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Synteza

Bezpieczeństwo oraz stabilność rynku obrotu gotówkowego to kluczowe aspekty gwarantu-
jące niezakłóconą i płynną realizację procesów zaopatrywania obywateli w pieniądz gotów-
kowy przez wszystkich jego uczestników. Wypracowanie propozycji działań wzmacniających 
bezpieczeństwo obrotu gotówkowego w Polsce, przeciwdziałanie eliminacji gotówki z obrotu 
gospodarczego oraz obrona swobody wyboru instrumentów płatniczych wymaga międzysek-
torowej i skoordynowanej współpracy uczestników rynku na rzecz obywateli.

Dynamicznemu postępowi technologicznemu towarzyszy ewolucja w zakresie metod płat-
ności. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się również wzrost znaczenia roli poszczegól-
nych uczestników rynku obrotu gotówkowego. W 2020 r. zarówno w Polsce, jak i w wielu 
innych krajach szczególnego znaczenia nabrała funkcja gotówki jako środka gromadzenia 
oszczędności, a zmniejszyło się znaczenie roli pieniądza gotówkowego w realizacji trans-
akcji. Zaobserwowano wówczas ponadprzeciętny wzrost popytu na pieniądz gotówkowy, 
jak również zmiany w zachowaniu konsumentów, wywołane m.in. czynnikami związanymi 
z pandemią COVID-19. Dostępność i powszechna akceptacja gotówki w trakcie pandemii 
stały się priorytetowe.

Uwzględniając rolę Narodowego Banku Polskiego jako wyłącznego emitenta znaków pie-
niężnych, regulatora i integratora rynku obrotu gotówkowego, Zarząd Narodowego Banku 
Polskiego podjął decyzję o opracowaniu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego we współpracy z uczestnikami rynku obrotu gotówkowego.

Działania związane z opracowaniem projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego zostały powierzone Radzie ds. obrotu gotówkowego1, która od lutego 
2019 r. funkcjonuje jako organ opiniodawczo-doradczy przy Zarządzie Narodowego Banku 
Polskiego. Rada to jedyne forum skupiające przedstawicieli różnych sektorów rynku obrotu 
gotówkowego, tj. zarówno ze strony NBP, jak i innych instytucji sektora publicznego i rynko-
wych interesariuszy. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest efektem 
wspólnej pracy banków, Poczty Polskiej SA, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku 
Banków Spółdzielczych, organizacji zrzeszających sektor detaliczny2, Polskiej Organizacji 
Firm Obsługi Gotówki, firm CIT3, niebankowych operatorów sieci bankomatowych oraz 
przedstawicieli instytucji publicznych związanych z regulacją rynku obrotu gotówkowego, 
tj. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Usystematyzowanie prac nad Strategią było związane z powołaniem w ramach Rady pię-
ciu tematycznych Zespołów zadaniowych, którym przydzielono zagadnienia odpowiada-
jące ramowym założeniom Strategii, tj. m.in. powszechną akceptację i dostępność gotówki, 

1 Zwana dalej „Radą”.
2 Polska Izba Handlu, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.
3 Firmy CIT (cash-in-transit) to przedsiębiorcy, którym banki powierzyły czynności przeliczania oraz sor-

towania banknotów i monet (powierzenie czynności faktycznych zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz transportowania wartości pieniężnych.
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niezakłócone zaopatrywanie rynku w walutę polską, bezpieczeństwo fizyczne banknotów 
i monet, odporność systemów IT na cyberzagrożenia oraz działania w zakresie komunikacji 
społecznej.

W każdym z tych obszarów zostały już zrealizowane przedsięwzięcia ukierunkowane 
na zwiększenie bezpieczeństwa gotówki, obniżenie kosztów emisji czy wzmocnienie efek-
tywności funkcjonowania obrotu gotówkowego. Narodowa Strategia ma natomiast na celu 
skoordynowanie dalszych działań oraz nadanie im wspólnych ram operacyjnych.

Założenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego opierają się na prze-
krojowym, systemowym przeglądzie rynku obrotu gotówkowego, obejmującym zarówno 
uwarunkowania prawne, organizacyjne, jak i podjęte w ostatnich latach przez Narodowy 
Bank Polski działania w ramach funkcjonowania tego rynku.

Część I dokumentu stanowi charakterystykę rynku obrotu gotówkowego z uwzględnie-
niem usług oferowanych na rynku płatności bezgotówkowych. Kolejne rozdziały odnoszą 
się do uwarunkowań prawnych rynku obrotu gotówkowego, jak również działań podejmo-
wanych w ostatnich latach przez NBP i ukierunkowanych na wzmocnienie efektywności 
oraz rynkowego bezpieczeństwa. W części I Narodowej Strategii zawarto również opis przy-
kładowych rozwiązań w zakresie obrotu gotówkowego, wdrożonych w innych państwach. 
Zagadnienia ujęte w Części I dokumentu stanowiły podstawę do opracowania przez Zespoły 
zadaniowe listy celów do osiągnięcia, wynikających z nich priorytetów o charakterze strate-
gicznym i operacyjnym oraz propozycji działań do wdrożenia w okresie kilku następnych lat.

Część II Narodowej Strategii została poświęcona prezentacji wspomnianych rozwiązań, 
proponowanych do zastosowania przez poszczególne Zespoły zadaniowe w ramach przy-
pisanych im obszarów. Działania do podjęcia przedstawiono na tle analizy m.in. kwestii 
prawnych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych lub innych, uzasadnionych 
do włączenia w zależności od specyfiki danego rozwiązania. Jednocześnie zastosowano kate-
goryzację propozycji działań poprzez pryzmat legislacji, samoregulacji lub rekomendacji. 
Filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego stanowią definicję kluczo-
wych, skoordynowanych obszarów działań obejmujących uczestników rynku.

Biorąc pod uwagę założenia budowy Narodowej Strategii, w ramach Filaru I – dostępność 
i akceptacja gotówki – wyodrębniono propozycje działań ukierunkowanych na zapewnienie 
powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach, zagwarantowanie odpowiedniego poziomu 
dostępności pieniądza gotówkowego oraz określenie kryteriów dostępności i monitorowa-
nie tego obszaru. W zakresie Filaru I odnotowano już m.in. zrealizowane działania legisla-
cyjne w postaci nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, której celem jest zobowiązanie 
przedsiębiorców akceptujących bezgotówkowe instrumenty płatnicze do akceptacji rów-
nież znaków pieniężnych, czyli banknotów i monet, emitowanych przez NBP. Równolegle, 
w toku prac, projektowane aktywności zostały skupione na przyjęciu kryterium definiują-
cego dostępność gotówki w postaci wymogu zapewnienia 90% populacji w Polsce dostępu 
do najbliższego oddziału banku z obsługą kasową lub bankomatu w odległości nie większej 
niż 10 km. Dostępność i akceptacja gotówki zostaną poddane cyklicznemu monitoringowi, 
m.in. pod kątem skutków wdrożenia regulacji wynikających z nowelizacji ustawy o usługach 
płatniczych, jak również w zakresie spełniania przyjętego na potrzeby Narodowej Strategii 
kryterium dostępności gotówki. Proponuje się także prowadzenie przez NBP regularnych 
badań opinii publicznej obejmujących przedmiotowe zagadnienia, jak również opracowanie 
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ogólnodostępnej mapy dostępności gotówki w Polsce. Koncepcja ta wiąże się też z dążeniem 
do opracowania i przyjęcia regulacji obligującej odpowiednie podmioty do przekazywania 
do NBP regularnych informacji w zakresie liczby punktów dostępu do gotówki oraz ich 
położenia (tj. placówek bankowych oferujących obsługę gotówkową oraz bankomatów). 
W ramach proponowanych działań zostało przewidziane także dążenie do samoregulacji 
zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapew-
nienia odpowiedniej sieci oddziałów i placówek z obsługą kasową oraz punktów dostępu 
do gotówki, w tym bankomatów. Filar I obejmuje ponadto działania ukierunkowane na prze-
prowadzenie przez dostawców usług płatniczych analizy zasadności i możliwości zastoso-
wania w Polsce rozwiązań zwiększających dostępność gotówki, polegających m.in. na wpro-
wadzeniu możliwości obsługi gotówkowej klientów banków w placówkach utworzonych 
przez zewnętrznego partnera (tzw. MultiCash Branch) czy automatyzacji obsługi klientów 
w placówkach bankowych poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń (tj. Assisted Self 
Service). Równolegle przewiduje się działania na rzecz samoregulacji w zakresie wprowa-
dzenia rynkowych zmian opłat bankomatowych lub przygotowanie regulacji zobowiązującej 
dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowied-
niego dostępu do głównych źródeł pozyskiwania gotówki.

Filar II Narodowej Strategii, poświęcony płynnemu zaopatrywaniu rynku w walutę pol-
ską, został ukierunkowany na zapewnienie adekwatnej struktury nominałowej znaków 
pieniężnych w obiegu, wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopa-
trywania oraz dążenie do utrzymania odpowiedniej jakości obiegowych znaków pienięż-
nych. Działania proponowane w ramach zapewnienia adekwatnej struktury nominałowej 
znaków pieniężnych skoncentrowano m.in. na przyjęciu rozwiązań zwiększających elastycz-
ność dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta do obsługi banknotów funkcjo-
nujących w obrocie, podmiotowym rozszerzeniu kwartalnej sprawozdawczości w zakresie 
obrotu gotówkowego o banki, które nie posiadają z NBP umowy o zaopatrywaniu, oraz 
o podmioty niebankowe. Równolegle projektowane rozwiązania uwzględniają cykliczne 
badania ankietowe wśród społeczeństwa dotyczące postrzegania obiegu gotówkowego oraz 
regularne pozyskiwanie informacji od uczestników rynku w zakresie dostosowania urzą-
dzeń obsługiwanych przez klienta do banknotów pozostających w obrocie. W zakresie celu 
dotyczącego wspierania stabilności krajowego systemu zaopatrywania w gotówkę proponuje 
się zalecenie uczestnikom rynku opracowania lub doszczegółowienia procedur awaryjnych 
związanych z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych oraz wprowadzenie wymogów wzglę-
dem podmiotów niebankowych w zakresie urządzeń służących do procesowania, wpłaty 
oraz wypłaty znaków pieniężnych. Propozycje działań uwzględniają również rozwój sys-
temu depozytowego w kierunku umożliwienia bankom przechowywania znaków pienięż-
nych waluty polskiej w skarbcach firm CIT oraz uzupełniania depozytu gotówką pochodzącą 
z rynku. Pozwoli to na zwiększenie efektywności procesów zarządzania gotówką i obniżenie 
kosztów ponoszonych przez uczestników rynku, związanych m.in. z transportami gotówki. 
Ponadto, w ramach troski o utrzymanie i zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pienięż-
nych funkcjonujących w obiegu, proponuje się monitorowanie oraz zaangażowanie w proces 
legislacyjny związany ze zmianą podstawy prawnej do wydania aktu wykonawczego w spra-
wie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych. Zalecane jest również kontynuowanie 
działań informacyjnych i szkoleniowych w zakresie jakości znaków pieniężnych oraz rozpo-
znawania autentyczności waluty polskiej.

W III Filarze dotyczącym cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywa-
nych w procesach zaopatrywania w gotówkę jako celowe wskazano skoncentrowanie się 
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na identyfikacji oraz objęciu szczególną ochroną tych systemów, jak również prowadzenie 
działań związanych z rozwojem wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku obrotu 
gotówkowego w zakresie cyberbezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę powyższe, projektowane 
rozwiązania odwołują się do wypracowania wspólnego zbioru praktyk w zakresie bezpie-
czeństwa teleinformatycznego, jak również podjęcia dialogu z uczestnikami rynku obrotu 
gotówkowego odnośnie do sposobu wymiany informacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. 
Równolegle niezwykle istotne jest prowadzenie działań w zakresie podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozwijających kompetencje pracowników 
zaangażowanych w funkcjonowanie systemów krytycznych wykorzystywanych w obrocie 
gotówkowym. Należy zaznaczyć, że z uwagi na charakter informacji merytorycznie przyna-
leżących do Filaru III Narodowej Strategii nie wszystkie mogą zostać upublicznione.

Filar IV Narodowej Strategii poświęcono tematyce związanej z bezpieczeństwem fizycznym 
gotówki. Jako cele proponowanych działań przyjęto: promowanie i wdrażanie nowych roz-
wiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki, 
ujednolicenie i dostosowanie norm prawnych oraz innych regulacji do zmieniających się 
warunków, a także stworzenie spójnego systemu nadzoru w obszarze bezpieczeństwa 
fizycznego podmiotów odpowiedzialnych za procesowanie gotówki. Rozwiązania ukierun-
kowane na osiągnięcie obranych celów dotyczą m.in. przeprowadzenia kompleksowej ana-
lizy w zakresie zasad i rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa obsługi gotówki pod kątem 
optymalizacji kosztowej i operacyjnej przechowywania, procesowania oraz transportu 
gotówki. Jednocześnie za celowe uznano sformułowanie rekomendacji dotyczącej przygoto-
wania dobrych praktyk związanych z procesem obsługi gotówki oraz propozycji kierowanej 
do ubezpieczycieli w kwestii wspierania nowoczesnych rozwiązań zwiększających bezpie-
czeństwo fizyczne gotówki. Ponadto propozycje działań są związane również z założeniami 
rozwiązań legislacyjnych w zakresie objęcia skutecznym nadzorem obszaru bezpieczeństwa 
przechowywania, procesowania i transportu gotówki, jak również analizy zagadnień praw-
nych związanych z bezpieczeństwem gotówki, sformułowanych w innych regulacjach.

Uwzględniając kompleksowy zakres Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego oraz biorąc pod uwagę potrzebę propagowania poszczególnych rozwiązań 
wśród odbiorców, w ramach wyżej wskazanych Filarów przewidziano propozycje dzia-
łań komunikacyjnych z wykorzystaniem odpowiednio wyselekcjonowanych kanałów. 
Przygotowane w ramach prac Rady strategiczne założenia komunikacyjne pozwolą na wła-
ściwe oraz celowe adresowanie poszczególnych informacji do wybranych odbiorców oraz 
wzmocnienie znaczenia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

W ramach prac Rady ds. obrotu gotówkowego dedykowanych opracowaniu Narodowej 
Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego przygotowana została również analiza 
SWOT rynku obrotu gotówkowego. Wskazane mocne i słabe strony odnoszą się do stanu 
obecnego, natomiast wyodrębnione szanse i zagrożenia stanowią projekcję oraz perspek-
tywy rozwoju rynku. Powstały w ten sposób obraz stanowi odzwierciedlenie rynku gotówko-
wego jako systemu, w którym funkcjonują poszczególni jego uczestnicy, przy jednoczesnym 
zachowaniu łącznej perspektywy, wykluczającej przyjmowanie położenia indywidualnego 
uczestnika. Analiza objęła główne aspekty rynku obrotu gotówkowego, warunkujące jego 
ewolucję i dotyczące w szczególności:
 § modelu obrotu gotówkowego,
 § procesów obsługi gotówki,
 § infrastruktury wykorzystywanej w obsłudze gotówki,
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 § sieci dostępu do gotówki,
 § legislacji,
 § mechanizmów rynkowych,
 § współpracy z regulatorami rynku,
 § zwyczajów płatniczych.

Mocne strony Słabe strony

1. Stabilny model obrotu gotówkowego – 
płynne i niezakłócone zaopatrywanie 
rynku w walutę polską.

2. Zdefiniowane kryteria jakości 
obiegowej banknotów oraz wymogi 
wobec urządzeń do procesowania 
banknotów.

3. Rozwinięta sieć centrów obsługi 
gotówki.

4. Rada ds. obrotu gotówkowego jako 
platforma współpracy pomiędzy 
regulatorami rynku a uczestnikami.

5. Zaufanie społeczeństwa do gotówki 
oraz wysoka świadomość społeczna 
w zakresie weryfikacji autentyczności 
znaków pieniężnych.

6. Niski poziom fałszerstw waluty polskiej.

7. Znaczny poziom recyrkulacji 
banknotów na rynku.

8. Wzrost znaczenia gotówki 
w szczególności w sytuacjach 
awaryjnych (funkcja transakcyjna 
i tezauryzacyjna).

1. Zróżnicowanie procesów obsługi 
gotówki na rynku.

2. Ograniczone możliwości 
bezpośredniego formalnego 
uregulowania współpracy NBP 
z podmiotami niebankowymi.

3. Podmiotowe ograniczenie kwartalnej 
sprawozdawczości w zakresie 
obrotu gotówkowego do banków 
posiadających umowę z NBP.

4. Geograficzne zróżnicowanie 
w dostępie do gotówki poprzez 
bankomaty.

5. Ograniczone powierzchnie skarbcowe 
po stronie firm CIT i banków.

6. Zróżnicowanie infrastruktury 
teleinformatycznej i ograniczona 
informacja w tym zakresie pomiędzy 
podmiotami zaangażowanymi 
w obrót gotówkowy.
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Szanse Zagrożenia

1. Ograniczenie skali wykluczenia 
finansowego poprzez zapewnienie 
powszechnego dostępu i akceptacji 
gotówki.

2. Zdolność modelu obrotu gotówkowego 
do rozwoju w kierunku delegacji 
zadań oraz rynkowej koncentracji 
uczestników.

3. Przygotowanie powierzchni 
skarbcowych w centrach gotówkowych 
firm CIT.

4. Rozwój alternatywnych usług 
umożliwiających dostęp do gotówki 
i optymalizację kosztów (np. cash back, 
MultiCash Branch, placówki pocztowe).

5. Uzgodnienie kierunków działań dla 
rynku obrotu gotówkowego w ramach 
NSBOG.

1. Rosnące koszty utrzymania 
infrastruktury niezbędnej 
do zaopatrywania rynku w gotówkę.

2. Niezmienne stawki opłaty CDF 
za transakcje bankomatowe.

3. Spadek liczby placówek bankowych 
świadczących usługi gotówkowe oraz 
liczby bankomatów.

4. Pojawiające się problemy 
z dokonywaniem płatności przy 
wykorzystaniu gotówki.

5. Ograniczone możliwości elastycznego 
dostosowania struktury nominałowej 
w urządzeniach obsługiwanych przez 
klientów.

6. Spadek wykorzystania gotówki 
w transakcjach płatniczych.

7. Zwiększone zapotrzebowanie 
na gotówkę w wyniku sytuacji 
nadzwyczajnych – kryzysów lub 
zaburzeń.

8. Spadek jakości banknotów w obiegu 
z uwagi na znaczny poziom 
recyrkulacji.

Czynniki ujęte w ramach analizy SWOT odzwierciedlają aspekty strukturalne, operacyjne, 
prawne oraz ekonomiczne. Uwzględniając ujęcie systemowe, należy wskazać na stabilność 
modelu obrotu gotówkowego, czego efektem jest zachowanie płynnego zaopatrywania4 
rynku w walutę polską. Jednocześnie szansy na wzmocnienie funkcjonowania tego pro-
cesu upatruje się w rozwoju modelu w kierunku większego zaangażowania uczestników 
rynku w zadania związane z obrotem gotówkowym, w tym dotyczące dystrybucji i przecho-
wywania gotówki. Wzrost znaczenia uczestników rynku obserwowany jest także w przy-
padku częstotliwości powrotu banknotów do sortowni banków i firm CIT. Warto wskazać, 
że w praktyce banknoty pochodzące z rynku blisko 4-krotnie częściej powracają do centrów 
gotówkowych banków i firm CIT niż do sortowni oddziałów okręgowych NBP, co z kolei 

4 Liczba (bądź wartość) banknotów lub monet, które zostały odprowadzone do NBP lub zostały pobrane 
z NBP przez banki. Zaopatrywanie banków przez NBP wynika z art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim.
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wskazuje na wzrost ich recyrkulacji5. Równolegle jako zagrożenie wynikające ze wzmożo-
nej recyrkulacji banknotów został wskazany możliwy spadek jakości banknotów w obiegu. 
Mając świadomość powyższego zjawiska, NBP przewiduje rozbudowanie mechanizmów 
monitorujących i zabezpieczających zachowanie należytej jakości banknotów funkcjonują-
cych w obiegu. Zmiany strukturalne modelu wskazują również na szansę w postaci przygo-
towania powierzchni skarbcowych do przechowywania gotówki przez firmy CIT. Ewaluacja 
operacyjnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rynku obrotu gotówkowego 
pozwoliła wyodrębnić zrealizowane do tej pory działania, tj. m.in. kryteria jakości obiego-
wej banknotów oraz wymogi wobec urządzeń do procesowania banknotów. Jednocześnie 
jednak obserwowane jest duże zróżnicowanie procesów obsługi gotówki wśród uczestników 
rynku, jak również w obszarze infrastruktury teleinformatycznej, co z kolei sugeruje dążenie 
do optymalizacji i standaryzacji operacyjnej. Zwrócono również uwagę na dobrze rozwiniętą 
sieć centrów obsługi gotówkowej. Słabą stroną oraz zagrożeniem jest jednak zmniejszająca 
się liczba punktów oferujących usługi gotówkowe oraz dostęp do gotówki, tj. placówek ban-
kowych oraz bankomatów. Kwestią ujętą w ramach szans wynikających z podjęcia dzia-
łań proponowanych w ramach Strategii jest ograniczenie skali wykluczenia finansowego 
obywateli oraz zapewnienie powszechnej dostępności i akceptacji gotówki. Warto wskazać, 
że przykładem zrealizowanego w tym zakresie działania jest m.in. wspomniana powyżej 
nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Jako słabą stronę rynku obrotu gotówkowego 
wyodrębnioną w ramach analizy SWOT zakwalifikowano rosnące koszty utrzymania infra-
struktury wykorzystywanej w procesie zaopatrywania, jak również wysokość opłaty CDF6 
za transakcję bankomatową.

W kontekście powyższego Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego nabiera 
szczególnego znaczenia, będąc dokumentem wykraczającym poza tradycyjne aspekty regu-
lacyjne rynku i obejmującym działania o charakterze systemowym. Rada ds. obrotu gotów-
kowego przyjęła metodyczne podejście do identyfikacji, analizy oraz propozycji rozwiązań 
ukierunkowanych na wzmocnienie bezpieczeństwa systemowego rynku, a także poszcze-
gólnych jego uczestników. Biorąc pod uwagę dynamikę zjawisk zachodzących na rynku, 
jak również uwzględniając ewolucję modelu obrotu gotówkowego, działania proponowane 
w ramach Narodowej Strategii będą podlegać monitorowaniu oraz, w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby, będą odpowiednio dostosowywane.

5 Recyrkulacja zwana również rotacją lub recyklingiem – wprowadzanie do obrotu banknotów nadają-
cych się do obiegu za pośrednictwem kas banków, klientów banków, urządzeń obsługiwanych przez ich 
klientów (np. bankomatów), przeprocesowanych uprzednio przez bank lub w jego imieniu przez przed-
siębiorcę. Proces ten odbywa się bez udziału NBP. Podobnemu procesowi podlegają monety.

6 CDF (cash disbursement fee) zwana także interchange fee bankomatowym – stanowi wynagrodzenie płatne 
przez wydawcę karty płatniczej, np. bank, na rzecz operatora bankomatu z tytułu wypłaty dokonywanej 
za pośrednictwem bankomatu przez klienta banku.
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Misja i wizja Narodowej Strategii 
Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

MISJA

Wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju rynku obrotu gotówkowego przy zachowa-
niu wysokiego poziomu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

WIZJA

Rynek obrotu gotówkowego elastycznie dostosowuje się do zmieniających się potrzeb współ-
czesnego społeczeństwa przy zachowaniu bezpieczeństwa systemowego oraz ekonomicznego 
jego uczestników.

Zaopatrywanie w gotówkę jest realizowane w sposób płynny, niezakłócony, efektywny 
i bezpieczny.

Pieniądz gotówkowy jest powszechnie dostępny i akceptowalny w transakcjach płatniczych 
oraz pełni istotną funkcję transakcyjną lub tezauryzacyjną.

Zwiększa się świadomość społeczna roli pieniądza gotówkowego oraz zaufanie społeczeń-
stwa do waluty polskiej jako bezpiecznej formy regulowania płatności.



Rozdział 2

Charakterystyka rynku obrotu 
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Charakterystyka rynku obrotu 
gotówkowego i bezgotówkowego 
w Polsce

Rola Narodowego Banku Polskiego, zarówno w obszarze rynku obrotu gotówkowego, jak 
i bezgotówkowego, jest zasadnicza pod względem regulacyjnym, operacyjnym, nadzor-
czym oraz katalizującym zmiany. Postępująca cyfryzacja sprzyja rozwojowi innowacyjnych 
instrumentów płatniczych, w tym elektronicznych form regulowania płatności. Równolegle 
w obrocie funkcjonują banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski, będące 
prawnym środkiem płatniczym na terenie RP. W niniejszym rozdziale zawarto podstawowe 
informacje na temat rynku obrotu gotówkowego z uwzględnieniem jego uczestników 
oraz pełnionych przez nich ról. Jednocześnie przedstawiono rynek usług bezgotówkowych 
i trendy obserwowane w zakresie wykorzystania poszczególnych instrumentów płatniczych. 
Ponadto, z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 na obrót gotówkowy oraz zwyczaje płatni-
cze konsumentów, niniejszy rozdział obejmuje również odnotowane w tym czasie zmiany.

2.1. Rynek obrotu gotówkowego

Schemat obrotu gotówkowego, uczestnicy i ich role

Obieg pieniądza gotówkowego zachodzi w ramach cyklu, którego uczestnikami są podmioty 
reprezentujące poszczególne sektory – od regulacyjnego po komercyjny. Główni uczestnicy 
obrotu gotówkowego w Polsce to: bank centralny, banki i Poczta Polska SA, producenci 
znaków pieniężnych, firmy CIT procesujące gotówkę w imieniu banków, operatorzy sieci 
bankomatowych, sieci handlu detalicznego oraz konsumenci.

Cykl obrotu gotówkowego, zilustrowany na schemacie 1, pokazuje, jaką drogę pokonują 
banknoty i monety.

Banknoty i monety, pobrane z jednego z 16 oddziałów okręgowych NBP przez banki, Pocztę 
Polską SA lub firmy CIT działające w imieniu banków, trafiają do centrów gotówkowych 
banków lub firm CIT zajmujących się procesowaniem gotówki w imieniu banków, a następ-
nie do klientów za pośrednictwem oddziałów banków, sieci bankomatów oraz sieci deta-
licznych. Odwrotną drogę banknoty i monety pokonują, powracając do banku centralnego. 
Za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej i urządzeń samoobsługowych banknoty 
i monety trafiają od klientów do centrów gotówkowych banków lub firm CIT zajmujących 
się procesowaniem gotówki w imieniu banków. Zostają tam rozdzielone na znaki pieniężne 
nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu. Część znaków pieniężnych nadających 
się do obiegu jest ponownie wprowadzana do obrotu zgodnie z potrzebami banków i ich 
klientów, a nadmiar znaków pieniężnych jest odprowadzany do NBP.

Bank centralny to instytucja mająca zasadnicze znaczenie w systemie pieniężnym. Narodowy 
Bank Polski jako bank centralny wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie 
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o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. W ramach funkcji podstawowych 
NBP pełni również funkcję banku emisyjnego oraz banku banków. Mając wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych, NBP zapewnia ich odpowiednią jakość w obiegu oraz 
płynność rozliczeń gotówkowych, wprowadzając do obiegu banknoty i monety w pełnej 
strukturze nominałowej.

Banki postrzegają swoją rolę w obrocie gotówkowym jako operacyjno-usługową w zakresie 
kompleksowej obsługi klientów oraz zarządczą i nadzorczą w zakresie nadzoru nad opera-
cjami i procesami dotyczącymi gotówki. Z kolei firmy CIT dostrzegają swoją rolę w świadcze-
niu usługi cash processingu i transportu wartości pieniężnych na rzecz banków oraz innych 
klientów instytucjonalnych7.

7 Na podstawie ankiety skierowanej w kwietniu 2021 r. przez NBP do uczestników rynku obrotu 
gotówkowego.

Schemat 1. Cykl obrotu gotówkowego

NBP

Sieci 
handlowo-usługowe 

Urządzenia 
samoobsługowe2

Bank

Firma 
CIT

Umowa o warunkach 
pobierania 

i odprowadzania 
waluty polskiej1

Umowa dotycząca przeliczania, 
sortowania, pakowania

lub transportowania 
gotówki

Klienci

Pośrednie 
oddziaływanie 

NBP

Bezpośrednie 
oddziaływanie 

NBP

1 System podstawowy i depozytowy.

2 Urządzenia służące do wpłaty, wypłaty gotówki.

Uwaga: pojęcie „bank” obejmuje również inne, poza bankami, podmioty mające ustawowe upoważnienie 
do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej.

Źródło: opracowanie własne NBP.
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Obieg pieniądza gotówkowego

Wartość obiegu gotówkowego systematycznie wzrasta i wg stanu na koniec września 2021 r. 
wyniosła 348 mld zł. W latach 2016–2019 relacja wartości obiegu do wartości PKB Polski 
utrzymywała się na poziomie ok. 10%, natomiast w 2020 r., w związku z pandemią COVID-19, 
relacja ta odnotowała skokowy wzrost do 13,8% (wykres 1). Wzrost tej relacji należy wiązać 
ze wzrostem roli tezauryzacyjnej gotówki.

Wykres 1. Relacja wartości obiegu gotówkowego do PKB Polski
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W latach 2016–2019 wartość agregatu pieniężnego M18 corocznie notowała wzrosty na pozio-
mie przekraczającym 10%, zaś w samym tylko 2020 r. wzrost ten wyniósł aż 32,6% (wykres 2). 
W okresie styczeń–sierpień 2021 r. w stosunku do końca 2020 r. obserwowano dalszy wzrost 
wartości agregatu M1, który wyniósł 8,6%. Pomimo corocznego wzrostu wartości agregatu M1 
udział w nim pieniądza gotówkowego kształtuje się w sposób stabilny na poziomie ok. 20%. 

Analiza struktury agregatu M1 (wykres 3) wskazuje, że pomimo wzrostu wartości agregatu M1 
części składowe tego agregatu posiadają stabilny udział. Dotyczy to także pieniądza gotówko-
wego oraz okresu największego wzrostu wartości agregatu M1, tj. o 32,6% w 2020 r.

Analiza tendencji występujących w przypadku obiegu pieniądza gotówkowego (tabela 1) 
wskazuje, że rośnie nie tylko jego wartość, lecz także liczba banknotów i monet w obiegu, 
przy czym dominującą rolę w strukturze wartości obiegu mają banknoty, stanowiąc ok. 98% 
wartości obiegu. Najwyższy wzrost wartości obiegu wystąpił w 2020 r. i wyniósł aż 34,8%. 
W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. obserwuje się dalszy wzrost wartości obiegu, który w sto-
sunku do końca 2020 r. wyniósł 8,2%.

8 Jedna z miar podaży pieniądza w gospodarce. Agregat pieniężny M1 obejmuje pieniądz gotówkowy 
w obiegu (poza kasami monetarnych instytucji finansowych, tj. instytucji, których działalność polega 
na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne 
instytucje finansowe oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachu-
nek) oraz depozyty i inne zobowiązania bieżące (złotowe i walutowe) wobec podmiotów krajowych innych 
niż monetarne instytucje finansowe i instytucje rządowe szczebla centralnego.



Charakterystyka rynku obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce

19Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Wykres 2. Zmiana wartości agregatu M1 oraz udziału pieniądza gotówkowego w agregacie M1

Zmiana wartości agregatu M1 Udział pieniądza gotówkowego w agregacie M1
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wykres 3. Struktura agregatu M1
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Tabela 1.  Zmiana obiegu gotówkowego: wartości banknotów i monet, liczby banknotów i liczby 
monet (%)

Okres Wzrost wartości obiegu 
r/r

Wzrost liczby  
banknotów w obiegu 

r/r

Wzrost liczby  
monet w obiegu 

r/r
2016 14,9 11,5 6,3
2017 5,9 3,8 5,9
2018 10,5 7,1 6,0
2019 8,8 6,2 5,6
2020 34,8 25,0 4,2

IX 2021 8,2 4,7 2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Zaopatrywanie rynku obrotu gotówkowego w walutę polską

Zaopatrywanie banków i Poczty Polskiej SA w banknoty i monety odbywa się poprzez sieć 
oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Zadanie to jest realizowane na podstawie umów o warunkach pobierania i odprowadzania 
waluty polskiej i czynnościach z tym związanych, wynikających z § 4 Zarządzenia nr 19/2016 
Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, 
pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności zwią-
zanych z zaopatrywaniem banków w te znaki9.

Według stanu na koniec września 2021 r. NBP, zasilając rynek w walutę polską, współpraco-
wał w ramach ww. umów z 18 podmiotami, tj. z 17 bankami (w tym z 14 bankami komer-
cyjnymi i 3 bankami spółdzielczymi) i Pocztą Polską SA. W ramach ww. umów banknoty 
pobierane są i odprowadzane z/do oddziałów okręgowych NBP, które współpracują łącznie 
z ponad 300 jednostkami organizacyjnymi banków i Poczty Polskiej SA10. Pieniądz gotów-
kowy pobierany jest przez banki i Pocztę Polską SA bezpośrednio z oddziałów okręgowych 
NBP w ramach systemu podstawowego oraz z depozytu NBP przechowywanego w pomiesz-
czeniach skarbcowych jednostki organizacyjnej banku, przy czym z systemu depozytowego 
korzysta 5 podmiotów. W ostatnich latach stopniowo zmniejsza się liczba jednostek, z któ-
rymi NBP współpracuje w ramach realizacji ww. umów11.

Ważnymi uczestnikami obrotu gotówkowego są również podmioty zajmujące się proceso-
waniem lub transportowaniem gotówki.

9 Zarządzenie 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sor-
towania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związa-
nych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz.Urz. NBP z 2020 r. poz. 28) – zwane dalej „zarządzeniem 
19/2016”.

10 Niektóre jednostki organizacyjne banków lub Poczty Polskiej SA współpracują więcej niż z jednym 
oddziałem okręgowym NBP.

11 Źródło: dane własne NBP.
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Pobieranie z NBP i odprowadzanie do NBP waluty polskiej

Wartość realizowanych przez banki i Pocztę Polską SA pobrań waluty polskiej z NBP oraz 
wartość odprowadzeń waluty polskiej realizowanych przez te podmioty do NBP w rezultacie 
wpływają na wartość pieniądza gotówkowego pozostającego w obiegu (wykres 4). W przy-
padku 2020 r. oraz okresu styczeń–wrzesień 2021 r. można stwierdzić, że wzrost wartości 
obiegu realizowany był przede wszystkim w wyniku spadku wartości odprowadzeń do NBP 
do poziomu znacznie niższego niż w latach 2016–2019. W latach 2016–2019 średni dzienny 
poziom pobrań z NBP wynosił ok. 800 mln zł, zaś średni dzienny poziom odprowadzeń 
do NBP wynosił ok. 700 mln zł. Różnica pomiędzy tymi wartościami powodowała systema-
tyczny wzrost wartości obiegu. Mający miejsce w 2020 r. wzrost wartości pobrań do śred-
niej dziennej kwoty 873,8 mln zł, tj. w stosunku do średniej dziennej z poprzedniego roku 
o 7,8%, oraz znaczny spadek wartości odprowadzeń do NBP do średniej dziennej kwoty 
548,4 mln zł, tj. w stosunku do średniej dziennej z poprzedniego roku o 25,3%, spowodowały 
wzrost obiegu w 2020 r. aż o 34,8%. Znaczny spadek wartości odprowadzeń do NBP należy 
wiązać ze wzrostem roli tezauryzacyjnej pieniądza gotówkowego. Zjawisko, które wystąpiło 
w 2020 r., polegające na wystąpieniu znacznej różnicy pomiędzy poziomem pobrań a pozio-
mem odprowadzeń jest kontynuowane w okresie styczeń–wrzesień 2021 r.

Wykres 4.  Porównanie średniej dziennej wartości pobrań i odprowadzeń z/do NBP na tle wartości 
obiegu pieniądza gotówkowego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Analiza poziomu liczby pobieranych i odprowadzanych do NBP banknotów oraz monet 
wskazuje na występujący od 2020 r. trend spadkowy występujący we wszystkich tych przy-
padkach (wykres 5). Szczególnie widoczny jest mający miejsce od kilku lat stały trend spad-
kowy w liczbie odprowadzanych do NBP monet.
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Wykres 5. Liczba banknotów i monet pobieranych i odprowadzanych z/do NBP
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Na początku 2020 r. odnotowano znaczny wzrost popytu na pieniądz gotówkowy (wykres 6).

Wykres 6.  Dzienna wartość pobrań i odprowadzeń z/do NBP oraz dzienna wartość obiegu 
w okresie styczeń 2020–wrzesień 2021 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Okres styczeń–luty 2020 r. cechował się stabilnym poziomem pobrań i odprowadzeń z/do NBP. 
Momentem zwrotnym okazał się 11 marca 2020 r., kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) ogłosiła pandemię COVID-19, a 4 marca 2020 r. w Polsce został potwierdzony pierw-
szy przypadek zakażenia COVID-19. W pierwszych dniach marca zaobserwowano wzrost 
pobrań waluty polskiej z NBP, a szczyt dziennego zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy 
odnotowano 13 marca 2020 r., kiedy to wartość dziennych pobrań z NBP wyniosła rekor-
dowe 6 mld zł, zaś poziom odprowadzeń do NBP w tym samym dniu odnotował minimum 
w wysokości 0,1 mld zł. Wzrost wartości pobrań z NBP był związany z przezornościowym 
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gromadzeniem środków przez konsumentów w obliczu ogłoszonych obostrzeń sanitarnych. 
Wysoki poziom pobrań z NBP i niski poziom odprowadzeń do NBP utrzymywał się w kolej-
nych dniach marca i kwietnia 2020 r. Kolejny szczególnie wysoki poziom pobrań z NBP 
wystąpił krótkotrwale na przełomie października i listopada 2020 r. W tym okresie jed-
nak skala pobrań z NBP osiągnęła znacznie niższy niż w dniu 13 marca 2020 r. poziom, 
bo w wysokości ok. 2 mld zł.

Analizując wzrost zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy w 2020 r. w porównaniu z ostat-
nim wzrostem zapotrzebowania, który wystąpił w 2008 r. (wykres 7), można stwierdzić, że 
choć szczytowa wartość pobrań z NBP w 2020 r. wyniosła ok. 6,0 mld zł i była 3-krotnie 
wyższa niż szczytowa wartość pobrań z NBP, która wystąpiła w 2008 r., tj. ok. 2,3 mld zł, 
to wzrosty te miały miejsce przy znacznie różniących się poziomach wartości obiegu, tj. 
97 mld zł w dniu 10 października 2008 r. i 251 mld zł w dniu 13 marca 2020 r.

Wykres 7.  Wartość banknotów i monet pobranych i odprowadzonych z/do NBP oraz wartość 
obiegu – w okresach wrzesień–listopad 2008 r. i marzec–maj 2020 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Struktura nominałowa waluty polskiej (pobrania, odprowadzenia, obieg)

Obserwowanemu w okresie 2016 r. – wrzesień 2021 r. wzrostowi wartości obiegu towarzyszyła 
zmiana struktury nominałowej wartości banknotów w obiegu (wykres 8).

Zmiana struktury nominałowej dotyczyła również wartości banknotów pobieranych i odpro-
wadzanych. Dominujący udział w tym okresie posiadał banknot o nominale 100 zł, jed-
nakże udział ten systematycznie malał w związku ze wzrostem udziału banknotu o nomi-
nale 200 zł. W przypadku wartości obiegu udział nominału 100 zł wynosił w 2016 r. 65,2% 
i w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. obniżył się do poziomu 49,5%. W tym samym okresie 
wzrósł udział nominału 200 zł z 27,6% do 38,9%. Szczególnie dynamiczna zmiana widoczna 
jest w przypadku zmiany struktury wartości pobieranych z NBP banknotów. Udział nomi-
nału 100 zł w strukturze wartości pobieranych z NBP banknotów wynosił w 2016 r. 65,2%, 
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po czym w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. uległ obniżeniu do 44,7%. Jednocześnie w tym 
samym okresie udział nominału 200 zł wzrósł z 22,1% do 41,0% (wykres 8).

Szczególnie dynamiczna zmiana udziałów banknotów 100 zł i 200 zł w strukturze nomi-
nałowej wartości obiegu, pobrań z NBP i odprowadzeń do NBP była widoczna, począwszy 
od kwietnia 2020 r., co związane było ze wzrostem roli tezauryzacyjnej banknotów (wykres 9).

Wykres 9.  Zmiana struktury nominałowej wartości pobieranych z NBP banknotów w okresie 
styczeń 2019–wrzesień 2021 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W okresie 2016–wrzesień 2021 r. monety stanowiły:
 § 1,6–2,3% wartości pieniądza gotówkowego w obiegu,
 § 0,4–0,5% wartości pobrań z NBP,
 § 0,2–0,4% wartości odprowadzeń do NBP.

Wykres 8.  Zmiana struktury nominałowej wartości banknotów: pobieranych z NBP, 
odprowadzanych do NBP i pozostających w obiegu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Natomiast w przypadku struktury nominałowej monet w ujęciu liczbowym (wykres 10) 
charakterystyczne jest, że w okresie 2016–wrzesień 2021 r. monety niskich nominałów, 
tj. 1 gr–5 gr posiadały stabilne udziały wynoszące w przypadku:
 § obiegu – ok. 67–68%,
 § pobrań z NBP – ok. 47–49%,
 § odprowadzeń do NBP – poniżej 16–24%.

Dominujący udział monet niskich nominałów w strukturze liczby monet w obiegu wynika 
z faktu, że są one w niskim stopniu odprowadzane do NBP. Zjawisko to ma charakter stały.

Wykres 10.  Zmiana struktury nominałowej liczby monet: pobieranych z NBP, odprowadzonych 
do NBP i pozostających w obiegu

5 zł 2 zł 1 zł 50 gr 20 gr 10 gr 5 gr 2 gr 1 gr

% % %

2016 2017 2018 2019 2020
I-IX

2021 2016 2017 2018 2019 2020
I-IX

2021 2016 2017 2018 2019 2020
I-IX

2021

10,3 10,3 9,9 10,1 10,0 9,7

11,7 11,6 11,7 10,2 9,4 9,5

26,7 27,4 27,3 28,2 27,7 28,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Pobieranie z NBP

5,5 5,2 5,4 5,7
6,4

4,3
4,9 4,9 4,9 5,3 6,1

5,1
7,7 7,0 8,0 8,6 11,1 6,9

Odprowadzanie do NBP

12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,5

17,6 17,5 17,3 17,1 16,8 16,6

37,5 37,5 37,5 37,6 37,5 37,5

Obieg

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wykres 11. Kanały dystrybucji banknotów z sortowni banku lub firmy CIT
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet opracowanych przez NBP.



Rozdział 2

Narodowy Bank Polski26

Narodowy Bank Polski na bieżąco analizuje zjawiska i zmiany zachodzące na rynku obrotu 
gotówkowego. W ramach bieżącej współpracy z uczestnikami rynku obrotu gotówkowego 
Narodowy Bank Polski od 3 lat przeprowadza badania ankietowe. W kwietniu 2021 r., 
w ramach prac Rady ds. obrotu gotówkowego, NBP skierował do uczestników rynku 
obrotu ankietę, która zawierała m.in. prośbę o przekazanie danych dotyczących struktury 
nominałowej banknotów dystrybuowanych z centrum gotówkowego banku lub firmy CIT 
w poszczególnych kanałach dystrybucji w dwóch okresach, tj. stabilnych i zwiększonych zapo-
trzebowań. Do kanałów dystrybucji zaliczono kasy jednostek organizacyjnych, urządzenia 
samoobsługowe, wypłaty bezpośrednio z sortowni oraz inne kanały dystrybucji (wykres 11).

Należy zaznaczyć, że jako punkt odniesienia w okresie stabilnym wskazano średnie dane 
z 2019 r., zaś w przypadku okresu zwiększonych zapotrzebowań – przyjęto średnie dane 
za okres marzec–kwiecień 2021 r. (okres rekordowo wysokich wartości pobrań z NBP 
w związku z pandemią COVID-19). W przypadku Poczty Polskiej SA i banków, które współ-
pracują z NBP w zakresie umów dotyczących pobierania i odprowadzania waluty polskiej, 
oraz firm CIT odpowiedzi udzieliło 88,9% podmiotów w odniesieniu do okresów stabilnych 
i 83,3% podmiotów w odniesieniu do okresów zwiększonych zapotrzebowań.

Wynik zagregowanych odpowiedzi wskazuje, że w okresach zwiększonych zapotrzebowań:
 § wzrasta rola kas jednostek organizacyjnych i staje się dominująca,
 § maleje natomiast rola urządzeń samoobsługowych,
 § wypłaty bezpośrednio z sortowni pozostają na podobnym poziomie,
 § udział innych kanałów dystrybucji jest marginalny w obu okresach, tj. stabilnym oraz 

zwiększonego zapotrzebowania.

W kolejnych pytaniach ankietowani wypowiedzieli się na temat zmiany struktury nomina-
łowej w poszczególnych kanałach dystrybucji (wykres 12).

Wykres 12.  Struktura nominałowa banknotów w okresach stabilnych oraz zwiększonych 
zapotrzebowań wg kanałów dystrybucji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet opracowanych przez NBP.

Analiza odpowiedzi wskazuje, że w okresach zwiększonych zapotrzebowań we wszystkich 
kanałach dystrybucji nadal dominującym nominałem pozostaje nominał 100 zł, natomiast 
wzrasta rola nominału 200 zł. Wzrost roli nominału 200 zł szczególnie jest widoczny w przy-
padku kas jednostek organizacyjnych (średnio 13,5% podmiotów wskazywało na ten nomi-
nał w przypadku okresu stabilnego, zaś w przypadku okresu zwiększonych zapotrzebowań 



Charakterystyka rynku obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce

27Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

średnio 27,1%) oraz wypłaty bezpośrednio z sortowni (średnio 12,6% podmiotów wskazywało 
na ten nominał w przypadku okresu stabilnego, zaś w przypadku okresu zwiększonych zapo-
trzebowań średnio 20,4%).

Rotacja banknotów i monet

Banknoty i monety krążące w obrocie gotówkowym coraz rzadziej powracają do Narodowego 
Banku Polskiego. Częstotliwość powrotu banknotów i monet do NBP z rynku wyrażana jest 
za pomocą wskaźników rotacji w dniach oraz w cyklach (wykres 13).

Wykres 13. Zmiana wskaźnika rotacji banknotów i monet
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wskaźnik rotacji w cyklach stanowi iloraz liczby banknotów lub monet, które wpłynęły 
w przyjętym okresie do NBP z banków i innych podmiotów, oraz średniej liczby bankno-
tów lub monet w obiegu w analogicznym okresie. Wskaźnik rotacji w dniach stanowi nato-
miast iloraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu w przyjętym okresie oraz liczby 
banknotów lub monet, które w analogicznym okresie wpłynęły do NBP z banków i innych 
podmiotów, pomnożony przez liczbę dni (365). Zjawisko coraz rzadszego powrotu bankno-
tów i monet do NBP uległo wzmocnieniu w okresie pandemii COVID-19. W okresie 2016 r. 
– wrzesień 2021 r. czas powrotu banknotu do NBP uległ wydłużeniu z 325 dni do 690 dni, 
co odpowiada zmianie cyklu z wartości 1,12 na 0,53. W przypadku monet czas powrotu 
do NBP uległ wydłużeniu z 10 056 dni do 25 190 dni, co odpowiada zmianie cyklu z wartości 
0,036 na 0,014. Na wydłużający się średni czas powrotu monet do NBP, który na koniec wrze-
śnia 2021 r. wynosił teoretycznie 69 lat, decydujący wpływ mają monety niskich nominałów, 
które w stosunku do pobrań z NBP w minimalnym stopniu są odprowadzane przez banki 
i Pocztę Polską SA do NBP.
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Współpraca z uczestnikami rynku obrotu gotówkowego – Rada ds. obrotu gotówkowego

Narodowy Bank Polski jako wyłączny emitent znaków pieniężnych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulator rynku obrotu gotówkowego podejmuje liczne działa-
nia ułatwiające komunikację uczestników rynku oraz dialog pomiędzy nimi. Zaktywizowanie 
podmiotów funkcjonujących na rynku obrotu gotówkowego do współpracy ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. W celu podjęcia działań 
ukierunkowanych na usprawnianie i standaryzację funkcjonowania rynku obrotu gotów-
kowego oraz usprawnienia jego efektywności i bezpieczeństwa poprzez włączenie w te dzia-
łania także innych niż banki i Poczta Polska SA uczestników rynku obrotu gotówkowego 
decyzją Zarządu NBP w lutym 2019 r. powołano Radę do spraw obrotu gotówkowego. Wraz 
z powołaniem Rady włączono do jej składu przedstawicieli banków i Poczty Polskiej SA, 
Związku Banków Polskich, przedstawicieli organizacji zrzeszających sektor detaliczny12, 
przedstawicieli Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki i firm CIT oraz reprezentantów 
NBP. W marcu 2021 r. rozbudowano strukturę Rady oraz zakres jej zadań w konsekwen-
cji otwarcia z końcem 2020 r. działań związanych z opracowywaniem Narodowej Strategii 
Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (NSBOG). Przygotowanie rozwiązań zapewniających 
szeroko pojęte bezpieczeństwo obrotu gotówkowego wymagało podjęcia dodatkowej współ-
pracy z wiodącymi instytucjami publicznymi, właściwymi kompetencyjnie dla obszarów 
objętych Strategią, oraz z przedstawicielami kolejnych obszarów rynku obrotu gotówko-
wego. Do składu Rady włączono przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także 
reprezentantów rynku operatorów sieci bankomatowych i dodatkowych przedstawicieli NBP.

Do głównych zadań Rady, prócz opracowania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego, należy również przygotowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań 
usprawniających obrót gotówkowy. Usystematyzowaniem zagadnień znajdujących się 
w kręgu zainteresowania Rady zajmują się powołane w 2020 r. grupy robocze o charakterze 
doradczym i opiniodawczym. Działania przypisane grupom zostały skupione na wypraco-
waniu rekomendacji oraz propozycji dobrych praktyk do regularnego sprawozdawania przed 
Radą. Opracowanie propozycji działań do podjęcia w ramach NSBOG powierzono natomiast 
pięciu następującym zespołom zadaniowym:
 § Akceptacji i dostępności gotówki,
 § Logistyki gotówki,
 § Cyberbezpieczeństwa,
 § Bezpieczeństwa fizycznego gotówki,
 § Komunikacji.

W skład zespołów weszli przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za regulację 
obrotu gotówkowego oraz podmiotów działających na rynku usług i produktów związa-
nych z gotówką. Niniejsza NSBOG koncentruje się na kluczowych filarach bezpieczeństwa 
obrotu gotówkowego. Efektem prac zespołów jest niniejszy projekt Narodowej Strategii 
Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, której celem jest dalsze zwiększanie bezpieczeństwa 
obrotu gotówkowego w Polsce oraz podniesienie jego efektywności.

12 Polska Izba Handlu, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.
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Sieć placówek bankowych i bankomatów

Cechą charakterystyczną rynku obrotu gotówkowego ostatnich lat jest zmniejszająca się 
liczba jego uczestników po stronie banków. Według stanu na koniec sierpnia 2021 r. liczba 
krajowych banków komercyjnych prowadzących działalność w Polsce w okresie ostatnich 
5 lat, tj. w porównaniu z końcem 2015 r., zmniejszyła się o 8 z 38 do 30, tj. o 21%13. W przy-
padku banków spółdzielczych liczba ta zmniejszyła się o 41 z 561 do 520, tj. o 7%, zaś w przy-
padku oddziałów instytucji kredytowych ich liczba zmniejszyła się o 10 z 37 do 27, tj. o 27%. 
W tym samym okresie sieć bankowa w Polsce, w ujęciu liczby placówek banków komercyj-
nych i spółdzielczych (oddziały, filie i inne placówki obsługi klienta, bez przedstawicielstw, tj. 
placówek partnerskich rozumianych jako placówki niebędące oddziałem ani inną placówką 
własną banków), zmniejszyła się o 3 877 placówek, tj. spadła o 1/3 z 11 852 do 7 975.

Zjawisku zmniejszania się liczby placówek bankowych towarzyszy spadek znaczenia ich roli 
w obsłudze gotówkowej klientów. Wzrosła liczba placówek bankowych tzw. bezgotówkowych, 
tzn. takich, w których nie jest prowadzona osobiście przez pracowników bankowych obsługa 
klientów w zakresie gotówkowym. W tak funkcjonującym modelu placówki bankowej klient 
może skorzystać z urządzenia samoobsługowego, o ile placówka jest wyposażona w takie 
urządzenie. Według danych zebranych przez serwis internetowy PRNews.pl liczba takich pla-
cówek wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. wynosiła 51414, zaś wg danych zebranych przez 
serwis internetowy cashless.pl liczba takich placówek wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 
wyniosła 59915. Oznacza to, że wg danych uzyskanych z różnych źródeł na koniec czerwca 
2021 r. już ok. 6–7% placówek bankowych posiadało charakter bezgotówkowy. Występowanie 
bezgotówkowych placówek bankowych nie jest zjawiskiem marginalnym, lecz stale się 

13 Źródło danych (KNF): https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18.
14 Źródło: https: //prnews.pl /raport-prnews-pl-l iczba-bankowych-placowek-bezgotowkowych- 

-ii-kw-2021–460544.
15 Źródło: https://www.cashless.pl/10461-oddzialy-bezgotokowe-2-kw-2021-r.

Wykres 14. Liczba bankomatów w Polsce oraz średnia wartość operacji wypłaty
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zwiększającym, gdyż wg informacji prasowych kolejne banki planują uruchomienie placó-
wek, w których nie będzie możliwa tradycyjna obsługa gotówkowa16.

Obok placówek bankowych bankomaty stanowią istotny kanał dystrybucji banknotów. 
Liczba bankomatów systematycznie wzrastała do I kwartału 2017 r., po czym zaobserwowano 
zmianę tego trendu. Zgodnie z danymi gromadzonymi przez NBP17 liczba bankomatów wg 
stanu na koniec II kwartału 2021 r. wyniosła 21 715 szt. i od IV kwartału 2015 r. zmniejszyła 
się o 428 szt., tj. o 3%, zaś w okresie od IV kwartału 2019 r. do II kwartału 2021 r. zmniejszyła 
się o 989 szt., tj. o 4% (wykres 14).

Pomimo systematycznie zmniejszającej się liczby bankomatów rośnie średnia wartość ope-
racji wypłaty gotówki z tych urządzeń. Według stanu na koniec II kwartału 2021 r. średnia 
wartość operacji wypłaty z bankomatu wzrosła w stosunku do końca 2015 r. o 63% z kwoty 
424,70 zł do kwoty 693,3 zł. Rosnąca średnia wartość wypłaty jest głównie wynikiem spadają-
cej liczby operacji. Należy zauważyć, że w okresie od IV kwartału 2015 r. do końca II kwartału 
2021 r. liczba operacji wypłaty spadła o 31%, zaś ich łączna wartość wzrosła o 13% (wykres 15).

Wykres 15. Liczba operacji wypłaty z bankomatów i wartość wypłaty
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wyniki analizy sieci zaopatrywania bankomatów w ujęciu przestrzennym

W ramach prac Rady ds. obrotu gotówkowego przeprowadzona została analiza przestrzenna 
sieci zaopatrywania bankomatów. W tym celu wykorzystano dane o rozmieszczeniu jedno-
stek organizacyjnych banków, Poczty Polskiej SA oraz firm CIT, które współpracują w proce-
sie zaopatrywania rynku z oddziałami okręgowymi NBP. Celem badania była ocena efektyw-

16 Źródło: https://inwestycje.pl/biznes/credit-agricole-uruchomi-30-oddzialow-bezgotowkowych-do- 
-konca-2021/.

17 Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html.
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ności funkcjonowania sieci zaopatrywania bankomatów. Analizie poddano sieć 89 jednostek 
(centrów gotówkowych) zidentyfikowanych na podstawie umów zawartych przez banki 
i Pocztę Polską SA z NBP oraz sieć bankomatów. Dla potrzeb analiz wyznaczono dwie wiel-
kości związane z siecią bankomatów w poszczególnych województwach: tzw. mean point, 
czyli punkt o współrzędnych geograficznych będących średnią współrzędnych bankomatów 
w województwach, i powłoki wypukłe (convex shell), czyli najmniejsze wieloboki obejmujące 
bankomaty zlokalizowane w poszczególnych województwach.

Na potrzeby konstrukcji wskaźników do analizy sieci zaopatrywania zdefiniowano i wyzna-
czono dla każdego województwa następujące dwa rodzaje odległości związanych z procesem 
fizycznego zaopatrywania bankomatów:
 § odległość typu gwiazda: łączna odległość, jaką należy pokonać, zaopatrując w bank-

noty wszystkie bankomaty zlokalizowane w województwie, zaczynając zawsze od mean 
pointów;

 § odległość komiwojażera: łączna odległość, jaką należy pokonać, zaopatrując w banknoty 
wszystkie bankomaty zlokalizowane w województwie wg algorytmu komiwojażera (tra-
velling salesman problem).

Przeprowadzone analizy wskazują, że poruszając się optymalnie z mean pointów w poszcze-
gólnych województwach, należy przebyć trasę o łącznej długości (odległości między punk-
tami mierzono w linii prostej) 29 283 km, co w skali całego kraju daje dystans 1,4 km przy-
padający na jeden zaopatrywany bankomat.

Odnotowuje się zróżnicowanie regionalne zarówno w zakresie odległości typu gwiazda, jak 
i odległości komiwojażera.

Przyjęto również kilka wskaźników ułatwiających analizę zaopatrywania bankomatów 
przez sieć jednostek (centrów gotówkowych), a następnie po ich zdefiniowaniu wyznaczono 
wartości następujących wskaźników:
 § powierzchnia powłoki wypukłej w km2 przypadająca na jedno centrum gotówkowe 

(aspekt związany z rejonizacją obsługi);
 § odległość typu gwiazda w km do pokonania przez środki transportu (aspekt związany 

z transportem na żądanie);
 § odległość komiwojażera w km do pokonania przez środki transportu (aspekt związany 

z planowanymi transportami);
 § liczba bankomatów przypadająca na jedno centrum gotówkowe (aspekt związany z zapa-

sami; im większa liczba centrów, tym szybsze tempo obsługi przy jednoczesnym wzroście 
zapasów).

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na stosunkowo duże zróżnicowanie wartości miar 
wśród województw. Świadczą również o tym wartości współczynników zmienności definio-
wanych jako odchylenie standardowe miar w relacji do ich średnich poziomów. Wartości 
te wahają się od 21% dla wskaźnika odległość komiwojażera na jedno centrum gotówkowe 
do 40% dla wskaźnika liczba bankomatów na jedno centrum gotówkowe.

Niemniej jednak na uwagę zasługuje fakt, że najmniejszą zmiennością wśród województw 
charakteryzuje się wskaźnik oznaczający optymalny dystans, jaki środki transportu muszą 
przebyć, aby zaopatrzyć bankomaty zlokalizowane w województwie.
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Dostępność gotówki w ujęciu geograficznym

W ramach prac Rady ds. obrotu gotówkowego została przeprowadzona analiza dostępności 
gotówki za pośrednictwem sieci bankomatów oraz placówek Poczty Polskiej SA w ujęciu 
geograficznym. Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie ewidencji instytucji finansowych 
w Polsce EWIB 2.018 istnieje stosunkowo duża zbieżność pomiędzy lokalizacjami oddziałów 
banków z obsługą kasową a lokalizacjami bankomatów w oddziałach. Można tym samym 
uznać, że analiza samych bankomatów jest tożsama z analizą oddziałów z obsługą kasową.

Zgodnie z badaniami ankietowymi i dzienniczkowymi na temat zwyczajów płatniczych 
w Polsce, przeprowadzonymi przez NBP w 2020 r.19, dominującą metodą pozyskiwania 
gotówki była wypłata w bankomacie. Według części dzienniczkowej cytowanego badania 
wypłaty z bankomatów stanowiły 69,1% wszystkich pozyskań gotówki, co w ujęciu wartościo-
wym stanowiło 54,5%. Jednocześnie od 2017 r. obserwuje się coroczny spadek liczby banko-
matów w Polsce z 23 443 na koniec 2016 r. do 21 402 na koniec I kwartału 2021 r. Jednak nie 
tylko całkowita liczba urządzeń ma znaczenie dla dostępności gotówki. Znaczenie ma też 
ich rozmieszczenie.

Prezentowane analizy obejmują sieć bankomatów wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 
Uwzględniono w nich dane o lokalizacji 20 759 szt. bankomatów uzyskane od banków 
komercyjnych i spółdzielczych oraz od dwóch najważniejszych niebankowych operatorów 
bankomatów w Polsce w ramach ankiety przeprowadzonej w okresie od kwietnia do maja 
2021 r. Posiadana próba stanowi 97% całej populacji i zawiera dane adresowe poszczególnych 
bankomatów oraz nazwy operatorów/właścicieli.

Podsumowanie zebranych danych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Liczba bankomatów w badanej próbie

Podmiot Liczba bankomatów
Banki komercyjne 9 665
Banki spółdzielcze 3 539
SKOK-i 315
Niebankowi operatorzy bankomatów 7 211
Inne 29
RAZEM 20 759

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych pochodzących od banków i niebankowych operatorów sieci 
bankomatów.

Dodatkowo, ze względu na znaczącą rolę placówek Poczty Polskiej SA w pozyskiwaniu 
gotówki (ich udział w ujęciu wartościowym wynosił 11,5%20), zdecydowano się je także 

18 EWIB 2.0 (nbp.pl).
19 Kotkowski R., Dulinicz M., Maciejewski K. (2021), Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe 

wyniki badania, raport NBP, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platni-
cze_Polakow_2020.pdf.

20 Kotkowski R., Dulinicz M., Maciejewski K. (2021), Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe 
wyniki badania, raport NBP, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platni-
cze_Polakow_2020.pdf, s. 21.
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uwzględnić w rozważaniach. Według stanu na koniec I kwartału 2021 r. Poczta Polska SA 
posiadała 6 966 placówek, co oznacza, że z siecią bankomatów daje to łącznie 27 725 punktów 
dostępowych do gotówki w całym kraju.

Przeprowadzone analizy uwzględniają różne aspekty dostępności gotówki, w tym m.in.:
 § liczbę bankomatów w poszczególnych gminach zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak 

i w relacji do powierzchni i liczby mieszkańców;
 § odległości21, jakie należy pokonać, aby dostać się do najbliższego bankomatu;
 § odległości od centrów miast i wsi do najbliższego bankomatu;
 § odległości od urzędów gmin do najbliższego bankomatu.

Dodatkowo zbadano skutki możliwości wypłat gotówki w placówkach Poczty Polskiej SA 
z punktu widzenia odległości, jaką należy przebyć, aby dostać się do najbliższego punktu 
dostępowego do gotówki w postaci bankomatu i/lub placówki Poczty Polskiej SA.

Ze względu na istotny stopień lesistości Polski (blisko 1/3 powierzchni kraju zajmują lasy) 
w przypadku części analiz uwzględniono fakt występowania obszarów leśnych w gminach.

W wyniku analizy zagadnienia zaproponowano wykorzystywanie dwóch rodzajów wskaź-
ników, tj. bazujący na relacji liczby bankomatów i mieszkańców z przeznaczeniem do oceny 
przesycenia bankomatami w poszczególnych regionach oraz opierający się na odległościach 
do punktów dostępowych do gotówki.

1.  Wskaźnik bazujący na relacji liczby bankomatów i mieszkańców z przeznaczeniem 
do oceny przesycenia bankomatami w poszczególnych regionach – liczba bankomatów 
przypadająca na liczbę mieszkańców.

Wartości tego wskaźnika, wyrażone liczbą bankomatów na 1000 mieszkańców dla poszcze-
gólnych gmin, zobrazowano na mapie 1 (prawa część) wraz z gęstością zaludnienia wyra-
żoną liczbą mieszkańców na 1 km2 (lewa część). Analiza map wskazuje na oczywistą, silnie 
dodatnią korelację pomiędzy gęstością zaludnienia a liczbą bankomatów.

2.  Wskaźniki bazujące na odległościach do punktów dostępowych do gotówki z przezna-
czeniem do oceny zbyt małej liczby bankomatów w poszczególnych regionach.

W analizach wykorzystano dwa rodzaje pomiaru odległości:
 § pomiar (1) – z dowolnego, losowo wybranego punktu gminy, zakładający równomierną 

gęstość zaludnienia na terenach gmin;
 § pomiar (2) – z punktów centralnych miast i wsi22, zakładający skupienie mieszkańców 

miast i wsi w jednym, centralnym punkcie.

Tym samym pomiar (1) daje niedoszacowanie populacji z dostępem na pewną odległość 
do najbliższego bankomatu, zaś pomiar (2) charakteryzuje się przeszacowaniem populacji. 
Rzeczywiste udziały populacji mającej dostęp do najbliższego bankomatu w pewnej zadanej 

21 Przyjęto uwzględniać tzw. odległości euklidesowe, czyli odległości w linii prostej.
22 Analizą objęto 42 461 miejscowości, co stanowi prawie 99,9% wszystkich miast i wsi. Wśród tych miejsco-

wości aż 97,72% jest zlokalizowanych w gminach wiejskich i obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich.
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odległości mieszczą się pomiędzy udziałami uzyskanymi za pomocą wymienionych wyżej 
sposobów.

Wysoka lesistość kraju na poziomie ok. 30% może powodować, że na niektórych obszarach 
Polski odległości do najbliższych bankomatów z oczywistych powodów mogą być stosun-
kowo duże. Oznacza to, że wskazane było uwzględnienie tego faktu w analizach odległości 
wyznaczanej wg pomiaru (1).

W przypadku odległości wyznaczonej wg pomiaru (1) uzyskane wyniki wskazują, że dla 
każdego rodzaju gminy ponad 97% populacji Polski ma dostęp do najbliższego banko-
matu w promieniu do 10 km, przy czym w przypadku gmin miejskich jest to ponad 99,9%. 
Ewentualne problemy z dostępem do bankomatów mogą występować w gminach miejsko-
-wiejskich oraz wiejskich, dla których dostępność przy tym kryterium kształtuje się od 97,4% 
do 98,8%. Stosując bardziej krytyczną metodę pomiaru dostępu, czyli promień dostępności 
wynoszący 5 km, dostępność w gminach miejskich pozostaje nadal znacząca (od ok. 98,4% 
do 98,7%), lecz dla gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich spada do poziomu w przedziale 
62,78–70,75%.

W przypadku odległości wyznaczonej wg pomiaru (2) można zaobserwować utrzymujące się 
na wyższych poziomach statystyki dostępności bankomatów. Dla odległości 10 km osiągają 
wartości powyżej 98%23, zaś dla odległości 5 km poziomy te wynoszą przynajmniej 74,4%. 
Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich poziom 
dostępności bankomatów w promieniu do 5 km spada do 67,34%.

 23 Są to odsetki populacji zamieszkującej miasta i wsie, których centra znajdują się w pewnej odległości 
od bankomatu.

Mapa 1.  Gęstość zaludnienia wyrażona liczbą osób na 1 km2 w poszczególnych gminach (lewa mapa) 
i liczba bankomatów w gminach na 1000 mieszkańców (prawa mapa) – skala logarytmiczna.

Źródło: opracowanie własne NBP.
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Analiza statystyk odległości dla miast i wsi pogrupowanych wg liczby mieszkańców (tabela 3) 
wskazuje na występowanie największych odległości do najbliższych bankomatów z centrów 
miejscowości o populacji do 1000 mieszkańców (średnia 4,89 km i mediana 4,55 km). Na dru-
gim miejscu co do wielkości dystansu do najbliższych bankomatów znajdują się miejscowości 
z liczbą mieszkańców w przedziale (1000–5000) (średnia 2,33 km, mediana 1,79 km).

Wśród wymienionych wyżej grup miejscowości obserwujemy maksymalne odległości się-
gające 22,61 km i 36,46 km przy maksymalnych odległościach poniżej 5 km dla pozostałych 
grup miast i wsi.

Tabela 3.  Statystyki odległości do najbliższego bankomatu dla miast i wsi z podziałem wg liczby 
mieszkańców

Liczba mieszkańców23 liczba śr. min. maks. mediana kwant. 1 kwant. 3
0–1 000 38 695 4,89 0,00 36,46 4,55 3,07 6,27
1 000–5 000 3 077 2,33 0,00 22,61 1,79 0,29 3,67
5 000–10 000 247 0,42 0,01 4,83 0,16 0,07 0,41
10 000–20 000 188 0,26 0,02 2,12 0,135 0,08 0,28
20 000–50 000 141 0,37 0,01 3,04 0,19 0,08 0,46
50 000–100 000 57 0,37 0,02 1,96 0,26 0,09 0,52
100 000–200 000 40 0,55 0,03 3,07 0,34 0,17 0,73
200 000–500 000 16 0,71 0,04 3,02 0,435 0,243 0,695
RAZEM 42 461 4,63 0,00 36,46 4,35 2,8 6,1

Źródło: opracowanie własne NBP.

Uwzględnienie w analizach placówek Poczty Polskiej SA, jako jednego z istotnych punktów 
wypłat gotówkowych, znacząco poprawia dostępność gotówki. Największa poprawa dostępu 
do gotówki jest zauważalna w gminach wiejskich i w obszarach wiejskich gmin miejsko-
-wiejskich, czyli w regionach z ograniczonym dostępem do bankomatów. W przypadku gmin 
miejskich i obszarów miejskich gmin miejsko-wiejskich zmiany są nieznaczne. Wyniki szcze-
gółowe analiz są następujące:
 § średnia odległość do punktu dostępowego do gotówki, liczona wg sposobu (2), ulega 

skróceniu z 4,63 km do 3,53 km; w przypadku mediany są to zmiany z 4,35 km do 3,42 km;
 § maksymalna odległość skraca się niemal o połowę z 36,46 km do 18,71 km;
 § udział lokalnych społeczności z dostępem do najbliższego bankomatu w promieniu 

do 5 km wzrasta do poziomu 82,81% i 88,09% odpowiednio dla obszarów wiejskich gmin 
miejsko-wiejskich i gmin wiejskich przy odpowiednim udziale 67,34% i 74,44% dla przy-
padku uwzględniającego bankomaty jako jedyne punkty dostępowe do gotówki.

Odległości mierzone z urzędów gmin do bankomatów są na bardzo niskim poziomie 
i wynoszą:
 § 0,96 km – średnia odległość dla wszystkich gmin przy średnich odległościach 1,36 km dla 

gmin wiejskich i 0,36 km dla gmin miejsko-wiejskich;
 § 22,36 km i 23,52 km – maksymalne odległości odpowiednio dla gmin miejsko-wiejskich 

oraz 23,52 km dla gmin wiejskich.
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Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie następującego kryterium badania 
dostępu do gotówki, ujętego w Filarze I, tj.:

Jeśli min. 90% populacji ma dostęp do najbliższego oddziału banku z obsługą kasową lub banko-
matu w promieniu do 10 km, wtedy dostęp do gotówki jest na akceptowalnym poziomie.

Uzasadnienie definicji powyższego kryterium wynika z następujących przesłanek:
 § Gdyby każdą gminę przedstawić w formie koła, to przeciętna gmina miejska będzie miała 

promień 3,87 km, przeciętna gmina miejsko-wiejska – 7,28 km, zaś przeciętna gmina 
wiejska – 6,31 km. Przyjęcie odległości 10 km uwzględnia zatem wielkość przeciętnej 
gminy każdego rodzaju.

 § Wyniki ostatniego badania dotyczącego zwyczajów płatniczych Polaków wskazują, że 
11,5% respondentów nie posiada rachunku bankowego, a tym samym narzędzi służących 
do wykonywania wypłat gotówkowych24. Przyjęcie więc min. 90% populacji z dostępem 
do najbliższego punktu dostępowego uwzględnia ten fakt w sposób mniej restrykcyjny, 
niż wynikałoby to ze wspomnianego badania.

Według przyjętego wyżej kryterium, definiującego akceptowalny poziom dostępności 
w Polsce, obecny stan spełnia zaproponowane wyżej wymagania w każdym rodzaju gmin 
i w poszczególnych rodzajach obszarów gmin miejsko-wiejskich.

Badania opinii publicznej w zakresie jakości banknotów

W 2019 r. na zlecenie NBP przeprowadzone zostało badanie opinii publicznej dotyczące 
jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce. Następnie badanie opinii publicznej 
przeprowadzone w 2020 r. zostało uzupełnione o część poświęconą postrzeganiu płatności 
w czasie pandemii COVID-19.

24 https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf.

Wykres 16. Ocena jakości polskich banknotów
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Źródło: Raport z badania ilościowego z 2020 r. wykonanego na zlecenie NBP, Openfield sp. z o.o. (N = 952).
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Wyniki wskazują, że respondenci wysoko oceniają jakość banknotów powszechnego obiegu 
emitowanych przez NBP (odsetek pozytywnych ocen wahał się pomiędzy 54% a 85%), przy 
czym zaobserwowana została zależność, że im wyższy nominał banknotu, tym wyższa ocena 
jego jakości, a jednocześnie większa skłonność do weryfikacji jego autentyczności (zależność 
tę ilustrują poniższe wykresy). Największą uwagę przy ocenie jakości banknotów zwracano 
na przedarcia, brak fragmentu banknotu lub wyraźnego pigmentu. Odsetek ankietowanych 
zwracających uwagę na dane defekty wzrasta wraz ze wzrostem wartości nominału (dla 
banknotów o nominałach 50 zł, 100 zł i 200 zł).

Wykres 17. Ocena poczucia bezpieczeństwa przy korzystaniu z banknotów polskich
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Źródło: Raport z badania ilościowego z 2020 r. wykonanego na zlecenie NBP, Openfield sp. z o.o. (N = 1080).

Wykres 18. Ocena tego, czy zużycie banknotu ma wpływ na możliwość oceny jego autentyczności
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Źródło: Raport z badania ilościowego z 2020 r. wykonanego na zlecenie NBP, Openfield sp. z o.o. (N = 952).
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Przeprowadzone w latach 2019–2020 badania wskazują, że wzrósł odsetek osób korzystają-
cych z płatności bezgotówkowych. W 2020 r. odsetek osób najczęściej realizujących płatności 
kartą płatniczą wyniósł 52% wobec 43% w badaniu przeprowadzonym w 2019 r. Odpowiednio 
odsetek osób płacących najczęściej gotówką w 2020 r. wyniósł 22% w stosunku do 30% uzy-
skanych w badaniu z 2019 r. W 2020 r. odsetek osób płacących najczęściej za pomocą telefonu 
wzrósł do 9% w stosunku do 5% w badaniu z 2019 r. Płatności gotówkowe były preferowane 
przy transakcjach o wartości do 50 zł – w 2020 r. u 41%, a w 2019 r. w przypadku 59% osób. 
Najczęstszym powodem wyboru gotówkowej formy płatności był brak możliwości zapłacenia 
innym środkiem płatniczym niż gotówką (38% w 2020 r. oraz 48% w 2019 r.). Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że im wyższa kwota transakcji, tym chętniej używane są formy rozliczeń 
bezgotówkowych. Głównym powodem wyboru formy płatności bezgotówkowej była większa 
wygoda oraz szybkość wykonywanych transakcji (50% w 2020 r. vs 35% w 2019 r.) oraz kwestie 
bezpieczeństwa (po 18% wskazań w 2019 r. i w 2020 r.).

Jako przyczyny wyboru płatności gotówkowych wskazywano najczęściej ograniczenia moż-
liwości realizacji płatności bezgotówkowo czy poczucie większej kontroli nad wydawanymi 
środkami.

Warto zaznaczyć, że w pandemii 9% respondentów spotkało się z sytuacją odmowy przyję-
cia gotówki. Najczęściej zdarzało się to w supermarketach, hipermarketach, restauracjach, 
urzędach oraz na stacjach benzynowych. Jednocześnie w tym czasie większe kwoty gotówki 
niż zazwyczaj wypłacało 9% respondentów. Głównymi powodami realizowania większych 
wypłat były względy przezornościowe (46% wskazań), jak również obawa przed ogranicze-
niami płatności bezgotówkowych (35% odpowiedzi). Warto wskazać, że 44% respondentów 
potwierdziło, że przechowuje dodatkowe środki w formie gotówki.

2.2. Rynek płatności bezgotówkowych

Trendy w wykorzystaniu płatności bezgotówkowych

Od I półrocza 2010 r. liczba zrealizowanych rocznie transakcji bezgotówkowych (tj. transak-
cji dokonywanych poleceniem przelewu, poleceniem zapłaty, kartą płatniczą lub czekiem) 
wzrosła prawie pięciokrotnie, z poziomu ok. 1,1 mld transakcji do prawie 5,3 mld transakcji 
w I półroczu 2021 r.

Równocześnie istotnie zmieniła się skala wykorzystania poszczególnych instrumentów 
w realizacji transakcji bezgotówkowych. Do I półrocza 2014 r. dominującym rodzajem trans-
akcji bezgotówkowych było polecenie przelewu, począwszy jednak od II półrocza 2014 r., 
to karty płatnicze odpowiadają za większość transakcji bezgotówkowych w Polsce – w I pół-
roczu 2021 r. stanowiły one ok. 63% wszystkich transakcji. W całym analizowanym okresie 
udział transakcji polecenia zapłaty kształtował się na poziomie poniżej 1%, zaś udział czeków 
był marginalny. Podsumowanie udziałów poszczególnych instrumentów płatniczych w ogóle 
transakcji bezgotówkowych przedstawia wykres 20.
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Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi

Wzrost udziału kart płatniczych w ogóle transakcji bezgotówkowych wynika między innymi 
ze zmiany sposobu ich wykorzystania. Od I półrocza 2010 r. liczba transakcji gotówkowych 
realizowanych kartami płatniczymi spadła o 33% (z poziomu prawie 344 mln transakcji 
do 231 mln w I półroczu 2021 r.), jednak w tym samym okresie liczba transakcji bezgotów-
kowych kartami płatniczymi wzrosła o 715% (z 387 mln transakcji do 3,150 mld transakcji). 

Wykres 19.  Liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce w kolejnych półroczach w latach 2010–
2021 (w mld)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wykres 20.  Udział transakcji dokonanych za pomocą poszczególnych instrumentów płatniczych 
w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych w Polsce w latach 2010–2021 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Dane dotyczące liczby transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zrealizowanych kartami 
płatniczymi przedstawia wykres 21.

Z kolei wykres 22 przedstawia rozwój wartości transakcji gotówkowych i bezgotówkowych 
realizowanych kartami płatniczymi. W analizowanym okresie wartość transakcji gotów-
kowych wzrosła o prawie 24% (z ponad 125 mld zł w I półroczu 2010 r. do blisko 154 mld 
w I półroczu 2021 r.), zaś wartość transakcji bezgotówkowych o 415% (z prawie 39 mld zł 
do blisko 200 mld zł).

Wykres 21.  Liczba transakcji gotówkowych i bezgotówkowych realizowanych w Polsce kartami 
płatniczymi w kolejnych półroczach w latach 2010–2021 (w mln)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wykres 22.  Wartość transakcji gotówkowych i bezgotówkowych realizowanych w Polsce kartami 
płatniczymi w kolejnych półroczach w latach 2010–2021 (w mld zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Transakcje wypłat gotówkowych kartami płatniczymi realizowane są w przeważającej mierze 
w bankomatach, zarówno pod względem liczby, jak i wartości transakcji. Na przestrzeni ostat-
nich lat nie nastąpiły w tym obszarze istotne zmiany. W 2010 r. wypłaty z bankomatów odpo-
wiadały za mniej więcej 98% wypłat zarówno pod kątem liczby, jak i wartości transakcji gotów-
kowych. W I półroczu 2021 r. wypłaty w bankomatach stanowiły zaś 95% liczby i 99% wartości 
wypłat gotówkowych. Pod względem liczby transakcji największy relatywny wzrost transakcji 
gotówkowych nastąpił w ramach usługi cash back25. W zakresie wartości transakcji gotówko-
wych wzrost wypłat w usłudze cash back był jednak jeszcze stosunkowo niewielki, co wynika 
m.in. z relatywnie niskiej średniej wartości takich transakcji w porównaniu z wypłatami w ban-
komatach. W omawianym okresie, zarówno z uwagi na liczbę, jak i wartość transakcji, spa-
dło znaczenie – i tak dotąd niewielkich – wypłat gotówkowych dokonanych kartą płatniczą 
w kasach banków. Pozycja ta obejmuje zarówno transakcje wypłat gotówkowych z kas banku 
przy wykorzystaniu karty i terminala POS (usługa cash advance26 realizowana zazwyczaj w kasie 
oddziału obcego banku w stosunku do banku wydawcy karty), jak i transakcje wypłat gotówki 
z dowozem do siedziby klienta (usługa taka jest najczęściej powiązana z kartą kredytową)27.

Podsumowanie miejsc realizacji transakcji gotówkowych kartami płatniczymi (tj. bez wypłat 
z kas banków przy wykorzystaniu dowodu tożsamości) przedstawiają poniższe wykresy 23 i 24.

Wykres 23.  Udział wypłat gotówkowych zrealizowanych kartą płatniczą w bankomatach, kasach 
banków lub poprzez cash back wg liczby transakcji w kolejnych półroczach w latach 
2010–2021 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

25 Usługa cash back polega na realizacji wypłaty gotówkowej podczas transakcji bezgotówkowej dokony-
wanej kartą płatniczą w punktach handlowo-usługowych. Jednorazowo możliwe jest wypłacenie równo-
wartości do 500 zł kartą Mastercard i do 300 zł kartą Visa. Więcej informacji na temat specyfiki działania 
usługi cash back zawiera raport: M. Rabong, Raport na temat usługi cash back na polskim rynku, Narodowy 
Bank Polski, Warszawa 2014, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/cash-back/cashback2014.pdf.

26 W przypadku usługi cash advance banki działające na rynku polskim nie mają obowiązku realizacji trans-
akcji wypłaty gotówki kartą płatniczą w kasach swoich oddziałów. Jest to indywidualna decyzja biznesowa 
każdego z nich.

27 Instrukcja dla podmiotów sprawozdawczych. System Baza Statystyki Płatniczej – BSP, wersja 3.0, NBP, 
str. 20 i 23, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/sprawozdawczosc/INSTRUKCJA-DO-FORMULARZY.pdf.
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Wykres 24.  Udział wypłat gotówkowych zrealizowanych kartą płatniczą w bankomatach, kasach 
banków lub poprzez cash back wg wartości transakcji w kolejnych półroczach w latach 
2010–2021 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Udział poszczególnych instrumentów w transakcjach płatniczych

Z uwagi na brak pełnej informacji o przeprowadzonych transakcjach gotówkowych (m.in. 
z uwagi na jej anonimowy charakter) wymagane jest szacowanie udziału transakcji gotówko-
wych w ogólnej liczbie transakcji detalicznych. Jedną z najbardziej uznanych metod dokony-
wania takich szacunków są tzw. badania dzienniczkowe, w ramach których grupa responden-
tów jest proszona o zapisywanie wszelkich transakcji w wybranym okresie (np. przez 3 dni) 
wraz ze szczegółami dotyczącymi tego, w jakiej formie transakcja została przeprowadzona. 

Wykres 25.  Udział płatności gotówkowych w ogólnej liczbie i wartości transakcji detalicznych 
realizowanych przez konsumentów (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów NBP.
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Do momentu opracowania niniejszego dokumentu NBP przygotował łącznie trzy badania 
wykorzystujące wyżej wymienioną metodę – na przełomie 2011 i 2012 r.28, w 2016 r.29 oraz 
2020 r.30 Podsumowanie wyników tych badań w zakresie udziału poszczególnych typów 
instrumentów płatniczych w ogólnej liczbie transakcji realizowanych przez konsumentów 
przedstawia wykres 25.

Badania wskazują na istotną zmianę, jaka zaszła w zachowaniach płatniczych mieszkańców 
Polski. Według wyników badania z 2020 r. gotówka odpowiada za 46,4% liczby przeprowa-
dzonych transakcji detalicznych i 29,3% wartości wszystkich transakcji detalicznych. Stanowi 
to spadek z poziomów kolejno 81,8% i 63,7%, jakie były obserwowane na przełomie 2011 
i 2012 r.

Należy jednak zauważyć, że rola gotówki pozostaje znacząca. W zależności od sytuacji socjo-
demograficznej konsumenta jest nią realizowana większość transakcji osób powyżej 55 roku 
życia (wykres 26), jak również większość transakcji o wartości mniejszej niż 50 zł (wykres 27).

Wykres 26.  Udział poszczególnych typów instrumentów płatniczych w łącznej liczbie transakcji 
w fizycznych punktach handlowo-usługowych, urzędach oraz P2P w podziale na cechy 
demograficzne
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Źródło: R. Kotkowski, M. Dulinicz i K. Maciejewski, Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki 
badania, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2021, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/
zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf.

28 Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/systemplatni-
czy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf.

29 Manikowski A. (2017), Raport z badania czynników oddziałujących na wielkość obrotu gotówkowego w Polsce, 
Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot-gotowkowy/raport-gotowka-2016.pdf.

30 Kotkowski R., Dulinicz M., Maciejewski K. (2021), Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki 
badania, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_plat-
nicze_Polakow_2020.pdf.
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Wykres 27.  Ilościowa dystrybucja wykorzystanych instrumentów płatniczych w zależności 
od kwoty transakcji
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Źródło: R. Kotkowski, M. Dulinicz i K. Maciejewski, Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki 
badania, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2021, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/
zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf.

2.3. Wpływ pandemii na obrót gotówkowy i zwyczaje płatnicze

W okresie pandemii COVID-19, pomimo istotnego wzrostu obiegu gotówkowego, zanoto-
wano spadek płatności gotówkowych w dostępnych dla klientów tradycyjnych punktach 
hand lowo-usługowych. Niemały wpływ na tę sytuację wywarły kierowane do klientów 
komunikaty zawierające prośbę o preferowanie płatności bezgotówkowych (karta płatni-
cza, BLIK).

Badania wykazały, że 27% konsumentów deklarowało, że w czasie pandemii częściej korzy-
stało z zakupów w internecie z wykorzystaniem komputera lub laptopa, a 22% przyznało, 
że częściej niż dotychczas robi zakupy w sieci za pomocą urządzeń mobilnych. Pandemia 
równocześnie wzmocniła przywiązanie konsumentów do gotówki, gdyż 64% ankietowa-
nych prezentowało stanowisko przeciwne w stosunku do całkowitego wycofania bankno-
tów i monet z użytku. Odsetek ten stopniowo wzrastał od 2017 r., kiedy to wyniósł 49%, 
a dodatkowo w tym czasie odnotowano spadek liczby konsumentów, dla których koncepcja 
ewentualnego wycofania gotówki z obiegu nie miała znaczenia (z 43% w 2017 r. do 28% 
w 2020 r.)31.

Jak wykazały badania ankietowe i dzienniczkowe, przeprowadzone przez NBP w 2020 r., 
porównując dane z okresu pandemii z wynikami poprzednich badań, odnotowano, 

31 Źródło: Raport Płatności cyfrowe 2020, Izba Gospodarki Elektronicznej.
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że gotówka straciła pozycję dominującą w codziennych transakcjach w punktach 
handlowo-usługowych32.

Badanie wskazuje, że pandemia miała istotny wpływ na wybór instrumentów płatniczych 
przez konsumentów, a 8,3% konsumentów doświadczyło trudności związanych z realizacją 
płatności gotówkowych. Około 35% respondentów wskazało, że pandemia miała wpływ 
na zmianę ich zachowań płatniczych, najczęściej w kierunku instrumentów bezgotówko-
wych. Te same osoby w większości (73,2%) wskazywały, że w przyszłości (po ustaniu pan-
demii) zmiana ta się utrzyma. Wyniki badań ujawniły, że w Polsce nie występuje jeden 
dominujący instrument płatniczy. Konsumenci, zgodnie z własnymi preferencjami i możli-
wościami dostępnymi na rynku, korzystają z wielu metod płatności, różnicując je w zależno-
ści od wydatkowanej kwoty, kategorii wydatku, dostępności urządzeń czy miejsca realizacji 
transakcji.

Z kolei inne badania wykazały, że w czasie pandemii konsumenci wypłacali więcej gotówki 
niż zazwyczaj, co potwierdziło 9% respondentów33. Jako powody wypłacania większej ilości 
gotówki podczas pandemii wskazano w badaniach34: 49% – względy przezornościowe, tj. chęć 
posiadania gotówki „na wszelki wypadek”, 35% – obawę przed ograniczeniem w obsłudze 
płatności bezgotówkowych, 10% – preferowanie dokonywania płatności gotówkowych, 9% – 
brak możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych.

Jak wskazują badania ankietowe i dzienniczkowe zwyczajów płatniczych Polaków przepro-
wadzone przez NBP w 2021 r.35, dominującą metodą pozyskiwania gotówki jest wypłata 
w bankomacie. Z realizowanych w formule dzienniczkowej badań wynika, że wypłaty z ban-
komatów stanowiły 69,1% wszystkich pozyskań gotówki, co w ujęciu wartościowym stano-
wiło 54,5%.

Według trzech badań przeprowadzonych w 2020 r., wymienionych poniżej, od 7 do 9% miesz-
kańców Polski spotkało się ze zjawiskiem odmowy przyjęcia gotówki:
 § Badanie NBP pn. „Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszech-

nego obiegu w Polsce” zrealizowane na zlecenie NBP przez firmę Openfield w okresie 
1–31 sierpnia 2020 r., w którym 9% respondentów spotkało się z sytuacją odmowy reali-
zacji transakcji gotówkowej.

 § Badanie NBP pn. „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.”, zrealizowane w dniach 
15 wrześ nia–15 października 2020 r., w którym respondenci zostali poproszeni o wskaza-
nie, czy w trakcie pandemii COVID-19 doświadczyli problemów z dokonywaniem płatno-
ści gotówką. Ogólnie 8,3% respondentów wskazało, że doświadczyło takich problemów, 
przy czym 1,6% ankietowanych często, zaś 6,7% sporadycznie.

 § Badanie pn. „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2020” zrealizowane na zlecenie 
Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach kampanii „Warto Bezgotówkowo” 
– gdzie na pytanie „Czy podczas trwania pandemii COVID-19 spotkał się Pan/Pani 

32 Źródło: Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r., Podstawowe wyniki badania, Departament Systemu 
Płatniczego NBP, kwiecień 2021 r.

33 Źródło: Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce, Raport z badań 
ilościowych, Openfield, wrzesień 2020 r.

34 Źródło: Badanie opinii publicznej dotyczącej jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce, Raport 
z badań ilościowych, Openfield, wrzesień 2020 r.

35 Kotkowki R., Dulinicz M., Maciejewski K. (2021), Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki 
badania, raport NBP, maj 2021 r.
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z odmową przyjęcia płatności w formie gotówki?” 7% respondentów odpowiedziało 
twierdząco. Badanie zrealizowano w październiku 2020 r.

Ogólnie 34,6% respondentów wskazało, że w trakcie pandemii COVID-19 zmieniło swoje 
zachowania płatnicze, z czego 81,7% wskazało, że zmiana ta polegała na częstszym dokony-
waniu płatności bezgotówkowych, zaś pozostałe 18,3% płaciło częściej gotówkowo.

Jednocześnie wart odnotowania jest fakt, iż osoby wskazujące, że podczas pandemii 
COVID-19 częściej płaciły bezgotówkowo, deklarowały, że planują częściej płacić w ten spo-
sób również po zakończeniu pandemii. Podsumowanie odpowiedzi respondentów dotyczące 
trwałości zmian zachowań płatniczych przedstawia wykres 28.

Wykres 28.  Przewidywana trwałość zmian zwyczajów płatniczych spowodowanych pandemią 
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Źródło: R. Kotkowski, M. Dulinicz i K. Maciejewski, Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki 
badania, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2021, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/
zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf.

Infrastruktura umożliwiająca dostęp do gotówki

Obecnie w Polsce najważniejszym punktem dostępu do gotówki są bankomaty, których 
liczba systematycznie spada od II półrocza 2017 r. Ich liczba od I półrocza 2017 r., kiedy 
to była najwyższa w historii (23 528 szt.), spadła o 1 813 urządzeń, tj. o 7,7%. Jednocześnie 
warto zwrócić uwagę na stale rosnącą liczbę wpłatomatów. Ich rosnąca liczba jest zwią-
zana ze zmianą polityki banków, odzwierciedlającą się m.in. w tworzeniu bezgotówkowych 
oddziałów, których koszty funkcjonowania, jak wskazują trendy rynkowe, są niższe niż 
w przypadku oddziałów z obsługą gotówkową. Poniższy wykres przedstawia z kolei liczbę 
bankomatów oraz wpłatomatów w latach 2010–2021.

Począwszy od I kwartału 2017 r., zaobserwowano trend spadkowy w liczbie bankomatów. 
Można zatem prognozować, że zakładając utrzymanie się tego trendu, pod koniec II kwar-
tału 2025 r. liczba urządzeń mogłaby wynieść 19 958 szt.

Spadkowy trend w liczbie bankomatów może być wynikiem m.in. niezmieniającej się 
od wielu lat opłaty CDF (cash disbursement fee), zwanej także interchange fee bankomato-
wym, która stanowi wynagrodzenie dla operatorów bankomatów, a także malejącej liczby 
transakcji wypłaty gotówki przy jednocześnie rosnącej średniej wartości transakcji wypłaty 
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gotówki (w I półroczu 2010 r. średnia wartość wypłaty gotówki wynosiła 365 zł, a w I pół-
roczu 2021 r. już 687 zł). Czynniki te są ze sobą powiązane w kontekście wynagrodzenia 
operatora bankomatu. Opłata CDF w Polsce jest uzależniona od liczby wypłat i wynosi, 
niezmiennie od 2010 r., 1,20–1,30 zł od pojedynczej transakcji (odpowiednio dla kart emi-
towanych z logo Mastercard i Visa). W związku z tym wzrost średniej wartości transakcji 
może negatywnie wpływać na wynagrodzenie operatorów bankomatów. Ponadto z infor-
macji przekazywanych przez operatorów bankomatów wynika, iż w ostatnich latach stawki 
nie są wystarczające, aby pokryć rosnące z roku na rok koszty.

Wykres 29. Liczba bankomatów i wpłatomatów w latach 2010–2021 (w tys.)
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Uwaga: liczba wpłatomatów: liczba urządzeń na terytorium RP umożliwiających jedynie wpłatę gotówki 
oraz liczba urządzeń umożliwiających wpłatę i wypłatę gotówki (recyklery).

Wykres 30.  Liczba bankomatów wraz z predykcją w okresie od I kwartału 2017 r. do II kwartału 
2025 r.
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Mając na uwadze powyższe, warto dodać, że na rynku bankomatowym dwa podmioty (nieban-
kowe) są w posiadaniu około połowy urządzeń służących do wypłaty gotówki w Polsce (dane 
szacunkowe na koniec 2020 r.). W obecnych warunkach niskich opłat CDF od wypłaty gotówki 
decyzja jednego ze wspomnianych operatorów, np. o optymalizacji swojej sieci w celu zwiększenia 
rentowności firmy, może wpłynąć na poziom dostępności gotówki. Liczbę bankomatów od I kwar-
tału 2017 r. wraz z projekcją liczby bankomatów do II kwartału 2025 r. przedstawia wykres 30.

Oprócz bankomatów kolejnym bardzo ważnym źródłem dostępu do gotówki są oddziały ban-
kowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o wypłaty wysokokwotowe. Analizując dane od I kwartału 2019 r., 
można zauważyć, że liczba oddziałów systematycznie spada. Ponadto widoczny jest wyraźny 
trend zwiększania się liczby oddziałów bez obsługi gotówkowej. Udział takich oddziałów wyno-
sił w II kwartale 2021 r. 11,2%, podczas gdy w I kwartale 2019 r. stanowił jedynie 3,5%. Poniższy 
wykres przedstawia liczbę oddziałów z obsługą gotówkową oraz oddziałów bezgotówkowych.

Wykres 31.  Liczba oddziałów z obsługą gotówkową oraz oddziałów bezgotówkowych wraz z udziałem 
liczby oddziałów bezgotówkowych do ogólnej liczby oddziałów w latach 2019–2021

5 898 5 750 5 583 5 958 5 847 5 461 5 278 5 090 4 856 4 764

214 246 359
385 404

416 430 456 572 599

3,5% 4,1% 6,0%
6,1% 6,5%

7,1% 7,5% 8,2% 10,5% 11,2%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

I II III IV I
kwartały

II I IIIII IV

Liczba oddziałów z obsługą gotówkową Liczba oddziałów bezgotówkowych
2019 2020 2021
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Następnym źródłem dostępu do gotówki jest zyskująca na popularności usługa cash back. 
Od I półrocza 2015 r. liczba placówek obsługujących tę usługę wzrosła z 82 tys. do 266 tys., 
a liczba terminali obsługujących cash back z poziomu 103 tys. urządzeń do 338 tys. Wykres 32 
przedstawia liczbę placówek oraz terminali z funkcją cash back.

Ograniczeniem tej usługi są limit kwotowy (500 zł dla kart Mastercard; 300 zł dla kart Visa) 
oraz potrzeba dokonania wcześniej transakcji bezgotówkowej w celu dokonania wypłaty 
gotówkowej. Ponadto warto zaznaczyć, że pomimo rosnącej popularności tej usługi cash back 
nadal stanowi niewielki odsetek w liczbie oraz wartości wypłaty gotówki. Analiza udziału 
transakcji wypłaty gotówki za pośrednictwem usługi cash back we wszystkich transakcjach 
wypłaty gotówki (realizowanych w bankomatach oraz za pośrednictwem cash back) wyraź-
nie wskazuje, że usługa cash back nie może być jeszcze traktowana jako w pełni alternatywny 
sposób wypłaty gotówki. Zarówno w przypadku liczby, jak i wartości udział transakcji cash 
back rośnie, natomiast skala tego zjawiska cały czas jest na bardzo niskim poziomie. Pod 
względem liczby transakcji usługa ta stanowiła w II kwartale 2021 r. 4,02% wypłat gotówki, 
a pod względem wartości – jedynie 0,8%. Szczegóły przedstawia wykres 33.
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Powyższe zestawienie nie uwzględnia wypłat dokonywanych bez udziału karty płatniczej, 
tj. dokonywanych w kasach oddziałów banków. Na podstawie analizy wartości gotówki 
w obiegu36 w początkowym okresie pandemii COVID-19 można zaobserwować wzrost popytu 
na pieniądz gotówkowy. Na koniec I kwartału 2020 r. wartość wszystkich wypłat gotówki 

36 Wartość banknotów i monet powszechnego obiegu pozostająca w obiegu gotówkowym na koniec każdego 
kwartału, pomniejszona o liczbę (lub wartość) banknotów i monet: znajdujących się w kasach i skarbcach 
NBP, złożonych przez NBP do depozytu w skarbcach innych banków, wycofanych przez NBP z obiegu 
z uwagi na stopień ich zużycia. (Źródło: NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_
bankowa/struktura-obiegu.html).

Wykres 32. Liczba placówek oraz terminali z obsługą cash back w latach 2015–2021
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Wykres 33.  Udział transakcji cash back w liczbie i wartości wypłat gotówkowych (realizowanych 
w bankomatach oraz za pośrednictwem cash back) w latach 2015–2021
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w bankomatach spadła o 6,4%, tj. o 5,7 mld zł. Świadczyć to może o tym, że znaczny wolumen 
wypłat gotówkowych był realizowany poprzez oddziały banków.

Poza powyższymi rozwiązaniami dostęp do gotówki jest możliwy również za pośrednic-
twem placówek Poczty Polskiej SA. W obrocie krajowym pozyskanie gotówki jest możliwe 
za pośrednictwem przekazu pocztowego, ekspresu pieniężnego oraz usług przy użyciu 
kart płatniczych na terminalu POS (cash advance oraz cash back)37. Liczbę placówek Poczty 
Polskiej SA przedstawia poniższy wykres.

Wykres 34. Liczba placówek Poczty Polskiej SA w okresie 2012–2021 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Należy jednak zaznaczyć, że liczba placówek w analizowanym okresie, tj. w latach 2012–2021, 
zmniejszyła się o 1 359. Na koniec czerwca 2021 r. było ich 6 897.

Powyższe trendy wskazują na zmniejszanie się liczby punktów dostępu do gotówki, tj. male-
jąca liczba bankomatów, oddziałów banków z obsługą gotówkową oraz placówek Poczty 
Polskiej SA. Z drugiej strony obserwowany jest wzrost liczby placówek oraz terminali obsłu-
gujących wypłaty cash back, ponadto udział tej metody we wszystkich wypłatach również 
się zwiększa. Obecnie cash back nie może być jeszcze uznawany za alternatywną metodę 
wypłaty gotówki m.in. z powodu limitu wypłaty czy też konieczności dokonania wcześniej-
szego zakupu w celu realizacji wypłaty, ale może on przyczynić się do utrzymania obecnego 
poziomu dostępności gotówki. Można jednak przypuszczać, że jeżeli trend spadkowy w licz-
bie bankomatów oraz oddziałów banków oferujących obsługę gotówkową osiągnie szybsze 
tempo niż wzrost popularności usługi cash back, może to spowodować utrudnienia w pozy-
skiwaniu gotówki na terenie Polski.

37 Poczta Polska SA, Przekazy krajowe, https://www.poczta-polska.pl/finanse/przekazy/przekazy-krajowe/.
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Uwarunkowania prawne 
funkcjonowania rynku obrotu 
gotówkowego w Polsce

Głównymi uczestnikami obrotu gotówkowego w Polsce są bank centralny, banki, producenci 
znaków pieniężnych, podmioty procesujące gotówkę w imieniu banków, operatorzy sieci 
bankomatowych, sieci handlu detalicznego oraz konsumenci.

Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego, a także innych uczestników rynku wynikają 
z przepisów prawa, jak również z ugruntowanej praktyki działania. Narodowy Bank Polski 
jako bank centralny w obrocie gotówkowym pełni kilka znaczących funkcji, tj. emitenta 
znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej, aktywnego uczestnika obrotu gotówkowego 
w zakresie zaopatrywania rynku w banknoty i monety oraz podmiotu stymulującego dzia-
łania systemowe, jak również integrującego uczestników rynku. Jednocześnie organy NBP 
wydają akty prawne kierowane do banków. Narodowy Bank Polski to instytucja mająca 
zasadnicze znaczenie w systemie pieniężnym. Jego funkcja i zadania zostały określone mię-
dzy innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o Narodowym Banku Polskim 
oraz ustawie Prawo bankowe.

Poniżej przedstawiono główne akty prawne regulujące poszczególne aspekty rynku obrotu 
gotówkowego.

3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
poz. 483) centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, któremu przysługuje 
wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, odpo-
wiada on także za wartość polskiego pieniądza.

3.2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Problematyka emisji znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej uregulowana jest w usta-
wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 2027, z poźn. 
zm.) w art. 4 oraz w dedykowanym tej tematyce rozdziale 5 „Emisja znaków pieniężnych” 
(art. 31–37).

Emisja znaków pieniężnych

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim znakami 
pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze, 
natomiast art. 32 stanowi, że znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami 
płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 33 ust. 1 wprowadzanie 
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do obiegu banknotów lub monet odbywa się na podstawie zarządzenia Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego ogłoszonego w Monitorze Polskim, które ustala termin wprowadzenia 
do obiegu i wielkość emisji oraz wzór i wartość nominalną banknotów lub monet, a w przy-
padku monet także stop, próbę i masę.

Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 2 wycofywanie z obiegu banknotów lub monet także 
odbywa się na podstawie zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego 
w Monitorze Polskim, które określa znak pieniężny, termin jego wycofania z obiegu oraz 
banki, które dokonują wymiany.

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim znaki 
pieniężne nieodpowiadające wskutek zużycia lub uszkodzenia warunkom ustalonym przez 
Prezesa NBP przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają wymianie.

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych obecnie odbywa się na podsta-
wie zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia 
lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.Urz. NBP z 2020 r. poz. 31)38, które zostało wydane na podstawie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 34 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Zatrzymywanie fałszywych znaków pieniężnych

Art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2027) zawiera upoważnienie do określenia, w drodze zarządzenia, zasad i trybu postę-
powania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz 
postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Ustawa przewiduje realizację tego upo-
ważnienia w formie zarządzenia Prezesa NBP, które wymaga uzgodnienia z Ministrem 
Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego organy Narodowego Banku Polskiego nie zostały upoważ-
nione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej do wydawania aktów prawnych o cha-
rakterze powszechnie obowiązującym. W tym stanie rzeczy wydanie zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o NBP napotyka na nie-
możliwą do pokonania przeszkodę formalną.

Obecnie obowiązują przepisy zarządzenia Prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie 
zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych39, które zostało wydane na podstawie ustawy 
z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. poz. 360, z późn. zm.), 
zastąpionej z dniem 1 stycznia 1998 r. przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym 
Banku Polskim. Po wejściu w życie ustawy o NBP z 1997 r. zarządzenie zostało utrzymane 

38 Zwane dalej „zarządzeniem 31/2013”.
39 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymania fał-

szywych znaków pieniężnych (M.P. poz. 255, z późn. zm.) zwane dalej „zarządzeniem 31 sierpnia 1989 r.”.
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w mocy na podstawie przepisu przejściowego (art. 74 ust. 1), zgodnie z którym do czasu wyda-
nia przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc dotychczasowe 
przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy. Zarządzenie Prezesa 
NBP z 1989 r. nie może być zmienione, ponieważ – niezależnie od wskazanych wyżej uwarun-
kowań natury konstytucyjnej – stosownie do § 34 Zasad techniki prawodawczej, określonych 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-
niki prawodawczej” nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy 
przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość.

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad komisyjnym projektem ustawy 
o zmianie ustawy o NBP. Projekt przewiduje zmianę brzmienia art. 35 ust. 3 ustawy o NBP 
w zakresie wskazania organu upoważnionego do wydania rozporządzenia określającego 
zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do 
autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi.

Gospodarka znakami pieniężnymi

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim Narodowy 
Bank Polski organizuje gospodarkę znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Kolejnym aktem prawnym mającym wpływ na obrót gotówkowy jest ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), która między innymi 
reguluje problematykę rozliczeń pieniężnych.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe rozliczenia pieniężne 
mogą być dokonywane gotówkowo lub bezgotówkowo. W przypadku rozliczeń gotówko-
wych jest to między innymi wpłata gotówki na rachunek wierzyciela. Zgodnie z art. 66 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe banki są obowiązane przyjmować wpłaty 
gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące 
z tych wpłat. Obowiązek przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki bankowe stanowi 
realizację gotówkowej formy rozliczeń pieniężnych. Konsekwencją tego obowiązku jest 
konieczność przeliczania i sortowania banknotów i monet, czyli wykonywania czynności 
faktycznych związanych z działalnością bankową, które bank sam wykonuje lub zgodnie 
z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe może, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, powierzyć wykonywanie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 
zagranicznemu.

Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Prawo bankowe Prezes Narodowego Banku Polskiego w dniu 17 sierpnia 2016 r. 
wydał zarządzenie nr 19/2016 w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowa-
nia i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych 
z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz.Urz. NBP z 2020 r. poz. 28).
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3.4. Zarządzenie 31/2013

Zgodnie z przepisami zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które 
wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze 
RP (Dz.Urz. NBP z 2020 r. poz. 31), wymiany zniszczonych znaków pieniężnych dokonują 
banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że z przepisów zarządzenia 
wynika, że wymiany dokonują wyłącznie oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego 
lub Centrala Narodowego Banku Polskiego.

Wymianie podlegają zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne waluty polskiej, tj. banknoty – 
postrzępione, naddarte, podklejone, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub 
uszkodzone w inny sposób, w tym również wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, 
nadruku, rysunku lub innego znaku, a także monety oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), 
mające w szczególności uszkodzenia typu mechanicznego, wytarte, o zmienionej barwie, 
skorodowane, w tym również uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu 
(rysunku lub innego znaku). Znaki pieniężne podlegają wymianie, jeżeli nie zostały one 
sfałszowane lub ich autentyczność nie budzi podejrzeń, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie 
wartości nominalnej. Nie podlegają natomiast wymianie monety, które zostały uszkodzone 
przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych stosowanych do deformowania monet.

Banki i oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego wymieniają zużyte lub uszkodzone 
znaki pieniężne w pełnej wartości nominalnej lub za połowę tej wartości, jeżeli odpowiadają 
określonym w zarządzeniu warunkom. W pełnej wartości nominalnej wymieniane są bank-
noty, które są przerwane na nie więcej niż dziewięć części, sklejone lub niesklejone, jeżeli 
wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni 
w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni albo jeżeli zachowały 
ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, oraz monety, gdy przedstawione 
do wymiany są dwa rozłączone elementy (rdzeń i pierścień) pochodzące z monety o tej samej 
wartości nominalnej.

W połowie wartości nominalnej wymieniane są natomiast banknoty, jeżeli zachowały 
od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, oraz monety – jeżeli zacho-
wały przynajmniej jeden element (rdzeń lub pierścień).

W przypadku znaków pieniężnych, co do których zaistniała wątpliwość, czy i w jakiej 
wysokości podlegają one wymianie, a także banknotów i monet, które nie odpowiadają 
warunkom określonym w zarządzeniu do wymiany w banku, banki przyjmują je wraz 
z Wnioskiem o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych, w celu przekaza-
nia ich do wymiany do Centrali Narodowego Banku Polskiego, bezpośrednio lub za pośred-
nictwem oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Istnieje również możliwość dokonania wymiany przez Centralę Narodowego Banku 
Polskiego banknotów przesłanych przez osobę fizyczną przesyłką pocztową albo kurierską, 
pod warunkiem że łączna wartość tych banknotów nie przekracza 2 000 zł.

Znaki pieniężne, których uszkodzenie zostało spowodowane zadziałaniem zabezpieczeń 
zainstalowanych w pojemnikach specjalistycznych lub urządzeniach służących do trans-
portu i przechowywania znaków pieniężnych, przyjmowane są do wymiany wyłącznie 
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w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego lub w Centrali Narodowego 
Banku Polskiego. Wymiana znaków pieniężnych, które uległy uszkodzeniu w wyniku 
zadziałania zabezpieczeń w pojemnikach, jest dokonywana wyłącznie po otrzymaniu 
postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa albo informacji o prawomocnym zakoń-
czeniu postępowania.

Za wymianę znaków pieniężnych uszkodzonych w wyniku zadziałania zabezpieczeń 
w pojemnikach lub urządzeniach jest pobierana opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat 
bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski. Opłaty nie pobiera się, jeżeli znaki 
pieniężne zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku przestępstwa lub karalnego usiło-
wania popełnienia przestępstwa na szkodę osoby lub podmiotu przedstawiającego znaki 
pieniężne do wymiany.

Po przeprowadzeniu analizy znaków pieniężnych przedstawionych do wymiany Centrala 
Narodowego Banku Polskiego przekazuje równowartość wymienionych znaków pienięż-
nych na numer rachunku wskazany we wniosku o wymianę zużytych lub uszkodzonych 
znaków pieniężnych. W zależności od przedkładającego znak pieniężny do wymiany może 
to być rachunek banku przyjmującego znaki pieniężne do wymiany, osoby przedstawiają-
cej znaki pieniężne do wymiany w Narodowym Banku Polskim lub oddziału okręgowego 
NBP, w przypadku gdy osoba przedstawiająca znaki pieniężne do wymiany nie wskazała 
numeru rachunku. Banki informują osobę, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany, 
o wyniku wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych, a niewymienione przez 
Centralę Narodowego Banku Polskiego banknoty i ich fragmenty oraz monety i ich elementy 
są zwracane osobie, która przedstawiła znaki pieniężne do wymiany.

3.5. Zarządzenie z 31 sierpnia 1989 r.

Zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 
1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. poz. 255, z późn. zm.) 
w przypadku przedstawienia w kasie banku lub innego podmiotu gospodarczego znaku 
pieniężnego sfałszowanego lub budzącego wątpliwości co do autentyczności osoba działająca 
w imieniu banku lub innego podmiotu gospodarczego obowiązana jest taki znak zatrzymać 
oraz sporządzić protokół zatrzymania w trzech egzemplarzach.

Zatrzymany znak pieniężny wraz z oryginałem protokołu jest niezwłocznie przekazywany 
do właściwej terytorialnie jednostki Policji. Policja zatrzymany znak pieniężny przekazuje 
do Centrali Narodowego Banku Polskiego w celu dokonania ekspertyzy.

Centrala Narodowego Banku Polskiego jest powołana do wykonywania ekspertyz zatrzyma-
nych znaków pieniężnych, sporządzania opisów autentycznych i fałszywych znaków pienięż-
nych oraz wydawania opinii w powyższych sprawach i dostarczania ich właściwym organom, 
a także jest uprawniona do kasowania fałszywych znaków pieniężnych poprzez ostemplo-
wanie obu stron banknotu „falsyfikat” bądź „sfałszowany”. Centrala Narodowego Banku 
Polskiego dokonuje ekspertyz przekazanych jej przez Policję znaków pieniężnych i w razie 
stwierdzenia fałszerstwa informuje o tym właściwą jednostkę Policji oraz Komendę Główną 
Policji. Sfałszowane znaki pieniężne Centrala Narodowego Banku Polskiego zatrzymuje 
w depozycie, który może być wydany jedynie na pisemne żądanie sądu, organów prokura-
tury i Policji, a w przypadku zagranicznych znaków pieniężnych także na żądanie rządów lub 
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banków emisyjnych krajów będących sygnatariuszami konwencji międzynarodowej o zwal-
czaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.

W razie stwierdzenia, że nadesłany krajowy znak pieniężny jest autentyczny, a został zakwe-
stionowany z powodu uszkodzenia lub usterek graficznych, Narodowy Bank Polski postę-
puje zgodnie z przepisami zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pienięż-
nych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz. NBP z 2020 r. poz. 31).

W razie stwierdzenia, że nadesłany zagraniczny znak pieniężny jest autentyczny, a został 
zakwestionowany z powodu uszkodzenia lub usterek graficznych, zostaje on odesłany do tej 
jednostki, która go przesłała.

W przypadku stwierdzenia nowego typu falsyfikatu znaków pieniężnych Centrala Narodowego 
Banku Polskiego niezwłocznie powiadamia o tym Komendę Główną Policji, podając charak-
terystyczne cechy danego typu falsyfikatu. Ponadto Centrala Narodowego Banku Polskiego 
sporządza opis nowego typu falsyfikatu do użytku banków oraz Komendy Głównej Policji.

Centrala Narodowego Banku Polskiego przechowuje znaki pieniężne i inne dowody rze-
czowe przekazane przez sądy, organy prokuratury, Policję lub inne jednostki organizacyjne 
do czasu otrzymania odpisu sentencji prawomocnego wyroku. Po otrzymaniu odpisu senten-
cji prawomocnego wyroku Centrala Narodowego Banku Polskiego postępuje ze znakami pie-
niężnymi i innymi dowodami rzeczowymi zgodnie z sentencją wyroku. Sfałszowane znaki 
pieniężne i inne dowody rzeczowe podlegające likwidacji są niszczone komisyjnie w obec-
ności przedstawiciela Komendy Głównej Policji. Obecnie w Sejmie prowadzone są prace 
legislacyjne nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o NBP. Projekt przewiduje 
zmianę art. 35 ust. 3 ustawy o NBP w zakresie upoważnienia do wydania rozporządzenia 
określającego zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podej-
rzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi.

3.6. Zarządzenie 19/2016

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego organy Narodowego Banku Polskiego 
nie zostały upoważnione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej do wydawania aktów 
prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Organy NBP mogą wydawać akty nor-
matywne, które spełniają cechy aktów prawa wewnętrznego w rozumieniu art. 93 Konstytucji. 
Takie rozumienie regulacji konstytucyjnych znalazło swoje potwierdzenie w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (sprawa K 25/99), a wcześniej w postanowieniu Sądu 
Najwyższego z dnia 7 grudnia 1999 r. (w sprawie sygn. akt I CKN 796/99). Zgodnie z tym wyro-
kiem, w rozumieniu przepisów konstytucyjnych, określających źródła obowiązującego prawa, 
adresatami aktu normatywnego organu NBP, np. zarządzenia Prezesa NBP, (poza samym 
NBP) mogą być banki. Należy też mieć na uwadze, że unormowania dotyczące zaopatrywania 
w znaki pieniężne zawarte w ustawie Prawo bankowe zostały ograniczone do banków.

W konsekwencji powyższych uwarunkowań konstytucyjnych oraz ze względu na delegację 
ustawową zawartą w art. 68 pkt 2 ustawy Prawo bankowe przepisy zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego co do zasady mogą być adresowane do banków.



Rozdział 3

Narodowy Bank Polski58

Przepisy zarządzenia 19/2016 mają bezpośrednio zastosowanie do banków, a także Poczty 
Polskiej SA (na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjali-
zacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2064), a pośrednio do przedsiębiorców, w każdym przypadku, w którym bank w drodze 
umowy powierzył przedsiębiorcy wykonywanie czynności przeliczania i sortowania bankno-
tów. Nie mają zastosowania do niezależnych operatorów sieci bankomatowych oraz innych 
podmiotów, które przeliczają lub sortują znaki pieniężne.

Przeliczanie, sortowanie oraz sprawdzanie autentyczności banknotów i monet 
waluty polskiej i testy urządzeń

Zgodnie z przepisami zarządzenia nr 19/2016 przeliczanie i sortowanie oraz sprawdzanie 
autentyczności banknotów lub monet wykonywane jest przy użyciu urządzenia albo ręcznie. 
W trakcie przeliczania, sortowania oraz sprawdzania autentyczności banknotów sprawdza 
się ich jakość obiegową, stosując kryteria określone w zarządzeniu. W przypadku przezna-
czenia banknotów do urządzeń obsługiwanych przez klienta (np. urządzenia do wydawania 
banknotów) stosowany jest wymóg przeliczania, sortowania oraz sprawdzania autentycz-
ności banknotów przy użyciu urządzeń (np. sorterów). Zarządzenie określa wymagania 
dla urządzeń, które przeliczają i sortują oraz sprawdzają autentyczność banknotów, oraz 
wprowadza klasyfikację banknotów w tych urządzeniach wraz ze szczegółowym sposobem 
postępowania z banknotami. Banki i Poczta Polska SA informują bank centralny o przepro-
wadzonych testach typów urządzeń. Instrukcja w zakresie przeprowadzania ww. testów jest 
udostępniona na stronie internetowej NBP.

Pakowanie i oznaczanie opakowań banknotów i monet waluty polskiej

Zgodnie z przepisami zarządzenia banknoty waluty polskiej są formowane w paczki, następ-
nie w wiązki, które są umieszczane w worku przesyłkowym, natomiast z monet formuje 
się rulony, a następnie z rulonów formuje się pakiet lub rulony umieszcza się w woreczku 
jednostkowym, z tym że woreczek jednostkowy można też przygotować z monet luzem 
(500 sztuk), pakiety lub woreczki jednostkowe umieszcza się w worku zbiorczym.

Zarządzenie określa również sposób oznaczania opakowań banknotów i monet waluty pol-
skiej, w tym etykietą GS1–128 w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1–128. Przepisy 
zarządzenia regulują także opakowania sformowane przez producenta, tj. wiązkę lub pudło 
z banknotami oraz w przypadku monet saszetkę oraz worek zbiorczy.

Pobieranie i odprowadzanie banknotów i monet waluty polskiej

Banki i Poczta Polska SA mają możliwość odprowadzania do NBP banknotów i monet bez 
podziału na banknoty lub monety nadające się i nienadające się do obiegu (w tzw. jednym 
strumieniu), z tym że monety są odprowadzane w worku luzem. Zgodnie z zarządzeniem 
sprawdzanie sumaryczne, przeliczanie, sortowanie oraz sprawdzanie autentyczności bank-
notów należy zrealizować w terminie 20 dni od daty ich pobrania, natomiast monet w ter-
minie 90 dni od daty ich pobrania.
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Sprawozdawczość w zakresie obrotu gotówkowego

Banki i Poczta Polska SA przekazują do Narodowego Banku Polskiego kwartalne informacje 
sprawozdawcze określone w umowach o warunkach pobierania i odprowadzania waluty 
polskiej i czynnościach z tym związanych, zawierające w szczególności informacje o: rodza-
jach urządzeń do przeliczania lub sortowania lub sprawdzania autentyczności banknotów 
lub monet, obsługiwanych przez pracownika lub zespół pracowników albo klienta, liczbie 
banknotów lub monet przeliczonych i sprawdzonych pod kątem autentyczności oraz wpro-
wadzonych ponownie do obrotu.

3.7.  Umowa w sprawie pobierania i odprowadzania banknotów i monet 
waluty polskiej

Zgodnie z § 4 zarządzenia 19/2016 w umowie o warunkach pobierania i odprowadzania 
waluty polskiej i czynnościach z tym związanych, zawieranej pomiędzy Narodowym 
Bankiem Polskim a bankami lub Pocztą Polską SA określono między innymi pobieranie 
i odprowadzanie waluty polskiej w systemie podstawowym i systemie depozytowym.

System podstawowy charakteryzuje się tym, że jednostki organizacyjne banku lub Poczty 
Polskiej SA pobierają walutę polską z oddziałów okręgowych NBP i odprowadzają ją 
do oddziałów okręgowych NBP.

Natomiast system depozytowy to przyjmowanie waluty polskiej do depozytu NBP, prze-
chowywanie tej waluty w depozycie NBP i jej pobieranie z depozytu NBP przez jednostki 
organizacyjne banku lub Poczty Polskiej SA. System ten polega na pobieraniu przez banki 
waluty polskiej do ustalonego w umowie limitu oraz przechowywaniu przyjętej do depozytu 
NBP waluty polskiej w skarbcach jednostek organizacyjnych banków i Poczty Polskiej SA, 
z tym że depozyt NBP musi być wydzielony od innych wartości. Depozyt NBP jest zasi-
lany wyłącznie walutą polską przeliczoną przez Narodowy Bank Polski, która do momentu 
jego wykupu przez bank jest własnością Narodowego Banku Polskiego. W celu pobrania 
waluty polskiej z depozytu NBP jednostka organizacyjna banku lub Poczty Polskiej SA prze-
kazuje odpowiedni komunikat w systemie informatycznym do oddziału okręgowego NBP 
dzień wcześniej przed planowanym terminem pobrania waluty polskiej z depozytu NBP. 
Po przekazaniu przez bank odpowiednich środków z rachunku bieżącego i po wyrażeniu 
zgody przez oddział okręgowy NBP jednostka organizacyjna banku lub Poczty Polskiej SA 
przejmuje na własność walutę polską o wartości i strukturze wartości nominalnych, zgod-
nej z zapotrzebowaniem. Narodowy Bank Polski ma możliwość przeprowadzenia kontroli 
depozytu NBP.

3.8.  Wnioski z analizy uwarunkowań prawnych funkcjonowania rynku 
obrotu gotówkowego w Polsce

Analiza uwarunkowań prawnych funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego w Polsce 
umożliwiła zidentyfikowanie obszarów, w których są wskazane działania w celu usprawnie-
nia procesów w obrocie gotówkowym. W ramach analizy wyodrębniono obszary takie jak:
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 § zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym poprzez 
wprowadzanie wymogów dla podmiotów niebankowych w zakresie stosowania urzą-
dzeń przeliczających lub sortujących znaki pieniężne oraz przyjmujących i wydających 
gotówkę,

 § wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania rynku 
w walutę polską poprzez rozwój systemu depozytowego,

 § podmiotowe i przedmiotowe rozszerzenie sprawozdawczości w zakresie obrotu 
gotówkowego,

 § monitorowanie oraz zaangażowanie w proces legislacyjny związany ze zmianą podstawy 
prawnej do wydania aktu wykonawczego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków 
pieniężnych.

Wyżej wymienione obszary zostały omówione szerzej w Filarze II niniejszego dokumentu.

3.9. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

Analiza obowiązujących przepisów prawa wskazała, że ustawodawca – przed wejściem w życie 
ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych – nie zdecydo-
wał się na wprowadzenie bezwarunkowego obowiązku akceptowania płatności gotówko-
wych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Treść art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2027), zgodnie z którym znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi 
środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być bowiem interpre-
towana jako istnienie bezwarunkowego prawnego obowiązku akceptacji banknotów oraz 
monet mimo przyznanego im statusu prawnych środków płatniczych.

W związku z powyższym uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych 
emitowanych przez Narodowy Bank Polski stało się istotnym wyzwaniem dla NBP. W 2021 r. 
z propozycją zmiany w ustawie o usługach płatniczych i uregulowania kwestii akceptacji 
znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski wystąpił do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego. Projekt był przedmiotem 
konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, który wydał w tej materii stosowną opinię 
z dnia 14 maja 2021 r.40 W swoim stanowisku EBC wskazał m.in., że: W sytuacji kryzysowej, 
takiej jak trwająca pandemia COVID-19, nieprzyjmowanie gotówki w punktach handlowo-usłu-
gowych może rzeczywiście mieć szczególne znaczenie dla osób starszych, osób niepełnospraw-
nych i wszystkich osób niemających dostępu do bezgotówkowych środków płatniczych, ponie-
waż w rezultacie mogą one napotkać poważne trudności w zaspokojeniu swoich podstawowych 
potrzeb. W tym kontekście EBC z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekt ustawy zasad-
niczo wzmacnia prawo obywateli do dokonywania płatności gotówką, zwłaszcza w przypadku 
placówek handlowych, w których obecny jest personel, zachowując tym samym rolę gotówki 
jako powszechnie akceptowanego środka płatniczego. EBC pragnie jednocześnie podkreślić, że 
mogą zaistnieć sytuacje, np. w dziedzinie usług transportu publicznego lub innych usług publicz-
nych, w których obywatele powinni mieć możliwość dokonywania płatności gotówką, nawet jeśli 
za usługę płaci się automatycznie. EBC rozumie, że obecnie – na przykład w przypadku transportu 
publicznego – alternatywy dla płatności bezgotówkowych, takie jak zlokalizowane w pobliżu 

40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0018&rid=2.
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 możliwości zakupu biletu inne niż automat bezgotówkowy, oferowane są w dostatecznym stan-
dardzie. EBC z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie w projekcie ustawy przepisu gwa-
rantującego, że akceptant przyjmujący gotówkę nie może naliczać z tego tytułu żadnych płatności 
dodatkowych a zobowiązanie pieniężne ma być rozliczone banknotami i monetami będącymi 
prawnym środkiem płatniczym według wartości nominalnej. W dniu 21 maja 2021 r. do Sejmu 
został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych, któremu nadano 
numer druku 122141, spełniający powyższy cel i stanowiący formalnie inicjatywę ustawodaw-
czą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W I półroczu 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie 
przedmiotowego projektu, które miało miejsce w dniu 22 czerwca 2021 r. w trakcie posie-
dzenia Komisji Finansów Publicznych. Został on, na mocy ustaleń poczynionych w ramach 
obrad ww. gremium, skierowany do rozpatrzenia przez Podkomisję sejmową ds. instytucji 
finansowych, która pozytywnie go zaopiniowała na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2021 r., 
a następnie przekazany ponownie do Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów 
Publicznych, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu 
na posiedzeniach w dniach 22 czerwca oraz 10 sierpnia 2021 r., wniosła w dniu 10 sierpnia 
2021 r. o uchwalenie go przez Sejm. W dniu 11 sierpnia 2021 r. Sejm uchwalił przedmiotową 
ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych, a następnie – w dniu 13 sierpnia 2021 r. – 
przekazał ustawę do Prezydenta RP oraz Senatu. Następnie, w dniu 9 września 2021 r., Senat 
uchwalił ustawę, wprowadzając jednocześnie niewielkie poprawki. Ustawa została skiero-
wana ponownie do Sejmu i w dniu 16 września 2021 r. rozpatrzona przez Komisję Finansów 
Publicznych, która zaaprobowała jedną z poprawek Senatu. W dniu 17 września 2021 r. Sejm 
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych, uwzględniając poprawkę przyjętą 
przez KFP.

W dniu 28 września 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 
2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Ustawa została opublikowana w dniu 5 paź-
dziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1814). Nowe regulacje wchodzą w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. Szczegóły dotyczące dalszych, proponowanych do podjęcia działań 
przedstawiono w Filarze I Dostępność i akceptacja gotówki.

3.10.  „Unijna strategia w zakresie płatności detalicznych” – dokument 
strategiczny Komisji Europejskiej a dostęp do gotówki

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła „Unijną strategię w zakresie płatności 
detalicznych”. Komisja zwraca w tym dokumencie m.in. uwagę, że na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat w przypadku większości innowacji w dziedzinie płatności koncentrowano się 
na poprawie interfejsów użytkownika (np. aplikacje mobilne) lub rozwiązań typu front-end 
bez wprowadzania fundamentalnych zmian w zakresie stosowanych instrumentów płatni-
czych (karty płatnicze, przelewy bankowe itp.). Organ ten podkreślił także, że niedawno 
pojawiło się jednak kilka istotnych, nowych tendencji w tej materii. Dokonywanie płatności 
stało się mniej widoczne, w coraz większym stopniu uległo dematerializacji i odbywa się 
z pominięciem pośrednictwa bankowego. Giganci technologiczni zaczęli prowadzić aktywne 
działania w sektorze płatności. Ponieważ odnoszą oni korzyści ze znacznych efektów sie-
ciowych, mogą stanowić wyzwanie dla usługodawców posiadających ugruntowaną pozycję 

41 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1221.
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na rynku. Co więcej, wraz z pojawieniem się kryptoaktywów (w tym tzw. stabilnych kryp-
towalut) w niedługim czasie mogą oni zacząć oferować przełomowe rozwiązania płatnicze 
oparte na szyfrowaniu oraz technologii rozproszonego rejestru. Mimo tej fali innowacji 
większość nowych rozwiązań w zakresie płatności cyfrowych nadal w znacznym stopniu 
opiera się na wykorzystaniu tradycyjnych kart płatniczych lub przelewów bankowych, nie-
zależnie od tego, czy oferują je banki tradycyjnie obecne na rynku, firmy obsługujące karty 
płatnicze, spółki z branży technologii finansowych czy giganci technologiczni. W rezultacie 
Komisja nakreśliła w omawianym dokumencie strategię, na podstawie której będzie dążyć 
do dalszej integracji i harmonizacji europejskiego rynku płatności detalicznych.

Co istotne, Komisja potwierdziła, że gotówka nadal pozostaje dominującym sposobem 
płatności w strefie euro, stanowiąc 78% wszystkich transakcji. W niektórych państwach 
należących do strefy euro (w Austrii, Irlandii, Niemczech, Słowacji oraz w Słowenii) wyraź-
nie preferowaną metodą płatności jest gotówka. Na drugim biegunie znajdują się Estonia 
i Niderlandy, w których gotówki używa się w przypadku mniej niż połowy transakcji doko-
nywanych w punktach sprzedaży. Przykładem państwa spoza strefy euro, w którym odno-
towano znaczny spadek wykorzystania gotówki, jest Szwecja. We wszystkich państwach UE 
pandemia COVID-19 spowodowała spadek liczby transakcji gotówkowych w okresie obo-
wiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się, choć w niektórych gospodarkach można 
zaobserwować znaczny wzrost przypadków posiadania większej ilości gotówki w ramach 
środka ostrożności. W rezultacie, równolegle ze wspieraniem płatności cyfrowych, tak aby 
zapewnić konsumentom większe możliwości wyboru, Komisja będzie nadal chronić status 
gotówki denominowanej w euro jako prawnego środka płatniczego. Komisja ma świado-
mość wyrażanych przez organizacje konsumenckie – i podzielanych przez nią – obaw, że 
istnieje znaczne ryzyko, iż wraz z cyfryzacją coraz większej liczby usług osoby nieposiadające 
dostępu do usług cyfrowych mogą stać się jeszcze bardziej wykluczone niż obecnie. W UE 
nadal ok. 30 mln osób dorosłych nie posiada rachunku bankowego.

Aby zachować dostęp do gotówki, jej akceptowalność oraz status prawnego środka płatni-
czego, Komisja przypomniała, że gdy istnieje zobowiązanie pieniężne, banknoty i monety 
euro – posiadające status prawnych środków płatniczych – muszą być akceptowane przez 
wierzyciela w pełnej wartości nominalnej oraz mają moc umarzania zobowiązań pienięż-
nych. Dodatkowo organ ten oczekuje od państw członkowskich zagwarantowania akcepto-
walności i dostępności gotówki jako dobra publicznego, zgodnie z art. 128 TFUE i z rozporzą-
dzeniem Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro, uznając 
jednocześnie ewentualną zgodność z prawem wyraźnie uzasadnionych i proporcjonalnych 
ograniczeń dla stosowania nieproporcjonalnych ilości gotówki do celów indywidualnych 
płatności, które to ograniczenia mogą być konieczne m.in. w celu zapobieżenia ryzyku pra-
nia pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw źródłowych, takich jak uchy-
lanie się od opodatkowania. Jednym ze sposobów pozwalających państwom członkowskim 
na utrzymanie dostępu do gotówki może być zapewnienie minimalnej liczby bankomatów 
(lub równoważnego środka dostępu) na swoim terytorium.

Jako kluczowe działanie w omawianym obszarze powszechnego dostępu i akceptacji gotówki 
Komisja wskazuje także przeprowadzenie badania w ramach grupy ekspertów ds. euro 
jako prawnego środka płatniczego (ELTEG), wspólnie z EBC, krajowymi bankami central-
nymi oraz skarbami państwa, dotyczącego ostatnich zmian w obszarze akceptowalności 
i dostępności gotówki w strefie euro. Jednocześnie Komisja będzie ściśle śledzić prace nad 
zapewnieniem dostępu do gotówki, które mają zostać przeprowadzone pod auspicjami Rady 
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ds. Płatności Detalicznych w Euro (ERPB – Euro Retail Payments Board), działającej przy 
EBC. Uwzględniając te prace oraz wyniki obrad grupy ekspertów ds. euro jako prawnego 
środka płatniczego, Komisja może pod koniec 2021 r. zadecydować o podjęciu stosownych 
działań mających na celu zapewnienie akceptowalności i dostępności gotówki denomino-
wanej w euro.

Omówione wyżej stanowisko Komisji prezentowane było przede wszystkim w świetle euro, 
jednak nie ulega wątpliwości, że podejmowane działania przez ten organ w obszarze akcep-
tacji oraz dostępu do gotówki będą stanowić również drogowskaz dla zastosowania ana-
logicznych rozwiązań po stronie państw członkowskich spoza strefy euro, w tym Polski. 
Kolejne kroki organów unijnych w tej materii będą zatem monitorowane oraz analizowane 
pod kątem wdrażania ich w systemie płatniczym w Polsce.

3.11. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych

W ramach krajowych standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa należy zidentyfikować 
przede wszystkim ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1369, z późn. zm.). Ustawa ta między innymi wdraża dyrektywę Unijną 
NIS (Network and Information Systems Directive) na podmioty związane z infrastrukturą 
krytyczną, w tym również na instytucje związane z bankowością. Zawarte w niej zapisy obli-
gują do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, szacowania ryzyka związanego z cyberbezpie-
czeństwem oraz przekazywania informacji o incydentach i ich obsługi we współpracy z jed-
nym z trzech CSIRT (Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego).

Kolejnym dokumentem jest Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 
na lata 2019–2024 przyjęta uchwałą nr 125 przez Radę Ministrów w dniu 22 października 
2019 r. Dokument określa strategiczne cele oraz odpowiednie środki, które trzeba zrealizo-
wać, aby systemy teleinformatyczne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruk-
tury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne 
na cyberzagrożenia.

Poza powyższymi regulacjami zobowiązującymi do wysokich standardów cyberbezpie-
czeństwa powszechnie stosowane są przez instytucje zasady wytycznych i standardów 
oraz dobrych praktyk określone między innymi w takich normach jak ISO/IEC 27001:2013, 
PN-ISO/IEC 27005:2014–01, jak również poprzez normę ISO/IEC 27002.

3.12. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa fizycznego gotówki

Ogólne uwarunkowania prawne w aspekcie bezpieczeństwa fizycznego gotówki określone 
zostały w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838, 
z późn. zm.). Ustawa reguluje między innymi zagadnienia dotyczące obszarów, obiektów 
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Wskazuje jednostki organizacyjne istotne 
z punktu widzenia interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego upraw-
nione do sporządzania w drodze decyzji administracyjnej szczegółowych wykazów obsza-
rów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Ustawa określa zasady 
tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej w tym zakresie, odnosi się również do wymagań kwalifikacyjnych i  uprawnień 
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pracowników ochrony oraz osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem ochrony obiek-
tów, w których są przechowywane, transportowane i procesowane znaki pieniężne.

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpo-
średniej ochrony fizycznej, ciągłej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyła-
nych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 
oraz poprzez zabezpieczenia techniczne, polegające na montażu elektronicznych urządzeń i sys-
temów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia. Montaż urządzeń 
i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacja wiążą się również z prowadze-
niem konserwacji i napraw, w tym w przypadku awarii – ich awaryjnego otwierania.

Szczegółowe wymagania w obszarze bezpieczeństwa fizycznego gotówki zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przecho-
wywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 793). Rozporządzenie to określa między innymi wymagania, jakie powinny 
spełniać elektroniczne i mechaniczne systemy zabezpieczające podczas przechowywania 
lub transportowania wartości pieniężnych w budynkach, pomieszczeniach i urządzeniach. 
Na podstawie klas odporności na włamanie przepisy określają również wyrażone w jednost-
kach obliczeniowych limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych 
w pomieszczeniach i urządzeniach oraz wymagania techniczne dla bankowozów i pojazdów 
ubezpieczających transportujących wartości pieniężne.

W dniu 23 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1739 ukazało się rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Uzasadnieniem wdrożenia zmian rozporządzenia była nasilająca się skala przestępstw zwią-
zanych z kradzieżami środków płatniczych z bankomatów.

W uzasadnieniu podkreślono, że bankomaty są niezwykle istotnym elementem infrastruk-
tury polskiego systemu płatniczego. Dostęp do infrastruktury płatniczej, rozumianej m.in. 
jako dostęp do bankomatów, jest jednym z kluczowych czynników rozwoju obrotu pienięż-
nego w Polsce. Aktualnie bankomaty są głównym źródłem wypłaty środków z rachunków 
bankowych obywateli (dostępu do gotówki). Ponadto projektodawca zwrócił uwagę, iż 
modele biznesowe banków zakładają wykorzystanie coraz większej liczby bezobsługowych 
urządzeń płatniczych (bankomatów i wpłatomatów), co ma spełnić oczekiwania klientów 
i ich wymagania odnośnie do całodobowego dostępu do gotówki. W efekcie bankomaty są 
coraz częściej umiejscawiane w niestrzeżonych lokalizacjach, co daje przestępcom nowe moż-
liwości ataków. W związku z powyższym projektodawca przyjął, że ochrona bezpieczeństwa 
banknotów przechowywanych w bankomatach, a także transportowanych wartości pienięż-
nych wymaga zwiększenia. W ocenie projektodawcy zaproponowane w rozporządzeniu roz-
wiązania przyczynią się do bezpieczeństwa gotówki przechowywanej w bankomatach, bez-
pieczeństwa transportu gotówki do bankomatów oraz bezpieczeństwa transportu gotówki 
w obrocie międzybankowym lub pomiędzy bankami a emitentem pieniądza.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowe wymagania związane z systemem neutralizacji 
papierowych wartości pieniężnych. System neutralizacji papierowych wartości pieniężnych 
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stanowią pojemniki specjalistyczne lub kasety bankomatowe wyposażone w mechanizm 
automatycznej, nieodwracalnej neutralizacji papierowych wartości pieniężnych z zachowa-
niem możliwości ich identyfikacji w przypadku nieuprawnionej próby otwarcia pojemnika 
lub kasety. System neutralizacji papierowych wartości pieniężnych może być dodatkowo 
wyposażony w funkcję uniemożliwiającą dostęp konwojentowi do transportowanych war-
tości pieniężnych poza zaprogramowanym czasem lub zaprogramowanym miejscem.

Rozporządzenie nakłada na dostawców usług płatniczych lub inne podmioty świadczące 
usługi na rzecz wydawcy instrumentu płatniczego, będące właścicielem lub posiadaczem 
bankomatu, obowiązek wyposażenia co najmniej 40% bankomatów w kasety bankomatowe 
z systemem neutralizacji papierowych wartości pieniężnych. Wybór bankomatów, w których 
zostaną zainstalowane te kasety, pozostawiony zostanie właścicielom bankomatów, którzy 
wytypują bankomaty szczególnie narażone na tego typu przestępczość. Intencją projekto-
dawcy nie jest bowiem wprowadzenie obowiązku wyposażania w tego rodzaju urządzenia 
zabezpieczające wszystkich bankomatów, lecz jedynie tych, które są realnie zagrożone prze-
stępstwami polegającymi na ich fizycznym zniszczeniu, tj. znajdujących się poza oddzia-
łami banków lub strzeżonymi strefami, jak np. centra handlowe. W rezultacie proponuje 
się wyłączenie z podstawy wyliczenia tych urządzeń, które są umieszczone w przestrzeni 
podlegającej stałej bezpośredniej ochronie fizycznej.

Dodatkowo przyjęte rozporządzenie uwzględnia postulat NBP, aby na terenie RP do trans-
portu monet mogły być wykorzystywane inne pojazdy niż bankowozy przy zachowaniu 
pozostałych środków bezpieczeństwa przewidzianych dla wartości pieniężnych.

Jednocześnie zasadne jest uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem wykazu obiek-
tów podlegających obowiązkowej ochronie, ważne dla interesu gospodarczego państwa 
ze względu na przechowywanie lub transportowanie wartości pieniężnych w znacznych ilo-
ściach, tak aby objął on swoim zasięgiem wszystkie tego typu obiekty.

3.13.  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw (w ramach pakietu „Polski Ład”)

Jednym z elementów pakietu zmian prawnych w ramach wdrażania przez Rząd RP koncepcji 
tzw. Polskiego Ładu jest implementacja szeregu modyfikacji w związku z nowelizacją ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz szeregu niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 1 października 
2021 r. Została ona następnie przekazana w dniu 4 października 2021 r. do rozpatrzenia 
Senatowi RP42.

W odniesieniu do kwestii rozliczeń pieniężnych w ww. ustawie (w ramach nowelizacji 
„innych ustaw”) wprowadza się:
 § w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dodanie art. 7b) obowiązek 

konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli 

42 https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11686/druk/506.pdf?r11686.
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jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających 
z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty;

 § w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (zmiana art. 19 pkt 2) koniecz-
ność korzystania z pośrednictwa rachunku płatniczego w płatnościach między przed-
siębiorcami o znacznie mniejszych limitach kwotowych niż obecnie (obniżenie limitu 
z 15 000 zł do 8 000 zł); 

 § ponadto w ww. ustawie (dodanie art. 19a) obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorcę 
możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza 
jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy 
użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usłu-
gach płatniczych (nie dotyczy to przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących) – chodzi zatem o zapewnie-
nie możliwości dokonywania transakcji przy użyciu bezgotówkowego (elektronicznego) 
instrumentu płatniczego.
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Działania podejmowane w zakresie 
obrotu gotówkowego w wybranych 
krajach

Krajobraz usług płatniczych oferowanych konsumentom jest niezwykle zróżnicowany, 
o czym świadczy również obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój rynku 
instrumentów płatniczych. Ewolucja ta polega nie tylko na proponowaniu konsumen-
tom nowych produktów, ale również na wdrażaniu kolejnych rozwiązań użytkowych 
w zakresie istniejących już na rynku metod płatniczych. Równolegle jednak stałym ele-
mentem szerokiego wachlarza form rozliczeń finansowych pozostaje pieniądz gotówkowy. 
Kwestie takie jak dostępność, akceptowalność, łatwość w posługiwaniu się czy wreszcie 
powszechne zaufanie do banknotów i monet, m.in. z uwagi na status prawnego środka 
płatniczego, przesądzają o trwałości pozycji gotówki. Pieniądz gotówkowy, towarzysząc 
alternatywnym metodom płatniczym, pozostaje równoważnym elementem systemu, 
w którym w szczególności w ostatnim czasie pandemii koronawirusa odnotowano nie-
spotykane do tej pory zjawiska.

Dyskusja dotycząca roli gotówki jako instrumentu płatniczego oraz środka służącego do gro-
madzenia wartości pieniężnych trwa od wielu lat, natomiast w obliczu wyzwań wynikających 
z pandemii jej zasięg objął wszystkie kontynenty, a powszechna debata w tym zakresie się 
zintensyfikowała. Aktywne działania w zakresie funkcjonowania gotówki podjęto zarówno 
w krajach o wysokim udziale płatności gotówkowych (np. Niemcy), jak i w państwach 
o niskim wykorzystaniu gotówki w transakcjach (np. Szwecja, Norwegia). Stało się jasne, 
że międzynarodowy rynek gotówkowy, niezależnie od krajowych uwarunkowań prawnych, 
modelu banku centralnego, zwyczajów płatniczych czy zaawansowania technologicznego, 
skłania się do ustanowienia nowej perspektywy dla gotówki.

Obserwowana od kilku lat dynamika zjawisk zachodzących na rynku wymaga aktywnego 
udziału banku centralnego, który w zależności od potrzeb oraz dostępnych narzędzi stymu-
luje zmiany lub też reguluje ich przebieg i uczestniczy w stabilizowaniu otoczenia. Rok 2020 
okazał się pod tym względem szczególny, stawiając przed rynkiem gotówkowym nieoczeki-
wane wyzwania, wymagające jednocześnie dogłębnych analiz i przemyślanych, doraźnych 
lub długofalowych rozwiązań.

Banki centralne zintensyfikowały w ostatnim czasie prace nad możliwymi do zastosowania 
mechanizmami, ukierunkowanymi w szczególności na:
 § zapewnienie konsumentom wolności wyboru środka płatniczego, traktując równoważnie 

dostępne na rynku instrumenty płatnicze,
 § zapewnienie dostępności pieniądza gotówkowego oraz realnych możliwości korzystania 

z banknotów i monet, zwracając uwagę na utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury 
na rynku oraz powszechnej akceptacji gotówki,

 § analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań angażujących uczestników rynku sektorowo 
lub międzysektorowo, dostrzegając szczególne znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi.
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Opracowywane w poszczególnych krajach propozycje rozwiązań przybierają różnorodną 
formę: od legislacyjnych (np. planowana zmiana ustawy o banku centralnym w Szwecji), 
przez rekomendacje (np. powszechne akceptowanie gotówki w Kanadzie), po określenie stra-
tegicznych działań (np. „The Eurosystem Cash Strategy”). Podejmowane działania inicjowane 
są na poziomie regulatora rynku, np. banku centralnego (jak to ma miejsce w Australii), 
z inicjatywy organów rządowych (np. w Wielkiej Brytanii) lub innych uczestników obrotu 
gotówkowego (np. w Finlandii i Szwecji „ATM pooling” polegający na współpracy banków 
z podmiotami oferującymi klientom banków korzystanie z bankomatów).

Równolegle istotnych informacji dostarczają regularne badania zachowań konsumentów 
w zakresie preferencji płatniczych, których częstotliwość w ostatnim czasie szczególnie 
wzrosła.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawione zagadnienia omówiono w dalszej części mate-
riału, stanowiącej przegląd przykładowych rozwiązań i inicjatyw podejmowanych w zakresie 
funkcjonowania krajowego obrotu gotówkowego w wybranych państwach o przeważającej 
lub znacznej liczbie transakcji gotówkowych, jak również w krajach o przeważającej liczbie 
transakcji bezgotówkowych.

4.1.  Działania podejmowane w państwach o przeważającej liczbie 
transakcji gotówkowych oraz w państwach o znacznej liczbie transakcji 
gotówkowych

Eurosystem

Rozwój technologii oraz postępująca cyfryzacja rynku płatniczego w znacznym stopniu 
oddziałują na zachowania konsumentów. Jak zauważono, w ciągu sześciu ostatnich lat 
liczba transakcji e-commerce się podwoiła, natomiast w czasie lockdownu wprowadzo-
nego w wyniku pandemii wzrosła o 1/3 w porównaniu z danymi z okresu poprzedzającego 
pandemię43.

Z końcem 2020 r. Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował wyniki badania preferencji 
płatniczych mieszkańców strefy euro. Analiza obejmowała konsumentów łącznie z 19 kra-
jów, a jej wyniki posłużyły m.in. do oceny porównawczej w stosunku do analogicznego 
badania przeprowadzonego w 2016 r. Zbiorcze dane wskazały, że w 2019 r. gotówka była 
najczęściej wykorzystywanym instrumentem płatniczym, zarówno pod względem liczby 
(73%), jak i wartości (48%) transakcji. Co prawda, w porównaniu z poprzednim badaniem 
odnotowano spadek udziału płatności gotówkowych o 6 pkt proc. pod względem liczby oraz 
o 6 pkt proc. w ujęciu wartościowym, jednak popularność banknotów i monet jest znaczna, 
a 55% ankietowanych określiło możliwość korzystania z gotówki w przyszłości jako istotną 
lub bardzo istotną. Równolegle należy wskazać, że wyniki uzyskane w poszczególnych kra-
jach umożliwiają wytypowanie państw o większych preferencjach w stosunku do gotówki 

43 On the edge of a new frontier: European payments in the digital age, przemówienie Fabia Panetty, 
22  października 2020 r., Europejski Bank Centralny.
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(np. Cypr, Malta, Hiszpania) oraz skłaniających się bardziej w stronę bezgotówkowych instru-
mentów (np. Finlandia, Holandia)44.

Pomimo odnotowanego spadku częstotliwości wykorzystania gotówki jako środka płatni-
czego popyt na banknoty euro wzrósł w ujęciu rocznym o mniej więcej 10%, w szczegól-
ności w okresie pandemii. W odpowiedzi na te zjawiska EBC rozważnie planuje działania 
wzmacniające funkcjonowanie łańcucha zaopatrywania rynku w gotówkę – od produkcji, 
po przechowywanie, dystrybucję i wreszcie ponowne wprowadzanie banknotów do obrotu. 
Jednocześnie banki oraz pozostali profesjonalni uczestnicy rynku gotówkowego zaangażo-
wani w dystrybucję gotówki są zachęcani do zapewnienia niezbędnych usług gotówkowych, 
przy uwzględnieniu ich równomiernego geograficznego rozkładu oraz zastosowaniu rozważ-
nego poziomu opłat. Ponadto, w ślad za opracowaną Strategią Płatności Detalicznych w Unii 
Europejskiej (Retail Payment Strategy for EU), w 2021 r. planowane jest ponowne otwarcie 
spotkań grupy eksperckiej dedykowanej prawnemu środkowi płatniczemu w Europie (Euro 
Legal Tender Expert Group) w celu analizy zmian w zakresie akceptacji i dostępności bank-
notów euro45.

Jednocześnie EBC, wskazując współodpowiedzialność banków centralnych strefy euro oraz 
przedstawicieli sektora usług bankowych w zakresie zapewnienia powszechnej dostępności 
oraz akceptacji gotówki, zdefiniował następujące filary działań zwanych strategią gotów-
kową (The Eurosystem cash strategy):
 § zapewnienie dostępności gotówki w każdym momencie, przy bezkosztowej obsłudze ban-

ków centralnych oraz uwzględnieniu potrzeb rynków zagranicznych46,
 § powszechny dostęp do usług gotówkowych poprzez banki zapewniające odpowiedni 

wachlarz oferowanych usług (bezpłatne lub dostępne przy niskiej opłacie wypłaty 
środków) oraz usługi świadczone w punktach handlowo-usługowych (określone limity 
wypłaty i wpłaty środków, świadczenie usługi wypłaty sklepowej – cash back),

 § powszechna akceptacja gotówki, wolność wyboru preferowanej formy płatności, respek-
towanie przez sprzedawców oraz innych przedstawicieli rynku oferujących towary 
i usługi, jak również przez instytucje publiczne,

 § wzmocnienie odporności banknotów na fałszerstwa oraz dbałość o ich jakość,
 § zapewnienie konsumentom banknotów bezpiecznych pod względem ich ewentualnego 

wpływu na zdrowie publiczne oraz dbałość o środowisko, począwszy od procesu produk-
cji banknotów po ich utylizację47.

Niemcy

Jeszcze w 2019 r. 73% transakcji konsumentów w Niemczech realizowanych było za pośred-
nictwem gotówki. Z kolei w I półroczu 2020 r. liczba transakcji wykonywanych przy wyko-
rzystaniu kart płatniczych wyniosła 2,6 mld i wzrosła aż o 21% w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku poprzedniego. Oznacza to znaczny wzrost popularności kart płatniczych. 
Jednocześnie, w tym samym czasie, ok. 50% transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem 

44 Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), grudzień 2020 r., European Central 
Bank.

45 On the edge of a new frontier: European payments in the digital age, przemówienie Fabia Panetty, 
22  października 2020 r., Europejski Bank Centralny.

46 Wg szacunków od 30% do 50% banknotów euro krąży poza strefą euro.
47 The Eurosystem cash strategy, European Central Bank.
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kart dotyczyło płatności zbliżeniowych, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z danymi 
za I półrocze 2019 r. Badanie zwyczajów płatniczych przeprowadzone w II kwartale 2020 r. 
wskazało, że 73% respondentów, którzy zmienili swoje zwyczaje płatnicze w okresie pandemii, 
prawdopodobnie lub z pewnością pozostanie przy nowych przyzwyczajeniach48. Następne 
badanie ankietowe przeprowadzone przez Deutsche Bundesbank (DB) w II połowie 2020 r. 
wskazało, że 60% transakcji jest realizowanych za pośrednictwem gotówki, natomiast pod 
względem wartości płatności gotówkowe stanowią 32% transakcji49. Warto podkreślić, że 
w 2020 r. gotówka była najczęściej wykorzystywanym instrumentem płatniczym w punktach 
sprzedaży, stanowiąc pod względem liczby 61% transakcji50. Bank centralny bacznie śledzi 
trendy, przewidując dalszy rozwój bezgotówkowych środków płatniczych oraz uwzględniając 
równolegle znaczącą dla społeczeństwa rolę gotówki.

W odniesieniu do akceptacji gotówki Niemcy stosują regulacje unijne w zakresie obowiązku 
przyjmowania banknotów i monet euro jako środka płatniczego przez przedsiębiorców 
i osoby fizyczne w powiązaniu z fundamentalnymi zasadami prawa krajowego (np. prawa 
cywilnego, prawa publicznego). Zgodnie z przepisami prawa regulującego funkcjonowanie 
DB banknoty mają status nieograniczonego środka płatniczego na terenie kraju.

W grudniu 2020 r. zarząd Deutsche Bundesbank przyjął średniookresową strategię kierun-
ków rozwoju banku centralnego do 2024 r. Założenia te stanowią piąty z kolei plan działań, 
który po raz pierwszy został przyjęty w 2002 r. Oświadczenie dotyczące strategii, nawiązujące 
bezpośrednio do misji Eurosystemu, określa cztery podstawowe filary, tj. wzmocnienie stabil-
ności DB jako instytucji oraz jego roli w Eurosystemie, usprawnienia w ramach profilu dzia-
łalności banku centralnego oraz dostosowywanie jego efektywności do panujących w przy-
szłości warunków. Nadrzędne cele banku centralnego odzwierciedla lista 21 szczegółowych 
celów strategicznych, poprzez które są definiowane wyzwania wynikające z cyfryzacji oto-
czenia, zmian demograficznych, trwałości oraz ewolucji środowiska międzynarodowego51.

W zakresie wypłat bankomatowych w Niemczech w 2011 r. dopuszczono stosowanie opłaty 
surcharge52. Opłata surcharge za wypłatę gotówki w bankomacie w Niemczech jest na stosun-
kowo wysokim poziomie, wiąże się z opłatą w wysokości średnio 5 euro za wypłatę z banko-
matu obsługiwanego przez inny bank niż wydawca karty. Pomimo możliwości stosowania 
opłaty surcharge większość banków nie stosuje tych opłat. Według badania z 2018 r. opłata 
surcharge od wypłaty gotówki stanowiła w zależności od rodzaju bankomatu 15,4%, 18,4% 
i 40,8% wszystkich transakcji, odpowiednio w urządzeniach zlokalizowanych w oddziałach 
banków, urządzeniach zlokalizowanych poza oddziałami banków oraz urządzeniach nie-
zależnych operatorów53. W 2017 r. niemiecki urząd antymonopolowy (Bundeskartellamt) 
przeanalizował wysokość opłat bankomatowych pod kątem ochrony konsumentów oraz 
dostępności gotówki dla społeczeństwa. W opracowaniu podsumowującym analizę zauwa-
żono, że klienci są informowani o wysokości opłat w bankomatach (surcharge) przed dokona-

48 COVID-19 and cashless payments – has coronavirus changed europeans’ love of cash?, przemówienie wygło-
szone przez Burkharda Balza podczas SME Europe, 21 października 2020 r., Deutsche Bundesbank.

49 Payment behaviour in Germany in 2020 – Survey during the year of the coronavirus pandemic, konferencja 
prasowa z 14 stycznia 2021 r., Deutsche Bundesbank.

50 Ibidem.
51 The future of the Bundesbank, 24 marca 2021 r., Deutsche Bundesbank.
52 Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce. Raport analityczno-badawczy, NBP, https://www.nbp.

pl/systemplatniczy/bankomaty/bankomaty.pdf.
53 The Future of EU ATM Markets, CEPS, https://www.ceps.eu/download/publication/?id=10739&pdf=20181005_

FutureofATM_0.pdf.
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niem transakcji. Dzięki temu klienci mogą porównywać ceny wypłat z bankomatów innych 
banków i dokonywać świadomego wyboru bankomatu, ponadto wysokość opłaty (surcharge), 
jaką muszą uiścić klienci innych banków, nie jest ograniczona przepisami niemieckimi ani 
europejskimi i jest ustalana samodzielnie przez operatora bankomatu. Bundeskartellamt 
wyraził stanowisko, że nie ma potrzeby regulowania wysokości opłat za wypłatę (surcharge) 
dla klientów innych banków, ponieważ istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji konsumentów 
poprzez usuwanie urządzeń położonych np. w mniej uczęszczanych lokalizacjach, w przy-
padku gdy opłata za wypłatę dla klientów innych banków zostanie ustalona na zbyt niskim 
poziomie54. Warto dodać, że opłata surcharge dopuszczana jest również m.in. w krajach 
takich jak Hiszpania czy Grecja.

Francja

W 2019 r. 59% Francuzów, pomimo dynamicznego wzrostu popularności bezgotówkowych 
instrumentów płatniczych, nadal deklarowało preferencje w kierunku gotówki jako instru-
mentu wykorzystywanego w codziennych transakcjach. Równolegle dostępność pieniądza 
gotówkowego w odczuciu konsumentów jest satysfakcjonująca, choć 8% respondentów wska-
zywało na trudności z pozyskaniem gotówki z bankomatu, placówki bankowej czy pocztowej. 
Francja jest krajem strefy euro o największej popularności bankomatów pod względem źródła 
pozyskiwania banknotów. Za ich pośrednictwem konsumenci otrzymują 59% wartości wypła-
canej gotówki. Równolegle bank centralny (Banque de France – BdF) podkreśla, że odmowa 
przyjęcia gotówki jako zapłaty, poza nielicznymi wyjątkami55, stanowi wykroczenie56.

Mając na uwadze znaczenie gotówki, będącej instrumentem płatniczym dostępnym 
co do zasady dla wszystkich konsumentów, w kwietniu 2021 r. BdF opublikował założenia 
do tzw. Cash 2030 Strategy. Strategiczne założenia opierają się na zasadach równoważnego 
traktowania oraz wolności wyboru instrumentów płatniczych. Bank centralny przyjął neu-
tralną pozycję względem oferowanych przez rynek rozwiązań płatniczych, unikając jed-
nocześnie wpływu na preferencje i zachowania konsumentów. Równolegle BdF podkreśla 
jednak, że gotówkę należy traktować jako bezpieczny środek płatniczy, łatwo dostępny dla 
wszystkich, a przy tym akceptowany we wszystkich punktach sprzedaży. Zadaniem banku 
centralnego jest zapewnienie społeczeństwu banknotów i monet euro w każdym momencie, 
oferując równolegle bezpłatną obsługę profesjonalnych uczestników rynku gotówkowego 
oraz dokładając wszelkich starań zapewniających operacyjną wytrzymałość rynku na nie-
spodziewane wydarzenia. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia nagłego wzrostu zapo-
trzebowania na gotówkę, BdF deklaruje udzielenie niezbędnego wsparcia profesjonalnym 
uczestnikom rynku. Bank centralny, w ślad za założeniami strategii gotówkowej strefy euro, 
wyraził również zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego w kontekście produkcji 
oraz procesowania banknotów57.

54 Case summary, Bundeskartellamt 2017, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/
Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2017/B4–13–10,%20B4–117–15.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

55 Przyjmujący płatność powinien otrzymać oczekiwaną równowartość, w przeciwnym razie może odmó-
wić przyjęcia gotówki; przyjmujący płatność może odmówić przyjęcia równowartości powyżej 1000 euro 
od kupującego rozliczającego podatek we Francji lub prowadzącego w tym kraju działalność (French 
Monetary and Financial Code); każda ze stron może odmówić przyjęcia gotówki w formie powyżej 
50 monet w ramach pojedynczej transakcji (art. 11 EC nr 974/98z 3 maja 1998 r.).

56 Means of payment and currency in circulation, biuletyn BdF, nr 232/4, listopad–grudzień 2020 r., Banque 
de France.

57 The Banque de France’s Cash Strategy, 9 kwietnia 2021 r., Banque de France.
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Hiszpania

Hiszpania należy również do grupy państw, w których gotówka pełni zasadniczą rolę 
w zakresie regulowania transakcji. Ze wspominanych powyżej badań przeprowadzonych 
przez Europejski Bank Centralny wynika, że w 2019 r. banknoty i monety wykorzystywane 
były aż w 83% transakcji, stanowiąc jednocześnie 86% ich wartości58.

Sieć bankomatów funkcjonujących na hiszpańskim rynku uważana jest za jedną z najliczniej-
szych w Europie Zachodniej. Na 100 000 mieszkańców przypada średnio 107  bankomatów, 
podczas gdy na świecie jest to średnio 28 urządzeń59.

Przepisy prawa odnoszące się do kwestii finansowych oraz podatkowych dopuszczają 
w Hiszpanii próg płatności gotówkowych pochodzących od pracodawcy/zleceniodawcy 
do kwoty 2 500 euro lub też jej równowartości wyrażonej w innej walucie60.

Warto zaznaczyć, że w przypadku Hiszpanii można zauważyć inicjatywy oraz projekty powo-
ływane bezpośrednio przez komercyjnych uczestników rynku, ukierunkowane na zapew-
nienie klientom usług gotówkowych na podstawie wzajemnej współpracy zaangażowanych 
podmiotów. Jako przykład można wskazać CORREOS Cash, usługę uruchomioną przez nie-
które banki we współpracy z hiszpańską pocztą. Rozwiązanie polega na udostępnianiu klien-
tom współpracującego z pocztą banku usług gotówkowych w postaci wpłat i wypłat środ-
ków z konta, jak również przekazów pieniężnych doręczanych pod wskazany adres. Usługa 
umożliwia również zlecenie dostarczenia gotówki bezpośrednio do domu zleceniodawcy 
przez pracownika poczty. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość zarządzania zlece-
niami z poziomu aplikacji w telefonie. Oferowanie usług gotówkowych w placówkach pocz-
towych ma na celu zminimalizowanie ewentualnych niedogodności związanych z utrud-
nionym dostępem do placówek bankowych na terenach wiejskich oraz o mniejszej gęstości 
zaludnienia61.

Kanada

Bank of Canada (BoC) opiera działania prowadzone w ramach obrotu gotówkowego 
na  czterech strategicznych założeniach, tj.:
 § zapewnianiu banknotów o wysokiej odporności na sfałszowanie i jednocześnie łatwo 

rozpoznawalnych pod względem autentyczności,
 § wzmacnianiu świadomości co do wagi weryfikacji autentyczności banknotów przez 

punkty sprzedaży detalicznej oraz konsumentów,
 § wprowadzaniu działań zapobiegających fałszerstwom wraz z właściwymi organami 

prawa,

58 Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), grudzień 2020 r., European Central 
Bank.

59 Global Cash Index, PAYMNTS.com we współpracy z Cardtronics, styczeń 2018 r.
60 Article 7 of Act 7/2012, of 29 October on modifications to tax and budgetary regulations and changes 

in financial regulations.
61 Cash delivered to your home in Spain, 28 lutego 2018 r., CashEssentials.
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 § dbałości o jakość banknotów podczas ich pełnego cyklu życia – od produkcji, po efek-
tywną dystrybucję, proces niszczenia i wreszcie wprowadzanie do obiegu nowych 
banknotów62.

Zaopatrywanie instytucji finansowych w gotówkę, która następnie trafia na rynek w celu 
zaspokojenia popytu konsumenckiego, prowadzone jest w ramach wdrożonego w stycz-
niu 1998 r. systemu dystrybucji banknotów (The Bank Note Distribution System – BNDS). 
W ramach przyjętego rozwiązania BoC zredukował liczbę centrów gotówkowych z dziewię-
ciu do dwóch (w Toronto i Montrealu) i przyjął rolę nadzorcy systemu, którego integralnymi 
uczestnikami i użytkownikami stały się instytucje finansowe wraz ze swoimi regionalnymi 
centrami dystrybucji. Jedno regionalne centrum dystrybucji (regional distribution centre – 
RDC) danej instytucji przypada na konkretną lokalizację zwaną regionalnym punktem dys-
trybucji (regional distribution points – RDP). Regionalne centrum dystrybucji kieruje stru-
mieniem banknotów do/z placówek danej instytucji oraz bankomatów. Instytucja finansowa 
zgłaszająca potrzebę pobrania banknotów zaopatruje się u innej instytucji finansowej, będą-
cej członkiem systemu oraz znajdującej się w tym samym regionie. Z kolei nadwyżka gotówki, 
zadeklarowana w systemie informatycznym przez instytucję finansową, jest przechowywana 
w skarbcach lub bezpośrednio w lokalizacjach RDC. W ramach przyjętych zasad bank cen-
tralny odpowiada za niszczenie banknotów nienadających się do obiegu oraz wprowadzanie 
do obiegu nowych banknotów. Banknoty nienadające się do obiegu trafiają do oddziałów 
BoC w Toronto i Montrealu, które również odpowiadają za monitorowanie stanów magazy-
nowych w RDC oraz, w razie potrzeby, zasilają banknotami RDC63. Przedstawiony system 
dystrybucji z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego, integrując działania poszcze-
gólnych uczestników rynku gotówkowego.

Informacje pozyskiwane w ramach monitoringu BNDS były wykorzystywane przez BoC 
w czasie pandemii koronawirusa. Jednocześnie w 2020 r. bank centralny przeprowadził dwa 
badania dotyczące wpływu pandemii na popyt na pieniądz gotówkowy oraz na zwyczaje 
płatnicze konsumentów. Równolegle we wrześniu 2020 r. bank centralny odnotował znaczny, 
16-procentowy wzrost wartości obiegu w ciągu roku. Według szacunków BoC w stabilnych 
warunkach przyrost ten mógłby osiągnąć wartość 4,7 mld dolarów kanadyjskich, jednak 
w czasie pandemii wyniósł ostatecznie aż 13,1 mld dolarów. Jednocześnie należy wskazać, 
że w lipcu 2020 r. 54% Kanadyjczyków deklarowało regulowanie codziennych płatności 
gotówką, co oznacza wzrost z 36% odnotowanych w kwietniu 2020 r. Ponadto 78% respon-
dentów wskazało, że w ciągu najbliższych 5 lat nie zamierza zmienić swoich preferencji 
i przejść wyłącznie na bezgotówkowe instrumenty płatnicze. W tym przypadku odsetek ten 
wzrósł z 64% odnotowanych w kwietniu 2020 r.64 Pandemia koronawirusa, w szczególności 
w kontekście informacji medialnych podających w wątpliwość bezpieczeństwo korzystania 
z banknotów, skłoniła bank centralny do kilkukrotnego apelowania do właścicieli punk-
tów handlowo-usługowych o akceptowanie metod płatniczych dowolnie wybranych przez 
konsumenta, w szczególności gotówki. Biorąc pod uwagę zwyczaje płatnicze społeczeństwa, 
w którym ponad połowa konsumentów deklaruje chęć regulowania płatności gotówką, 
szczególnie istotne jest zapewnienie im dostępu zarówno do kluczowych z punktu widzenia 
bytowego, jak i preferowanych dóbr i usług65.

62 Currency strategy, Bank of Canada, www.bankofcanada.ca.
63 The new bank note distribution system, Gerrit Bilkes, Dep. of Banking Operations, Bank of Canada, 1998.
64 Cash and Covid-19: The effects of lifting containment measures on cash demand and use, Heng Chen, Walter 

Engert, Kim P. Huynh, Gradon Nicholls, Julia Zhu, Bank of Canada, 2 marca 2021 r.
65 Update: Bank of Canada asks retailers to continue accepting cash, 28 maja 2020 r., Bank of Canada.
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Węgry

Badania zwyczajów płatniczych przeprowadzone przez bank centralny (Magyar Nemzeti 
Bank – MNB) jesienią 2020 r. wskazują, że w wyniku pandemii koronawirusa liczba płat-
ności gotówkowych o niskiej wartości spadła, natomiast wzrosła liczba i wartość transakcji 
finalizowanych przy wykorzystaniu kart płatniczych. Jednocześnie jednak w 2020 r. liczba 
transakcji gotówkowych stanowiła 77% transakcji płatniczych, a ich wartość osiągnęła 59% 
transakcji. W tym samym czasie odnotowano roczny przyrost obiegu na poziomie 10%, przy 
uwzględnieniu wprowadzenia do obiegu nowej serii banknotów obiegowych. Bank centralny 
wskazuje, że popyt na pieniądz gotówkowy nie spada, również przy uwzględnieniu średnich 
wartości osiągniętych w latach 2017–201966.

Na Węgrzech ustawa o banku centralnym określa, że w ramach transakcji płatniczych znaki 
pieniężne będące środkami płatniczymi są przyjmowane wg wartości nominalnej. Zgodnie 
z uchwałą banku centralnego status banknotów i monet jako środka płatniczego nie jest 
jednak równoznaczny z obowiązkiem ich przyjmowania przez przedsiębiorców czy osoby 
fizyczne.

W celu zapewnienia łatwego dostępu do usług gotówkowych wszystkim klientom instytucji 
finansowych MNB zmienił zarządzenie regulujące kwestie związane z obiegiem gotówki i jej 
ponownym wprowadzaniem do obrotu. Nowe zarządzenie wprowadza wymóg, by instytucje 
finansowe obsługujące klientów detalicznych zapewniały we wszystkich swoich oddziałach 
usługi zamiany wszystkich nominałów oraz wymiany uszkodzonych i wycofanych z obiegu 
forintów. Wyjątki od tej reguły obejmują np. sytuację, gdy w danym mieście lub dzielnicy 
stolicy instytucja finansowa ma zarówno tradycyjny, jak i bezgotówkowy oddział. Wówczas 
może ona zapewnić usługi gotówkowe wyłącznie za pośrednictwem gotówkowego oddziału. 
Instytucja finansowa może również powierzyć prowadzenie usług gotówkowych innemu 
podmiotowi, np. instytucji finansowej, urzędowi pocztowemu lub instytucji zajmującej się 
usługami zamiany walut.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w 2019 r. udział płatności realizowanych za pomocą kart płatniczych 
po raz pierwszy wyniósł ponad połowę (tj. 51%) wszystkich transakcji. Jednocześnie jednak 
17% tamtejszych konsumentów wskazało, że funkcjonowanie wyłącznie w bezgotówkowym 
środowisku byłoby dla nich wysoce problematyczne. Wśród powodów korzystania z gotówki 
Brytyjczycy wskazują przede wszystkim: dokonanie płatności w razie braku możliwości sko-
rzystania z karty płatniczej (37%) oraz rozliczenia w przypadku korzystania z drobnych usług, 
np. porządkowych i handlowych (33%)67.

Pomimo spadku wykorzystania gotówki w celach transakcyjnych banknoty i monety posłu-
żyły do finalizacji 23% transakcji, będąc drugim pod względem popularności instrumen-
tem. Jednocześnie odnotowuje się wzrost popularności bankowości internetowej, z której 
korzystało 72% dorosłych Brytyjczyków, oraz bankowości mobilnej, preferowanej przez 50% 

66 Impact of the coronavirus pandemic on Hungary’s payment turnover in 2020, Vivien Deak, Istvan Nemecsko, 
Tamas Vegso, Anniko Bodi-Schubert, Magyar Nemzeti Bank.

67 Access to Cash Review, Final Report, marzec 2019 r.
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konsumentów68. Z drugiej strony 11% Brytyjczyków w 2020 r. deklarowało dalsze korzystanie 
z gotówki w przyszłości, nawet w większym stopniu niż dotychczas69. Należy również wska-
zać, że w Wielkiej Brytanii zamieszkuje 1,2 mln nieubankowionych obywateli, dla których 
gotówka jest podstawowym środkiem płatniczym70.

Bank of England (BoE) wskazuje, że pomimo spadku transakcyjnego wykorzystywa-
nia gotówki w Wielkiej Brytanii od 1990 r. jest obserwowany przyrost obiegu. Od 2005 r. 
do 2017 r. jego wartość się podwoiła, natomiast na koniec lutego 2021 r. w obiegu znajdowało 
się ok. 4,5 mld banknotów o łącznej wartości ponad 80 mld funtów, co świadczy o niespo-
tykanym dotąd 14-procentowym wzroście w ciągu roku71. Równolegle pandemia znacząco 
wpłynęła na statystyki dotyczące transakcji wypłat gotówki w bankomatach. Wartość tych 
transakcji wyniosła w 2020 r. 81 mld funtów i spadła aż o 30% w porównaniu z 116 mld fun-
tów osiągniętymi rok wcześniej. W tym samym czasie średnia wartość transakcji wypłaty 
wzrosła jednak z 67 funtów w 2019 r. do 78 funtów w 2020 r.72 Należy przy tym zaznaczyć, że 
w tym czasie liczba bezpłatnych bankomatów zmniejszyła się o 8%, do 41 700. Podobny trend 
odnotowano w przypadku płatnych bankomatów, których w 2020 r. funkcjonowało 12 600, 
tj. o 18% mniej niż jeszcze w 2019 r.

W maju 2019 r., pod przewodnictwem BoE, odbyło się pierwsze spotkanie Wholesale 
Distribution Steering Group (WDSG), której celem powołania była analiza możliwości 
zmian w ramach obecnego modelu hurtowej dystrybucji gotówki. Do współpracy zostali 
zaproszeni przedstawiciele największych banków oraz poczty w celu wypracowania efektyw-
nych rozwiązań systemowych w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do pieniądza 
gotówkowego73.

W związku z wyzwaniami odnotowanymi na rynku obrotu gotówkowego w pandemii koro-
nawirusa nastąpiła intensyfikacja działań instytucji publicznych ukierunkowanych na zabez-
pieczenie społeczeństwu dostępu do banknotów. We wrześniu 2020 r. brytyjski regulator 
rynku usług finansowych Financial Conduct Authority (FCA) zobowiązał podmioty pro-
wadzące działalność w formie placówek bankowych lub udostępniających klientom banko-
maty do informowania konsumentów z 12-tygodniowym wyprzedzeniem o planach dotyczą-
cych likwidacji konkretnej placówki lub bankomatu. Podobny obowiązek został wskazany 
w przypadku zmiany bezpłatnego bankomatu na urządzenie wypłacające gotówkę za opłatą. 
FCA oczekuje również od podmiotu planującego powyższe zmiany przedstawienia analizy 
w zakresie potrzeb klientów, wpływu planowanych zmian na tych klientów oraz ewentual-
nych rozwiązań alternatywnych, zapewniających klientom dostęp do gotówki74.

W listopadzie 2020 r. Izba Gmin na jednym ze spotkań tematycznego komitetu wyraziła zain-
teresowanie działaniami instytucji publicznych w zakresie monitorowania zjawisk na rynku 
gotówkowym. Izba Gmin apeluje do instytucji odpowiedzialnych za poszczególne obszary 
rynku, tj. Ministerstwa Skarbu Państwa (HM Treasury), mennicy (The Royal Mint), banku 

68 UK Payment Markets Summary 2020, czerwiec 2020, UK Finance.
69 Financial Lives 2020 survey: the impact of coronavirus, 11 lutego 2021 r., Financial Conduct Authority.
70 Do we need “public money” – speech by Jon Cunliffe, 13 maja 2021, Bank of England.
71 Banknote statistics, 22 kwietnia 2021, Bank of England.
72 Consumers still withdrew £1,500 per person in 2020, despite ATM transactions falling by 37%, 27 stycznia 2021, 

Link Scheme Holdings Ltd.
73 Minutes of the Wholesale Distribution Steering Group, 15 maja 2019 r., Bank of England.
74 Finalised Guidance, FG 20/3: Branch and ATM closures or conversions, wrzesień 2020 r., Financial Conduct 

Authority.
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centralnego (Bank of England), regulatorów rynku komercyjnego, tj. Payment Systems 
Regulator (PSR) i FCA, wskazując istotę zapewnienia społeczeństwu powszechnego dostępu 
do gotówki. Jednocześnie zwrócono uwagę na powołany w maju 2019 r. przy HM Treasury 
zespół Joint Authorities Cash Strategy (JACS), angażujący również BoE, FCA oraz PSR w dzia-
łania ukierunkowane na opracowanie i koordynację inicjatyw wzmacniających dostępność 
gotówki. Ponadto w marcu 2020 r. rząd brytyjski zapowiedział prace nad rozwiązaniami 
legislacyjnymi w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury kanałów dystrybucji 
gotówki oraz analizy przyszłości gotówki w Wielkiej Brytanii75.

Bank centralny podkreśla, że kluczowe jest zapewnienie konsumentom zrównoważonego 
dostępu do preferowanych środków płatniczych – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówko-
wych. Równolegle BoE monitoruje rynkowe zapotrzebowanie na gotówkę oraz utrzymuje 
dialog z uczestnikami obrotu gotówkowego, w tym również z sektorem handlowo-usługo-
wym w zakresie preferencji co do utrzymywanych zapasów gotówki oraz jej akceptacji jako 
środka płatniczego76.

Równolegle powołana niezależna inicjatywa projektowa Community Access to Cash Pilots 
(CACP), w której skład wchodzą przedstawiciele sektora komercyjnego, tj. największych ban-
ków działających w Wielkiej Brytanii, zrzeszeń konsumenckich oraz punktów handlowo-
-usługowych, zainicjowała działania ukierunkowane na utrzymanie akceptacji i dostępności 
gotówki77. We wrześniu 2020 r. w ramach CACP ogłoszono otwarcie dziewięciu pilotaży 
na terytorium Wielkiej Brytanii, w których miały być testowane rozwiązania usprawnia-
jące powszechny dostęp i akceptację pieniądza gotówkowego. W ramach przygotowań 
w czerwcu 2020 r. wytypowano dziewięć regionów, w których będą testowane m.in. nastę-
pujące rozwiązania:
 § otwarcie lokalnych „centrów bankowych”, oferujących usługi gotówkowe oraz usługi 

świadczone w okienkach pocztowych,
 § instalacja urządzeń umożliwiających punktom handlowo-usługowym wpłatę środków 

bez konieczności podróżowania do placówki bankowej,
 § przekształcenie placówek pocztowych w punkty świadczące usługi gotówkowe w zakresie 

wpłat i wypłat gotówkowych oraz oferujących obsługę lokalnych punktów handlowo-
-usługowych w zakresie podstawowej obsługi bankowej,

 § rozszerzenie oferty wypłaty sklepowej (cash back) na lokalne sklepy, restauracje, puby 
oraz wykorzystywanie do wypłaty dedykowanej aplikacji,

 § instalacja nowych, bezpłatnych bankomatów,
 § edukacja w zakresie elektronicznego dostępu do usług bankowych78.

W kwietniu 2021 r. w pracach pilotażowych uczestniczyło łącznie 85 lokalnych podmiotów 
oraz otwarto dwie pierwsze placówki pocztowe o ofercie rozszerzonej o usługi gotówkowe – 
w Cambuslang i Rochford. Prace pilotażowe potrwają do października 2021 r.79

75 The production and distribution of cash, Thirtieth Report of Session 2019–21, 30 listopada 2020 r., House 
of Commons Public Accounts Committee.

76 Cash in the time of Covid, Quarterly Bulletin 2020 Q4, 18 grudnia 2020 r., Bank of England.
77 Background to the Community Access to Cash Pilots, 2020, Community Access to Cash Pilots.
78 Innovation in Community Access to Cash Pilots unveiled, 23 września 2020 r., Community Access to Cash 

Pilots.
79 Community Access to Cash Pilots go live with Post Office banking hubs open for business, 28 kwietnia 2021 r., 

Community Access to Cash Pilots.
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USA

Problematyka zapewnienia powszechnej akceptacji gotówki została również zauważona 
w USA. Federal Reserve System zintensyfikował m.in. szczegółowe analizowanie zwyczajów 
płatniczych oraz badań konsumenckich. W USA, pomimo spadku popularności płatności 
gotówkowych, w dalszym ciągu co czwarta transakcja jest przeprowadzana przy wykorzy-
staniu banknotów i monet80. W maju 2020 r. wartość gotówki przechowywanej przez kon-
sumentów wzrosła o 71% do 125 dolarów w przypadku osób, które wypłaciły w tym czasie 
dodatkowe środki pieniężne, oraz o 10% do 77 dolarów u tych, którzy tego nie uczynili. 
Należy również wskazać, że w tym czasie 7% konsumentów doświadczyło odmowy akceptacji 
gotówki w punkcie sprzedaży81. Jednocześnie na koniec 2020 r. obieg osiągnął wartość ponad 
2 bln dolarów i wzrósł w ciągu roku aż o 16%82.

Przyjęte rozwiązania różnią się w zakresie poszczególnych stanów, choć znalazły one swoje 
odzwierciedlenie w podejmowanych inicjatywach legislacyjnych również na poziomie fede-
ralnym. Jako przykład może posłużyć procedura legislacyjna odnosząca się do Payment 
Choice Act of 201983, przedstawionego Kongresowi we wrześniu 2019 r.84 Projekt zakłada, 
że bezprawne jest zarówno odmawianie akceptacji dolara amerykańskiego przy finalizowa-
niu sprzedaży dóbr lub usług w handlu detalicznym, jak również zamieszczanie informacji 
o nieakceptowaniu gotówki oraz nakładanie wyższych cen w przypadku klientów, którzy 
będą realizowali transakcję w formie gotówkowej. Generalna zasada powszechnej akceptacji 
gotówki nie jest w projekcie aktu uznana za bezwarunkową – zwolnienia dotyczą sprzedaży 
dóbr i usług przez telefon oraz z wykorzystaniem sieci Internet. Dodatkowo przewidziano 
sankcje w stosunku do podmiotów nierespektujących ww. wymogów: 2500 dolarów za pierw-
sze tego rodzaju naruszenie oraz nie więcej niż 5000 dolarów amerykańskich za drugie 
i kolejne naruszenie.

Izrael

Według danych publikowanych przez Bank of Israel (BoI) na koniec 2018 r. wartość obiegu 
gotówkowego wyniosła 85,9 mld szekli (NIS) i wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem 
o mniej więcej 4%. Wzrost ten jest zbliżony do uśrednionych danych uzyskiwanych w ciągu 
trzech wcześniejszych lat (ok. 5%) oraz niższy w porównaniu ze średnimi wartościami z dzie-
sięciolecia (ok. 10%)85. Jednocześnie badania zwyczajów płatniczych wskazują, że gotówka 
pozostawała aktywnym instrumentem płatniczym, wykorzystywanym w przypadku 26% 
transakcji. Z kolei karty kredytowe i debetowe posłużyły do zapłaty w ok. 38% transak-
cji86. W 2019 r., przy wartości obiegu gotówkowego wynoszącej 87,2 mld NIS oraz wzroście 

80 Coronavirus and cash: Why consumers should be cautious, but not fearful of handling dollars, „Bankrate”, 
27 marca 2020 r.

81 Consumer Payments and the COVID-19 Pandemic: A Supplement to the 2020 Findings from the Diary 
of  Consumer Payment Choice, 31 lipca 2020 r., Federal Reserve of San Francisco.

82 Currency in Circulation: Value, 21 kwietnia 2021 r., Federal Reserve System.
83 Payment Choice Act of 2019 – text, 116th Congress (2019–2020), Kongres Stanów Zjednoczonych.
84 Payment Choice Act of 2019 – summary, 116th Congress (2019–2020), Kongres Stanów Zjednoczonych.
85 Annual Report of the Currency Department for 2018, Bank of Israel, 24 lipca 2019 r., https://www.boi.org.il/

en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/24–07–2019.aspx.
86 Excerpt from the forthcoming Annual Report of the Currency Department: Survey of the public’s cash use 

habits, Bank of Israel, 23 lipca 2019 r., https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/
Pages/23–7-19.aspx.
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o 2% w ujęciu rocznym, nasuwał się wniosek o umiarkowanym przyroście pieniądza gotów-
kowego na rynku, jednak wraz z wystąpieniem pandemii odnotowano znaczące zmiany 
w tym zakresie. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu 6 miesięcy, od marca do sierpnia 2020 r., 
wartość obiegu zwiększyła się aż o 15,7%. Jak wskazuje BoI, w tym czasie konsumenci zwró-
cili się w kierunku gotówki jako powszechnego środka płatniczego, zwiększającego indywi-
dulane poczucie bezpieczeństwa. W związku z powyższym Departament Walut (Currency 
Department) BoI rozpoczął działania uwzględniające wystąpienie hipotetycznych scenariu-
szy rozwoju sytuacji na rynku oraz ich możliwego wpływu na popyt i wykorzystanie gotówki 
jako środka płatniczego. W ramach tych czynności BoI zachęca konsumentów do korzystania 
z nowoczesnych rozwiązań płatniczych, jednocześnie podkreślając zasadniczą rolę gotówki 
jako środka płatniczego w Izraelu87.

Nadzór sektora bankowego leży w gestii departamentu (Banking Supervision Department) 
funkcjonującego w ramach struktur BoI. Regulacje obejmują 16 banków, instytucję finan-
sową oraz dwa podmioty świadczące usługi bankowo-finansowe. Dodatkowo cztery banki 
zagraniczne mają swoje oddziały na terytorium kraju88.

W ostatnich latach odnotowywany jest spadek liczby placówek bankowych oraz bankoma-
tów. Statystyki wskazują, że ok. 70% urządzeń należy do niezależnych operatorów, a blisko 
30% stanowi własność banków. Jednocześnie ok. 90% banknotów wypłacanych jest przez 
konsumentów za pośrednictwem bankomatów będących własnością banków. Biorąc pod 
uwagę powyższe, BoI podjął następujące inicjatywy w odniesieniu do sektora bankowego, 
ukierunkowane na zapewnienie dostępności pieniądza gotówkowego:
 § W przypadku planowanej likwidacji placówki bankowej bank zobowiązany jest do zapew-

nienia dwóch bankomatów wyposażonych w moduł umożliwiający wpłatę i wypłatę 
środków. Każdorazowe zamknięcie placówki bankowej podlega analizie Departamentu 
Nadzoru Bankowego BoI. Regulacje nie odnoszą się do ograniczania obsługi gotówkowej 
lub kasjerskiej w placówkach.

 § Minimum 15% bankomatów powinno dysponować najniższym nominałem banknotów, 
tj. 20 NIS.

 § Wprowadzono obowiązkowy algorytm w odniesieniu do wypłat o wartości poniżej 1000 
NIS, realizowanych przez konsumentów za pośrednictwem bankomatów. W tym przy-
padku w ramach wypłaty konsument otrzymuje pięć pierwszych banknotów o nominale 
20 NIS lub – w sytuacji braku tego nominału w urządzeniu – dwa pierwsze banknoty 
o nominale 50 NIS. W czasie pandemii z uwagi na panujące warunki BoI wprowadził 
pewne odstępstwa od tej reguły.

W ramach działań planowanych na 2022 r. przyjęto wdrożenie bankomatów z funkcją 
recyklera (obecnie banki ich nie posiadają) oraz regulacje zobowiązujące banki do umoż-
liwienia wzajemnego uznawania wpłat dokonywanych we wpłatomatach różnych banków. 
W praktyce klient banku będzie mógł wpłacić gotówkę nie tylko we wpłatomacie należącym 
do banku, w którym ma konto, lecz także w urządzeniach innych banków, wraz z uznaniem 
rachunku prowadzonego w swoim banku89.

87 The Currency Department’s Annual Report for 2019, Bank of Israel, 11 marca 2021 r., https://www.boi.org.il/
en/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/skira2019.aspx.

88 Cash and Treasury Management Country Report Israel, PNC Bank, National Association (PNC), Association 
for Financial Professionals (AFP), styczeń 2019 r.

89 BOI policy and cash management strategy in relation to ATMs, Amir Safranovich, Head of Cash Management 
Division, Bank of Israel, konferencja Self-Service Banking 2021, 26 maja 2021 r.
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4.2.  Działania podejmowane w państwach o przeważającej liczbie transakcji 
bezgotówkowych

Nowa Zelandia

Z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez Reserve Bank of New Zealand (RBoNZ) wynika, 
że ponad 80% konsumentów korzystało przy realizacji codziennych transakcji z kart płat-
niczych; w przypadku gotówki było to 7%. Jednocześnie jednak aż 75% Nowozelandczyków 
deklarowało, że zawsze ma w portfelu pewną sumę pieniędzy. Ponadto blisko 7 na 10 respon-
dentów wskazało, że przechowuje gotówkę na wypadek konieczności szybkiego skorzystania 
z własnych środków. Bank centralny analizował również kanały dostępu do gotówki pod 
względem preferencji konsumentów. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 70% ankieto-
wanych najczęściej pobiera gotówkę z bankomatów, a 12% zaopatruje się w banknoty przy 
okazji zakupów w supermarkecie90.

Pomimo że regulacje prawne nie obligują sprzedawców do bezwzględnego akceptowania płat-
ności gotówkowych, RBoNZ nawołuje do powszechnego przyjmowania banknotów i monet 
jako zapłaty za towary i usługi. Bank centralny, równolegle do monitorowania i analizowania 
trendów na rynku, wskazuje na ważne cechy gotówki z uwagi na status prawnego środka 
płatniczego, który umożliwia użytkownikowi społeczną i finansową aktywność, jak również 
ułatwia bezpośrednie rozliczenia pomiędzy konsumentami, gwarantując jednocześnie autono-
miczność. Z uwagi na powyższe jeszcze w 2017 r. zainicjowano działania skupione na rewizji 
przyszłości gotówki. Bank centralny dokonał wówczas przeglądu systemowego funkcjonowa-
nia obrotu gotówkowego. Historycznie rola RBoNZ skupia się na emisji banknotów i monet 
w celu zaspokojenia rynkowego popytu. Gotówka z banku centralnego pobierana jest przez 
banki, które również odprowadzają banknoty i monety do RBoNZ. Strumień pobranej gotówki 
dystrybuowany jest do przedsiębiorców, sieci detalicznych oraz konsumentów poprzez oddziały 
banków oraz urządzenia samoobsługowe (np. bankomaty). Z kolei procesowanie odprowadza-
nej gotówki, jej przechowywanie oraz niszczenie znaków pieniężnych uznanych za nienadające 
się do obiegu leży w gestii banku centralnego. W praktyce dystrybucja gotówki do konsumen-
tów oraz jej transport do/z sieci detalicznych wykonywane są na podstawie komercyjnej współ-
pracy pomiędzy bankami a innymi podmiotami, tj. firmami CIT91. Wspomniany powyżej 
przegląd analityczny systemu dystrybucji gotówki pomiędzy bankiem centralnym a rynkiem 
wykazał potrzebę uzupełnienia uregulowań prawnych w zakresie pieniądza gotówkowego. 
Ostatecznie w 2018 r. uzupełniono zapisy ustawy o banku centralnym w zakresie wyłącznego 
prawa RBoNZ do emisji banknotów i monet w ilości zaspokajającej społeczny popyt.

Następnie w 2019 r., po przeprowadzeniu szerokich społecznych konsultacji, wskazano prio-
rytetowe działania ukierunkowane na zdefiniowanie na nowo nadzorczej i regulacyjnej roli 
banku centralnego na rynku obrotu gotówkowego. Podejmowane prace skupiono na uspraw-
nieniach w zakresie wzmocnienia efektywności obrotu gotówkowego, z uwzględnieniem 
analizy nowych rozwiązań i technologii na rynku płatniczym92.

90 Cash Use in New Zealand – Public Survey 2019 High Level Findings, Reserve Bank of New Zealand, 
30  października 2019 r.

91 Firmy CIT (cash-in-transit) to przedsiębiorcy, którym banki mogą powierzyć czynności transportowania 
wartości pieniężnych, ich przeliczania oraz sortowania i pakowania.

92 The Future of Cash – Te Moni Anamata, The Future of Cash Use – Te Whakamahinga Moni Anmata, Reserve 
Bank of New Zealand, 2019 r.
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Tymczasem pandemia koronawirusa rzuciła nowe światło na znaczenie gotówki w obliczu 
wystąpienia niespodziewanych zjawisk. Bank centralny doświadczył znacznego wzrostu 
popytu na pieniądz gotówkowy, a w samym marcu 2020 r. wartość pobrań osiągnęła aż 800 
mln dolarów nowozelandzkich, tj. o 650 mln więcej niż w marcu 2019 r. W efekcie w II kwar-
tale 2020 r. odnotowano 15-procentowy wzrost wartości obiegu w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku poprzedniego. Bank centralny wskazuje również, że w latach 2018–2019 
liczba placówek bankowych oferujących obsługę gotówkową oraz bankomatów spadła o 2%, 
co z kolei utrudnia dostępność pieniądza gotówkowego. Należące do banków placówki oraz 
bankomaty są w konsekwencji koncentrowane w zurbanizowanych regionach kraju i tworzą 
równolegle obszary o utrudnionym dostępie do gotówki. W opinii analityków RBoNZ zjawi-
sko to w naturalny sposób skutkuje spadkiem popularności gotówki93.

Powyższe doświadczenia skierowały prace banku centralnego na wzmocnienie jego roli 
w obrocie gotówkowym z emitenta pieniądza gotówkowego w zakresie odpowiadającym 
zapotrzebowaniu rynku na banknoty i monety na holistyczne nadzorowanie i regulację 
obrotu gotówkowego. W lutym 2020 r. Ministerstwo Finansów wyraziło poparcie dla stra-
tegii RBoNZ w zakresie aktywnej roli banku centralnego na rynku obrotu gotówkowego. 
Równolegle RBoNZ zainicjował opracowanie planów awaryjnych w zakresie utrzymania 
płynnego zaopatrywania w gotówkę we współpracy z uczestnikami rynku obrotu gotów-
kowego, a w lipcu 2020 r. w strukturze banku centralnego powołano nowy departament 
– Money and Cash – odpowiedzialny za obszar produkcji, dystrybucji oraz bieżącej analizy 
rozwiązań formalnych w zakresie przyszłości gotówki. Ponadto rozważane są rozwiązania 
w zakresie ewentualnego kierunku rozwoju modelu banku centralnego, od powierzenia 
obsługi gotówki jednemu podmiotowi na zasadzie modelu delegowania zadań, po model 
joint-venture, w którym bank centralny tworzy z innymi podmiotami spółkę zajmującą się 
wszystkimi aspektami hurtowego obrotu gotówkowego94.

Australia

Od 2007 r. Reserve Bank of Australia (RBoA) przygotowuje co trzy lata badania dostarczające 
informacji na temat zwyczajów płatniczych konsumentów. Piąte tego typu badanie, przepro-
wadzone w październiku i listopadzie 2019 r., tuż przed pandemią koronawirusa, potwier-
dziło ewolucję w zakresie preferencji społecznych odnośnie do poszczególnych kanałów 
płatniczych. Australijscy konsumenci coraz chętniej korzystają z kart płatniczych, które pod 
względem liczby stanowią 63% płatności. W przypadku banknotów i monet udział w płat-
nościach wynosi 27%, co oznacza spadek z 69% wskazanych w badaniu przeprowadzonym 
w 2007 r. Pod względem wartości udział płatności gotówkowych wyniósł ok. 10% i w tym 
przypadku odnotowano spadek z blisko 40% uzyskanych w 2007 r. Warto jednak wskazać, 
że blisko 15% respondentów korzysta z gotówki w przypadku ponad 80% bezpośrednio prze-
prowadzanych transakcji, a ok. 10% reguluje za pomocą banknotów i monet wszystkie swoje 
transakcje. Gotówka stanowi znaczny, bo 45-procentowy udział w przypadku transakcji 
o niższej wartości, tj. do 10 dolarów australijskich. Konsumenci preferują płatności gotów-
kowe przede wszystkim z uwagi na własne preferencje, np. łatwiejszą kontrolę wydatków, 
jak również z uwagi na status pieniądza gotówkowego jako powszechnie akceptowanego 

93 Working together to be ‘on the money’, Christian Hawkesby, Reserve Bank of New Zealand, przemówienie 
z The Royal Numismatic Society of New Zealand, 19 października 2020 r.

94 Ibidem.
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środka płatniczego. Ponadto ponad 40% Australijczyków przyznaje, że przechowuje gotówkę 
z pobudek przezornościowych. Wyniki badania wskazują jednocześnie, że wraz z rozwojem 
technologii i ekspansją rozwiązań proponowanych na rynku płatniczym konsumenci coraz 
chętniej dokonują płatności zbliżeniowych nie tylko za pomocą kart, lecz także telefonów95.

Podążając za zmianami na rynku, bank centralny opublikował w listopadzie 2019 r. doku-
ment stanowiący wstęp do głębokiej analizy regulacji dotyczących płatności detalicznych, 
a w szczególności tych przeprowadzanych za pomocą kart płatniczych, jak również przy 
wykorzystaniu innych elektronicznych instrumentów płatniczych, np. wirtualnych portfeli 
czy tokenów płatniczych. Bank centralny, dokonując przeglądu wspomnianych regulacji, 
m.in. pod kątem opłat, otworzył etap konsultacji rynkowych w zakresie ewentualnych suge-
stii zmian regulacji płatności detalicznych, zachęcając równocześnie interesariuszy rynku 
obrotu gotówkowego do aktywnego uczestnictwa w procesie projektowania przepisów96. 
Według przyjętych założeń prace analityczne miały zostać ukończone jeszcze w 2020 r., jed-
nak z uwagi na nieprzewidziane dla rynku skutki pandemii koronawirusa termin ten prze-
sunięto na 2021 r.97

Pandemia koronawirusa stała się momentem zwrotnym w przypadku popytu na pieniądz 
gotówkowy w Australii. Wartość obiegu wzrosła ponadprzeciętnie, jednak równolegle udział 
płatności gotówkowych się nie zwiększył, co mogło z kolei wskazywać na silną potrzebę 
przezornościowego gromadzenia środków finansowych przez konsumentów. Znaczny przy-
rost wartości obiegu rozpoczął się w marcu 2020 r., tj. w okresie wprowadzania restrykcji 
wynikających z pandemii, i w ciągu roku, do końca lutego 2021 r., osiągnął aż 17,1%. W ostat-
nim 10-leciu odnotowywano w Australii średnio 5-procentowy roczny wzrost obiegu, zatem 
zjawiska występujące na rynku gotówkowym w czasie pandemii znacznie wykraczają ponad 
dotychczasowe normy. Jednocześnie zaobserwowano znaczny wzrost udziału banknotów 
wysokich nominałów (tj. 50 i 100 dolarów australijskich) w pobraniach banknotów z RBoA. 
Około 70% banknotów pobieranych od połowy marca 2020 r. z banku centralnego stanowił 
nominał 50 dolarów, natomiast blisko 20% – 100 dolarów. Z drugiej strony zaobserwowano 
istotny spadek odprowadzeń gotówki do banku centralnego i tendencję do zatrzymywania 
przez banki nadwyżek gotówkowych. Zjawiska te ulegały osłabieniu wraz ze stopniowym 
rozluźnianiem obostrzeń związanych z pandemią98.

Spadkowi popularności gotówki jako środka transakcyjnego, w szczególności w okresie 
pierwszych dwóch miesięcy pandemii w Australii, towarzyszyło obniżenie liczby wypłat 
z bankomatów o blisko połowę. Z końcem 2020 r. liczba ta nadal była niższa o 20% w sto-
sunku do danych sprzed pandemii, tj. z lutego 2020 r. W tym czasie, z uwagi na restrykcje 
sanitarne skutkujące niedostępnością części bankomatów i placówek bankowych, również 
dostęp do gotówki był utrudniony. Ponadto, jak potwierdziły badania RBoA, we wrześniu 
2020 r. 45% konsumentów doświadczyło odmowy akceptacji gotówki w punkcie handlo-
wym, co stanowi wzrost o 22 pkt proc. w porównaniu z informacjami pozyskanymi w 2019 r. 
Analogiczne badanie banku centralnego przeprowadzone wśród właścicieli punktów handlo-
wych wskazało, że we wrześniu 2020 r. więcej punktów akceptowało płatności regulowane 

95 2019 Consumer Payment Survey, James Caddy, Luc Delaney, Chay Fisher, Clare Noone, biuletyn Reserve 
Bank of Australia, 19 marca 2020 r.

96 Review of Retail Payments Regulation: Issues Paper, Reserve Bank of Australia, listopad 2019 r.
97 Review of Retail Payments Regulation – Postponement.
98 Cash Demand during COVID-19, Rochelle Guttmann, Charissa Pavlik, Benjamin Ung, Gary Wang, biuletyn 

Reserve Bank of Australia, 18 marca 2021 r.
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za pomocą kart płatniczych (99,4%) niż przy wykorzystaniu gotówki (98,3%). Kolejna edy-
cja badania, przeprowadzona we wrześniu 2020 r., wykazała jednak spadek liczby punktów 
handlowych akceptujących gotówkę o 3,6 pkt proc. przy równoczesnym wzroście  punktów 
akceptujących karty płatnicze o 0,5 pkt proc.99

Bank centralny, poza zwiększonym popytem na gotówkę, zmagał się w czasie pandemii 
z wyzwaniami związanymi z dystrybucją i procesowaniem gotówki. RBoA, działając jako 
hurtowy dostawca gotówki, wydaje banknoty czterem największym bankom, które z kolei 
zajmują się dystrybucją gotówki w zakresie zgłaszanego przez klientów w całym kraju 
zapotrzebowania. W okresie pandemii, pomimo restrykcji w zakresie zachowania dystansu 
społecznego oraz trudności z organizacją transportów, bank centralny, banki oraz firmy 
CIT sprostały wyzwaniom, zaspokajając ponadprzeciętny popyt na gotówkę dzięki efek-
tywnej współpracy. Banknoty pobierane są przez banki z centrum gotówkowego RBoA 
w Melbourne, natomiast w marcu oraz lipcu 2020 r. z uwagi na niespodziewanie wysokie 
zapotrzebowanie na gotówkę ze strony rynku dwukrotnie uruchomiono również zapasowe, 
awaryjne centrum gotówkowe w Sydney. Bank centralny zmierzył się również z trudno-
ściami w postaci nieznacznych opóźnień w produkcji banknotów oraz trudności z przepro-
wadzaniem kontroli odbiorczych. W 2020 r. z uwagi na konieczność zmian organizacyjnych 
pracy zespołów wynikających z pandemicznych obostrzeń spadła również efektywność prze-
liczania i sortowania banknotów oraz tymczasowo zawieszono kontrole jakości banknotów 
obiegowych, przeprowadzane w firmach CIT. Pomimo powyższych wyzwań bank centralny 
zdołał zapewnić banknoty w ilości odpowiadającej na zgłaszany przez rynek popyt.

Szwecja

Według badań przedstawionych przez bank centralny Sveriges Riksbank w 2020 r. 9% oby-
wateli uregulowało swoją ostatnią płatność za pomocą gotówki. W Szwecji obserwuje się 
sukcesywne zmniejszanie roli gotówki, a jeszcze w 2010 r. odsetek konsumentów płacących 
gotówką sięgał 39%100.

W 2016 r. bank centralny we współpracy z komisją parlamentu szwedzkiego Riksdag ana-
lizował propozycje zmian w obszarze zarządzania gotówką, kosztów z nią związanych, 
a także roli Riksbanku w zarządzaniu gotówką pod kątem zapewnienia do niej dostępu101. 
Skutkiem tych prac był przygotowany w czerwcu 2018 r. raport zawierający studium dostęp-
ności gotówki w kraju. Szwedzki parlament przyjął natomiast w listopadzie 2019 r. ustawę 
o usługach płatniczych (Payment Services Act), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. 
Podstawowym rozwiązaniem, przyjętym w prawie, jest zobligowanie sześciu największych 
szwedzkich banków102 do zapewnienia dostępu do gotówki na terytorium Szwecji w celu 
zapewnienia ustalonego, minimalnego stopnia dostępu do usług gotówkowych konsumen-
tom oraz podmiotom instytucjonalnym103. Określono również, że nie więcej niż 0,3% popula-
cji powinno znajdować się w odległości większej niż 25 km od miejsca wypłaty gotówki oraz 

99 Ibidem.
100 Payments in Sweden 2020, Sveriges Riksbank, 29 października 2020.
101 Secure access to cash – report from the Riksbank Committee, Sveriges Riksbank, 16 kwietnia 2020 r.
102 Ustawa obejmuje swoim zakresem podmiotowym instytucje finansowe oraz oddziały, które są depozy-

tariuszami środków finansowych w wysokości powyżej 70 mld koron szwedzkich (w momencie projekto-
wania przepisów warunek ten spełniało 6 podmiotów).

103 Secure access to cash – report from the Riksbank Committee, Sveriges Riksbank, 16 kwietnia 2020 r.
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nie więcej niż 1,22% populacji – w odległości nie większej niż 25 km od miejsca deponowania 
gotówki. Ustawa ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i dotyczy ułatwień dla 
wszystkich zainteresowanych dalszym korzystaniem z gotówki.

Dodatkowo w marcu 2020 r. w celu zachowania nieprzerwanego procesu zaopatrywania 
w gotówkę, w szczególności w obliczu nieprzewidzianych trudności, bank centralny poin-
formował, że jako wsparcie dla oddziału w Märsta przewidziano otwarcie 2 dwóch centrów 
gotówkowych: w Falun (2020 r.) i w Jönköping (wiosną 2021 r.)104. Planowane są dalsze działania 
prawne na rzecz zwiększenia roli banku centralnego w obrocie gotówkowym, w tym doty-
czące deponowania gotówki, jak również doprecyzowanie ról banku centralnego oraz innych 
uczestników rynku w łańcuchu dystrybucji gotówki. Dyskutowane obecnie zmiany w ustawie 
regulującej funkcjonowanie banku centralnego są planowane do wdrożenia od 2023 r.

Warto podkreślić, że Europejski Bank Centralny, wydając opinię odnośnie do omawianej 
regulacji szwedzkiej, wskazał, że: „wszystkie państwa członkowskie, również te spoza strefy 
euro, powinny podejmować stosowne środki w celu zapewnienia, by instytucje finansowe 
i zagraniczne oddziały instytucji finansowych, działające na terytorium danego kraju, 
zapewniały odpowiedni dostęp do usług gotówkowych, w celu ułatwienia niezakłóconego 
funkcjonowania używania gotówki”105.

Norwegia

Norwegia jest krajem o najniższym w Europie deklarowanym wykorzystaniu gotówki w trans-
akcjach płatniczych, który w 2020 r. wyniósł 3% i spadł o 5 pkt proc. w stosunku do wyników 
uzyskanych w badaniu z 2019 r.106 Jednocześnie przepisy regulujące funkcjonowanie banku 
centralnego Norges Bank nie tylko wskazują, że banknoty i monety emitowane przez bank 
centralny są prawnym środkiem płatniczym, lecz także zezwalają na odmowę przyjmowania 
monet w liczbie większej niż 25 każdego nominału w ramach pojedynczej płatności. Przepisy 
nie precyzują jednak, co wiąże się z pojęciem prawnego środka płatniczego. Z kolei w ustawie 
o umowach finansowych określono, że konsument ma w każdym przypadku prawo do regu-
lowania zobowiązania w stosunku do przyjmującego przy wykorzystaniu środka płatniczego. 
Termin „konsument” obejmuje osobę fizyczną, która nie zamierza wykorzystać zakupionego 
towaru lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Norges Bank uważa ten 
przepis za dyskusyjny i nieprecyzyjny. W piśmie do Ministra Finansów z 31 stycznia 2019 r. 
wskazał na wagę gotówki dla skuteczności systemu płatniczego oraz konieczność doprecy-
zowania przepisów ww. ustawy107. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa 
Publicznego rozpatruje zgłoszoną potrzebę doprecyzowania tej kwestii.

W ostatnich latach w Norwegii prowadzone są działania na rzecz zapewnia dostępności 
gotówki, obejmujące między innymi:
 § porozumienie pomiędzy bankami dotyczące możliwości krzyżowego korzystania klien-

tów z usług gotówkowych oferowanych w innym banku niż ten, w którym dany klient 
posiada konto,

104 Riksbank opens offices in Falun and Jönköping, Sveriges Riksbank, 17 marca 2021 r.
105 Opinion of the European Central Bank on requirement for certain credit institutions and branches to provide 

cash service (CON/2019/41), 26 listopada 2019 r., European Central Bank, s. 3.
106 Financial Infrastructure Report 2020, Norges Bank.
107 The right to pay cash, 27 sierpnia 2020 r., Norges Bank.
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 § usługę wpłat i wypłat na konto lub z konta bankowego w punkcie sprzedaży,
 § zobowiązanie banków od kwietnia 2018 r. w drodze regulacji Ministerstwa Finansów 

do zapewnienia obsługi gotówkowej, w tym w sytuacjach zwiększonego popytu 
na gotówkę lub w przypadku awarii systemów służących do rozliczeń elektronicznych, 
przy czym przyjęte rozwiązania mają być udokumentowane i regularnie weryfikowane,

 § podejmowanie przez właściwe pod względem kompetencji ministerstwo (Ministerstwo 
Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego) dalszych prac analitycznych nad możli-
wymi regulacjami dotyczącymi niezakłóconych płatności gotówkowych108.

Wskutek powyższego w raporcie z 2021 r. Ministerstwo Finansów wyraziło stanowi-
sko co do konieczności jasnego uregulowania obowiązku zapewnienia konsumentom 
w Norwegii możliwości zarówno wpłaty, jak i wypłaty środków finansowych. Kwestię tę 
przekierowano do właściwego pod względem kompetencji regulatora rynku usług finan-
sowych – Finanstilsynet – w celu opracowania propozycji przepisów obligujących banki 
do zapewnienia obsługi gotówkowej klientom własnymi zasobami lub umownie, zlecając 
te usługi wyspecjalizowanym podmiotom przy jednoczesnym nadzorze danego banku109.

Finlandia

Według badania ankietowego banku centralnego Suomen Pankki (SP) w 2020 r. transak-
cje gotówkowe stanowiły 5,5% transakcji deklarowanych przez respondentów. Podobnie jak 
w przypadku Norwegów Finowie również coraz częściej sięgają po bezgotówkowe instru-
menty płatnicze. Jak zauważono, rok wcześniej odsetek płatności gotówkowych był wyższy 
o 1 pkt proc., a w 2010 r. wynosił 28,4%. Warto podkreślić, że 45% ankietowanych wska-
zało, że dokonuje płatności gotówkowych tam, gdzie korzystanie z karty jest utrudnione lub 
wygodniej jest zapłacić gotówką. Należy również zaznaczyć, że 89,2% konsumentów wyraża 
zadowolenie z dostępu do gotówki oferowanego za pośrednictwem banków, sieci bankoma-
tów oraz wypłat sklepowych110.

W Finlandii bank centralny, banki, podmioty obsługujące bankomaty, firmy CIT i podmioty 
obsługujące gotówkę, centra gotówkowe oraz sklepy detaliczne wspólnie uczestniczą w obsłu-
dze gotówki oraz jej transporcie, tj. są odpowiedzialne za zaopatrywanie rynku w gotówkę. 
Podział zadań pomiędzy bankiem centralnym oraz uczestnikami rynku gotówkowego 
z sektora komercyjnego ewoluował na przestrzeni lat. Do głównych zadań SP należy udział 
w zarządzaniu zaopatrywaniem rynku w gotówkę oraz emisja banknotów. Równolegle 
bank centralny czuwa nad zachowaniem efektywności cyklu gotówkowego oraz jego struk-
tury, zapewniając tym samym społeczeństwu możliwość korzystania z wymaganych usług, 
niezależnie od panujących warunków. Istotne jest zapewnienie konsumentom możliwości 
wyboru preferowanego środka płatniczego, a tym samym równoważne traktowanie metod 
płatniczych. Kluczowe staje się również zagwarantowanie kanałów dostępu do gotówki, 
m.in. bankomatów. W Finlandii bankomaty już od dawna nie są własnością banków, które 
przekazały je podmiotom trzecim, stosując tzw. ATM pooling strategy111. Pierwsze urządzenia 
funkcjonujące w ramach tego rozwiązania pojawiły się już 25 lat temu, a usługa począt-

108 Financial Infrastructure Report 2020, Norges Bank, kwiecień 2020 r.
109 Financial Infrastructure Report 2021, Norges Bank, kwiecień 2021 r.
110 Cash statistics 2020, Suomen Pankki.
111 Anja Harju, Heli Snellman, The future of cash in Finland a basic service secured by law, kwiecień 2021 r., 

www.bofbulletin.fi.
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kowo przeznaczona była na potrzeby wypłaty środków z bankomatów wyłącznie wydających 
gotówkę klientom. Od 2012 r. rozwiązanie dostępne jest również w ramach wpłatomatów 
oraz recyklerów112. W praktyce klienci banków współpracujących w ramach powyższego sche-
matu są zazwyczaj uprawnieni do kilkukrotnej, comiesięcznej, darmowej wypłaty środków 
z rachunku za pośrednictwem bankomatu. Przyjęte przez grupy banków opłaty za usługi 
korzystania z bankomatów są różne, a zbiorcze tabele prowizji i opłat klienci mogą zweryfi-
kować na dedykowanej stronie internetowej (www.maksutilivertailu.fine.fi)113. ATM pooling 
funkcjonuje również w Szwecji, natomiast etap wdrożeniowy rozwiązania prowadzony jest 
w Holandii, Francji oraz Belgii114.

W czasie pandemii koronawirusa odnotowano dalszy spadek wykorzystania gotówki 
w transakcjach płatniczych, jednakże 69% społeczeństwa deklarowało dalsze jej wykorzy-
stanie w przypadku wystąpienia istotnych z indywidualnego punktu widzenia okoliczności. 
Równolegle 28% Finów zwiększyło skalę wykonywanych do tej pory zakupów online. W obli-
czu postępującej cyfryzacji bank centralny zwracał uwagę na istotę podnoszenia świadomo-
ści społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa płatności elektronicznych115.

Jednocześnie na mocy rekomendacji grupy Europejskiego Banku Centralnego ds. praw-
nego środka płatniczego przyjmuje się, że w Finlandii, co do zasady, płatności gotówkowe 
powinny być akceptowane. W praktyce jednak zdarza się, że niektóre organy władz publicz-
nych, w tym odpowiedzialnych za transport publiczny, administrowanie opłatomatami czy 
pobieranie podatków, nie przyjmują już płatności w gotówce.

Model zaopatrywania rynku przez bank centralny w gotówkę ewoluował w Finlandii w kie-
runku pozycji Suomen Pankki jako hurtownika, natomiast konsumenci oraz punkty han-
dlowo-usługowe pozyskują gotówkę z sektora prywatnego. Jednocześnie, mając na uwadze 
znaczenie bliskiej współpracy pomiędzy bankiem centralnym a sektorem komercyjnym, 
jesienią 2018 r. Suomen Pankki opracował założenia do strategii zarządzania obrotem 
gotówkowym w Finlandii. Działania skupiono między innymi na: dostępności gotówki oraz 
możliwości jej powszechnego wykorzystania, co najmniej w niezbędnych codziennych trans-
akcjach, jak również na zapewnieniu klientom banków łatwego dostępu do ich oszczędności, 
w tym określonej liczby wypłat z konta bankowego bez ponoszenia przez konsumenta dodat-
kowych opłat. Bank centralny wskazuje również, że w przypadku, gdy dostępność i akcep-
tacja gotówki są kluczowymi elementami usług świadczonych obywatelom, zasadne jest ich 
zagwarantowanie odpowiednimi przepisami prawa116.

Dania

Jak wskazują badania przeprowadzone w 2019 r., płatności gotówkowe w Danii sta-
nowiły 13,5% wszystkich transakcji, a ich udział spadł w stosunku do danych z 2018 r. 

112 ATM Pooling Model Evolves to Serve Consumers in New and Innovative Ways, Case Study, luty 2020 r. 
DieboldNixdorf.com.

113 Anja Harju, Heli Snellman, The future of cash in Finland a basic service secured by law, kwiecień 2021 r., 
www.bofbulletin.fi.

114 Mark Aldred, Banks turn to ATM pooling strategies, 17 maja 2021 r., Auriga, bobsguide.com.
115 COVID-19 is accelerating the payment revolution, 19 maja 2021 r., Bank of Finland Bulletin 2/2021, 

www.bofbulletin.fi.
116 Anja Harju, Heli Snellman, The future of cash in Finland a basic service secured by law, kwiecień 2021 r., 

www.bofbulletin.fi.



Działania podejmowane w zakresie obrotu gotówkowego w wybranych krajach

87Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

o 2,4 pkt proc.117 Jednocześnie jednak należy wskazać, że duńska ustawa o usługach płat-
niczych została uzupełniona o zasadę tzw. cash rule118. Zgodnie z jej treścią akceptant 
(tj. punkt handlowo-usługowy) akceptujący bezgotówkowe instrumenty płatnicze jest 
zobowiązany do obligatoryjnej akceptacji płatności w formie gotówki, o ile taką płat-
ność przyjmuje pracownik, a nie jest ona realizowana poprzez np. kasę samoobsługową. 
Przewidziane wyjątki w zakresie braku konieczności akceptowania gotówki w regulowa-
niu płatności obejmują płatności dokonywane on-line, za pomocą samoobsługowych punk-
tów handlowo-obsługowych (tj. bez fizycznej obecności sprzedawcy) oraz w związku z limi-
tami płatności gotówką z uwagi na unormowania dotyczące materii zapobiegania praniu 
pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu. „Cash rule” obowiązuje zarówno w odnie-
sieniu do sektora przedsiębiorstw, jak i w przypadku należności uiszczanych w związku 
z działaniem administracji publicznej. Mając na względzie niezwykle dynamiczny rozwój 
obrotu bezgotówkowego w kraju, duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) – 
przy okazji implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy PSD2119 – zwrócił 
się do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z prośbą o wydanie opinii w kwestii doda-
nia nowego wyłączenia, odnoszącego się do „cash rule”120. W 2018 r. wdrożono rozwiąza-
nie polegające na braku obowiązku akceptacji gotówki również w godzinach nocnych, tj. 
między 22 a 6. Propozycja legislacyjna zakładała przy tym przyznanie właściwemu mini-
strowi kompetencji do wydania rozporządzenia, w którym przewidziane zostaną wyjątki 
od ww. wyłączenia (tj. nakaz przyjmowania płatności gotówką bez względu na ramy cza-
sowe). Jako główne przyczyny uzasadniające takie stanowisko, poza coraz większą domi-
nacją obrotu bezgotówkowego w ramach rozliczeń na gruncie stosunków handlowych, 
wskazano zmniejszanie kosztów związanych z cash handling oraz kwestie zapewnienia 
bezpieczeństwa obrotu (zmniejszenie lub wyeliminowanie liczby napadów, których celem 
jest dokonanie kradzieży gotówki, co ma miejsce szczególnie w godzinach nocnych). EBC 
przyjął z zadowoleniem chęć utrzymania „cash rule” w prawie duńskim i ochrony gotówki 
jako powszechnie akceptowanego środka płatniczego. Jednocześnie uznano, że ewentu-
alne wprowadzenie nowego wyłączenia od tej zasady, będącego przedmiotem opinii, nie 
sprzeciwia się właściwym w tej materii uregulowaniom unijnym.

117 Share of cash in total payment transactions in Denmark from 2016 to 2019, Statista GmbH.
118 Report on the role of cash in society, Danish Payment Council, sierpień 2016 r.
119 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług 

płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/
UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, Dz.Urz. UE L 337, 23.12.2015, 
str. 35–127.

120 Opinion of the European Central Bank of 21 March 2017 on limiting the obligation to receive cash pay-
ments (CON/2017/8).
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Działalność NBP w ramach obrotu gotówkowego obejmuje zamówienia na produkcję bank-
notów i monet u producentów, kontrolę ich jakości, jak również weryfikację autentyczności 
i jakości obiegowej znaków pieniężnych oraz ich przechowywanie i dystrybucję. Oprócz funkcji 
operacyjnej w zakresie zaopatrywania banków w banknoty i monety NBP realizuje też funk-
cje regulacyjne i monitoruje rynek obrotu gotówkowego, a także stanowi katalizator zmian 
na rynku. W praktyce obszar rynku obrotu gotówkowego, na który NBP oddziałuje za pośred-
nictwem regulacji dotyczących pobierania i odprowadzania waluty polskiej, obejmuje głównie 
banki. Jednocześnie uczestnikami krajowego obrotu gotówkowego, poza bankiem central-
nym i bankami, są również producenci znaków pieniężnych, firmy CIT procesujące gotówkę 
na rzecz banków, operatorzy bankomatów, sieci handlu detalicznego i konsumenci.

NBP pełni również rolę aktywnego uczestnika rynku obrotu gotówkowego. Zaangażowanie 
to przekłada się na dialog prowadzony z uczestnikami rynku za pośrednictwem spotkań 
i ankiet, znajduje również odzwierciedlenie w konsultowaniu projektowanych regulacji i roz-
wiązań oraz dyskusji o zmianach zachodzących w obrocie gotówkowym i związanych z nimi 
wyzwaniach dla wszystkich jego uczestników.

Powyższe kwestie przedstawiono w podziale na działania ukierunkowane na obniżenie 
kosztów emisji znaków pieniężnych, wzmocnienie efektywności i bezpieczeństwa funkcjo-
nowania obrotu gotówkowego oraz inicjatywy wynikające z dbałości banku centralnego 
o jakość znaków pieniężnych. Jednocześnie przedstawiono wyniki działalności badawczej 
NBP dotyczącej funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego.

5.1. Działania w zakresie obniżenia kosztów emisji znaków pieniężnych

W ostatnich latach działania prowadzone przez NBP w ramach obrotu gotówkowego ukie-
runkowano w szczególności na wzmocnienie bezpieczeństwa uczestników rynku, zapew-
nienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych pozostających w obiegu oraz zwiększenie 
efektywności procesów zachodzących w ramach obrotu gotówkowego. Jednocześnie celem 
podejmowanych inicjatyw jest obniżenie kosztów emisji znaków pieniężnych oraz standary-
zacja procesów z obszaru obrotu gotówkowego. Równolegle efekty podejmowanych działań 
podlegają regularnemu monitoringowi.

Biorąc pod uwagę powyższe, NBP realizuje działania ukierunkowane na obniżenie kosztów 
emisji poprzez m.in.:
 § zmianę materiału wykonania monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr oraz wprowa-

dzenie ich do obiegu (marzec 2014 r.),
 § sukcesywną modernizację zabezpieczeń banknotów, począwszy od nominałów 10–100 zł 

(kwiecień 2014 r.), po nominał 200 zł (luty 2016 r.),
 § wprowadzenie do obiegu banknotów o wartości nominalnej 500 zł (luty 2017 r.), co przy-

czynia się do sprawnego zarządzania zapasem strategicznym banknotów, które są prze-
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chowywane przez NBP, a także umożliwia sprawną realizację wyższych kwotowo wypłat 
w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę,

 § wydłużenie żywotności banknotów o blisko 50% dzięki wprowadzeniu do obiegu bankno-
tów lakierowanych o wartości nominalnej 20 zł (styczeń 2017 r.), 10 zł (luty 2017 r.), 50 zł 
(lipiec 2018 r.) oraz 100 zł (maj 2019 r.),

 § zmianę materiału wykonania monet o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł oraz 
wprowadzenie ich do obiegu (styczeń 2020 r.).

Dodatkową inicjatywą NBP ukierunkowaną na obniżenie kosztów emisji poprzez odzy-
skiwanie monet z rynku jest instalacja urządzeń samoobsługowych służących do zamiany 
monet w oddziałach okręgowych NBP. Automat umożliwia klientom zamianę znacznej 
liczby monet powszechnego obiegu od 1 gr do 5 zł, bez konieczności ich wcześniejszego 
sortowania według nominału, oraz odbiór ich równowartości w odpowiednio wyższych 
nominałach w kasie oddziału banku centralnego. Możliwość zamiany monet za pośred-
nictwem urządzenia samoobsługowego spotkała się z pozytywnym odbiorem klientów, 
co wpłynęło również na zwiększenie liczby monet powracających tą drogą do oddziałów 
okręgowych NBP. Instalacja urządzeń przyczyniła się również do poprawy jakości obsługi 
kasjerskiej w oddziałach poprzez możliwość przekierowania osób dotychczas dokonujących 
zamiany monet w kasie do kanału samoobsługowego. Dodatkowo w celu dalszego uspraw-
nienia obsługi klientów rozpoczęto prace analityczne nad rozszerzeniem funkcjonalności 
urządzenia, ukierunkowane na uznawanie rachunku równowartością zamienionych monet 
za pośrednictwem systemu BLIK, a tym samym bez konieczności odbioru ich równowartości 
w kasie oddziału okręgowego NBP.

5.2.  Działania ukierunkowane na wzmocnienie efektywności funkcjo-
nowania obrotu gotówkowego oraz związane z dbałością o jakość 
znaków pieniężnych

Poza działaniami skoncentrowanymi na obniżaniu kosztów emisji NBP wprowadził rozwią-
zania ukierunkowane na wzmocnienie efektywności procesów gotówkowych. Wdrażane 
mechanizmy wynikają również z dbałości banku centralnego o jakość znaków pieniężnych. 
Inicjatywy w powyższym zakresie zostały zrealizowane m.in. w ramach zmian Zarządzenia 
nr 19/2016, które weszły w życie 1 lipca 2018 r. i dotyczyły m.in.:
 § obowiązku weryfikacji jakości obiegowej banknotów ponownie wprowadzanych 

do obrotu przez banki zgodnie z określonymi kryteriami;
 § wykonywania przez banki testów urządzeń procesujących gotówkę i dokonujących 

 klasyfikacji jakościowej banknotów;
 § obowiązku przekazywania przez banki do NBP kwartalnych informacji sprawozdaw-

czych, zawierających w szczególności dane o: rodzaju urządzeń, liczbie przeliczonych, 
posortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, liczbie 
banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znaj-
dujących się na stanie banku (przedsiębiorcy), sprawozdawczość umożliwia weryfika-
cję skali recyklingu banknotów i monet oraz pozwala na głębszą interpretację zjawisk 
zachodzących na rynku obrotu gotówkowego, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo 
wszystkich jego uczestników;

 § umożliwienia sortowania banknotów wieloorientacyjnie, tj. układania banknotów 
w paczce w dowolnym kierunku;
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 § umożliwienia odprowadzania banknotów do NBP w jednym strumieniu, tj. łącznie nada-
jących się i nienadających się do obiegu;

 § umożliwienia odprowadzania monet do NBP w workach luzem, w jednym strumieniu, 
tj. łącznie monet nadających się i nienadających się do obiegu;

 § standaryzacji zawartości opakowań banknotów (opakowania zawierające 20 tys., 10 tys. 
lub 5 tys. sztuk banknotów).

W ślad za powyższymi przedsięwzięciami NBP uruchomił również prace nad dalszą opty-
malizacją i standaryzacją operacji związanych z zaopatrywaniem banków w walutę polską 
oraz procesowaniem gotówki. W tym celu, w ramach zmian przepisów Zarządzenia 19/2016 
przeprowadzonych w styczniu 2020 r., umożliwiono stosowanie kodów kreskowych w stan-
dardzie GS1–128 na opakowaniach banknotów i monet przez NBP oraz przez producenta 
banknotów. Natomiast od stycznia 2021 r. kolejną zmianą przepisów Zarządzenia 19/2016 
dopuszczono wykorzystanie standardów GS1 również przez producenta monet. Prace nad 
wprowadzeniem kodów kreskowych przez banki i innych uczestników rynku obrotu gotów-
kowego są realizowane sukcesywnie.

Jednocześnie, kontynuując przyjęte założenia do zmian w obrocie gotówkowym, 
Zarządzeniem nr 19/2016 wprowadzono kolejne rozwiązania systemowe wzmacniające bez-
pieczeństwo i efektywność obrotu gotówkowego, tj.:
 § konieczność przeliczania, sortowania oraz sprawdzania autentyczności banknotów 

za pomocą urządzeń (np. sorterów) w przypadku ich przeznaczenia do urządzeń obsługi-
wanych przez klientów (np. bankomatów) − od 1 stycznia 2020 r.,

 § 10-procentowy limit ręcznego przeliczania banknotów, ich sortowania oraz sprawdzania 
pod kątem autentyczności − od 1 stycznia 2022 r.

Następnie prace nad nowelizacją Zarządzenia nr 19/2016 ukierunkowano na wprowadzenie 
dalszych usprawnień na rzecz optymalizacji funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego 
w obszarze strumienia banknotów odprowadzanych do NBP. W efekcie od 1 października 
2020 r. banki odprowadzają do NBP banknoty bez konieczności wydzielania banknotów nie-
nadających się do maszynowego sortowania (tzw. NS). Działanie to miało na celu uproszcze-
nie i zmniejszenie pracochłonności procesu przetwarzania gotówki oraz zmniejszenie jego 
kosztów zarówno po stronie banków, jak i NBP. Zmiana umożliwiła również zwiększenie 
zakresu automatyzacji procesu sortowania banknotów.

Należy zaznaczyć, że zmiany ww. przepisów były opiniowane na każdym etapie przez przed-
stawicieli rynku obrotu gotówkowego oraz szczegółowo omawiane podczas spotkań orga-
nizowanych w NBP. Działania te były prowadzone w celu włączenia uczestników obrotu 
gotówkowego − tj. banków, firm CIT, producentów i serwisantów urządzeń obsługujących 
gotówkę, operatorów bankomatów, zrzeszeń − w projektowanie zmian.

5.3.  Działania dotyczące bezpieczeństwa obrotu gotówkowego oraz jego 
uczestników

Filarem bezpieczeństwa obrotu gotówkowego są szeroko rozumiane działania banku cen-
tralnego mające na celu wykrywanie fałszerstw oraz przeciwdziałanie fałszowaniu zna-
ków pieniężnych. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 
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31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych w Centrali 
Narodowego Banku Polskiego przeprowadzane są ekspertyzy polskich i zagranicznych zna-
ków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności, które zostały ujawnione na terytorium 
Polski. Prowadzona jest również bieżąca współpraca z rynkiem obrotu gotówkowego, a także 
wymiana informacji z organami ścigania oraz z międzynarodowymi instytucjami działają-
cymi na rzecz przeciwdziałania fałszerstwom znaków pieniężnych.

W I półroczu 2021 r. wykonano 2681 ekspertyz znaków pieniężnych waluty polskiej, w wyniku 
których stwierdzono 3318 falsyfikatów, w tym 3126 falsyfikatów banknotów (w porównaniu 
z 2150 w I półroczu 2020 r. i 3755 w I półroczu 2019 r.) i 192 falsyfikaty monet (w porównaniu 
z 260 w I półroczu 2020 r. i 350 w I półroczu 2019 r.). W relacji do I półrocza 2020 r. nastą-
pił wzrost zarówno liczby wykonanych ekspertyz znaków pieniężnych waluty polskiej, jak 
i liczby ujawnionych falsyfikatów (przy wzroście liczby falsyfikatów banknotów i spadku fal-
syfikatów monet), co mogło wynikać z mniejszej liczby transakcji gotówkowych związanych 
z pierwszą falą pandemii odnotowaną w I półroczu 2020 r. Wśród stwierdzonych falsyfikatów 
polskich banknotów 11,2% (351 sztuk) stanowiły falsyfikaty banknotów zmodernizowanych, 
podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 14,7%.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że banknoty waluty polskiej posiadają zróż-
nicowane zabezpieczenia umożliwiające weryfikację ich autentyczności zarówno przez 
konsumenta, jak i za pomocą urządzeń funkcjonujących na rynku obrotu gotówkowego. 
Kwestia ta wiąże się bezpośrednio także z odpornością waluty polskiej na fałszerstwa, jak 
również ze świadomością społeczną co do weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych. 
Niezwykle istotna w tym kontekście jest działalność szkoleniowa prowadzona przez NBP 
z zakresu rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych, zasad wymiany zużytych 
lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej oraz postępowania z banknotami 
i monetami podejrzanymi co do ich autentyczności na terenie Polski. Szkolenia dotyczą 
rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych waluty polskiej oraz wybranych walut 
obcych. Departament Emisyjno-Skarbcowy odpowiada za merytoryczne opracowanie 
szkoleń oraz przygotowanie trenerów z oddziałów okręgowych NBP, których pracownicy 
są odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń. Uczestnikami szkoleń są przedstawiciele orga-
nów ścigania oraz podmiotów zewnętrznych, zajmujący się profesjonalną obsługą gotówki. 
Oprócz szkoleń kierowanych do podmiotów zewnętrznych oddziały okręgowe NBP prowa-
dzą również działania szkoleniowe w ramach wydarzeń edukacyjno-informacyjnych, m.
in. w formie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży, spotkań 
ze studentami, imprez lokalnych, jak również audycji radiowych. Ponadto NBP prowadzi 
szkolenia w zakresie kwalifikacji jakościowej banknotów, adresowane do przedstawicieli 
banków oraz firm CIT.

5.4. Badania w zakresie funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego

Badania skierowane do profesjonalnych uczestników rynku obrotu gotówkowego

Praktyczne zastosowanie wprowadzonych przez NBP zmian w obszarze obrotu gotówko-
wego podlegało regularnym, corocznym badaniom realizowanym od 2018 r.
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Ankiety były kierowane każdorazowo do blisko 200 respondentów reprezentujących lokal-
nych uczestników rynku (tj. banki, Pocztę Polską  SA  i firmy CIT) i składały się z kilkunastu 
pytań, obejmujących następujące zagadnienia:
 § współpraca z O/O NBP,
 § ocena jakości banknotów pozostających w obiegu w danym okręgu,
 § praktyczne zastosowanie zmian wynikających z Zarządzenia nr 19/2016,
 § zmiany obserwowane na rynku obrotu gotówkowego.

Wyniki trzech edycji badania wskazują, że respondenci:
 § Dobrze lub bardzo dobrze oceniają jakość banknotów znajdujących się w obiegu (ocenę 

dobrą lub bardzo dobrą przyznało 90% respondentów w 2018 r., 92% w 2019 r. i 81% 
w 2020 r.).

 § Za najistotniejsze defekty, dyskwalifikujące banknot pod względem jego jakości, uznali: 
podklejenie, ubytek oraz dziurę.

 § Posiadali wysoki stopień wiedzy na temat zmian wynikających z Zarządzenia nr 19/2016, 
a znajomość istoty poszczególnych zmian oceniono na wysokim lub bardzo wysokim 
poziomie, tj. od 99% (w przypadku odprowadzania monet w jednym strumieniu) do 95% 
(w przypadku kwartalnej sprawozdawczości).

 § Jako obszary wpływające w największym stopniu na zwiększenie efektywności proceso-
wej w obszarze gotówkowym wskazali odprowadzanie banknotów w jednym strumieniu, 
odprowadzanie monet w jednym strumieniu, wieloorientacyjne sortowanie banknotów, 
natomiast w badaniu z 2020 r. – rezygnację z wydzielania banknotów nienadających się 
do maszynowego sortowania z banknotów odprowadzanych do NBP.

 § W coraz większym stopniu stosują wieloorientacyjne sortowanie banknotów w relacji 
z klientami (60% w 2018 r., 80% w 2019 r. i 94% w 2020 r.). Pozostała część respondentów 
układała banknoty wyłącznie lub dodatkowo w jednej orientacji, argumentując m.in., 
że: ułatwia to pracownikom placówek weryfikację autentyczności banknotów, stwarza 
większy komfort w obsłudze klientów, jest wymagane przez kontrahenta lub wynika 
ze zwyczajów pracowników.

Wykres 35. Wskazanie przez ankietowanych zmian, które w największym stopniu wpłynęły 
na zwiększenie lub zmniejszenie efektywności realizowanych procesów gotówkowych
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 § Największy odsetek banknotów przeliczanych ręcznie, tj. 42%, trafia do kas banków, nato-
miast 35% jest przekazywanych bezpośrednio do klientów, a 23% służy do załadunku 
kaset przeznaczonych do urządzeń obsługiwanych przez klientów.

 § W 29% udzielonych odpowiedzi potwierdzili wykorzystanie danych pozyskiwanych 
na potrzeby kwartalnej sprawozdawczości, m.in. do: analizy struktur przeliczanych 
wpłat, oceny jakości banknotów i monet, wewnętrznych potrzeb statystycznych oraz 
negocjacji z klientami. Jednocześnie 75% respondentów nie identyfikowało kwestii zwią-
zanych z kwartalną sprawozdawczością, które wymagałyby dalszych wyjaśnień. Ponadto 
w przypadku testów urządzeń 92% ankietowanych wskazało, że nie identyfikowało pro-
blemów związanych z przeprowadzaniem ww. testów.

 § W dwóch pierwszych edycjach badania za najistotniejsze zmiany na rynku uznali wzrost 
liczby urządzeń samoobsługowych, koncentrację firm procesujących gotówkę i powsta-
wanie nowych sortowni, a w dalszej kolejności: wzrost wynagrodzeń na rynku i spadek 
bezrobocia, migrację klientów gotówkowych w kierunku urządzeń samoobsługowych 
czy przyjmowanie do obsługi kolejnych klientów. W badaniu z 2020 r. respondenci zaś 
najliczniej wskazali jako najważniejsze dwie nowe odpowiedzi, tj. spadek liczby placówek 
oferujących usługi gotówkowe (77% respondentów) oraz zmiany w zachowaniach i zwy-
czajach płatniczych klientów (89%). Poniższy wykres przedstawia rozkład uzyskanych 
odpowiedzi.

 § Są zainteresowani spotkaniami oraz dodatkowymi konsultacjami w NBP. W zgłoszonej 
tematyce spotkań dominowało: rozpoznawanie autentyczności banknotów, kryteria jako-
ści obiegowej banknotów, testy urządzeń oraz ewentualne planowane zmiany w obrocie 
gotówkowym, wynikające z Zarządzenia 19/2016.

Dodatkowo w ramach badania prowadzonego w 2020 r. kwestionariusz ankietowy poru-
szał również kwestie związane z pandemią COVID-19. Analiza zbiorczych wyników ankiet 
wskazała, że pandemia nie wpłynęła znacząco na zmianę struktury klientów oraz zmianę 
struktury realizowanych operacji na rzecz nowych klientów. Jednocześnie jednak odnoto-
wano zmiany w wykorzystaniu urządzeń obsługiwanych przez klientów oraz w operacjach 
realizowanych w placówkach bankowych. W tym obszarze respondenci zwrócili uwagę 
w szczególności na zmianę wolumenu wypłat gotówkowych realizowanych przez  klientów 

Wykres 36. Zmiany, poza wynikającymi z Zarządzenia 19/2016, zaobserwowane na rynku obrotu 
gotówkowego w okresie ostatnich dwóch lat
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet opracowanych przez NBP.
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w  placówkach, jak również na zmianę organizacji procesowania znaków pieniężnych. 
Ponadto wskazano następujące spostrzeżenia:
 § większe znaczenie operacji bezgotówkowych,
 § zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę w początkowym okresie pandemii,
 § obawę przed zakażeniem się wirusem COVID-19, w tym w kontekście medialnych donie-

sień dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gotówki.

Najwięcej ankietowanych, tj. 78%, wskazało, że istotna okazała się możliwość realizacji wolu-
menu zapotrzebowań na gotówkę zgłaszanych przez klientów – wyjaśniając m.in., że:
 § odnotowano wyższą niż do tej pory przeciętną kwotę wypłaty gotówkowej oraz zwięk-

szony wolumen wypłat,
 § pomimo utrudnień zapotrzebowania na gotówkę realizowane były bez opóźnień,
 § w celach przezornościowych został zwiększony poziom zapasu gotówki krajowych oraz 

obcych znaków pieniężnych,
 § z początkiem pandemii została zwiększona kwota zasileń.

Ankietowani podkreślali znaczenie działań informacyjnych i komunikacyjnych w okresie 
pandemii, w tym w szczególności bieżącą współpracę z bankiem centralnym, klientami oraz 
partnerami biznesowymi i innymi podmiotami. Za istotne działanie uznano również proce-
sowanie i ponowne wprowadzanie do obrotu gotówki pochodzącej z rynku.
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Dostępność i akceptacja gotówki

CEL 1. Zapewnienie powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach

PRIORYTET 1. Analiza zagadnienia powszechnej akceptacji gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

W ramach realizacji ustawowych kompetencji, do których zalicza się m.in. odpowiedzialność 
za organizację rozliczeń pieniężnych (art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku Polskim), NBP na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w obrocie 
gospodarczym. Analiza przepisów wykazała, że – przed wejściem w życie Ustawy z dnia 
17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych – ustawodawca nie zdecydo-
wał się na artykulację bezwarunkowego obowiązku akceptowania płatności gotówkowych 
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP. W trakcie analizy 
stwierdzono funkcjonowanie w przestrzeni publicznej różnych interpretacji przepisów prawa 
polskiego co do podstaw prawnych odmowy akceptacji gotówki, a także statusu prawnego 
gotówki w świetle obowiązku jej akceptacji w związku z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Odnotowano także działania legislacyjne rządu w kie-
runku upowszechnienia obrotu bezgotówkowego (tzw. terminalizacja1). Wzięto także pod 
uwagę opinie Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do projektów legislacyjnych 
państw członkowskich, według których Wszystkie państwa członkowskie, również te spoza strefy 
euro, powinny podejmować stosowne środki w celu zapewnienia, by instytucje kredytowe i zagra-
niczne oddziały instytucji kredytowych, działające na terytorium danego kraju, zapewniały odpo-
wiedni dostęp do usług gotówkowych, w celu ułatwienia niezakłóconego korzystania z gotówki 
(opinia EBC z listopada 2019 r. w odniesieniu do projektu szwedzkiej ustawy „gotówkowej”2). 
Analizy przeprowadzone przez NBP wykazały podejmowanie inicjatyw mających na celu 
przeciwdziałanie ograniczaniu akceptacji i dostępności gotówki w niektórych państwach 
europejskich, np. w Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Istotne znaczenie ma także aspekt społeczny powszechnego akceptowania gotówki, która 
przeciwdziała wykluczeniu finansowemu i społecznemu niektórych grup, w tym osób nie-
ubankowionych czy niekorzystających z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Wyniki 
badań opinii publicznej wskazują na generalny brak zgody na wycofanie (likwidację) gotówki 
z obiegu oraz nasilenie zjawiska odmów przyjęcia zapłaty gotówką. Według badania dzien-
niczkowego zwyczajów płatniczych Polaków zrealizowanego w 2020 r. aż 8,3% osób uczestni-
czących w badaniu w trakcie pandemii COVID-19 doświadczyło sytuacji, w których realizacja 
płatności gotówkowych była utrudniona3. W rezultacie stwierdzono potrzebę zapewnienia 

1 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych z dnia 
22 listopada 2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305606.

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AB0041&from=EN.
3 https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf.
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na terytorium RP możliwości korzystania przez społeczeństwo z preferowanych przez każdą 
osobę (grupę społeczną) form płatności, w tym przede wszystkim płatności gotówkowych, 
a więc możliwości swobodnego dokonywania wyboru metody płatności przez konsumentów 
na terytorium RP.

Obecny poziom akceptacji gotówki w punktach handlowo-usługowych jest oceniany jako 
wystarczający. Co do zasady punkty te akceptują płatność gotówką, a w przypadku małych 
placówek gotówka pozostaje preferowaną formą płatności, choć pandemia COVID-19 wyraź-
nie zwiększyła popularność płatności bezgotówkowych.

W perspektywie kolejnych 3–5 lat przewidywane jest dalsze upowszechnienie płatności bez-
gotówkowych, a także rozwój innowacyjnych metod płatności i sektora e-commerce oraz 
większa dostępność i łatwość dokonywania transakcji bezgotówkowych. Tymczasem silne 
przywiązanie społeczeństwa do gotówki, szczególnie w transakcjach pomiędzy osobami 
prywatnymi a sektorem usługowym i handlowym (przede wszystkim w usługach bezpo-
średnich) świadczy o potrzebie zapewnienia jej właściwej akceptacji. Zapewnienie optymal-
nego poziomu akceptacji gotówki na terytorium RP warunkuje prawidłowe funkcjonowanie 
i bezpieczeństwo nie tylko systemu płatniczego, ale całej gospodarki.

Opis działania

Prowadzenie przez NBP cyklicznych badań opinii publicznej dotyczących akceptacji gotówki 
oraz występowania trudności w przyjmowaniu znaków pieniężnych NBP jako zapłaty.

Wpływ/skutki

Monitorowanie poziomu akceptacji gotówki w punktach handlowo-usługowych oraz skali 
występowania ewentualnych trudności w przyjmowaniu znaków pieniężnych NBP jako 
zapłaty za towary lub usługi dostarczy informacji o ewentualnej intensyfikacji zagrożeń dla 
powszechnej akceptacji gotówki wynikających z obecnych trendów rynkowych oraz skali 
problemów z akceptacją płatności gotówkowych.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie badań w 2022 r., 
realizacja co najmniej raz na dwa lata.
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PRIORYTET 2. Wprowadzenie ustawowego obowiązku powszechnej 
akceptacji gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

W dniu 21 maja 2021 r. do Sejmu wniesiony został projekt ustawy o zmianie ustawy o usłu-
gach płatniczych (numer druku 12214), którego podstawowym celem było uregulowanie sta-
tusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. 
Projekt stanowił formalnie inicjatywę ustawodawczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z propozycją zmiany w ustawie o usługach płatniczych i uregulowania kwestii akcepta-
cji znaków pieniężnych emitowanych przez NBP wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Zmiana Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i dodanie do niej art. 59ea 
ust. 1 eliminuje możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprze-
daży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie 
bezgotówkowej. Należy zauważyć, że brak możliwości odmowy przyjęcia zapłaty znakami 
pieniężnymi emitowanymi przez NBP przez akceptanta, zgodnie z założeniami projektu, 
nie miał charakteru bezwarunkowego, przewidziano bowiem odpowiednie wyłączenia. 
Nakaz nie będzie miał zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akcep-
tanta w sieci Internet (jeśli działalność jest prowadzona także w sieci Internet, to wówczas 
wyłączenie będzie odnosić się tylko do niej), jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu 
bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – jeśli akceptant zamie-
ści stosowną informację w regulaminie tej imprezy. Projekt zakładał także brak możliwo-
ści nakładania dodatkowych opłat przez akceptantów z tytułu obowiązku przyjmowania 
zapłaty w gotówce. W trakcie prac nad ustawą wprowadzono także zmianę, zgodnie z którą 
obowiązku przyjęcia płatności w gotówce nie stosuje się do jednorazowej transakcji, której 
wartość jest równa lub większa od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z rozpoczęciem parlamentarnego procesu legislacyjnego w trakcie posiedzenia 
sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które miało miejsce w dniu 22 czerwca 2021 r., 
odbyło się pierwsze czytanie projektu. Został on skierowany do podkomisji sejmowej ds. 
instytucji finansowych, która zaopiniowała go pozytywnie na posiedzeniu w dniu 10 sierp-
nia 2021 r., a następnie przekazany ponownie do Komisji Finansów Publicznych. Komisja 
Finansów Publicznych, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 
projektu na posiedzeniach w dniach 22 czerwca oraz 10 sierpnia 2021 r., wniosła w dniu 
10 sierpnia 2021 r. o uchwalenie go przez Sejm. W dniu 11 sierpnia 2021 r. Sejm uchwalił 
ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych, a następnie przekazał ją do Prezydenta 
RP oraz Senatu w dniu 13 sierpnia 2021 r. Senat uchwalił ustawę w dniu 9 września 2021 r., 
wprowadzając jednocześnie niewielkie poprawki. Ustawa została skierowana ponownie do 
Sejmu, a w dniu 16 września została rozpatrzona przez Komisję Finansów Publicznych, która 

4 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1221.
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zaaprobowała jedną z poprawek Senatu. W dniu 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę 
o zmianie ustawy o usługach płatniczych, uwzględniając poprawkę przyjętą przez Komisję 
sejmową. Następnie w dniu 28 września 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę 
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Ustawa została opubli-
kowana w dniu 5 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1814). Nowe regulacje wchodzą 
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Opis działania

Monitorowanie i ocenianie przez NBP skutków regulacji związanej ze zmianami w Ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo-
ści w tym obszarze (np. w związku z próbami omijania przepisów lub niestosowania ich przez 
zobowiązane podmioty – akceptantów) podejmowanie przez NBP adekwatnych działań.

Wpływ/skutki

Celem zmian przepisów było uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych 
emitowanych przez NBP oraz wyeliminowanie możliwości ograniczania przez akceptantów 
oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy doko-
nają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej (z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych 
w ustawie).

Ustawa nakłada na akceptantów – z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ustawie – obo-
wiązek umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług dla konsumentów, 
którzy chcą dokonać zapłaty w formie gotówkowej w kwocie nieprzekraczającej przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: Ustawa z dnia 17 września 
2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych została opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z dnia 5 października 2021 r. pod poz. 1814 i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia, tj. z dniem 5 listopada 2021 r.

CEL 2. Określenie kryteriów i monitorowanie dostępności gotówki 
na terytorium RP

PRIORYTET 1. Analiza obecnego poziomu dostępności gotówki 
na podstawie badań ankietowych

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Na podstawie dostępnych danych i analiz obecny poziom dostępności gotówki w ujęciu ogól-
nym jest oceniany jako względnie akceptowalny. Należy jednak zastrzec, że poziom dostęp-
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ności gotówki różni się w zależności od regionu i wielkości miejscowości objętych analizą, 
a zjawisko stopniowego zmniejszania liczby oddziałów banków oraz bankomatów może spo-
wodować, że w dalszej perspektywie dostęp społeczeństwa do gotówki może być utrudniony.

W związku ze zrealizowaniem działania zaplanowanego w tym priorytecie nie sformuło-
wano propozycji dalszych rekomendacji.

PRIORYTET 2. Analiza czynników mających wpływ na poziom 
dostępności gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Na podstawie danych oraz obserwacji trendów rynkowych możliwe jest zidentyfikowanie 
grupy czynników mających wpływ na dostępność gotówki w Polsce.

Wśród nich należy wskazać spadającą rentowność bankomatów wynikającą, zdaniem ope-
ratorów, ze zbyt niskich stawek opłat bankomatowych, a jednocześnie wysokich kosztów 
utrzymania, inwestycji w infrastrukturę i dostosowania urządzeń do wymogów bezpieczeń-
stwa (m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 wrze-
śnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców 
i inne jednostki organizacyjne). W obecnym otoczeniu, w którym to organizacje płatnicze 
ustalają wysokości stawek opłat bankomatowych, operatorzy bankomatów nie mają możli-
wości zarządzania ceną swojej usługi w zależności od popytu, otoczenia makroekonomicz-
nego czy stałego, corocznego wzrostu kosztów. Ponadto, o ile prawo krajowe wprost tego nie 
dopuszcza, organizacje płatnicze zabraniają generalnie operatorom bankomatów nakładać 
bezpośrednie opłaty na posiadacza karty krajowej (tzw. surcharge), choć pozwalają one na 
surcharge za wypłatę kartą zagraniczną. Biorąc pod uwagę fakt, że oddziały banków sta-
nowią drugie po bankomatach źródło dostępu do gotówki pod względem wartości wypłat, 
niezwykle istotny wpływ na jej dostępność ma też zjawisko rosnącej liczby oddziałów ban-
ków bez obsługi kasowej. Rozwój rynku płatności bezgotówkowych i innowacyjnych usług 
płatniczych również przyczynia się do ograniczenia dostępności gotówki. Digitalizacja spo-
łeczeństwa powoduje bowiem większą skłonność do korzystania z bezgotówkowych form 
rozliczeń, a towarzyszy jej przenoszenie działalności handlowej do strefy e-commerce, pre-
ferującej płatności bezgotówkowe. Część przedsiębiorców – również poza strefą e-commerce 
– preferuje rozliczenia bezgotówkowe z klientami, co w połączeniu z przyzwoleniem na 
przypadki odmowy przyjmowania płatności gotówkowych może oddziaływać na osłabienie 
dostępności gotówki.

Opis działania

Przegląd czynników wpływających na poziom dostępności gotówki w Polsce w ramach 
cyklicznego monitoringu dostępności gotówki prowadzonego przez NBP.
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Wpływ/skutki

Cykliczne monitorowanie trendów rynkowych pozwoli na pozyskanie aktualnej wiedzy 
o czynnikach wpływających na poziom dostępności gotówki w Polsce oraz ich obserwa-
cję w ramach monitoringu akceptacji i dostępności gotówki prowadzonego przez NBP. 
Obserwacja zjawisk występujących na rynku pozwoli na identyfikację i ewentualne prze-
ciwdziałanie bieżącym zagrożeniom dla powszechnej dostępności gotówki wynikającym ze 
zmieniających się trendów rynkowych.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., realizacja w cyklu corocznym.

PRIORYTET 3. Analiza rozwiązań dotyczących określania dostępności 
gotówki w innych krajach

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

W ramach prac analitycznych uwzględniono doświadczenia oraz wyniki analogicznych dzia-
łań podjętych w innych krajach europejskich i na świecie. Przeanalizowano rozwiązania 
zastosowane m.in. w ramach Unii Europejskiej, w tym np. w Hiszpanii, Francji, Niemczech, 
a także w Wielkiej Brytanii, Australii oraz Kanadzie. Szczególnie istotne dla metody przyjętej 
w badaniu dostępności gotówki w Polsce, a także jego wyników w postaci rekomendowa-
nych kryteriów dostępności, miały działania podjęte na Litwie5. Omówienie rozwiązań doty-
czących określenia dostępności gotówki zastosowanych w innych krajach zostało zawarte 
w pierwszej części Strategii.

Opis działania

Cykliczne monitorowanie przez NBP działań podejmowanych w innych krajach w zakresie 
zapewniania obywatelom dostępności gotówki.

Wpływ/skutki

Biorąc pod uwagę coraz częściej podejmowane na świecie działania w zakresie zapewnia-
nia dostępności gotówki, cykliczne monitorowanie tego typu inicjatyw w innych krajach 
pozwoli na pozyskanie istotnych informacji o aktualnych trendach związanych z zapewnie-
niem dostępności gotówki i korzystanie z doświadczeń zagranicznych.

Monitorowanie działań podejmowanych w innych krajach w zakresie wsparcia dostępności 
gotówki umożliwi znajdowanie rozwiązań, które mogą przysłużyć się zapewnieniu bezpie-

5 https://www.lb.lt/en/news/number-of-localities-with-cash-withdrawal-facilities-set-to-double-under-
memorandum-signed-by-the-bank-of-lithuania-and-market-participants.
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czeństwa i dostępności gotówki w Polsce. W przypadku zidentyfikowania korzystnych roz-
wiązań możliwe będzie rozważenie ich dostosowania i implementacji na polskim rynku.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., realizacja w cyklu corocznym.

PRIORYTET 4. Opracowanie kryteriów oceny dostępności gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Na podstawie przeprowadzonych badań, których wyniki omówiono w rozdziale „Charak-
terystyka rynku obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce”, w części poświęconej 
dostępności gotówki w ujęciu geograficznym, rekomendowane jest przyjęcie jednego kryte-
rium dostępności dla wszystkich rodzajów gmin w Polsce: zapewnienie 90% populacji Polski 
dostępu do najbliższego oddziału banku z obsługą kasową lub bankomatu w odległości nie 
większej niż 10 km. Przyjęcie odległości 10 km wynika ze średniej wielkości gmin, szczegól-
nie wiejskich i miejsko-wiejskich – w przybliżeniu średnia długość promienia gminy miej-
skiej wynosi 3,87 km, gminy miejsko-wiejskiej – 7,28 km, zaś gminy wiejskiej – 6,31 km. 
Z danych wynika, że dostępność gotówki w gminach miejskich nie jest zagrożona, dlatego 
przyjęto wartość dostosowaną do wielkości pozostałych gmin – wiejskich i miejsko-wiejskich. 
Przyjęcie wskaźnika populacji na poziomie 90% wynika natomiast z faktu, że 11,5% Polaków 
nadal nie ma rachunku bankowego, a tym samym narzędzi służących do wykonywania 
wypłat gotówkowych6. Należy również zauważyć, że proponowane kryterium jest zbieżne 
z rozwiązaniami przyjętymi na Litwie.

Opis działania

Przyjęcie kryterium dostępności gotówki w postaci wymogu zapewnienia 90% populacji 
Polski dostępu do najbliższego oddziału banku z obsługą kasową lub bankomatu w odległo-
ści nie większej niż 10 km oraz cykliczny przegląd przyjętych kryteriów dostępności gotówki.

Wpływ/skutki

Przyjęcie kryterium określającego akceptowalny stan dostępności gotówki oraz jego 
cykliczne weryfikowanie będzie służyło dokonywaniu oceny poziomu dostępności gotówki 
w Polsce.

Ewentualne przekroczenie przyjętego wskaźnika będzie stanowiło sygnał do podjęcia dzia-
łań w celu odpowiedniego mitygowania ryzyk związanych z ograniczeniem dostępności 
gotówki.

6 https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow_2020.pdf.
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Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., realizacja w cyklu corocznym.

PRIORYTET 5. Propozycje rozwiązań umożliwiających prowadzenie 
monitoringu sieci dostępu do gotówki

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Mając na uwadze wyraźne trendy rynkowe związane ze zmniejszaniem się liczby oddziałów 
banków oferujących obsługę kasową oraz bankomatów, konieczne jest systematyczne moni-
torowanie poziomu dostępności gotówki w Polsce, zgodnie z rekomendowanymi kryteriami. 
Wyniki cyklicznych badań akceptacji i dostępności gotówki, realizowanych z częstotliwością 
np. co 2 lata, powinny być publikowane w formie raportów.

Wobec aktualnych trendów rynkowych, w ocenie poziomu dostępności gotówki zasadne 
wydaje się uwzględnienie możliwości wypłaty gotówki nie tylko w bankomatach i oddzia-
łach banków, ale także w sklepach, placówkach pocztowych i na stacjach paliw (w formie 
wypłaty cash back). Dzięki temu odległość do punktów wypłat gotówki nie będzie odbiegała 
od dystansu koniecznego do pokonania przez daną osobę w celu realizacji jej codziennych 
sprawunków. Oznacza to, że w przypadku potrzeby dokonania wypłaty gotówki czynność 
ta będzie możliwa do zrealizowania przy okazji wykonywania codziennych obowiązków. 
W związku z powyższym NBP dostrzega potrzebę pozyskiwania danych, które pozwoliłyby 
na przeprowadzanie systematycznych badań dostępności gotówki uwzględniających wszyst-
kie wskazane powyżej źródła dostępu do gotówki.

Opis działania

Okresowe monitorowanie poziomu dostępności gotówki w Polsce poprzez realizację działań 
szczegółowych:

DZIAŁANIE nr 1

Opis działania

Prowadzenie przez NBP cyklicznych badań dostępności gotówki w celu pozyskiwania 
informacji o skali dostępu konsumentów do różnych źródeł gotówki (proponowana forma: 
 badania opinii publicznej).

Wpływ/skutki

Pozyskanie informacji w zakresie dostępu do gotówki bezpośrednio od konsumentów uła-
twi przeprowadzenie rzetelnej oceny faktycznego stanu dostępności oraz zidentyfikowanie 
ewentualnych utrudnień. Wskaże również obszary wymagające dodatkowych działań w celu 
wsparcia bezpieczeństwa i dostępności gotówki.
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Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., realizacja przynajmniej raz na 2 lata.

DZIAŁANIE nr 2

Opis działania

Opracowanie zasad i sposobu przekazywania do NBP przez odpowiednie podmioty 
 informacji o miejscach dostępu do gotówki i ich położeniu.

Wpływ/skutki

Prowadzenie regularnego monitoringu dostępności gotówki w Polsce wymaga pozyskania 
odpowiednich danych. W związku z tym niezbędne wydaje się ustalenie sposobu przekazy-
wania przez banki (np. w formie ankiet) informacji dotyczących świadczenia obsługi kaso-
wej (lub jej braku) oraz dostępności urządzeń do samodzielnych wypłat w poszczególnych 
oddziałach banków, a także o bankomatach, których są właścicielami – wraz z ich lokalizacją. 
Podobne dane powinny być również przekazywane przez niebankowych operatorów banko-
matów. Ponadto należy rozważyć możliwość przekazywania do NBP informacji o położeniu 
geograficznym placówek Poczty Polskiej SA oraz aktywnych punktów dostępu do gotówki 
- terminali POS (zainstalowanych w stałej lokalizacji) oferujących usługę wypłat gotówko-
wych przez agentów rozliczeniowych. W przypadku trudności w pozyskaniu kompletnych 
danych należy wziąć pod uwagę możliwość przygotowania regulacji zobowiązującej pod-
mioty do przekazywania danych we wskazanym zakresie.

Gromadzenie tych informacji wiązałoby się z koniecznością utworzenia przez NBP nowego 
narzędzia umożliwiającego pozyskiwanie oraz analizę danych o lokalizacjach punktów 
dostępu do gotówki oraz opracowania metody przekazywania tych danych przez zaanga-
żowane podmioty.

Warunki konieczne do realizacji działania

Gotowość podmiotów do przekazywania do NBP informacji o punktach dostępu do gotówki.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: do 5 lat.

DZIAŁANIE nr 3

Opis działania

Opracowanie i udostępnienie mapy dostępności gotówki w Polsce zawierającej zgromadzone 
przez NBP informacje o wszystkich najważniejszych źródłach dostępu do gotówki – np. w for-
mie powszechnie dostępnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
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Wpływ/skutki

Pozyskanie informacji o aktywnych punktach dostępu do gotówki od wszystkich oferujących 
je podmiotów – wraz ze zgodą na ich upowszechnienie – umożliwiłoby stworzenie i upu-
blicznienie przez NBP mapy dostępności gotówki w Polsce, która mogłaby służyć klientom 
banków do łatwego wyszukiwania najbliższych miejsc oferujących dostęp do gotówki.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: do 5 lat.

DZIAŁANIE nr 4

Opis działania

Monitoring sieci pod kątem spełniania kryterium dostępności gotówki oraz podejmowanie 
adekwatnych działań na wypadek niespełnienia tego wskaźnika (< 90%).

Wpływ/skutki

Weryfikowanie spełniania kryterium dostępności gotówki oraz skali występowania ewentu-
alnych trudności w ramach cyklicznych badań akceptacji płatności gotówkowych i dostępu 
do nich prowadzonych przez NBP.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., realizacja w cyklu corocznym.
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CEL 3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na 
terytorium RP

PRIORYTET 1. Zidentyfikowanie barier dla zapewnienia odpowiedniej 
dostępności gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Jednym z najważniejszych czynników negatywnie wpływających na bezpieczeństwo 
i zmniejszenie poziomu dostępności gotówki w Polsce jest spadająca rentowność banko-
matów będących głównym źródłem dostępu do gotówki, a także zwiększająca się liczba 
oddziałów banków bez obsługi kasowej. Zjawiska te potwierdzają analizy NBP opisane 
szczegółowo w pierwszej części Strategii. Równolegle obserwowany jest rozwój rynku płat-
ności bezgotówkowych oraz innowacyjnych usług płatniczych i jednocześnie digitalizacja 
(cyfryzacja) społeczeństwa, które sprzyjają większej skłonności do korzystania z bezgotów-
kowych form rozliczeń. Dodatkowo odnotowuje się przenoszenie działalności handlowej 
do strefy e-commerce, w której dominują płatności bezgotówkowe, jak również skłanianie 
się przez część przedsiębiorców do bezgotówkowych rozliczeń z klientami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na bariery rozwoju rynku bankomatowego w Polsce. 
Niezależni operatorzy bankomatów sygnalizują, że opłacalność tej działalności sukcesywnie 
się zmniejsza, tym bardziej że nie mogą oni zarządzać ceną swojej usługi z uwagi na brak 
możliwości nakładania tzw. opłaty surcharge7. Wysokie koszty utrzymania urządzeń (w tym 
koszt zabezpieczenia, najmu powierzchni, energii, ubezpieczenia, obsługi etc.) i dostosowy-
wania infrastruktury do wymogów regulacyjnych, przy jednoczesnych niskich przychodach 
za realizowane transakcje są istotną barierą w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu tego 
rynku w Polsce. Wynika to m.in. z braku dostosowania stawek z tytułu wypłat z bankoma-
tów dokonywanych kartami płatniczymi, które wydawcy tych instrumentów płatniczych, 
czyli banki, uiszczają na rzecz niezależnych operatorów bankomatów (cash disbursement fee 
– CDF, tzw. interchange bankomatowy). Opłaty te utrzymują się na niezmienionym poziomie 
(1,20–1,30 zł niezależnie od wartości wypłaty dokonanej za pośrednictwem bankomatu), 
podczas gdy – jak wskazują niezależni operatorzy bankomatów – koszty operacyjne zna-
cząco wzrosły od czasu ich ustalenia w 2010 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest także 
m.in. zmniejszenie liczby wypłat z bankomatów. Po początkowym gwałtownym skoku liczby 
i wartości wypłat gotówki z bankomatów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na tery-
torium RP w marcu 2020 r., według danych NBP, liczba tych transakcji uległa znaczącemu 
zmniejszeniu w porównaniu z poprzedniem rokiem8, a struktura wypłat zmieniła się na 
korzyść wypłat wyższych kwot zamiast częstszych wypłat niższych wartości. Nie bez zna-
czenia był także brak dostępu do niektórych bankomatów (po zamknięciu punktów han-
dlowo-usługowych), jak również spadek liczby transakcji, w których dochodziło do usługi 
przeliczania walut (DCC – dynamic currency conversion), wskutek zamknięcia granic i ogra-

7 Lokalne prawo krajowe zezwala na pobieranie takiej opłaty np. w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, 
Grecji, Hiszpanii czy Islandii.

8 https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/bankomaty.xlsx; np. w I kwartale 2020 r. odnotowano 
133 470 376 wypłat, a w II kwartale 112 123 644.
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niczenia ruchu turystycznego. Czynniki te, jak wyjaśniają operatorzy bankomatów, w powią-
zaniu z brakiem zmian stawek CDF powodują, że w przypadku braku jakichkolwiek zmian 
w tym obszarze może zaistnieć konieczność znaczącego ograniczania liczby bankomatów 
w celu utrzymania rentowności tej działalności na terytorium RP. Wobec utrzymującego się 
trendu zmniejszania liczby urządzeń bankomatowych, obserwowanego od kilku lat, sytuacja 
ta może mieć wpływ w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym na dostępność gotówki 
w Polsce. Kwestie te jednak nie mogły być bezpośrednio przedmiotem prac Rady z uwagi na 
uwarunkowania prawne wynikające z prawa konkurencji.

W związku ze zrealizowaniem działania zaplanowanego w tym priorytecie nie sformuło-
wano propozycji dalszych rekomendacji.

PRIORYTET 2. Analiza rozwiązań w zakresie dostępności gotówki 
stosowanych w innych krajach

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Na podstawie analizy doświadczeń innych krajów w zakresie zapewnienia społeczeństwu 
odpowiedniego dostępu do gotówki można stwierdzić, że propozycje rozwiązań w poszcze-
gólnych krajach przybierają różnorodną formę: od legislacyjnych (Szwecja), przez rekomen-
dacje (Kanada), po określenie strategicznych działań (państwa strefy euro). Podejmowane 
działania są inicjowane na poziomie regulatora rynku, np. banku centralnego (Australia), 
z inicjatywy organów rządowych (Wielka Brytania) lub innych uczestników obrotu gotów-
kowego (np. w Finlandii i Szwecji „ATM pooling”, polegający na współpracy banków 
z podmiotami oferującymi klientom banków korzystanie z bankomatów, w Hiszpanii 
CORREOS Cash – usługa uruchomiona przez niektóre banki we współpracy z hiszpańską 
pocztą). Szczegółowe omówienie tych inicjatyw przedstawiono w pierwszej części Strategii. 
Doświadczenia te wskazują, że przyjęta przez NBP inicjatywa, mająca na celu zapewnienie 
możliwie najszerszego dostępu do gotówki na terytorium RP, na obecnym etapie rozwoju 
gospodarki jest prawidłowa.

Opis działania

Monitorowanie i analiza nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia społeczeństwu 
 odpowiedniego dostępu do gotówki w innych krajach.

Wpływ/skutki

Monitorowanie działań podejmowanych w innych krajach w zakresie wsparcia dostępności 
gotówki umożliwi znajdowanie rozwiązań, które mogą przysłużyć się zapewnieniu bezpie-
czeństwa i dostępności gotówki w Polsce. W przypadku identyfikacji korzystnych rozwiązań 
możliwe będzie rozważenie ich dostosowania i implementacji na polskim rynku.
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Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., realizacja w cyklu corocznym.

PRIORYTET 3. Określenie propozycji zakresu minimalnego świadczenia 
przez banki usług wpłaty i wypłaty gotówki

Opis działania

Zapewnienie przez banki dostępu do usług w zakresie realizacji wpłat i wypłat gotówkowych 
na rzecz klientów, w tym m.in. dostęp do wystarczającej sieci oddziałów oraz bankomatów – 
własnych lub innych sieci – mogłoby zostać wsparte poprzez poniższe działania:

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Potrzeba zagwarantowania klientom banków wygodnego i bezpiecznego dostępu do środ-
ków zgromadzonych na ich kontach jest bezsporna. Zapewnienie tej dostępności jest moż-
liwe – w pierwszej kolejności – poprzez utrzymanie i unikanie redukowania infrastruktury 
bankomatowej oraz oddziałów banków zapewniających obsługę kasową klientów.

Oddziały bankowe są ważnym źródłem dostępu do gotówki dla obywateli Polski, zwłasz-
cza w zakresie wypłat wysokokwotowych. Dane rynkowe przedstawione w pierwszej części 
Strategii wskazują, że od I kwartału 2019 r. odnotowywane jest zjawisko zmniejszania się 
liczebności oddziałów bankowych świadczących obsługę kasową i jednocześnie wyraźnie 
zarysowuje się trend wzrostowy w liczbie oddziałów bezgotówkowych.

Warto ponadto zwrócić uwagę na obowiązujący stan prawny w kwestii świadczenia usług 
wpłaty i wypłaty środków z rachunku płatniczego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: UUP), jest to jedna z usług płatniczych 
dostarczanych przez dostawców usług płatniczych, a więc działalności stricte regulowanej 
przepisami wskazanej ustawy. Niemniej od świadczenia usługi płatniczej w sensie prawnym 
należy odróżniać aspekt techniczny związany z praktyczną realizacją wpłat oraz wypłat 
z rachunku technicznego.

Jednym z podstawowych kanałów wykonywania omawianych transakcji płatniczych przez 
użytkowników tej usługi płatniczej są bankomaty (oraz wpłatomaty). Warto podkreślić, że 
w ślad za art. 3 lit. o dyrektywy PSD2 również w UUP polski ustawodawca przyjął, że akt 
ten nie ma zastosowania do usług wypłat gotówki przy użyciu bankomatów, świadczonych 
przez podmioty działające na rzecz co najmniej jednego wydawcy instrumentów płatniczych 
i niebędące stroną umowy ramowej z osobą wypłacającą gotówkę z rachunku płatniczego 
przy użyciu bankomatu, jeżeli podmioty te nie świadczą innych usług płatniczych (art. 6 
pkt 15). Niezależni operatorzy bankomatów, o ile nie świadczą innych usług płatniczych, 
w tym dostarczane przez nich usługi technicznej możliwości dokonywania wypłat (i wpłat) 
środków pieniężnych przez użytkowników usług płatniczych związanych formalnie stosun-
kami prawnymi z dostawcami usług płatniczych (głównie bankami), nie są objęci zakresem 



Dostępność i akceptacja gotówki

111Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

zastosowania prawa usług płatniczych (jednocześnie zatem usługi te nie są nadzorowane). 
Sferę tę zatem pozostawiono de facto swobodzie kontraktowania, czyli grze sił rynkowych.

Problem ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia dostępności gotówki. Jeśli bowiem 
działalność bankomatowa przestaje być rentowna lub z innych powodów dochodzi do jej 
ograniczania (np. rozwój obrotu bezgotówkowego), liczba tego rodzaju urządzeń na rynku 
maleje. W świetle wskazywanych trendów w systemie płatniczym, takich jak m.in. rozwój 
oddziałów bez fizycznej obsługi kasowej, rozwijanie bankowości mobilnej i inne przejawy 
dążenia do „wypierania” obrotu gotówkowego przez sektor bankowy, należy uznać, że ten-
dencja związana ze spadkiem dostępności urządzeń bankomatowych będzie na polskim 
rynku przybierać na sile. W dłuższej perspektywie będzie to oznaczać pojawienie się np. 
coraz większych tzw. białych plam w dostępie do gotówki, a więc często realnych proble-
mów z jej fizycznym pozyskaniem, szczególnie przez mieszkańców terenów mniej zurbani-
zowanych czy wiejskich. Powstaje zatem pytanie, czy obecne status quo w zakresie regulacji 
– a właściwie jej braku – usług wypłaty z bankomatu czy też podmiotów świadczących te 
usługi nie powinno zostać poddane bliższej analizie pod kątem ewentualnych zmian. Ich 
celem miałoby być np. kompleksowe uregulowanie tej materii, związane np. z minimalną 
gęstością bankomatów, które dostawcy świadczący usługę z art. 3 ust. 1 pkt 1 UUP byliby 
zobowiązani oferować użytkownikom. Wydaje się, że nie będzie to możliwe bez zmiany 
np. sposobu finansowania wypłat gotówki. W związku ze zdominowaniem obszaru świad-
czenia tej usługi na polskim rynku usług płatniczych przez banki wydaje się, że zmiany te 
powinny objąć przede wszystkim tych dostawców. Mogłyby one polegać np. na opracowaniu 
wymogów, zgodnie z którymi uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej 
(a w przypadku obecnie prowadzonej działalności dokonanie tzw. reautoryzacji w tej mate-
rii) byłoby uzależnione od ich spełnienia właśnie m.in. w kwestii konieczności zapewnienia 
odpowiedniej liczby bankomatów, z uwzględnieniem np. stosownych kryteriów geograficz-
nych. Postulat ten należy zatem analizować również w świetle potencjalnych modyfikacji 
art. 66 ustawy – Prawo bankowe, jako ewentualne spójne i całościowe ujęcie w przepisach 
dotyczących dostępu do gotówki.

Opis działania

Przygotowanie propozycji samoregulacji lub regulacji zobowiązującej dostawców usług 
płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniej sieci oddzia-
łów i placówek z obsługą kasową oraz punktów dostępu do gotówki, w tym bankomatów, 
stosowanej w przypadku niespełnienia kryterium dostępności gotówki.

Wpływ/ skutki

Skutkiem zmian będzie usprawnienie w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania klientów 
banków na gotówkę.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: 2–3 lata.
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DZIAŁANIE nr 2

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Obsługa gotówkowa klientów realizowana przez banki może zostać usprawniona m.in. 
dzięki zastosowaniu poniższych rozwiązań:

A. Urządzenia Assisted Self Service

Urządzenia te umożliwiają automatyzację obsługi klientów w placówkach bankowych – 
zarówno w zakresie dostępu do gotówki, jak również realizacji szerszego wachlarza usług 
bankowych. Są one hybrydą bankomatu recyklingowego i automatu kasjerskiego, ich 
obsługa jest możliwa zarówno przez klientów, jak i personel. Oferują możliwość dokony-
wania zarówno wpłat, jak i wypłat banknotów, a także szeroki zestaw operacji bankowych, 
w tym kontakt z doradcą. Mogłyby być odpowiedzią na trend rynkowy związany ze zwiększe-
niem liczebności oddziałów typu cashless, które nie są wyposażone w stanowiska kasjerskie 
umożliwiające świadczenie usług związanych z dostępem do gotówki.

B. MultiCash Branch

Koncepcja MultiCash Branch opiera się na doświadczeniach sektora bankowego w Brazylii 
i ma na celu wsparcie banków w realizacji obowiązku zapewnienia klientom możliwości 
dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych. Polega na przeniesieniu obsługi gotówkowej 
klientów banku do placówek utworzonych przez zewnętrznego partnera. Partner zewnętrzny 
prowadzi w placówkach obsługę więcej niż jednego banku, co pozwala na obniżenie kosztów 
zapewnienia klientom dostępu do gotówki dzięki uzyskaniu efektu synergii i podziałowi 
kosztów pomiędzy wszystkie banki uczestniczące w przedsięwzięciu. Placówki te miałyby 
znajdować się w całej Polsce i umożliwiać klientom banków realizację transakcji wpłat 
i wypłat gotówkowych zarówno w złotych, jak i walutach obcych. Banki uczestniczące w tym 
przedsięwzięciu mogłyby zlikwidować obsługę gotówkową w wybranych, a docelowo we 
wszystkich swoich oddziałach – jednocześnie pozostawiając klientowi możliwość realizacji 
transakcji gotówkowych w placówkach MultiCash Branch.

W placówkach gotówkowych znajdowałyby się stanowiska kasjerskie do obsługi klientów 
banków. Kasjerzy realizowaliby następujące operacje: wpłaty i wypłaty gotówkowe na 
rachunki i z rachunków prowadzonych przez bank; obsługę bilonu w złotym i walutach 
obcych; transakcje w pokoju dużych wypłat; udzielanie informacji niezbędnych do realizacji 
transakcji gotówkowych – w zakresie ustalonym z bankiem.

Równolegle z obsługą kasową partner zewnętrzny zapewniałby w placówkach strefę samo-
obsługową, w której byłyby zlokalizowane m.in.: bankomaty, wpłatomaty wielowalutowe 
oraz wrzutnie umożliwiające transakcje online. Placówki gotówkowe nie realizowałyby 
natomiast żadnych innych procesów obsługi na rzecz banków – w szczególności procesów 
sprzedażowych.
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Wśród podstawowych korzyści wynikających z przystąpienia przez banki do inicjatywy utwo-
rzenia MultiCash Branch należy wskazać obniżenie kosztów obsługi transakcji gotówkowych 
m.in. dzięki podziałowi kosztów placówki i obsługi na wszystkich uczestników (powierzch-
nie, urządzenia, dostawy gotówki, personel) oraz synergii procesu, czyli lepszemu gospodaro-
waniu gotówką. Rozwiązanie to przewiduje obsługę walut obcych i bilonu, a także brak ogra-
niczeń w liczbie obsługiwanych klientów i księgowanie transakcji w czasie rzeczywistym.

Opis działania

Przeprowadzenie przez dostawców usług płatniczych analizy zasadności i możliwości 
 zastosowania w Polsce urządzeń Assisted Self Service oraz MultiCash Branch.

Wpływ/skutki

Analiza rozwiązań wskazuje, że zastosowanie tych rozwiązań mogłoby usprawnić obsługę 
gotówkową klientów banków. Należy jednak zaznaczyć, że ewentualna realizacja tej inicja-
tywy leży wyłącznie w gestii banków komercyjnych oraz odpowiednich podmiotów rynko-
wych podejmujących niezależne decyzje biznesowe.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: 2 lata.

PRIORYTET 4. Analiza możliwości uregulowania działalności podmiotów 
niebankowych świadczących usługi związane z obiegiem gotówki 
w gospodarce

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Należy mieć na uwadze, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z ustaw oraz 
Konstytucji RP w kwestii regulacji działalności podmiotów niebankowych świadczących 
usługi związane z obiegiem gotówki w gospodarce, NBP nie ma inicjatywy ustawodawczej. 
Oznacza to, że ewentualne zmiany w tym obszarze są uzależnione od podmiotów mających 
inicjatywę ustawodawczą czy sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym.

Działania w tym obszarze realizuje obecnie Ministerstwo Finansów, które prowadzi prace 
zmierzające do nałożenia na niezależnych operatorów bankomatów obowiązku przekazywa-
nia do NBP informacji o liczbie bankomatów oraz liczbie i wartości transakcji realizowanych 
za ich pośrednictwem.

Opis działania

Monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zmian w ustawie o usługach płatniczych 
mających na celu nałożenie zobowiązania na niezależnych operatorów bankomatów do prze-
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kazywania do NBP informacji o liczbie bankomatów oraz liczbie i wartości transakcji reali-
zowanych za ich pośrednictwem.

Wpływ/skutki

Zobowiązanie niebankowych operatorów bankomatów do przekazywania informacji o licz-
bie bankomatów oraz liczbie i wartości transakcji realizowanych za ich pośrednictwem 
pozwoli na lepsze monitorowanie sytuacji na rynku usług bankomatowych.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: 1–3 lata.

PRIORYTET 5. Opracowanie rozwiązań wspierających utrzymanie 
sieci bankomatów z uwzględnieniem wyników prac innych zespołów 
zadaniowych w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Bankomaty stanowią najważniejszy punkt dostępu do gotówki w Polsce, co przedstawiono 
w analizie zawartej w pierwszej części Strategii. Jednocześnie, począwszy od II półrocza 
2017 r., liczba tych urządzeń na polskim rynku systematycznie spada. Z badania dostępności 
gotówki wynika, że obecny poziom dostępności bankomatów w Polsce jest akceptowalny 
na poziomie poszczególnych rodzajów gmin. Niemniej, w związku z widocznym trendem 
spadkowym liczebności bankomatów, przejawiającym się w postaci niewielkich tzw. białych 
plam w dostępie do gotówki, niezbędne wydaje się podjęcie działań mających na celu moni-
torowanie sieci bankomatowej oraz utrzymanie tej infrastruktury na poziomie odpowiada-
jącym kryteriom wskazanym w wynikach badania dostępności. Dlatego Narodowy Bank 
Polski zadeklarował, że niezależnie od działań Rady ds. obrotu gotówkowego, przeprowadzi 
analizy w tym zakresie, a następnie zwrócił się pisemnie do organizacji kartowych z infor-
macją o problemach zgłaszanych do NBP oraz prośbą o przeanalizowanie kwestii opłat 
związanych z wypłatą gotówki z bankomatów i możliwości ich dostosowania do aktualnej 
sytuacji rynkowej.

Działania wspierające utrzymanie sieci bankomatów na terytorium RP:

DZIAŁANIE nr 1

Opis działania

Prowadzenie działań na rzecz samoregulacji mającej na celu wprowadzenie rynkowych 
zmian w zakresie poziomu i konstrukcji opłat bankomatowych, a w przypadku braku 
przyjęcia takiej samoregulacji w określonym czasie (np. roku) przygotowanie regulacji 
zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapew-
nienia odpowiedniego dostępu do głównych źródeł gotówki (oddziały banków z obsługą 
kasową i bankomaty), uwzględniającego rekomendowaną odległość dostępu do najbliższego 
oddziału lub bankomatu.
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Wpływ/skutki

Oczekiwanym wynikiem działań jest wypracowanie samoregulacji przez rynek w ramach 
swobody podejmowania niezależnych decyzji w zakresie konstrukcji i wysokości opłaty CDF 
przez zaangażowane podmioty rynkowe. Ewentualna zmiana opłaty CDF nie powinna 
spowodować nałożenia dodatkowych kosztów na klientów banków. W większości przypad-
ków banki będące wydawcami kart pobierają bowiem od klientów opłatę za skorzystanie 
z „obcego” bankomatu (tzw. disloyalty fee) w wysokości nawet kilkukrotnie wyższej niż pono-
szone przez nie opłaty CDF. W rezultacie zmiana opłat CDF może spowodować nieznaczne 
zmniejszenie marży pobieranej przez banki od wypłat dokonywanych przez klientów w ban-
komatach innych sieci. Należy mieć jednak na uwadze, że wypłata gotówki z bankomatu nie 
jest jedyną usługą oferowaną klientom. Przykładowo, w przypadku obsługi transakcji bezgo-
tówkowych dokonywanych kartami, których wartość znacząco wzrasta w ostatnich latach, 
banki wydawcy są jednym z beneficjentów schematu opłat (opłata interchange). Ponadto 
warto dodać, że wiedza ekonomiczna klientów, w tym umiejętność porównywania ofert 
bankowych, z roku na rok wzrasta.

W przypadku braku możliwości wypracowania konsensusu rynkowego należy wziąć pod 
uwagę możliwość wprowadzenia regulacji o charakterze ustawowym w zakresie obowiązku 
zapewnienia określonej sieci dostępu do najważniejszych źródeł gotówki.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: 1–2 lata.

DZIAŁANIE nr 2

Opis działania

Monitorowanie sytuacji na rynku usług bankomatowych w celu identyfikacji ewentualnego 
nasilania się zjawisk wpływających niekorzystnie na utrzymanie infrastruktury bankoma-
towej w Polsce, a w przypadku wystąpienia zagrożeń dla stabilności sieci – podejmowanie 
działań w celu zidentyfikowania ewentualnego zmitygowania ryzyka.

Wpływ/skutki

Działanie ma na celu ograniczenie ryzyka dalszego znaczącego spadku liczby bankomatów 
na terytorium RP, szczególnie na obszarach mniej zurbanizowanych, gdzie brak dostępu do 
gotówki może być szczególnie dotkliwy i może negatywnie wpłynąć na dostępność gotówki 
i bezpieczeństwo obrotu gotówkowego w kraju.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działania 
w 2022 r., następnie realizacja corocznie.
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DZIAŁANIE nr 3

Mobilne bankomaty

Z przeprowadzonych analiz wynika, że zastosowanie tego narzędzia może być rentowne, 
a jednocześnie może istotnie wzmocnić bezpieczeństwo obrotu gotówkowego na obszarach 
zagrożonych występowaniem problemów z dostępem do gotówki lub tzw. pustyniach ban-
komatowych. Możliwe sposoby wykorzystania mobilnego urządzenia do wypłaty gotówki 
obejmują:
1. Bankomatowóz jako taxi

Bankomatowóz to urządzenie do wypłaty gotówki, które jest zainstalowane w pojeź-
dzie samochodowym typu transporter – z dostępem i możliwością realizacji transakcji 
wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu. Przemieszcza się po ustalonym terenie według bieżą-
cego zapotrzebowania zgłaszanego przez użytkowników lub według wyznaczonych tras. 
Urządzenie przebywa w danej lokalizacji przez określony czas zaplanowany w harmono-
gramie (30 minut / godzina / pół dnia).

2. Bankomatowóz jako przenośna maszyna
Urządzenie jest pozostawiane w konkretnej lokalizacji na okres kilku dni (np. przy okazji 
organizacji festiwali lub czasowych wydarzeń kulturalnych). Każdorazowo wymagane 
jest odpowiednie przygotowanie miejsca posadowienia urządzenia, np. zapewnienie pod-
łączenia do źródła energii elektrycznej.

3. Bankomaty „sezonowe”
Stosowane w przypadku zapotrzebowania na posadowienie urządzenia do wypłat gotów-
kowych przez określoną część roku, np. okres od kilku do kilkunastu tygodni. Znajdują 
zastosowanie w mniejszych miejscowościach, głównie turystycznych, gdzie posadowienie 
przez operatorów ATM urządzenia na stałe nie jest opłacalne. W takim przypadku udo-
stępnienie bankomatu może wspierać obsługę i przyciągać turystów.

Opis działania

Przeanalizowanie przez podmioty rynkowe możliwości zwiększenia skali wykorzysta-
nia tzw. mobilnych bankomatów, szczególnie na obszarach z utrudnionym dostępem do 
gotówki. Ewentualne rozpowszechnienie wykorzystania mobilnych urządzeń do obsługi 
wpłat i wypłat gotówkowych powinno nastąpić w wyniku zapotrzebowania rynkowego.

Wpływ/skutki

Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego na obszarach zagrożonych 
występowaniem problemów z dostępem do gotówki lub tzw. pustyniach bankomatowych. 
Szczególne ułatwienie dla grup zagrożonych wykluczeniem – mieszkających w obszarach 
ze słabo rozwiniętą siecią komunikacji publicznej, nieposiadających własnego środka trans-
portu, niepełnosprawnych lub starszych.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: 1–2 lata.
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PRIORYTET 6. Analiza alternatywnych sposobów dostępu do gotówki

W wyniku analiz zidentyfikowano propozycje sposobów pozyskiwania dostępu do gotówki 
alternatywne wobec tradycyjnych wypłat za pośrednictwem oddziału banku oraz bankoma-
tów oraz możliwość ich wykorzystania do wsparcia bezpieczeństwa i dostępności gotówki.

DZIAŁANIE nr 1

Usługa cash back

Usługa cash back umożliwia wypłatę gotówki w punktach handlowo-usługowych wypo-
sażonych w terminale POS przy okazji dokonywania zapłaty za zakupy kartą płatniczą. 
Możliwość korzystania z tej usługi ma potencjalnie każdy posiadacz karty debetowej – do 
górnego limitu 300 zł dla kart VISA oraz 500 zł w przypadku kart Mastercard. Według danych 
gromadzonych przez NBP usługa cash back jest trzecim co do popularności sposobem pozy-
skiwania dostępu do gotówki w Polsce, a jej udział pod względem liczby i wartości transakcji 
z roku na rok rośnie, choć pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.

Niewątpliwą zaletą tego sposobu pozyskiwania gotówki jest liczba terminali POS umożliwia-
jących realizację cash back – w drugim kwartale 2021 r. wyniosła ona 338 tys., co oznacza, że 
sama dostępność tej usługi jest bardzo szeroka. Cash back może więc być w pewnym zakresie 
alternatywą dla wypłat gotówki z bankomatów i oddziałów bankowych. Nie jest jednak 
w stanie zastąpić podstawowych źródeł dostępu do gotówki ze względu na istotne ogra-
niczenia. Pierwsze dotyczy dość niskiego limitu maksymalnej wysokości wypłaty gotówki 
w ramach cash back, który wynosi 300 zł lub 500 zł, podczas gdy średnia wartość wypłaty 
gotówki za pośrednictwem bankomatu w I półroczu 2021 r. wyniosła 687 zł. Ponadto skorzy-
stanie z tej usługi wymaga uprzedniego zakupu i jest uzależnione od dostępności gotówki 
w kasie punktu handlowo-usługowego, w którym dokonywana jest transakcja. Oznacza to, że 
w przypadku braku odpowiedniej nadwyżki gotówki w kasie realizacja usługi może okazać 
się niemożliwa. Pewną trudność w zwiększeniu popularności tej usługi może więc stanowić 
rozpowszechnienie płatności bezgotówkowych, którego efektem jest zmniejszenie bieżących 
zasobów gotówkowych w kasach punktów handlowo-usługowych. Dodatkowo świadomość 
możliwości pozyskania gotówki tym sposobem w społeczeństwie nie jest jeszcze wystarcza-
jąco powszechna i wymaga zwiększenia.

Dlatego wskazana byłaby analiza funkcjonowania usługi cash back pod kątem możliwo-
ści wprowadzenia zmian służących zwiększeniu jej popularności (wprowadzenie nowych 
funkcjonalności – np. powiadomienie w aplikacji mobilnej o możliwości wypłaty gotówki 
w ramach usługi cash back w danym punkcie sprzedaży, przegląd modelu biznesowego, 
weryfikacja limitów kwotowych, rozważenie rozszerzenia usługi cash back na dodatkowe 
rodzaje kart płatniczych, wypłata cash back podczas płatności z użyciem aplikacji mobilnych 
ApplePay i GooglePay).
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Opis działania

Podjęcie działań komunikacyjnych w celu zwiększenia świadomości społecznej i populary-
zacji usługi cash back, także we współpracy z podmiotami i organizacjami, które nie uczest-
niczą bezpośrednio w pracach Rady, a są zainteresowane rozwojem tej usługi w Polsce.

Wpływ/skutki

Wykorzystanie potencjału cash back – przede wszystkim ze względu na gęstą sieć terminali 
oferujących tę usługę – posłuży usprawnieniu i zwiększeniu dostępności gotówki w Polsce, 
szczególnie w zakresie niskokwotowych wypłat gotówki.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działań 
 komunikacyjnych w 2022 r., czas trwania ok. 2–3 lata.

DZIAŁANIE nr 2

Wykorzystanie infrastruktury Poczty Polskiej  SA 

Odwołując się do doświadczeń innych krajów, szczególnie Hiszpanii, należy stwierdzić, że 
wykorzystanie sieci pocztowej może istotne przysłużyć się zapewnieniu dostępności i bez-
pieczeństwa obrotu gotówkowego. Biorąc pod uwagę znaczącą liczbę placówek pocztowych 
w Polsce (6897 na koniec czerwca 2021 r.), zwiększenie zaangażowania Poczty Polskiej SA 
w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na wypłaty gotówkowe obywateli może zmitygo-
wać ryzyko występowania miejsc z ograniczonym dostępem do gotówki.

A. Wypłata za pośrednictwem listonosza

Należy odnotować, że na rynku funkcjonuje obecnie usługa umożliwiająca dostarczenia 
gotówki przez listonosza pod wskazany adres. Oferuje ją, jako jedyny na rynku, Bank 
Pocztowy  SA , którego głównym akcjonariuszem jest Poczta Polska SA Wartą analizy i roz-
ważenia jest możliwość rozszerzenia świadczenia tej usługi na rzecz szerszego grona odbior-
ców w ramach działalności Poczty Polskiej SA Szersze udostępnienie tego rozwiązania zna-
cząco wsparłoby dostępność i bezpieczeństwo obrotu gotówkowego, szczególnie w grupach 
narażonych na ograniczenia w dostępie do gotówki – osób starszych oraz z niepełnospraw-
nościami, zamieszkujących mniejsze miejscowości. Decyzja ta pozostaje jednak wyłącznie 
w gestii Poczty Polskiej SA jako podmiotu rynkowego podejmującego niezależne decyzje 
biznesowe oraz ewentualnych banków zainteresowanych tą usługą.

B. Cash back

Transakcja cash back w placówce pocztowej może być zrealizowana za pomocą terminala 
płatniczego POS wyłącznie razem z płatnością za zakup towaru lub usługę, a zatem trans-
akcja sprzedaży i wypłaty gotówki jest przeprowadzana podczas jednej operacji. Usługa ta 
jest dostępna dla wszystkich posiadaczy kart debetowych Visa i Mastercard wydanych przez 
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banki, które uruchomiły funkcjonalność cash back. Maksymalna kwota wypłaty wynosi 
300 zł dla kart Visa oraz 500 zł dla kart Mastercard.

C. Wypłata gotówki z bankowej karty płatniczej (usługa cash advance)

Zgodnie z dostępnymi informacjami wszystkie placówki pocztowe są wyposażone w termi-
nale płatnicze, dzięki czemu klienci Poczty Polskiej SA mogą nie tylko regulować opłaty za 
usługi pocztowe w formie bezgotówkowej, ale także korzystać z innych usług – w tym wypłat 
gotówkowych. Należy zaznaczyć, że usługi te są świadczone w sieci placówek pocztowych 
należących do Poczty Polskiej SA – a więc z wyłączeniem agencji pocztowych – dla posiada-
czy kart płatniczych wydanych przez organizacje Visa i Mastercard.

Wypłata gotówki z bankowej karty płatniczej w placówce pocztowej jest możliwa za pomocą 
terminala płatniczego POS. Maksymalny limit takiej wypłaty wynosi 5000 zł, nie więcej 
jednak niż limit wypłaty gotówki ustalony dla konkretnej karty płatniczej. Jeśli kwota trans-
akcji dokonywanej kartą przekracza 1500 zł, w każdym wypadku wymagane jest przedsta-
wienie przez klienta dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Z tytułu wypłaty gotówki za pomocą kart płatniczych Poczta Polska SA nie pobiera żadnych 
opłat, jednak wypłata może wiązać się z pobraniem przez bank – wydawcę karty – stosun-
kowo wysokiej opłaty przewidzianej w tabeli opłat i prowizji danego banku.

Opis działania

Podjęcie działań komunikacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy o dostępności 
usług związanych z wypłatami gotówkowymi typu cash advance.

Wpływ/skutki

Działania komunikacyjne Rady ds. obrotu gotówkowego, w tym w szczególności banku cen-
tralnego, powinny wpłynąć na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie usług typu 
cash advance.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działań 
 komunikacyjnych w 2022 r., czas trwania ok. 2–3 lata.

DZIAŁANIE nr 3

Zastosowanie rozwiązań typu CashTech

Rozwiązania typu CashTech umożliwiają wypłatę gotówki z kasy sklepowej przy okazji płat-
ności za zakupy za pośrednictwem aplikacji bankowej i – co istotne – nie wymagają użycia 
karty płatniczej. Rozwiązania takie nie funkcjonują jeszcze na polskim rynku, jednak ich 
pojawienie się jest spodziewane w niedługim czasie.
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Istotą rozwiązań typu CashTech jest skrócenie obiegu gotówki i prosty schemat działania. 
Klient wybiera rodzaj transakcji (wpłata/wypłata) w swojej aplikacji bankowej, następnie 
decyduje o wysokości kwoty, jaką chce wpłacić lub wypłacić, po czym aplikacja generuje 
i wyświetla kod kreskowy, który jest skanowany w terminalu POS. Transakcja odbywa się 
w czasie rzeczywistym i zostaje potwierdzona w formie powiadomienia push. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu do wykonania transakcji wystarcza jedynie telefon i aplikacja mobilna banku, 
a jednocześnie wyeliminowany zostaje problem opłat interchange oraz ryzyko nieuprawnio-
nego użycia karty. Zgodnie z przewidywaniami rozwiązanie to ma oferować wyższy limit 
wpłat i wypłat, będzie więc mogło w sposób znaczący wesprzeć dostępność gotówki i bezpie-
czeństwo obrotu gotówkowego. Według założeń możliwość korzystania z tego rozwiązania 
mają zapewniać stacje benzynowe, sklepy typu convenience (małe placówki handlowe) oraz 
sieci supermarketów.

Pomimo pewnych podobieństw usługa cash back oraz rozwiązania typu CashTech istotnie 
różnią się od siebie. Rozwiązania te jeszcze nie funkcjonują na polskim rynku płatniczym, 
nie jest więc możliwe zweryfikowanie sposobu realizacji przedstawionych powyżej założeń 
w polskiej praktyce rynkowej.

Opis działania

Monitorowanie rynku płatniczego pod kątem nowoczesnych rozwiązań i technologii 
(np. typu CashTech), które mogą posłużyć do zwiększenia dostępności gotówki. W przypadku 
zidentyfikowania korzystnych rozwiązań – podjęcie działań komunikacyjnych w celu popu-
laryzacji usług.

Wpływ/skutki

Zastosowanie na rynku rozwiązań typu CashTech może zapewnić tani dostęp do gotówki 
i generowanie strukturalnej synergii finansowej, co oznacza oszczędność dla banków i dodat-
kowy strumień przychodu dla detalistów oraz możliwość usunięcia „białych plam” na mapie 
infrastruktury gotówkowej poprzez dostęp do niej w sieciach handlowych i stacjach benzy-
nowych znajdujących się poza dużymi ośrodkami miejskimi. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
również na poszerzenie sieci dostępu do gotówki i jednocześnie ochronę klientów banków 
przed „wykluczeniem gotówkowym” w czasach postępującej cyfryzacji – stanowiłyby więc 
rodzaj pomostu pomiędzy gotówką a instrumentami bezgotówkowymi.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zainicjowanie działań w 2022 r., 
realizacja w cyklu corocznym.
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PRIORYTET 7. Przygotowanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych 
służących zapewnieniu właściwego dostępu do gotówki na terytorium RP

DZIAŁANIE nr 1

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania:

Z uwagi na uwarunkowania wynikające z treści aktów unijnych (dyrektywa PSD2) obec-
nie nie jest możliwe dokonanie w polskim prawie np. analogicznych zmian jak w przy-
padku Wielkiej Brytanii w obszarze funkcjonowania usługi cash back. Zmiany polegałyby 
na umożliwieniu dokonywania wypłat dowolnych kwot przez klientów w każdym punkcie 
handlowo-usługowym, który świadczy takie usługi, jednak bez konieczności uprzedniego 
dokonywania transakcji płatniczej związanej z zakupem towaru lub usługi u tego sprze-
dawcy. Aktualne brzmienie przepisów PSD2 (art. 3 lit e) oraz ustawy o usługach płatniczych 
(art. 6 pkt 5) powoduje bowiem, że w przypadku, w którym klient chciałby jedynie wypłacić 
środki ze swojego rachunku za pośrednictwem punktu handlowo-usługowego, bez dokony-
wania jakiejkolwiek transakcji zakupu (zawierania umowy sprzedaży), przedsiębiorca byłby 
zobowiązany do uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych (transakcja wypłaty 
musiałaby się bowiem odbywać w reżimie prawa usług płatniczych). Wydaje się to dość istot-
nym utrudnieniem w kontekście popularyzacji usługi cash back w Polsce w świetle zwiększa-
nia dostępu do gotówki na terytorium naszego kraju. W związku z powyższym w przypadku 
rewizji dyrektywy PSD2 należy postulować zmianę przepisów w tym zakresie (co umożliwi 
ich modyfikację również na gruncie krajowego systemu prawnego).

Wydaje się, że brak działań w omawianym obszarze, choćby na poziomie analitycznym, 
może doprowadzić do sytuacji, z którą obecnie zmaga się część krajów europejskich, takich 
jak Wielka Brytania czy Szwecja, gdzie problem dostępności gotówki jest realny i w znacznej 
mierze powiązany właśnie z likwidacją bankomatów. Omawiana tendencja utrudnia zatem 
w istotny sposób dostęp do gotówki i wymaga dalszego, ścisłego monitorowania.

Opis działania

Monitorowanie zmian regulacyjnych w obszarze świadczenia usług płatniczych na poziomie 
unijnym i – jeśli pojawi się taka możliwość – rekomendowanie zmian dotyczących unor-
mowania usługi cash back poprzez uzyskanie opcji dokonywania tzw. wypłat sklepowych 
bez konieczności uprzedniego dokonywania transakcji płatniczej u akceptanta (zawierania 
umowy sprzedaży).

Wpływ/skutki

Możliwa zmiana unormowania usługi cash back w postaci opcji dokonywania tzw. wypłat 
sklepowych bez konieczności uprzedniego dokonywania zakupu u akceptanta może wpłynąć 
na zwiększenie popularności tej usługi. Potrzeba zmiany wiąże się z brakiem stosowania 
przepisów z zakresu prawa usług płatniczych również do takich wypłat (bez konieczności 
uzyskania przez akceptantów zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług 
płatniczych).
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Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: działanie długoterminowe, 
w tym uwarunkowane zmianami regulacyjnymi na poziomie unijnym (w odniesieniu do 
kwestii cash back).

DZIAŁANIE nr 2

Stan obecny i przyczyny podejmowania proponowanego działania

Kwestią, która wymaga dalszych analiz w kontekście potencjalnych zmian legislacyjnych 
w obszarze dostępności gotówki, pozostaje również treść art. 66 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe. Zgodnie z jego treścią „Banki są obowiązane przyjmować wpłaty 
gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące 
z tych wpłat”. Intencją ustawodawcy była w tym wypadku wyraźna artykulacja obowiązku 
banków, polegającego na przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe oraz – 
w konsekwencji – przeliczaniu i sortowaniu banknotów oraz monet pochodzących z tych 
wpłat. Nie ulega zatem wątpliwości, że przepis ten odnosi się do chęci zapewnienia przez 
ustawodawcę możliwości bezproblemowego deponowania gotówki na rachunkach banko-
wych przez klientów.

W trakcie prac nad Strategią NBP przedstawił interpretację tego uregulowania, zgodnie 
z którą przepis ten powinien być rozumiany szeroko z uwagi na to, że został zamieszczony 
w rozdziale o bankowych rozliczeniach pieniężnych. Oznaczać to może, że bank powinien 
przyjąć każdą wpłatę wyraźnie i jednoznacznie przeznaczoną na zasilenie konkretnego 
rachunku bankowego prowadzonego w tym banku – również od osoby nieposiadającej 
w tym banku rachunku bankowego. Powstaje zatem pytanie, czy umieszczenie w „bezgo-
tówkowych” placówkach banków (tj. bez tradycyjnie rozumianej obsługi kasowej z fizyczną 
obecnością pracownika) bankomatów i wpłatomatów, które – co do zasady – nie obsługują 
osób nieposiadających rachunków bankowych, można uznać za realizację obowiązku nało-
żonego na te podmioty przez ustawodawcę w art. 66 ustawy – Prawo bankowe. W ocenie 
NBP może dochodzić w tej sytuacji do braku realizacji przez banki art. 66 ustawy – Prawo 
bankowe w związku z funkcjonowaniem oddziałów bez tradycyjnej obsługi gotówkowej. 
Tego rodzaju okoliczności można postrzegać – w dłuższej perspektywie – jako potencjalne 
zagrożenie dla optymalnego funkcjonowania rozliczeń pieniężnych na terytorium RP, co 
może w rezultacie skłaniać do rozważenia podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

Opis działania

Prowadzenie dalszych analiz w zakresie ewentualnej nowelizacji art. 66 ustawy – Prawo ban-
kowe w celu doprecyzowania obowiązków banków w zakresie deponowania przez klientów 
gotówki na rachunkach bankowych.

Wpływ/skutki

Ewentualna nowelizacja art. 66 ustawy – Prawo bankowe poprzez ustalenie jego treści w ten 
sposób, aby jasno wynikał z niej obowiązek banków do przyjęcia każdej wpłaty przeznaczo-
nej na zasilenie konkretnego rachunku bankowego prowadzonego w tym banku – również 
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od osoby nieposiadającej w tym banku rachunku bankowego. Celem zmiany jest zapew-
nienie możliwości bezproblemowego deponowania gotówki na rachunkach banków przez 
zainteresowanych klientów.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: działanie długoterminowe.

Lista celów, priorytetów oraz proponowanych działań

Zapewnienie 
powszechnej 

akceptacji 
gotówki 

w płatnościach

1. Analiza zagadnienia
powszechnej akceptacji gotówki

Cykliczne badania opinii publicznej 
dot. akceptacji gotówki oraz trudności w przyjmowaniu 

znaków pieniężnych NBP jako zapłaty 

2. Wprowadzenie ustawowego 
obowiązku powszechnej 

akceptacji gotówki

Monitorowanie i ocenianie skutków zmiany ustawy 
o usługach płatniczych, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w tym obszarze – podejmowanie działań 

Cel Priorytet Działanie

1.

Określenie
kryteriów

i monitorowanie
dostępności
gotówki na

terytorium RP

Działanie zrealizowane

Przegląd czynników wpływających na poziom dostępności 
gotówki w Polsce w ramach cyklicznego monitoringu 

prowadzonego przez NBP

Monitorowanie działań podejmowanych w innych krajach 
w zakresie zapewniania obywatelom dostępności gotówki

Przyjęcie kryterium dostępności: wymóg zapewnienia 90% 
populacji w Polsce dostępu do najbliższego oddziału banku 

lub bankomatu w odległości nie większej niż 10 km 
oraz cykliczny przegląd kryteriów

Regularne badania dostępności gotówki w celu pozyskiwania 
informacji o skali dostępu konsumentów do różnych 

źródeł gotówki (badania opinii publicznej)

Opracowanie zasad i sposobu przekazywania do NBP 
przez odpowiednie podmioty informacji o miejscach 

dostępu do gotówki i ich położeniu

Opracowanie i udostępnienie mapy dostępności gotówki 
w Polsce zawierającej informacje o najważniejszych 

źródłach dostępu do gotówki (np. na stronie internetowej 
lub w aplikacji mobilnej)

Monitoring sieci pod kątem spełniania kryterium dostępności 
gotówki oraz podejmowanie działań na wypadek 

niespełnienia tego wskaźnika

Cel Priorytet Działanie

2.

1. Analiza obecnego poziomu dostępności 
gotówki na podstawie badań ankietowych

2. Analiza czynników mających wpływ 
na poziom dostępności gotówki

3. Analiza rozwiązań dotyczących określania
dostępności gotówki w innych krajach

4. Opracowanie kryteriów oceny
dostępności gotówki

5. Propozycje rozwiązań umożliwiających 
prowadzenie monitoringu sieci 

dostępu do gotówki
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Zapewnienie 
odpowiedniego 

poziomu 
dostępności 

gotówki 
na terytorium RP

Działanie zrealizowane

Monitorowanie i analiza nowych rozwiązań w zakresie 
zapewnienia dostępu do gotówki w innych krajach

Przeprowadzenie przez dostawców usług płatniczych 
analizy zasadności i możliwości zastosowania urządzeń 

Assisted Self Service oraz MultiCash Branch

Przygotowanie propozycji samoregulacji lub regulacji 
zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących 

rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniej sieci 
punktów dostępu do gotówki, stosowanej w przypadku 

niespełnienia kryterium dostępności gotówki

Monitorowanie procesu zmian w ustawie o usługach 
płatniczych mających na celu nałożenie zobowiązania na 

niezależnych operatorów bankomatów do przekazywania do 
NBP informacji o liczbie bankomatów oraz liczbie i wartości

Cel Priorytet Działanie

3.

1. Zidentyfikowanie barier dla zapewnienia
odpowiedniej dostępności gotówki

2. Analiza rozwiązań w zakresie dostępności
gotówki stosowanych w innych krajach

3. Określenie propozycji zakresu
minimalnego świadczenia przez banki usług

wpłaty i wypłaty gotówki

4. Analiza możliwości uregulowania
działalności podmiotów niebankowych

świadczących usługi związane z obiegiem
gotówki w gospodarce

5. Opracowanie rozwiązań wspierających 
utrzymanie sieci bankomatów 

z uwzględnieniem wyników prac 
innych zespołów zadaniowych w ramach

Rady ds. obrotu gotówkowego

6. Analiza alternatywnych
sposobów dostępu do gotówki

7. Przygotowanie propozycji założeń
rozwiązań legislacyjnych służących
zapewnieniu właściwego dostępu 

do gotówki na terytorium RP

Działania na rzecz samoregulacji w celu wprowadzenia 
rynkowych zmian opłat bankomatowych, a w przypadku

braku samoregulacji przygotowanie regulacji zobowiązującej 
dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki 

płatnicze do zapewnienia odpowiedniego dostępu 
do głównych źródeł gotówki

Monitorowanie sytuacji na rynku usług bankomatowych –
identyfikacja nasilania się zjawisk wpływających 

niekorzystnie na utrzymanie sieci bankomatowej, ewentualne 
podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka

Przeanalizowanie przez podmioty rynkowe możliwości 
zwiększenia skali wykorzystania tzw. mobilnych

bankomatów, szczególnie na obszarach z utrudnionym 
dostępem do gotówki

Zwiększenie świadomości społecznej i popularyzacja usługi
cash back oraz analiza funkcjonowania tej usługi pod

kątem możliwości wprowadzenia zmian służących 
zwiększeniu jej popularności

Upowszechnienie świadomości dostępności usług 
związanych z wypłatami gotówkowymi za pośrednictwem 

Poczty Polskiej SA

Monitorowanie rynku pod kątem nowoczesnych rozwiązań 
i technologii (np. CashTech) w zakresie dostępności
gotówki. W przypadku zidentyfikowania korzystnych 

rozwiązań – podjęcie działań popularyzujących

Monitorowanie zmian regulacyjnych w obszarze świadczenia 
usług płatniczych na poziomie unijnym – rekomendowanie 

zmian umożliwiających dokonywanie tzw. wypłat sklepowych 
(cash back) bez konieczności uprzedniego zakupu

Dalsze analizy w zakresie ewentualnej nowelizacji art. 66 
ustawy Prawo bankowe w celu doprecyzowania

obowiązków banków w zakresie deponowania przez klientów 
gotówki na rachunkach bankowych



Filar II  
Płynne zaopatrywanie 
w gotówkę

Filar II



Filar II

Narodowy Bank Polski126

Płynne zaopatrywanie w gotówkę

Realizacja zaopatrywania rynku w gotówkę w niezakłócony i bezpieczny sposób jest istot-
nym filarem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. W obliczu zmian 
technologicznych, organizacyjnych i społecznych zachodzących we współczesnym świecie, 
jak również w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego i nieprzewidzianego zapotrzebowania 
na pieniądz gotówkowy zachowanie płynności procesów zaopatrywania, a także zwiększenie 
ich efektywności są niezwykle istotne.

W kontekście powyższego w ramach prac Rady ds. obrotu gotówkowego dotyczących 
Filaru II Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego – Płynne zaopatrywanie 
w gotówkę  przygotowano propozycje działań przyporządkowanych do wyznaczonych celów.

CEL 1. Zapewnienie adekwatnej struktury nominałowej

PRIORYTET 1. Analiza potrzeb w zakresie struktury nominałowej znaków 
pieniężnych emitowanych przez NBP

W Polsce od lat obserwowany jest wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu. W ostat-
niej dekadzie, tj. w latach 2011–2020, jego wartość w obiegu w stosunku do grudnia 2010 r. 
wzrosła trzykrotnie – z 102,7 mld zł do 321,5 mld zł. Należy zaznaczyć, że w 2020 r. pandemia 
COVID-19 wpłynęła na wzrost wartości pieniądza w obiegu na niespotykaną dotychczas 
skalę – odnotowano roczny przyrost wartości obiegu o 34,8%, tj. o 83,0 mld zł. Na skutek 
wprowadzonych obostrzeń sanitarnych wystąpiły ograniczenia w dostępie klientów do pla-
cówek bankowych. Jednocześnie klienci banków w obawie przed niepewną sytuacją, wyni-
kającą z pandemii, wypłacali środki finansowe w celach przezornościowych. W początko-
wym okresie, na skutek realizacji wysokich wypłat gotówkowych w bankomatach, wzrosło 
zapotrzebowanie głównie na banknot o nominale 100 zł, wykorzystywany w bankomatach. 
Większość bankomatów nie była natomiast dostosowana do wypłaty banknotów o nominale 
200 zł i 500 zł, co nie pozwalało na efektywną realizację wyższych kwotowo wypłat.

Doświadczenia wynikające przede wszystkim z pierwszego okresu pandemii COVID-19 skło-
niły do prowadzenia pogłębionych analiz struktury nominałowej banknotów. W związku 
z tym zidentyfikowano obszary do ewentualnego podjęcia działań, w tym m.in. potrzebę 
kontynuacji i rozszerzenia cyklicznego badania, umożliwiającego prowadzenie bieżących 
analiz oraz identyfikację społecznych potrzeb i postrzegania znaków pieniężnych funkcjo-
nujących w obiegu. Jednocześnie w celu zapewnienia zrównoważonego dostępu do gotówki 
poprzez sieć urządzeń bankomatowych niezbędne jest opracowanie rozwiązań zwiększają-
cych elastyczność dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta do obsługi bankno-
tów będących w obrocie, a następnie prowadzenie działań monitorujących w tym zakresie.
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DZIAŁANIE nr 1. Cykliczne badanie ankietowe wśród społeczeństwa 
nt. postrzegania obiegu gotówkowego

Stan obecny:

Na podstawie doświadczeń płynących z pandemii COVID-19, związanych ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na pieniądz gotówkowy i wyższymi kwotowo wypłatami klientów 
w szczególności w pierwszym okresie pandemii, zidentyfikowano potrzebę rozszerzenia 
dotychczas prowadzonych na zlecenie NBP badań opinii publicznej dotyczących banknotów 
powszechnego obiegu w Polsce oraz zwyczajów płatniczych. Okresowe monitorowanie potrzeb 
społecznych równolegle z prowadzonymi na bieżąco analizami danych w zakresie pobierania 
i odprowadzania waluty polskiej z NBP oraz korzystania z instrumentów płatniczych powinno 
wzmocnić identyfikację ewentualnych zmian.

Działanie

Przeprowadzanie minimum raz na dwa lata badania ankietowego wśród społeczeństwa 
nt.  postrzegania obiegu gotówkowego.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: przeprowadzenie badania: 
pierwsze badanie w 2022 r., kolejne edycje – przynajmniej raz na 2 lata.

DZIAŁANIE nr 2. Pozyskiwanie informacji od uczestników rynku 
nt. stanu dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta do obsługi 
banknotów będących w obrocie

Stan obecny

Potrzeba realizacji wypłat w wyższych wartościach nominalnych uwidoczniła się zwłasz-
cza w początkowym okresie pandemii COVID-19, kiedy wypłaty poprzez oddziały banków 
były ograniczone z uwagi na wprowadzone czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu tych 
instytucji i realizacja wypłat poprzez sieci bankomatowe zyskała dodatkowo na znaczeniu. 
Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotne jest monitorowanie dostosowania urządzeń ban-
komatowych do wydawania wyższych nominałów, w szczególności w warunkach nagłego, 
istotnie zwiększonego zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy. W celu maksymalizacji 
efektów działań w zakresie dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta do obsługi 
wartości nominalnych banknotów będących w obrocie szczególnego znaczenia nabiera 
okresowe pozyskiwanie danych w tym obszarze od kluczowych podmiotów prowadzących 
obsługę sieci bankomatowych.
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Działanie

Coroczne pozyskiwanie informacji od uczestników rynku nt. stanu dostosowania urzą-
dzeń obsługiwanych przez klienta do obsługi wartości nominalnych banknotów będących 
w obrocie.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: przygotowanie ankiet w I połowie 
2022 r., zbieranie od banków informacji z ankiet: od II połowy 2022 r., w cyklach rocznych.

PRIORYTET 2. Analiza możliwości dostosowania struktury 
nominałowej wydań gotówki z NBP, w tym w warunkach znacznego, 
nieprzewidywalnego wzrostu zapotrzebowania na gotówkę

DZIAŁANIE nr 1. Założenia i propozycje rozwiązań zwiększających 
elastyczność dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta 
do obsługi banknotów będących w obrocie

Stan obecny

W toku prac Rady ds. obrotu gotówkowego ustalono, że jeszcze przed wystąpieniem pande-
mii COVID-19, tj. na koniec 2019 r., znikomy odsetek urządzeń obsługiwanych przez klientów 
był dostosowany do obsługi nominału 200 zł, a nominał 500 zł nie był stosowany w tych 
urządzeniach. W początkowym okresie pandemii wzrost zapotrzebowania społeczeństwa 
na gotówkę w szczególności uwidocznił się w zwiększonym zapotrzebowaniu na banknoty 
o nominale 100 zł. W połowie marca 2020 r. banknot ten osiągnął 67,5% udziału w struktu-
rze nominałowej wartości pobrań z NBP. Następnie, na skutek współpracy pomiędzy NBP 
a bankami, której celem było zapewnienie zrównoważonego dostępu do pełnej struktury 
nominałowej banknotów wszystkim uczestnikom rynku, udział nominału 100 zł w wartości 
pobieranych banknotów obniżył się 6 maja 2020 r. do 23,8%. Jednocześnie, w efekcie wspól-
nych działań, poza spadkiem udziału nominału 100 zł w pobraniach z NBP odnotowano 
wzrost udziału nominału 200 zł. Warto zaznaczyć, że jeszcze 17 marca 2020 r. udział bank-
notu 200 zł w wartości pobrań banknotów z NBP wynosił 17,9%, po czym stopniowo wzra-
stał, a 6 maja 2020 r. wyniósł 63,0%. Ostatecznie, na skutek działań podejmowanych przez 
NBP we współpracy z bankami, wykorzystanie nominału 200 zł w urządzeniach nieznacznie 
się zwiększyło, choć w dalszym ciągu urządzenia te nie obsługiwały nominału 500 zł. W tym 
kontekście, biorąc pod uwagę, że bankomaty są istotnym źródłem dostępu obywateli do 
gotówki, uzasadnione wydaje się zwiększenie elastyczności obsługi w zakresie struktury 
nominałowej banknotów poprzez sieci bankomatowe.

Działanie

Przygotowanie założeń, a następnie propozycji rozwiązań zwiększających elastyczność 
w zakresie dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta do obsługi wartości nomi-
nalnej banknotów będących w obrocie (10, 20, 50, 100, 200 i 500 zł).
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Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: przygotowanie rozwiązań 
– 2 lata.

DZIAŁANIE nr 2. Pozyskiwanie kwartalnych sprawozdań w zakresie 
obrotu gotówkowego od wszystkich banków i podmiotów niebankowych

Stan obecny

Zgodnie z § 7 ust. 4 zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 
17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznacza-
nia opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywa-
niem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 28) banki przekazują do Narodowego 
Banku Polskiego kwartalne sprawozdania określone w umowach o warunkach pobierania 
i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych, zawierające w szczegól-
ności informacje nt. rodzajów urządzeń do przeliczania, sortowania lub sprawdzania auten-
tyczności banknotów lub monet, obsługiwanych przez pracownika lub zespół pracowników 
albo klienta, liczby banknotów lub monet przeliczonych i sprawdzonych pod kątem auten-
tyczności oraz wprowadzonych ponownie do obrotu. Z uwagi na to, że sprawozdawczość 
obejmuje banki, które zawarły z NBP umowy w zakresie pobierania i odprowadzania waluty 
polskiej, celowe jest dążenie do nałożenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu 
gotówkowego na wszystkie banki, a także podmioty niebankowe.

Informacje sprawozdawcze w zakresie obrotu gotówkowego, kompleksowo pozyskiwane 
od wszystkich profesjonalnych uczestników rynku obrotu gotówkowego, mają kluczowe 
znaczenie w szczególności w sytuacjach nagłego, nieprzewidywalnego wzrostu zapotrzebo-
wania na gotówkę. Równolegle, mając na uwadze rozwój systemu depozytowego, opisany 
w celu 2, priorytecie 3 niniejszego filaru, zasadne jest pozyskiwanie w ramach kwartalnych 
sprawozdań pozyskiwanych od firm CIT informacji o infrastrukturze wykorzystywanej 
w cash processing.

Działanie

Dążenie do wprowadzenia dla wszystkich banków i podmiotów niebankowych zajmujących 
się profesjonalnie obsługą gotówkową obowiązku przekazywania do NBP sprawozdawczości 
w zakresie obrotu gotówkowego.

Realizacja działania wiąże się z przeanalizowaniem możliwości rozszerzenia obowiązku 
sprawozdawczego i przygotowania odpowiednich założeń do zmian legislacyjnych w spra-
wozdawczości, które będą obejmować wszystkie banki i podmioty niebankowe zajmujące 
się profesjonalnie obsługą gotówkową.

Wdrożenie obowiązku sprawozdawczego będzie wiązało się z koniecznością dostosowania 
systemów po stronie tych uczestników rynku, którzy obecnie nie realizują sprawozdawczości 
w zakresie obrotu gotówkowego, oraz dostosowanie platformy sprawozdawczej po stronie 
NBP.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: 3 lata.
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CEL 2. Wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu 
zaopatrywania rynku w gotówkę

PRIORYTET 1. Analiza ról poszczególnych uczestników obrotu 
gotówkowego

W ramach niniejszego priorytetu przeprowadzono badanie ankietowe obejmujące uczest-
ników rynku, które dotyczyło realizowanych przez nich czynności w ramach obrotu gotów-
kowego. Równolegle w toku prac dokonano analizy i prezentacji systemu zaopatrywa-
nia w gotówkę w ujęciu geograficznym. Szerzej kwestie te zostały opisane w rozdziale 3. 
Charakterystyka rynku obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce. Wyniki powyższych 
badań zostały wykorzystane do zidentyfikowania ewentualnych propozycji działań oraz prac 
prowadzonych w odniesieniu do kolejnego priorytetu. Przeprowadzona analiza, obejmująca 
również zadania uczestników rynku w zakresie funkcjonującego modelu obrotu gotówko-
wego, nie wykazała koniczności formułowania propozycji działań.

PRIORYTET 2. Określenie warunków brzegowych dla działań 
podejmowanych w sytuacji zakłóceń w zaopatrywaniu rynku w gotówkę

DZIAŁANIE nr 1. Zalecanie uczestnikom rynku opracowania lub 
uszczegółowienia procedur awaryjnych dot. wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnych w procesie zaopatrywania, skutkujących przerwaniem 
ciągłości działania powyżej jednego dnia operacyjnego

Stan obecny

W okresie zwiększonego, nieprzewidzianego zapotrzebowania na gotówkę, odnotowanego 
w okresie pandemii COVID-19, zidentyfikowano potrzebę zdefiniowania i uregulowania kwe-
stii wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w procesach obrotu gotówkowego. Z przeprowa-
dzonych ankiet wynika, że o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych powodujących zakłóce-
nie procesu zaopatrywania w znaki pieniężne decydują czynniki skutkujące niedostępnością 
oddziału okręgowego NBP, oddziału banku, firmy CIT bądź brakiem możliwości realizacji 
zaopatrywania. Czynniki te należy rozpatrywać w aspekcie:
 § fizycznym (niedostępność budynku, środków transportu i innych zasobów material-

nych niezbędnych do realizacji procesów gotówkowych, zamknięcie istotnych dróg 
komunikacyjnych),

 § zasobów ludzkich (niedostępność personelu np. oddziału, sortowni, firmy transportowej),
 § technologicznym (awarie systemów informatycznych, awarie sieci internetowej, braki 

w dostawach energii elektrycznej),
 § działania sił natury (nadzwyczajne zjawiska pogodowe, kataklizmy).

Jednocześnie, w ramach powyższego działania zdefiniowano warunki brzegowe stanowiące 
o sytuacji nadzwyczajnej w procesie zaopatrywania w gotówkę i odnoszące się do zdarzeń 
o charakterze nadzwyczajnym. W toku prac uzgodniono, że w zakresie zapewnienia płyn-
nego funkcjonowania procesu zaopatrywania warunki brzegowe określone zostały na pozio-
mie 4–8 godz. od momentu wystąpienia danego zdarzenia, w zależności od stopnia jego 
intensywności.
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W celu minimalizacji ryzyka zakłócenia zaopatrywania rynku w gotówkę proponuje się 
wprowadzanie rekomendacji, mających na celu wypracowanie i sformalizowanie przez 
uczestników rynku obrotu gotówkowego zasad działania w odniesieniu do zidentyfikowa-
nych kluczowych zakłóceń.

Działanie

Zachęcanie uczestników rynku obrotu gotówkowego, w szczególności banków, Poczty 
Polskiej SA, firm CIT, do opracowania lub uszczegółowienia posiadanych procedur awaryj-
nych na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w procesie zaopatrywania w gotówkę, 
skutkujących przerwaniem ciągłości działania powyżej jednego dnia operacyjnego.

W tym celu zakłada się wypracowanie i skierowanie do banków, Poczty Polskiej SA oraz firm 
CIT rekomendacji zakładających ujęcie w procedurach tych podmiotów:
 § możliwości wymiany handlowej w zakresie gotówki pomiędzy bankami w sytuacjach 

braku możliwości skorzystania z podstawowych kanałów jej pozyskiwania na danym 
obszarze geograficznym,

 § świadczenia obsługi w zakresie przeliczania lub zaopatrywania w gotówkę w zakresie 
własnej instytucji (np. w ramach różnych jednostek organizacyjnych tego samego banku 
/ Poczty Polskiej SA / firmy CIT) lub w relacjach z innymi podmiotami, które świadczą na 
ich rzecz tego rodzaju usługi na zasadach wzajemności,

 § zapewnienia ciągłości obsługi w zakresie transportu gotówki w sytuacji niedostępności 
firmy transportowej,

 § określenia ścieżek przekazywania danych i informacji niezbędnych do realizacji procesu 
zaopatrywania w gotówkę w przypadku awarii systemów informatycznych wykorzysty-
wanych w tym procesie.

Przyjęto założenie, że akceptacja skutków wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej nastąpi do 
końca dnia operacyjnego, w którym ta sytuacja wystąpiła, a działania awaryjne podejmo-
wane byłyby (w przypadku braku usunięcia przyczyny zakłócenia w danym dniu operacyj-
nym) w kolejnym dniu operacyjnym. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia sytuacji nad-
zwyczajnej wskazano, że przynajmniej jeden z kanałów komunikacji powinien być dostępny, 
aby możliwe było podjęcie działań w trybie awaryjnym i poinformowanie o tym fakcie 
drugiej strony.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: skierowanie rekomendacji do 
uczestników rynku obrotu gotówkowego w 2022 r.
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PRIORYTET 3. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań 
usprawniających i zwiększających bezpieczeństwo zaopatrywania banków 
w znaki pieniężne

DZIAŁANIE nr 1. Rozwój systemu depozytowego w kierunku depozytu 
dwustronnego

Stan obecny

Na podstawie zawartych umów o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej 
i czynnościach z tym związanych jednostki organizacyjne banku lub Poczty Polskiej SA 
pobierają walutę polską z oddziałów okręgowych NBP i odprowadzają ją do oddziałów 
okręgowych NBP w systemie podstawowym lub depozytowym. W systemie podstawowym, 
w celu pobrania waluty polskiej z NBP bank lub Poczta Polska SA przekazują do oddziału 
okręgowego NBP zgłoszenie pobrania waluty polskiej za pomocą SESCM. Gotówka prze-
chodzi na własność banku w momencie pisemnego potwierdzenia pobrania tej waluty na 
zestawieniu przez osobę upoważnioną do pobrania waluty polskiej, w ramach transportu, 
w imieniu banku. Bank może pobrać walutę polską do wysokości środków pieniężnych prze-
kazanych na ten cel z rachunku bieżącego banku prowadzonego w systemie SORBNET2 
w NBP, na rachunek prowadzony w oddziale okręgowym NBP.

System depozytowy polega na pobieraniu przez banki waluty polskiej do ustalonego w umo-
wie limitu oraz przechowywaniu przyjętej do depozytu waluty polskiej w skarbcach jedno-
stek organizacyjnych banków. Depozyt NBP jest zasilany wyłącznie walutą polską przeli-
czoną przez NBP, która do momentu jego wykupu przez bank jest własnością NBP. Waluta 
polska w depozycie NBP jest przechowywana w wydzielonych pomieszczeniach w skarbcach 
banków. NBP ma możliwość przeprowadzenia kontroli depozytu NBP.

W celu pobrania waluty polskiej z depozytu NBP bank przekazuje do oddziału okręgowego 
NBP zgłoszenie pobrania waluty polskiej z depozytu NBP za pomocą SESCM, zawierające 
informację o kwocie depozytu i strukturze nominałowej. Bank może pobrać walutę polską 
z depozytu NBP do wysokości środków pieniężnych przekazanych na ten cel z rachunku 
bieżącego banku prowadzonego w systemie SORBNET2 w NBP na rachunek prowadzony 
w oddziale okręgowym NBP. Gotówka przechodzi na własność banku po akceptacji oddziału 
okręgowego NBP. Pobranie waluty polskiej w systemie depozytowym nie wymaga każdo-
razowo realizacji transportów fizycznych gotówki z NBP, które są wykonywane okresowo 
w celu uzupełnienia poziomu depozytu NBP. Bank nie ma jednak możliwości zasilania depo-
zytu gotówką pochodzącą z odprowadzeń z rynku.

Dążąc do usprawnienia procesu zaopatrywania w walutę polską, celowe jest rozważenie 
rozwoju systemu depozytowego NBP w kierunku tzw. depozytu dwustronnego, tj. umożli-
wienia bankom przechowywania znaków pieniężnych waluty polskiej w skarbcach firm CIT 
oraz uzupełniania depozytu gotówką pochodzącą z rynku. Pozwoliłoby to na zwiększenie 
efektywności procesów zarządzania gotówką i obniżenie kosztów ponoszonych przez uczest-
ników rynku, związanych m.in. z transportami gotówki.
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Działanie

Rozwój systemu depozytowego, w szczególności w kierunku depozytu dwustronnego. 
Działanie ma na celu dopuszczenie:
 § przechowywania depozytu NBP w pomieszczeniach skarbcowych firm CIT (przy spełnie-

niu warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA),
 § zasilania depozytu NBP przez banki i Pocztę Polską SA walutą polską pochodzącą 

z rynku.

Głównymi warunkami niezbędnymi do realizacji niniejszego działania są:
1. ochrona interesów NBP: w tym określenie formuły zabezpieczenia/ gwarancji dla prze-

chowywania depozytu i zwrotu depozytu w każdej chwili na żądanie NBP, ustanowienie 
mocnych mechanizmów kontroli przez NBP,

2. wdrożenie standardów GS1 do oznaczania i śledzenia opakowań znaków pieniężnych 
przez podmiot korzystający z depozytu,

3. spełnienie wymogów odnośnie do warunków, jakie muszą być spełnione w zakresie 
obiektów, w których są przechowywane wartości pieniężne (określonych w rozporządze-
niu MSWiA),

4. wprowadzenie zapisów w umowach pomiędzy bankami i firmami CIT w zakresie obo-
wiązków określonych dla banków w umowach z NBP.

Proponowana realizacja działania w trzech etapach
1. Opracowanie warunków dotyczących depozytu dwustronnego, w szczególności określe-

nie sposobu i zakresu przechowywanego depozytu, nadzoru i kontroli, zabezpieczenia 
oraz zakresu przekazywanych informacji przez CIT, w tym dotyczących infrastruktury 
technicznej;

2. Przygotowanie systemów informatycznych;
3. Dostosowanie infrastruktury w przypadku przechowywania depozytu w skarbcach firm 

CIT.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: proponuje się poprzedzenie 
wdrożenia niniejszego rozwiązania pilotażem – zakończonym maksymalnie w okresie do 3 
lat. Przyjęto perspektywę średniookresową wdrożenia systemu, tj. 3–5 lat.

DZIAŁANIE nr 2. Wprowadzenie wymogów dla podmiotów niebankowych 
w zakresie stosowania urządzeń przeliczających lub sortujących znaki 
pieniężne oraz przyjmujących i wydających gotówkę

Stan obecny

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP określa wymagania względem urządzeń służących 
do przeliczania, sortowania i sprawdzania autentyczności banknotów, jak również defi-
niuje klasyfikację banknotów w zakresie ich jakości obiegowej oraz sposób postępowania 
z banknotami w zależności od kategorii, do której zostaną zakwalifikowane przez urządze-
nia przyjmujące banknoty od klientów lub wykorzystane w procesie przeliczania gotówki. 
Przepisy przedmiotowego zarządzenia mają bezpośrednio zastosowanie do banków i Poczty 
Polskiej  SA , a pośrednio do przedsiębiorców, w przypadku gdy bank w umowie powierzył im 
wykonywanie czynności przeliczania i sortowania banknotów. Zgodnie z ww. zarządzeniem 
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banki informują NBP o przeprowadzonych testach urządzeń wykorzystywanych w obsłudze 
gotówki, a NBP publikuje listę tych urządzeń na stronie internetowej.

Jak wskazują analizy poziomu recyrkulacji banknotów, powracają one coraz rzadziej do NBP. 
Na koniec 2020 r. banknot powracał do sortowni oddziału okręgowego NBP przeciętnie co 
629 dni, liczonych od momentu pobrania go przez bank z NBP. W porównaniu z 2019 r., 
kiedy wskaźnik rotacji banknotów wynosił 389 dni, w 2020 r. odnotowano blisko dwukrotny 
spadek częstotliwości powrotu banknotu do NBP. Jednocześnie należy zauważyć, że pro-
cesowanie banknotów jest dokonywane w dużej mierze przez uczestników rynku obrotu 
gotówkowego. W 2019 r. ich udział w procesowaniu banknotów wynosił 72,7%, natomiast 
w 2020 r. wzrósł do 84,5%.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obrotu gotówkowego istotne jest zapewnienie sprawdza-
nia banknotów pochodzących z urządzeń pod kątem autentyczności, jak też jakości obiego-
wej. Wobec tego zasadne jest wprowadzenie analogicznych wymogów względem podmiotów 
niebankowych w zakresie stosowanych przez te podmioty urządzeń przeliczających lub sor-
tujących znaki pieniężne oraz przyjmujących i wydających gotówkę.

Działanie:

Proponuje się, jak w przypadku banków i Poczty Polskiej SA, wprowadzenie również dla 
podmiotów niebankowych analogicznych wymogów w zakresie stosowania urządzeń prze-
liczających lub sortujących znaki pieniężne oraz przyjmujących i wydających gotówkę. 
W przypadku zgłoszenia wniosku o przetestowanie urządzeń, przewiduje się również wymóg 
przedkładania do NBP informacji nt. opisu i specyfikacji urządzenia, zawierającej m.in. listę 
detektorów, w które urządzenie jest wyposażone, oraz określającej cechy banknotów, które 
są weryfikowane przez urządzenie.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa:
1. Przygotowanie rekomendacji zobowiązujących podmioty niebankowe do stosowania 

przetestowanych urządzeń, umieszczonych na listach prowadzonych przez NBP – 1 rok.
2. Przygotowanie założeń do zmian legislacyjnych, zobowiązujących podmioty nieban-

kowe do stosowania kryteriów określonych przez NBP dla banków oraz do stosowania 
urządzeń spełniających wymogi techniczne (przetestowanych i umieszczonych na listach 
urządzeń publikowanych przez NBP) – 2 lata.
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CEL 3. Zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie 
gotówkowym

PRIORYTET 1. Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych 
w zakresie postępowania ze znakami pieniężnymi podejrzanymi  
co do autentyczności

DZIAŁANIE nr 1. Monitorowanie oraz zaangażowanie w proces 
legislacyjny związany ze zmianą podstawy prawnej do wydania aktu 
wykonawczego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych

Stan obecny

Art. 35 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2027) zawiera upoważnienie do określenia, w drodze zarządzenia, zasad i trybu postę-
powania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz 
postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Ustawa przewiduje realizację tego upo-
ważnienia w formie zarządzenia Prezesa NBP, które wymaga uzgodnienia z Ministrem 
Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Z uwagi na okoliczność, iż zgodnie z Konstytucją RP zarządzenia nie mają charakteru 
prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą stanowić podstawy prawnej decyzji wobec 
obywateli, upoważnienie z art. 35 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim nie zostało 
wykonane.

Obecnie obowiązują przepisy zarządzenia Prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r. w spra-
wie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych, które zostało wydane na podstawie 
Ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. poz. 360, 
z późn.zm.), zastąpionej z dniem 1 stycznia 1998 r. przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku Polskim. Po wejściu w życie ustawy o NBP z 1997 r. zarządzenie zostało 
utrzymane w mocy na podstawie przepisu przejściowego (art. 74 ust. 1), zgodnie z którym do 
czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc dotych-
czasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy. Zarządzenie 
Prezesa NBP z 1989 r. nie może być zmienione, ponieważ – stosownie do § 34 Zasad techniki 
prawodawczej, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – nie nowelizuje się aktu wykonawczego 
zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje 
taką możliwość.

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad komisyjnym projektem ustawy 
o zmianie ustawy o NBP. Projekt przewiduje zmianę art. 35 ust. 3 ustawy o NBP w zakresie 
upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego zasady i tryb postępowania przy 
zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co autentyczności oraz postępowania 
z fałszywymi znakami pieniężnymi.
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Działania

Monitorowanie oraz zaangażowanie w proces legislacyjny związany ze zmianą podstawy 
prawnej do wydania aktu wykonawczego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków 
pieniężnych.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: zgodne z przebiegiem prac 
legislacyjnych.

DZIAŁANIE nr 2. Kontynuacja i pogłębienie działań informacyjnych 
i szkoleniowych w zakresie jakości znaków pieniężnych

Stan obecny

Narodowy Bank Polski od wielu lat prowadzi działania mające na celu podnoszenie świa-
domości w zakresie rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych prowadzone przez 
DES i oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego. Działania obejmują w szczególności 
szkolenia z zakresu rozpoznawania autentyczności waluty polskiej. Szkolenia są adresowane 
do przedstawicieli organów ścigania, banków oraz podmiotów zewnętrznych, zajmujących 
się profesjonalną obsługą gotówki. W 2020 r. w zakresie rozpoznawania autentyczności 
znaków pieniężnych waluty polskiej oraz walut obcych, tj. euro i dolarów amerykańskich, 
oraz postępowania w przypadku ujawnienia znaków pieniężnych podejrzanych co do auten-
tyczności z uwagi na obostrzenia sanitarne wynikające z wystąpienia pandemii COVID-
19 przeprowadzono mniej szkoleń niż w latach poprzednich. Działalność szkoleniowa NBP 
dotycząca rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych oraz postępowania w przy-
padku ujawnienia znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony podmiotów zewnętrznych i jest oceniana niezwykle wysoko, co 
potwierdzają m.in. badania ankietowe przeprowadzane przez NBP. Z uwagi na powyższe 
oraz w trosce o jakość znaków pieniężnych funkcjonujących w obrocie wskazana jest konty-
nuacja szkoleń w przedmiotowym obszarze, jak również zasadne jest rozszerzenie działań 
informacyjnych co do zakresu i ich zasięgu, tak by ich adresatami były również inne grupy 
społeczne.

Działania

Kontynuacja i pogłębienie działań informacyjnych i szkoleniowych w zakresie jakości 
 znaków pieniężnych.

Działanie zakłada:
1. Kontynuację szkoleń dla banków i innych uczestników obrotu gotówkowego w zakresie:

 – rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych,
 – wymiany zużytych i uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej,
 – postępowania ze znakami pieniężnymi podejrzanymi co do autentyczności;

2. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych adresowanych do różnych grup spo-
łecznych w zakresie rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych, postępowania 
ze znakami pieniężnymi podejrzanymi co do autentyczności, wymiany zużytych i uszko-
dzonych znaków pieniężnych;
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3. Wykorzystanie nowych narzędzi informacyjnych w prowadzonych działaniach informa-
cyjnych i edukacyjnych.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: cyklicznie, zgodnie ze zidenty-
fikowanymi potrzebami.

Lista celów, priorytetów oraz proponowanych działań

Cykliczne badania ankietowe wśród społeczeństwa 
na temat postrzegania obiegu gotówkowego

Pozyskiwanie kwartalnych sprawozdań w zakresie obrotu
gotówkowego od wszystkich banków 

i podmiotów niebankowych

Cel Priorytet Działanie

1. Analiza potrzeb w zakresie struktury 
nominałowej znaków pieniężnych 

emitowanych przez NBP

Badanie ankietowe 
uczestników rynku

Analiza możliwości dostosowania struktury 
nominałowej wydań gotówki z NBP, w tym 

w warunkach znacznego, nieprzewidywalnego 
wzrostu zapotrzebowania na gotówkę

Zapewnienie 
adekwatnej

struktury 
nominałowej

znaków 
pieniężnych

Pozyskiwanie informacji od uczestników rynku na temat 
stanu dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klienta 

do obsługi banknotów będących w obrocie

Założenia i propozycje rozwiązań zwiększających 
elastyczność dostosowania urządzeń obsługiwanych 

przez klienta do obsługi banknotów będących w obrocie

Wprowadzenie wymogów dla podmiotów niebankowych 
w zakresie stosowania urządzeń przeliczających lub 

sortujących znaki pieniężne oraz przyjmujących 
i wydających gotówkę

Cel Priorytet Działanie

2.

Analiza ról poszczególnych uczestników 
obrotu gotówkowego

Badanie 
ankietowe 

uczestników 
rynku

Analiza systemu
zaopatrywania 

w gotówkę w ujęciu 
geograficznym

Określenie warunków brzegowych dla
działań podejmowanych w sytuacji zakłóceń

w zaopatrywaniu rynku w gotówkę

Analiza możliwych do zastosowania
rozwiązań usprawniających i zwiększających

bezpieczeństwo zaopatrywania banków 
w znaki pieniężnie

Opracowanie definicji sytuacji
nadzwyczajnych i warunków brzegowych

Usprawnienia wdrożone w innych krajach
Badanie ankietowe uczestników rynku

Wspieranie 
stabilnego

funkcjonowania 
krajowego
systemu 

zaopatrywania
rynku w gotówkę

Zalecanie uczestnikom rynku (w szczególności bankom,
Poczcie Polskiej SA, CIT) opracowania lub uszczegó-

łowienia procedur awaryjnych dotyczących wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnych w procesie zaopatrywania, 

skutkujących przerwaniem ciągłości działania 
powyżej 1 dnia operacyjnego

Rozwój systemu depozytowego w kierunku 
depozytu dwustronnego
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Kontynuacja działań informacyjnych i szkoleniowych
w zakresie jakości znaków pieniężnych

Cel Priorytet Działanie

3.

Przygotowanie propozycji rozwiązań
legislacyjnych w zakresie postępowania
ze znakami pieniężnymi podejrzanymi 

co do autentyczności

Postępowanie ze znakami pieniężnymi
podejrzanymi co do autentyczności

Zapewnienie 
odpowiedniej 

jakości
znaków 

pieniężnych 
w obrocie

gotówkowym

Monitorowanie oraz zaangażowanie w proces
legislacyjny związany ze zmianą podstawy prawnej do
wydania aktu wykonawczego w sprawie zatrzymywania

fałszywych znaków pieniężnych
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Cyberbezpieczeństwo systemów 
informatycznych wykorzystywanych 
w procesach zaopatrywania w gotówkę

Cyberbezpieczeństwo systemów teleinformatycznych zaangażowanych w funkcjono-
wanie obrotu gotówkowego jest kolejnym kluczowym filarem Narodowej Strategii 
Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Przez ostatnie lata można zaobserwować, jak 
z roku na rok postępuje cyfryzacja usług w różnych sektorach gospodarki, jednak to rok 
2020 obfitował w migrację wielu usług i rozpoczął dotychczas niespotykane przyśpieszenie 
w przenoszeniu usług do Internetu. Jedną z przyczyn spotęgowanego ruchu w Internecie 
była pandemia COVID-19. W 2020 r. miało miejsce wiele wydarzeń z zakresu cyberbezpie-
czeństwa, rok ten pokazał także, jak szybko rozwija się zorganizowana cyberprzestępczość. 
Ataki z użyciem oprogramowania szyfrującego pliki, typu ransomware, polegające na szy-
frowaniu plików atakowanego podmiotu a następnie oferowanie udostępnienia klucza 
umożliwiającego odszyfrowanie, po opłaceniu wysokiego okupu (najczęściej w kryptowa-
lutach), stały się codziennością na całym świecie, w tym w Polsce. Przeprowadzane były 
również wzmożone ataki typu DDoS na infrastruktury i systemy różnych organizacji, co 
pokazują między innymi statystyki raportu sieci Cloudflare – raportu przedstawionego za 
II kwartał 2021 r. w ujęciu rok do roku.

W związku z powyższym oraz z innymi wydarzeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa 
w ostatnich latach należy uznać za zasadne podejmowanie ciągłych działań w zakresie pod-
noszenia poziomu zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wyko-
rzystywanych w procesie zaopatrzenia w gotówkę, w szczególności poprzez realizowanie 
poniżej przedstawionych celów. Przedstawione działania wpływają pozytywnie zarówno na 
stan bezpieczeństwa systemów krytycznych, jak i na lepsze przygotowanie i zabezpieczenie 
użytkowników końcowych obrotu gotówkowego przed zorganizowanymi atakami.

CEL 1. Identyfikacja i objęcie szczególną ochroną ważnych systemów dla 
obrotu gotówkowego

PRIORYTET 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów 
ważnych dla obrotu gotówkowego

Sprawne i odpowiednio zabezpieczone funkcjonowanie systemów informatycznych wpływa 
pozytywnie na bezpieczeństwo obrotu gotówkowego, dlatego poza utrzymaniem wysokiej 
dostępności aktualnych kluczowych dla obrotu gotówkowego systemów informatycznych 
zachowywane są standardy systemów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych do moni-
torowania bezpieczeństwa teleinformatycznego i przeciwdziałania ewentualnym próbom jego 
naruszenia.

Po stronie Narodowego Banku Polskiego zidentyfikowano istotne systemy zaangażowane 
w obrót gotówkowy. Są nimi przede wszystkim:
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 § system płatniczy
 § system ewidencyjny
 § system księgowy

Jednakże, w obrocie gotówkowym bierze udział wiele instytucji zewnętrznych, co niesie ze 
sobą istotne ryzyka społeczne i gospodarcze zakłócające działanie systemów informatycz-
nych, takie jak włamania, wycieki danych czy inne negatywne zjawiska, nie tylko podwa-
żające zaufanie do procesów cyfryzacji, ale przede wszystkim przynoszące wymierne straty 
uczestnikom obrotu gotówkowego i klientom końcowym.

Informacje na temat systemów ważnych dla obrotu gotówkowego w Narodowym Banku 
Polskim, ich aktualnego stanu funkcjonowania, planowanych prac rozwojowych, sposobów 
monitorowania i zabezpieczenia z perspektywy cyberbezpieczeństwa zostały przedstawione 
w oddzielnym opracowaniu.

DZIAŁANIE nr 1. Wypracowanie wspólnego zbioru najlepszych praktyk 
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Stan obecny

Dla wszystkich wewnętrznych systemów krytycznych NBP w ramach obrotu gotówko-
wego prowadzone są stosowne dokumentacje bezpieczeństwa systemów informatycznych. 
Przeprowadzane są również regularnie analizy bezpieczeństwa informacji w tych systemach. 
W ramach bieżących działań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym priory-
tetowo systemów krytycznych dla obrotu gotówkowego, uwzględnione są zasady wytycznych 
i standardów określone między innymi w takich normach jak ISO/IEC 27001:2013, PN-ISO/
IEC 27005:2014–01 czy ISO/IEC 27002.

Zgodnie z dotychczasowymi działaniami Narodowego Banku Polskiego w obszarze bez-
pieczeństwa teleinformatycznego w NBP funkcjonują regulacje wewnętrzne Zarządu NBP.

W zakresie współpracy między podmiotami biorącymi udział w obrocie gotówkowym nie istnieją 
wspólnie zdefiniowane regulacje. Przy braku ujednoliconej polityki organizacje posiłkują się 
wytycznymi wewnętrznymi, jak i standardami międzynarodowymi, takimi jak norma ISO/IEC 
27001, standardy PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) czy Sarbanes-Oxley.

Działanie

Planowane jest wzmocnienie obecnych zasad zapewnienia bezpieczeństwa najnowszymi 
standardami rynkowymi, które są aktualizowane w sposób szczególny w okresie pandemii 
COVID-19. Dalszy rozwój i aktualizacja standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego 
jest jednym z podstawowych celów w ramach rozwoju systemów informatycznych NBP, 
w tym systemów zaangażowanych w obrót gotówkowy wraz z powiązanymi z nimi sys-
temami. Wdrożenie zasad kolejnych nowoczesnych standardów rynkowych zapewniają-
cych możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa jest przedmiotem działań Departamentu 
Bezpieczeństwa, Departamentu Cyberbezpieczeństwa oraz Departamentu Informatyki 
i Telekomunikacji NBP.
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Podejmowane będą próby wypracowania (w możliwym do spełnienia zakresie) wspólnego 
zestawu standardów i działań z określnymi priorytetami, które łącznie stworzą zbiór naj-
lepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego pomiędzy instytucjami 
biorącymi udział w obrocie gotówkowym.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: określenie rekomendowanego 
zbioru dobrych praktyk – do 2024 r., analiza i wzmocnienie zasad bezpieczeństwa: do 2025 r. 

CEL 2. Rozwój wymiany informacji pomiędzy uczestnikami  
obrotu gotówkowego w zakresie cyberbezpieczeństwa

PRIORYTET 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa niezbędnej 
infrastruktury teleinformatycznej

Wspólna wymiana danych dotycząca cyberbezpieczeństwa daje podmiotom zaangażowa-
nym w obrót gotówkowy cenne informacje dotyczące zagrożeń, incydentów i podatności, 
jakie zostaną udostępnione przez uczestników. Dzielenie się wiedzą z zakresu cyberbezpie-
czeństwa daje korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w powyższej wymianie. Korzyści 
płynące z kooperacji to między innymi transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy instytu-
cjami zaangażowanymi w obrót gotówkowy, podniesienie poziomu bezpieczeństwa krytycz-
nej infrastruktury teleinformatycznej, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
całej organizacji. Przytoczona kooperacja zwiększy również szybkość reagowania na zagro-
żenia, jak i wykrywania oraz usuwania podatności w systemach wyznaczonych do realizacji 
zadania związanego z zabezpieczeniem niezbędnej infrastruktury. Przyniesie to korzyści 
każdemu z uczestników oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia ataku na poszczególne obszary 
związane z infrastrukturą krytyczną.

DZIAŁANIE nr 1. Podjęcie dialogu pomiędzy uczestnikami 
obrotu gotówkowego w zakresie sposobu wymiany informacji 
o cyberbezpieczeństwie

Aktualnie każda z instytucji zaangażowana w proces obrotu gotówkowego prowadzi działa-
nia we własnym zakresie, rozwijając i pozyskując informacje podnoszące cyberbezpieczeń-
stwo we własnej organizacji.

Działanie

Planowane jest rozpoczęcie cyklu spotkań roboczych pomiędzy podmiotami zaangażowa-
nymi w obrót gotówkowy w celu wypracowania możliwych scenariuszy wymiany informacji 
z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pożądany efekt spotkań to wielostronne ustalenie scenariu-
szy wymiany informacji pomiędzy uczestnikami lub zapewnienie satysfakcjonujących dla 
stron alternatywnych źródeł informacji w niezbędnym zakresie.
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Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa: rozpoczęcie cyklu spotkań 
roboczych: 2022 r., określenie scenariuszy wymiany informacji lub alternatywnych źródeł 
informacji – do końca 2023 r.

CEL 3. Podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności 
cyfrowych w obszarze cyberbezpieczeństwa

PRIORYTET 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 
zaangażowanych w prace związane z obrotem gotówkowym

Z uwagi na rosnącą złożoność projektów informatycznych oraz regulacje prawne, których 
niespełnienie z powodu ludzkiego błędu może być kosztowne dla organizacji, można stwier-
dzić, że wykwalifikowani i kompetentni pracownicy są kluczową wartością każdej organiza-
cji lub instytucji. Podnoszenie kwalifikacji różnych grup pracowników zwiększa ich wiedzę 
z obszaru ich specjalizacji, również dotyczącą istotnych systemów używanych w obrocie 
gotówkowym. Dobrze wykwalifikowany pracownik jest w stanie zapewnić odpowiednie 
zabezpieczenie oraz prawidłowe funkcjonowanie niezbędnych systemów. Prawidłowo zapla-
nowane, przeprowadzone oraz wdrożone działania związane z funkcjonowaniem obrotu 
gotówkowego są powierzane pracownikom, którzy wymagają odpowiednich kwalifikacji 
i doświadczenia. Dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji jest słuszną strategią, która 
powinna być celem każdego uczestnika obrotu gotówkowego.

DZIAŁANIE nr 1. Podjęcie współpracy z podmiotami rynkowymi 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
podmiotów zaangażowanych w obrót gotówkowy

Stan obecny

W Narodowym Banku Polskim prowadzone są działania mające na celu zwiększenie świa-
domości bezpieczeństwa w ramach różnych inicjatyw wewnętrznych oraz podejmowanych 
pomiędzy podmiotami państwowymi i komercyjnymi.

Aktualnie każdy z podmiotów zaangażowanych w proces obrotu gotówkowego pro-
wadzi działania we własnym zakresie, działania te nie są wspólnie zaplanowane ani też 
skoordynowane.

Działanie

Nawiązanie regularnej współpracy z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz 
zaproponowanie rekomendowanych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników pod-
miotów zaangażowanych w obrót gotówkowy.
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PRIORYTET 2. Zwiększenie świadomości publicznej w zakresie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wspólne działania podmiotów obrotu gotówkowego w zakresie kształtowania kultury bez-
pieczeństwa spowodują zmianę nawyków klientów indywidualnych przy podejmowaniu 
ryzykownych zachowań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzięki takiej postawie uczestnicy 
obrotu gotówkowego będą mogli zaobserwować zmniejszenie ilości występujących incyden-
tów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pozytywnie wpłynie to na poziom zaufa-
nia użytkowników końcowych do udziału w procesie obrotu gotówkowego. Jednocześnie, 
odciąży to komórki organizacyjne bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotów zwią-
zanych z obrotem gotówkowym w zakresie typowych zagrożeń, którym zazwyczaj ulegają 
użytkownicy.

DZIAŁANIE nr 1. Podjęcie współpracy z podmiotami rynkowymi 
w zakresie podnoszenia świadomości publicznej w temacie 
cyberbezpieczeństwa

Stan obecny

Obecnie Narodowy Bank Polski prowadzi doraźne działania mające na celu zwiększenie świa-
domości bezpieczeństwa użytkowników korzystających z obrotu gotówkowego. Powyższe 
działania są prowadzone poprzez organizowanie różnych inicjatyw z podmiotami państwo-
wymi, jak i podmiotami komercyjnymi.

Aktualnie każdy zaangażowany w proces obrotu gotówkowego podmiot prowadzi tego 
typu działania we własnym zakresie, działania te nie są regularnie planowane ani też 
skoordynowane.

Działanie

Zebranie oraz przeanalizowanie informacji dotyczących wiedzy użytkownika końcowego 
w temacie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. Powyższe dane zostaną pozyskane poprzez 
zebrane z rynku informacje i w porozumieniu z podmiotami zaangażowanymi w obrót 
gotówkowy. Podjęcie współpracy z podmiotami rynkowymi w celu podnoszenia świadomo-
ści publicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Proponowany termin wdrożenia lub perspektywa czasowa:

Rozpoczęcie cyklu spotkań roboczych: 2022 r., określenie scenariuszy wymiany informacji 
lub alternatywnych źródeł informacji – do końca 2023 r.
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Lista celów, priorytetów oraz proponowanych działań

Cel Priorytet Działanie

3.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników zaangażowanych w prace

związane z obrotem gotówkowymPodniesienie 
i utrzymanie wysokiego
poziomu umiejętności 
cyfrowych w obszarze 
cyberbezpieczeństwa

Podjęcie współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

podmiotów zaangażowanych w obrót gotówkowy

Zwiększenie świadomości publicznej
w zakresie bezpieczeństwa

teleinformatycznego

Podjęcie współpracy z podmiotami rynkowymi
w zakresie podnoszenia świadomości

publicznej w temacie cyberbezpieczeństwa

Cel Priorytet Działanie

2.

Utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa niezbędnej infrastruktury

teleinformatycznej

Rozwój wymiany 
informacji pomiędzy 
uczestnikami obrotu

gotówkowego w zakresie
cyberbezpieczeństwa

Podjęcie dialogu pomiędzy uczestnikami obrotu
gotówkowego w zakresie sposobu wymiany

informacji o cyberbezpieczeństwie

Cel Priorytet Działanie

1.

Utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa systemów ważnych 

dla obrotu gotówkowego

Identyfikacja
 i objęcie szczególną

ochroną ważnych 
systemów dla obrotu 

gotówkowego

Wypracowanie wspólnego zbioru najlepszych
praktyk w zakresie bezpieczeństwa

teleinformatycznego
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Bezpieczeństwo fizyczne gotówki

W zakresie bezpieczeństwa fizycznego gotówki zakłada się działania zmierzające do realiza-
cji trzech celów. Do ich osiągnięcia zostały przypisane działania stanowiące uszczegółowie-
nie priorytetów dotyczących kwestii operacyjnych i taktycznych.

CEL 1. Promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki

PRIORYTET 1. Analiza nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w zakresie zabezpieczenia przechowywania gotówki i jej transportu 
z uwzględnieniem systemów barwiących banknoty oraz sformułowanie 
propozycji ich wdrożenia

DZIAŁANIE nr 1

Realizacja polegała na opracowaniu analizy rynku pod kątem nowoczesnych rozwiązań 
technicznych zwiększających bezpieczeństwo gotówki z uwzględnieniem możliwości ich 
wykorzystania w poszczególnych procesach (transport, sortowanie, przechowywanie) przez 
podmioty profesjonalnie obsługujące gotówkę (tj. banki/CIT-y).

W ramach prac dokonano analizy dostępnych technologii uszkadzających/barwiących 
banknoty, wykorzystywanych w procesie przechowywania, sortowania i transportu 
gotówki poprzez identyfikację obecnie funkcjonujących systemów neutralizacji banknotów. 
Przedstawiono wady i zalety systemów neutralizacji oraz wskazano inne metody mitygacji 
ryzyk związanych z atakami na bankomaty. Dokonano analizy trendów dla wybranych kate-
gorii przestępstw popełnianych w obszarze procesowania gotówki w latach 2010–2020 oraz 
analizy dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie urządzeń kasjerskich do przyjmowania 
i wydawania gotówki w oddziałach bankowych, spełniających wymagania obecnie projekto-
wanego kryterium kwalifikowania placówek bankowych do obowiązkowej ochrony.

Cel

Uporządkowanie i zebranie w jednym dokumencie informacji o dostępnych na rynku nowo-
czesnych rozwiązaniach funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa procesowania gotówki.

Wnioski
1. Wymóg doposażenia urządzeń gotówkowych operatorów sieci samoobsługowych w sys-

temy znakowania banknotów, który ma zostać wprowadzony rozporządzeniem MSWiA, 
będzie skutkować koniecznością poniesienia nakładów finansowych, zarówno w formie 
inwestycyjnej (CAPEX), związanej z rozbudową urządzeń, zakupem testerów do wykry-
wania barwionych banknotów oraz kaset gotówkowych wyposażonych w elementy sys-
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temu znakowania, jak i operacyjnej, związanej ze zwiększonymi kosztami utrzymania 
i obsługi CIT urządzeń wyposażonych w systemy znakowania. Nakłady te doprowadzą do 
wzrostu kosztu prowadzenia działalności i będą mieć negatywny wpływ na rentowność 
podmiotów działających w obszarze bankomatów.

2. Jak pokazują statystyki, zastosowanie systemów neutralizacji banknotów jest skutecznym 
sposobem przeciwdziałania atakom na bankomaty.

3. Właściwie zainstalowany i skonfigurowany system może być kompleksowym rozwiąza-
niem mitygującym ryzyko w stosunku do większości znanych metod ataków na banko-
maty, ale jednocześnie najbardziej kosztownym. Należy zatem wziąć pod uwagę fakt, 
że przy implementacji tego rozwiązania, jeśli nie dojdzie do zbilansowania kosztów jego 
wdrożenia z potencjalnymi przychodami, obowiązek jego stosowania wpłynie negatyw-
nie na rentowność działalności w tym obszarze, a w rezultacie na dostępność urządzeń 
i gotówki dla ludności.

4. Stosowanie nowoczesnych urządzeń kasjerskich w bankach podnosi bezpieczeństwo pla-
cówek. Dlatego powinno się promować i wspierać stosowanie takich rozwiązań również 
poprzez zachęty wynikające m.in. z procedowanego obecnie kryterium kwalifikowania 
placówek bankowych do obowiązkowej ochrony.

5. Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatyzujących obsługę gotówki placówki handlowe 
znacząco ograniczają ryzyko napadów oraz zwiększają efektywność procesowania środ-
ków pieniężnych.

Proponowany termin realizacji: działanie zostało zakończone w toku prac Rady ds. obrotu 
gotówkowego.

DZIAŁANIE nr 2

Przeprowadzona analiza obszaru procesowania gotówki w zakresie stosowanych rozwiązań 
organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo fizyczne gotówki pozwoliła na sformuło-
wanie rekomendacji w celu przygotowania „Dobrych praktyk” w tym obszarze.

Na podstawie analizy stanu obecnego zostały wyodrębnione potencjalne obszary, które nie 
zostały objęte wymogami prawnymi wynikającymi z obowiązujących ustaw/rozporządzeń 
i mogłyby zostać opisane w ramach „Dobrych praktyk”.

Cel – przygotowanie „Dobrych praktyk”

Standaryzacja i ujednolicenie procedur bezpieczeństwa realizowanych w obrębie proceso-
wania gotówki przez podmioty działające na rynku, a w rezultacie poprawa między innymi 
bezpieczeństwa fizycznego gotówki, co ma istotne znaczenie, biorąc pod uwagę ciągły wzrost 
ilości gotówki w obiegu.

Proponowany sposób realizacji/rekomendacje

Rekomendowane obszary, które mogłyby być uregulowane w ramach „Dobrych praktyk”.
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Obszar działalności Rozwiązania rekomendowane do ujęcia  
w „Dobrych praktykach”

Ochrona obiektów i urzą-
dzeń, w których przecho-
wywana jest gotówka

 § określenie pojęcia „wartości pieniężne w znacznych ilo-
ściach” (które będzie obowiązywać do czasu unormowa-
nia go w przepisach prawa powszechnie obowiązującego)

 § wpis na listę obszarów, obiektów i urządzeń podlegają-
cych obowiązkowej ochronie i należących do podmiotów, 
w których przechowywane i transportowane są wartości 
powyżej określonej w „Dobrych praktykach” jednostki 
obliczeniowej

 § wykorzystywanie systemów umożliwiających weryfikację 
tożsamości osób w kontakcie z pracownikiem monito-
ringu, zdalne otwarcie urządzeń, z ewentualnym uzupeł-
nieniem o biometrię

Bezpieczeństwo odbioru 
i wydania znaków 
pieniężnych

 § wprowadzenie jednolitego sposobu postępowania 
z gotówką, w tym w zakresie sprawdzania: opako-
wań, zabezpieczeń, oznaczeń, liczby i wartości znaków 
pieniężnych

 § wydawanie/przekazywanie wartości pieniężnych 
w wydzielonych miejscach

 § stosowanie systemów teleinformatycznych weryfikują-
cych tożsamość osób, w tym zastosowanie m.in. biometrii

 § komisyjność w pomieszczeniach wykorzystywanych do 
procesowania i przechowywania wartości pieniężnych – 
ew. rezygnacja, gdy czynności realizowane są w pomiesz-
czeniu wyposażonym w monitoring i rejestrację czynności

 § organizacja pracy, w tym m.in.: ustalony formalnie 
sposób zastępstw na czas nieobecności oraz określenie 
wymogów dla osoby przystępującej do pracy z gotówką

Przeliczanie znaków 
pieniężnych

 § monitorowanie i rejestrowanie czynności oraz cało-
ści drogi przemieszczania gotówki przy wykorzystaniu 
kamer

 § możliwość odtworzenia obrazu za okres przynajmniej 
3 miesięcy

 § prowadzenie wykazu pracowników wykonujących opera-
cje kasowo-skarbcowe

 § zabezpieczanie formowanych opakowań w sposób umoż-
liwiający identyfikację osoby pakującej

Kwalifikacje i system 
szkoleń dla osób obsłu-
gujących gotówkę

 § okresowe dodatkowe szkolenia (oprócz szkoleń obowiąz-
kowych wynikających z przepisów) dla:
1.	 kierowców pojazdów specjalnych – bankowozów,
2.	 członków grup konwojowych,
3.	 osób transportujących wartości pieniężne,
4.	 pracowników zaangażowanych w proces liczenia 

i sortowania gotówki
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Obszar działalności Rozwiązania rekomendowane do ujęcia  
w „Dobrych praktykach”

Transport – dobór odpo-
wiednich pojazdów i ich 
wyposażenie

 § wprowadzenie rozwiązań informatycznych związanych 
z: planowaniem, optymalizowaniem transportów (dobo-
rem pojazdów i załóg), wprowadzaniem tras awaryjnych, 
jak również zdalnym nadzorem nad wykonywanymi 
transportami

Informatyzacja i auto-
matyzacja procesów 
obsługiwania przyjęcia/
wydania i przeliczania 
znaków pieniężnych

 § zastosowanie systemów informatycznych i standaryzacja 
komunikacji pomiędzy współpracującymi podmiotami 
w zakresie m.in. przyjęcia i wydania znaków pieniężnych

Trasy realizacji transpor-
tów (podstawowe i alter-
natywne, swobodny 
przejazd)

 § przygotowywanie alternatywnych/wariantowych tras 
realizowanych transportów

 § ceduły dla każdego wariantu trasy
 § nieregularna zmiana tras

Dostawcy paliw i serwis 
pojazdów

 § z uwzględnieniem form organizacji transportu (własne/
zewnętrzne środki transportu) – korzystanie przy prze-
glądach technicznych i naprawach pojazdów ze stałych, 
tych samych stacji obsługi pojazdów ASO

Zarządzanie procesami 
obsługi gotówki

 § standaryzacja parametrów usługi wraz ze wskazaniem 
wartości kary umownej za ich niedotrzymanie

 § weryfikacja jakości świadczonych usług poprzez przepro-
wadzanie gwarantowanego umową audytu przez zlece-
niodawcę lub wskazany przez niego podmiot trzeci

 § standaryzacja procesu rozliczania przyjmowanej gotówki 
przez firmy CIT oraz jej księgowania na rachunkach 
klientów

Proponowane działania do realizacji:
 § opracowanie na bazie obszarów zidentyfikowanych w tabeli powyżej dokumentu zawie-

rającego zbiór dobrych praktyk,
 § uzupełnienie tego dokumentu o dodatkowe zagadnienia spoza obszaru bezpieczeństwa 

fizycznego gotówki,
 § udział w opracowywaniu „Dobrych praktyk” przedstawicieli podmiotów funkcjonują-

cych na rynku procesowania gotówki takich jak: banki, firmy CIT, operatorzy bankoma-
tów, Poczta Polska  SA , producenci znaków pieniężnych,

 § opracowanie porozumienia/deklaracji potwierdzającej przyjęcie do stosowania „Dobrych 
praktyk” przez uczestników rynku.

Proponowany termin realizacji: perspektywa średniookresowa do 2 lat.

Podmioty niezbędne do realizacji: przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalnie proceso-
waniem gotówki takie jak: Narodowy Bank Polski, banki, CIT-y, operatorzy bankomatów, 
Poczta Polska  SA , producenci znaków pieniężnych.
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PRIORYTET 2. Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa 
oraz efektywności kosztowej i operacyjnej przechowywania, 
procesowania i transportu gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Przeprowadzono analizę obecnie stosowanych zasad i rozwiązań w obszarze bezpie-
czeństwa obsługi gotówki pod kątem możliwości ich optymalizacji zarówno kosztowej, 
jak i operacyjnej.

Cel

Identyfikacja obszarów, w których zmiany mogłyby skutkować optymalizacją kosztów lub 
uproszczeniem procedur przy wciąż akceptowalnym poziomie ryzyka.

Analizie zostały poddane zagadnienia związane z dwoma obszarami, tj.:
 § transportowaniem wartości pieniężnych w kontekście wprowadzenia obowiązku stoso-

wania w bankomatach systemów neutralizacji papierowych wartości pieniężnych (dalej 
SNPWP) i możliwości stosowania wyposażonych w ten system kaset bankomatowych 
aktywnych również w transporcie,

 § zasadności utrzymywania takich samych wymogów w procesie przechowywania bank-
notów i monet.

Wpływ/skutki

W odniesieniu do pierwszego obszaru analiza wykazała, że istnieje możliwość stosowania 
SNPWP z wykorzystaniem kaset bankomatowych również w transportach.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne, zakładające konieczność stosowania SNPWP w bankomatach, skłaniają do 
rozważenia możliwości wykorzystania wyposażonych w nie kaset bankomatowych również 
w transportach wartości. Skoro w niedługim czasie na rynku pojawią się kasety bankoma-
towe zabezpieczone takimi systemami, wydaje się wskazane, aby również w transportach 
chronić umieszczoną w kasetach gotówkę przy wykorzystaniu SNPWP, tzn. zapewnić moż-
liwość aktywowania systemu zainstalowanego w kasecie bankomatowej również w czasie 
jej transportu w pojeździe oraz w czasie transportu od pojazdu do bankomatu. Należy nad-
mienić, że już obecnie rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców 
i inne jednostki organizacyjne, przewiduje możliwość stosowania systemów uszkadzania 
papierowych wartości pieniężnych, ale w powiązaniu z innymi wymaganiami dotyczącymi 
pojemników specjalistycznych nie są one dziś powszechnie stosowane. Nie da się również 
zastosować obecnych pojemników specjalistycznych wyposażonych w systemy neutraliza-
cji do transportu kaset bankomatowych, ponieważ stosowane technologie niszczące bank-
noty nie są w stanie przeniknąć i zneutralizować banknotów znajdujących się w szczelnie 
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zamkniętych kasetach. Dlatego chcąc promować tego typu rozwiązania również w trans-
porcie, należałoby przewidzieć alternatywne przewożenie wartości pieniężnych również 
w kasetach bankomatowych wyposażonych w aktywny w czasie transportu SNPWP, z wyko-
rzystaniem pojazdów, co do których można byłoby stosować mniejsze wymagania niż dla 
klasycznych bankowozów czy grup konwojowych, np. podobnie jak w tej chwili w stosunku 
do bankowozów typu C.

W odniesieniu do drugiego obszaru analiza wskazywała na możliwość odmiennego podej-
ścia w zakresie wymagań dla przechowywania monet i banknotów, podobnie jak w więk-
szości krajów, których przedstawiciele banków centralnych udzielili odpowiedzi w przepro-
wadzonej ankiecie (w sumie 18 banków centralnych). Obecnie w Polsce obowiązują takie 
same wymagania w zakresie przechowywania banknotów i monet, choć jak się wydaje, 
poziom ryzyka dla obu tych kategorii znaków pieniężnych jest różny. W analizie wskazano, 
że w momencie gdy w życie wchodziły przepisy kształtujące obecne wymagania (ustawa 
o ochronie osób i mienia z 1997 r.), siła nabywcza monet powszechnego obiegu była mniej 
więcej dwukrotnie wyższa niż obecnie. Skumulowany wskaźnik wzrostu cen detalicznych 
CPI za okres sierpień 1997 – grudzień 2020 wyniósł 107,35%. To oznacza, że według wartości 
nabywczej moneta o nominale 5 zł na koniec 2020 r. miała wartość 2,41 zł względem 1997 r.

Jednak zasadnicze znaczenie odgrywa tu fakt, że ryzyka dla banknotów i monet obiegowych 
są nieporównywalne, a to za sprawą ich masy niezbędnej do uzyskania tej samej wartości 
nominalnej. Dla przykładu banknoty o najniższym nominale 10 zł zebrane na jednej stan-
dardowej palecie w opakowaniach producenckich to waga 445 kg i wartość 5 600 000 zł. Żeby 
uzyskać tę samą wartość w monetach obiegowych o najwyższym nominale tj. 5 zł trzeba ich 
zgromadzić prawie 8 ton na 18,5 paletach. Jeśli dla porównania użyjemy banknotów i monet 
o innych nominałach, w każdym przypadku uzyskamy jeszcze bardziej spektakularny wynik.

Również analiza zdarzeń związanych z atakami na transporty gotówki czy placówki ban-
kowe wskazuje, że monety nie są przedmiotem zainteresowania sprawców tego typu prze-
stępstw i na ogół są one pozostawiane na miejscu zdarzenia. Z logistycznego punktu widze-
nia potencjalnie opłacalny dla przestępcy łup nie może być zbyt ciężki, żeby nie utrudniać 
ucieczki, ale wydaje się również dość problematyczne niepostrzeżone wpuszczenie w obieg 
dużej ilości monet przy jednoczesnej świadomości, że taka próba może ułatwić wykrycie 
sprawców.

Powyższa argumentacja przemawia za traktowaniem monet w odmienny sposób i podobnie 
jak to jest w większości krajów, które odpowiedziały na wysłane przez NBP zapytanie, w tym 
banków Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wydaje się uzasadniona rezygnacja 
ze stosowania takich samych wymagań odnośnie do ochrony banknotów i ochrony monet, 
co w znaczący sposób mogłoby się przyczynić do redukcji kosztów po stronie takich podmio-
tów jak NBP czy Mennica Polska  SA , bo to one głównie przechowują monety w znacznych 
ilościach. Oba te rodzaje znaków pieniężnych podlegają dziś tej samej ochronie określonej 
w ustawie i rozporządzeniu, jednak wydaje się, że istnieje przestrzeń do złagodzenia wyma-
gań odnośnie do monet obiegowych. Dlatego w analizie znalazł się postulat wyłączenia 
monet obiegowych z przepisów ustawy.
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Proponowany termin realizacji:

Obie omówione propozycje zostały poddane konsultacjom. Z uwagi na powyższą argumen-
tację, pomimo wątpliwości zgłoszonych przez Przedstawicieli Komendy Głównej Policji, 
wskazane wydaje się kontynuowanie analiz zasadności złagodzenia wymagań w zakresie 
ochrony monet powszechnego obiegu w stosunku do stosowanych w przypadku banknotów, 
a w konsekwencji wprowadzenie zmian legislacyjnych adekwatnych do wyników tych analiz. 
Perspektywa średniookresowa do 3 lat.

Podmioty niezbędne do realizacji: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Policja.

DZIAŁANIE nr 2

Opracowanie na bazie przeprowadzonej wśród reprezentantów Rady ds. obrotu gotów-
kowego ankiety propozycji dla ubezpieczycieli i ich aktywizację w zakresie wspierania 
stosowania nowoczesnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Cel

Działanie miało na celu pełniejsze wykorzystanie narzędzi ubezpieczeniowych w nowo-
czesnym i efektywnym zarządzaniu bezpieczeństwem obrotu gotówkowego. Wielokrotnie 
podnoszony był problem udziału firm ubezpieczeniowych w kształtowaniu sfery bezpieczeń-
stwa instytucji finansowych, który jak się wydaje, jest dziś poniżej możliwości. Współpraca 
sektora finansowego, w szczególności bankowego, z ubezpieczycielami to obszar, gdzie jest 
potencjał rozwoju, który może skutecznie uzupełnić, a w niektórych obszarach nawet zastą-
pić, tradycyjne narzędzia nadzoru i nakazu administracyjnego. Dotyczy to w szczególności 
elastycznego kształtowania stawek ubezpieczenia w zależności od tego, jakie zabezpieczenia 
techniczne zastosują ubezpieczane podmioty sektora finansowego. W szczególności chodziło 
o określenie obszarów, gdzie np. poprzez wymianę doświadczeń, kształtowanie wysokości 
opłat czy wymagań, zdaniem reprezentantów Rady ds. obrotu gotówkowego, otwierają się 
możliwości współpracy. W celu lepszego rozeznania dokonano przeglądu obszarów i wysu-
nięto propozycje działań, których podjęcie mogłoby pomóc w opracowaniu materiału i akty-
wizacji ubezpieczycieli. Wpłynęły tylko dwie propozycje ze strony zainteresowanych i choć 
są one interesujące, to nie udało się zgromadzić danych wystarczających do przygotowania 
materiału, który mógłby stanowić podstawę do rozmów z podmiotami ubezpieczeniowymi. 
Wydaje się, że istnieje tu przestrzeń do działania, ale musi to być faktyczna potrzeba środo-
wiska i aktywne współdziałanie zaineresowanych stron.

Proponowany termin realizacji:

Proponuje się, aby to zagadnienie wraz ze zgromadzonymi materiałami przekazać do dal-
szych analiz w ramach prac innych, stałych grup, np. rady bezpieczeństwa banków przy ZBP 
albo grupy roboczej ds. bezpieczeństwa fizycznego przy UKNF, które działają permanentnie 
w obszarze bezpieczeństwa i mogłyby kontynuować swoje aktywności.
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Podmioty niezbędne do realizacji: Związek Banków Polskich, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego.

CEL 2. Ujednolicenie i dostosowanie norm prawnych oraz innych regulacji 
do potrzeb zmieniających się warunków bezpieczeństwa fizycznego 
gotówki

PRIORYTET 1. Opracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych 
w zakresie ochrony miejsc przechowywania, deponowania i procesowania 
gotówki oraz transportów gotówki

DZIAŁANIE nr 1

Dokonano analizy obecnie funkcjonujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa gotówki 
pod kątem ich aktualności oraz uzyskania zapewnienia, że w równym stopniu dotyczą 
wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku procesowania gotówki.

Cel

Celem było potwierdzenie aktualności obecnie funkcjonujących przepisów lub identyfikacja 
i wskazanie obszarów, w których aktualne rozwiązania nie gwarantują jednolitego podejścia 
do zagadnień związanych z bezpieczeństwem gotówki.

Wpływ/skutki

Analiza wykazała konieczność zmian w zakresie obejmowania ochroną i realizacji obo-
wiązkowej ochrony obiektów, w których procesowane są wartości pieniężne w znacznych 
ilościach ważnych dla interesu gospodarczego kraju, ponieważ dziś nie wszystkie podmioty 
funkcjonujące na rynku podlegają tym samym rygorom.

W ramach wniosków i rekomendacji wskazano następujące możliwości:
1. Zmianę ustawy o ochronie osób i mienia w sposób umożliwiający prowadzenie wykazu/

wykazów wszystkich ważnych dla ochrony interesu gospodarczego państwa banków 
i przedsiębiorstw wytwarzających, przechowujących bądź transportujących wartości pie-
niężne w znacznych ilościach. Może to zostać zrealizowane poprzez:

 – rozszerzenie uprawnień Prezesa Narodowego Banku Polskiego do prowadzenia 
wykazu wobec wszystkich podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. c, bez 
względu na istnienie wynikających z innych przepisów zależności w postaci podle-
głości, podporządkowania lub nadzoru zachodzących pomiędzy tymi podmiotami 
a NBP, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku nie będzie możliwe dokonywanie 
przez niego faktycznej kontroli oświadczeń podmiotów objętych wykazem,

lub
 – dopisanie obok Prezesa NBP innych organów uprawnionych do prowadzenia wyka-

zów wobec podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. c. W tym przypadku 
należy rozważyć, jaki podmiot wskazać jako odpowiedzialny za prowadzenie 
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wykazu, na którym będą centra gotówkowe i inne podmioty. Proste dopisanie jedy-
nie Przewodniczącego KNF nie rozwiązuje problemu w tym zakresie, ponieważ pod-
mioty te nie podlegają nadzorowi tej instytucji.

2. Wprowadzenie powszechnie obowiązującej definicji wartości pieniężnych w znacznych 
ilościach. Może to nastąpić poprzez dodanie definicji ustawowej tego pojęcia lub zapisa-
nie w ustawie uprawnienia w tym zakresie dla właściwego organu na potrzeby kwalifi-
kowania obiektów do obowiązkowej ochrony w związku z wytwarzaniem, przechowywa-
niem bądź transportowaniem wartości pieniężnych w znacznych ilościach.

3. Opracowanie kompletnego katalogu organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 
przez podmioty zobowiązane realizacji obowiązku przekazywania podmiotom upraw-
nionym do prowadzenia wykazu informacji niezbędnych do kwalifikowania obiektów 
do obowiązkowej ochrony. W przypadku gdy będą to podmioty inne niż prowadzące 
wykazy, należy wskazać obowiązek wymiany informacji pomiędzy prowadzącym wykaz 
a kontrolującym na potrzeby realizacji działań kontrolnych.

Proponowany termin realizacji: perspektywa średniookresowa – 3 lata.

Podmioty niezbędne do realizacji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Policja, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich, Ministerstwo 
Finansów, Narodowy Bank Polski.

DZIAŁANIE nr 2

Dokonano analizy zagadnień legislacyjnych związanych z bezpieczeństwem gotówki sfor-
mułowanych w innych regulacjach niż objęte działaniem 1, tj. w szczególności: prawo ruchu 
drogowego, zarządzenie 31/2013 i inne wskazane przez członków zespołu, w celu wytypowa-
nia obszarów, w których obecnie istnieje przestrzeń do uregulowania.

Cel działania:

Celem było potwierdzenie aktualności obecnie funkcjonujących przepisów innych niż wska-
zanych w działaniu 1 lub identyfikacja i wskazanie obszarów, w których aktualne rozwią-
zania mają wpływ na bezpieczeństwo gotówki, a których zmiana mogłaby prowadzić do 
poprawy sytuacji.

Wpływ/skutki:

Przeprowadzona analiza obejmowała trzy obszary. W wyniku prac analitycznych stwier-
dzono, że:
1. Istnieje potrzeba zmiany przepisów zarządzenia nr 31/2013 Prezesa NBP z dnia 17 grud-

nia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które 
wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej w następujący sposób:

 – uzupełnienie przepisów o kasety bankomatowe (§ 8 ust. 1 zarządzenia nr 31/2013),
 – uproszczenie i skrócenie ścieżki postępowania dotyczącego wymiany znaków pienięż-

nych, które posiadają cechy wskazujące, że uległy uszkodzeniu w wyniku zadziałania 
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zabezpieczeń zainstalowanych w kasetach bankomatowych, pojemnikach specjali-
stycznych lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków pie-
niężnych, w przypadku podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki,

 – rezygnację z pobierania opłaty za wymianę znaków pieniężnych, które posiadają 
cechy, o których mowa wyżej, od podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą 
gotówki.

2. Istnieje również potrzeba uszczegółowienia w opisie klasyfikacji banknotów w urzą-
dzeniach, określonej w Zarządzeniu nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania 
i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych 
z zaopatrywaniem banków w te znaki, o banknoty posiadające cechy wskazujące, że ule-
gły uszkodzeniu w wyniku zadziałania zabezpieczeń zainstalowanych w pojemnikach 
specjalistycznych lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków 
pieniężnych albo kasetach bankomatowych, wpłaconych do urządzenia obsługiwanego 
przez klienta, jako banknoty podejrzane co do autentyczności (tj. aby były zatrzymywane 
przez to urządzenie).

Jednocześnie przeanalizowano przepisy prawa o ruchu drogowym pod kątem możliwości 
zniesienia ograniczników prędkości dla bankowozów Narodowego Banku Polskiego oraz 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i wskazano na potrzebę zmiany art. 66 ust. 
1b) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Obecne przepisy nie wyłą-
czają obowiązku stosowania ograniczników prędkości do 90 km/h dla bankowozów o masie 
powyżej 3,5 t, co powoduje konkretne problemy przy wyprzedzaniu innych pojazdów cięża-
rowych. Pomimo poruszania się takich pojazdów w kolumnach uprzywilejowanych z Policją, 
ze względu na wspomniane ograniczniki, proces wyprzedzania trwa bardzo długo. W przy-
padku próby ataku na taką kolumnę możliwość szybkiego oddalenia się z miejsca zdarzenia 
jest kluczowa dla bezpieczeństwa, ale ograniczniki skutecznie ograniczają taką możliwość.

Przedstawiciele MSWiA zasugerowali wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury z pyta-
niem o możliwości włączenia bankowozów klasy A należących do NBP i PWPW do grupy 
pojazdów wyszczególnionych w art. 66 ust. 1b) ustawy. NBP wystąpił w tej sprawie do Ministra 
Infrastruktury i uzyskał stanowisko, z którego wynika, iż w związku z tym, że zapisy doty-
czące ograniczników prędkości wynikają wprost z dyrektywy unijnej: „Nie ma możliwości 
wprowadzenia przepisów na gruncie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które wyłączyłyby 
bankowozy z takiego obowiązku”.

Przeanalizowano również przepisy odnoszące się do realizacji kontroli drogowych wykony-
wanych przez funkcjonariuszy różnych formacji w stosunku do podmiotów transportujących 
wartości pieniężne (NBP, PWPW, koncesjonowane podmioty gospodarcze).

Ze strony NBP pojawiła się sugestia, aby w przypadku próby zatrzymania transportu przez 
upoważnione podmioty grupa konwojowa nie poddawała się kontroli w miejscu zatrzyma-
nia, a udawała się bezpośrednio po próbie zatrzymania do najbliższej jednostki policji, gdzie 
taka kontrola mogłaby mieć miejsce.

Przedstawiciele MSWiA w uzgodnieniu z Policją wskazali na zagrożenie wykorzystania 
takiego rozwiązania przez grupy przestępcze, które świadome obowiązywania tego typu 
wyłączenia mogłyby celowo korzystać z pojazdów podobnych do bankowozów. Jednocześnie 
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wskazywali, że poziom zagrożenia napadem na konwój przez tzw. przebierańców, tj. człon-
ków grupy przestępczej udających funkcjonariuszy, wydaje się minimalny.

Przeprowadzona analiza nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązanie 
należałoby przyjąć dla uniknięcia wskazanego zagrożenia. W związku z tym uznano za 
akceptowalny obecny stan rzeczy.

Proponowany termin realizacji:

Proces legislacyjny dotyczący zmian do zarządzenia nr 31/2013 Prezesa NBP z dnia 17 grud-
nia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które 
wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, 
pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności zwią-
zanych z zaopatrywaniem banków w te znaki powinien przebiegać w okresie vacatio legis 
określonego dla rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne, tak aby termin wejścia w życie zarządzeń był zbieżny z terminem wejścia 
w życie rozporządzenia.

Podmioty niezbędne do realizacji: Narodowy Bank Polski.

CEL 3. Stworzenie spójnego systemu nadzoru w obszarze bezpieczeństwa 
fizycznego podmiotów odpowiedzialnych za procesowanie gotówki

PRIORYTET 1. Opracowanie propozycji kryteriów umieszczania obiektów 
bankowych w wykazach obszarów, obiektów i urządzeń bankowych 
podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne

DZIAŁANIE nr 1

Przeprowadzono analizę obecnego stanu prawnego i organizacji procesu prowadzenia 
wykazu obiektów, obszarów i urządzeń ważnych dla interesu gospodarczego kraju, podlega-
jących obowiązkowej ochronie w związku z produkcją, przechowywaniem lub transporto-
waniem wartości pieniężnych w znacznych ilościach.

Cel

Celem było potwierdzenie adekwatności obecnie przyjętych rozwiązań prawnych i organi-
zacyjnych lub identyfikacja i wskazanie obszarów dysfunkcyjnych i wymagających korekty.
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Wpływ/skutki

Analizie zostały poddane zagadnienia związane z realizacją zapisów Ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o ochronie osób i mienia w zakresie prowadzenia wykazu obiektów, obszarów 
i urządzeń ważnych dla interesu gospodarczego kraju, podlegających obowiązkowej ochro-
nie w związku z produkcją, przechowywaniem lub transportowaniem wartości pieniężnych 
w znacznych ilościach. Dokument obrazuje obecny stan prawny i organizację tego procesu. 
Jednocześnie wskazuje na możliwe kierunki działań, których realizacja spowoduje poprawę 
obecnego stanu rzeczy. Wnioski wynikające z analizy:

1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Prezes Narodowego Banku Polskiego prowa-
dzi wykaz wyłącznie dla banków, na zasadach ustawowej przesłanki podległości.

2. W przypadku Przewodniczącego KNF brak jest ustawowych przesłanek, wskazujących na 
możliwość prowadzenia wykazu w stosunku do podmiotów nadzorowanych, ponieważ 
UKNF nie jest urzędem centralnym.

3. Istnieje potrzeba konkretyzacji sformułowania „wartości pieniężne w znacznych ilo-
ściach”, tak aby zagwarantować prawidłowość procesu obejmowania placówek banko-
wych obowiązkową ochroną. Takiej wykładni może dokonać organ stosujący w praktyce 
przepisy wynikające z ustawy i z tego uprawnienia w stosunku do banków korzysta dziś 
Prezes NBP.

4. W przypadku innych, „niebankowych” podmiotów ważnych z punktu widzenia interesu 
gospodarczego państwa a przechowujących bądź transportujących wartości pieniężne 
w znacznych ilościach nie wskazano podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie 
wykazu. W związku z tym dla tych podmiotów pozostaje aktualny problem interpretacji 
sformułowania „wartości pieniężnych w znacznych ilościach”.

5. Istnieje potrzeba rozstrzygnięcia tych kwestii na poziomie ustawowym, tak aby cały 
obszar związany z produkcją, przechowywaniem i transportowaniem gotówki podlegał 
tym samym zasadom.

Proponowany termin realizacji:

W związku z tym, że rekomendacje częściowo pokrywają się z tymi, które wslazano w Celu 2 
w działaniu 1, proponuje się, aby ich realizację połączyć i procedować jako jedno działanie.

Podmioty niezbędne do realizacji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Policja, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich, Ministerstwo 
Finansów, Narodowy Bank Polski.

DZIAŁANIE nr 2

W ramach prac Rady został podjęty temat projektu nowego kryterium kwalifikowania 
obiektów bankowych do obowiązkowej ochrony. Zapoznano się z wypracowanym pomię-
dzy NBP, UKNF a sektorem bankowym projektem kryterium, a także z negatywną opinią 
Komendanta Głównego Policji w tej sprawie.



Filar IV

Narodowy Bank Polski160

Cel

Wypracowanie wspólnego stanowiska, które byłoby możliwe do akceptacji dla wszystkich 
zainteresowanych stron, tj. banków, regulatora (UKNF), organu odpowiedzialnego za bez-
pieczeństwo i porządek publiczny (Policji) oraz organu prowadzącego wykaz (NBP).

Wpływ/skutki

Projekt nowego kryterium zakłada upowszechnienie stosowania nowoczesnych rozwiązań 
w zakresie procesowania gotówki, tj. jej przechowywanie w zaawansowanych technologicz-
nie i odpowiednio zabezpieczonych urządzeniach, które w sposób automatyczny przyjmowa-
łyby i wydawały gotówkę w powiązaniu z rachunkiem klienta przy założeniu braku dostępu 
przez personel placówki do części magazynującej urządzenia (w praktyce do gotówki), co ma 
na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa placówek bankowych. Zachętą do stosowa-
nia tego typu rozwiązań miałoby być zwiększenie limitu wartości pieniężnych możliwych 
do przechowywania w placówce, która zdecydowałaby się na stosowanie takich urządzeń 
kasjerskich, bez ponoszenia konsekwencji związanych z objęciem jej obowiązkową ochroną. 
W trakcie konsultacji prowadzonych z przedstawicielami Komendy Głównej Policji poja-
wiła się sugestia dookreślenia dla ww. urządzeń odpowiednio wysokiej klasy odporności 
na włamanie wg normy PN EN 1143–1, a nie – jak to było zapisane w pierwotnym projekcie 
– dopuszczenie również innych, mniej restrykcyjnych norm wynikających z rozporządzenia 
MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne. Projekt uwzględniający takie zapisy został opracowany i ponownie 
przekazany do konsultacji.

W stosunku do przekazanego projektu kryterium dla tej propozycji przedstawiciele Policji 
podtrzymali swoją negatywną opinię.

Proponowany termin realizacji: perspektywa krótkookresowa – do 1 roku.

Podmioty niezbędne do realizacji: Narodowy Bank Polski, Policja, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego, Związek Banków Polskich.
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Lista celów, priorytetów oraz proponowanych działań

Cel Priorytet Działanie

2.

Ujednolicenie 
i dostosowanie norm 
prawnych oraz innych 
regulacji do potrzeb 
zmieniających się

warunków bezpieczeństwa
fizycznego gotówki

Analiza zagadnień legislacyjnych związanych z bezpieczeń-
stwem gotówki, sformułowanych w innych regulacjach niż 

objęte działaniem 1: w szczególności prawo ruchu 
drogowego, w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub 
uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na 
obszarze RP, i innych wskazanych przez członków zespołu

Sformułowanie na bazie przeprowadzonych wcześniej 
analiz propozycji zmian przepisów

Opracowanie harmonogramu, wskazanie podmiotów 
niezbędnych do realizacji celu

Analiza obecnie funkcjonujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa gotówki pod kątem ich aktualności oraz 
uzyskania zapewnienia, że w równym stopniu dotyczą 

wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku 
procesowania gotówki

Opracowanie propozycji rozwiązań
legislacyjnych w zakresie ochrony

miejsc przechowywania,
deponowania i procesowania

gotówki oraz transportów gotówki

Cel Priorytet Działanie

1.

Promowanie i wdrażanie 
nowych rozwiązań 
technicznych oraz
organizacyjnych 
zwiększających
bezpieczeństwo 
fizyczne gotówki

Analiza rynku w zakresie stosowanych rozwiązań 
organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo fizyczne 

gotówki oraz sformułowanie rekomendacji w celu 
przygotowania dobrych praktyk związanych z procesem 

obsługi gotówki, zwiększających bezpieczeństwo

Analiza obecnie stosowanych zasad i rozwiązań w obszarze
bezpieczeństwa obsługi gotówki pod kątem optymalizacji 
kosztowej i operacyjnej przechowywania, procesowania 

i transportu gotówki

Sformułowanie, na bazie przeprowadzonych wcześniej 
analiz, wniosków i wskazanie możliwych do zastosowania 

rozwiązań z określeniem procesów, na które takie wdrożenia 
mogą mieć wpływ, oraz dodatkowych warunków, które 
powinny zostać spełnione, aby zapewnić maksymalną 

skuteczność zastosowanych środków

Sformułowanie propozycji dla ubezpieczycieli i ich 
aktywizacja w kwestii wspierania nowoczesnych rozwiązań 

poprawiających bezpieczeństwo

Opracowanie harmonogramu i wskazanie podmiotów 
niezbędnych do realizacji celu

Analiza rynku pod kątem nowoczesnych rozwiązań 
technicznych zwiększających bezpieczeństwo gotówki 

z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania 
w poszczególnych procesach (transport, sortowanie,

przechowywanie) przez podmioty profesjonalnie 
obsługujące gotówkę (tj. banki/CIT y)

Analiza nowoczesnych rozwiązań 
technicznych w zakresie zabezpieczenia
przechowywania gotówki i jej transportu 
z uwzględnieniem systemów barwiących 
banknoty oraz sformułowanie propozycji

ich wdrożenia

Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa 
oraz efektywności kosztowej i operacyjnej 

przechowywania, procesowania 
i transportu gotówki
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Cel Priorytet Działanie

3.

Propozycje założeń rozwiązań legislacyjnych w zakresie 
objęcia skutecznym nadzorem obszaru bezpieczeństwa 

przechowywania, procesowania i transportu gotówki

Opracowanie harmonogramu, wskazanie podmiotów 
niezbędnych do realizacji celu

Stworzenie spójnego 
systemu nadzoru 

w obszarze
bezpieczeństwa 

fizycznego podmiotów 
odpowiedzialnych za

procesowanie gotówki

Analiza uwarunkowań prawnych i organizacyjnych 
w zakresie kwalifikowania obszarów, obiektów i urządzeń 

bankowych podlegających obowiązkowej ochronie, a także 
innych, niebankowych obiektów, w których procesowana 

jest gotówka do umieszczenia w wykazie
Opracowanie propozycji kryteriów 

umieszczania obiektów bankowych 
w wykazach obszarów, obiektów i urządzeń 
bankowych podlegających obowiązkowej 
ochronie przez specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne lub odpowiednie
zabezpieczenie techniczne
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Dobre praktyki – wizerunek monet 
i banknotów

Banknoty i monety okolicznościowe

W Polsce za pomocą okolicznościowych banknotów i monet NBP upamiętnia się również 
ważne wydarzenia i postacie. Wyemitowane przez polski bank centralny wartości kolekcjo-
nerskie są – podobnie jak pieniądze powszechnego obiegu – prawnym środkiem płatniczym 
w kraju. Ich siłę nabywczą określa nominał umieszczony na awersie. Niezależnie jednak od 
wysokości nominału, monety i banknoty kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, 
którą określa wolny rynek numizmatyczny.

Emisja znaków pieniężnych na mocy przepisów ustawy o NBP stanowi prerogatywę Prezesa 
NBP, który m.in. w drodze zarządzenia określa wzory i wartość nominalną banknotów 
i monet, a także stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak 
również terminy wprowadzenia ich do obiegu.

Banknoty i monety, które mamy w portfelach, weszły do obiegu wraz z denominacją złotego 
1 stycznia 1995 r. (przeliczano „stare” na „nowe” w stosunku 10 000: 1). Na banknotach z serii 
„Władcy polscy” widnieją wizerunki Mieszka I (10 zł), Bolesława Chrobrego (20 zł), Kazimierza 
Wielkiego (50 zł), Władysława Jagiełły (100 zł), Zygmunta Starego (200 zł) i Jana III Sobieskiego 
(500 zł). Po raz pierwszy na polskich banknotach wprowadzono wtedy oznaczenia dla osób 
niedowidzących: wypukłe figury geometryczne. Autorem serii banknotów „Władcy polscy”, 
podobnie jak poprzedniej „Wielcy Polacy”, jest Andrzej Heidrich. Producentem wszystkich 
polskich banknotów jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych  SA 

Dbając o wartość polskiego pieniądza, Narodowy Bank Polski wprowadził Dobre praktyki, 
które regulują zasady wykorzystywania wizerunków polskich znaków pieniężnych do celów 
komercyjnych i informacyjnych.

Złoty naszą walutą narodową

Wizerunki polskich monet i banknotów można wykorzystywać pod warunkiem zachowania 
zasad wymienionych w Dobrych praktykach (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_
monety/wykorzystanie_wizerunkow.html).

Trzeba pamiętać, że reprodukcja banknotu lub monety oznacza każde ich odwzorowanie – 
materialne i niematerialne – które wykorzystuje całość lub część ich wizerunku albo część 
elementów ich wzoru, a stworzony w ten sposób obraz może przypominać lub sprawiać 
wrażenie autentycznego banknotu albo monety niezależnie od:
 § rozmiaru wizerunku;
 § materiału lub techniki jego wykonania;
 § wprowadzenia modyfikacji w elementy wzoru banknotu lub monety (takie jak litery lub 

symbole) albo dodania nowych elementów.
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Nie dopuszcza się reprodukcji banknotu lub monety polegającej na modyfikacji wizerunku 
poprzez zamianę istniejących lub dodawanie nowych elementów, w tym: modyfikacji ozna-
czeń nominału, nazwy emitenta i kraju, wizerunku orła ustalonego dla godła RP, wizerunku 
władcy.

Pamiętajmy, że reprodukcje wizerunków monet:
 § nie mogą być wykorzystywane w celu reklamy, promocji oraz innego rodzaju upowszechnia-

nia używek lub innych substancji, których nadużywanie może zagrażać zdrowiu lub życiu;
 § muszą wiernie odzwierciedlać wizerunek i proporcje autentycznej monety, bez ich znie-

kształcania lub zmiany – gdy reprodukcja ma formę wydruków, rysunków, obrazów, 
fotografii itp.;

 § muszą być większe lub mniejsze o 25% od autentycznej monety – gdy będą umieszczone na 
żetonach lub medalach wykonanych z materiałów, takich jak papier, drewno, plastik itp.

Nie jest dozwolona reprodukcja wizerunku monety polegająca na jego umieszczeniu na 
krążku z metalu, z którego są wykonane monety autentyczne, lub z metalu o zbliżonej bar-
wie lub podobnych własnościach elektromagnetycznych oraz o parametrach technicznych 
(masa i wymiary) takich samych lub zbliżonych do parametrów monety autentycznej.

Pamiętajmy, że reprodukcje wizerunków banknotów:
 § nie mogą być wykorzystywane w celu reklamy, promocji oraz innego rodzaju upowszech-

niania używek lub innych substancji, których nadużywanie może zagrażać zdrowiu lub 
życiu;

 § nie mogą być wykorzystywane w sposób sugerujący ich niszczenie np. poprzez ich gnie-
cenie, dziurawienie, przerywanie, cięcie, palenie;

 § nie mogą być wykorzystywane w sposób prezentujący ich składanie w różne figury lub 
kształty;

 § nie mogą być wykorzystywane w inny sposób niezwiązany z kontekstem ich funkcji płat-
niczej (w tym jako dekoracja, tło itp.);

 § nie mogą być wykorzystywane z oznaczeniem np. „Souvenir”, „Nie jest środkiem płat-
niczym” lub „Kopia” – z uwagi na kwalifikację tego typu produktów jako falsyfikatów 
banknotów.

Stosowanie Dobrych praktyk pozwala na zminimalizowanie ryzyka prawnego związanego 
z niewłaściwym wykorzystywaniem wizerunków polskich znaków pieniężnych. Narodowy 
Bank Polski podkreśla, że ewentualna decyzja w zakresie oceny niewłaściwego wykorzy-
stania wizerunków monet i banknotów będących prawnym środkiem płatniczym na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej należy do kompetencji odpowiednich instytucji lub organów 
publicznych.

Reprodukcja fragmentu strony przedniej lub strony odwrotnej banknotu jest możliwa tylko 
wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
 § wykorzystywana część jest mniejsza niż 1/3 powierzchni reprodukowanej strony przed-

niej lub odwrotnej banknotu;
 § wizerunek orła w koronie, napis Narodowy Bank Polski lub wizerunek władcy nie zosta-

nie ucięty.

Wykorzystanie wizerunków banknotów w publikacjach internetowych, prezentacjach multi-
medialnych i innych elektronicznych formach:
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 § reprodukcja całego wizerunku banknotu jest dopuszczalna, tylko gdy rozdzielczość 
reprodukcji elektronicznej w jej rozmiarze pierwotnym nie przekracza 72 punktów na cal 
(dpi), a na wizerunku znajdzie się nieprzezroczysty napis „WZÓR” lub „SPECIMEN” lub 
napisany czcionką Arial lub podobną do czcionki Arial napis „REPRODUKCJA” w kolorze 
kontrastującym z kolorem dominującym banknotu. Przy tym napis ten musi być umiesz-
czony przekątnie, o długości nie mniejszej niż 75% długości reprodukcji oraz wysokości 
nie mniejszej niż 15% wysokości reprodukcji.

Weryfikacja autentyczności oraz sortowanie jakościowe banknotów i monet

Proces sortowania jakościowego banknotów polegający na rozdzieleniu banknotów nada-
jących się do ponownego wprowadzenia do obiegu od zużytych lub zniszczonych jest reali-
zowany za pomocą nowoczesnych systemów do sortowania w oddziałach okręgowych NBP. 
W trakcie procesu sortowania jakościowego banknoty sklasyfikowane jako nienadające się do 
obiegu są automatycznie niszczone, natomiast nadające się do obiegu – są ponownie wyda-
wane bankom (z uwzględnieniem wszystkich zaleceń wynikających z pandemii COVID-19).

Sortowanie monet odbywa się za pomocą zestawów do liczenia, przeglądania i pakowania. 
Monety podlegają wstępnemu sortowaniu w oddziałach okręgowych NBP i są dzielone na 
nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu. Monety nadające się do obiegu są ponow-
nie wprowadzane na rynek, natomiast nienadające się do obiegu, przeznaczone do wycofa-
nia, trafiają do jednego z Oddziałów NBP, który jest wyposażony w sprzęt umożliwiający ich 
separację pod względem materiału, z jakiego zostały wykonane, a następnie są niszczone.

Poza sortowaniem przeprowadza się także weryfikację banknotów i monet pod względem 
ich autentyczności.

Niszczenie zużytych banknotów i monet

Wydzielone w trakcie procesu sortowania zużyte lub zniszczone banknoty podlegają proce-
sowi automatycznego niszczenia w trybie on-line w modułach niszczących sorterów. Obecnie 
99,9% tych banknotów podlega automatycznemu niszczeniu. Niewielka liczba banknotów, 
po ich uprzednim sprawdzeniu przez uprawnionych pracowników NBP, podlega niszczeniu 
w urządzeniach zewnętrznych w trybie off-line. Liczbę tę zredukowano do minimum (około 
0,1% wszystkich niszczonych banknotów) w wyniku wprowadzenia w sorterach specjalnego 
programu sortowania przeznaczonego dla NBP.

Monety nienadające się do obiegu są niszczone poprzez zniekształcenie w przeznaczonym do 
tego celu urządzeniu w sposób uniemożliwiający ich dalsze użycie jako środka płatniczego. 
Powstały złom monetarny poddawany jest procesowi przetopu w hucie.

Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku zniszczenia banknotów

W wyniku niszczenia wycofywanych z obiegu znaków pieniężnych powstają odpady, które 
muszą zostać poddane procesowi utylizacji. Odpady w postaci ścinek banknotów są przeka-
zywane do utylizacji specjalistycznym firmom (zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepi-
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sami w zakresie ochrony środowiska). Średnia masa odpadów z procesu niszczenia bank-
notów przekazywanych do utylizacji wynosi miesięcznie około 9,4 tony. Odpady powstałe 
w procesie niszczenia banknotów są zagospodarowywane jako surowiec wykorzystywany 
przy produkcji innych produktów.

Rocznie NBP zagospodarowuje odpady powstałe po zniszczeniu około 150 mln sztuk bank-
notów i blisko 3,5 mln sztuk monet.

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych

Znaki pieniężne będące w obiegu podczas ich używania ulegają daleko posuniętemu znisz-
czeniu, tracąc walor prawnego środka płatniczego. W celu wyeliminowania ich z obiegu, 
z uwagi na możliwe trudności, np. z rozpoznawaniem autentyczności czy zacinaniem 
w urządzeniach przyjmujących znaki pieniężne, wprowadzono przepisy regulujące kwestie 
wymiany zużytych lub uszkodzonych banknotów i monet.

Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski można 
wymienić na nadające się do obiegu w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. 
Oddziały banku mają obowiązek wymienić zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne waluty 
polskiej, jeżeli nie zostały one sfałszowane lub ich autentyczność nie budzi podejrzeń, a ich 
cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej, w tym banknoty postrzępione, nad-
darte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszko-
dzone w inny sposób. Banknoty uszkodzone w inny sposób są przyjmowane przez oddziały 
banków i przesyłane do wymiany przez NBP.

Sposób postępowania w tym zakresie został uregulowany w zarządzeniu nr 31/2013 Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być 
prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz. NBP z 2020 r. 
poz. 31).

Wymianie podlegają banknoty i monety spełniające warunki określone w § 2 ust. 1 ww. 
zarządzenia (np. banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie 
zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również wsku-
tek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku). Ponadto 
na podstawie:

1. § 3 ust. 1 ww. zarządzenia banki wymieniają w pełnej wartości nominalnej banknoty, 
które są przerwane na nie więcej niż dziewięć części, sklejone lub niesklejone, jeżeli wszyst-
kie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu 
przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni lub jeśli zachowały ponad 75% 
pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie oraz monety, także dwa rozłączne elementy 
(rdzeń i pierścień), jeżeli pochodzą z monety o tej samej wartości nominalnej;

2. § 4 ust. 1 ww. zarządzenia banki wymieniają za połowę wartości nominalnej banknoty 
posiadające od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie oraz monety, jeżeli 
zachował się przynajmniej jeden element (rdzeń lub pierścień).
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W przypadku znaków pieniężnych przedstawionych do wymiany, w odniesieniu do których 
istnieje wątpliwość, czy podlegają one wymianie w pełnej lub w połowie wartości nominal-
nej, a także w przypadku banknotów zbutwiałych, zawilgoconych, nadpalonych lub kruszą-
cych się, banki są zobowiązane przyjąć te znaki i przekazać je bezpośrednio lub za pośred-
nictwem oddziałów okręgowych NBP do wymiany przez Centralę Narodowego Banku 
Polskiego wraz z „Wnioskiem o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych”.

Ponadto w celu ułatwienia klientom wymiany zużytych lub uszkodzonych banknotów 
waluty polskiej Narodowy Bank Polski wprowadził od 1 października 2020 r. możliwość prze-
syłania bezpośrednio do Departamentu Emisyjno-Skarbcowego, znajdującego się w Centrali 
NBP, wniosku o wymianę wraz ze zużytymi lub uszkodzonymi banknotami polskiej waluty 
(o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 2000 zł).

Wnioski o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych są dostępne na stronie 
www.nbp.pl w zakładce Banknoty i monety/ Wymiana zużytych pieniędzy.

Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego

Wysoka jakość znaków pieniężnych pozostających w obiegu ułatwia rozpoznawanie ich 
autentyczności, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wzrostu poziomu fałszerstw.

Ponadto ma wpływ na:
 § bezpieczeństwo transakcji gotówkowych,
 § koszty obsługi gotówki,
 § dłuższy cykl obiegu znaków pieniężnych, co zmniejsza tzw. ślad środowiskowy.

Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych i postępowanie ze znakami 
podejrzanymi co do autentyczności

Ustawową prerogatywą Narodowego Banku Polskiego jest również dbałość o to, by w obiegu 
znajdowało się jak najmniej fałszywych banknotów i monet. NBP szacuje, że w 2020 r. 
na 1 mln wszystkich monet i banknotów w obiegu przypadało 1,37 szt. falsyfikatów, przy 
czym statystyki pokazują również, że około 20% banknotów zgłaszanych do ekspertyz 
Narodowego Banku Polskiego okazuje się autentyczna.

Część fałszywych banknotów zostaje ujawniona podczas sortowania jakościowego, w spe-
cjalnych przeznaczonych do tego urządzeniach NBP.

W przypadku osób fizycznych w razie podejrzenia, że banknot jest nieautentyczny, należy 
zgłosić się z nim do najbliższej jednostki Policji albo do banku w celu sprawdzenia jego 
autentyczności.

Bank lub Policja zatrzymają banknot za pokwitowaniem i przekażą go do ekspertyzy do 
NBP. Jeżeli banknot okaże się autentyczny, a jedynie zniszczony, bank albo Policja zwracają 
jego równowartość. W przypadku potwierdzenia w wyniku ekspertyzy nieautentyczności 
banknotu zostanie on zatrzymany bez prawa do zwrotu równowartości zgodnie z art. 35 
ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.).
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O ile fałszywe banknoty waluty polskiej pozostają dowodami w sprawie i są przechowywane 
w depozycie, o tyle te autentyczne, które mogły budzić wątpliwości, kierowane są do znisz-
czenia, a ich równowartość przekazywana jest osobie, do której banknot należał.

NBP dba o wysoki poziom zabezpieczeń banknotów. Wszystkie banknoty zabezpieczone są 
znakiem wodnym, nitką zabezpieczającą, znakiem recto-verso, efektem kątowym i mikrodru-
kiem. Autentyczne banknoty są drukowane na papierze specjalnie zabezpieczonym.

By uchronić się przed przyjęciem fałszywego banknotu, należy przede wszystkim zapoznać 
się z wyglądem autentycznych banknotów; materiały źródłowe można znaleźć na stronie 
NBP (www.nbp.pl) w zakładce Banknoty i monety/ Zabezpieczenia.

NBP przestrzega również przed posługiwaniem się nieautentycznym banknotem, bowiem 
może to stanowić przestępstwo z art. 310 albo 312 Kodeksu karnego.

Bezpieczna gotówka – kampania informacyjna

Rosnąca liczba państw Unii Europejskiej ma obawy związane z fizycznymi atakami na ban-
komaty. Szacunkowe dane z 2017 r. wskazują na straty finansowe spowodowane takimi ata-
kami w wysokości ponad 30 mln euro. Część krajów Unii Europejskiej poradziła sobie z tym 
problemem, w innych obserwuje się silny wzrost fizycznych ataków na bankomaty9.

W Polsce odnotowywane jest zjawisko nasilającej się przestępczości polegającej na kradzieży 
środków płatniczych z bankomatów za pomocą ich fizycznego uszkodzenia, w szczególności 
przez wysadzenie z wykorzystaniem materiałów wybuchowych lub wyrwanie z podłoża. 
W 2018 r. odnotowano łącznie 125 takich przestępstw, a w 2019 r. – 165. Na skutek popeł-
nienia tego rodzaju czynów zabronionych w 2019 r. zostały poniesione straty w wysokości 
6 111 000 zł (skradziona gotówka), ale trzeba mieć na względzie również wysokie straty 
w mieniu (uszkodzone bankomaty, budynki itp.)10.

Najpopularniejsze są trzy metody ataków na bankomaty:
 § poprzez użycie materiałów wybuchowych (gazowych lub stałych) w celu fizycznego wtar-

gnięcia do bankomatu;
 § poprzez wyrwanie/staranowanie bankomatu;
 § otwarcie sejfu (szlifierki, młoty, palniki).

Szacuje się, że tylko jedna trzecia ataków na bankomaty kończy się sukcesem11.

Istnieją różne metody zapobiegania tego typu przestępstwom. Autorzy raportu „Zapobieganie 
fizycznym atakom na bankomaty” wskazują trzy kroki: (1) ocenę sytuacji; (2) opracowanie 
praktyk zapobiegawczych oraz (3) wdrożenie środków zapobiegawczych. Skuteczna strategia 
medialna jest istotnym elementem strategii prewencyjnej.

9 „Zapobieganie fizycznym atakom na bankomaty”, EUCPN, 2019.
10 Dane – Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP
11 „Zapobieganie fizycznym atakom na bankomaty”, EUCPN. 2019.
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Do środków zapobiegawczych należy zaliczyć: te zmniejszające korzyści (mniejsza ilość 
gotówki, inteligentne systemy neutralizacji banknotów i inne zabezpieczenia techniczne), 
te zmniejszające ryzyko (skuteczna wymiana informacji, systemy VSS, wysoka kara i jej 
nieuchronność, resocjalizacja) oraz te utrudniające dokonanie przestępstwa (wzmocnienie 
bankomatów, środki architektoniczne, systemy generowania mgły).

W 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował „Projekt rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”12. Zakładanym 
celem zmian jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportów wartości pieniężnych. 
Rozporządzenie wprowadza dodatkowe wymagania związane z systemem neutraliza-
cji papierowych wartości pieniężnych (w postaci pojemników specjalistycznych lub kaset 
bankomatowych wyposażonych w mechanizm automatycznej, nieodwracalnej neutraliza-
cji papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji w przy-
padku nieuprawnionej próby otwarcia pojemnika lub kasety). Wskazany system neutralizacji 
banknotów będzie mógł być wykorzystywany nie tylko w bankomatach oraz w transpor-
cie gotówki do bankomatów, ale również we wszystkich transportach gotówki na rynku 
bankowym.

Rozporządzenie nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek wyposażenia co naj-
mniej 40% bankomatów w kasety bankomatowe z systemem neutralizacji papierowych war-
tości pieniężnych. Wybór bankomatów, w których zostaną zainstalowane te kasety, zostanie 
pozostawiony właścicielom bankomatów, którzy wytypują bankomaty szczególnie narażone 
na tego typu przestępczość.

Istotą wprowadzanych zmian jest efekt prewencyjny. Świadomość sprawców, że skradzione 
wartości pieniężne zostaną trwale uszkodzone, co uniemożliwi ich dalsze wykorzystanie, 
będzie skutkowała oczekiwanym ograniczeniem przestępczości w tym obszarze.

Efekt prewencyjny może zostać osiągnięty tylko przy wsparciu skutecznych działań komu-
nikacyjnych skierowanych do kluczowych grup docelowych.

Założenia kampanii informacyjnej

Głównym założeniem kampanii informacyjnej jest dotarcie do ogółu społeczeństwa z infor-
macją dotyczącą wprowadzenia inteligentnych systemów neutralizacji banknotów w Polsce. 
Zabezpieczenia te obejmą gotówkę ulokowaną w kasetach bankomatowych. Zgodnie z zało-
żeniami rozporządzenia MSWiA zdecydowana większość najbardziej narażonych bankoma-
tów będzie posiadała zainstalowany inteligentny system neutralizacji banknotów (min. 40% 
wszystkich bankomatów w Polsce).

W przypadku udanego ataku/włamania do bankomatu z zainstalowanym systemem neutra-
lizacji banknotów w obiegu mogą pojawić się banknoty naznaczone specjalnym barwnikiem 
pozwalającym zidentyfikować pochodzenie skradzionych banknotów. Tak uszkodzone bank-

12 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335155
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noty nie będą podlegać wymianie w placówkach banków komercyjnych i nie będą mogły 
występować w powszechnym obiegu.

Znaki pieniężne, które posiadają cechy wskazujące, że uległy uszkodzeniu w wyniku 
zadziałania zabezpieczeń zainstalowanych w pojemnikach specjalistycznych lub urządze-
niach służących do transportu i przechowywania znaków pieniężnych, przyjmowane są do 
wymiany wyłącznie w oddziałach okręgowych NBP lub w Centrali NBP. W takim przypadku 
oddziały okręgowe NBP lub Centrala NBP zawiadamiają niezwłocznie właściwą terytorial-
nie komendę wojewódzką policji lub Komendę Stołeczną Policji.

Cele kampanii:
 § Dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców z informacją dotyczącą wprowadzenia 

inteligentnych systemów neutralizacji banknotów oraz uświadomienie uczestników 
obrotu gotówkowego, że banknoty naznaczone specjalnym barwnikiem mogą pocho-
dzić z przestępstwa.

 § Uświadomienie uczestnikom obrotu gotówkowego, że banknoty naznaczone specjalnym 
barwnikiem nie podlegają wymianie w oddziałach banków komercyjnych.

 § Poinformowanie, że banknoty naznaczone specjalnym barwnikiem podlegają wymianie 
jedynie w Centrali lub oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wymiana 
takich banknotów skutkuje zawiadomieniem organów ścigania.

Rekomendacje działań edukacyjno-informacyjnych

Narodowy Bank Polski często otrzymuje sygnały od klientów banków o utrudnianiu 
wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w jednostkach banków komercyj-
nych. Z informacji od klientów wynika, że pracownicy banków komercyjnych bez uzasadnie-
nia odmawiają przyjęcia do wymiany znaków pieniężnych przedstawianych przez klientów, 
kierując ich do oddziałów okręgowych NBP.

Należy zwrócić uwagę na sytuacje odmowy przyjmowania przez przedsiębiorców płatności 
gotówkowych, które w szczególny sposób uwidoczniły się w czasie pandemii koronawirusa 
i dotknęły osoby fizyczne.

Kolejnym problemem jest zmniejszanie liczby bankomatów oraz zamykanie oddziałów ban-
ków oferujących klientom obsługę gotówkową.

W tym kontekście jednym z ważniejszych zadań Narodowego Banku Polskiego jest zwiększe-
nie świadomości społecznej w obszarze jakości znaków pieniężnych i ich roli w gospodarce. 
Działania te mogą być realizowane poprzez edukację i informację.

Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
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Słownik pojęć

Agregat M1 – jedna z miar podaży pieniądza w gospodarce. Agregat pieniężny M1 obejmuje 
pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami monetarnych instytucji finansowych, tj. instytu-
cji, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depo-
zytów od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe oraz udzielaniu kredytów 
lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek oraz depozyty i inne zobo-
wiązania bieżące (złotowe i walutowe) wobec podmiotów krajowych innych niż monetarne 
instytucje finansowe i instytucje rządowe szczebla centralnego.

Cash back (wypłata sklepowa) – usługa polegająca na realizacji wypłaty gotówkowej podczas 
transakcji bezgotówkowej dokonywanej kartą płatniczą w punktach handlowo-usługowych. 
Jednorazowo możliwe jest wypłacenie równowartości do 500 zł kartą Mastercard i do 300 zł 
kartą Visa.

CDF (cash disbursement fee, zwana także interchange fee bankomatowym) – stanowi wyna-
grodzenie płatne przez wydawcę karty płatniczej, np. bank, na rzecz operatora bankomatu 
z tytułu wypłaty dokonywanej za pośrednictwem bankomatu przez klienta banku.

Firmy CIT (cash-in-transit)  – przedsiębiorcy, którym banki powierzyły czynności dotyczące 
przeliczania i sortowania banknotów i monet (powierzenie czynności faktycznych zgodnie 
z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz transportowania 
wartości pieniężnych.

Obieg  – liczba (lub wartość) banknotów i monet powszechnego obiegu pozostających 
w obiegu gotówkowym, pomniejszona o liczbę (lub wartość) banknotów i monet znajdują-
cych się w kasach i skarbcach NBP, złożonych przez NBP do depozytu w skarbcach innych 
banków oraz wycofanych przez NBP z obiegu ze względu na stopień ich zużycia.

Procesowanie znaków pieniężnych  – przeliczanie, sortowanie i sprawdzanie banknotów 
i monet pod kątem autentyczności.

Recyrkulacja (zwana również rotacją lub recyklingiem)  – wprowadzanie do obrotu bank-
notów nadających się do obiegu za pośrednictwem kas banków, klientów banków, urzą-
dzeń obsługiwanych przez ich klientów (np. bankomatów), przeprocesowanych uprzednio 
przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę. Proces ten odbywa się bez udziału NBP. 
Podobnemu procesowi podlegają monety.

Waluta polska  – znaki pieniężne (banknoty i monety) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Zaopatrywanie  – liczba (bądź wartość) banknotów lub monet, które zostały odprowadzone 
do NBP lub zostały pobrane z NBP przez banki. Zaopatrywanie banków przez NBP wynika 
z art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
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