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Dotychczasowe działania NBP skierowane do uczestników TARGET2-NBP w 

związku z konsolidacją systemu TARGET2 z platformą TARGET2-Securities 

(konsolidacja T2-T2S) 

■ Spotkanie Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2 (KGU-TARGET2) w czerwcu 2017 r. 

■ Spotkania Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay) w marcu i grudniu 2018 r. 

NBP zaprezentował główne założenia konsolidacji T2-T2S oraz zasady raportowania do NBP gotowości 

uczestników TARGET2-NBP do migracji na nowy system T2. 

■ Przedstawienie materiału informacyjnego nt. konsolidacji T2-T2S na potrzeby Rady ds. Systemu 

Płatniczego w grudniu 2018 r.

■ Informacja dla uczestników TARGET2-NBP w grudniu 2018 r. na temat rozpoczęcia prac w ramach 

projektu Konsolidacja T2-T2S, w tym procesu monitorowania przez EBC poziomu gotowości 

uczestników systemu do migracji

■ Przekazywanie osobom do kontaktu w sprawie projektu po stronie uczestników bieżących informacji 

dotyczących założeń i przygotowań do migracji, w tym dokumentacji systemu, wyboru dostawców usług 

sieciowych, nowych komunikatów itd.

■ Utworzenie dedykowanej skrzynki mailowej T2konsolidacja@nbp.pl, na którą mogą być kierowane 

wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konsolidacji T2-T2S

mailto:T2konsolidacja@nbp.pl
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Najważniejsze założenia EBC dotyczące konsolidacji systemu 

TARGET2 z platformą TARGET2-Securities (konsolidacja T2-T2S)

■ Przejście na komunikaty MX, zgodne ze standardem ISO 20022

■ Możliwość wyboru dostawcy usług sieciowych oraz wielowalutowość nowego systemu

■ Przyjęcie założenia migracji na zasadzie Big Bang: 

■ wymagający harmonogram realizacji projektu – przygotowań do migracji do nowego systemu

■ opóźnienie w gotowości do migracji będzie dla uczestników systemu TARGET2 oznaczało brak 

bezpośredniego dostępu do rozrachunku płatności i rozrachunku systemów zewnętrznych w 

pieniądzu banku centralnego w euro, brak możliwości otrzymywania kredytu intraday, konieczność 

zapewnienia sobie dostępu do płatności w euro za pośrednictwem innego podmiotu.

■ Ścisły monitoring i nadzór EBC nad postępem prac przygotowawczych zarówno banków 

centralnych, jak i pozostałych uczestników systemu TARGET2 – system cyklicznego 

raportowania nt. gotowości do połączenia z nowym systemem RTGS
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Organizacja prac EBC związanych z konsolidacją T2-T2S

■ TARGET Consolidation Contact Group (TCCG) – działa od lutego 2018 r. (kontynuuje prace 

prowadzone od grudnia 2016 r. w ramach Task Force on Future RTGS Services). 

Odpowiedzialna przede wszystkim za opracowanie dokumentacji funkcjonalnej nowego 

systemu.

■ TARGET Services Working Group (TSWG) – działa od marca 2018 r., dedykowana bankom 

centralnym. Odpowiedzialna za nowy, skonsolidowany system i zapewnienie gotowości 

banków centralnych do migracji na TIPS. 

■ T2 Migration Testing and Readiness Subgroup (MTRSG) – działa od stycznia 2019 r., 

podgrupa TSWG odpowiedzialna za wypracowanie szczegółowych zasad migracji na nowy 

system, a także za raportowanie poziomu gotowości uczestników do migracji.

■ Pozostałe grupy robocze i zespoły zadaniowe (np. T2/T2S Consolidation Project Task Force 

przy komitecie AMICO).
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Terminy realizacji zadań w ramach konsolidacji T2-T2S oczekiwane przez EBC – podstawa harmonogramu Projektu 

Konsolidacja T2-T2S (Overall key milestones to ensure a successful big-bang migration in November 2021)

2018 grudzień ▪ uruchomienie projektu 

2019

marzec ▪ rozpoczęcie prac analitycznych – wewnętrzna ocena zakresu prac dostosowawczych

15 lipca ▪ ustalenie kryteriów wyboru dostawcy usług sieciowych

wrzesień
▪ zakończenie prac analitycznych, w tym oceny zakresu prac dostosowawczych

▪ rozpoczęcie prac nad dokumentacją zmian w systemach informatycznych

grudzień ▪ ustalenie strategii podłączenia do nowego systemu

2020

marzec

▪ zakończenie prac nad dokumentacją zmian w systemach informatycznych

▪ rozpoczęcie prac nad dostosowaniem oprogramowania do nowych wymogów T2

▪ przygotowanie umowy z dostawcą usług sieciowych

czerwiec ▪ rozpoczęcie testów wewnętrznych

lipiec ▪ wybór dostawcy usług sieciowych – podpisanie umowy

październik ▪ dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów T2

grudzień
▪ zakończenie testów wewnętrznych 

▪ rozpoczęcie testów łączności 

2021 luty ▪ zakończenie testów łączności i rozpoczęcie testów z użytkownikami

wrzesień

▪ zakończenie testów z użytkownikami

▪ zakończenie prac związanych ze zmianami prawnymi 

▪ zakończenie szkoleń pracowników 

1 października ▪ gotowość do migracji w środowisku produkcyjnym

5 listopada ▪ zakończenie działań migracyjnych

22 listopada ▪ uruchomienie T2 service



Zadanie nr 13: 

Przygotowanie NBP do uczestnictwa w skonsolidowanym systemie TARGET2

■ Efekt końcowy: uczestnictwo NBP w systemie powstałym z konsolidacji systemu 
TARGET2 i platformy TARGET2-Securities

■ Termin realizacji: 2019-2021

■ Odpowiedzialny: Departament Systemu Płatniczego (DSP)

■ We współpracy z: Departamentem Informatyki i Telekomunikacji (DIT), Departamentem 
Rachunkowości i Finansów (DRF), Departamentem Operacji Krajowych (DOK), 
Departamentem Rozliczeń Transakcji Finansowych (DRTF), Departamentem Prawnym 
(DP), Departamentem Operacji Zagranicznych (DOZ)
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Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2019-2021, 

przyjęty przez Zarząd NBP w dniu 25 października 2018 r.



■ Uruchomienie decyzją Zarządu NBP w dniu 7 lutego 2019 r.

■ Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu (KSP) Konsolidacja T2-T2S w dniu 18 lutego

2019 r.

■ Skład KSP Konsolidacja T2-T2S: 

▪ Przewodnicząca: pani Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP

▪ Przedstawiciel inicjatora: pan Adam Tochmański, Dyrektor DSP

▪ Przedstawiciel wykonawców: pan Witold Wieteska, Zastępca Dyrektora DIT

■ Kierownik projektu: pani Agnieszka Gajo, Naczelnik WRSP w DSP

■ Zespół projektowy: 60 osób z 7 departamentów: DSP, DIT, DOK, DOZ, DP, DRF, DRTF

■ Uruchomienie dedykowanej skrzynki kontaktowej dla uczestników TARGET2-NBP –

T2konsolidacja@nbp.pl

■ Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczestnikami TARGET2-NBP w sprawie konsolidacji T2-T2S i 

monitorowania przez EBC poziomu gotowości uczestników do migracji
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Projekt Konsolidacja T2-T2S w NBP

mailto:T2konsolidacja@nbp.pl
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Harmonogram realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S w NBP
I kwartał 2019 r.

Rozpoczęcie realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S, utworzenie Komitetu Sterującego Projektu oraz powołanie Zespołu 

Projektowego

Od III 2019 r. do 23 XII 2019 r.

Prace analityczne:

■ analiza wymagań biznesowych i funkcjonalnych nowego systemu,

■ rozpoczęcie procedury wyboru dostawcy usług sieciowych,

■ określenie zakresu zmian w systemach informatycznych NBP 

Od 24 XII 2019 r. do 30 IX 2021 r.

Prace wykonawcze i testy:

■ implementacja zmian w systemach informatycznych NBP oraz wewnętrznych procedurach NBP,

■ zakończenie procedury wyboru dostawcy usług sieciowych, 

■ testy

Od 1 X 2021 r. do 22 XI 2021 r.

Wdrożenie nowego systemu:

■ gotowość do rozpoczęcia migracji w środowisku produkcyjnym, 

■ migracja NBP do nowego systemu,

■ uruchomienie nowego systemu 

Do 31 XII 2021 r.

Zakończenie projektu



■ Określenie zakresu zmian w poszczególnych systemach informatycznych NBP i rozpoczęcie prac 

nad dostosowaniem oprogramowania

■ Wybór dostawcy usług sieciowych i podpisanie umowy

■ Rozpoczęcie testów wewnętrznych 

■ Ścisłe monitorowanie przygotowań po stronie uczestników TARGET2-NBP

■ Udostępnienie przez EBC pierwszych projektów dokumentacji prawnej i operacyjnej nowego systemu 

planowane na lipiec 2020 r. – możliwe konsultacje z uczestnikami rynku w III kwartale 2020 r.; 

publikacja  wytycznych EBC dotyczących nowego systemu planowana jest na dzień 26 lutego 2021 r.

■ Kolejne spotkania z uczestnikami TARGET2-NBP poświęcone dalszym pracom nad Projektem 

Konsolidacji T2-T2S (2020 r.)

■ Bieżące przekazywanie uczestnikom TARGET2-NBP dalszych istotnych informacji na temat procesu 

przygotowań do migracji za pośrednictwem skrzynki T2konsolidacja@nbp.pl

Wszelkie pytania należy kierować na adres: T2konsolidacja@nbp.pl
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Najbliższe planowane działania związane z projektem

mailto:T2konsolidacja@nbp.pl
mailto:T2konsolidacja@nbp.pl


■ Prosimy o przekazywanie aktualnych danych kontaktowych do osób zajmujących się 

w Państwa instytucjach projektem na adres: 

T2konsolidacja@nbp.pl

■ Wszelkie pytania lub wątpliwości również prosimy kierować na ten adres.
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Prośba o aktualne dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za 

realizację projektu Konsolidacja T2-T2S 

mailto:T2konsolidacja@nbp.pl


Dyrektor

Departament Systemu Płatniczego

adam.tochmanski@nbp.pl

Adam Tochmański


