
Strategia rozwoju systemu płatniczego  
i obrotu bezgotówkowego w Polsce

Adam Tochmański
Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego

Narodowy Bank Polski

Forum Obrotu Bezgotówkowego
Warszawa, 18 maja 2006 r.



2

Program prezentacjiProgram prezentacji

1. System płatniczy i systemy płatności

2. Polski system płatniczy – główne etapy rozwoju i stan 
obecny

3. Kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego 

4. Możliwości rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce 
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Co to jest system płatniczy?

Bank
centralny

Płatnik
(dłużnik)

Beneficjent 
(wierzyciel)

Izba
rozliczeniowa

Bank
płatnika

Bank
beneficjenta

Pośrednik 
rozliczeniowy
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System pSystem płłatniczyatniczy
zestaw instrumentów płatniczych, procedur 
bankowych oraz najczęściej międzybankowych 
systemów transferu funduszy (systemów płatności) 
wykorzystywanych do zapewnienia obiegu pieniądza 
w obrębie danego obszaru geograficznego, którym 
zazwyczaj jest jeden kraj (krajowy system 
płatniczy),

mechanizmy, poprzez które różne formy pieniądza 
są transferowane pomiędzy stronami wypełniającymi 
swoje wzajemne zobowiązania lub działającymi jako 
pośrednicy w zakresie usług płatniczych dla stron 
trzecich.
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Podstawowe elementy systemu Podstawowe elementy systemu 
ppłłatniczegoatniczego

1) uczestnicy systemu płatniczego,

2) płatności dokonywane w systemie płatniczym,

3) pieniądz transferowany w ramach systemu 
płatniczego,

4) instrumenty płatnicze wykorzystywane 
w ramach systemu płatniczego,

5) kanały komunikacji, poprzez które dokonywane 
są płatności,

6) umowne stosunki łączące zainteresowane strony.
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Uczestnicy systemu pUczestnicy systemu płłatniczegoatniczego

1) banki centralne,

2) banki komercyjne krajowe i zagraniczne,

3) pośrednicy rozliczeniowi krajowi i zagraniczni:
- izby rozliczeniowe,
- pozostali pośrednicy,

4) podmioty niebankowe:
- instytucje publiczne,

- przedsiębiorstwa,

- konsumenci.
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Rola banku centralnegoRola banku centralnego
w systemie pw systemie płłatniczymatniczym

1) rola emisyjna - emisja pieniądza będącego przedmiotem transferu w 
ramach systemu płatniczego:
- pieniądza gotówkowego,
- pieniądza bezgotówkowego,

2) rola operacyjna - bank centralny jako:
a) właściciel lub operator systemów płatności i systemów 
rozrachunkowych,
b) uczestnik systemów płatności dla rozliczenia płatności własnych i 
swoich klientów,

3) rola regulacyjna,

4) rola nadzorcza - ogólny nadzór nad systemem płatniczym oraz 
poszczególnymi systemami płatności (oversight),

5) rola katalizatora zmian.
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wypełnienie i uwolnienie się od  
zobowiązania przez nieodwołalne 
złożenie przez dłużnika (płatnika) 

bezwarunkowego roszczenia wobec 
strony trzeciej (np. banku komercyjnego 

lub centralnego) akceptowalnego dla 
wierzyciela (beneficjenta)

PPłłatnoatnośćść
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Rodzaje pRodzaje płłatnoatnośści (1)ci (1)
1) z punktu widzenia formy pieniądza:

a) płatności gotówkowe,
b) płatności bezgotówkowe,

2) z punktu widzenia pilności i konieczności zapewnienia 
nieodwołalności płatności:
a) płatności detaliczne,
b) płatności wysokokwotowe,

3) z punktu widzenia umiejscowienia podmiotów (lub ich 
rachunków), między którymi dokonywana jest płatność:
a) płatności krajowe,
b) płatności transgraniczne,

4) z punktu widzenia regularności dokonywania płatności:
a) regularne (masowe),
b) nieregularne (jednostkowe), 

5) z punktu widzenia kierunku przemieszczania środków 
pieniężnych i inicjującego je instrumentu płatniczego:
a) płatności uznaniowe,
b) płatności obciążeniowe,
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Rodzaje pRodzaje płłatnoatnośści (2)ci (2)

6) z punktu widzenia istnienia pośrednictwa innego podmiotu:
a) płatności dokonywane bez pośrednictwa innego podmiotu,
b) płatności dokonywane za pośrednictwem innych podmiotów:

- z udziałem banków,
- bez udziału banków,

7) z punktu widzenia bliskości uczestników płatności:
a) bezpośrednie (face to face),
b) zdalne (remote),

8) z punktu widzenia rodzajów uczestników płatności:
a) płatności pomiędzy bankami:

- bankami komercyjnymi,
- bankiem komercyjnym a bankiem centralnym,
- bankami centralnymi,

b) płatności pomiędzy podmiotami niebankowymi,
c) płatności pomiędzy podmiotem niebankowym a bankiem.
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G 2 G
(np. płatności

z budżetu pąństwa
dla jednostek
budżetowych)

G 2 B
(np. zwroty podatków, 
zapłata za towary lub 

usługi, dotacje)

G 2 C
(np. emerytury, 
renty, zasiłki)

Instytucje 
publiczne

B 2 G
(np. płatności 
podatkowe, 

płatności składek 
ZUS)

B 2 B
(np. zapłata za towary i 
usługi, inne rozliczenia 

między podmiotami 
gospodarczymi)

B 2 C
(np. wynagrodzenia)

Przedsiębiorstwa

C 2 G
(np. płatności 
podatkowe, 

płatności składek 
ZUS)

C 2 B
(np. płatności w 

sklepie, płatności 
masowe, spłaty 

kredytów, składki 
ubezpieczeniowe)

P 2 P
(np. pożyczki, 

darowizny, zapłata 
za usługę)

Konsumenci

Dłużnicy

Instytucje 
publicznePrzedsiębiorstwaKonsumenci

Wierzyciele

Wyszczególnienie

Rodzaje płatności według stron rozliczenia
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Rozliczenia pieniężneRozliczenia pieniężne

Rozliczenia pieniężne

Rozliczenia pieniężne przeprowadzane
za pośrednictwem banków

Rozliczenia pieniężne
bezgotówkowe

Rozliczenia pieniężne przeprowadzane
bez pośrednictwa banków

Rozliczenia pieniężne
gotówkowe 

Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne 
przeprowadzane za pomocą 
papierowych instrumentów

płatniczych

Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne 
przeprowadzane za pomocą 
elektronicznych instrumentów

płatniczych
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Zalety obrotu bezgotówkowego
DLA

DŁUŻNIKÓW
DLA

WIERZYCIELI
DLA SEKTORA
BANKOWEGO DLA RZĄDU DLA

GOSPODARKI

wygoda

redukcja kosztów
związanych z

obsługą obrotu
gotówkowego

redukcja kosztów
związanych z

obsługą obrotu
gotówkowego

ograniczenie tzw.
szarej strefy

poprzez możliwość
kontroli

przeprowadzonych
transakcji

większe dochody
budżetu państwa i

możliwość
generalnego

obniżenia podatków

oszczędność
czasu

pewność
otrzymania

zapłaty (przy
zleceniach

obciążeniowych)

ograniczenie strat
związanych

z przestępstwami
gotówkowymi

wzrost dochodów
budżetowych z

tytułu
zwiększonych

podatków z racji
zmniejszenia tzw.

szarej strefy

szybszy cykl
rozliczeniowy

dodatkowy
dochód z

utrzymania
zwiększonych
środków na
rachunku

ograniczenie
ryzyka zapłaty

fałszywą gotówką

możliwość szerszej
akcji kredytowej

spadek
przestępczości

zmniejszenie udziału
pieniądza

gotówkowego w
obiegu w podaży

pieniądza

bezpieczeństwo
dokonania
płatności

możliwość
identyfikacji

dłużnika i zwrotu
mu środków

wsparcie rozwoju
gospodarczego kraju
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Rodzaje pieniRodzaje pieniąądza (1)dza (1)
1) według kryterium formy pieniądza:

a) pieniądz gotówkowy:
- banknoty,
- monety,

b) pieniądz bezgotówkowy:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych,
- środki pieniężne na rachunkach pieniężnych,
- pieniądz elektroniczny:

• wielofunkcyjne karty przedpłacone,
• pieniądz sieciowy,

2) według kryterium emitenta:
a) pieniądz banku centralnego,
b) pieniądz banków komercyjnych,
c) pieniądz innych emitentów.
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Wyszczególnienie Pieniądz banku 
centralnego 

Pieniądz 
banków 

komercyjnych 

Pieniądz innych 
emitentów 

Banknoty 
Pieniądz 

gotówkowy 
Monety 

+ 
+ – – – 

– + 
Środki 

pieniężne na 
rachunkach 
bankowych 

+ + – 
Środki 

pieniężne na 
rachunkach 
pieniężnych 

– – + 
Pieniądz 

bezgotówkowy 

Pieniądz 
elektroniczny – + + 

 

 

Rodzaje pieniRodzaje pieniąądza (2)dza (2)
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1) z punktu widzenia fizycznej formy instrumentu:
a) instrumenty papierowe,
c) instrumenty kartowe,
b) instrumenty elektroniczne,

2) z punktu widzenia użytej formy pieniądza:
a) instrumenty gotówkowe,
b) instrumenty bezgotówkowe,

3) z punktu widzenia momentu opłacenia w stosunku do momentu 
użycia instrumentu:
a) instrumenty przedpłacone (pay before),
b) instrumenty opłacane w chwili (dniu) użycia (pay now),
c) instrumenty opłacane po dniu użycia (pay later),

4) z punktu widzenia kierunków transferu pieniądza i instrumentu:
a) instrumenty uznaniowe,
b) instrumenty obciążeniowe.

Rodzaje instrumentRodzaje instrumentóów pw płłatniczych (1)atniczych (1)
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Rodzaje instrumentRodzaje instrumentóów pw płłatniczych (2)atniczych (2)
Instrumenty papierowe 

Instrumenty 
kartowe 

Instrumenty 
elektroniczne Wyszczególnienie 

gotówkowe bezgotówkowe bezgotówkowe bezgotówkowe 

Instrumenty typy pay before
Czek 
podróżny 

 Karta 
przedpłacona 

 

uznaniowe 

Banknoty, 
wpłata 
gotówki, 
przekaz 
pocztowy, 
przekaz 
pieniężny 
 

Polecenie 
przelewu, 
zlecenie stałe 
(standing 
order) 

 Przelewy 
elektroniczne 
(home banking, 
corporate 
banking), 
direct credit 

Instrumenty 
typu pay 

now 

obciążeniowe 
  Karta debetowa Polecenie 

zapłaty (direct 
debit), GOBI 

uznaniowe 
    

Instrumenty 
typu pay 

later obciążeniowe 

Czek 
gotówkowy 

Czek 
rozrachunkowy 

Karta 
kredytowa, 
karta 
obciążeniowa 
(typu charge) 

 

 



19

KanaKanałły komunikacyjney komunikacyjne
dla dokonywania pdla dokonywania płłatnoatnośścici

1) z punktu widzenia bliskości podmiotu inicjującego i wykonującego płatność:

a) komunikacja tradycyjna (face to face),

b) komunikacja zdalna (remote banking):
- telekomunikacja tradycyjna (teleks, telefaks, telefon),
- kiosk banking (z udziałem wielofunkcyjnych ATM),
- telephone banking,
- PC banking:

• on-line PC banking,
• Internet banking,

- SWIFT.

2) z punktu widzenia stopnia zautomatyzowania obsługi płatności:

a) off-line – nie w pełni zautomatyzowany,

b) on-line – w pełni zautomatyzowany, nie wymagający ludzkiej interwencji.
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Co to jest system płatności?

Bank
centralny

Izba
rozliczeniowa

Bank
płatnika

Bank
beneficjenta
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System płatności
System płatności to formalne porozumienie między trzema 
lub więcej uczestnikami, bazujące na umowach lub  
statucie oraz wspólnych zasadach, mające na celu 
rozliczenie, kompensatę lub rozrachunek zleceń
płatniczych między uczestnikami (system 
międzybankowego transferu funduszy)
System płatności to podlegające prawu polskiemu  prawne 
powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami (...), 
w ramach których obowiązują wspólne dla tych 
uczestników zasady realizacji ich zleceń rozrachunku (art. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności 
rozrachunku w systemach płatności i systemach 
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 
nadzoru nad tymi systemami)



22

System pSystem płłatniczyatniczy
a systemy pa systemy płłatnoatnośścici

System
płatności

transgranicznych

System
płatności System

płatności

System
płatności

System
płatności

System
płatności

System
płatności

Krajowy
system płatniczy
w kraju I

Krajowy
system płatniczy
w kraju III

Krajowy
system płatniczy

w kraju II
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Funkcje realizowaneFunkcje realizowane
w systemie pw systemie płłatnoatnośścici

1) wysyłanie / odbieranie zleceń płatniczych,

2) przekazywanie informacji nt. płatności,

3) wyliczanie wzajemnych zobowiązań, np. sald 

wielostronnych dla uczestników systemu z 

rozrachunkiem netto,

4) rozrachunek.
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Rodzaje systemRodzaje systemóów pw płłatnoatnośścici
1) z punktu widzenia rodzaju przetwarzanych płatności:

a) systemy płatności detalicznych,
b) systemy płatności wysokokwotowych,

2)       z punktu widzenia zakresu działań realizowanych w systemie:

a) systemy rozliczeniowe (clearing systems),

b) systemy rozrachunku (settlement systems),

3)       z punktu widzenia rodzaju rozrachunku:
a) systemy z rozrachunkiem netto,
b) systemy z rozrachunkiem brutto,

4) z punktu widzenia czasu i częstotliwości dokonywania rozrachunku:
a) systemy z rozrachunkiem w wyznaczonym (odroczonym) czasie,
b) systemy z rozrachunkiem w czasie rzeczywistym,

5) z punktu widzenia instytucji będącej właścicielem lub obsługującym system:
a) systemy banku centralnego,
b) systemy sektora prywatnego,

6) z punktu widzenia formy przetwarzanych płatności:
a) systemy tradycyjne (papierowe),
b) systemy elektroniczne.
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Etapy cyklu rozliczeniowego
Agent

rozrachunkowy

Pośrednik
rozliczeniowy

Bank
płatnika

Płatnik
(dłużnik)

Beneficjent
(wierzyciel)

Bank
beneficjenta

2b
3b

2c

2a
3a

1 4

system
międzybankowego
transferu
funduszy

relacje 
klient -
bank
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Podstawowe fazy rozwoju systemu 
płatniczego

Faza pierwsza („papierowa”) – przekazywanie 
zleceń płatniczych pomiędzy klientami banków a 
bankami oraz pomiędzy bankami odbywa się w 
drodze papierowej
Faza druga (pośrednia) – przekazywanie zleceń
płatniczych pomiędzy klientami banków a  
bankami odbywa się w drodze papierowej, zaś
pomiędzy bankami w drodze elektronicznej
Faza trzecia (elektroniczna) - przekazywanie 
zleceń płatniczych zarówno pomiędzy klientami 
banków a bankami, jak również pomiędzy 
bankami odbywa się w drodze elektronicznej
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Program prezentacjiProgram prezentacji

1. System płatniczy i systemy płatności

2. Polski system płatniczy – główne etapy 
rozwoju i stan obecny

3. Kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego 

4. Możliwości rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce 
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Struktura polskiego sektora bankowego

596

3

41

8

49

5

57

2004

4346454610- zagranicznego

600

6

52

6

58

2003

605

7

52

7

59

2002

5936421,6533. Banki spółdzielcze

52. Oddziały instytucji
kredytowych

71648- polskiego

506258
• z większościowym 
udziałem sektora
prywatnego:

4729
z większościowym 

udziałem sektora
publicznego

5969871. Banki komercyjne

200520011993
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GGłłóówne etapy rozwojuwne etapy rozwoju
polskiego systemu ppolskiego systemu płłatniczegoatniczego

Płatności dotyczące operacji 
międzybankowych w złotych Płatności klientowskie w złotych 

Okres 
elektroniczne papierowe papierowe elektroniczne 

do 
kwietnia 1993 r. — stary system rozrachunków 

międzybankowych w NBP — 

SORB SYBIR 
kwiecień 1993 r. – 
marzec 1994 r. — stary system rozrachunków 

międzybankowych w NBP 
— 

SORB SYBIR 
kwiecień 1994 r. – 
czerwiec 1994 r. — stary system rozrachunków 

międzybankowych w NBP 
ELIXIR 

lipiec 1994 r. – 
marzec 1996 r. — SORB SYBIR ELIXIR 

marzec 1996 r.– 
luty 1998 r. — SORBNET SYBIR ELIXIR 

marzec 1998 r. –  
czerwiec 2000 r. SORBNET — SYBIR ELIXIR 

lipiec 2000 r. – 
czerwiec 2004 r. SORBNET — SYBIR ELIXIR 

SORBNET 

lipiec 2004 r. – 
październik 2004r. SORBNET — — ELIXIR 

SORBNET 

od listopada 2004r. SORBNET 
ELIXIR  — — ELIXIR 

SORBNET 
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Polski system pPolski system płłatniczy atniczy –– stan obecnystan obecny
(p(płłatnoatnośści w zci w złłotych)otych)

Płatności z rynku 
międzybankowego

Płatności wysokokwotowe Płatności detaliczne

N B P

SORBNET
RTGS

ELIXIRRPW

brutto

brutto

KDPW

netto 
i brutto

netto

Operacje 
z NBP

brutto

Pozostałe 
płatności 

(np. kartowe)

Systemy
płatności 
kartowych

Wysokokw.
płatności 

klientowskie

brutto

Bank 
pośredniczący
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Główne etapy prac nad uruchomieniem systemu 
SORBNET-EURO

Oczekiwanie na decyzję EBC nt. przyszłości 
systemu TARGET i możliwości uczestnictwa w 
nim krajów akcesyjnych niezwłocznie po wejściu 
do Unii Europejskiej

1999 – 2002

Decyzja Rady Zarządzającej EBC nt. możliwego 
uczestnictwa krajów akcesyjnych w systemie 
TARGET

październik 
2002 r.

Decyzja Zarządu NBP określająca strategię
rozwoju systemu SORBNET, zakładająca 
przygotowanie systemu SORBNET-EURO 
połączonego z systemem TARGET za 
pośrednictwem tzw. Opcji 4 i  uruchomienie go nie 
później niż w czerwcu 2005 r.; 

lipiec 2003 r.

Projekt PHARE 2000  – przygotowanie, we 
współpracy z Banque de France, koncepcji nowego 
systemu RTGS w euro połączonego z systemem 
TARGET

2001 – 2003



32

Podpisanie tzw. TARGET Agreement oraz 
umowy o usługach korespondenckich między
Banca d’Italia i NBP

luty 2005 r.

Decyzja Komitetu Sterującego Projektu o 
przyjęciu harmonogramu prac nad projektem, 
zakłądającego uruchomienie  systemu 
SORBNET-EURO w dniu 2 listopada 2004 r. 

wrzesień 2003 r.

Uruchomienie systemu SORBNET-EURO i 
rozpoczęcie uczestnictwa w systemie 
TARGET

7 marca 2005 r.

Pierwsza planowana data uczestnictwa w 
systemie TARGET (przeniesiona na 7 lutego
2005 r. , a następnie na 7 marca 2005 r.)

listopad 2004 r.

Wybór Banca d’Italia jako banku 
korespondenta dla realizacji Opcji 4

grudzień 2003r.

Projekt SORBNET-EURO 2003 -2005

Główne etapy prac nad uruchomieniem systemu 
SORBNET-EURO



33

System SORBNET-EURO

Moduł
Bankowy

(banki, KDPW)

SWAT

SORBNET-EURO
moduł centralny

SORBNET
Moduł centralny

TARGETKIR

Oddziały
NBP

BIREL
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Polski system pPolski system płłatniczy atniczy –– stan obecnystan obecny
(p(płłatnoatnośści w ci w euroeuro))

Płatności 
krajowe

N B P

SORBNET-EURO
RTGS

EuroELIXIR

brutto

KDPW

brutto

netto

Płatności
transgraniczne

brutto

Pozostałe 
płatności 

Bankowość
korespondencka
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bank zagraniczny 
w Unii Europejskiej

bank w Polsce

bank 
korespondent

STEP 2 TARGET

EuroELIXIR SORBNET
-EURO

płatności 
transgraniczne w 
euro

płatności krajowe  w 
euro

Obecne mechanizmy rozliczeń płatności w euro w Polsce 
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Polskie systemy płatności w 2006 r.
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Zalety polskiego systemu pZalety polskiego systemu płłatniczegoatniczego

1.    Szybka, efektywna i bezpieczna infrastruktura rozliczeniowa zarówno

w zakresie płatności wysokokwotowych, jak i detalicznych

2. Jeden z najszybszych w Europie cykli rozliczeniowych dla płatności 

detalicznych obsługiwanych przez KIR S.A.

3. Uznanie systemu ELIXIR za system płatności systemowo ważny (SIPS) 

i spełnienie przez KIR S.A. wszystkich wymagań dla SIPS 

4. Powiązanie krajowej infrastruktury płatniczej z paneuropejskimi systemami 
TARGET i STEP2

5. Wyodrębnienie w ramach NBP instytucjonalnego nadzoru nad 

systemami płatności oraz systemami autoryzacji i rozliczeń, prowadzonymi 

przez niebankowych agentów rozliczeniowych

6. Wprowadzenie w sektorze bankowym obligatoryjnego standardu NRB, 

opartego na standardzie IBAN
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SSłłaboabośści polskiego systemu pci polskiego systemu płłatniczegoatniczego

1. Zdecydowana dominacja płatności 
gotówkowych nad bezgotówkowymi

2.  Stosunkowo niewielki poziom wykorzystania 
poleceń zapłaty oraz kart płatniczych w 
transakcjach bezgotówkowych

3. Stosunkowo niewielki udział płatności 
bezgotówkowych dokonywanych przez 
klientów w sposób elektroniczny
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Liczba rachunków a-vista na 100 osób w Polce i w Unii 
Europejskiej
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Liczba rachunków bankowych (overnight deposits ) na jednego 
mieszkańca w 2004 r.
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Liczba transakcji zrealizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu 
na jednego mieszkańca w ciągu 2004 r.
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Liczba transakcji za pośrednictwem polecenia przelewu w 
Polsce na 1 mieszkańca w latach 1999-2005
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Udział transakcji za pośrednictwem czeków i poleceń
zapłaty w transakcjach bezgotówkowych ogółem w 

Polsce w latach 1999-2005

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Polecenie zapłaty

Czeki

1,9%
1,6% 0,8%

0,4% 0,2% 0,04% 0,002%

0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0%
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Liczba transakcji zrealizowanych za pośrednictwem polecenia zapłaty 
na jednego mieszkańca w ciągu 2004 r.
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Liczba kart płatniczych na jednego mieszkańca (stan na koniec 2004 r.)
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Liczba transakcji bezgotówkowych kartami na 
1 mieszkańca w Polsce w latach 2000-2005
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Liczba płatności kartami zrealizowanych w ciągu 2004 r.
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Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych 
instrumentów płatniczych na 1 mieszkańca w 2004 roku
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P o lecen ie  p rze lew u P o lecen ie  
zap ła ty C zek i K a rty

B e lg ia 38 ,77 11 ,83 1 ,07 37 ,57
C zechy 50 ,03 32 ,91 0 ,1 15 ,68
D an ia 22 ,54 14 ,52 2 ,76 59 ,59
N iem cy 42 ,21 41 ,64 0 ,76 15 ,13
E s ton ia 47 ,56 7 ,68 0 ,02 44 ,73
G rec ja 13 ,52 10 ,6 22 ,4 52 ,27
H iszpan ia 16 ,38 47 ,42 4 ,8 28 ,46
F ranc ja 18 ,47 18 ,07 29 ,38 33 ,05
Irland ia 15 ,1 13 ,48 23 ,19 48 ,23
W łochy 30 ,59 13 ,22 14 ,21 32 ,24
C yp r 11 ,65 14 ,75 39 ,59 34 ,01
Ło tw a 71 ,74 0 ,76 0 ,05 27 ,45
L itw a 53 ,35 3 ,29 0 ,01 42 ,06
Luk sem burg 23 ,07 9 ,37 0 ,31 61 ,39
W ęg ry 61 ,44 16 ,92 0 21 ,37
M a lta 15 ,2 2 ,22 60 ,52 22 ,06
H o land ia 33 ,82 28 ,12 0 34 ,66
A us tria 52 ,32 36 ,12 0 ,35 10 ,02
P o lsk a 77 ,63 0 ,81 0 ,04 21 ,52
P o rtuga lia 6 ,61 12 ,58 20 ,06 60 ,29
S łow en ia 51 ,75 11 ,51 0 ,56 36 ,18
S łow ac ja 81 ,15 1 ,65 0 ,04 17 ,16
F in land ia 46 ,05 6 ,83 0 ,05 47 ,01
S zw ec ja 31 ,05 9 ,61 0 59 ,34
W ie lk a  B rytan ia 20 ,13 20 ,05 16 ,17 43 ,65

Procentowy udział instrumentów bezgotówkowych w liczbie 
transakcji bezgotówkowych ogółem (stan na koniec 2004 r.)
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Program prezentacjiProgram prezentacji

1. System płatniczy i systemy płatności

2. Polski system płatniczy – główne etapy rozwoju i stan 
obecny

3. Kierunki rozwoju polskiego systemu 
płatniczego

4. Możliwości rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce 
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Rada ds. Systemu Płatniczego - organ 
opiniodawczo-doradczy przy Zarządzie NBP
Skład Rady ds. Systemu Płatniczego:
1) przewodniczący Rady – Wiceprezes NBP
2) wiceprzewodniczący Rady – Prezes ZBP
3) członkowie Rady:

- przedstawiciel Ministra Finansów,
- przewodniczący KPWiG,
- prezesi pięciu banków komercyjnych,
- prezes zarządu KIR S.A.,
- prezes zarządu KDPW S.A.,
- prezes zarządu PolCard S.A.,
- dyrektor generalny Poczty Polskiej, 

4) sekretarz Rady – dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP

Główny cel Rady ds. Systemu Płatniczego:
zapewnienie koordynacji działań NBP, ZBP, banków i innych 
podmiotów krajowych w zakresie systemu płatniczego.
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Główne zadania Rady ds. Systemu Płatniczego

analizowanie i dokonywanie oceny polskiego systemu płatniczego 
oraz uregulowań prawnych z tego zakresu,

formułowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
a) adaptację polskiego systemu płatniczego   do wymogów Unii 
Europejskiej,
b) minimalizację ryzyka systemowego w systemie płatniczym,
c) usprawnienie obrotu płatniczego i zwiększenie jego bezpieczeństwa,
d) promowanie obrotu bezgotówkowego,

podejmowanie działań mających na celu integrowanie działań sektora 
bankowego w zakresie systemu płatniczego,

rozpatrywanie spraw wskazanych przez Zarząd NBP.
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Tworzenie kierunków strategicznych 
polskiego systemu płatniczego

„Ewolucja polskiego systemu płatniczego na 
tle kierunków rozwoju systemów płatniczo-
rozliczeniowych w Unii Europejskiej”
grudzień 2005 r. – Rada ds. Systemu 
Płatniczego
marzec 2006 r. – Zarząd NBP
I półrocze 2006 r. – oficjalna publikacja 
NBP
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Cel strategiczny polskiego systemu Cel strategiczny polskiego systemu 
ppłłatniczegoatniczego

Celem polskiego systemu płatniczego powinno być
zapewnienie społeczeństwu powszechnych usług płatniczych 

na najwyższym możliwym poziomie, biorąc pod uwagę w 
szczególności opłacalny ekonomicznie dostęp społeczeństwa 
do różnorodnych i nowoczesnych instrumentów płatniczych 

oraz efektywność, konkurencyjność i bezpieczeństwo 
rozliczających je krajowych systemów płatności, 

uwzględniając konieczne dostosowywanie polskiej 
infrastruktury płatniczej i zasad funkcjonowania systemu 

płatniczego do wymagań współpracy i integracji europejskiej.
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Podstawowe wyzwania dla polskiego systemu 
płatniczego w najbliższych latach

Wprowadzenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy o usługach 
płatniczych na rynku wewnętrznym

Uczestnictwo w systemie TARGET2

Przygotowanie polskich banków i podmiotów infrastrukturalnych do 
standardów SEPA

Przystąpienie Polski do strefy euro

Promocja obrotu bezgotówkowego i gospodarki elektronicznej
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Program prezentacjiProgram prezentacji

1. System płatniczy i systemy płatności

2. Polski system płatniczy – główne etapy rozwoju i stan 
obecny

3. Kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego 

4. Możliwości rozwoju obrotu bezgotówkowego 
w Polsce 



57

GGłłóówne bariery i ograniczenia rozwoju  wne bariery i ograniczenia rozwoju  
obrotu bezgotobrotu bezgotóówkowegowkowego

1. Niekorzystna sytuacja ekonomiczna w Polsce:

wysoki poziom bezrobocia,
bardzo niskie dochody wielu grup społecznych, które podważają sensowność
korzystania z usług bankowych,
utrzymujący się rozwój tzw. „szarej strefy”, w której  występuje wyłącznie obrót 
gotówkowy.

2. Czynniki społeczno-psychologiczne

przywiązanie, zwłaszcza starszej części społeczeństwa, do rozliczeń za pomocą
gotówki,
niski poziom zaufania społeczeństwa do elektronicznych kanałów dystrybucji, 
zwłaszcza do dokonywania płatności przez Internet.

3. Czynniki leżące po stronie sektora bankowego:

zbyt mała liczba rachunków bankowych posiadanych przez osoby fizyczne (na 1 
mieszkańca przypada w Polsce 0,65 rachunku bankowego),
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GGłłóówne bariery i ograniczenia rozwoju        wne bariery i ograniczenia rozwoju        
obrotu bezgotobrotu bezgotóówkowego wkowego cdcd..

stosunkowo wysokie opłaty i prowizje, głównie za obrót gotówkowy, 
mogące odstraszać osoby o relatywnie niskich dochodach od współpracy z 
bankami w ogóle,
dysproporcje w nasyceniu placówkami bankowymi między miastami a 
małymi miejscowościami.

4. Zbyt słaba promocja rozliczeń bezgotówkowych wśród posiadaczy 
rachunków bankowych.

5. Problem tzw. masowych płatności:

zbyt małe jest nadal zainteresowanie niektórych masowych wierzycieli 
opłacaniem należności za świadczone przez nich usługi w formie 
bezgotówkowej, np. poleceniem zapłaty.
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6. Działania wierzycieli.
generowanie przez wierzycieli zleceń płatniczych w formie 
papierowej „wymuszającej” opłatę gotówkową, 
generowanie przez wierzycieli dokumentów płatniczych 
odbiegających od ustalonego standardu polecenia 
przelewu/wpłaty gotówkowej.

7. Słaby rozwój gospodarki elektronicznej, w tym Internetu 

8. Niedostateczny z punktu widzenia potrzeb posiadaczy kart 
płatniczych poziom rozwoju rynku akceptantów.

9. Brak na rynku instrumentów pieniądza elektronicznego.

GGłłóówne bariery i ograniczenia wne bariery i ograniczenia 
rozwoju obrotu bezgotrozwoju obrotu bezgotóówkowego wkowego cdcd..
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N=1026

NIE
52%

TAK
48%

CZY MA PAN(I) KONTO OSOBISTE/ ROR W BANKU LUB W 
SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-

KREDYTOWEJ (SKOK) ?
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N=536

41%

24%

19%

4%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

nie potrzebuję, nie mam
potrzeby

nie mam pieniędzy, nie
mam czego oszczędzać

nie mam stałych
dochodow/nie mam pracy

lubię mieć pieniądze w
gotówce

za mlody,jestem za młody

brak zaufania

nie zajmuję się finansami

ogólnie:nie opłaca się

za wysokie,wysokie odsetki

trudno powiedzieć

DLACZEGO NIE POSIADA PAN(I) KONTA 
OSOBISTEGO/ ROR W BANKU?



62
N=536

31%

28%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

13%

15%

większa ilość pieniedzy, większe dochody

stała praca, stałe dochody

potrzeba własnego konta

przymus w pracy, odgórny przymus

większe oprocentowanie

lepsze , dogodne warunki umowy

niższe prowizje, opłaty

wiek, jestem za stary

wiek, jestem za młody

większa wiarygodność, zaufanie do banku

potrzeba wzięcia kredytu

nie wiem, brak odpowiedzi

nic

CO MUSIAŁOBY SIĘ ZMIENIĆ, ŻEBY ROZWAŻYŁ(A) PAN(I) 
ZAŁOŻENIE RACHUNKU W BANKU?
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N=1026

56%

52%

32%

27%

26%

26%

15%

12%

8%

5%

1%

zbyt niski dochód

wysokie bezrobocie, brak stałych
dochodów sporej części ludności

wysokie koszty usług bankowych

przyzwyczajenie do trzymania
gotówki w domu

przyzwyczajenie do płacenia
gotówką

nieufność, brak zaufania do
banków

brak nawyków, wykształconej
potrzeby oszczędzania

poczucie braku bezpieczeństwa
banków

skrywanie faktycznych dochodów
i zasobów finansowych

mała liczba placówek bankowych

nie wiem

W POLSCE Z USŁUG BANKÓW KORZYSTA NIECO PONAD POŁOWA MIESZKAŃCÓW. W 
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PRAWIE 90 %. JAKIE SĄ WEDŁUG PANA(I) GŁÓWNE POWODY 

DUŻO NIŻSZEJ SKŁONNOŚCI POLAKÓW DO WSPÓŁPRACY Z BANKAMI, ANIŻELI 
MIESZKAŃCÓW EUROPY ZACHODNIEJ? PROSZĘ WSKAZAĆ TRZY NAJWAŻNIEJSZE 

POWODY Z PONIŻSZEJ LISTY.



64

Alternatywne sposoby dokonywania 
płatności, konkurencyjne wobec 

bankowych rozliczeń bezgotówkowych

1. możliwość dokonania zapłaty na poczcie,
2. możliwość dokonania zapłaty w kasie banku
3. możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio w punktach 

(kasach) wierzycieli lub u inkasenta,
4. możliwość dokonania zapłaty w kasach hipermarketów  

(systemy Unikasa i Moje Rachunki),
5. możliwość dokonania zapłaty u pośredników 

rozliczeniowych,
6. możliwość dokonania zapłaty w SKOK-ach.
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Płatności masowe ogółem
Struktura liczby płatności

 w podziale na gotówkowe i bezgotówkowe
I półrocze 2005 r.

płatności 
bezgotówkowe

30%

płatności 
gotówkowe

70%

płatności bezgotówkowe: 15, 9 mln szt.
płatności gotówkowe: 37,1 mln szt.
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Płatności masowe gotówkowe
Struktura liczby płatności gotówkowych

 wg miejsca ich przeprowadzania
I półrocze 2005 r.

banki
36,0%

Poczta Polska
53,7%

u wierzyciela 
(kasy, inkasent)

2,2%

pośrednicy 
finansowi

7,7%

SKOK
0,4%

Poczta Polska: 19,93 mln szt.
banki: 13,35 mln szt.
pośrednicy f inansow i: 2,85 mln szt.
kasy w ierzycieli, inkasent: 0,82 mln szt.
SKOK: 0,15 mln szt.
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Płatności masowe bezgotówkowe
Struktura liczby płatności bezgotówkowych

 wg rodzaju wykorzystywanego instrumentu płatniczego
I półrocze 2005 r.

polecenie 
zapłaty

5,7%

polecenie 
przelewu

69,6%

zlecenie stałe
24,7%

polecenie przelewu: 11,07 mln szt.
zlecenie stałe: 3,92 mln szt.
polecenie zapłaty: 0,91 mln szt.
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MoMożżliwe dzialiwe działłania na rzecz rozwoju        ania na rzecz rozwoju        
obrotu bezgotobrotu bezgotóówkowegowkowego

1. Działania Narodowego Banku Polskiego:
a) realizacja zalecenia EBC dla wszystkich krajów akcesyjnych: promowanie 

obrotu bezgotówkowego.
NBP zaproponował poprzez RSP przygotowanie podstawowych założeń
polityki mającej na celu promowanie bezgotówkowych instrumentów 
płatniczych i likwidację ograniczających to zjawisko barier.

b) rekomendacja RSP z dnia 11.12.2003:
rozszerzenie zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych jest 
niezwykle istotne dla polskiego systemu płatniczego i systemu finansowego, 
szczególnie w aspekcie zbliżającego się członkostwa naszego kraju w UE,
wszystkie instytucje, od których takie działania mogą zależeć, powinny dążyć
do jak najpełniejszej promocji rozliczeń bezgotówkowych w Polsce.

c) działania edukacyjne
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2. Działania sektora bankowego:
promocje i zachęcanie klientów poprzez działania edukacyjne 
do używania instrumentów bezgotówkowych, zwłaszcza 
polecenia zapłaty,
działania promocyjne wobec grup klientów niekorzystających
dotąd aktywnie z rozliczeń bezgotówkowych,
obniżenie opłat za prowadzenie rachunków i dokonywanie 
rozliczeń bezgotówkowych,
bardziej aktywna postawa wobec własnych klientów, 
będących wierzycielami płatności masowych,
zachęcanie klientów i umożliwienie im kontaktu z bankiem w 
drodze elektronicznej,
wspólne z całym sektorem bankowych działania 
marketingowe,
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2. Działania sektora bankowego cd.:
działania na rzecz ograniczenia oszustw (baza 
nieuczciwych akceptantów i nierzetelnych klientów),
popularyzacja wiedzy o bezgotówkowych instrumentach 
płatniczych (szkolenia, konferencje itp.),
działania mające na celu zwiększenie sieci placówek 
akceptujących karty płatnicze,
działania na rzecz wprowadzenia na polski rynek 
instrumentów pieniądza elektronicznego,
wspólne wypracowanie polityki mającej na celu 
zachęcenie osób o niskich dochodach do korzystania z 
usług bankowych. 
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3. Działania innych instytucji.
a) działania rządu i parlamentu:

możliwość obniżenia limitu 15.000 EURO dla płatności mogących być
dokonywanymi w formie gotówkowej (art. 22 ustawy z dnia 2 listopada 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej), 

możliwość przekazywania wybranych rodzajów płatności (wzorem np.  dopłat 
bezpośrednich dla rolników indywidualnych) wyłącznie na konta bankowe 
beneficjentów,

likwidacja barier prawnych dla dokonywania płatności bezgotówkowych,

promowanie rozwoju gospodarki elektronicznej,
b) działania pośredników rozliczeniowych, w tym agentów rozliczeniowych, mające na 

celu zwiększenie zakresu i opłacalności obrotu bezgotówkowego,
c) działania masowych wierzycieli promujące np. polecenie zapłaty,
d) działania policji i innych służb państwa w celu zapobiegania przestępstwom w 

zakresie rozliczeń bezgotówkowych i zmniejszania tzw. „szarej strefy”.
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Zakres działań do podjęcia przez 
Narodowy Bank Polski, sektor bankowy 

i inne instytucje na rzecz rozwoju 
obrotu bezgotówkowego wskazuje na 

konieczność powstania wspólnego 
kompleksowego programu działań tych 

podmiotów i koordynacji jego 
realizacji.
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Dziękuję za uwagę!

Adam Tochmański
Dyrektor

Departamentu Systemu Płatniczego 
Narodowy Bank Polski

tel. +48 (022) 620-83-38
fax.+48 (022) 653-10-39

email: adam.tochmanski@mail.nbp.pl


