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Słownik pojęć i definicji 

Agent rozliczeniowy – dostawca prowadzący działalność polegającą na umożliwianiu wykonania 

transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem 

płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty 

płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu 

przekazanie akceptantowi należnych mu środków acquiring (UUP, art. 2 pkt 1a, art. 3 ust. 1 pkt 5).  

Punkt usługowo-handlowy – podmiot upoważniony do otrzymania środków w zamian za 

dostawę towarów lub usług (rozporządzenie EBC/2013/43). W praktyce jest to sklep lub punkt 

usługowy, prowadzący sprzedaż towarów lub usług, w tym sklep prowadzący sprzedaż towarów 

lub usług za pośrednictwem Internetu; 

Terminal POS – urządzenie umożliwiające użycie kart płatniczych w fizycznym, a nie wirtualnym 

punkcie sprzedaży (rozporządzenie EBC/2013/43). Jest to elektroniczny terminal służący do 

autoryzacji kart płatniczych lub płatności mobilnych; 

Instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i 

dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego 

(UUP, art. 2 pkt 10); W szczególności: karta płatnicza, polecenie przelewu (w tym pay-by-link), 

polecenie zapłaty, instrument umożliwiający dokonywanie płatności mobilnych, jak również 

umożliwiający dokonywanie transferu środków pieniężnych pomiędzy użytkownikami przy 

użyciu tego instrumentu; 

Cash back – wypłata gotówki dokonywana w kasie punktu handlowo-usługowego przy okazji 

bezgotówkowej transakcji zakupu z użyciem karty płatniczej; 

Pay-by-link – metoda płatności w bankowości internetowej wykorzystywana przez sklepy 

internetowe i serwisy aukcyjne. Metoda ta polega na tym, że w podczas zakupu w sklepie 

internetowym, klient otrzymuje specjalnie wygenerowany link, za pomocą którego po 

zalogowaniu się do bankowości elektronicznej  w swoim banku klient otrzymuje przygotowany, 

niemodyfikowalny formularz i dokonując jego akceptacji finalizuje transakcję; 

Card not present – transakcja kartą nie wymagająca fizycznego użycia karty płatniczej: 

zamówienie pocztowe (Mail Order), zamówienie telefoniczne (Telephone Order) zamówienie 

internetowe (Internet Order). Transakcje te dokonywane są na podstawie danych podawanych 

przez Klienta (np. numer karty, imię i nazwisko, data ważności, kod CVV2/CVC2, itp.); 
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Wydawca instrumentu płatniczego – podmiot świadczący usługę płatniczą polegającą na 

wydawaniu instrumentów płatniczych (UUP, art. 2 pkt 35a, art. 3 ust. 1 pkt 4); 

Wydawca karty płatniczej – dostawca wydający kartę płatniczą do dyspozycji płatnika (UUP, art. 

2 pkt 35c); 

Karta płatnicza – karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia 

płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez 

akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków (UUP, art.2 pkt 15a); 

Płatność mobilna – płatność, ewentualnie transfer środków pieniężnych w których telefon 

komórkowy (lub urządzenie mobilne o podobnych funkcjach) używany jest do zainicjowania, 

potwierdzenia i sfinalizowania transakcji. Płatność mobilna nie obejmuje takich procesów jak np.: 

samo złożenie zamówienia przez telefon komórkowy czy dostarczenie towaru lub usługi na 

urządzenie płatnika. Płatność mobilna obejmuje również płatności zbliżeniowe NFC inicjowane 

przy użyciu telefonu; 

Izba rozliczeniowa – w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3));  

Pieniądz elektroniczny – wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, 

wydawana z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonania transakcji płatniczych, akceptowana 

przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego (UUP, art. 2 pkt 21a); 

działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i jego wykupu może być 

wykonywana wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego (UUP, art. 4 ust 2a); 

wydawcą pieniądza elektronicznego może być następujący podmiot (UUP, art. 4 ust. 2 pkt 1-4 oraz 

6-8): 

• bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe; 

• oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe; 

• instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i 

odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy – 

Prawo bankowe; 

• instytucja pieniądza elektronicznego; 

• instytucja płatnicza; 

• Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski oraz bank centralny innego państwa 

członkowskiego – gdy nie działają w charakterze władz monetarnych lub organów 

administracji publicznej; 

• organ administracji publicznej  

oraz (UUP, art. 4 ust. 2b): 

• oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego; 
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• oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, 

uprawnionego, zgodnie z prawem tego państwa do wydawania pieniądza elektronicznego 

oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie w jakim przepis art. 13 ust.1 pkt 2a ustawy 

z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 180, poz. 1109, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. 

poz.1036) uprawnia ją do wydawania pieniądza elektronicznego; 

• kasa oszczędnościowo – kredytowa; 

 

UUP – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 
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Instrukcja dla podmiotów sprawozdawczych 

1. Podstawy prawne oraz zasady sporządzania 

sprawozdań 

1.1. Podstawy prawne 

Akty prawne regulujące zakres danych statystycznych dostarczanych do Departamentu Systemu 

Płatniczego Narodowego Banku Polskiego: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów 

rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego 

(Dz.U. poz. 1427) z późn. zm..  

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, 

zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach 

pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania 

przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i 

rozrachunków międzybankowych, (Dz. U. poz.1139) z późn. zm..  

Informacje pozyskane od podmiotów stanowią podstawę do zagregowania danych według 

wymagań określonych przez Europejski Bank Centralny w stosunku do państw członkowskich 

strefy euro oraz spoza strefy euro w zakresie statystyk płatniczych. Wymagania te zostały zawarte 

w zaleceniu EBC z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyk płatniczych (EBC/2013/44) oraz 

rozporządzeniu EBC z dnia 28 listopada 2013 r. (EBC/2013/43).  

Ponadto dane gromadzone przez Narodowy Bank Polski umożliwiają polskiemu bankowi 

centralnemu dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania polskiego systemu płatniczego. 

Wybrane, zagregowane dane statystyczne publikowane są na stronie internetowej Narodowego 

Banku Polskiego: http://www.nbp.pl. 

1.2. Instrukcja wypełniania sprawozdań – informacje ogólne 

Pozycje formularzy, które podmiotu sprawozdawczego nie dotyczą pozostają puste, tj. nie 

wypełnia się ich zerami, z wyjątkiem: 

▪ jeśli w poprzednim kwartale sprawozdawczym, w danej pozycji widniała wartość większa 

od zera, to w raportowanym kolejnym kwartale sprawozdawczym pozycja ta powinna być 

uzupełniona liczbą „0”, 

▪ gdy sprawozdawana wartość „0” jest istotna. 

http://www.nbp.pl/
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Wartość transakcji wykazuje się w pełnych złotych, do dwóch miejsc po przecinku. Wartość 

transakcji należy podać w złotych. Wartość transakcji w walutach obcych należy przeliczyć na złote 

według kursu z dnia, w którym dokonano transakcji. W przypadku braku możliwości 

zastosowania kursu z dnia dokonania transakcji należy przyjąć kwartalne kursy średnioważone 

walut obcych publikowane na stronie NBP, dla kwartału, w którym dokonane zostały transakcje. 

Kwartalne kursy średnioważone walut obcych można znaleźć pod adresem internetowym 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html, w tabelach zatytułowanych „Kursy 

średnioważone walut obcych w złotych”, dla formatu CSV w wierszu Kwartalne, Półroczne, Roczne 

w kolumnie dla odpowiedniego kwartału, półrocza lub dla formatu XLS w arkuszu „średnie 

kwartały” w kolumnie dla odpowiedniego kwartału, półrocza. 

1.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania 
informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, 
wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego  

1.3.1. Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym 

W rozporządzeniu wskazano podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym oraz określono 

zakres sprawozdawanych danych. Podmioty przekazują dane statystyczne w formularzach 

jednostkowych. Zbiór formularzy jednostkowych tworzy sprawozdanie. Rodzaj sprawozdania 

określa podmiot sprawozdawczy. 

Sprawozdawczością na rzecz NBP zostały objęte następujące podmioty: 

▪ agenci rozliczeniowi (AR); sprawozdanie - ST, 

▪ wydawcy instrumentów płatniczych (WIP); sprawozdanie FN,  

▪ wydawcy pieniądza elektronicznego (WPE), sprawozdanie – PD,  

▪ wydawcy instrumentów płatniczych na których przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny wydany przez inny podmiot (WIPE); sprawozdanie – IN. 

 

 

 

Sprawozdania przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego 

Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w 

Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej. 

Autoryzacja: 

System ZSZT 

 

 

System 

BSP 

 

AR 

WIP 

WPE 

WIPE 

 

 

Portal 

SIS 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html
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1.3.2. Terminy oraz częstotliwość raportowania danych do NBP 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością kwartalną i przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dane 

dotyczą. 

 

1.3.3. Informacje dotyczące wypełniania formularzy ST 

1.3.3.1. Formularz ST.01 

Liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych i liczba 

urządzeń akceptujących karty płatnicze 

W formularzu należy podać liczbę akceptantów, liczbę punktów handlowo-usługowych oraz 

liczbę urządzeń, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W pozycjach „Liczba akceptantów – Internet” oraz „Liczba punktów handlowo-usługowych – 

Internet”, o lokalizacji „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” lub „poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” decyduje adres siedziby podmiotu (akceptanta), który zawarł umowę z 

agentem rozliczeniowym. 

Punkt handlowo-usługowy w Internecie jest odpowiednikiem witryny internetowej prowadzonej 

przez akceptanta, co oznacza, że jeden akceptant prowadzący sprzedaż towarów i usług w 

Internecie może posiadać kilka punktów handlowo-usługowych. 

Kategoria „Liczba urządzeń” nie dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług 

wyłącznie za pośrednictwem Internetu. 

W kategorii „Liczba urządzeń - Urządzenia akceptujące karty płatnicze” należy podać 100% 

urządzeń akceptujących karty płatnicze. Poszczególne pozycje „w tym: urządzenia….” 

(wymienione pięć pozycji urządzeń) nie sumują się w kategorii „Liczba urządzeń”, gdyż dany 

terminal może zostać wykazany w kilku kategoriach jednocześnie. 

 

W kategorii „Liczba urządzeń - Urządzenia akceptujące karty płatnicze - w tym: Inne”, należy 

podać informację o liczbie urządzeń mPOS. 

W przypadku raportowania liczby urządzeń akceptujących karty płatnicze zlokalizowanych poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. wypełnienia pozycji „Liczba urządzeń - Urządzenia 
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akceptujące karty płatnicze - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, należy w formularzu 

ST.04, w kolumnie „Liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze”, wskazać liczbę urządzeń 

akceptujących karty płatnicze w podziale na poszczególne kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe 

kraje świata. 

Formularze ST.01, ST.02 oraz ST.03 dotyczą sieci akceptacji, odpowiednio, kart płatniczych, 

pieniądza elektronicznego oraz instrumentów płatniczych. W przypadku gdy akceptant, punkt 

handlowo-usługowy lub urządzenie umożliwia akceptację jednocześnie kart płatniczych, 

pieniądza elektronicznego oraz instrumentów płatniczych, to taką informację należy sprawozdać 

we wszystkich trzech formularzach. 

Liczbę akceptantów, liczbę punktów handlowo-usługowych oraz liczbę urządzeń należy podać w 

sztukach, według stanu na koniec kwartału. 

1.3.3.2. Formularz ST.02 

Liczba akceptantów z uwzględnieniem punktów handlowo-usługowych i liczba urządzeń 

akceptujących pieniądz elektroniczny 

W formularzu należy podać liczbę akceptantów pieniądza elektronicznego, liczbę punktów 

handlowo-usługowych akceptujących pieniądz elektroniczny oraz liczbę urządzeń akceptujących 

pieniądz elektroniczny, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W pozycjach „Liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących pieniądz elektroniczny – 

Internet”, o lokalizacji „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” lub „poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” decyduje adres siedziby podmiotu (akceptanta), który zawarł umowę z 

agentem rozliczeniowym. 

Punkt handlowo-usługowy w Internecie jest odpowiednikiem witryny internetowej prowadzonej 

przez akceptanta, co oznacza, że jeden akceptant prowadzący sprzedaż towarów i usług w 

Internecie może posiadać kilka punktów handlowo-usługowych. 

Kategoria „Liczba urządzeń” nie dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług 

wyłącznie za pośrednictwem Internetu. 

Kategoria „Liczba urządzeń” nie dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług 

wyłącznie za pośrednictwem Internetu. 

W przypadku wskazania liczby urządzeń akceptujących karty, na których przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny oraz liczby urządzeń umożliwiających zasilanie i rozładowywanie kart z 
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funkcją pieniądza elektronicznego, zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

należy w formularzu ST.04, w kolumnie „Liczba urządzeń akceptujących karty, na których jest 

przechowywany pieniądz elektroniczny” oraz w kolumnie „Urządzenia umożliwiające zasilenie i 

rozładowanie kart z funkcją pieniądza elektronicznego” wskazać ww. dane statystyczne w 

podziale na kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. 

Formularze ST.01, ST.02 oraz ST.03 dotyczą sieci akceptacji, odpowiednio, kart płatniczych, 

pieniądza elektronicznego oraz instrumentów płatniczych. W przypadku gdy akceptant, punkt 

handlowo-usługowy lub urządzenie umożliwia akceptację jednocześnie kart płatniczych, 

pieniądza elektronicznego oraz instrumentów płatniczych, to taką informację należy sprawozdać 

we wszystkich trzech formularzach.  

Liczbę akceptantów, liczbę punktów handlowo-usługowych oraz liczbę urządzeń należy podać w 

sztukach, według stanu na koniec kwartału. 

1.3.3.3. Formularz ST.03 

Liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych i liczba 

urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze 

W formularzu należy podać liczbę akceptantów, liczbę punktów handlowo-usługowych oraz 

liczbę urządzeń, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W formularzu ST.03, w odróżnieniu od formularza ST.01 dotyczącego liczby akceptantów, liczby 

punktów handlowo-usługowych, liczby urządzeń akceptujących karty płatnicze, należy wskazać 

liczbę akceptantów, liczbę punktów handlowo-usługowych, liczbę urządzeń akceptujących 

instrumenty płatnicze. Kategoria instrumenty płatnicze jest kategorią szerszą niż kategoria karty 

płatnicze i oprócz kart płatniczych obejmuje takie instrumenty jak: polecenie przelewu, polecenie 

zapłaty, czeki, płatności mobilne, itd. 

W pozycjach „Liczba akceptantów – Internet” oraz „Liczba punktów handlowo-usługowych – 

Internet”, o lokalizacji „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” lub „poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” decyduje adres siedziby podmiotu (akceptanta), który zawarł umowę z 

agentem rozliczeniowym. 

Kategoria „Liczba urządzeń” nie dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług 

wyłącznie za pośrednictwem Internetu. 

Formularze ST.01, ST.02 oraz ST.03 dotyczą sieci akceptacji, odpowiednio, kart płatniczych, 

pieniądza elektronicznego oraz instrumentów płatniczych. W przypadku gdy akceptant, punkt 
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handlowo-usługowy lub urządzenie umożliwia akceptację jednocześnie kart płatniczych, 

pieniądza elektronicznego oraz instrumentów płatniczych, to taką informację należy sprawozdać 

we wszystkich trzech formularzach.  

Punkt handlowo-usługowy w Internecie jest odpowiednikiem witryny internetowej prowadzonej 

przez akceptanta, co oznacza, że jeden akceptant prowadzący sprzedaż towarów i usług w 

Internecie może posiadać kilka punktów handlowo-usługowych.  

Liczbę akceptantów, liczbę punktów handlowo-usługowych oraz liczbę urządzeń należy podać w 

sztukach, według stanu na koniec kwartału. 

1.3.3.4. Formularz ST.04 

Liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze i pieniądz elektroniczny zlokalizowanych poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W formularzu należy podać informacje o liczbie urządzeń akceptujących karty płatnicze, pieniądz 

elektroniczny zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na kraje 

Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. 

W formularzu suma pozycji w kolumnie „Liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze” równa 

jest pozycji „Liczba urządzeń – Urządzenia akceptujące karty płatnicze – poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” raportowanej w formularzu ST.01. 

W formularzu suma pozycji w kolumnie „Liczba urządzeń akceptujących instrumenty, na których 

jest przechowywany pieniądz elektroniczny” równa jest pozycji „Liczba urządzeń akceptujących 

pieniądz elektroniczny, w tym: - urządzenia akceptujące instrumenty, na których jest 

przechowywany pieniądz elektroniczny - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” 

raportowanej w formularzu ST.02. 

W formularzu suma pozycji w kolumnie „Urządzenia umożliwiające zasilenie i rozładowanie kart 

z funkcją pieniądza elektronicznego” równa jest pozycji „Liczba urządzeń akceptujących pieniądz 

elektroniczny, w tym: - urządzenia umożliwiające zasilenie i rozładowanie kart z funkcją pieniądza 

elektronicznego - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” raportowanej w formularzu ST.02. 

Liczbę urządzeń należy podać w sztukach, według stanu na koniec kwartału. 

1.3.3.5. Formularz ST.05 

Liczba i wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz transakcji typu cashback, 

wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i poza nim 
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W formularzu należy podać liczbę i wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych dokonanych 

przy użyciu instrumentów wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy użyciu 

instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w punktach handlowo-

usługowych prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W pozycji „Karty płatnicze – wydawane klientom indywidualnym – urządzenia akceptujące karty 

płatnicze” oraz „Karty płatnicze – wydawane klientom biznesowym - urządzenia akceptujące 

karty płatnicze” należy podać liczbę i wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych bez 

towarzyszącej tym transakcjom usługi cash back. Liczba i wartość usługi cash back raportowana 

jest w odrębnej pozycji formularza. 

W pozycji „Karty płatnicze – wydawane klientom indywidualnym - cashback” oraz „Karty 

płatnicze – wydawane klientom biznesowym – cashback” należy podać liczbę i wartość usługi cash 

back bez towarzyszącym tej usłudze bezgotówkowym transakcjom płatniczym. Liczba i wartość 

bezgotówkowych transakcji płatniczych raportowana jest w odrębnej pozycji formularza. 

W pozycji „Internet” dla transakcji dokonanych kartą należy podać liczbę i wartość transakcji typu 

card not present. 

W pozycji „Polecenie przelewu – Internet” należy podać liczbę i wartość wszystkich usług 

polecenia przelewu. 

W pozycji „Polecenie przelewu – w tym: za pośrednictwem pay-by-link” należy podać liczbę i 

wartość usług polecenia przelewu wykonanych za pośrednictwem pay-by-link. Pozycja „w tym: 

za pośrednictwem pay-by-link” zawiera się w pozycji „Internet”. 

W pozycji „Instrumenty płatnicze umożliwiające dokonywanie płatności mobilnych” należy podać 

liczbę i wartość transakcji dokonywanych w systemach mobilnych takich jak, m.in.: BLIK, IKO, 

PeoPay, T-Mobile MyWallet, Orange Cash. 

W pozycji „Inne instrumenty płatnicze” należy podać liczbę i wartość bezgotówkowych transakcji 

płatniczych, wykonanych w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze oraz przez 

Internet, które nie zostały zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych kategoriach tego 

formularza. Przykładowo, pozycja ta obejmuje liczbę i wartość transakcji wykonanych 

instrumentem umożliwiającym przechowywanie pieniądza elektronicznego (np. typu PayPal). 

W przypadku raportowania liczby i wartości transakcji dokonanych kartami płatniczymi przy 

użyciu instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. wypełnienia pozycji 

„Karty płatnicze - przy użyciu instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej”, należy wypełnić formularz ST.06 w podziale na kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe 

kraje świata. 

Liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych należy podać w sztukach, natomiast wartość 

bezgotówkowych transakcji płatniczych należy podać w złotych. 

1.3.3.6. Formularz ST.06 

Liczba i wartość transakcji wykonanych u akceptantów zlokalizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W formularzu należy podać liczbę i wartość transakcji wykonanych u akceptantów 

zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podziale na poszczególne kraje Unii Europejskiej oraz 

w podziale na wskazane pozostałe kraje świata. 

W formularzu suma pozycji w kolumnach: „liczba transakcji – urządzenia akceptujące karty 

płatnicze”, „liczba transakcji – Internet” oraz „liczba transakcji – cashback” równa jest 

odpowiednio pozycjom „Liczba transakcji - przy użyciu instrumentów wydanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - urządzenia akceptujące karty płatnicze”, „Liczba transakcji - przy 

użyciu instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - cashback” oraz 

„Liczba transakcji - przy użyciu instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - Internet” raportowanym w formularzu ST.05. 

Suma pozycji w kolumnach „wartość transakcji – urządzenia akceptujące karty płatnicze”, 

„wartość transakcji – Internet” oraz „wartość transakcji – cashback” równa jest odpowiednio 

pozycjom „Wartość transakcji - przy użyciu instrumentów wydanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - urządzenia akceptujące karty płatnicze”, „Wartość transakcji - przy 

użyciu instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - cashback” oraz 

„Wartość transakcji - przy użyciu instrumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - Internet” raportowanym w formularzu ST.05. 

W pozycji „Internet” należy podać liczbę i wartość transakcji typu card not present. 

W formularzu w pozycji „Karty płatnicze – urządzenia akceptujące karty płatnicze” należy podać 

liczbę i wartość transakcji płatniczych wykonanych u akceptantów przy użyciu kart płatniczych 

wydanych poza terytorium RP bez towarzyszącej tym transakcjom usługi cash back. Liczba i 

wartość usługi cash back raportowana jest w odrębnej pozycji formularza. 
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W pozycji „Karty płatnicze – cashback” należy podać liczbę i wartość usługi cash back bez 

towarzyszącym tej usłudze transakcjom płatniczym wykonanym u akceptantów przy użyciu kart 

płatniczych wydanych poza terytorium RP. Liczba i wartość ww. transakcji płatniczych 

raportowana jest w odrębnej pozycji formularza. 

W ramach pozycji „Pozostałe kraje świata”, należy podać zbiorczo liczbę i wartość transakcji 

dokonanych na terytorium RP kartami wydanymi poza terytorium RP. Pozycję „Pozostałe kraje 

świata” należy również podać w rozbiciu na poszczególne kraje, przy użyciu listy podanej przez 

NBP ( w taksonomii to pozycje wpisywane typu type-in). 

Wartość z pozycji „Pozostałe kraje świata” jest równa sumie wartości z pozycji „w tym: dany kraj 

(nazwa kraju)”. 

Liczbę transakcji należy podać w sztukach, natomiast wartość transakcji należy podać w złotych. 

1.3.3.7. Formularz ST.07 

Liczba i wartość wykonanych transakcji płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły 

uczciwego obrotu oraz wysokość strat poniesionych przez agenta rozliczeniowego i 

akceptantów spowodowanych tymi transakcjami 

W pozycji „Operacje bezgotówkowe – przy użyciu kart płatniczych” należy podać liczbę i wartość 

operacji wykonanych przy użyciu kart sfałszowanych, kart skradzionych, kart zgubionych, kart 

uzyskanych na podstawie fałszywych danych oraz kart, które nie doszły do adresata oraz wartość 

strat spowodowanych tymi operacjami. 

W pozycji „Operacje bezgotówkowe – przy użyciu kart płatniczych – w tym: card not present” 

należy podać liczbę i wartość operacji wykonanych za pośrednictwem Internetu przy użyciu kart 

sfałszowanych, kart skradzionych, kart zgubionych, kart uzyskanych na podstawie fałszywych 

danych oraz kart, które nie doszły do adresata, oraz wartość poniesionych strat z tytułu ich 

dokonania . 

Pozycja „Operacje bezgotówkowe – przy użyciu kart płatniczych” jest sumą pozycji: „w tym: w 

urządzeniach akceptujących karty płatnicze” oraz „w tym: card not present (CNP)”. Pozycja „w 

tym chargeback” stanowi dodatkową informację o transakcjach oszukańczych dokonanych 

zarówno w Internecie jak i urządzeniach  naziemnych, dane z tej pozycji znajdują się również w 

pozycjach „w tym: w urządzeniach akceptujących karty płatnicze” i „w tym: card not present 

(CNP)”. 
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W pozycji „przy użyciu kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych” 

należy raportować tylko transakcje bezgotówkowe dokonane w trybie zbliżeniowym kartami 

płatniczymi, zegarkami, brelokami itd.  

W pozycji „Operacje bezgotówkowe – Inne” należy podać liczbę operacji, wartość operacji oraz 

wartość strat poniesionych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez wydawcę, 

innych niż karty płatnicze, które nie zostały zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych 

podkategoriach w ramach kategorii „Operacje bezgotówkowe”(np.: operacje polecenia przelewu 

pay-by-link). 

W pozycji „przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności 

mobilnych (NFC i zdalnych)” należy podać tylko transakcje dokonane telefonem w technologii 

SIM Centric i HCE oraz przy użyciu aplikacji np. IKO, PeoPay, BLIK. 

W przypadku gdy, z powodu trwającego postepowania reklamacyjnego, nie jest możliwe 

zakwalifikowanie danej transakcji płatniczej jako naruszającej przepisy prawa lub reguły 

uczciwego obrotu w kwartale, w którym wystąpiła, prosimy o przesłanie informacji o takiej 

transakcji w kwartale, w którym obecnie jest przygotowywane sprawozdanie.  

W przypadku, gdy w chwili sporządzania sprawozdania trwa postępowanie reklamacyjne i nie 

można ustalić strony, która poniosła strat e należy tę pozycję pozostawić niewypełnioną. Po 

zakończeniu postepowania reklamacyjnego należy przesłać informację o tym zdarzeniu w 

kwartale, w którym obecnie jest przygotowywane sprawozdanie. 

Liczbę operacji należy podać w sztukach, natomiast wartość operacji oraz wartość strat należy 

podać w złotych. 

1.3.4. Informacje dotyczące wypełniania formularzy FN 

1.3.4.1. Formularz FN.01 

Liczba kart płatniczych wydanych przez wydawcę instrumentu płatniczego 

W formularzu należy podać liczbę kart płatniczych w podziale na schematy kartowe oraz w 

podziale na karty wydane klientom indywidualnym i karty wydane klientom biznesowym w 

odniesieniu do wszystkich wyodrębnionych schematów kartowych. 

W kategorii „Karty według funkcji” w podziale na: 

• „karty wyłącznie bankomatowe” należy podać liczbę kart służących wyłącznie do wypłaty 

gotówki z bankomatu, 
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• „karty z funkcją wypłaty gotówki z bankomatu” należy podać liczbę kart służących do 

dokonywania płatności w sklepach oraz do wypłaty gotówki z bankomatu, 

• „karty bez funkcji wypłaty gotówki z bankomatu” należy podać liczbę kart służących 

wyłącznie do dokonywania płatności w sklepach. 

W kategorii „Karty według technologii zapisu danych” formularzu należy podać liczbę: 

• karty wyposażone jedynie w pasek magnetyczny - karty posiadające jedynie pasek 

magnetyczny, 

• karty wyposażone w mikroprocesor EMV i pasek magnetyczny – karty posiadające pasek 

magnetyczny jak i mikroprocesor w standardzie EMV, 

• karty wyposażone jedynie w mikroprocesor EMV – karty płatnicze wyposażone jedynie w 

mikroprocesor EMV. Karty umieszczone w naklejce, zegarku, breloku i podobnych oraz 

karty SIM Centric w telefonie, 

• karty wyposażone jedynie w mikroprocesor inny niż EMV – karty płatnicze wydawane 

bez logo organizacji płatniczej posiadające mikroprocesor inny niż EMV, np. karty 

wydawane przez banki spółdzielcze pod nazwą OSCAR,  

• karty wirtualne – karty, które nie posiadają fizycznego odpowiednika, wykorzystywane 

do płatności na odległość (zakupy w internecie,  transakcje MO/TO), karty umożliwiające 

płatności zbliżeniowe telefonem w technologii HCE oraz karty w technologii 

biometrycznej. 

W formularzu, za wyjątkiem pozycji „karty płatnicze aktywne w ciągu ostatniego kwartału”, 

należy podać, w odpowiednich podziałach, liczbę wszystkich kart płatniczych wydanych przez 

wydawcę, które znajdują się w posiadaniu klienta oraz przygotowane są do wykorzystania 

(aktywowane, ważne, itd.). Kart nieaktywowanych przez klienta nie należy raportować. 

W pozycji „karty płatnicze aktywne w ciągu ostatniego kwartału” należy podać liczbę kart 

płatniczych, którymi w ciągu ostatniego kwartału została dokonana co najmniej jedna transakcja 

gotówkowa, bądź bezgotówkowa. 

W pozycji „Inny schemat kartowy” należy podać liczbę kart płatniczych, które nie zostały 

zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych schematach kartowych (tj. VISA, Mastercard, 

American Express, Diners Club, Własne karty wydawcy). 

Pozycje „Karty według funkcji”, „Karty według sposobu rozliczania transakcji”, „Karty według 

technologii zapisu danych” oraz „Karty płatnicze wydane przez wydawcę (razem)” są równe w 

ramach poszczególnych schematów kartowych oraz podziału na karty wydawane klientom 

indywidualnym oraz karty wydawane klientom biznesowym. 

W formularzu: 
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• suma poszczególnych pozycji kategorii „Karty według funkcji” jest równa pozycji „Karty 

według funkcji”, 

• suma poszczególnych pozycji kategorii „Karty według sposobu rozliczania transakcji” jest 

równa pozycji „Karty według sposobu rozliczania transakcji”, 

• suma poszczególnych pozycji kategorii „Karty według technologii zapisu danych” jest 

równa pozycji „Karty według technologii zapisu danych”, 

• podkategoria „karty płatnicze aktywne w ciągu ostatniego kwartału” zawiera się w 

kategorii „Karty płatnicze wydane przez wydawcę (razem)”. 

Przykładowo, suma pozycji podkategorii „karty wyłącznie bankomatowe”, „karty płatnicze z 

funkcją wypłaty gotówki z bankomatu”, „karty płatnicze bez funkcji wypłaty gotówki z 

bankomatu” jest równa pozycji  „Karty według funkcji”. 

Liczbę kart płatniczych należy podać w sztukach, według stanu na koniec kwartału. 

1.3.4.2. Formularz FN.02 

Liczba wydanych kart umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych i innych 

instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych 

W pozycji „Karty zainstalowane w telefonie” należy podać liczbę kart z aplikacją płatności 

mobilnych (np.: działające w ramach Orange Cash, T-Mobile MyWallet) oraz innych rozwiązań 

opartych o technologię NFC (np.: Host Card Emulation).  

W pozycji „Inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych (gadżety, stickery, 

itp.) należy podać liczbę naklejek zbliżeniowych. 

W pozycji „Inny schemat kartowy” należy podać liczbę kart i innych instrumentów 

umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych, które nie zostały zaraportowane w 

pozostałych wyodrębnionych schematach kartowych (tj. VISA, Mastercard, American Express, 

Diners Club, Własne karty wydawcy). 

Liczbę kart i innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych należy 

podać w sztukach, według stanu na koniec kwartału. 

1.3.4.3.  Formularz FN.03 

Liczba operacji dokonanych przy użyciu wydanych kart płatniczych danego rodzaju na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim 

W kategorii „Transakcje gotówkowe na terytorium RP/poza terytorium RP”, w pozycji „kasy 

banku – wypłata” należy podać liczbę transakcji wypłat gotówkowych z kas banku przy 
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wykorzystaniu karty i terminala POS. W tej pozycji należy raportować również liczbę transakcji 

wypłat gotówki z dowozem do siedziby klienta (usługa taka najczęściej powiązana jest z kartą 

kredytową). 

W kategorii „Transakcje gotówkowe na terytorium RP/poza terytorium RP”, w pozycji „inne” 

należy podać liczbę gotówkowych transakcji kartowych, które nie zostały zaraportowane w 

pozostałych wyodrębnionych pozycjach w ramach podziału na rodzaj transakcji gotówkowej (tj. 

„bankomaty – wypłaty”, „kasy banku – wypłata”, „cash back”). Przykładowo, w pozycji „inne” 

należy raportować liczbę gotówkowych wpłat do wpłatomatów oraz bankomatów z funkcją 

depozytową (z wyłączeniem transakcji dokonywanych we wrzutniach). 

W pozycji „cashback” należy podać liczbę gotówkowej transakcji cash back bez towarzyszących 

tej usłudze bezgotówkowych transakcji płatniczych. 

W pozycji „Inny schemat kartowy” należy podać liczbę operacji kartowych, które nie zostały 

zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych schematach kartowych (tj. VISA, Mastercard, 

American Express, Diners Club, Własne karty wydawcy). 

W przypadku raportowania liczby transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. wypełnienia pozycji „Transakcje gotówkowe poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Transakcje bezgotówkowe poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”, należy w formularzu FN.07 wypełnić następujące pozycje w podziale 

na kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji 

Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów 

płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego oraz w załączniku nr 2 do ww. 

rozporządzenia błędnie sformułowano tytuł formularza FN.07 „Liczba i wartość transakcji 

bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy 

użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z 

powyższym, w formularzu FN.07 należy podać liczbę i wartość transakcji bezgotówkowych i 

gotówkowych wykonanych poza terytorium RP w podziale na poszczególne kraje Unii 

Europejskiej Prawidłowy tytuł formularza FN.07 powinien brzmieć następująco: „Liczba i wartość 

transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych kartami płatniczymi wydanymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  oraz w 

podziale na pozostałe kraje świata, przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium RP. 

W formularzu suma pozycji „Transakcje gotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, 

„Transakcje bezgotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, „Transakcje gotówkowe 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, „Transakcje bezgotówkowe poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej” jest równa pozycji „Liczba operacji dokonanych przy użyciu 

poszczególnych rodzajów kart (razem)” 

Liczbę operacji/transakcji należy podać w sztukach. Nie należy raportować operacji polegających 

na dokonaniu zwrotu lub anulowania transakcji. 

1.3.4.4.  Formularz FN.04 

Liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu wydanych 

kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz przy użyciu 

innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów 

rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza 

elektronicznego oraz w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia błędnie sformułowano tytuł 

formularza FN.06 „Liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy 

użyciu wydanych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz 

przy użyciu innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności 

zbliżeniowych”. Prawidłowy tytuł formularza FN.04 powinien brzmieć następująco: „Liczba 

operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart 

płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych”. 

W związku z powyższym, w formularzu FN.04 należy podać liczbę operacji dokonanych 

zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych 

instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych. 

W pozycji „Karty zainstalowane w telefonie” należy podać liczbę operacji dokonanych przy 

wykorzystaniu kart z aplikacją płatności mobilnych (np.: działające w ramach Orange Cash, T-

Mobile MyWallet) oraz innych rozwiązań opartych o technologię NFC (np.: Host Card Emulation). 

W pozycji „Inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych (gadżety, stickery, 

itp.) należy podać liczbę transakcji dokonanych przy użyciu naklejek zbliżeniowych. 

W pozycji „Inny schemat kartowy” należy podać liczbę operacji/transakcji, które nie zostały 

zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych schematach kartowych (tj. VISA, Mastercard, 

American Express, Diners Club, Własne karty wydawcy). 

W formularzu suma pozycji „Transakcje gotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz 

„Transakcje bezgotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” jest równa pozycji „Liczba 

operacji dokonanych przy użyciu instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności 

zbliżeniowych ogółem”. 
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Liczbę operacji/transakcji należy podać w sztukach. 

1.3.4.5.  Formularz FN.05 

Wartość operacji dokonanych przy użyciu wydanych kart płatniczych danego rodzaju na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim 

W kategorii „Transakcje gotówkowe na terytorium RP/poza terytorium RP”, w pozycji „kasy 

banku – wypłata” należy podać wartość transakcji wypłat gotówkowych z kas banku przy 

wykorzystaniu karty i terminala POS. W tej pozycji należy raportować również wartość transakcji 

wypłat gotówki z dowozem do siedziby klienta (usługa taka najczęściej powiązana jest z kartą 

kredytową).  

W kategorii „Transakcje gotówkowe na terytorium RP/poza terytorium RP”, w pozycji „inne” 

należy podać wartość gotówkowych transakcji kartowych, które nie zostały zaraportowane w 

pozostałych wyodrębnionych pozycjach w ramach podziału na rodzaj transakcji gotówkowej (tj. 

„bankomaty – wypłaty”, „kasy banku – wypłata”, „cash back”). Przykładowo, w pozycji „inne” 

należy raportować wartość gotówkowych wpłat do wpłatomatów oraz bankomatów z funkcją 

depozytową (z wyłączeniem transakcji dokonywanych we wrzutniach).  

W pozycji „cashback” należy podać wartość gotówkowej transakcji cash back bez towarzyszących 

tej usłudze bezgotówkowych transakcji płatniczych. 

W pozycji „Inny schemat kartowy” należy podać wartość operacji kartowych, które nie zostały 

zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych schematach kartowych (tj. VISA, Mastercard, 

American Express, Diners Club, Własne karty wydawcy). 

W przypadku raportowania wartości transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. wypełnienia pozycji „Transakcje gotówkowe poza 

terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej” oraz „Transakcje bezgotówkowe poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”, należy w formularzu FN.07 wypełnić pozycje w podziale na kraje Unii 

Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 

października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji 

Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów 

płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego oraz w załączniku nr 2 do ww. 

rozporządzenia błędnie sformułowano tytuł formularza FN.07 „Liczba i wartość transakcji 

bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy 

użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z 

powyższym, w formularzu FN.07 należy podać liczbę i wartość transakcji bezgotówkowych i 

gotówkowych wykonanych poza terytorium RP w podziale na poszczególne kraje Unii 

Europejskiej Prawidłowy tytuł formularza FN.07 powinien brzmieć następująco: „Liczba i wartość 
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transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych kartami płatniczymi wydanymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  oraz w 

podziale na pozostałe kraje świata, przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium RP. 

W formularzu suma pozycji „Transakcje gotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, 

„Transakcje bezgotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, „Transakcje gotówkowe 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, „Transakcje bezgotówkowe poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” jest równa pozycji „Wartość operacji dokonanych przy użyciu 

poszczególnych rodzajów kart (razem)” 

Wartość operacji/transakcji należy podać w złotych. Wartość operacji w walutach obcych należy 

przeliczyć na złote według kursu z dnia, w którym dokonano transakcji. Nie należy raportować 

operacji polegających na dokonaniu zwrotu lub anulowania transakcji. 

1.3.4.6.  Formularz FN.06 

Wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu wydanych 

kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz przy użyciu 

innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów 

rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza 

elektronicznego oraz w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia błędnie sformułowano tytuł 

formularza FN.06 „Wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy 

użyciu wydanych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz 

przy użyciu innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności 

zbliżeniowych”. Prawidłowy tytuł formularza FN.06 powinien brzmieć następująco: „Wartość 

operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart 

płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych”. 

W związku z powyższym, w formularzu FN.06 należy podać wartość operacji dokonanych 

zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych 

instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych. 

W pozycji „Karty zainstalowane w telefonie” należy podać wartość operacji dokonanych przy 

wykorzystaniu kart z aplikacją płatności mobilnych (np.: działające w ramach Orange Cash, T-

Mobile MyWallet) oraz innych rozwiązań opartych o technologię NFC (np.: Host Card Emulation). 

W pozycji „Inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych (gadżety, stickery, 

itp.) należy podać wartość transakcji dokonanych przy użyciu naklejek zbliżeniowych. 
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W pozycji „Inny schemat kartowy” należy podać wartość operacji/transakcji, które nie zostały 

zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych schematach kartowych (tj. VISA, Mastercard, 

American Express, Diners Club, Własne karty wydawcy). 

W formularzu suma pozycji „Transakcje gotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz 

„Transakcje bezgotówkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” jest równa pozycji „Wartość 

operacji dokonanych przy użyciu instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności 

zbliżeniowych ogółem”. 

Wartość operacji/transakcji należy podać w złotych. 

1.3.4.7.  Formularz FN.07 

Liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów 

rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza 

elektronicznego oraz w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia błędnie sformułowano tytuł 

formularza FN.07 „Liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Prawidłowy tytuł formularza FN.07 powinien brzmieć następująco: 

„Liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych kartami płatniczymi wydanymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W związku z powyższym, w formularzu FN.07 należy podać liczbę i wartość transakcji 

bezgotówkowych i gotówkowych wykonanych poza terytorium RP w podziale na poszczególne 

kraje Unii Europejskiej oraz w podziale na pozostałe kraje świata, przy użyciu kart płatniczych 

wydanych na terytorium RP. 

Formularz należy wypełnić, w sytuacji gdy w formularzach FN.03 oraz FN.05 wypełniono części 

„Transakcje gotówkowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Transakcje 

bezgotówkowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W ramach pozycji „Pozostałe kraje świata”, należy podać zbiorczo liczbę i wartość transakcji 

dokonanych na terytorium RP kartami wydanymi poza terytorium RP. Pozycję „Pozostałe kraje 

świata” należy również podać w rozbiciu na poszczególne kraje, przy użyciu listy podanej przez 

NBP ( w taksonomii to pozycje wpisywane typu type-in).  

W formularzu: 
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• suma pozycji „Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart płatniczych - urządzenia 

akceptujące karty płatnicze – liczba transakcji” równa jest sumie pozycji „Transakcje 

bezgotówkowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – urządzenia akceptujące karty 

płatnicze” raportowanych w formularzu FN.03, 

• suma pozycji „Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart płatniczych - card not present 

(CNP) – liczba transakcji” równa jest sumie pozycji „Transakcje bezgotówkowe poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – card not present (CNP)” raportowanych w 

formularzu FN.03, 

• suma pozycji „Transakcje gotówkowe przy użyciu kart płatniczych - wypłata gotówki z 

bankomatu – liczba transakcji” równa jest sumie pozycji „Transakcje gotówkowe poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – bankomat - wypłata” raportowanych w formularzu 

FN.03, 

• suma pozycji „Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart płatniczych - urządzenia 

akceptujące karty płatnicze – wartość transakcji” równa jest sumie pozycji „Transakcje 

bezgotówkowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – urządzenia akceptujące karty 

płatnicze” raportowanych w formularzu FN.05, 

• suma pozycji „Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart płatniczych - card not present 

(CNP) – wartość transakcji” równa jest sumie pozycji „Transakcje bezgotówkowe poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – card not present (CNP)” raportowanych w 

formularzu FN.05, 

• suma pozycji „Transakcje gotówkowe przy użyciu kart płatniczych - wypłata gotówki z 

bankomatu – wartość transakcji” równa jest sumie pozycji „Transakcje gotówkowe poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – bankomat wypłata” raportowanych w formularzu 

FN.05. 

1.3.4.8. Formularz FN.08  

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów 

płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość 

spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę 

W formularzu należy podać liczbę operacji, wartość operacji oraz wartość strat poniesionych przez 

wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozycja poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nie będzie wypełniana. 

W pozycji „Kartami płatniczymi według rodzaju oszustwa” należy podać sumę pozycji „przy 

użyciu kart zgubionych/skradzionych”, „przy użyciu kart nieotrzymanych”, „przy użyciu kart 

sfałszowanych” oraz „Inne”. 

Wiersz „Informacje dodatkowe o oszustwach” należy pozostawić niewypełniony.  
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W pozycji „operacje bezgotówkowe przy użyciu kart realizowane w standardzie EMV” oraz 

„operacje bezgotówkowe przy użyciu kart realizowane w standardzie innym niż EMV” należy 

raportować liczbę i wartość operacji według sposobu jej wykonania tj. w standardzie EMV lub w 

standardzie innym niż EMV. W tej pozycji nie należy raportować liczby kart, którymi została 

wykonana transakcja w podziale na karty w standardzie EMV oraz karty w standardzie innym niż 

EMV. 

W pozycji „przy użyciu nośników umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych” 

należy raportować tylko transakcje dokonane w trybie zbliżeniowym kartami płatniczymi, 

zegarkami, brelokami itd.  

W pozycji „przy użyciu instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych (NFC 

i zdalnych)” należy podać tylko transakcje dokonane telefonem w technologii SIM Centric i HCE 

oraz przy użyciu aplikacji np. IKO, PeoPay, BLIK. 

W przypadku gdy, z powodu trwającego postepowania reklamacyjnego, nie jest możliwe 

zakwalifikowanie danej transakcji płatniczej jako naruszającej przepisy prawa lub reguły 

uczciwego obrotu w kwartale, w którym wystąpiła, prosimy o przesłanie informacji o takiej 

transakcji w kwartale, w którym obecnie jest przygotowywane sprawozdanie.  

W przypadku, gdy w chwili sporządzania sprawozdania trwa postępowanie reklamacyjne i nie 

można ustalić strony, która poniosła strat e należy tę pozycję pozostawić niewypełnioną. Po 

zakończeniu postepowania reklamacyjnego należy przesłać informację o tym zdarzeniu w 

kwartale, w którym obecnie jest przygotowywane sprawozdanie. 

Liczbę operacji należy podać w sztukach, natomiast wartość operacji i wartość strat należy podać 

w złotych. Wartość operacji i wartość strat należy przeliczyć na złote według kursu z dnia, w 

którym zrealizowano transakcję. 

1.3.4.9.  Formularz FN.09 

Liczba i wartość usług polecenia przelewu wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Należy podać liczbę i wartość usług polecenia przelewu wykonanych na terytorium RP 

inicjowanych przez klientów dostawców usług płatniczych. Należy podać transakcje polecenia 

przelewu inicjowane przez osobę fizyczną/prawną niebędąca dostawcą usług płatniczych 

przekazywane dowolnemu odbiorcy oraz inicjowane przez dostawcę usług płatniczych jeżeli 

odbiorca polecenia przelewu jest inną osobą fizyczną/prawną niebędącą dostawcą usług 

płatniczych. 
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W formularzu należy raportować wszystkie przelewy, które wykonane zostały w banku 

działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Bank Zrzeszający ujmuje zbiorcze dokumenty uznaniowe i obciążeniowe dotyczące rozliczeń 

międzyoddziałowych, wewnątrzoddziałowych i międzybankowych zrzeszonych banków 

spółdzielczych gdzie po jednej stronie występuje konto techniczne banku zrzeszonego, a po 

drugiej rachunek bieżący banku spółdzielczego prowadzony przez bank zrzeszający – jako 

rozliczenia międzyoddziałowe/wewnątrzoddziałowe.  

Transakcje przekazywane przy użyciu komunikatu SWIFT należy uwzględnić w formularzu pod 

warunkiem, że bank nadawcy i odbiorcy działa na terytorium naszego kraju.  

W pozycji „w tym: polecenie przelewu w standardzie SEPA” należy podać liczbę i wartość usług 

polecenia przelewu zrealizowanych w standardzie SEPA, wysłanych zarówno za pośrednictwem 

systemu Elixir, jak i EuroElixir. 

W formularzu należy uwzględnić również liczbę i wartość usług polecenia przelewu 

zrealizowanych za pośrednictwem bankomatów. 

W formularzu: 

• suma pozycji „inicjowane w formie papierowej”, „inicjowane w formie elektronicznej” jest 

równa pozycji „polecenie przelewu według sposobu złożenia zlecenia przez klienta”  

Pozycja „polecenie przelewu w standardzie SEPA” jest informacją dodatkową, która mieści 

się w pozycji „1. polecenie przelewu według sposobu złożenia zlecenia przez klienta” i 

dlatego nie należy jej sumować z pozostałymi pozycjami, 

• suma pozycji „wewnętrznie (w ramach jednego dostawcy, międzyoddziałowe)”, 

„zewnętrznie (między różnymi dostawcami usług płatniczych)” jest równa pozycji 

„polecenie przelewu realizowane:” 

• suma pozycji „klientów indywidualnych”, „klientów biznesowych” jest równa pozycji 

„polecenie przelewu realizowane przez:” 

W formularzu pozycja „polecenie przelewu według sposobu zlecenia przez klienta” jest równa 

pozycji „polecenie przelewu realizowane:” oraz pozycji „polecenie przelewu realizowane przez:”. 

W formularzu należy podać liczbę i wartość usług polecenia przelewu wykonanych na terytorium 

RP zarówno w walucie krajowej, jak i  w walutach obcych. 

Liczbę usług polecenia przelewu należy podać w sztukach, natomiast wartość usług polecenia 

przelewu należy podać w złotych. Wartość usług polecenia przelewu w walutach obcych należy 

przeliczyć na złote według kursu z dnia, w którym zrealizowano tę usługę. W przypadku braku 
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możliwości zastosowania kursu z dnia dokonania transakcji należy przyjąć średnioważone 

kwartalne kursy walut obcych publikowane na stronie NBP, dla kwartału, w którym dokonane 

zostały transakcje. Średnioważone kwartalne kursy walut obcych można znaleźć pod adresem 

internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html, w pliku „Średnioważone 

kursy walut w złotych” dla odpowiedniego roku, w arkuszu „średnie kwartały”. Transakcje w 

walutach obcych dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po przeliczeniu na złote, 

zgodnie z powyższymi wskazówkami, należy dodać do transakcji zrealizowanych w złotych. 

Za usługę polecenia przelewu uznawane są również wpłaty gotówkowe w kasach banku, które 

wymagają dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez 

inny bank niż bank przyjmujący wpłatę gotówkową. W formularzach, należy podać liczbę i 

wartość usługi polecenia przelewu zrealizowanej w ww. sposób. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy prowadzony przez bank, który przyjmuje wpłatę 

gotówkową, są uznawane za usługę polecenia przelewu, jeżeli odbiorca jest inny klient niż klient 

dokonujący wpłaty gotówkowej. Nie uznawane są za polecenia przelewu wpłaty gotówki na 

rachunek własny klienta. 

Nie należy raportować wypłaty / spłaty kredytu / spłaty raty kredytu/przelewu na rachunek lokaty 

terminowej tj. transakcji przekazania środków pomiędzy dwoma rachunkami należącymi do tego 

samego klienta (np. z rachunku ROR na rachunek kredytu lub lokaty) jak również dopisywanie 

odsetek od wysokości salda, opłat za prowadzenie rachunku, itp. 

1.3.4.10.  Formularz FN.10 

Liczba i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i otrzymanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Należy podać liczbę i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium RP (wysłanych 

za granicę) oraz otrzymanych z poza terytorium RP (otrzymanych z zagranicy). Należy podać 

transakcje polecenia przelewu inicjowane przez osobę fizyczną/prawną niebędąca dostawcą usług 

płatniczych przekazywane dowolnemu odbiorcy oraz inicjowane przez dostawcę usług 

płatniczych jeżeli odbiorca polecenia przelewu jest inną osobą fizyczną/prawną niebędącą 

dostawcą usług płatniczych. 

W formularzu, suma pozycji „inicjowane w formie papierowej”, „inicjowane elektronicznie” jest 

równe pozycji „polecenie przelewu według sposobu złożenia zlecenia przez klienta”.  

Pozycja „polecenie przelewu w standardzie SEPA” jest informacją dodatkową, która mieści się w 

pozycji „1. polecenie przelewu według sposobu złożenia zlecenia przez klienta”, nie należy jej 

sumować z pozostałymi pozycjami. 
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W przypadku wskazania liczby i wartości usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium 

RP tj. wypełnienia pozycji „Usługi zlecone” należy w formularzu FN.11 wskazać liczbę i wartość 

usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podziale na 

poszczególne kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. 

Za usługę polecenia przelewu uznawane są również wpłaty gotówkowe w kasach banku, które 

wymagają dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez 

inny bank niż bank przyjmujący wpłatę gotówkową. W formularzach, należy podać liczbę i 

wartość usługi polecenia przelewu zrealizowanej w ww. sposób. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy prowadzony przez bank, który przyjmuje wpłatę 

gotówkową, są uznawane za usługę polecenia przelewu, jeżeli odbiorca jest inny klient niż klient 

dokonujący wpłaty gotówkowej. Nie uznawane są za polecenia przelewu wpłaty gotówki na 

rachunek własny klienta. 

Liczbę usług polecenia przelewu należy podać w sztukach, natomiast wartość usług polecenia 

przelewu należy podać w złotych. Wartość usług polecenia przelewu w walutach obcych należy 

przeliczyć na złote według kursu z dnia, w którym zrealizowano transakcję. W przypadku braku 

możliwości zastosowania kursu z dnia dokonania transakcji należy przyjąć średnioważone 

kwartalne kursy walut obcych publikowane na stronie NBP, dla kwartału, w którym dokonane 

zostały transakcje. Średnioważone kwartalne kursy walut obcych można znaleźć pod adresem 

internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html, w pliku „Średnioważone 

kursy walut w złotych” dla odpowiedniego roku, w arkuszu „średnie kwartały”. 

Nie należy raportować wypłaty / spłaty kredytu / spłaty raty kredytu/przelewu na rachunek lokaty 

terminowej tj. transakcji przekazania środków pomiędzy dwoma rachunkami należącymi do tego 

samego klienta (np. z rachunku ROR na rachunek kredytu lub lokaty) jak również dopisywanie 

odsetek od wysokości salda, opłat za prowadzenie rachunku, itp. 

1.3.4.11.  Formularz FN.11 

Liczba i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- informacje uszczegółowione 

Należy podać liczbę i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium RP (wysłanych 

za granicę). Należy podać transakcje polecenia przelewu inicjowane przez osobę fizyczną/prawną 

niebędąca dostawcą usług płatniczych przekazywane dowolnemu odbiorcy oraz inicjowane przez 

dostawcę usług płatniczych jeżeli odbiorca polecenia przelewu jest inną osobą fizyczną/prawną 

niebędącą dostawcą usług płatniczych. 
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W pozycji „Pozostałe kraje świata” należy podać zbiorczo liczbę i wartość usług polecenia 

przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dokonywania podziału na 

poszczególne kraje świata.  

Liczbę usług polecenia przelewu należy podać w sztukach, natomiast wartość usług polecenia 

przelewu należy przeliczyć na złote według kursu z dnia, w którym zrealizowano tę usługę. W 

przypadku braku możliwości zastosowania kursu z dnia dokonania transakcji należy przyjąć 

średnioważone kwartalne kursy walut obcych publikowane na stronie NBP, dla kwartału, w 

którym dokonane zostały transakcje. Średnioważone kwartalne kursy walut obcych można 

znaleźć pod adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html, w 

pliku „Średnioważone kursy walut w złotych” dla odpowiedniego roku, w arkuszu „średnie 

kwartały”. 

W formularzu: 

• pozycje w kolumnie „Liczba” są równe pozycji „polecenie przelewu według sposobu 

złożenia zlecenia przez klienta – Usługi zlecone - liczba” raportowanej w formularzu 

FN.10, 

• pozycje w kolumnie „Wartość” są równe pozycji „polecenie przelewu według sposobu 

złożenia zlecenia przez klienta – Usługi zlecone – wartość” raportowanej w formularzu 

FN.10. 

Za usługę polecenia przelewu uznawane są również wpłaty gotówkowe w kasach banku, które 

wymagają dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez 

inny bank niż bank przyjmujący wpłatę gotówkową. W formularzach, należy podać liczbę i 

wartość usługi polecenia przelewu zrealizowanej w ww. sposób. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy prowadzony przez bank, który przyjmuje wpłatę 

gotówkową, są uznawane za usługę polecenia przelewu, jeżeli odbiorca jest inny klient niż klient 

dokonujący wpłaty gotówkowej. Nie uznawane są za polecenia przelewu wpłaty gotówki na 

rachunek własny klienta. 

Nie należy raportować wypłaty / spłaty kredytu / spłaty raty kredytu/przelewu na rachunek lokaty 

terminowej tj. transakcji przekazania środków pomiędzy dwoma rachunkami należącymi do tego 

samego klienta (np. z rachunku ROR na rachunek kredytu lub lokaty) jak również dopisywanie 

odsetek od wysokości salda, opłat za prowadzenie rachunku, itp. 

1.3.4.12.  Formularz FN.12 

Liczba i wartość usług polecenia zapłaty wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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W formularzu, w pozycji „polecenie zapłaty według sposobu złożenia zlecenia przez klienta” 

należy podać liczbę i wartość usług polecenia zapłaty zrealizowanych na terytorium RP zarówno 

w walucie krajowej, jak i w walutach obcych (SEPA). 

W formularzu, liczbę i wartość usług polecenia zapłaty zrealizowanych na terytorium RP raportuje 

bank wierzyciela inicjujący transakcję (a nie bank płatnika/dłużnika). Nie należy przekazywać 

informacji dotyczących operacji dokonywanych pomiędzy rachunkiem klienta a rachunkiem 

własnym banku, np. spłata kredytu, dopłaty do lokat. 

W formularzu: 

• pozycja „w tym: polecenie zapłaty w standardzie SEPA” zawiera się w pozycji „polecenie 

zapłaty według sposobu złożenia zlecenia przez klienta”, 

• suma pozycji „wewnętrznie (w ramach jednego dostawcy, międzyoddziałowe)”, 

„zewnętrznie (między różnymi dostawcami usług płatniczych)” jest równa pozycji 

„polecenie zapłaty realizowane:”, 

• pozycja „polecenie zapłaty według sposobu złożenia zlecenia przez klienta” jest równa 

pozycji „polecenie zapłaty realizowane:”. 

Liczbę usług polecenia zapłaty należy podać w sztukach, natomiast wartość usług polecenia 

zapłaty należy podać w złotych. Wartość usług polecenia zapłaty w walutach obcych należy 

przeliczyć na złote według kursu z dnia, w którym zrealizowano tę usługę. 

1.3.4.13.  Formularz FN.13 

Liczba i wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

otrzymanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W pozycji „Usługi zlecone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy podać liczbę i 

wartość usług polecenia zapłaty, w wyniku których uznany został rachunek w polskim banku, a 

obciążony – rachunek prowadzony przez bank zagraniczny. W tej pozycji polski bank raportuje 

jako bank beneficjenta (odbiorcy). 

W pozycji „Usługi otrzymane spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy podać liczbę i 

wartość usług polecenia zapłaty, w wyniku których obciążony został rachunek prowadzony przez 

polski bank, a uznany – rachunek w banku zagranicznym. W tej pozycji polski bank raportuje jako 

bank dłużnika (płatnika).  

W pozycji „polecenia zapłaty według sposobu złożenia zlecenia przez klienta” (dotyczy kolumn 

liczba i wartość) należy podać informacje statystyczne o poleceniach zapłaty razem (dotyczy 

kolumn liczba i wartość). 
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W przypadku wskazania liczby i wartości usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium RP 

tj. wypełnienia pozycji „Usługi zlecone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy w 

formularzu FN.14 wskazać liczbę i wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w podziale na poszczególne kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje 

świata. 

Liczbę usług polecenia zapłaty należy podać w sztukach, natomiast wartość usług polecenia 

zapłaty należy podać w złotych. Wartość usług polecenia zapłaty w walutach obcych należy 

przeliczyć na złote według kursu z dnia, w którym zrealizowano tę usługę. 

1.3.4.14.  Formularz FN.14 

Liczba i wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

informacje uszczegółowione 

W pozycji „Liczba/Wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej”, polski bank raportuje jako bank beneficjenta (odbiorcy) 

W pozycji „Pozostałe kraje świata” należy podać zbiorczo liczbę i wartość usług polecenia zapłaty 

zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dokonywania podziału na poszczególne 

kraje świata. 

W formularzu: 

• pozycje w kolumnie „Liczba” są równe pozycji „polecenie zapłaty według sposobu 

złożenia zlecenia przez klienta – Usługi zlecone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- liczba” raportowanej w formularzu FN.13, 

• pozycje w kolumnie „Wartość” są równe pozycji „polecenie zapłaty według sposobu 

złożenia zlecenia przez klienta – Usługi zlecone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– wartość” raportowanej w formularzu FN.13. 

Liczbę usług polecenia zapłaty należy podać w sztukach, według stanu na koniec kwartału, 

natomiast wartość usług polecenia zapłaty należy przeliczyć na złote według kursu z dnia, w 

którym zrealizowano tę usługę. 

1.3.4.15.  Formularz FN.15 

Liczba i wartość transakcji wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych 

umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych 

W formularzu nie należy podawać liczby i wartości transakcji realizowanych poprzez usługę 

polecenia przelewu, która jest inicjowana przy użyciu telefonu jako narzędzia dostępu do 

bankowości elektronicznej. 
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W formularzu należy podać liczbę i wartość transakcji wszystkimi instrumentami 

umożliwiającymi wykonywanie płatności mobilnych, osobno dla każdego systemu (np.: BLIK, 

IKO, PeoPay, iKasa, Orange Cash, T-Mobile, itd.).  

W przypadku banku, który oferuje różne systemy płatności mobilnych należy wypełnić formularz 

osobno dla każdego systemu. W każdym formularzu należy wypełnić pozycję Nazwa systemu, 

która znajduje się pod pozycją Nazwa wydawcy. 

W pozycji „Transakcje zdalne” należy podać liczbę i wartość transakcji wykonanych przy użyciu 

instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych typu card not present. 

Liczbę transakcji należy podać w sztukach, natomiast wartość transakcji należy podać w złotych. 

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu raportowania danych dla usług m.in. Google Pay 

(Android Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i innych.  

Dane statystyczne dotyczące takich usług należy raportować w formularzach FN.01 – FN.08 oraz 

FN.15.  

1. W formularzu FN.01 dot. liczby kart płatniczych należy ujmować wszystkie karty 

wydane przez wydawcę wg wskazanych kryteriów, przy czym karta płatnicza, która jest 

również wykorzystywana do realizacji transakcji w jednej z aplikacji i powinna być 

zaraportowana jako jedna karta.  

2. W formularzu FN.02: 

• w wierszu „Karty umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych” 

należy raportować wszystkie karty zbliżeniowe fizyczne 

• natomiast w wierszu „Karty zainstalowane w telefonie (np. SIM-NFC)” należy 

raportować karty zalogowane w aplikacji. 

lub 

• w wierszu „Inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności 

zbliżeniowych” (gadżety, zegarki, stickery itp.) należy raportować karty 

zainstalowane w innych nośnikach 

Oznacza to, że karta, która jest wykorzystywana w aplikacji (tj. np. tradycyjna karta 

debetowa zbliżeniowa dodatkowo zarejestrowana w aplikacji) będzie zaraportowana w 

formularzu FN.02 dwukrotnie: jeden raz w wierszu pierwszym jako karta umożliwiająca 

płatności zbliżeniowe – karta tradycyjna, drugi raz w wierszu drugim lub trzecim jako 

karta zarejestrowana w odpowiedniej aplikacji. 

Ponadto, zgodnie z instrukcją do formularzy: „W pozycji „Karty zainstalowane w 

telefonie” należy podać liczbę kart z aplikacją płatności mobilnych (np.: działające w 
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ramach Orange Cash, T-Mobile MyWallet) oraz innych rozwiązań opartych o technologię 

NFC (np.: Host Card Emulation).” W tym zakresie zawiera się również usługa Google Pay 

i inne podobne.  

3. W formularzach FN.03 i FN.05 oraz FN.07 należy raportować wszystkie transakcje 

zrealizowane kartami płatniczymi, w tym także w ramach usługi płatności mobilnych 

bazującej na karcie płatniczej. 

4. W formularzach FN.04 i FN.06  

• w wierszu „Karty umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych” 

należy raportować transakcje zrealizowane wyłącznie kartami fizycznymi,  

• natomiast w wierszu „Karty zainstalowane w telefonie (np. SIM-NFC)” należy 

raportować  transakcje dokonane kartami, które zostały zarejestrowane w 

aplikacji 

lub 

• w wierszu „Inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności 

zbliżeniowych” (gadżety, zegarki, stickery itp.) należy raportować karty 

zainstalowane w innych nośnikach 

 

5. W formularzu FN.15 należy raportować transakcje wykonane przy użyciu instrumentów 

płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych, (każdy system osobno z 

podaniem nazwy systemu,). Tak więc w osobnym formularzu w FN.15 powinny zostać 

zaraportowane wszystkie transakcje (liczba i wartość) dokonane przy użyciu konkretnej 

aplikacji. 

Oznacza to, że łączna liczba i wartości transakcji ujętych w formularzach FN.04 i FN.06 w 

pozycji „Kartami zainstalowanymi w telefonie (np. SIM-NFC)” lub w pozycji „Inne nośniki 

umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych” powinna korespondować z danymi 

zawartymi w formularzu/formularzach w FN.15. odnoszącymi się do systemów płatności 

mobilnych opartych o karty płatnicze.  

Przykładowo, jeśli oferują Państwo 3 systemy płatności mobilnych, np. Google Pay 

(Android Pay), Apple Pay czy Garmin Pay, to wówczas należy wypełnić FN.15 trzykrotnie, 

tj. FN.15 dla Android Pay = np. 30 jednostek, FN.15 dla Apple Pay = np. 20 jedn., FN.15 dla 

Garmin Pay = np. 40 jedn., a w FN.04 w pozycji „Karty zainstalowane w telefonie (np. SIM-

NFC)” lub „Inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych”   [dla 

transakcji bezgotówkowych i gotówkowych] powinna być zaraportowana suma systemów 

opartych na kartach płatniczych. 
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1.3.4.16.  Formularz FN.16 

Liczba bankomatów 

Formularz wypełniają operatorzy bankomatów (właściciele bankomatów), zarówno bankowi, jak 

i niebankowi. 

W pozycji „Bankomaty” należy podać zbiorczo liczbę i wartość bankomatów umożliwiających 

wypłatę gotówki i bankomatów umożliwiających wypłatę i wpłatę gotówki. 

W formularzu, suma pozycji „umożliwiające wypłatę gotówki” oraz „umożliwiające wypłatę i 

wpłatę gotówki” musi być równa pozycji „Bankomaty”. 

W pozycji „z funkcją polecenia przelewu” należy podać liczbę bankomatów, które wyposażone są 

w dodatkową funkcję tj. dokonywanie polecenia przelewu. Podana liczba bankomatów w tej 

pozycji nie składa się na liczbę bankomatów, a stanowi jedynie dodatkową informację. Bankomaty 

zaprezentowane w tej pozycji są prezentowane również w pozycjach „umożliwiające wypłatę 

gotówki” oraz „umożliwiające wypłatę i wpłatę gotówki”. 

W formularzu: 

• pozycja „umożliwiające wypłatę gotówki” dotyczy bankomatów z jedną funkcją – tylko 

wypłaty gotówki, 

• pozycja „umożliwiające wypłatę i wpłatę gotówki” dotyczy bankomatów z dwiema 

funkcjami – wypłaty i wpłaty gotówki, 

• pozycja „z funkcją polecenia przelewu” dotyczy bankomatów, które oprócz funkcji 

wypłaty gotówki (dotyczy również bankomatów z dwiema funkcjami) posiadają 

dodatkowo funkcję wykonania usługi polecenia przelewu. 

W formularzu należy podać liczbę bankomatów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W pozycji „umożliwiające wpłatę gotówki (wpłatomaty) nie należy podawać informacji o 

urządzeniach typu „wrzutnie”. 

W przypadku raportowania liczby bankomatów zlokalizowanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tj. wypełnienia pozycji „Zlokalizowane poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” należy w formularzu FN.17 wypełnić kolumny „Bankomaty – liczba”, 

„w tym: urządzenia umożliwiające wypłatę gotówki” oraz „w tym: urządzenia z funkcją polecenia 

przelewu” w podziale na poszczególne kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. 

Liczbę bankomatów należy podać w sztukach według stanu na koniec kwartału. 
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1.3.4.17.  Formularz FN.17 

Liczba bankomatów zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informacje 

uszczegółowione 

W pozycji „Pozostałe kraje świata” należy podać zbiorczo liczbę bankomatów zlokalizowanych 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dokonywania podziału na poszczególne kraje 

świata. 

W formularzu: 

• suma pozycji „Bankomaty – liczba” jest równa pozycji „Bankomaty: - zlokalizowane poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” raportowanej w formularzu FN.16, 

• suma pozycji „w tym: urządzenia umożliwiające wypłatę gotówki” jest równa pozycji 

„Bankomaty: - w tym: umożliwiające wypłatę gotówki - zlokalizowane poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” raportowanej w formularzu FN.16, 

• suma pozycji „w tym: urządzenia z funkcją polecenia przelewu” jest równa pozycji 

„Bankomaty: - w tym: z funkcją polecenia przelewu - zlokalizowane poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” raportowanej w formularzu FN.16. 

Liczbę bankomatów należy podać w sztukach według stanu na koniec kwartału. 

1.3.4.18.  Formularz FN.18 

Liczba i wartość transakcji wykonanych w bankomatach zlokalizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim 

Formularz wypełniają operatorzy bankomatów (właściciele bankomatów), zarówno bankowi, jak 

i niebankowi. 

W formularzu należy podać liczbę i wartość transakcji wykonanych w bankomatach na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dla transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych 

wydanych przez krajowych oraz zagranicznych dostawców usług płatniczych oraz poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów 

płatniczych wydanych jedynie przez krajowych dostawców usług płatniczych. 

W formularzu, pozycje: 

• „Liczba transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje dokonane 

instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych, 

w tym – wypłata gotówki – depozyt gotówkowy – polecenie przelewu – zakup towarów 

lub usług - inne”, 

• „Wartość transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje dokonane 

instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych, 
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w tym – wypłata gotówki – depozyt gotówkowy – polecenie przelewu – zakup towarów 

lub usług – inne”  

należy pozostawić niewypełnione. 

Pozycje te w formularzu zaznaczono jako nieaktywne. 

W formularzu: 

• suma pozycji „wypłata gotówki”, „depozyt gotówkowy”, „polecenie przelewu”, „zakup 

towarów i usług” oraz inne” jest równa pozycji „Transakcje dokonane przy użyciu 

instrumentów płatniczych wydanych przez krajowych dostawców usług płatniczych w 

tym:” 

• suma pozycji „wypłata gotówki”, „depozyt gotówkowy”, „polecenie przelewu”, „zakup 

towarów i usług” oraz inne” jest równa pozycji „Transakcje dokonane instrumentami 

płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych w tym:” 

W pozycji „inne” należy podać liczbę i wartość transakcji wykonanych w bankomatach, które nie 

zostały zaraportowane w pozostałych wyodrębnionych rodzajach transakcji wykonywanych w 

bankomatach. 

W pozycji „depozyt gotówkowy (w tym wrzutnie)” nie należy podawać liczby i wartości transakcji 

wpłaty gotówki dokonywanej do urządzeń typu wrzutnie.  

W pozycji „depozyt gotówkowy (w tym wrzutnie)” należy podać liczbę i wartość transakcji wpłaty 

gotówki dokonywanej do urządzeń umożliwiających wpłatę gotówki, tj. wpłatomaty jeśli do 

wykonania transakcji użyto karty płatniczej. 

W przypadku raportowania liczby i wartości transakcji wykonanych w bankomatach na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych 

dostawców usług płatniczych tj. wypełnienia pozycji „Liczba transakcji – na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje dokonane instrumentami płatniczymi wydanymi przez 

zagranicznych dostawców usług płatniczych, w tym:” oraz „Wartość transakcji – na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje dokonane instrumentami płatniczymi wydanymi przez 

zagranicznych dostawców usług płatniczych, w tym:” należy w formularzu FN.19 wypełnić 

kolumny „Liczba transakcji” oraz „Wartość transakcji” w podziale na poszczególne kraje Unii 

Europejskiej oraz pozostałe kraje świata. 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów 

rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza 

elektronicznego oraz w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia błędnie umieszczono znak „*” po 

pozycjach „poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Znak „*” powinien zostać umieszczony po 
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pozycji „Transakcje dokonane instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych 

dostawców usług płatniczych w tym:” tj. „Transakcje dokonane instrumentami płatniczymi 

wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych w tym: *”, a prawidłowe odwołanie  

do formularza FN.19, znajdujące się pod formularzem powinno brzmieć następująco: 

„* W przypadku wypełnienia pozycji „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje 

dokonane instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług 

płatniczych” należy wypełnić formularz FN.19.” 

Powyższa zmiana została wprowadzona w formularzu - „Transakcje dokonane instrumentami 

płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych w tym: *”, „* W 

przypadku wypełnienia pozycji „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje dokonane 

instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych” należy 

wypełnić formularz FN.19.”. 

Liczbę transakcji wykonanych w bankomatach należy podać w sztukach, natomiast wartość 

transakcji wykonanych w bankomatach należy podać w złotych. Należy przeliczyć na złote 

według kursu z dnia, w którym zrealizowano transakcję. 

1.3.4.19.  Formularz FN.19 

Liczba i wartość transakcji wykonanych w bankomatach zlokalizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu instrumentów  płatniczych wydanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Formularz wypełniają operatorzy bankomatów (właściciele bankomatów), zarówno bankowi, jak 

i niebankowi. 

W formularzu: 

• pozycje w kolumnie „Liczba transakcji” są równe pozycji „Transakcje dokonane 

instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług 

płatniczych”, odpowiednio dla pozycji „wypłata gotówki”, „depozyt gotówkowy”, 

raportowanej w formularzu FN.18, 

• pozycje w kolumnie „Wartość transakcji” są równe pozycji „Transakcje dokonane 

instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług 

płatniczych”, odpowiednio dla pozycji „wypłata gotówki”, „depozyt gotówkowy”, 

raportowanej w formularzu FN.18. 

W ramach pozycji „Pozostałe kraje świata”, należy podać zbiorczo liczbę i wartość transakcji 

dokonanych na terytorium RP kartami wydanymi poza terytorium RP Pozycję „Pozostałe kraje 

świata” należy również podać w rozbiciu na poszczególne kraje, przy użyciu listy podanej przez 

NBP (w taksonomii to pozycje wpisywane typu type-in).  
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1.3.4.20.  Formularz FN.20 

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów 

płatniczych i zarejestrowanych w bankomatach, naruszających przepisy prawa lub reguły 

uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez właściciela 

bankomatu 

Formularz wypełniają operatorzy bankomatów (właściciele bankomatów), zarówno bankowi, jak 

i niebankowi. 

W formularzu suma pozycji „przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez krajowych 

dostawców usług” oraz „przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez zagranicznych 

dostawców usług” jest równa pozycji „Operacje gotówkowe”. 

Liczbę operacji oszukańczych należy podać w sztukach, natomiast wartość operacji oszukańczych 

oraz wartość strat poniesionych przez właściciela bankomatu należy podać w złotych. 

1.3.5. Informacje ogólne dotyczące wypełniania formularzy IN i PD 

Pieniądz elektroniczny – wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, 

wydawana z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonania transakcji płatniczych, akceptowana 

przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego (UUP, art. 2 pkt 21a); 

działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i jego wykupu może być 

wykonywana wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego (UUP, art. 4 ust 2a); 

wydawcą pieniądza elektronicznego może być następujący podmiot (UUP, art. 4 ust. 2 pkt 1-4 oraz 

6-8): 

• bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe; 

• oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe; 

• instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i 

odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy – 

Prawo bankowe; 

• instytucja pieniądza elektronicznego; 

• instytucja płatnicza; 

• Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski oraz bank centralny innego państwa 

członkowskiego – gdy nie działają w charakterze władz monetarnych lub organów 

administracji publicznej; 

• organ administracji publicznej  

oraz (UUP, art. 4 ust. 2b): 

• oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego; 

• oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, 
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uprawnionego, zgodnie z prawem tego państwa do wydawania pieniądza elektronicznego 

oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie w jakim przepis art. 13 ust.1 pkt 2a ustawy 

z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 180, poz. 1109, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. 

poz.1036) uprawnia ją do wydawania pieniądza elektronicznego; 

• kasa oszczędnościowo – kredytowa; 

Środki pieniężne otrzymywane przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje 

pieniądza elektronicznego oraz oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w 

związku ze świadczeniem usług płatniczych oraz w zamian za wydawany pieniądz elektroniczny 

nie stanowią depozytu ani innych środków pieniężnych podlegających zwrotowi w rozumieniu 

art. 726 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 7 ust. 1 UUP); 

W ramach załącznika nr 3, informację statystyczną do NBP przekazuje wydawca instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot. 

W tym przypadku wydawca instrumentu płatniczego nie jest wydawcą pieniądza 

elektronicznego. Jeżeli wydawca instrumentu płatniczego jest równocześnie wydawcą pieniądza 

elektronicznego to raportuje informację statystyczną na temat pieniądza elektronicznego w ramach 

załącznika nr 4, skierowanego do wydawców pieniądza elektronicznego. 

Środki pieniężne otrzymywane w zamian za wydawany pieniądz elektroniczny nie mogą  być 

oprocentowane ani nie mogą przynosić posiadaczowi pieniądza elektronicznego żadnych innych 

pożytków uzależnionych od okresu posiadania pieniądza elektronicznego (art. 7 ust. 4 UUP). 

Wskazówki dotyczące sposobu definiowania pieniądza elektronicznego zawarte zostały w 

następujących punktach preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE 

z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 

pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca 

dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE: 

„(5) Właściwe jest ograniczenie zakresu stosowania niniejszej dyrektywy do dostawców usług 

płatniczych, którzy emitują pieniądz elektroniczny. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 

zastosowania do wartości pieniężnej przechowywanej przy użyciu szczególnych instrumentów 

przedpłaconych, mających odpowiadać na konkretne potrzeby, które to instrumenty można 

wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób, ponieważ pozwalają one posiadaczowi pieniądza 

elektronicznego nabywać towary lub usługi wyłącznie w siedzibie emitenta pieniądza 

elektronicznego lub na podstawie bezpośredniej umowy handlowej z profesjonalnym emitentem 

w ramach ograniczonej sieci podmiotów świadczących usługi, albo ponieważ można je 

wykorzystywać wyłącznie do nabycia ograniczonego asortymentu towarów lub usług. 

Instrument można uznać za wykorzystywany w ograniczonym zakresie, jeśli można go 

wykorzystać wyłącznie do nabycia towarów i usług w określonym sklepie lub sieci sklepów albo 
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do nabycia ograniczonego asortymentu towarów lub usług, bez względu na geograficzne 

położenie punktu sprzedaży. 

Do takich instrumentów można zaliczyć karty sklepowe, karty stacji benzynowych, karty 

członkowskie, karty transportu publicznego, bony na posiłki lub bony usługowe (takie jak bony 

opieki nad dziećmi, bony socjalne lub usługowe, które dofinansowują zatrudnienie pracowników 

wykonujących prace związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, takie jak sprzątanie, 

prasowanie lub prace ogrodnicze) (…).  W przypadku gdy taki instrument o celu szczególnym 

przeradza się w instrument o celu ogólnym, wyłącznie z zakresu niniejszej dyrektywy nie powinno 

mieć dłużej zastosowania. 

Z zakresu niniejszej dyrektywy nie należy wyłączać instrumentów, które można wykorzystać do 

zakupów w sklepach określonych handlowców, ponieważ takie instrumenty są  zazwyczaj 

projektowane dla ciągle powiększających się sieci świadczących usługi. 

(6) Jest również właściwe, aby niniejsza dyrektywa nie miała zastosowania do wartości pieniężnej 

wykorzystywanej do zakupu towarów i usług cyfrowych, w przypadku których, z uwagi na istotę 

takiego towaru lub usługi, operator dodaje do nich wartość nierozerwalnie z nimi związaną np.: 

w formie narzędzi dostępu, dystrybucji lub wyszukiwania, pod warunkiem, że z danego towaru 

lub usługi można korzystać jedynie za pośrednictwem urządzenia cyfrowego, takiego jak telefon 

komórkowy lub komputer, oraz że operator systemu telekomunikacyjnego, cyfrowego lub 

informatycznego nie działa wyłącznie jako pośrednik między użytkownikiem usług płatniczych a 

dostawcą towarów i usług. Sytuacja taka występuje w przypadku, gdy abonent sieci telefonii 

komórkowej lub innej sieci cyfrowej płaci operatorowi sieci bezpośrednio oraz gdy nie istnieje ani 

bezpośrednia, ani bezpośredni stosunek typu dłużnik-wierzyciel pomiędzy abonentem sieci a 

jakimkolwiek będącym stroną trzecią dostawców towarów lub usług udostępnianych w ramach 

danej transakcji. 

(7) Właściwe jest wprowadzenie jasnej definicji pieniądza elektronicznego, tak aby była ona 

technicznie neutralna. Definicja ta powinna obejmować wszystkie sytuacje, w których dostawca 

usług płatniczych w zamian za środki pieniężne wydaje przedpłaconą kartę z zapisaną wartością, 

która może być wykorzystywana do celów płatniczych, ponieważ jest akceptowana przez osoby 

trzecie jako narzędzie płatnicze. 

(8) Definicja pieniądza elektronicznego powinna obejmować pieniądz elektroniczny niezależnie 

od tego czy jest on przechowywany na urządzeniu płatniczym dostępnym posiadaczowi 

pieniądza elektronicznego, czy też jest przechowywany zdalnie na serwerze, a posiadacz 

pieniądza elektronicznego zarządza nim za pośrednictwem specjalnego rachunku przeznaczonego 

dla pieniądza elektronicznego. Zakres tej definicji powinien być na tyle szeroki, aby nie utrudniał 

innowacji technologicznych oraz aby obejmował nie tylko wszystkie produkty z zakresu pieniądza 

elektronicznego dostępne obecnie na rynku, ale również te produkty, które mogą pojawić się w 

przyszłości. 

(18) W celu utrzymania zaufania posiadacza pieniądza elektronicznego, pieniądz elektroniczny 

powinien podlegać wykupowi. Możliwość wykupu sama w sobie nie oznacza, że środki pieniężne 

otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny należy traktować jako depozyty lub inne środki 
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podlegające zwrotowi do celów dyrektywy 2006/48/WE. Wykup powinien być zawsze możliwy w 

dowolnym czasie, według wartości parytetowej, bez możliwości uzgodnienia minimalnego progu 

wykupu. Wykup powinien na ogół przysługiwać bezpłatnie. (…). ” 

1.3.6. Informacje dotyczące wypełniania formularzy IN 

Zgodnie z art. 14b ust. 2 UUP, w informacjach przekazywanych zgodnie z ust.1 odrębnie 

przedstawia się informacje dotyczące instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany 

pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot. Informacje te obejmują: 

1) rodzaj i liczbę wydanych instrumentów płatniczych; 

2) liczbę urządzeń akceptujących wydane instrumenty płatnicze oraz liczbę urządzeń 

umożliwiających zasilenie takich instrumentów; 

3) liczbę i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów 

płatniczych; 

4) liczbę i wartość transakcji zasilenia wydanych instrumentów płatniczych; 

5) liczbę i wartość wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych transakcji 

płatniczych naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość 

spowodowanych nimi strat. 

1.3.6.1. Formularz IN.01 

Liczba instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza 

elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny 

podmiot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W formularzu należy podać liczbę kart płatniczych z funkcją pieniądza elektronicznego, na 

których są przechowywane pieniądze elektroniczne wydane przez inny podmiot na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczbę innych instrumentów, na których jest przechowywany 

pieniądz elektroniczny wydany przez inne podmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Liczbę instrumentów należy podać w sztukach.  

1.3.6.2. Formularz IN.02 

Liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające przechowywanie 

pieniądza elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany 

przez inny podmiot 

W formularzu należy podać liczbę terminali akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające 

przechowywanie pieniądza elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz 

elektroniczny wydany przez inne podmioty w podziale na terminale na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza terytorium.  
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Liczbę terminali należy podać w sztukach.  

1.3.6.3. Formularz IN.03 

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu 

instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego, na 

których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inne podmioty.  

W formularzu należy podać liczbę i wartość transakcji wykonanych pieniądzem elektronicznym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W formularzu, pozycje: 

• „Liczba transakcji – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje otrzymane – 

Transakcje płatnicze dokonane pieniądzem elektronicznym - przy użyciu kart, na których 

może być przechowywany pieniądz elektroniczny - przy użyciu rachunku pieniądza 

elektronicznego -w tym: z dostępem do tego rachunku z wykorzystaniem kart - transakcje 

zasilania i rozładowania kart z funkcją pieniądza elektronicznego”, 

• „Liczba transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje otrzymane – 

Transakcje przy użyciu kart, na których może być przechowywany pieniądz elektroniczny 

– przy użyciu rachunku pieniądza elektronicznego – w tym: z dostępem do tego rachunku 

z wykorzystaniem kart – transakcje zasilenia i rozładowania kart z funkcją pieniądza 

elektronicznego”,  

• „Wartość transakcji – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje otrzymane – 

Transakcje płatnicze dokonane pieniądzem elektronicznym - przy użyciu kart, na których 

może być przechowywany pieniądz elektroniczny - przy użyciu rachunku pieniądza 

elektronicznego -w tym: z dostępem do tego rachunku z wykorzystaniem kart - transakcje 

zasilania i rozładowania kart z funkcją pieniądza elektronicznego”  

• „wartość transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje otrzymane – 

Transakcje przy użyciu kart, na których może być przechowywany pieniądz elektroniczny 

– przy użyciu rachunku pieniądza elektronicznego – w tym: z dostępem do tego rachunku 

z wykorzystaniem kart – transakcje zasilenia i rozładowania kart z funkcją pieniądza 

elektronicznego”, należy pozostawić niewypełnione. 

Pozycje te w formularzu zaznaczono jako nieaktywne. 

W przypadku wypełnienia pozycji „poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy wypełnić 

formularz IN.04.  

1.3.6.4. Formularz IN.04 

Liczba i wartość transakcji płatniczych pieniądzem elektronicznym wydanym przez inny 

podmiot wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu instrumentów 

płatniczych wydanych przez wydawcę  
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Formularz należy wypełnić, w sytuacji gdy w formularzach IN.03 wypełniono części „Transakcje 

płatnicze wysłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Transakcje otrzymane poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W ramach pozycji „Pozostałe kraje świata”, należy podać zbiorczo liczbę i wartość transakcji poza 

terytorium RP. 

1.3.6.5. Formularz IN.05 

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów 

umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanego przez inny podmiot, 

naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokości spowodowanych 

nimi strat poniesionych przez wydawcę 

W formularzu należy podać liczbę operacji, wartość operacji oraz wartość strat poniesionych przez 

wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Pod pozycją „Bezgotówkowe” w pozycji „dokonane pieniądzem elektronicznym” należy podać 

sumę pozycji „przy użyciu kart zgubionych/skradzionych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, 

„przy użyciu kart nieotrzymanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „przy użyciu kart 

sfałszowanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „za pośrednictwem rachunku pieniądza 

elektronicznego” oraz „Inne”. 

Pod pozycją „Gotówkowe” w pozycji „dokonane pieniądzem elektronicznym” należy podać sumę 

pozycji „przy użyciu kart zgubionych/skradzionych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „przy 

użyciu kart nieotrzymanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „przy użyciu kart 

sfałszowanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „za pośrednictwem rachunku pieniądza 

elektronicznego” oraz „Inne”. 

W przypadku gdy, z powodu trwającego postepowania reklamacyjnego, nie jest możliwe 

zakwalifikowanie danej transakcji płatniczej jako naruszającej przepisy prawa lub reguły 

uczciwego obrotu w kwartale, w którym wystąpiła, prosimy o dokonanie korekty sprawozdania 

za kwartał, w którym transakcja została dokonana, a nie została uwzględniona w raporcie do NBP.  

Liczbę operacji należy podać w sztukach, natomiast wartość operacji i wartość strat należy podać 

w złotych. Wartość operacji i wartość strat należy przeliczyć na złote według kursu z dnia, w 

którym zrealizowano transakcję. 
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1.3.7. Informacje dotyczące wypełniania formularzy PD 

Zgodnie z art. 14b ust. 1 UUP, wydawca instrumentu płatniczego jest zobowiązany przekazywać  

NBP kwartalne informacje obejmujące: 

1) rodzaj i liczbę wydanych instrumentów płatniczych; 

2) liczbę i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów 

płatniczych; 

3) liczbę udostępnionych bankomatów oraz liczbę i wartość transakcji płatniczych 

wykonanych przy ich użyciu; 

4) liczbę i wartość wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych transakcji 

płatniczych naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość 

spowodowanych nimi strat. 

Zgodnie z art. 14c ust. 1 UUP, wydawca pieniądza elektronicznego jest obowiązany przekazywać 

NBP kwartalne informacje o wartości wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w 

obiegu.  

Zgodnie z art. 14c ust. 2 UUP, jeżeli wydawca pieniądza elektronicznego wydaje równocześnie 

instrument płatniczy, na którym jest przechowywany wydawany przez niego pieniądz 

elektroniczny, informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują dodatkowo informacje o tych 

instrumentach w zakresie określonym w art. 14b ust. 2. 

1.3.7.1.  Formularz PD.01 

Liczba instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza 

elektronicznego wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

W formularzu należy podać liczbę kart płatniczych z funkcją pieniądza elektronicznego, na 

których są przechowywane pieniądze elektroniczne wydane przez inny podmiot na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczbę innych instrumentów, na których jest przechowywany 

pieniądz elektroniczny wydany przez inne podmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Liczbę instrumentów należy podać w sztukach.  

1.3.7.2. Formularz PD.02 

Liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające przechowywanie 

pieniądza elektronicznego 

W formularzu należy podać liczbę terminali akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające 

przechowywanie pieniądza elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz 
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elektroniczny wydany przez inne podmioty w podziale na terminale na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza terytorium.  

Liczbę terminali należy podać w sztukach.  

1.3.7.3. Formularz PD.03 

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu 

instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego 

wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartość pieniądza 

elektronicznego pozostającego w obiegu 

W formularzu należy podać liczbę i wartość transakcji wykonanych pieniądzem elektronicznym 

(wydanym przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W formularzu, pozycje: 

• „Liczba transakcji – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje wysłane – 

wartość wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu”, 

• „Liczba transakcji –poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje wysłane – 

wartość wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu”, 

• „Wartość transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje wysłane – 

wartość wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu”, 

• „Liczba transakcji – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– Transakcje otrzymane – 

Transakcje płatnicze dokonane pieniądzem elektronicznym - przy użyciu kart, na których 

może być przechowywany pieniądz elektroniczny - przy użyciu rachunku pieniądza 

elektronicznego -w tym: z dostępem do tego rachunku z wykorzystaniem kart - transakcje 

zasilania i rozładowania kart z funkcją pieniądza elektronicznego – wartość wydanego 

pieniądze elektronicznego pozostającego w obiegu”, 

• „Liczba transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – transakcje otrzymane – 

transakcje przy użyciu kart, na których może być przechowywany pieniądz elektroniczny 

– przy użyciu rachunku pieniądza elektronicznego – w tym: z dostępem do tego rachunku 

z wykorzystaniem kart – transakcje zasilenia i rozładowania kart z funkcją pieniądza 

elektronicznego – wartość wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu”,  

• „Wartość transakcji – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– Transakcje otrzymane – 

Transakcje płatnicze dokonane pieniądzem elektronicznym - przy użyciu kart, na których 

może być przechowywany pieniądz elektroniczny - przy użyciu rachunku pieniądza 

elektronicznego -w tym: z dostępem do tego rachunku z wykorzystaniem kart - transakcje 

zasilania i rozładowania kart z funkcją pieniądza elektronicznego– wartość wydanego 

pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu”  
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• „Wartość transakcji – poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje otrzymane – 

Transakcje przy użyciu kart, na których może być przechowywany pieniądz elektroniczny 

– przy użyciu rachunku pieniądza elektronicznego – w tym: z dostępem do tego rachunku 

z wykorzystaniem kart – transakcje zasilenia i rozładowania kart z funkcją pieniądza 

elektronicznego– wartość wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu”,  

należy pozostawić niewypełnione. 

Pozycje te w formularzu zaznaczono jako nieaktywne. 

W przypadku wypełnienia pozycji „poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy wypełnić 

formularz PD.04.  

1.3.7.4. Formularz PD.04 

Liczba i wartość transakcji płatniczych  wykonanych pieniądzem elektronicznym poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Formularz należy wypełnić, w sytuacji gdy w formularzach PD.03 wypełniono w części 

„Transakcje płatnicze wysłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Transakcje 

otrzymane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W ramach pozycji „Pozostałe kraje świata”, należy podać zbiorczo liczbę i wartość transakcji poza 

terytorium RP. 

1.3.7.5. Formularz PD.05 

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów 

umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanego przez wydawcę, 

naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokości spowodowanych 

nimi strat poniesionych przez wydawcę 

W formularzu należy podać liczbę operacji, wartość operacji oraz wartość strat poniesionych przez 

wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Pod pozycją „Bezgotówkowe” w pozycji „dokonane pieniądzem elektronicznym” należy podać 

sumę pozycji „przy użyciu kart zgubionych/skradzionych (z funkcją pieniądza elektronicznego)”, 

„przy użyciu kart nieotrzymanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „przy użyciu kart 

sfałszowanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „za pośrednictwem rachunku pieniądza 

elektronicznego” oraz „Inne”. 

Pod pozycją „Gotówkowe” w pozycji „dokonane pieniądzem elektronicznym” należy podać sumę 

pozycji „przy użyciu kart zgubionych/skradzionych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „przy 

użyciu kart nieotrzymanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „przy użyciu kart 
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sfałszowanych ( z funkcją pieniądza elektronicznego)”, „za pośrednictwem rachunku pieniądza 

elektronicznego” oraz „Inne”. 

W przypadku gdy, z powodu trwającego postepowania reklamacyjnego, nie jest możliwe 

zakwalifikowanie danej transakcji płatniczej jako naruszającej przepisy prawa lub reguły 

uczciwego obrotu w kwartale, w którym wystąpiła, prosimy o dokonanie korekty sprawozdania 

za kwartał, w którym transakcja została dokonana, a nie została uwzględniona w raporcie do NBP.  

Liczbę operacji należy podać w sztukach, natomiast wartość operacji i wartość strat należy podać 

w złotych. Wartość operacji i wartość strat należy przeliczyć na złote według kursu z dnia, w 

którym zrealizowano transakcję. 

1.4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w 
rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych 
niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny 
funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, (Dz. 
U. Nr 107, poz.1139). 

Sprawozdawczością na rzecz NBP zostały objęte następujące podmioty: 

▪ banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych 

utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego;  

▪ spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa;  

▪ izby rozliczeniowe,  

▪ przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i 

pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;  

▪ przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska;  

▪ przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w 

przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1-5. 

1.4.1. Banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych 
utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego;  

Formularz prezentuje transakcje dokonane poszczególnymi formami rozliczeń pieniężnych, tj. 

poleceniem przelewu dostarczonym przez klientów banku w formie papierowej lub 

elektronicznej, wpłatą gotówkową, poleceniem zapłaty, czekiem rozrachunkowym i innymi 

formami rozliczeń bezgotówkowych z wyłączeniem transakcji dokonywanych kartami 

płatniczymi. 
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W formularzu należy podać liczbę i wartość transakcji dokonywanych w ramach danego 

podmiotu przez jego klientów w ramach rozliczeń międzyoddziałowych i 

wewnątrzoddziałowych. Należy podać transakcje polecenia przelewu inicjowane przez osobę 

fizyczną/prawną niebędąca dostawcą usług płatniczych przekazywane dowolnemu odbiorcy 

(beneficjenta). 

W formularzu nie należy raportować wypłaty / spłaty kredytu / spłaty raty kredytu/przelewu na 

rachunek lokaty terminowej tj. transakcji przekazania środków pomiędzy dwoma rachunkami 

należącymi do tego samego klienta (np. z rachunku ROR na rachunek kredytu lub lokaty) jak 

również dopisywanie odsetek od wysokości salda, opłat za prowadzenie rachunku, itp. Wpłata 

gotówki na rachunek własny klienta nie powinna być raportowana w formularzu. 

W tabeli nie ujmuje się rozliczeń międzybankowych. 

Bank Zrzeszający ujmuje zbiorcze dokumenty uznaniowe i obciążeniowe dotyczące rozliczeń 

międzyoddziałowych i wewnątrzoddziałowych zrzeszonych banków spółdzielczych gdzie po 

jednej stronie występuje konto techniczne banku zrzeszonego, a po drugiej rachunek bieżący 

banku spółdzielczego prowadzony przez bank zrzeszający – jako rozliczenia 

międzyoddziałowe/wewnątrzoddziałowe. 

Dane zaprezentowane w formularzu w pozycjach: polecenie przelewu i wpłata gotówkowa powinny 

być zgodne z pozycją w Formularzu FN.09 w pozycji 2.1. Polecenie przelewu realizowane wewnętrznie 

(w ramach jednego dostawcy, międzyoddziałowe). 

Liczbę transakcji wykonanych należy podać w sztukach, natomiast wartość transakcji należy 

podać w złotych. 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością półroczną, przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza którego dane 

dotyczą. 

Dane przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu 

Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu 

internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej. 

1.4.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa 

W formularzu należy przedstawić informacje o transakcjach dokonywanych na rachunkach 

prowadzonych przez SKOK-i. Dane te dotyczą transakcji dokonywanych pomiędzy rachunkami 
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prowadzonymi przez dwie różne SKOK (tzw. międzyoddziałowe) oraz w ramach danej SKOK 

(tzw. wewnątrzoddziałowe). 

Formularz prezentuje informacje zagregowane uwzględniające dane przekazane do KSKOK przez 

poszczególne SKOK oraz dane o transakcjach dokonywanych na rachunkach prowadzonych przez 

KSKOK. 

W formularzu należy przedstawić: liczbę prowadzonych rachunków(wg stanu na koniec 

półrocza), liczbę i wartość transakcji oraz transakcje mające na celu naruszenie bądź obejście 

przepisów prawa dokonane przy użyciu bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z 

wyłączeniem kart płatniczych. 

Liczbę transakcji należy podać w sztukach, natomiast wartość transakcji należy podać w złotych. 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością półroczną, przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza którego dane 

dotyczą. 

Dane przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu 

Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu 

internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej. 

1.4.3. Izby rozliczeniowe 

Formularze dla podmiotów, których obszarem działania są usługi z zakresu rozliczeń i płatności, 

działające na podstawie art. 67 ustawy Prawo bankowe, opracowywane są w oparciu o rodzaj i 

zakres prowadzonej działalności. Jedna izba rozliczeniowa może przekazywać więcej niż jeden 

formularz w sytuacji kiedy prowadzi więcej niż jeden system płatności. Wzory formularzy 

odpowiadające oferowanemu zakresowi usług przez daną izbę rozliczeniową opracowuje 

Narodowy Bank Polski. 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością kwartalną, przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału którego dane 

dotyczą. 

W razie braku możliwości przekazania danych bezpośrednio poprzez Portal SIS, dane mogą być 

przekazywane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
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1.4.4. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i 
pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą 

Informacje przekazywane są przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie 

krajowym i z zagranicą. 

Przekazanie środków następuje przy wykorzystaniu usługi krajowego lub międzynarodowego 

przekazu pieniężnego (transakcje wysłane za granicę oraz transakcje otrzymane z zagranicy) 

Przekazane środki pieniężne mogą być dostarczone do osobistego odbioru w placówce danego 

podmiotu lub w bankomacie (wypłata gotówkowa), na rachunek płatniczy (UUP, art. 2 pkt 25) 

Liczbę transakcji wykonanych należy podać w sztukach, natomiast wartość transakcji należy 

podać w złotych. 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością półroczną, przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza którego dane 

dotyczą. 

W razie braku możliwości przekazania danych bezpośrednio poprzez Portal SIS, dane mogą być 

przekazane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

1.4.5. Poczta Polska S.A. 

W formularzu należy przekazywać liczbę i wartość transakcji w zakresie usług dotyczących 

dokonywania przekazów pocztowych, pocztowego zlecenia zapłaty oraz wpłat na rachunki 

bankowe realizowanych przez Pocztę Polską S.A. 

Liczbę transakcji wykonanych należy podać w sztukach, natomiast wartość transakcji należy 

podać w złotych. 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością półroczną, przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza którego dane 

dotyczą. 

Dane przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu 

Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu 

internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej. 
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1.4.6. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w 
przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe 

W formularzu należy podać informacje dotyczące działalności gospodarczej polegającej na 

pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe. 

Informacje przekazują podmioty, które pośredniczą w przekazywaniu opłat za rachunki i faktury 

na rzecz tzw. „wierzycieli masowych”, np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, internet, 

telefon, itp. Transakcje te dokonywane są przy użyciu gotówki. Zapłata taka dokonywana jest 

zazwyczaj poprzez wpłatę gotówki w kasie podmiotu pośredniczącego w przekazaniu środków, 

np. Biuro Usług Płatniczych lub Krajowa Instytucja Płatnicza. 

Sprawozdania sporządzane są z częstotliwością półroczną, przekazywane są do NBP w terminie 

do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza którego dane 

dotyczą. 

W razie braku możliwości przekazania danych bezpośrednio poprzez Portal SIS, dane mogą być 

przekazywane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
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2. Dostępu do systemu Baza Statystyki 

Płatniczej – BSP 

2.1. Dostęp do produkcyjnego systemu Baza Statystyki Płatniczej - BSP 

System Baza Statystyki Płatniczej BSP jest zintegrowany z systemami ZSZT (Zintegrowany System 

Zarządzania Tożsamością) i Portalem internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej (Portal 

SIS). 

Przekazywanie sprawozdań do sytemu Baza Statystyki Płatniczej, w postaci plików instancji 

XBRL, odbywa się drogą elektroniczną przez Portal SIS, dostępny pod adresem http://sis.nbp.pl 

Szczegółowe informacje o funkcjonalności i dostępnych rolach użytkowników w systemie zawarte 

są w dokumencie „Portal internetowy Systemu Informacji Sprawozdawczej Instrukcja 

użytkownika”, który można pobrać z Portalu SIS. 

Zintegrowany System Zarządzania Tożsamością (ZSZT) to system, który służy do zarządzania 

dostępem do systemów NBP, m.in. takich jak: BSP, KORO2, MONREP, SIS (i pośrednio Portal SIS). 

W systemie tym prowadzone są: 

▪ konta instytucji – uprawnienie do danego systemu NBP, np. do systemu BSP. Konto instytucji 

ma przypisany certyfikat umożliwiający korzystanie z systemów informatycznych.  

▪ konta użytkowników instytucji – uprawnienia dla danego użytkownika w ramach systemu. W 

systemie ZSZT rozróżniamy następujących użytkowników m.in.: 

▪ Administratora Uprawnień Instytucji (AUI) (konto z loginem i hasłem) –wystawia 

wnioski o utworzenie kont dla nowych użytkowników danej instytucji, zmienia ich 

prawa dostępu, hasła, czy dane dot. użytkownika, wysyła sprawozdania przez Portal 

SIS. 

▪ Konto bez praw administracyjnych z uprawnieniami (konto z loginem i hasłem) 

przydzielanymi przez AUI. Użytkownik może wysyłać sprawozdania przez Portal SIS 

(jeśli AUI nada mu takie uprawnienia). 

W ramach systemu ZSZT została utworzona Aplikacja Zarządzania Użytkownikami (AZU), w 

której zarządza się dostępem do systemów NBP, tj. zarządza kontami instytucji i kontami 

użytkowników instytucji. Aplikacja AZU dostępna jest pod adresem https://azu.nbp.pl  

http://sis.nbp.pl/
https://azu.nbp.pl/
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Powiązanie systemu BSP z systemami ZSZT i Portal SIS przedstawia poniższy schemat. 

 

Dokumentem opisującym funkcjonowanie systemu ZSZT (w tym aplikacji AZU) jest Regulamin 

uwierzytelniania użytkowników spoza Narodowego Banku Polskiego w systemach informatycznych w 

ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tożsamością (Uchwała Nr 65/2016 Zarządu NBP z dnia 

24 listopada 2016 r.). Wnioski (załączniki do ww. Regulaminu) o utworzenie kont w systemie ZSZT 

(a tym samym dla systemu BSP) oraz instrukcje dla użytkowników AZU dostępne są pod adresem 

http://www.nbp.pl/azu (http://www.nbp.pl/azu/dokumenty.aspx). 

      System  ZSZT 

 

Weryfikuje uprawnienia dostępu 

użytkowników do systemów i aplikacji NBP. 

W systemie tym są zapisane uprawnienia 

instytucji i użytkowników. 

  

 

Portal 

SIS 

 

Przekazywanie 

sprawozdań przez 

Instytucję w postaci 

plików instancji 

XBRL 

  

        System BSP 

Weryfikacja  

merytoryczna 

sprawozdań 

otrzymanych od 

podmiotów 

sprawozdawczych 

Aplikacja AZU 

Aplikacja w ramach systemu 

ZSZT umożliwiająca 

zarządzanie prawami dostępu 

do systemów informatycznych 

NBP 

- tworzenie kont instytucji  

- tworzenie kont użytkowników 

  

Dostęp do systemu Portal 

SIS (przez stronę 

http://sis.nbp.pl) i aplikacji 

AZU (przez stronę 

https://azu.nbp.pl) oraz 

ewentualnie innych 

systemów NBP odbywa się 

na podstawie tego samego 

jednego konta użytkownika 

(ten sam login i hasło) 

założonego mu w systemie 

ZSZT  

    System KORO2 

      System SIS 

  System MONREP 

  Inne systemy NBP 

http://www.nbp.pl/azu
http://www.nbp.pl/azu/dokumenty.aspx
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W celu uzyskania dostępu do systemu BSP należy: 

1. złożyć wniosek o założenie konta instytucji w systemie informatycznym Baza Statystyki 

Płatniczej BSP, którego wzór określa załącznik nr 2 do ww.  Regulaminu. 

Wniosek zawiera pozycję Certyfikat instytucji TAK, NIE. Posiadanie certyfikatu jest 

obowiązkowe. Certyfikat zapewnia bezpieczne połączenie z systemami NBP.  

W sytuacji przekazywania przez instytucje sprawozdań do kilku systemów (BSP, MONREP, 

SIS, KORO2), wniosek zgodny z załącznikiem nr 2 składany jest do każdego systemu, w pozycji 

Certyfikat instytucji opcję „TAK” można wskazać tylko przy pierwszym składanym wniosku, 

jeden certyfikat obsługuje wszystkie systemy założone w systemie ZSZT. 

Zasady wystawiania i odbioru certyfikatów dla potrzeb uwierzytelniania i autoryzacji w 

systemach informatycznych w NBP zawarte są w dokumencie „System DOCert – Polityka 

certyfikacji dla certyfikatów użytkowych” dostępny na stronie internetowej 

www.docert.nbp.pl  

Certyfikat odbierany jest osobiście w oddziałach okręgowych NBP. Czas oczekiwania na 

certyfikat w O/O w Warszawie wynosi około trzy tygodnie. 

Dla instytucji, które chcą odebrać certyfikat w Warszawie, przewidziano alternatywną, szybszą 

ścieżkę uzyskania certyfikatu. Instytucja może zgłosić się po kod jednorazowy do Centrali NBP, 

a następnie przy pomocy systemu zdalnej obsługi certyfikatów SZOC dostępnego na stronie 

www.docert.nbp.pl i użyciu kodu jednorazowego, generuje samodzielnie certyfikat. Instytucje 

chcące skorzystać z takiej ścieżki prosimy o wpisywanie w miejscu odbioru certyfikatu 

„Centrala NBP”. 

W pozycji 1. Dane instytucji: wniosku należy umieścić informację o rodzaju przesyłanego 

sprawozdania/sprawozdań (np.: AR, WIP), zgodnie z poniższą tabelą: 

Rodzaj 
sprawozdania 

Sprawozdania przesyłane przez: 

AR Agenci Rozliczeniowi (formularze ST) 

http://www.docert.nbp.pl/
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WIP Wydawcy Instrumentów Płatniczych (formularze FN) 

WPE Wydawcy Pieniądza Elektronicznego (formularze PD) 

WIPE 
Wydawcy Instrumentów Płatniczych, na których jest przechowywany 
Pieniądz Elektroniczny Wydany przez inny podmiot (formularze IN) 

KSKOK Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

MI/WE 

Banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji 
kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (formularz Trans. 
między/wewnątrz oddział) 

Poczta przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska 

KIR-K Izby rozliczeniowe (formularz KIR kwartalne) 

PP 
przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 
wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu Przekazów Pieniężnych w 
obrocie krajowym i z zagranicą  

 

2. Złożyć wniosek o założenie konta dla Administratora Uprawnień Instytucji (AUI) w 

Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

ww.  Regulaminu.  

W wyniku rejestracji pierwsza osoba wskazana we wniosku otrzymuje loginy i hasło 

umożliwiający na dostęp do Aplikacji AZU i Portalu SIS. W aplikacji AZU pierwszy z 

administratorów AUI ma możliwość wystawienia wniosków o konta dla nowych 

użytkowników i przydzielania im uprawnień odpowiednich uprawnień.  

 

UWAGA. Składane wnioski powinny być opatrzone pieczęcią firmową instytucji, pieczęciami i 

podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji. 

Papierowe wnioski należy przesłać na adres: 

 Departament Systemu Płatniczego 

 Narodowy Bank Polski 

 ul. Świętokrzyska 11/21 

 00-919 Warszawa 

 z adnotacją „Wniosek do systemu BSP” 

Przesyłanie sprawozdań do systemu Baza Statystyki Płatniczej BSP możliwe jest przez Portal SIS. 

Dostęp do systemu BSP posiadają instytucje, które mają obowiązek sprawozdawczy wynikający z 

rozporządzeń, tj.:  

1. Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, 

wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego, 

2. Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów 

przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkowych 

międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny 

funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. 
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2.2. Dostęp do testowego systemu Baza Statystyki Płatniczej - BSP 

Środowisko testowe systemu BSP jest analogiczne do środowiska testowego systemu BSP. Testowy 

system BSP jest zintegrowany z systemami testowymi Portal SIS i systemem ZSZT. 

W celu uzyskania dostępu do testowego systemu BSP należy skontaktować się z NBP poprzez 

adres mailowy system.platniczy-dane@nbp.pl, z tematem „Dostęp do środowiska testowego 

systemu BSP”. 

Dostęp testowego systemu Portal SIS odbywa się przez stronę https://sisrozw2u.nbp.pl/ a dostęp 

do testowej aplikacji AZU przez stronę https://azu-test.nbp.pl 

2.3. Przydatne linki 

▪ instrukcje dla użytkowników AZU (instrukcje „Instalacji certyfikatu”, instrukcja obsługi AZU 

dla użytkowników zewnętrznych) 

http://www.nbp.pl/azu  

http://www.nbp.pl/azu/dokumenty.aspx 

▪ zasady wystawiania i odbioru certyfikatów  www.docert.nbp.pl 

▪ testowy Portal SIS    https://sisrozw2u.nbp.pl/  

▪ testowa aplikacja AZU    https://azu-test.nbp.pl 

▪ produkcyjny Portal SIS    http://sis.nbp.pl  

▪ produkcyjna aplikacja AZU   https://azu.nbp.pl 

http://www.nbp.pl/azu
http://www.nbp.pl/azu/dokumenty.aspx
http://www.docert.nbp.pl/
https://sisrozw2u.nbp.pl/
https://azu-test.nbp.pl/
http://sis.nbp.pl/
https://azu.nbp.pl/
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3. Dostęp do Portalu SIS i aplikacji AZU 

3.1. Pierwsze logowanie do systemu Portal SIS i AZU dla systemu BSP 

Każdy użytkownik przed pierwszym zalogowaniem się do systemu Portal SIS, czy aplikacji AZU 

musi zainstalować na swojej stacji roboczej certyfikat zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie 

http://www.nbp.pl/azu/poznaj.aspx  

 

Po wgraniu certyfikatu i otrzymaniu loginu i hasła do systemu AZU i Portalu SIS (jedno konto z 

tym samym hasłem) użytkownik powinien zalogować się do aplikacji AZU, w celu zmiany hasła 

oraz akceptacji obowiązujących w Narodowym Banku Polskim regulacji w dokumentach, których 

treść dostępna jest pod dołączonym linkiem. 

Po akceptacji ww. regulaminów użytkownik otrzyma dostęp do Portalu SIS. Brak akceptacji 

skutkuje brakiem możliwości korzystania z systemów w NBP, w szczególności z Portalu SIS. 

Uwaga! 

Jeśli użytkownik nie ma możliwości wysyłania sprawozdań w Portalu SIS (nie ma dostępu do 

Portalu SIS) może to oznaczać, że: 

▪ użytkownik nie zaakceptował ww. regulaminów, 

▪ administrator Państwa instytucji AUI nie przydzielił użytkownikowi odpowiednich 

uprawnień do wysyłania sprawozdań (szczegóły zawiera podrozdział System AZU – 

produkcja) 

▪ próba logowania do Portalu SIS odbyła się za wcześnie, tj. nie minęło 15 minut od 

zaakceptowania ww. regulaminów w aplikacji AZU. 

 

http://www.nbp.pl/azu/poznaj.aspx
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3.2. Portal SIS - produkcja 

Produkcyjny system Portal SIS dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem 

http://sis.nbp.pl  

 

Funkcjonalność portalu internetowego SIS umożliwia m.in.:  

1. pobieranie obowiązujących taksonomii XBRL dla poszczególnych okresów 

sprawozdawczych,  

2. przesyłanie w formacie XBRL sprawozdań zgodnie z opublikowaną przez NBP 

taksonomią,  

3. testowe weryfikowanie poprawności sprawozdań w postaci plików instancji XBRL pod 

względem budowy, semantyki (zgodność z taksonomią informacji sprawozdawczej) i 

zawartości (zgodność z regułami kontrolnymi), 

4. wymianę informacji z podmiotami sprawozdawczymi w Serwisie informacyjnym. 

 

Portal SIS umożliwia logowanie jako gość, tj. bez konieczności posiadania konta użytkownika z 

loginem i hasłem. Logowanie jako gość jest możliwe ze stacji roboczych, na których został wgrany 

certyfikat otrzymany przez instytucję. Użytkownik „gość” ma dostęp jedynie do serwisu 

informacyjnego, taksonomii oraz może testowo wysyłać sprawozdania. Testowo wysłane 

sprawozdania nie docierają do systemu BSP. Funkcjonalność ta służy jedynie podmiotom 

sprawozdawczym do sprawdzenia poprawności posiadanego sprawozdania, tj. testu, czy jego 

produkcyjne wysłanie powiedzie się.  

http://sis.nbp.pl/
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3.2.1. Instrukcja użytkownika Portalu SIS 

Szczegółowa funkcjonalność systemu Portal SIS została opisana w dokumencie Instrukcja 

użytkownika Portalu SIS, którą można pobrać z Serwisu informacyjnego systemu Portal SIS. W 

celu pobrania ww. dokumentu należy: 

1. zalogować się do Portalu SIS 

2. rozwinąć menu Serwis informacyjny i wybrać Lista dokumentów 

 
 

3. wybierać pozycję Instrukcja użytkownika Portalu lipiec 2017  zgodnie z poniższym zrzutem 

ekranu. 
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4. Pobrać dokument za pomocą przycisku  

 

 
 

3.2.2. Produkcyjne przesyłanie sprawozdań przez Portal SIS do systemu BSP 

W celu produkcyjnego wysłania sprawozdania w postaci pliku instancji XBRL użytkownik 

powinien: 

 

1. rozwinąć menu Sprawozdawczość  i wybrać Przesyłanie sprawozdania 
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2. wybrać System BSP oraz odpowiedni Okres sprawozdawczy i Rodzaj sprawozdania, np.: 

 

 
 

Użytkownik może wybrać następujące rodzaje sprawozdań: 

 

Lp. Nazwa rodzaju sprawozdania Symbol taksonomii 
Nazwa 

skrócona 

Możliwe do 

wyboru okresy 

1 Agent rozliczeniowy 
ST_AGENT_ROZ 

AR 
rrrr-03, rrrr-06, 

rrrr-09, rrrr-12 

2 Wydawca instrumentu płatniczego 
FN_WYDAWCA_IP 

WIP 
rrrr-03, rrrr-06, 

rrrr-09, rrrr-12 

3 Wydawca instr. pieniądza elektron 
IN_WYDAWCA_IPE 

WPE 
rrrr-03, rrrr-06, 

rrrr-09, rrrr-12 

4 Wydawca pieniądza elektronicznego 
PD_WYDAWCA_PE 

WIPE 
rrrr-03, rrrr-06, 

rrrr-09, rrrr-12 
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5 Krajowa SKOK KSKOK KSKOK rrrr-06, rrrr-12 

6 Biuro Usług Płatniczych BUP BUP rrrr-06, rrrr-12 

7 Trans. między/wewnątrz oddział MIEDZ_WEWN MI/WE rrrr-06, rrrr-12 

8 Poczta Polska POCZTA_POLSKA Poczta rrrr-06, rrrr-12 

9 KIR kwartalne 
IR_KIR_K 

KIR-K 
rrrr-03, rrrr-06, 

rrrr-09, rrrr-12 

10 Przekazy pieniężne kraj/zagran PRZEK_PIEN PP rrrr-06, rrrr-12 

 

3. załączyć plik za pomocą przycisku ze sprawozdaniem w postaci instancji 

XBRL 

4. wysłać sprawozdanie za pomocą przycisku  

 

3.3. System AZU – produkcja  

AZU jest aplikacją webową (portalem), która pozwala uprawnionym przez instytucje 

pracownikom (Administratorom Uprawnień Instytucji AUI) zarządzać prawami dostępu swoich 

pracowników do systemów informatycznych NBP, zintegrowanych z ZSZT (w szczególności 

dostępem do Portalu SIS dla systemu BSP). Udostępnia podstawowe informacje użytkownikom w 

niej zarejestrowanych.  

Produkcyjna aplikacja AZU dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem 

https://azu.nbp.pl 

 

https://azu.nbp.pl/
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Wszelkie niezbędne instrukcje dot. systemu ZSZT i aplikacji AZU znajdują się na stronie: 

http://www.nbp.pl/azu/poznaj.aspx w szczególności: 

▪ Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów 

Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością 

(ZSZT)  

▪ Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników 

zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT)  

▪ Wykaz skrótów i definicji  

▪ Instalacja certyfikatu  

 

Administratorzy Uprawnień Instytucji w aplikacji AZU mogą m.in.: 

1. przydzielić sobie i pozostałym (istniejącym) użytkownikom Instytucji odpowiednie 

uprawnienia do wysyłania sprawozdań do systemu BSP, 

2. złożyć wniosek o utworzenie konta w systemie BSP dla nowych użytkowników. 

 

1.   Przydzielenie uprawnień do wysyłania sprawozdań przez AUI 

▪ w aplikacji AZU z menu wybieramy INSTYTUCJE 

▪ wybieramy Instytucję (w przykładzie przydzielono uprawnienia NBP) 

 

▪ wybieramy SIS BSP   Sprawozdawca BSP zgodnie z poniższym zrzutem ekranu: 

http://www.nbp.pl/azu/poznaj.aspx
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▪ wpisujemy Imię, Nazwisko i ID PESEL użytkownika, który ma mieć możliwość 

wysyłania sprawozdań w Portalu SIS do systemu BSP 

▪ po wpisaniu odpowiednich danych użytkownika wybieramy Dodaj użytkownika 

według kryterium  

 

2.   Utworzenie konta w systemie dla nowych użytkowników 

▪ w aplikacji AZU z menu wybieramy do WNIOSKI 

▪ wybieramy funkcję Konta użytkowników 

 

▪ wybieramy wniosek  „Utworzenie konta użytkownika zewnętrznego przez 

Administratora Uprawnień Instytucji” 

 
 

Pozostałe funkcjonalności zostały szczegółowo opisane w ww. instrukcjach. 
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4. Wymagania dotyczące przygotowania 

plików instancji XBRL 

4.1.  Format dostarczania danych do NBP  

Sprawozdania dot.  rynku usług płatniczych powinny być dostarczone do NBP przez podmioty 

sprawozdawcze w postaci  plików instancji XBRL według opracowanych przez NBP taksonomii 

XBRL, które to  taksonomie z formułami walidacyjnymi dostępne są do pobrania z portalu SIS 

pod adresem: http://sis.nbp.pl oraz https://sis.nbp.pl  

Sprawozdania w postaci XBRL przekazywane są do NBP za pośrednictwem portalu 

sprawozdawczego SIS dostępnego pod adresem https://sis.nbp.pl i powinny przejść poprawne 

kontrolę systemową. Poprawnie zwalidowane  sprawozdania zasilają system BSP.  

W celu pobrania taksonomii z Portalu SIS należy: 

1. Zalogować się do Portalu SIS 

2. Z menu wybrać Taksonomie 

 
3. Ustawić System: BSP i wybrać odpowiedni Symbol taksonomii, np.: FN_WYDAWCA_IP 

 

4. Plik z wybraną taksonomią pobieramy przyciskiem znajdującym się w tabeli z 

taksonomiami w kolumnie Opcje 

 

W każdej taksonomii znajduje się przykładowy pliki instancji XBRL (przykładowe 

sprawozdanie). 

 

https://sis.nbp.pl/
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4.2. Jednostki miary  

Dane liczbowe prezentowane są w pełnych złotych bez miejsc po przecinku, dane procentowe w 

procentach z dwoma miejscami po przecinku. 

4.3. Wypełnianie kontekstów i określenie waluty sprawozdania  

Wypełnianie kontekstu 

Identyfikator kontekstu (wartość atrybutu id) zbudowana jest z kilku członów połączonych 

znakiem „_”:  

 

Baza kontekstu: N_A_RRRRMMDD  

[bank (N)]_[rodzaj sprawozdania (A)]_[data sprawozdawcza]  

gdzie:  

N – skrócona nazwa banku - oznaczenie zgodne z EWIB, w przypadku banków 

spółdzielczych przybiera postać BS.nnnn, gdzie nnnn oznacza czteroznakowy wyróżnik numeru 

banku.  

A – oznaczenie rodzaju sprawozdania, przyjmuje wartości :  

fjm – sprawozdanie jednostkowe miesięczne  

fjk - sprawozdania jednostkowe kwartalne  

 

Entity Identifier:  

Trzy lub czterocyfrowy numer (wyróżnik) banku  

 

Entity Scheme:  

http://sis2.nbp.pl/N  

gdzie: N - skrócona nazwa banku (j.w.)  

 

Period Date:  

Data sprawozdawcza w formacie: RRRR-MM-DD  

 

Dla sprawozdań kwartalnych będą to daty:  rrrr-03-31, rrrr-06-30, rrrr-09-30, rrrr-12-31 

Dla sprawozdań półrocznych: rrrr-06-30, rrrr-12-31 

 

Określanie waluty sprawozdania  

Unit ID: PLN  

 

Measure: iso4217:PLN 
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4.4. Nazewnictwo plików instancji 

Zasada stosowania nazw plików instancji XBRL jest analogiczna do zasady określonej dla 

identyfikatorów kontekstów, tzn:  

Dla sprawozdania pojedynczego banku:  

N_A_RRRRMMDD.xml (lub N_A_RRRRMMDD.zip)  

[skrócona nazwa banku (N)]_[skrót rodzaju sprawozdania (a)]_[data sprawozdawcza] 

gdzie A przyjmuje wartości: fjm, fjk, fjr odpowiednio dla sprawozdania jednostkowego 

miesięcznego, jednostkowego kwartalnego lub jednostkowego rocznego.  

 

Dla sprawozdania banków spółdzielczych przesyłanego przez bank zrzeszający:  

Banki zrzeszające przesyłają sprawozdania banków spółdzielczych jako pojedyncze pliki 

dla każdego banku.  

 

BS.nnnn_A_RRRRMMDD.xml (lub BS.nnnn_A_RRRRMMDD.zip)  

[numer banku spółdzielczego (nnnn)]_[skrót rodzaju sprawozdania (A)]_[data 

sprawozdawcza] gdzie A przyjmuje wartości: nfjm, fjk odpowiednio dla sprawozdania 

jednostkowego miesięcznego kwartalnego lub rocznego  

Sprawozdania banków spółdzielczych mogą być również przesyłane w zbiorczej przesyłce 

zawierającej pliki pojedynczych instancji XBRL sprawozdań banków spółdzielczych 

spakowanych w pliku formatu ZIP.  

Nazwa pliku zbiorczego powinna być zbudowana wg wzoru:  

 

Zxx_N_A_RRRRMMDD.zip  

[Z][oznaczenie numeru zbioru (xx)]_[skrócona nazwa banku zrzeszającego (N)]_[skrót rodzaju 

sprawozda-nia(A)]_[data sprawozdawcza]  

 

Uwaga:  

Zaleca się przesyłanie plików instancji sprawozdania w postaci spakowanej w formacie *.zip. 

Dopuszcza się przesyłanie plików w formacie oryginalnym - *.xml jednak tylko w przypadku 

plików o wielkości do 10 MB. 
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