange od 1 lipca 2014 r.28 Ankieta została skierowana do kilkuset przedsiębiorców. W raporcie nie
podano jednak, ile uzyskano odpowiedzi.

28

Badanie zmian podejścia agentów rozliczeniowych w świetle regulacji ustawowej wysokości opłaty interchange.
Raport z badana ankietowego, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2014.
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Prawie 78% ankietowanych firm nie otrzymało w okresie ostatnich 3 miesięcy, bez wystosowywania
specjalnej prośby, nowych warunków opłat za płatności kartowe po 1 lipca od swojego agenta
rozliczeniowego. Tylko 30% przedsiębiorstw, które nie otrzymało propozycji nowych stawek od agenta
rozliczeniowego, zgłosiło się do niego i poprosiło o ich zmianę. Spośród nich 16% przedsiębiorców nie była
usatysfakcjonowana z nowych warunków współpracy. Satysfakcjonujące warunki otrzymało natomiast
16% ankietowanych. Reszta, czyli aż 70% firm, nie zwróciła się do agentów rozliczeniowych o
wprowadzenie po 1 lipca 2014 r. nowej niższej stawki do zawartych umów. Przedsiębiorcy pytani o
przyczyny, dlaczego nie zgłosili się do agentów rozliczeniowych o zmianę stawek za płatności kartami,
odpowiadali, że: brak im czasu; liczą, że agenci sami się do nich zgłoszą; uważają, że obniżka zostanie
wprowadzona do umowy „automatycznie”. Wielu przedsiębiorców nie miało pojęcia o możliwości
dokonania takiej zmiany w czasie trwania umowy.
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ADF – Akademia Dostępne Finanse
BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
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
DSP – Departament Systemu Płatniczego NBP
EACHA – European Automated Clearing House Association (Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych)
EBA – European Banking Authority
EMIR – European Market Infrastructure Regulation – Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów
transakcji
ESMA - European Securities and Markets Authority - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych
Express ELIXIR – system płatności, prowadzony przez KIR S.A., rozliczający płatności w trybie
natychmiastowym
GPW S.A. – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW S.A. – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KDPW_CCP S.A. – izba rozliczeniowa
KGU SORBNET2 – Krajowa Grupa Użytkowników SORBNET2
KIR S.A. – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
KSKOK – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
NBP – Narodowy Bank Polski
OTC – Over-the-counter – rynek pozagiełdowy
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
RTS – Regulatory Technical Standarts – regulacyjne standarty techniczne i wykonawcze będące
uzupełnieniem rozporządzenia EMIR opracowane w ramach ESMA
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, funkcjonujący do dnia 9 czerwca 2013 r.
SORBNET2 – nowa generacja systemu SORBNET, funkcjonujący od dnia 10 czerwca 2013 r.
SORBNET-EURO – polski system RTGS dla płatności w euro, funkcjonujący do dnia 18 listopada 2011 r.
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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T2-S – system TARGET2-Securities
TARGET2 - Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System – transeuropejski
zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym
UE – Unia Europejska
TARGET2-NBP – polski komponent systemu TARGET2
TR – Trade Repository – repozytorium transakcji
ZBP - Związek Banków Polskich
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