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Rada ds. Systemu Płatniczego     Warszawa, 2001-03-28 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 roku 

 

1. Wprowadzenie 

 

Rok 2000 był drugim pełnym rokiem działalności Rady ds. Systemu Płatniczego, organu 

opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. 

Sprawozdanie z działalności Rady w 1999 r., obejmujące także jej początkową fazę w IV 

kwartale 1998 r., zostało przyjęte przez Radę na posiedzeniu w dniu 23 marca 2000 r., 

a następnie przedłożone Zarządowi Narodowego Banku Polskiego, który zaakceptował je 

na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2000 r., uznając równocześnie działalność Rady za 

prawidłową. 

 

2. Działalność Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 r. 

 

2.1. Aspekty organizacyjne 

 

Skład osobowy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 r. przedstawiono w załączniku nr 1. 

Poza członkami Rady w posiedzeniach uczestniczyli eksperci z instytucji reprezentowanych 

w Radzie, a także zaproszeni przedstawiciele innych instytucji, jeśli ich obecność 

była uzasadniona tematyką posiedzenia. 

 

Merytoryczny zakres działalności Rady w roku sprawozdawczym określa Roczny plan pracy 

Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 roku, zwany dalej Planem (załącznik nr 2), opracowany 

na podstawie propozycji członków Rady i przyjęty na posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2000 r. 

Zgodnie z odpowiednimi decyzjami instytucji reprezentowanych w Radzie, Planem objęto m. in. 

niektóre niezrealizowane pozycje z Rocznego planu pracy Rady ds. Systemu Płatniczego 

w 1999 r. 
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W 2000 roku Rada odbyła łącznie sześć posiedzeń. Miejscem trzech z nich była siedziba 

Centrali NBP, dwa, zorganizowane przez Związek Banków Polskich, odbyły się w Klubie 

Bankowca w Warszawie, zaś jedno posiedzenie zorganizowała Krajowa Izba Rozliczeniowa SA 

w siedzibie swojej Centrali. 

W pierwszym półroczu 2000 r. Rada odbyła trzy posiedzenia w dniach: 3 stycznia, 23 marca 

i 14 czerwca. Pierwsze z nich miało charakter specjalny i poświęcone było ocenie przejścia 

polskiego systemu płatniczego przez przełom 1999 i 2000 roku. Dwa pozostałe objęte były 

Planem, a ich porządek wyczerpywał problematykę zawartą w tym dokumencie. Dodatkowo, 

na posiedzeniu w marcu 2000 r. NBP przedstawił Radzie do zaopiniowania projekt uchwały 

Zarządu NBP w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank 

Polski. 

W drugim półroczu odbyły się trzy posiedzenia, w tym dwa posiedzenia przewidziane w Planie 

(w dniach: 21 września i 21 grudnia) oraz jedno dodatkowe (w dniu 25 października), zwołane 

w związku z koniecznością zebrania uwag i zasięgnięcia opinii Rady w sprawie pakietu 

projektów trzech nowych aktów prawnych, implementujących do polskiego prawa podstawowe 

regulacje Unii Europejskiej w dziedzinie systemu płatniczego. Projektami tymi były: 

1) projekt ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych, 

2) projekt ustawy o kartach płatniczych i innych elektronicznych instrumentach płatniczych 

oraz o pieniądzu elektronicznym, 

3) projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przelewów transgranicznych. 

Na posiedzeniu tym NBP przedstawił również Radzie, w celu zaopiniowania, projekt uchwały 

Zarządu NBP zmieniającej uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków 

banków przez Narodowy Bank Polski. 

 

Ponadto w drugim półroczu 2000 r. wystąpiły następujące odstępstwa od Planu: 

• Związek Banków Polskich wycofał z przewidzianego na wrzesień posiedzenia temat 

Ramowe reguły postępowania w zakresie planowania awaryjnego działania banków 

w sytuacji zagrożeń dotyczących rozliczeń pieniężnych, ponieważ problemy objęte tym 

tematem zostały omówione w kontekście oceny przejścia polskiego systemu płatniczego 

przez przełom 1999 i 2000 roku na posiedzeniu w dniu 3 stycznia, oraz w czasie 

rozpatrywania problematyki gwarancji rozrachunku na posiedzeniu w czerwcu 2000 r., 
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• na wniosek Związku Banków Polskich Rada podjęła decyzję o przesunięciu dyskusji 

nad projektem ustawy o kartach płatniczych z posiedzenia w dniu 21 września 

na posiedzenie w dniu 25 października  

Pięciu posiedzeniom przewodniczył p. Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca 

Prezesa NBP, jednemu – p. Andrzej Topiński, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu 

Związku Banków Polskich. 

 

Po każdym posiedzeniu wydawano komunikat prasowy. 

 

2.2.  Aspekty merytoryczne 

 

W roku sprawozdawczym prace Rady grupowały się w następujących obszarach tematycznych: 

• dostosowanie polskiego systemu płatniczego do wymagań obowiązujących w Unii 

Europejskiej, 

• prawne i organizacyjno-techniczne aspekty elektronizacji obrotu płatniczego, 

• pozostałe tematy dotyczące usprawnienia obrotu płatniczego, 

• opinie Rady na temat opracowań przeznaczonych do przedłożenia Zarządowi NBP. 

 

Poniżej zaprezentowano krótkie omówienie postanowień Rady wynikających z rozpatrywania 

poszczególnych tematów według podanej wyżej klasyfikacji, jak również informacje 

o ewentualnym dalszym ciągu prac nad tymi tematami po ich rozpatrzeniu przez Radę. 

 

2.2.1. Dostosowanie polskiego systemu płatniczego do wymagań obowiązujących w Unii 

Europejskiej 

 

Rozwój systemu SORBNET w 1999 r. i kierunki jego rozwoju w najbliższych latach 

Rada przyjęła informację Departamentu Systemu Płatniczego NBP na temat rozwoju systemu 

SORBNET w 1999 r. i kierunków jego rozwoju w najbliższych latach, która przedstawiała m. in. 

zrealizowane i planowane zmiany dostosowujące system SORBNET do rozwiązań przyjętych 

w systemach RTGS funkcjonujących w krajach UE.  

Informacja była następnie przedstawiana Zarządowi NBP, który przyjął ją na posiedzeniu w dniu 

26 maja 2000 r. 
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Ocena spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych 

międzynarodowych standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących 

w krajach Unii Europejskiej  

Rada przyjęła informację KDPW SA oraz NBP  na temat spełniania przez funkcjonujące 

w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych międzynarodowych standardów, 

ze szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 

Informacja stała się przesłanką do podjęcia dalszych działań usprawniających w polskich 

systemach rozrachunku papierów wartościowych, zwłaszcza w KDPW SA. 

 

Projekt ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych 

W dyskusji zgłoszono szereg uwag ogólnych do zaprezentowanego projektu. Po wyjaśnieniu 

części wątpliwości zgłoszonych podczas dyskusji przedstawiciel NBP zwrócił się do członków 

Rady z prośbą o przekazanie ewentualnych dodatkowych uwag do przedmiotowego projektu 

do Departamentu Systemu Płatniczego NBP w terminie do dnia 6 listopada 2000 r. 

Projekt ustawy był następnie rozpatrywany przez Zarząd NBP w listopadzie 2000 r. i przekazany 

do dalszych prac legislacyjnych do Ministerstwa Finansów. 

 

Projekt ustawy o kartach płatniczych i innych elektronicznych instrumentach płatniczych oraz 

o pieniądzu elektronicznym  

W dyskusji zgłoszono szereg uwag szczegółowych do projektu ustawy i przedstawiono 

harmonogram dalszych prac nad tym dokumentem. Uzgodniono, że dodatkowe uwagi 

szczegółowe zostaną przekazane do Związku Banków Polskich w terminie do dnia 1 listopada 

2000 r., a ZBP przygotuje nową wersję projektu ustawy do dnia 10 listopada 2000 r. Końcowa 

wersja projektu ustawy została przekazana do Ministerstwa Finansów na początku grudnia 

2000 r. 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przelewów transgranicznych  

W dyskusji nie zgłoszono uwag o charakterze ogólnym. 

Uzgodniono, że uwagi szczegółowe zostaną przekazane do Narodowego Banku Polskiego 

w terminie do 6 listopada 2000 r. 
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Projekt rozporządzenia był następnie rozpatrywany przez Zarząd NBP w listopadzie 2000 r. 

i przekazany do Ministerstwa Finansów. 

 

System płatniczy a ochrona konsumenta  

Po dyskusji Rada przyjęła informację Związku Banków Polskich o ochronie praw konsumenta 

w systemie płatniczym, w której szczególne znaczenie miały sprawy związane z dostosowaniem 

polskiego prawa do regulacji unijnych o charakterze prokonsumenckim. 

 

Ocena spełniania przez polski system płatniczy 10 minimalnych zasad obowiązujących 

dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej  

Rada przyjęła zaprezentowany materiał i w wyniku dyskusji uznała za celowe włączenie 

problematyki: 

• udziału banków zagranicznych w KIR SA, 

• możliwości realizowania płatności transgranicznych za pośrednictwem izb rozliczeniowych, 

• zagadnień związanych z pobieraniem opłat za usługi związane z prowadzeniem rachunków, 

do Rocznego planu pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2001 roku. 

 

 
2.2.2. Prawne i organizacyjno-techniczne aspekty elektronizacji obrotu płatniczego 

 

Wprowadzenie jednolitego standardu numeru rachunku bankowego w Polsce  

Rada przyjęła informację Związku Banków Polskich na temat działań związanych z wdrażaniem 

jednolitego standardu numeru rachunku bankowego w Polsce, opartego na międzynarodowym 

standardzie IBAN. Rada udzieliła rekomendacji standardowi numeru rachunku bankowego 

(NRB) o stałej długości, wynoszącej 26 znaków. 

Powyższy standard został następnie zarekomendowany polskim bankom do stosowania przez 

Walne Zgromadzenie ZBP w kwietniu 2000 r. 

 

Porozumienie międzybankowe nt. ucinania obiegu czeków w postaci papierowej 

oraz wprowadzenie odpowiedniego typu komunikatu w systemie ELIXIR  

Rada przyjęła informację Związku Banków Polskich oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej SA 

o porozumieniu międzybankowym nt. ucinania obiegu czeków w postaci papierowej oraz 

wprowadzeniu odpowiedniego typu komunikatu w systemie ELIXIR. 
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Prace nad tym tematem były kontynuowane w ZBP i KIR SA, zaś wdrożenie "ucięcia" czeków 

z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych miało miejsce od stycznia 2001 r. 

 

Wprowadzenie odrębnego typu komunikatu elektronicznego w systemie ELIXIR dla opłacenia 

zobowiązań podatkowych wraz z ustaleniem zakresu kontroli takich zleceń przez banki  

Rada przyjęła informację KIR SA na temat wprowadzenia odrębnego typu komunikatu 

elektronicznego w systemie ELIXIR dla opłacenia zobowiązań podatkowych wraz z ustaleniem 

zakresu kontroli takich zleceń przez banki. 

Prace w tym zakresie nie zostały jeszcze zakończone z uwago na to, że nie zostały jeszcze 

przyjęte regulacje prawne wprowadzające obligatoryjność rozliczania płatności podatkowych 

w drodze elektronicznej, podobnie jak na rzecz ZUS. 

 

Karty płatnicze wydawane przez instytucje niefinansowe (sieci handlowe, sieci stacji paliw itp.) 

- zasady ich funkcjonowania i rozliczeń  

Rada przyjęła przygotowaną przez PolCard SA informację na temat kart płatniczych 

wydawanych przez instytucje niefinansowe (sieci handlowe, sieci stacji paliw itp.), zasad ich 

funkcjonowania i rozliczeń.  

 

Przesłanki i perspektywy eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń międzybankowych  

W wyniku dyskusji nad materiałem zaprezentowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA 

Rada przychyliła się do propozycji: 

• zorganizowania spotkania w gronie złożonym z przedstawicieli Narodowego Banku 

Polskiego, Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Finansów w celu ustalenia grupy 

standardów, które należałoby wdrożyć w sektorze bankowym jako obligatoryjne, 

• podjęcia współpracy trzech wymienionych wyżej instytucji na rzecz stworzenia delegacji 

prawnych dla Prezesa NBP i/lub Ministra Finansów do obligatoryjnego wprowadzania 

standardów w sektorze bankowym. 

Zaproponowane spotkania miały miejsce w lutym i marcu 2001 r. i planowane jest 

przygotowanie zapisów zmian do ustawy Prawo bankowe, które mogłyby ww. obligatoryjność 

wprowadzić. 
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Bankowość internetowa - rozwój i doświadczenia banków polskich  

Rada przyjęła informację Związku Banków Polskich na temat Bankowość internetowa – rozwój 

i doświadczenia polskich banków. 

 

2.2.3. Pozostałe tematy dotyczące usprawnienia obrotu płatniczego 

 

Ocena systemu rozliczeń papierów wartościowych, a w szczególności obligacji skarbowych 

w II półroczu 1999 r.  

Rada przyjęła informację Ministerstwa Finansów na powyższy temat. W związku z poruszanymi 

w dyskusji wieloma zagadnieniami technicznymi o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania 

rynku obligacji skarbowych, Rada uznała za wskazane przedyskutowanie poza jej forum, 

w gronie złożonym z przedstawicieli NBP, KDPW SA, MF i banków, perspektyw czasowych 

i możliwych rozwiązań technicznych zmierzających do usunięcia barier ograniczających 

płynność rynku obligacji skarbowych oraz przedstawienie Radzie harmonogramu rozwiązania 

głównych problemów związanych z płynnością rynku obligacji skarbowych na posiedzeniu 

w czerwcu 2000 r.  

Postanowienie zostało zrealizowane. 

 

Projekt utworzenia funduszu gwarancyjnego dla zapewnienia rozrachunku międzybankowego 

przeprowadzanego w Narodowym Banku Polskim z tytułu rozliczeń pieniężnych 

dokonywanych za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej SA  

Rada przyjęła informację KIR SA na temat przedmiotowego projektu i w wyniku dyskusji 

udzieliła rekomendacji proponowanemu przez NBP rozwiązaniu, polegającemu na umieszczeniu 

w znowelizowanej ustawie Prawo bankowe przepisu o fakultatywnym tworzeniu takiego 

funduszu i nie podleganiu jego środków egzekucji. Równocześnie, ze względu na wstępną, 

negatywną opinię polskich banków w sprawie utworzenia funduszu gwarantującego 

rozrachunek, Rada zaleciła zastosowanie w pierwszym rzędzie innych możliwych rozwiązań 

wspomagających terminowość rozrachunku międzybankowego. 
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Połączenie (kompensowanie) rozliczeń w systemach KIR SA z rozliczeniami w systemach kart 

płatniczych  

Rada przyjęła informację Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na temat połączenia 

(kompensowania) rozliczeń w systemach KIR SA z rozliczeniami w systemach kart płatniczych. 

KIR SA wprowadziła w swoich systemach i regulaminie odpowiednie zmiany umożliwiające 

tego typu połączenie, jednakże brak chęci do takiego połączenia ze strony podmiotów 

prowadzących systemy rozliczeń kartowych spowodował brak wejścia w życie planowanego 

rozwiązania. 

 

Ocena funkcjonowania systemu depozytów gotówkowych NBP w bankach  

Rada przyjęła dokonaną przez Narodowy Bank Polski ocenę oraz propozycje zmian 

w funkcjonowaniu systemu depozytów gotówkowych NBP w bankach i upoważniła p. J. Stopyrę 

do przedstawienia tych propozycji Zarządowi NBP, co miało miejsce w dniu 30 czerwca 2000 r. 

 

Międzybankowe rozliczenia walutowe w polskim systemie bankowym  

Wobec wyraźnie zarysowanej różnicy zdań na temat celowości tworzenia przedmiotowego 

systemu i możliwych form jego utworzenia, Rada ograniczyła się do przyjęcia informacji 

Związku Banków Polskich nt. Międzybankowe rozliczenia walutowe w polskim systemie 

bankowym, uznając równocześnie za wskazane, by KIR SA na jednym z następnych posiedzeń 

Rady ds. Systemu Płatniczego przedstawiła koncepcję systemu EURO-ELIXIR.  

 

Międzybankowe przelewy wysokokwotowe – zasady preawizowania  

Rada przyjęła przygotowaną przez ZBP informację na powyższy temat.  

 

2.2.4. Opinie Rady na temat opracowań przeznaczonych do przedłożenia Zarządowi NBP 

 

Ocena funkcjonowania systemu płatniczego w II półroczu 1999 r. 

Rada przyjęła przedstawiony przez Departament Systemu Płatniczego NBP materiał Ocena 

funkcjonowania systemu płatniczego w II półroczu 1999 r. bez uwag i zastrzeżeń. Materiał był 

następnie omawiany na posiedzeniu Zarządu NBP w dniu 7 kwietnia 2000 r. 

 

Ocena funkcjonowania systemu płatniczego w I półroczu 2000 r.  



 9

Członkowie Rady przyjęli przedstawiony przez Departament Systemu Płatniczego NBP materiał 

Ocena funkcjonowania systemu płatniczego w I półroczu 2000  r. bez uwag i zastrzeżeń, 

rekomendując przekazanie zaprezentowanego materiału do rozpatrzenia przez Zarząd NBP, 

co miało miejsce w dniu 6 października 2000 r. 

 

Projekt uchwały Zarządu NBP w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków 

banków przez Narodowy Bank Polski 

Rada postanowiła zarekomendować Zarządowi Narodowego Banku Polskiego powyższy projekt 

bez uwag i zastrzeżeń.  

Zarząd NBP podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie na swym posiedzeniu w dniu 31 marca 

2000 r. 

 

Projekt uchwały Zarządu NBP zmieniającej uchwałę w sprawie warunków otwierania 

i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada postanowiła, że ewentualne uwagi członków Rady 

na temat projektu zostaną przekazane do NBP drogą korespondencyjną.  

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie na swym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2000 r. 

 

2.2.5. Inne zagadnienia omówione na forum Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 r. 

 

Jak już wspomniano, poza przedstawioną wyżej tematyką, stanowiącą podstawowy zakres 

merytoryczny prac Rady w 2000 r., jedno posiedzenie (w dniu 3 stycznia) poświęcono ocenie 

przejścia polskiego systemu płatniczego przez przełom roku 1999 i 2000. 

Rada z zadowoleniem przyjęła przekazane kolejno przez jej członków informacje 

o bezawaryjnym działaniu w pierwszych dniach 2000 r. systemów informatycznych 

w podległych im instytucjach oraz funkcjonowaniu szeroko pojętej infrastruktury technicznej 

istotnej dla sprawnego działania polskiego systemu płatniczego.  

 

2.2.6.  Informacje do wiadomości członków Rady, przekazywane przez NBP 

W okresie sprawozdawczym Narodowy Bank Polski przekazywał członkom Rady 

do wiadomości kwartalne Informacje o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach 

międzybankowych, przygotowywane  przez Departament Systemu Płatniczego NBP. 
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3.  Podsumowanie  

 

W 2000 roku Rada prowadziła działalność odpowiadającą zakresowi jej zadań, określonemu 

w Uchwale Nr 14/98 Zarządu NBP z dnia 1998 r. w sprawie powołania przy Zarządzie 

Narodowego Banku Polskiego organu opiniodawczo-doradczego o nazwie Rada ds. Systemu 

Płatniczego. 

W omawianym okresie, podczas sześciu posiedzeń, Rada rozpatrzyła zagadnienia objęte 

dwudziestoma pięcioma tematami, realizując w pełni Roczny plan pracy Rady ds. Systemu 

Płatniczego w 2000 r. oraz rozszerzając go o dyskusję nad pięcioma projektami aktów prawnych 

regulujących obszar systemu płatniczego. 

Większość materiałów do dyskusji została opracowana przez NBP i ZBP, w kilku przypadkach 

przez KIR SA, KDPW SA, PolCard SA i Ministerstwo Finansów.  

 

Analizując merytoryczne zakresy działalności Rady w latach 1999 i 2000, można zaobserwować 

zdecydowany wzrost rangi zagadnień związanych z procesem dostosowania polskiego systemu 

płatniczego do przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a następnie w UGiW. Ten 

aspekt pojawiał się również w dyskusjach na tematy nie związane bezpośrednio z procesami 

dostosowawczymi. Uległ też nieco zmianie charakter dyskusji, w których znacznie więcej 

miejsca poświęcano kwestiom strategicznym, pozostawiając wypracowanie rozwiązań 

dotyczących zagadnień szczegółowych bezpośrednio zainteresowanym stronom, w tym m. in. 

poszczególnym gremiom w ZBP.  

 

Podobnie, jak w poprzednim roku działalności, Rada stanowiła forum wymiany informacji, 

poglądów i opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania polskiego systemu płatniczego. 

W powyższych kwestiach Rada wypracowywała wspólne opinie, stanowiska i wnioski oraz 

inicjowała działania niezbędne do realizacji uzgodnionych i przyjętych propozycji, pełniąc rolę 

koordynatora działań Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich oraz innych 

podmiotów-uczestników polskiego systemu płatniczego. 

 

Rada ds. Systemu Płatniczego zwraca się do Zarządu Narodowego Banku Polskiego 

z wnioskiem o przyjęcie niniejszego sprawozdania. 

Jerzy Stopyra 
Pierwszy Zastępca Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego 
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Załącznik nr 1 
 

Członkowie Rady ds. Systemu Płatniczego 
w 2000 roku 

 
 

1. Jerzy Stopyra - Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP 

2. Andrzej Szukalski - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich 
(do 12.04.2000 r.) 

3. Andrzej Topiński - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich 
(od 13.04.2000 r.) 

4. Jarosław Bauc - Członek Rady, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a następnie 
Minister Finansów  (do 5.09.2000 r.) 

5. Andrzej Cichy - Członek Rady, Prezes Zarządu Bankowego Przedsiębiorstwa 
Telekomunikacyjnego TELBANK SA 

6. Wojciech Kostrzewa - Członek Rady, Prezes Zarządu BRE Banku SA 

7. Elżbieta Kuzio - Członek Rady, Prezes Zarządu PolCard SA 

8. Michał Machlejd - Członek Rady, Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA 

9. Krzysztof Markowski - Członek Rady, p.o. Prezesa Zarządu, Pierwszy Zastępca Prezesa 
Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności – Banku Państwowego 
(do 27.02.2000 r.) 

10. Krzysztof J. Ners - Członek Rady, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  

(od 6.09.2000 r.) 

11. Tadeusz Ołdakowski - Członek Rady, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA 

12. Henryka Pieronkiewicz - Członek Rady, Prezes Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności - 
Banku Polskiego SA (od 28.02.2000 r.) 

13. Elżbieta Pustoła -  Członek Rady, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych SA 

14. Jacek Turczyński - Członek Rady, Dyrektor Generalny PPUP Poczta Polska  

(od 1.02.2000 r.) 

15. Mariusz Wiatrowski - Członek Rady, Dyrektor Generalny PPUP Poczta Polska  

(do 31.01.2000 r.) 

16. Maria Wiśniewska - Członek Rady, Prezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA 

17. Adam Tochmański - Sekretarz Rady, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego 
Narodowego Banku Polskiego 
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Załącznik nr 2 
 

Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 r. 
(tematy merytoryczne) 

 
 
Posiedzenie nr 1 (marzec) 
 
1. Sprawozdanie Rady ds. Systemu Płatniczego z działalności w 1999 r. (NBP) 
2. Rozwój systemu SORBNET w 1999 r. i kierunki jego rozwoju w najbliższych latach (NBP) 
3. Ocena spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów 

wartościowych międzynarodowych standardów, ze szczególnym uwzględnieniem 
standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej (NBP+KDPW SA) 

4. Ocena rozliczeń papierów wartościowych, a w szczególności obligacji skarbowych w II 
półroczu 1999 r. (Ministerstwo Finansów) 

5. Wprowadzenie jednolitego numeru rachunku bankowego w Polsce (ZBP) 
6. Ocena funkcjonowania systemu płatniczego w II półroczu 1999 r. (NBP) 
 
Posiedzenie nr 2 (czerwiec) 
 
1. Porozumienie międzybankowe nt. ucinania obiegu czeków w postaci papierowej 

oraz wprowadzenia odpowiedniego typu komunikatu w systemie ELIXIR (KIR SA + ZBP) 
2. Wprowadzenie odrębnego typu komunikatu elektronicznego w systemie ELIXIR 

dla opłacenia zobowiązań podatkowych wraz z ustaleniem zakresu kontroli takich zleceń 
przez banki (KIR SA) 

3. Połączenie (kompensowanie) rozliczeń w systemach KIR SA z rozliczeniami w systemach 
kart płatniczych (KIR SA) 

4. Karty płatnicze wydawane przez instytucje niefinansowe (sieci handlowe, sieci stacji paliw 
itp.) - zasady ich funkcjonowania i rozliczeń (PolCard SA) 

5. Problemy zasilania w gotówkę banków i odprowadzania przez nie nadwyżek gotówkowych 
do NBP (NBP) 

6. Projekt utworzenia funduszu gwarancyjnego dla zapewnienia rozrachunku 
międzybankowego przeprowadzanego w Narodowym Banku Polskim z tytułu rozliczeń 
pieniężnych dokonywanych za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (KIR 
SA+ZBP+NBP) 

7. Informacja na temat zamierzonych do podjęcia działań ze strony Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych SA, Narodowego Banku Polskiego i innych podmiotów w celu 
zwiększenia sprawności działania systemów rozrachunku papierów wartościowych 
działających w Polsce (NBP+KDPW SA) 

 
Posiedzenie nr 3 (wrzesień) 
 
1. Międzybankowe rozliczenia walutowe w polskim systemie bankowym (ZBP) 
2. Ramowe reguły postępowania w zakresie planowania awaryjnego działania banków 

w sytuacji zagrożeń dotyczących rozliczeń pieniężnych (ZBP) 
3. System płatniczy a ochrona konsumenta (ZBP) 
4. Projekt ustawy o kartach płatniczych (ZBP) 
5. Ocena funkcjonowania systemu płatniczego w I półroczu 2000 r. (NBP) 
Posiedzenie nr 4 (grudzień) 
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1. Ocena spełniania przez polski system płatniczy 10 minimalnych zasad obowiązujących 
dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej (NBP) 

2. Przesłanki i perspektywy eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń 
międzybankowych (KIR SA) 

3. Bankowość internetowa - rozwój i doświadczenia banków polskich (ZBP) 
4. Międzybankowe przelewy wysokokwotowe – zasady preawizowania (ZBP) 
 


