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Synteza

Opracowanie opisuje podstawowe elementy infrastruktury systemu płatniczego w Polsce 
według stanu na koniec 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem roli Narodowego Banku 
Polskiego (NBP) jako centralnego podmiotu tego systemu. W pierwszej części publikacji 
wskazano głównych uczestników systemu płatniczego. Z uwagi na kluczowe pod wieloma 
względami znaczenie NBP w całym procesie rozliczeń i rozrachunków odbywających się 
w ramach systemu płatniczego na początku szczegółowo omówiono rolę banku centralnego 
w podstawowych obszarach jego aktywności, tj. w zakresie regulacyjnym, operacyjnym, 
nadzorczym, a także jako katalizatora zmian. Należy bowiem podkreślić, że ze względu 
na krytyczne znaczenie bezpiecznego i sprawnego prowadzenia rozliczeń i rozrachunków 
między podmiotami w gospodarce NBP nie ogranicza swej roli do niezbędnego minimum, 
czyli do zapewnienia infrastruktury technicznej w postaci prowadzenia systemów płatności. 
Angażuje się również w wiele innych działań zmierzających do zapewnienia jak najlepszego 
funkcjonowania całego systemu w Polsce. Wyrazem tego jest przede wszystkim aktywny 
udział NBP w tworzeniu prawa, a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru systemowego 
(oversight) przez Prezesa NBP nad podstawowymi elementami infrastruktury systemu płat-
niczego. Mając świadomość znaczenia tych funkcji dla sprawnego i bezpiecznego funkcjo-
nowania systemu płatniczego w Polsce, w poprzednich latach NBP podejmował działania 
zmierzające m.in. do znacznego obniżenia opłat interchange w obszarze płatności kartowych, 
zwiększenia zaufania konsumentów do kart płatniczych z funkcją zbliżeniową oraz, w następ-
stwie kryzysu finansowego w 2008 r., wzmocnienia kompetencji Prezesa NBP w zakresie 
nadzoru systemowego nad systemem płatniczym.

W następnej kolejności w publikacji zostały przedstawione inne instytucje pełniące kluczowe 
funkcje w polskim systemie płatniczym. Wskazano przede wszystkim podmioty administracji 
publicznej wyposażone w istotne funkcje regulacyjne i nadzorcze, tj. Ministerstwo Finansów 
i Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Ponadto zwrócono uwagę na rolę Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC) jako głównej instytucji Unii Europejskiej (UE) mającej znaczenie 
dla niektórych aspektów funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce, głównie pod wzglę-
dem operacyjnym. NBP dąży do tego, by w obsłudze infrastruktury systemu płatniczego 
jak najszerzej uczestniczyły inne podmioty, stąd duży udział w tym zakresie mają podmioty 
prywatne. W związku z tym wśród podmiotów kluczowych dla polskiego systemu opisano 
Krajową Izbę Rozliczeniową SA (KIR SA) i innych operatorów systemów płatności detalicznych 
w Polsce oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KDPW, będące operatorami 
systemów rozliczeń i rozrachunku instrumentów finansowych.

Oddzielny rozdział został poświęcony przepisom prawnym ze względu na ich podstawową 
rolę w kształtowaniu ram funkcjonowania systemu płatniczego. Rola przepisów w niektórych 
obszarach znacznie wzrosła po kryzysie finansowym w 2008 r., na skutek którego wprowa-
dzono uregulowania na poziomie międzynarodowym oraz wzmocnienia regulacji dotyczących 
obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności instrumentami pochodnymi OTC (over-
-the-counter). Podstawowe regulacje w obszarze systemu płatniczego zostały przedstawione 
w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. W pierwszym ujęciu wskazano ramy prawne 
funkcjonowania kluczowych w tym segmencie instytucji, w drugim natomiast odniesiono 
się do przepisów regulujących najważniejsze elementy infrastruktury rozliczeniowo-rozra-
chunkowej. Podział taki wynika ze specyfiki działania systemu płatniczego, na który składają 
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się przede wszystkim systemy, schematy i inne rozwiązania służące rozliczeniom oraz ich 
operatorzy. System, schemat czy usługa płatnicza łączą działanie wielu podmiotów. Takie 
systemy oferują niezbędne funkcje, ale również generują własne ryzyko i wymagają specjal-
nych regulacji. Model ten znajduje odzwierciedlenie m.in. w sposobie sprawowania nadzoru, 
który jest podzielony na nadzór ostrożnościowy (supervision), obejmujący nadzór nad podmio-
tami i sprawowany przez KNF, oraz nadzór systemowy (oversight), obejmujący m.in. systemy 
płatności, schematy płatnicze i systemy rozrachunku papierów wartościowych, sprawowany 
przez Prezesa NBP.

W dalszej części publikacji omówiono cztery podstawowe obszary systemu płatniczego, 
formy rozliczeń pieniężnych, schematy płatnicze, mechanizmy rozliczeń i rozrachunków 
międzybankowych, tj. systemy płatności, oraz systemy rozliczeń i rozrachunku instrumentów 
finansowych. 

W pierwszej kolejności zostały przedstawione powszechnie używane instrumenty płatnicze, 
służące do prowadzenia rozliczeń w obrocie gospodarczym. Wskazano rolę rozliczeń gotów-
kowych i bezgotówkowych, w szczególności (najbardziej rozpowszechnionych w Polsce) kart 
płatniczych i poleceń przelewu, włącznie z innowacyjnymi formami dokonywania płatno-
ści za pomocą urządzeń mobilnych. Dane przedstawione w publikacji wskazują na wzrost 
udziału płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji oraz znaczny udział i wysoką 
dostępność najnowocześniejszych form płatności.

W kolejnym rozdziale opisano schematy płatnicze, określające sposób przeprowadzania 
i przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentu płatniczego 
obsługiwanego przez schemat, w tym jego wydawania i akceptowania. Na polskim rynku 
obecne są cztery systemy kart płatniczych: Visa, Mastercard, Diners Club i American Express. 
Alternatywnym w stosunku do tych systemów i zarazem kompletnym, choć jeszcze mało 
rozpowszechnionym rozwiązaniem jest schemat płatniczy BLIK, prowadzony przez Polski 
Standard Płatności sp. z o.o., a także inne schematy, np. SkyCash czy mPay. Schematy te 
w całości obsługują rozliczenia płatności dokonywanych za pomocą instrumentów ofero-
wanych przez organizacje płatnicze. Ten element infrastruktury systemu płatniczego może 
występować w modelu trójstronnym lub czterostronnym, w zależności od roli, jaką odgrywają 
organizacje płatnicze. Charakteryzuje się z jednej strony dużą centralizacją (dominują dwa 
największe systemy kart płatniczych: Visa i Mastercard), z drugiej zaś funkcjonowaniem 
wielu konkurencyjnych schematów, zwłaszcza tzw. niekartowych.

Wszelkie płatności międzybankowe, w tym wymienione powyżej, realizowane przy użyciu 
instrumentu płatniczego, są zwykle przetwarzane w systemach płatności prowadzonych przez 
NBP oraz przez innych operatorów. Kolejna część publikacji została zatem poświęcona syste-
mom rozliczeń i rozrachunków międzybankowych dokonywanych w środkach pieniężnych, 
tj. systemom płatności. W części tej osobno przedstawiono systemy płatności wysokokwo-
towych i detalicznych. Większość płatności w obrocie gospodarczym (pod względem liczby 
zleceń) trafia do systemów płatności detalicznych. Są tam przeważnie rozliczane na zasadzie 
kompensacji, w wyniku czego powstają wzajemne zobowiązania i należności netto uczestni-
ków danego systemu. Kompensacje te są dokonywane w największych systemach płatności 
detalicznych kilka razy dziennie w dni robocze w ramach sesji rozliczeniowych osobno dla 
płatności w złotych i w euro. Rozwiązanie to umożliwia znaczne zredukowanie liczby zleceń 
rozrachunku kierowanych przez operatorów systemów płatności detalicznych do systemów 
płatności wysokokwotowych w NBP. Prowadzone przez NBP systemy płatności wysokokwo-
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towych SORBNET2 (w złotych) i TARGET2-NBP (w euro)1  przetwarzają płatności pochodzące 
zarówno z systemów płatności detalicznych, jak i z systemów rozliczeń i rozrachunku instru-
mentów finansowych. Umożliwia to ich finalny rozrachunek pieniężny na kontach bankowych 
uczestników tych systemów, prowadzonych w NBP. Rozrachunki te są realizowane w sposób 
ciągły w godzinach pracy systemu w dni robocze w czasie rzeczywistym na zasadzie brutto 
(real-time gross settlement, RTGS). Zgodnie z danymi przedstawionymi w publikacji znaczenie 
ww. systemów rośnie, gdyż liczba i wartość przetwarzanych przez nie płatności wykazują 
tendencję wzrostową. Operatorem najważniejszych polskich systemów płatności detalicz-
nych, Elixir i Euro Elixir, jest KIR SA. Ponadto istotną rolę odgrywają systemy rozliczające 
płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych. Należą do nich: polski system płatności 
Krajowy System Rozliczeń, KSR (jego operatorem jest First Data Polska SA) oraz dwa systemy 
zagraniczne – Polish National Net Settlement System, PNNSS (operatorem jest Visa Europe 
Limited) i Global Clearing Management System, GCMS (operatorem jest Mastercard Europe 
SA). W ostatnich latach w polskim systemie płatniczym pojawiło się kilka nowych systemów 
płatności o znacznie mniejszej wartości obrotów, jednak istotnych z punktu widzenia innowa-
cyjności i dywersyfikacji usług. Ich udział w rynku płatności systematycznie rośnie. Do takich 
systemów zaliczają się: system płatności mobilnych BLIK, prowadzony przez Polski Standard 
Płatności sp. z o.o., oraz systemy płatności natychmiastowych Express Elixir i BlueCash, pro-
wadzone odpowiednio przez KIR SA i Blue Media SA. Umożliwiają one realizację płatności 
w ciągu paru minut, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w przeciwieństwie do stan-
dardowych płatności detalicznych, w których pełne rozliczenie trwa dłużej.

Na system płatniczy składają się również systemy rozrachunku papierów wartościowych, 
obejmujące systemy rejestracji, rozliczeń i rozrachunku zdematerializowanych instrumentów 
finansowych. W Polsce funkcjonują dwa systemy rozrachunku papierów wartościowych: sys-
tem prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW SA) oraz system 
prowadzony przez NBP. Ze względu na to, że na polskim rynku kapitałowym obowiązuje 
zasada dematerializacji papierów wartościowych oraz dematerializacji obrotu instrumentami 
finansowymi, konieczne jest prowadzenie ewidencji takich zdematerializowanych instrumen-
tów oraz systemów obsługujących transakcje, których są one przedmiotem, ich rozliczanie 
(ustalanie wzajemnych należności z tytułu zawarcia takich transakcji) i rozrachunek (przenie-
sienie między rachunkami papierów wartościowych lub rachunkami derywatów i rachunkami 
pieniężnymi odpowiednio instrumentów finansowych i środków pieniężnych stanowiących 
płatność). Funkcje te realizuje działający na podstawie ustawy centralny depozyt papierów 
wartościowych (CDPW) – KDPW SA oraz jego spółka zależna – KDPW_CCP SA. Ponadto 
dla bonów pieniężnych NBP i bonów skarbowych bank centralny prowadzi odrębny system 
rejestracji oraz rozliczeń i rozrachunku, o nazwie SKARBNET4.

Całość podsumowuje zakończenie odnoszące się w szczególności do znaczenia działalności 
NBP na każdym poziomie aktywności w ramach systemu płatniczego, czyli w roli regulatora, 
operatora, nadzorcy i katalizatora zmian, dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju polskiego 
systemu płatniczego. Ponadto w zakończeniu wskazane zostały podstawowe cechy polskiego 
systemu płatniczego. System ten – jak wynika z całości opracowania – charakteryzuje się 
wysokim poziomem bezpieczeństwa funkcjonowania zarówno na poziomie zasad funkcjo-
nowania systemów płatności, jak i w zakresie usług płatniczych (czego przykładem jest niski 

1 System TARGET2-NBP jest prowadzony przez NBP pod względem prawnym. Pod względem operacyjnym 
jest prowadzony przez trzy banki centralne Eurosystemu: Banque de France, Deutsche Bundesbank i Banca 
d’Italia.
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wskaźnik udziału oszukańczych transakcji w ogólnej liczbie i wartości transakcji kartowych 
w Polsce). Ponadto system ten jest otwarty na innowacyjność, która wyraża się m.in. w łatwym 
dostępie do nowoczesnych metod płatności, takich jak płatności mobilne, zbliżeniowe płat-
ności kartowe czy płatności natychmiastowe. Funkcjonujące w ramach systemu płatniczego 
rozwiązania umożliwiają szybką realizację rozliczenia pieniężnego zarówno w systemach 
wysokokwotowych, jak i w systemach płatności detalicznych, w tym w systemach płatności 
natychmiastowych. Polski system płatniczy charakteryzuje również znaczący poziom konku-
rencyjności, wyrażającej się m.in. dużą liczbą dostawców usług płatniczych, form rozliczeń, 
systemów płatności czy schematów płatniczych. Dodatkowym atutem polskiego systemu 
jest łączność z infrastrukturą europejską, m.in. przez systemy płatności w euro, a w obsza-
rze rozrachunku instrumentów finansowych posiadanie licznych połączeń operacyjnych 
(międzysystemowych) z infrastrukturą europejską, a także harmonizacja, wyrażająca się 
w dostosowywaniu polskiej infrastruktury do standardów i regulacji międzynarodowych, 
w tym unijnych.





Wstęp
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Narodowy Bank Polski pełni w systemie płatniczym kluczową rolę. Rola ta realizuje się wie-
lopłaszczyznowo na poziomie regulacyjnym, operacyjnym, nadzorczym oraz katalizatora 
zmian. Mając na uwadze centralną rolę w powyższym zakresie oraz świadomość znaczenia 
infrastruktury płatniczej dla polskiej gospodarki, a także posiadając unikalną w skali kraju 
znajomość zagadnienia, NBP dąży do upowszechnienia wiedzy na temat funkcjonowania sys-
temu płatniczego w ramach prowadzonych działań edukacyjnych w tym obszarze. Kierując się 
wspomnianymi wyżej względami NBP przygotował kompleksowe opracowanie na temat sys-
temu płatniczego w Polsce, stanowiące aktualizację publikacji pt. „System płatniczy w Polsce”2 
z lipca 2008 r. Opracowanie to ma na celu zebranie i zwięzłe opisanie funkcjonowania szeroko 
pojętej infrastruktury polskiego systemu płatniczego i głównych kierunków jej ewolucji.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat sytuacja polskiego systemu płatniczego znacznie się zmie-
niła. W obszarze systemów płatności wysokokwotowych dotychczasowy system rozrachunku 
brutto w czasie rzeczywistym dla płatności w złotych, tj. system SORBNET, został zastąpiony 
w 2013 r. przez system SORBNET2. Ponadto w zakresie płatności w euro pogłębiono integrację 
zapoczątkowaną przez stworzenie wspólnego paneuropejskiego systemu płatności w euro 
TARGET. Zastąpiono go nowym systemem TARGET2, uruchomionym w listopadzie 2007 r. 
i oferującym podstawowe usługi według zharmonizowanych zasad na wspólnej platformie 
technicznej stworzonej i obsługiwanej przez trzy banki centralne, tzw. 3CB3. W związku 
z tym na poziomie krajowym utworzono nowy system płatności w euro – TARGET2-NBP, 
który zastąpił system SORBNET-EURO. Stanowi on polski komponent systemu TARGET2.

Na skutek rozwoju innowacyjnych technologii, który znajduje szczególne odzwierciedlenie 
w funkcjonowaniu systemu płatniczego, systemy płatności detalicznych w ostatnich latach 
również istotnie się zmieniły. Należy zaznaczyć, że Polska okazała się liderem tych przemian 
w Europie. Brali w nich udział zarówno doświadczeni uczestnicy rynku, jak i nowe podmioty. 
KIR SA, która prowadzi największe i najważniejsze systemy płatności detalicznych na polskim 
rynku, uruchomiła w czerwcu 2012 r. system płatności natychmiastowych w złotych – Express 
Elixir. Kolejny tego typu system w Polsce – system płatności BlueCash – został uruchomiony 
przez Blue Media SA w listopadzie 2012 r. Ponadto polskie banki podjęły się stworzenia 
nowego schematu i systemu płatności mobilnych. W 2015 r. sześć banków utworzyło Polski 
Standard Płatności sp. z o.o., który stał się operatorem schematu płatniczego BLIK i systemu 
płatności mobilnych BLIK (system płatności BLIK).

Kolejnym obszarem polskiego systemu płatniczego, w którym w ostatnim czasie obserwu-
jemy intensywny rozwój, są usługi płatnicze. Nowoczesne i wygodne dla konsumenta formy 
inicjowania płatności wprowadzał głównie sektor bankowy, który we współpracy z między-
narodowymi organizacjami płatniczymi zapewnia możliwość korzystania z nowoczesnych 
rozwiązań. W efekcie tych działań Polska jest obecnie liderem pod względem rozpowszech-
nienia kart płatniczych wyposażonych w rozwiązanie NFC (near-field communication), a udział 
płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych transakcji kartowych jest znaczny 
i systematycznie rośnie. Warto zaznaczyć, że w 2019 r. 100% terminali w fizycznych punk-

2 https://www.nbp.pl/home.aspx? f=/systemplatniczy/system/system_platniczy.html.
3 Banque de France, Deutsche Bundesbank i Banca d’Italia
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Wstęp

tach sprzedaży (point of sale, POS) miało możliwość akceptowania płatności zbliżeniowych. 
Wprawdzie korzystanie z płatności gotówkowych jest wciąż powszechne, jednak podejmo-
wane są działania na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych. Jednym z nich jest program 
Fundacji Polska Bezgotówkowa, mający na celu zwiększenie sieci akceptacji kart płatniczych. 
W jego wyniku punkty handlowo-usługowe nieakceptujące dotąd płatności bezgotówkowych 
otrzymują bezpłatny terminal POS oraz nie ponoszą kosztów związanych z obsługą płatności 
bezgotówkowych przez 12 miesięcy. Przyczynia się to do stałego wzrostu udziału płatności 
bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji.

Istotnym przeobrażeniom podlega również infrastruktura rozliczeń i rozrachunku instru-
mentów finansowych w Polsce. Przede wszystkim na skutek wydzielenia z KDPW SA funkcji 
rozliczeniowej powstała pierwsza w Polsce izba rozliczeniowa, działająca od 2014 r. jako 
kontrahent centralny (central counterparty, CCP) – KDPW_CCP SA. Po wybuchu światowego 
kryzysu finansowego w 2008 r. rynek instrumentów finansowych został poddany licznym 
regulacjom na poziomie UE, zmierzającym do ograniczenia ryzyka w tym obszarze m.in. 
przez zwiększenie przejrzystości rynku finansowego, wzmocnienie nadzoru nad podmiotami 
tworzącymi infrastrukturę i ujednolicenie zasad jego funkcjonowania.

Powyższe istotne zmiany dokonane na polskim rynku usług płatniczych, rozliczeniowych 
i rozrachunkowych w ostatnich latach sprawiły, że system płatniczy w Polsce w 2018 r. istot-
nie różnił się od systemu opisanego 10 lat temu. Z tego względu w niniejszym opracowaniu 
przedstawiono także najistotniejsze zmiany, które zaszły w polskim systemie płatniczym 
w tym okresie.

Opracowanie zostało podzielone na siedem części. Pierwszy rozdział przedstawia podstawowe 
podmioty tworzące system płatniczy w Polsce oraz ich rolę. Drugi rozdział określa ramy 
prawne jego działania. Kolejne cztery rozdziały koncentrują się na poszczególnych segmen-
tach rynku płatniczego i opisują: dostępne formy rozliczeń pieniężnych (rozdział 3), schematy 
płatnicze w Polsce (rozdział 4), sposoby realizacji rozliczeń i rozrachunków międzybankowych, 
tj. w ramach systemów płatności (rozdział 5), oraz rozliczeń operacji, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, w tym systemy rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych 
(rozdział 6). Załącznik przedstawia podstawowe dane statystyczne obrazujące poziom rozwoju 
polskiego systemu płatniczego. Dodatkowo w publikacji zamieszczono wykresy ukazujące 
wartość obrotu i liczbę transakcji obsługiwanych w systemie płatniczym.
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Struktura instytucjonalna systemu 
płatniczego w Polsce

1.1. Podmioty uczestniczące w systemie płatniczym lub mające wpływ 
na jego funkcjonowanie

Uczestnicy systemu płatniczego, rozumianego jako zbiór instrumentów, procedur oraz syste-
mów, umożliwiających cyrkulację pieniądza lub instrumentów finansowych w ramach danego 
kraju lub obszaru walutowego, są jednym z podstawowych elementów systemu płatniczego.

Uczestnicy systemu płatniczego zostali podzieleni na następujące grupy:

1. Uczestnicy pierwszego poziomu – osoby fizyczne (konsumenci), przedsiębiorstwa lub inne 
podmioty, które są stronami dokonywanych w ramach tego systemu transakcji mających 
za przedmiot środki pieniężne (transakcji płatniczych) lub papiery wartościowe bądź inne 
instrumenty finansowe (transakcji dotyczących instrumentów finansowych), przykładowo 
płatnicy, beneficjenci, inwestorzy.

2. Uczestnicy drugiego poziomu – podmioty zaangażowane w bezpośrednią obsługę 
transakcji między uczestnikami pierwszego poziomu, tj. dostawcy usług płatniczych 
(np. banki, instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) w odnie-
sieniu do transakcji płatniczych oraz firmy inwestycyjne (np. domy maklerskie i banki 
prowadzące działalność maklerską) w odniesieniu do transakcji dotyczących instru-
mentów finansowych.

3. Uczestnicy trzeciego poziomu – podmioty pośredniczące w rozliczaniu transakcji między 
uczestnikami drugiego poziomu lub – w przypadku transakcji płatniczych – ich dostawcy 
usług płatniczych, zwani niekiedy pośrednikami rozliczeniowymi. W przypadku transakcji 
płatniczych do takich uczestników w Polsce zalicza się KIR SA i inne podmioty prowadzące 
systemy płatności z funkcją rozliczeń (zwane również operatorami systemów płatności), tj. 
Blue Media SA, Polski Standard Płatności sp. z o.o. i First Data Polska SA. Do tej kategorii 
można również zaliczyć podmioty zarządzające tzw. systemami zewnętrznymi, uczestni-
czące w systemach rozrachunku, w tym w przypadku transakcji dotyczących instrumentów 
finansowych m.in. podmioty prowadzące systemy rozliczeń instrumentów finansowych  
(ich przykładem w Polsce jest KDPW_CCP SA).

4. Uczestnicy czwartego poziomu – podmioty przechowujące środki pieniężne dostaw-
ców usług płatniczych lub papiery wartościowe, bądź inne instrumenty finansowe oraz 
przeprowadzające finalny rozrachunek między nimi bezpośrednio (na podstawie zleceń 
dostawców usług płatniczych/firm inwestycyjnych) lub pośrednio (na podstawie zleceń 
uczestników trzeciego poziomu). Są to podmioty prowadzące systemy płatności lub systemy 
rozrachunku papierów wartościowych z funkcją rozrachunku, zwane również agentami 
rozrachunkowymi, np. banki centralne przeprowadzające rozrachunek międzybankowy 
oraz podmioty prowadzące depozyty papierów wartościowych i dokonujące rozrachunku 
w papierach wartościowych. W Polsce takimi uczestnikami są: NBP oraz KDPW SA.
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Schemat 1.1. Podział uczestników systemu płatniczego

Źródło: opracowanie NBP.

1.2. Rola Narodowego Banku Polskiego

Jednym z podmiotów odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu polskiego systemu płat-
niczego jest NBP. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim4 do jego zadań należy m.in. 
organizowanie rozliczeń pieniężnych, kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju 
systemu bankowego oraz działanie na rzecz stabilności systemu finansowego. Realizując te 
zadania, a także działając na podstawie wielu innych aktów prawnych, NBP jest dostawcą 
usług płatniczych dla wybranych klientów, np. rządu i instytucji publicznych, agentem roz-
rachunkowym dla banków i operatorów systemów płatności, a także emitentem pieniądza 
(przez emisję pieniądza gotówkowego, będącego powszechnie wykorzystywanym i akcep-
towanym środkiem płatniczym, oraz kreację pieniądza bezgotówkowego na prowadzonych 
przez siebie rachunkach bankowych). Ponadto NBP pełni w systemie płatniczym rolę regu-
latora (wydawanie regulacji przeznaczonych najczęściej dla banków), operatora systemów 
(prowadzenie systemów płatności wysokokwotowych oraz systemu rozrachunku papierów 
wartościowych), nadzorcy (sprawowanie nadzoru systemowego nad systemami płatności, 
schematami płatniczymi oraz systemami rozrachunku papierów wartościowych) oraz rolę 
katalizatora zmian (np. za pośrednictwem Rady ds. Systemu Płatniczego).

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810).
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Schemat 1.2. Rola NBP w systemie płatniczym

Źródło: opracowanie NBP.

1.2.1. Rola regulacyjna

Realizując ustawowe zadania, NBP może podejmować odpowiednie działania o charakterze 
regulacyjnym. Organy NBP (Prezes i Zarząd) na mocy odpowiednich przepisów, w szczegól-
ności ustawy Prawo bankowe5 i ustawy o Narodowym Banku Polskim, zostały upoważnione 
do wydawania aktów wykonawczych leżących w zakresie ich kompetencji. Do najistotniej-
szych aktów prawnych dotyczących systemu płatniczego wydanych przez organy NBP należą: 
zarządzenie Prezesa NBP nr 30/2017 określające sposób przeprowadzania rozliczeń między-
bankowych i rozrachunków międzybankowych6, zarządzenie Prezesa NBP nr 7/2017 w spra-
wie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych7, uchwała Zarządu NBP nr 9/2013 
w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank 
Polski8 oraz uchwała Zarządu NBP nr 7/2015 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowa-
dzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych 
i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie 
operacji na papierach wartościowych”9.

Zgodnie z art. 21 pkt 3–4 ustawy o Narodowym Banku Polskim w wykonaniu swoich zadań 
NBP współpracuje z właściwymi organami państwa, najczęściej z Ministrem Finansów (MF), 
i ma prawo opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej oraz 

5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.)
6 Zarządzenie nr 30/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. NBP 
z 2017 r. poz. 21).

7 Zarządzenie nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu 
numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 9).

8 Uchwała nr 9/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków 
otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 8 
z późn. zm.).

9 Uchwała nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów 
skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie 
operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 18 z późn. zm.).
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dotyczących działalności banków i mających znaczenie dla systemu bankowego, w tym 
projekty aktów prawnych wdrażających do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE. 
W obszarze dotyczącym systemu płatniczego przykładem takiej współpracy mogą być prace 
nad ustawą o ostateczności rozrachunku10 oraz nad ustawą o usługach płatniczych11. NBP nie 
ma inicjatywy ustawodawczej, może jednak pełnić funkcję katalizatora zmian, która przeja-
wia się m.in. przedstawianiem odpowiednim organom propozycji legislacyjnych dotyczących 
funkcjonowania polskiego systemu płatniczego, np. propozycji zmian ustawy Prawo bankowe 
czy ustawy o usługach płatniczych.

1.2.2. Rola operacyjna

Główną funkcją NBP związaną z usługami płatniczymi jest obsługa rachunków bieżących 
banków oraz przeprowadzanie rozrachunków międzybankowych.

NBP jest właścicielem i operatorem systemów SORBNET2 i TARGET2-NBP, które jako systemy 
RTGS, tj. systemy rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, dokonują finalnego rozrachunku 
(nieodwołalnej i bezwarunkowej realizacji złożonego zlecenia) pojedynczych (transakcja 
za transakcją, bez ich wzajemnego kompensowania) zleceń w sposób ciągły (na bieżąco) 
w trakcie dnia operacyjnego (a nie w wyznaczonych momentach). W systemie SORBNET2 
jest również przeprowadzany rozrachunek strony pieniężnej transakcji, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe ewidencjonowane w systemie prowadzonym przez KDPW SA, 
KDPW_CCP SA i w systemie SKARBNET4. System TARGET2-NBP dzięki połączeniu z syste-
mem TARGET2 umożliwia dokonywanie rozrachunku w euro płatności nie tylko krajowych, 
lecz także transgranicznych.

NBP oferuje również usługę rozrachunkową dla systemów płatności prowadzonych przez 
KIR SA. Zobowiązania i należności netto banków, wynikające z wymiany zleceń płatni-
czych w złotych lub w euro dokonywanych, odpowiednio, w systemie Elixir i Euro Elixir za 
pośrednictwem KIR SA, są przedmiotem rozrachunku, odpowiednio, w systemie SORBNET2 
i TARGET2-NBP, podczas sesji rozrachunkowych przeprowadzanych w godzinach ustalonych 
z NBP. W systemie SORBNET2 jest także prowadzony rachunek powierniczy KIR SA, na 
którym banki będące uczestnikami systemu Express Elixir, tj. systemu płatności natych-
miastowych prowadzonego przez KIR SA, utrzymują płynność niezbędną do prowadzenia 
rozliczeń w systemie Express Elixir. NBP jest również bezpośrednim uczestnikiem systemów 
KIR SA. Za ich pośrednictwem przesyła i otrzymuje płatności jednostek budżetowych i innych 
klientów NBP, których rachunki są prowadzone przez oddziały NBP.

Ponadto NBP jest operatorem systemu rozrachunku papierów wartościowych SKARBNET4, 
służącego do prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów 
pieniężnych NBP. W systemie SKARBNET4 obowiązują procedury rozrachunku brutto 
w czasie rzeczywistym. W odniesieniu do operacji, których to dotyczy, rozrachunek powią-
zanych zobowiązań lub należności pieniężnych jest wykonywany w pieniądzu banku cen-
tralnego, tj. na rachunkach w złotych prowadzonych dla uczestników systemu SORBNET2 
w Departamencie Systemu Płatniczego NBP (DSP) lub na rachunkach w złotych prowadzonych 
w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie.

10 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozra-
chunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 r. poz. 212).

11 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.).
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1.2.3. Rola nadzorcza

NBP realizuje wiele zadań nadzorczych w zakresie systemu płatniczego, których zasadniczym 
celem jest minimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnymi zakłóceniami w funkcjo-
nowaniu infrastruktury systemu płatniczego. Działania banku centralnego w tym obszarze 
określa się mianem nadzoru systemowego nad systemem płatniczym (oversight).

Nadzór systemowy sprawowany przez Prezesa NBP obejmuje następujące elementy infra-
struktury systemu płatniczego:

 § systemy płatności,
 § schematy płatnicze,
 § systemy rozliczeń papierów wartościowych,
 § systemy rozrachunku papierów wartościowych,
 § usługę acquiringu świadczoną przez krajowe instytucje płatnicze.

Zakres funkcji nadzorczych Prezesa NBP oraz narzędzia służące do ich realizacji w dużej 
mierze wynikają z obowiązujących regulacji krajowych i unijnych12. Dodatkowo rola nadzor-
cza banku centralnego, zwłaszcza ramowy zakres odpowiedzialności z tytułu nadzoru nad 
infrastrukturą, została ugruntowana w standardach międzynarodowych13.

W ramach nadzoru systemowego nad ww. infrastrukturą systemu płatniczego Prezes NBP 
w szczególności:

 § ocenia zasady jej funkcjonowania,
 § analizuje informacje dotyczące jej funkcjonowania,
 § w razie potrzeby podejmuje działania na rzecz wprowadzania zmian w sposobie 
jej funkcjonowania.

Oceniając nadzorowaną infrastrukturę (m.in. oceniając wniosek podmiotu zamierzającego 
prowadzić działalność w powyższym zakresie lub dokonać zmian w prowadzonej działalno-
ści), Prezes NBP bierze pod uwagę zgodność zasad jej funkcjonowania z przepisami prawa 
oraz konieczność zapewnienia przez te zasady sprawności i bezpieczeństwa jej funkcjono-
wania. W tym celu analizuje zgodność zasad funkcjonowania infrastruktury z wymogami 
określonymi w aktach prawa unijnego i krajowego, a także wynikającymi ze standardów 
międzynarodowych.

Ponadto NBP stale monitoruje nadzorowaną infrastrukturę, zbiera i analizuje dane sta-
tystyczne oraz informacje dotyczące jej bieżącego działania, w tym na temat incydentów 
występujących w związku z jej działalnością (tj. zdarzeń mogących zakłócać jej prawidłowe 
funkcjonowanie).

Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemu płatniczego umożliwia NBP realizowanie 
innych podstawowych zadań, w tym w szczególności przyczynia się do zapewnienia stabil-
ności systemu finansowego w Polsce.

12 Zob. rozdział 2.
13 Zob. w szczególności „Principles for financial market infrastructures”, CPSS-IOSCO (obecnie CPMI-IOSCO) 

2012, https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf, dostęp: październik 2019 r.
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Cele, zakres oraz podstawowe zasady sprawowania nadzoru systemowego nad systemem płat-
niczym, a także kryteria oceny nadzorowanej infrastruktury i narzędzia nadzorcze zostały 
szczegółowo przedstawione w przyjętym przez Zarząd NBP dokumencie pt. „Polityka sprawo-
wania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego”14.

1.2.4. Rola katalizatora zmian

Rola katalizatora zmian polega na oddziaływaniu NBP na funkcjonowanie instytucji i pod-
miotów istotnych dla systemu płatniczego w inny sposób niż za pośrednictwem sprawowania 
funkcji regulacyjnej, operacyjnej i nadzorczej. Przejawia się ona m.in. w inicjowaniu lub 
wspieraniu działań wielu innych podmiotów i instytucji w zakresie systemu płatniczego. 
Służy temu przede wszystkim działalność Rady ds. Systemu Płatniczego oraz współpraca 
z innymi podmiotami.

Począwszy od lipca 1998 r., koordynacją działań NBP, Związku Banków Polskich (ZBP), ban-
ków funkcjonujących na polskim rynku oraz innych instytucji krajowych związanych z sys-
temem płatniczym zajmuje się Rada ds. Systemu Płatniczego, która pełni funkcję organu 
opiniodawczo-doradczego Zarządu NBP15. Rada ds. Systemu Płatniczego określa strategiczne 
kierunki rozwoju systemu płatniczego, zajmuje się bieżącą analizą i oceną polskiego systemu 
płatniczego oraz uregulowań prawnych z tego zakresu. Podejmuje też starania służące inte-
gracji działań sektora bankowego w zakresie systemu płatniczego oraz formułuje propozycje 
przedsięwzięć, które w szczególności dotyczą:

 § minimalizacji ryzyka systemowego w systemie płatniczym,
 § usprawnienia obrotu płatniczego i zwiększenia jego bezpieczeństwa, efektywności 
i dostępności,

 § ograniczenia wykluczenia finansowego,
 § promocji bezpiecznych innowacji w płatnościach.

Radzie ds. Systemu Płatniczego przewodniczy Wiceprezes NBP, a zastępcą jest Prezes Zarządu 
ZBP. W skład Rady wchodzą także: przedstawiciel Ministra Finansów w randze sekretarza stanu 
lub podsekretarza stanu, wskazany przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP, Przewodniczący 
KNF, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Zarządu KIR SA, Prezes 
Zarządu KDPW SA, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Prezes Zarządu 
Poczty Polskiej SA, prezesi zarządów kilku banków komercyjnych wskazanych przez ZBP oraz 
dyrektor DSP, który pełni funkcję Sekretarza Rady. Rada ds. Systemu Płatniczego spotyka 
się co najmniej cztery razy w roku na posiedzeniach, z których są sporządzane komunikaty 
publikowane na stronie internetowej NBP16, oraz opracowuje roczne sprawozdania ze swojej 
działalności, przedstawiane do zatwierdzenia Zarządowi NBP.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu płatniczego NBP współpracuje w szcze-
gólności z następującymi krajowymi instytucjami:

14 Pierwszy dokument w tym zakresie pt. „Polityka Narodowego Banku Polskiego w dziedzinie nadzoru nad 
systemami płatności” został przyjęty przez Zarząd NBP w kwietniu 2004 r. Aktualna wersja dokumentu 
z października 2019 r. jest dostępna online: http://www.nbp.pl/systemplatniczy/nadzor/polityka.pdf.

15 Rada została powołana na mocy uchwały nr 14/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 
1998 r. w sprawie powołania przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego organu opiniodawczo-dorad-
czego o nazwie Rada ds. Systemu Płatniczego, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/rada/RSP_tekst_ujedno-
licony_10_05_2018.pdf, dostęp: październik 2019 r.

16 https://www.nbp.pl/home.aspx? f=/systemplatniczy/rada/rada.html.
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 § Ministerstwem Finansów – współpraca polega głównie na udziale w procesie legisla-
cyjnym w zakresie regulacji dotyczących systemu bankowego, systemu płatniczego 
i rynku usług płatniczych, w tym na podejmowaniu działań mających na celu wpro-
wadzenie unijnych przepisów do polskiego prawa;

 § KNF – oprócz udziału w sprawowaniu nadzoru współpraca dotyczy również uczest-
nictwa w pracach grup roboczych zajmujących się innowacjami finansowymi,

 § Ministerstwem Rozwoju – współpraca obejmuje działania (głównie legislacyjne) 
związane z rozwojem obrotu bezgotówkowego,

 § ZBP – współpraca polega na udziale przedstawicieli NBP w pracach komitetów, rad 
i grup roboczych działających przy ZBP.

1.3. Rola innych instytucji publicznych i prywatnych

1.3.1. Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów jest urzędem administracji rządowej pomocniczym dla m.in. ministra 
właściwego ds. instytucji finansowych. Ministerstwo Finansów zajmuje się m.in. przygotowaniem 
regulacji prawnych poszczególnych sektorów rynku finansowego, w tym systemu płatniczego, 
oraz podejmowaniem działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej, w tym współpracuje 
z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG), KNF i NBP w ramach Komitetu Stabilności 
Finansowej. Minister Finansów emituje skarbowe papiery wartościowe: bony i obligacje skarbowe.

Od 2006 r. przy Ministrze Finansów funkcjonuje Rada Rozwoju Rynku Finansowego jako 
organ opiniodawczo-doradczy. W skład Rady wchodzą obok Ministra Finansów m.in.: Prezes 
NBP, Przewodniczący KNF, prezesi KDPW SA i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA (GPW SA), BondSpot SA, ZBP oraz BFG. Celem Rady jest wspieranie rozwoju rynku finan-
sowego w Polsce. Do jej zadań należą w szczególności: ocena aktualnego stanu i perspektyw 
rozwoju rynku finansowego, analiza stanu prawnego w zakresie rynku finansowego oraz 
projektowanie i opiniowanie regulacji dotyczących rynku finansowego, identyfikowanie 
barier rozwoju tego rynku, usprawnienia obrotu instrumentami finansowymi oraz ochrony 
odbiorców usług finansowych, a także formułowanie propozycji działań mających na celu 
rozwój rynku finansowego.

1.3.2. Komisja Nadzoru Finansowego

Podstawowym organem nadzoru mikroostrożnościowego (supervision) nad polskim ryn-
kiem finansowym jest KNF wraz z obsługującym ją Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego 
(UKNF), która sprawuje nadzór nad infrastrukturą rynku finansowego oraz nad jej uczestni-
kami. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym17 KNF sprawuje m.in. nadzór: 
bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatni-
czych, instytucjami pieniądza elektronicznego, agencjami ratingowymi, spółdzielczymi kasami 
oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, 
a także – zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym18 – m.in. nad KDPW SA, 
KDPW_CCP SA, podmiotami prowadzącymi izby rozliczeniowe, izby rozrachunkowe i plat-

17 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 298 z późn. zm.).
18 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 z późn. zm.).
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formy obrotu instrumentami finansowymi, nad prowadzeniem działalności maklerskiej 
i powierniczej oraz nad funduszami inwestycyjnymi i giełdami towarowymi.

W ramach sprawowanego nadzoru KNF wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności przez 
podmioty tworzące infrastrukturę rynku. W szczególności – na mocy ustawy o ostateczności 
rozrachunku oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi19 – KNF sprawuje nadzór 
nad systemami rozrachunku papierów wartościowych20. Zgodnie z ustawą o ostateczności 
rozrachunku prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartościowych wymaga zezwo-
lenia KNF na prowadzenie:

 § izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej (z wyjątkiem systemów prowadzonych 
przez KDPW SA, KDPW_CCP SA i NBP) – wydawane po zasięgnięciu opinii Prezesa 
NBP na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

 § CCP – wydawane po zasięgnięciu opinii kolegium na podstawie rozporządzenia nr 
648/2012 (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)21;

 § CDPW – wydawane na podstawie rozporządzenia nr 909/2014 (Central Securities 
Depositories Regulation, CSDR)22.

Ponadto zgodnie z ustawą o usługach płatniczych KNF wydaje zezwolenie na świadczenie 
usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, które w przypadku wniosku 
o świadczenie usługi acquiringu jest wydawane po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, oraz 
na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego.

Do zadań KNF należy także sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością podmiotów 
tworzących infrastrukturę systemu płatniczego, w tym prowadzenie czynności kontrolnych, 
tj. inspekcji. KNF wydaje również decyzje dotyczące dopuszczania do obrotu instrumentów 
finansowych oraz prowadzi ewidencję takich decyzji. Celem nadzoru nad rynkiem finanso-
wym jest zapewnienie zaufania do niego, jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, 
bezpieczeństwa oraz przejrzystości, przestrzegania reguł uczciwego obrotu, a także ochrona 
interesów uczestników tego rynku.

KNF uczestniczy również w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących 
funkcjonowania rynku finansowego, prowadzi działalność informacyjną (publikowanie 
ostrzeżeń i komunikatów) oraz uczestniczy w rozstrzyganiu sporów między jego uczestni-

19 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.)
20 Używane w opracowaniu pojęcie systemu rozrachunku papierów wartościowych odnosi się również do 

innych instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
papiery wartościowe są to akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 
obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, wyemitowane na 
podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz prawa pochodne. Instrumenty finan-
sowe stanowią natomiast szerszą kategorię, która oprócz papierów wartościowych obejmuje również inne 
instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty 
rynku pieniężnego i instrumenty pochodne. Ponadto pojęcie systemu rozrachunku papierów wartościowych 
obejmuje ogół procesów prowadzących do rozrachunku transakcji, których przedmiotem są instrumenty 
finansowe, w tym również rozliczenie. W takim też znaczeniu pojęcie to jest używane w ustawie z dnia 
24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212).

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instru-
mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów central-
nych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012 z późn. zm.).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depo-
zytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014).
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kami. Realizując swoje zadania, KNF współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) oraz z Komisją Europejską i EBC.

1.3.3. Europejski Bank Centralny

Na kształt i funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego ma także wpływ EBC, który 
zgodnie z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej23 
ma uprawnienia konsultacyjne w procesie stanowienia prawa UE oraz projektów aktów 
prawa krajowego w kwestiach należących do kompetencji EBC. Na mocy art. 2 ust. 1 tiret 
piąte decyzji Rady UE24 zalicza się do nich kwestie dotyczące systemów płatności i rozliczeń. 
Art. 127 ust. 4 ww. Traktatu oraz wspomniana decyzja Rady UE nie są objęte derogacją, 
o której mowa w art. 139 ust. 2 Traktatu, co oznacza, że obowiązują Polskę. Wprawdzie opinie 
EBC nie są wiążące dla organów, które biorą udział w procesie prawotwórczym, i tym samym 
nie wstrzymują procedury legislacyjnej, jednak mają istotny wpływ na stanowione prawo. 
Działania i standardy wypracowywane przez EBC i komitety Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (w tym m.in. Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC, Euro 
Retail Payments Board – ERPB czy Euro Cyber Resilience Board – ECRB) stanowią istotny 
punkt odniesienia dla działań NBP.

1.3.4. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

KIR SA to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego. Jego akcjonariu-
szami są: NBP, niektóre banki i ZBP. Izba świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe (jest 
operatorem systemów płatności detalicznych: Elixir, Euro Elixir i Express Elixir, a do niedawna 
była również operatorem systemu Inkart) i dostarcza rozwiązania technologiczne na potrzeby 
sektora bankowego oraz płatniczego. Działalność KIR SA obejmuje:

 § zapewnianie rozliczeń międzybankowych w złotych i euro,
 § świadczenie usług wspierających płatności bezgotówkowe, m.in. kartowe, mobilne, 
internetowe oraz płatności faktur,

 § świadczenie usług wspólnych oraz prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 
dla sektora bankowego,

 § świadczenie usług wspierających uczestnictwo sektora bankowego w programach 
dla administracji publicznej.

1.3.5. Grupa Kapitałowa KDPW

Grupa Kapitałowa KDPW jest kluczowym elementem infrastruktury potransakcyjnej rynku 
kapitałowego. W jej skład wchodzą: KDPW SA oraz KDPW_CCP SA.

KDPW SA jest instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie depozytu papierów 
wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami 
finansowymi. KDPW SA świadczy również usługi dla emitentów papierów wartościowych, 
takie jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilacja, zamiana, 

23 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012).
24 Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. 
UE L 189 z 3.07.1998).
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konwersja i podział akcji, realizacja prawa poboru. Akcjonariuszami spółki są w równych 
częściach: Skarb Państwa, GPW SA i NBP.

KDPW_CCP SA pełni funkcję izby rozliczeniowej o statusie CCP. Zadaniem spółki jest rozli-
czanie transakcji zawieranych na rynku kasowym i terminowym zarówno w obrocie zorga-
nizowanym, jak i poza nim, a także prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń 
transakcji. Ważną cechą KDPW_CCP SA jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać 
użyty w ramach wspomnianego systemu, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo rozliczeń. 
Jedynym akcjonariuszem KDPW_CCP SA jest KDPW SA.

1.3.6. Pozostałe podmioty

Istotną rolę w funkcjonowaniu polskiego systemu płatniczego odgrywa również wiele innych 
instytucji – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Należą do nich:

 § instytucje publiczne oraz podmioty podejmujące działania w zakresie ochrony 
praw uczestników pierwszego poziomu systemu płatniczego (tj. klientów dostawców 
usług płatniczych), np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik 
Finansowy;

 § związki i stowarzyszenia zrzeszające dostawców usług płatniczych, np. izby samo-
rządowe banków; reprezentują one dany sektor w dyskusjach nad systemem płatni-
czym i w wielu przypadkach prowadzą działalność w zakresie systemu płatniczego, 
np. standaryzacyjną; do takich związków należy ZBP oraz Krajowy Związek Banków 
Spółdzielczych;

 § globalne lub krajowe organizacje płatnicze (np. kartowe) prowadzące schematy 
płatnicze; w przypadku Polski są to m.in. organizacje: Visa, Mastercard, American 
Express, Diners Club oraz Polski Standard Płatności sp. z o.o.;

 § operatorzy systemów płatności: First Data Polska SA prowadząca KSR, Polski 
Standard Płatności sp. z o.o. prowadzący system płatności BLIK oraz Blue Media 
SA prowadząca system płatności natychmiastowych BlueCash;

 § podmioty prowadzące rynki obrotu instrumentami finansowymi, tj. GPW SA oraz 
BondSpot SA;

 § instytucje lub gremia odpowiedzialne za normalizację i standaryzację, tj. Polski 
Komitet Normalizacyjny i jego komitety techniczne;

 § inne organizacje lub gremia pozarządowe reprezentujące określonych uczestników 
systemu płatniczego, np. konsumentów, akceptantów lub innych przedsiębiorców, 
bądź skupiające różne podmioty, ale podejmujące działania w określonym celu 
w zakresie systemu płatniczego, np. Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikropłatności czy Fundacja Polska Bezgotówkowa.
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systemu płatniczego w Polsce

2.1. Opis ogólny

Funkcjonowanie systemu płatniczego w Polsce regulują akty powszechnie obowiązujące, 
takie jak ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów czy rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw instytucji finansowych, oraz akty niższej rangi, np. uchwały Zarządu NBP czy zarzą-
dzenia Prezesa NBP. Ponadto na kształt polskiego systemu płatniczego istotnie wpływają 
akty prawa UE, tj. dyrektywy, wymagające wdrożenia do polskiego porządku prawnego, oraz 
rozporządzenia i wydawane do nich akty wykonawcze, które wiążą w całości i są stosowane 
bezpośrednio25.

2.2. Regulacje podmiotowe

Jednym z podmiotów, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego systemu 
płatniczego, jest NBP. Funkcjonowanie NBP reguluje ustawa o Narodowym Banku Polskim, 
która określa m.in. jego status prawny, cel działalności i zadania, organizację, szczegółowe 
zasady powoływania i odwoływania jego organów oraz zasady współdziałania z organami 
państwa. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim do zadań NBP należą m.in.: orga-
nizowanie rozliczeń pieniężnych, kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju systemu 
bankowego, działanie na rzecz stabilności systemu finansowego oraz na rzecz ograniczania 
ryzyka systemowego. Ponadto zgodnie z ww. ustawą do zadań Zarządu NBP należy okre-
sowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego. Artykuł 51 
ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim określa, dla jakich podmiotów NBP prowadzi 
rachunki, natomiast ust. 2 stanowi podstawę do wydania przez Zarząd NBP uchwały określa-
jącej warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków. Organy NBP (Prezes i Zarząd) 
na mocy przepisów ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim zostały 
upoważnione do wydawania szczegółowych regulacji leżących w zakresie ich kompetencji.

Podstawowe regulacje dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zawiera ustawa Prawo 
bankowe, która reguluje zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organiza-
cji banków, ich oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów 
instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego. Ponadto w ustawie 
zawarto przepisy dotyczące planów naprawy, wczesnej interwencji, likwidacji i upadłości 
banków. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi 
izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu 
wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych 
zleceń. W Polsce taką rolę odgrywa KIR SA. Regulacje dotyczące funkcjonowania banków 
spółdzielczych zawiera ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 

25 Treść wymogów określonych w rozporządzeniach UE dotyczących systemu płatniczego była opracowywana 
niejednokrotnie zgodnie z międzynarodowymi standardami zawartymi w dokumencie pt. „Principles for 
financial market infrastructures”, CPSS-IOSCO, 2012.
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i bankach zrzeszających26, a także ustawa Prawo bankowe oraz ustawa Prawo spółdzielcze27. 
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych określa zasady organizacji, działalności 
oraz zrzeszania się banków spółdzielczych i banków zrzeszających banki spółdzielcze, a także 
tworzenia i funkcjonowania systemu ochrony i zrzeszenia zintegrowanego. Zasady tworzenia, 
organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, a także zasady sprawowania nadzoru nad 
nimi zostały określone w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych28.

Ustawa o usługach płatniczych reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności przez instytucje 
płatnicze, małe instytucje płatnicze, dostawców świadczących usługę udostępniania infor-
macji o rachunku, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały 
zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, w tym za pośrednictwem agentów.

Zasady funkcjonowania BFG zawiera ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym29, która 
określa m.in. cel działalności, zadania oraz organizację BFG, zasady prowadzenia obowiązko-
wego systemu gwarantowania depozytów, przygotowywania i przeprowadzania przymusowej 
restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych niewypłacalnością, w tym m.in. zasady 
ochrony funkcjonowania systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych podczas przymusowej 
restrukturyzacji oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu realizowa-
nia zadań Funduszu. Spod ochrony gwarancyjnej BFG wyłączono pieniądz elektroniczny 
w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian 
za pieniądz elektroniczny.

Obok NBP i banków kluczowymi podmiotami infrastruktury rozrachunku papierów warto-
ściowych są KDPW SA, KDPW_CCP SA oraz domy maklerskie. Funkcjonowanie KDPW SA 
reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 46 tej ustawy działa 
on w formie spółki akcyjnej. Jego akcje mogą być wyłącznie imienne. Akcjonariuszami KDPW 
SA mogą być wyłącznie podmioty wymienione w ustawie, w tym spółki prowadzące rynek 
regulowany, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, NBP i inne podmioty prowadzące 
działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku 
transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi. Ustawa ta określa również zakres 
zadań, które KDPW SA może wykonywać, minimalną wysokość kapitału własnego, tryb 
uchwalania i treść regulaminu oraz procedurę wprowadzania w nim zmian, zasady uczest-
nictwa i rejestracji papierów wartościowych oraz zasady prowadzenia systemu rekompensat.

Funkcjonowanie KDPW SA jako CDPW podlega również rozporządzeniu CSDR, które określa 
jednolite w UE wymogi w zakresie świadczenia usługi rozrachunku oraz zasady tworzenia 
i prowadzenia CDPW. Rozporządzenie i jego akty wykonawcze30 szczegółowo regulują proce-
durę wydawania zezwolenia na prowadzenie CDPW i nadzorowania go przez tzw. właściwe 

26 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613 z późn. zm.).

27 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.).
28 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2386 z późn. zm.).
29 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depo-

zytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.).
30 W szczególności rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupeł-

niające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzor-
czych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 65 z 10.03.2017).
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i odpowiednie organy nadzoru, a także wymogi organizacyjne, w tym ustanowienie komitetu 
użytkowników i outsourcing, zasady prowadzenia działalności, w tym uczestnictwa i ustalania 
opłat, wymogi dotyczące usług, w tym dotyczące zachowania integralności emisji, segrega-
cji papierów wartościowych i ostateczności rozrachunku, wymogi ostrożnościowe, w tym 
w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym, biznesowym, operacyjnym, inwestycyjnym, 
i wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące połączeń operacyjnych. Zgodnie ze wspomnia-
nym rozporządzeniem tylko CDPW, które uzyskały zezwolenie na jego podstawie, mogą 
prowadzić systemy rozrachunku papierów wartościowych. Mogą też świadczyć usługi w całej 
UE po uprzednim zawiadomieniu właściwego organu nadzoru. Ponadto mają prawo dostępu 
do innych podmiotów tworzących infrastrukturę rynku (CCP i platform obrotu, które również 
mają dostęp do usług CDPW, oraz do innych CDPW), a także mogą świadczyć dodatkowe 
usługi bankowe, ale wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Zasady działania KDPW_CCP SA jako spółki, której KDPW SA przekazał wykonywanie czyn-
ności z zakresu rozliczania transakcji, określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 
a przede wszystkim rozporządzenie EMIR, na podstawie którego spółka ta otrzymała autory-
zację jako CCP. Rozporządzenie to wraz z aktami wykonawczymi określa jednolite wymogi 
w zakresie prowadzenia działalności przez CCP, w tym tryb udzielania zezwoleń na prowa-
dzenie CCP w UE. Zezwolenia te są wydawane przez krajowy organ nadzoru po zasięgnięciu 
opinii kolegium, złożonego m.in. z przedstawicieli organów nadzoru nad uczestnikami rynku 
(uczestnikami rozliczającymi CCP, platformami obrotu i centralnym depozytem), EUNGiPW 
(bez prawa głosu), a także banku centralnego emitującego walutę o największym znaczeniu 
dla danego CCP31, w której dokonywane są rozliczenia w tym CCP. W rozporządzeniu i aktach 
wykonawczych do niego32 sformułowano również szczegółowe wymogi organizacyjne, w tym 
dotyczące ustanowienia komitetu ds. ryzyka, ciągłości działania i outsourcingu, zasady pro-
wadzenia działalności, w tym uczestnictwa, opłat, segregacji i przenoszenia środków i pozycji, 
prawo korzystania ze środków przez CCP oraz wymogi dotyczące uzgodnień interoperacyj-
nych z innymi CCP.

Ponadto ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje działalność izb rozlicze-
niowych i izb rozrachunkowych prowadzących rozliczenie i rozrachunek transakcji, któ-
rych przedmiotem są instrumenty finansowe. Zgodnie z art. 68a ustawy izby te mogą być 
prowadzone wyłącznie przez spółkę akcyjną. Uruchomienie izby wymaga zezwolenia KNF 
wydanego po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP. Spółka prowadząca izbę może uczestniczyć 
w rozrachunkach dokonywanych przez NBP. Ustawa określa również zakres przedmiotu 
działalności izby, minimalną wysokość kapitału własnego, tryb uchwalania i treść regulaminu 
oraz procedurę wprowadzania w nim zmian33.

31 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełnia-
jącego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 244 z 2013 r.) 
unijne waluty o największym znaczeniu to trzy waluty o najwyższym względnym udziale w średnich 
otwartych pozycjach CCP na koniec dnia z tytułu wszystkich instrumentów finansowych rozliczanych 
przez CCP, obliczanych przez okres jednego roku, pod warunkiem że każdy z tych udziałów osobno jest 
wyższy niż 10%.

32 W szczególności rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełnia-
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. 
UE L 52 z 23.02.2013 z późn. zm.).

33 Zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej i rozrachunkowej uzyskał IRGiT SA, który nie podjął 
dotychczas działalności w tym zakresie.
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Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz z aktami wykonawczymi oraz rozporzą-
dzeniami UE reguluje także prowadzenie platform obrotu instrumentami finansowymi, tj. 
rynku regulowanego, alternatywnego systemu obrotu (ASO)34 i zorganizowanej platformy 
obrotu (OTF)35. W odniesieniu do rynku regulowanego ustawa wskazuje formę prawną ope-
ratora takiego rynku, wymogi kapitałowe, organizacyjne i ostrożnościowe, tryb udzielania 
zezwolenia przez KNF i treść regulaminu. Ponadto ww. akty prawne określają warunki 
prowadzenia działalności maklerskiej przez domy maklerskie i inne firmy inwestycyjne36. 
Ustawa określa formę prawną domu maklerskiego, wymogi kapitałowe, organizacyjne i ostroż-
nościowe, postępowanie naprawcze, tryb udzielania zezwolenia przez KNF na prowadzenie 
działalności maklerskiej przez firmy inwestycyjne oraz jego zakres, a także sposób prowa-
dzenia działalności, w tym obowiązek stosowania polityki best execution, wymogi korzy-
stania z outsourcingu, obowiązek zatrudniania osób mających odpowiednie kwalifikacje 
(tj. doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych), obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa i ciągłości świadczonych usług oraz ochrony interesów klientów i informacji 
poufnych. Zgodnie z ustawą domy maklerskie mogą tworzyć izby gospodarcze i prowadzić 
działalność maklerską na terytorium całej UE. Ustawa reguluje ponadto tryb prowadzenia 
działalności maklerskiej i powierniczej przez banki, a także zasady wykonywania zawodu 
maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi reguluje również zasady prowadzenia działalności polegającej na udostępnia-
niu informacji o transakcjach za pośrednictwem zatwierdzonego podmiotu publikującego 
(approved publication arrangement, APA), dostawcy informacji skonsolidowanych (consolidated 
tape provider, CTP) oraz zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (approved reporting 
mechanism, ARM).

W powyższym zakresie ustawa o obrocie instrumentami finansowymi odzwierciedla w pol-
skim porządku prawnym dyrektywę 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive II, 
MiFID II)37. Reguluje ona wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności przez firmy 
inwestycyjne oraz sposób prowadzenia takiej działalności, podmioty prowadzące platformy 
obrotu instrumentami finansowymi i dostawców usług w zakresie udostępniania informa-
cji, sposobu świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej 
przez firmy z państw trzecich, a także zasady sprawowania nadzoru nad ww. podmiotami. 
Uzupełnieniem powyższych przepisów są regulacje rozporządzenia 600/2014/UE (Markets in 
Financial Instruments Regulation, MiFIR)38.

34 ASO to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony poza rynkiem regulowanym 
wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że 
do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób 
niemający charakteru uznaniowego.

35 OTF (organised trading facility) to zorganizowana platforma obrotu, przez którą rozumie się wielostronny 
system kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży obligacji, 
strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji, instrumentów pochodnych lub pro-
duktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez 
dostawę, niebędący rynkiem regulowanym ani ASO.

36 Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy firma inwestycyjna to dom maklerski, bank prowadzący działalność makler-
ską, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium RP oraz zagraniczna 
osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadząca na tery-
torium RP działalność maklerską.

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/65 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. 
UE L 173/349 z 12.06.2014).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 z późn. zm.).
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Rozporządzenie EMIR reguluje zasady sprawowania nadzoru nad repozytoriami transakcji 
oraz prowadzenia przez nie działalności. Zgodnie z rozporządzeniem repozytoria transakcji 
podlegają bezpośrednio obowiązkowi rejestracji i nadzorowi EUNGiPW.

W celu wsparcia osób fizycznych w sporach z podmiotami rynku finansowego na podsta-
wie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym39 została utworzona w Polsce instytucja Rzecznika Finansowego. Ustawa ta okre-
śla zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego składanych przez 
klientów tych podmiotów, działania Rzecznika Finansowego oraz zasady funkcjonowania 
Funduszu Edukacji Finansowej. Działania Rzecznika Finansowego koncentrują się na udziela-
niu porad, dokonywaniu interwencji i udziale w postępowaniach polubownych, aż po wsparcie 
w trakcie postępowania sądowego.

2.3. Regulacje dotyczące rynku usług płatniczych

Kluczowe regulacje dotyczące funkcjonowania rynku usług płatniczych w Polsce zawiera 
ustawa o usługach płatniczych, która określa zasady świadczenia usług płatniczych, a także 
warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego oraz zasady sprawowania nadzoru 
nad podmiotami świadczącymi usługi płatnicze i nad funkcjonowaniem schematów płatni-
czych. Ustawa ta została dostosowana do wymogów dyrektywy 2015/2366 (Payment Services 
Directive II, PSD II)40, której celem jest utworzenie spójnych ram prawnych dotyczących rynku 
usług płatniczych w UE, uwzględniających rozwój nowych technologii. Należy zauważyć, że 
w wyniku wdrożenia dyrektywy PSD II w ustawie o usługach płatniczych wprowadzono m.in. 
nowe rodzaje usług płatniczych, takie jak usługa inicjowania transakcji płatniczej (payment 
initiation service, PIS) czy usługa dostępu do informacji o rachunku (account information service, 
AIS). Bazują one na dostępie do rachunku płatniczego, ale są świadczone przez dostawców, 
którzy mogą nie prowadzić tego rachunku. W konsekwencji rozszerzono katalog dostawców 
usług płatniczych przez objęcie nim również dostawców świadczących ww. usługi.

W ustawie o usługach płatniczych wprowadzono także regulacje ustanowione przez dyrek-
tywę 2009/110/WE (Electronic Money Directive II, EMD II)41 w zakresie wydawania, wykupu 
i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz świadczenia usług płatniczych przez instytucje 
pieniądza elektronicznego, a także nadzoru nad tymi podmiotami. Ponadto ustawa wdrożyła 
postanowienia dyrektywy 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, PAD)42, ustanawiające 
zasady dotyczące przejrzystości i porównywalności opłat pobieranych od konsumentów 
w odniesieniu do ich rachunków płatniczych, przenoszenia rachunków płatniczych w kraju 
oraz ułatwiania konsumentom ich otwierania za granicą, a także zasady dotyczące prowa-

39 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038 z późn. zm.).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 z 23.12.2015 
z późn. zm.).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podej-
mowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościo-
wego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 
2000/46/WE (Dz. Urz. WE L 267 z 10.10.2009 z późn. zm.).

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/92 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porówny-
walności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014).
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dzenia podstawowego rachunku płatniczego. Ustawa przewiduje, że podstawowy rachunek 
płatniczy może otworzyć konsument niemający w polskiej walucie innego rachunku płatni-
czego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W ramach tego rachunku będzie mógł 
na preferencyjnych warunkach wykonywać wpłaty i wypłaty środków pieniężnych, zlecać 
polecenia przelewu i zapłaty, jak również dokonywać transakcji przy użyciu karty płatniczej.

Ponadto na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym 
dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanym rachunkom 
prowadzonym przez tych dostawców43. Rozporządzenie to określa m.in. sposób nadawania 
unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez niebankowych 
dostawców usług płatniczych. Przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi nakładają na 
tych dostawców obowiązek numerowania rachunków płatniczych unikatowymi identyfika-
torami zgodnymi ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB) w odniesieniu do 
rachunków wykorzystywanych do rozliczeń krajowych oraz standardem Międzynarodowego 
Numeru Rachunku Bankowego (International Bank Account Number, IBAN) w odniesieniu 
do rachunków wykorzystywanych do rozliczeń transgranicznych. Pozwoli im to na bardziej 
efektywny udział w krajowym i europejskim systemie płatniczym.

W ustawie Prawo bankowe przedstawiono możliwe sposoby dokonywania rozliczeń pienięż-
nych za pośrednictwem banków, tj. gotówkowe (czekiem gotówkowym lub przez wpłatę 
gotówki na rachunek wierzyciela) i bezgotówkowe (w szczególności za pośrednictwem pole-
cenia przelewu, polecenia zapłaty, czeku rozrachunkowego czy karty płatniczej).

Zasady dotyczące transgranicznych poleceń przelewu i poleceń zapłaty zostały określone 
w rozporządzeniu 924/200944, ostatnio zmienionym przez rozporządzenie 2019/51845. Jego 
celem jest zapewnienie, by opłaty za płatności transgraniczne w euro na terytorium UE były 
takie same jak opłaty z tytułu odpowiadających im płatności krajowych o tej samej wartości 
w walucie państwa członkowskiego. Zasady dotyczące poleceń przelewu i poleceń zapłaty 
w euro w UE, w tym wymogi techniczne i handlowe, obecnie spełniane tylko przez sche-
maty SEPA (Single Euro Payment Area), zostały ustanowione w rozporządzeniu 260/201246. 
Jednolite wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do transakcji płatniczych realizo-
wanych za pomocą kart na terytorium UE zostały określone w rozporządzeniu 2015/75147. 
Określa ono m.in. zasady realizowania transakcji płatniczych przy użyciu kart i udzielania 
licencji. Ze względu na to, że ustanawia rozdzielność systemów kart płatniczych i podmiotów 

43 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów 
rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów 
nadawanym rachunkom prowadzonym przez tych dostawców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1360).

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 924/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie nr 2560/2001/WE (Dz. Urz. WE 
L 266 z 9.10.2009).

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii 
i opłat za przeliczenie waluty (Dz. Urz. UE L 91/36 z 29.03.2019).

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające 
wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmie-
niające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. WE L 94 z 30.03.2012).

47 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat 
interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 
z 19.05.2015).
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obsługujących transakcje, zakazuje ograniczania tzw. co-badgingu oraz wprowadza ogranicze-
nia wysokości opłaty interchange z tytułu pojedynczej transakcji płatniczej dokonanej kartą.

Dyrektywa 2015/84948 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do pra-
nia pieniędzy lub finansowania terroryzmu została wdrożona do polskiego porządku praw-
nego przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu49.

2.4. Regulacje dotyczące systemów płatności i schematów płatniczych

Regulacje dotyczące funkcjonowania kluczowej infrastruktury systemu płatniczego, tj. syste-
mów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, zostały zawarte w ustawie 
o ostateczności rozrachunku oraz w odpowiednich przepisach ustawy Prawo upadłościowe50 
i ustawy Prawo restrukturyzacyjne51. Regulacje te zapewniają m.in. ostateczność rozrachunku 
w tych systemach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wyeliminowania 
ryzyka wynikającego z ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
wobec podmiotu będącego uczestnikiem takiego systemu.

W ramach ww. aktów prawnych do polskiego porządku prawnego zostały wprowadzone m.in. 
regulacje zawarte w dyrektywie 98/26/WE (Settlement Finality Directive, SFD)52, której pod-
stawowym celem było ograniczenie ryzyka związanego z transferem instrumentów finanso-
wych i środków pieniężnych, w szczególności ryzyka niewypłacalności uczestników systemu. 
Na podstawie tej dyrektywy ustawa o ostateczności rozrachunku określa systemy systemowo 
ważne, wobec których stosuje się ochronę zleceń rozrachunku wynikającą z zasady osta-
teczności rozrachunku. Zgodnie z tą zasadą zlecenia wprowadzone do systemu nie mogą 
być podważone w ramach jakichkolwiek procedur (np. postępowania upadłościowego czy 
restrukturyzacyjnego) ani odwołane przez stronę transakcji od momentu określonego przez 
zasady funkcjonowania systemu. Ustawa o ostateczności rozrachunku reguluje również 
kwestię sprawowania nadzoru nad ww. systemami i przyznaje w tym zakresie kompetencje 
NBP w odniesieniu do systemów płatności oraz KNF we współpracy z NBP w odniesieniu 
do systemów rozrachunku papierów wartościowych. 

Przepisy dotyczące funkcjonowania schematów płatniczych, w tym systemów kart płatniczych, 
zawarto w ustawie o usługach płatniczych. Zgodnie z tą ustawą Prezesowi NBP powierzono 
sprawowanie nadzoru nad schematami płatniczymi prowadzonymi przez organizacje płat-
nicze. Nadzór ten w szczególności polega na wydawaniu zezwolenia na prowadzenie oraz 
zmianę zasad funkcjonowania schematu płatniczego czy dokonywaniu oceny jego działania. 
W ten sposób w zakresie określonym w ustawie objęto nadzorem m.in. działające w Polsce 
systemy kart płatniczych, np. Visa i Mastercard.

48 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania 
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 5.06.2015).

49 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).

50 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
51 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.).
52 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/26/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia 

rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998  
z późn. zm.).
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Sposób przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych 
reguluje zarządzenie Prezesa NBP 30/2017. Zarządzenie to określa ogólne zasady przepro-
wadzania między bankami rozliczeń i rozrachunków w złotych i w euro, definiuje, czym 
jest rozliczenie międzybankowe i rozrachunek międzybankowy, oraz reguluje, gdzie może 
zostać skierowane zlecenie płatnicze w celu przeprowadzenia rozliczenia międzybankowego 
i gdzie przeprowadzany jest rozrachunek międzybankowy w złotych, a gdzie w euro. Ponadto 
reguluje m.in. kwestie związane z przeprowadzaniem rozliczenia międzybankowego przez 
banki prowadzące rachunki innych banków oraz przeprowadzaniem rozliczenia międzyban-
kowego w drodze bezpośredniej wymiany zleceń płatniczych między bankami i rejestracji 
wynikających z nich zobowiązań lub należności, a także kwestie dokonywania rozrachunku 
w systemach płatności wysokokwotowych prowadzonych przez NBP, tj. systemie SORBNET2 
(w złotych) oraz systemie TARGET2-NBP (w euro).

Zarządzenie Prezesa  7/2017 w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych 
reguluje m.in. kwestie nadawania numerów bankom, numerów ewidencyjnych ich jednost-
kom organizacyjnym, numerów rozliczeniowych służących do identyfikacji jednostek w roz-
liczeniach lub rozrachunkach międzybankowych (a więc w praktyce w celu zapewnienia 
sprawnego uczestnictwa banków w systemach płatności) oraz zasady numerowania rachun-
ków bankowych prowadzonych w bankach oraz zasady postępowania z nimi w przypadku 
przekształceń własnościowych. Zgodnie z tym zarządzeniem w sektorze bankowym obliga-
toryjne są numery rachunków bankowych odpowiadające standardom NRB (w odniesieniu 
do rozliczeń krajowych) oraz standardom IBAN (w przypadku rozliczeń transgranicznych).

2.5. Regulacje dotyczące systemów rozrachunku papierów wartościowych

Głównymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce są: 
ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o ofercie publicznej53. Z punktu 
widzenia funkcjonowania systemu rozrachunku papierów wartościowych oprócz ustawy 
o ostateczności rozrachunku największe znaczenie ma ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi. Reguluje ona zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności 
w obszarze obrotu instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestni-
czących w tym obrocie oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. W szczególności określa 
katalog instrumentów finansowych (w tym papierów wartościowych), zasady ich demate-
rializacji i przenoszenia zawartych w nich praw, rodzaje platform obrotu instrumentami 
finansowymi (rynek regulowany, ASO i OTF) i zasady ich prowadzenia (w tym zasady pro-
wadzenia handlu algorytmicznego i posługiwania się techniką handlu algorytmicznego 
o wysokiej częstotliwości), sposób prowadzenia działalności przez podmiot systematycznie 
internalizujący transakcje54, zasady działania depozytu papierów wartościowych (w tym 
zasady prowadzenia kont depozytowych, rachunków papierów wartościowych i rachunków 
zbiorczych) i ewidencji instrumentów pochodnych (w tym zasady prowadzenia kont rozlicze-
niowych oraz rachunków derywatów), a także zasady prowadzenia rozliczeń i rozrachunku 
transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Przepisy te w znacznej części 
odzwierciedlają regulacje dyrektywy MiFID II. 

53 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

54 Jest to firma inwestycyjna, która w sposób zorganizowany, częsty, systematycznie i w znacznych wielko-
ściach zawiera transakcje na własny rachunek, wykonując zlecenia klientów poza rynkiem regulowanym, 
ASO lub OTF, bez prowadzenia ASO lub OTF.
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Szczegółowe wymogi w zakresie prowadzenia depozytu oraz systemów rozrachunku papierów 
wartościowych przez CDPW zawiera również rozporządzenie CSDR, które określa zasady 
świadczenia usług (zachowania integralności emisji, segregacji papierów wartościowych 
czy ostateczności rozrachunku), wymogi ostrożnościowe (w zakresie zarządzania ryzykiem 
prawnym, biznesowym, operacyjnym, inwestycyjnym czy wymogi kapitałowe), wymogi 
w zakresie dyscypliny rozrachunku, obowiązek rejestracji papierów wartościowych w formie 
zapisu księgowego, a także wymogi odnoszące się do harmonizacji cyklu rozrachunkowego 
i połączeń operacyjnych między CDPW. Transakcje, których przedmiotem są instrumenty 
finansowe, podlegają również ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych55 oraz 
ustawie o obligacjach56, a także rozporządzeniu 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybra-
nych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego57.

Przepisy krajowe w zakresie rynku kapitałowego uzupełnia rozporządzenie MiFIR. W odnie-
sieniu do platform obrotu i firm inwestycyjnych, w tym prowadzących działalność w charakte-
rze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, określa ono szczegółowe wymogi 
w zakresie przejrzystości przed- i potransakcyjnej oraz przechowywania i raportowania 
organom nadzoru danych dotyczących transakcji. MiFIR wprowadza również obowiązek 
zawierania na rynku regulowanym, ASO lub OTF transakcji, których przedmiotem są nie-
które klasy instrumentów pochodnych objęte obowiązkiem rozliczenia za pośrednictwem 
CCP. Ponadto operatorzy rynków regulowanych muszą zapewnić, że wszystkie zawierane 
na tych rynkach transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, są rozliczane 
przez CCP. Rozporządzenie nakłada na CCP i operatorów platform obrotu wymóg zapew-
nienia niedyskryminacyjnego dostępu do świadczonych usług. Obowiązek monitorowania 
przestrzegania przepisów rozporządzenia został nałożony na EUNGiPW oraz na krajowe 
organy nadzoru, które zostały dodatkowo wyposażone w prawo interwencji produktowej58 
i środki ograniczania koncentracji pozycji.

Dyrektywa MiFID II oraz rozporządzenie MiFIR zastąpiły dyrektywę MiFID I59 z 2004 r. 
Pakiet tych przepisów został wprowadzony po wybuchu światowego kryzysu finansowego 
w 2008 r. w celu uzupełnienia luk zidentyfikowanych przez Komisję Europejską podczas 
przeglądu dyrektywy MiFID I.

Ważnym segmentem rynku finansowego jest rynek instrumentów pochodnych, na którym 
większość transakcji jest zawierana w drodze bilateralnych negocjacji między kontrahen-
tami60, poza platformami obrotu. Istotnie ogranicza to przejrzystość tego rynku i tworzy 
między jego uczestnikami znaczną asymetrię informacji, która w sytuacjach kryzysowych 
może negatywnie wpływać na stabilność systemu finansowego. Z tego względu po wybu-
chu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. podjęto działania regulacyjne mające 

55 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891 
z późn. zm.).

56 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483).
57 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 
z 24.03.2012 z późn. zm.).

58 Prawo wprowadzenia przez organ nadzoru zakazu lub ograniczenia: dotyczącego wprowadzania do obrotu, 
dystrybucji lub sprzedaży określonych instrumentów finansowych albo dotyczącego rodzaju działalności 
lub praktyki finansowej.

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 145 z 30.04.2004).

60 Według danych Komisji Europejskiej derywaty te stanowią 95% całego rynku instrumentów pochodnych.
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na celu poprawę przejrzystości i stabilności funkcjonowania tego rynku. Zdecydowano 
o wprowadzeniu obowiązku rozliczania niektórych transakcji pochodnych OTC przez CCP, 
stosowania wymogów ostrożnościowych i operacyjnych przez strony transakcji nieobjęte 
ww. obowiązkiem rozliczania przez CCP oraz przekazywania danych na temat wszystkich 
operacji realizowanych na rynku instrumentów pochodnych do specjalnie w tym celu 
utworzonych repozytoriów transakcji61. W UE kwestie te reguluje rozporządzenie EMIR, 
które wraz z aktami wykonawczymi określa wymogi ostrożnościowe dla CCP, w szczegól-
ności sposób zarządzania przez CCP ekspozycją wobec uczestników rozliczających i innych 
CCP, z którymi ma połączenia operacyjne, czyli ryzykiem kredytowym i płynności, zasady 
pobierania depozytów zabezpieczających (margin), wkładów do funduszy rozliczenio-
wych, posiadania zasobu celowego, pozyskiwania płynności oraz kolejności wykorzystania 
ww. środków w razie niewywiązania się ze zobowiązań przez uczestnika rozliczającego, 
a także wymogi dotyczące przyjmowanych zabezpieczeń (collateral) i polityki inwestycyjnej. 
Rozporządzenie EMIR określa szczegółowe wymogi wobec stron transakcji niepodlega-
jących obowiązkowi rozliczania za pośrednictwem CCP, w szczególności nakłada wymóg 
pobierania depozytu zabezpieczającego, monitorowania wartości zabezpieczenia i posia-
dania odpowiedniego kapitału przez strony transakcji. Ponadto rozporządzenie to reguluje 
zakres i sposób zbierania, przechowywania i udostępniania danych przez repozytoria 
transakcji oraz określa szczegółowe wymogi w zakresie organizacyjnym, operacyjnym, 
ochrony informacji, dostępu do usług dla podmiotów zobowiązanych oraz publikowania 
i udostępniania otrzymanych informacji.

Natomiast kwestię transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych (tj. repo62, 
pożyczki papierów wartościowych czy sell-buy back, SBB) i ponownego ich wykorzystania 
reguluje rozporządzenie 2015/236563 (Securities Financing Transactions Regulation, SFTR). 
Transakcje te umożliwiają inwestorom wykorzystanie posiadanych przez nich papierów war-
tościowych jako zabezpieczenia przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Podobnie 
jak w przypadku instrumentów pochodnych z rynku OTC także w odniesieniu do trans-
akcji SFT w wyniku światowego kryzysu finansowego pojawiła się potrzeba zwiększenia 
przejrzystości i ograniczenia ryzyka występującego w tym obszarze rynku. W związku z 
tym SFTR nakłada na kontrahentów obowiązek przekazywania danych o transakcjach SFT 
do repozytoriów transakcji zarejestrowanych w UE (nie dotyczy to banków centralnych), 
informowania inwestorów o zawieraniu tego typu transakcji przez fundusze inwestycyjne 
oraz uzyskania wcześniejszej zgody i poinformowania o ryzyku w razie ponownego wyko-
rzystywania papierów wartościowych otrzymanych jako zabezpieczenie.

61 Decyzje w tym zakresie zostały podjęte na szczycie G20 w Pittsburgu we wrześniu 2009 r.
62  Transakcja, w której jedna ze stron zbywa określone papiery wartościowe i jednocześnie zobowiązuje się 

do  ich odkupienia w późniejszym terminie po z góry określonej cenie (tzw. cenie odkupu).
63  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania 
oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015).
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Formy rozliczeń pieniężnych 
(instrumenty płatnicze)

3.1. Opis ogólny

Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo bankowe rozliczenia pieniężne64 mogą być przeprowadzane 
w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W obu formach rozliczeń mogą być wykorzysty-
wane papierowe lub informatyczne nośniki danych.

Płatności gotówkowe są realizowane przy użyciu gotówki, w tym przez wpłatę gotówki 
na rachunek wierzyciela oraz czekiem gotówkowym65. Z kolei do płatności bezgotówkowych 
zalicza się transakcje realizowane w szczególności za pomocą polecenia przelewu, polecenia 
zapłaty, kart płatniczych i czeków rozrachunkowych.

3.2. Płatności gotówkowe

Gotówka, a więc banknoty i monety, są znakami pieniężnymi66 wyrażonymi w jednostce 
monetarnej złoty (PLN)67. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej NBP przysługuje 
wyłączne prawo emisji pieniądza. NBP odpowiada też za jego wartość68.

Złoty ma następujące nominały:
 § banknoty: 10 zł; 20 zł; 50 zł; 100 zł; 200 zł; 500 zł,
 § monety: 1 gr (0,01 zł); 2 gr (0,02 zł); 5 gr (0,05 zł); 10 (0,10 zł); 20 gr (0,20 zł); 50 gr 
(0,50 zł); 1 zł; 2 zł; 5 zł.

Na koniec 2018 r. około 98% wartości gotówki w obiegu stanowiły banknoty. Gotówka jest obec-
nie powszechnie akceptowana w punktach handlowo-usługowych. Służy do realizacji głównie 
płatności niskokwotowych. W badaniu NBP obejmującym dane za 2016 r., które dotyczyło 
czynników oddziałujących na wielkość obrotu gotówkowego w Polsce69, wskazano, że płatności 
do kwoty 10 zł w 80% są realizowane za pomocą gotówki. Struktura ilościowa i wartościowa 
instrumentów płatniczych wykorzystywanych w płatnościach detalicznych, w tym gotówki 
i bezgotówkowych instrumentów płatniczych, może zostać określona m.in. na podstawie badań 
konsumentów lub przedsiębiorstw (w odniesieniu do gotówki) oraz danych statystycznych zbiera-

64 Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna 
ze stron rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) ma rachunek bankowy.

65 Rozliczenia czekowe podlegają uregulowaniom ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 462).

66 Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi 
środkami płatniczymi na obszarze RP i powinny być akceptowane.

67 1/100 część jednostki monetarnej złoty nosi nazwę grosz (gr).
68 Art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 

z późn. zm.)
69 A. Manikowski, „Raport z badania czynników oddziałujących na wielkość obrotu gotówkowego w Polsce”, 

NBP Warszawa 2017, s. 58; https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot-gotowkowy/raport-gotowka-2016.pdf, 
dostęp: październik 2019.
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nych przez NBP (w odniesieniu do bezgotówkowych instrumentów płatniczych) i może się różnić 
w zależności od przyjętej metodyki i daty realizacji badania. Należy dodać, że wykorzystanie 
gotówki w codziennych płatnościach w 2016 r. określono na poziomie 53,9% (wariant „2016c” 
na wykresie 3.1); w ujęciu wartościowym jej udział wyniósł 40,7%. W innym ogólnopolskim 
reprezentatywnym badaniu konsumentów NBP przeprowadzonym w 2016 r.70 struktura płatności 
Polaków za zakupy w sklepach i za usługi, w tym za zakupy internetowe, wyniosła: gotówka 
63,4%, karty płatnicze 32,5%, polecenia przelewu 4,1% (wariant „2016b” na wykresie 3.1). Z kolei 
w badaniu przedsiębiorców zrealizowanym w 2016 r. udział płatności gotówkowych w liczbie 
płatności detalicznych oszacowano na 68,1% (wariant „2016a” na wykresie 3.1). Zgodnie z wyni-
kami badania konsumentów zrealizowanego w 2018 r. respondenci zadeklarowali, że stosują 
gotówkę do realizacji 57% transakcji w fizycznych punktach sprzedaży (POS)71.

Wykres 3.1. Udział płatności gotówkowych i bezgotówkowych w liczbie płatności 
detalicznych w Polsce72
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Źródło: opracowanie NBP.

Do gotówkowych rozliczeń pieniężnych zalicza się także czek gotówkowy. Stanowi on dyspo-
zycję wystawcy czeku udzieloną bankowi, by obciążył rachunek wystawcy kwotą, na którą 
czek został wystawiony, oraz wypłacił tę kwotę okazicielowi lub osobie wskazanej na czeku. 
W Polsce czeki gotówkowe nie zdobyły popularności i obecnie są wykorzystywane w kilku-
dziesięciu transakcjach rocznie.

Również Poczta Polska SA jest upoważniona do świadczenia niektórych usług finansowych, m.in. 
realizacji przekazów pocztowych73. Przekaz pocztowy jest stosowany do przekazywania gotówki 
pomiędzy osobami niekorzystającymi z rachunków bankowych. W takim przypadku jeden 

70 T. Koźliński, „Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016”, 
NBP, Warszawa 2017. Struktura płatności w badaniu nie obejmuje płatności z tytułu miesięcznych opłat 
za energię elektryczną, gaz, czynsz, telefon komórkowy, Internet, itd. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/
obrot_bezgotowkowy/Polacy-na-temat-uslug-bankowych_2016.pdf, dostęp: październik 2019 r.

71 M. Polasik, M. Jakubowska, A. Meler, M. Makowska, „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart 
w Polsce: badanie konsumenckie 2018”, Polasik Research, raport badawczy, Toruń 2019, cyt. za: „Polacy 
zwolennikami płatności bezgotówkowych”, „Rzeczpospolita”, 6 czerwca 2019 r. Badanie konsumentów 
przeprowadzone przez Kantar Polska na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1500 respondentów 
metodą CATI.

72 Badania konsumenckie instrumentów płatniczych wykorzystywanych w płatnościach gotówkowych i bez-
gotówkowych były wykonane jedynie w latach zaprezentowanych na wykresie

73 Poczta Polska SA, http://www.poczta-polska.pl/finanse/przekazy/przekazy-krajowe/przekaz-pocztowy-kra-
jowy/, dostęp: październik 2019 r.
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urząd pocztowy przyjmuje wpłatę gotówkową (wraz z prowizją) od nadawcy, a drugi wypłaca 
ją odbiorcy przekazu74. 

Podstawowa sieć placówek Poczty obejmowała na koniec 2018 r. 7047 urzędów i placówek 
agencyjnych.

3.3. Płatności bezgotówkowe

Liczba transakcji bezgotówkowych systematycznie rośnie. Najwięcej transakcji w 2018 r. 
dokonano przy użyciu kart płatniczych. Ich udział w łącznej liczbie transakcji bezgotów-
kowych wyniósł 62,4%. Drugim pod względem wykorzystania rodzajem rozliczeń bezgo-
tówkowych było polecenie przelewu (37,2% łącznej liczby transakcji bezgotówkowych). 
Najmniej płatności dokonywano za pomocą polecenia zapłaty (0,4%) i czeków (0,001%). 
Należy zauważyć, że jeszcze w 2014 r. pod względem liczby transakcji polecenie przelewu 
stanowiło 51,1% wszystkich transakcji bezgotówkowych. W 2015 r. po raz pierwszy w historii 
ich udział spadł poniżej 50% i wyniósł 45,3%, a dominującym instrumentem bezgotówko-
wym stała się karta płatnicza (osiągnęła 54,2%). Strukturę transakcji bezgotówkowych dla 
poszczególnych instrumentów płatniczych zaprezentowano na wykresie 3.2.

Wykres 3.2 Udział poszczególnych instrumentów bezgotówkowych w ogólnej liczbie 
transakcji bezgotówkowych w Polsce w 2018 r.
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Źródło: opracowanie NBP.

3.3.1. Karty płatnicze

Karta płatnicza75 jest instrumentem płatniczym wydawanym przez banki oraz inne instytu-
cje finansowe mające stosowne licencje we współpracy z organizacjami płatniczymi, takimi 

74 Poczta Polska SA realizuje usługę przekazu pocztowego z wykorzystaniem nie tylko gotówki, ale i innych 
form płatności, tj. opłacenie usługi może nastąpić nie tylko w placówce pocztowej w formie gotówkowej, 
ale również z wykorzystaniem bezgotówkowej formy płatnosci, w tym karty płatniczej lub usługi BLIK.

75 Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych karta płatnicza jest kartą uprawniającą do wypłaty gotówki lub 
umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, 
akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.
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jak Visa, Mastercard, Diners Club oraz American Express. Do podstawowych transakcji, 
których można dokonywać przy użyciu kart płatniczych, należą:

 § płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych,
 § płatności w sklepach internetowych,
 § wypłata gotówki z bankomatu,
 § wypłata gotówki podczas dokonywania transakcji bezgotówkowej (tzw. cash back).

W ciągu ostatnich kilku lat karty płatnicze stały się jednym z najpopularniejszych instru-
mentów płatniczych w Polsce. Zgodnie z wynikami badania w 2011 r. ich udział szacowano 
na zaledwie 16,5%76. Z kolei dwa przeprowadzone niezależnie od siebie badania z 2016 r. 
wykazały, że liczbowy udział płatności kartami płatniczymi w Polsce we wszystkich płat-
nościach detalicznych dokonywanych przez konsumentów zawierał się w przedziale od 33% 
do 42,5%77, a według ostatniego dostępnego badania z 2018 r. wyniósł 38%78.

3.3.1.1. Wydawanie kart 

Liczba wydanych kart płatniczych dynamicznie rośnie. Na koniec 2008 r. w Polsce było 
30,3 mln kart płatniczych, a na koniec 2018 r. ich liczba wzrosła do 41,2 mln.

Z punktu widzenia sposobu rozliczania transakcji karty płatnicze można podzielić na debe-
towe, kredytowe, obciążeniowe oraz przedpłacone. Karta debetowa umożliwia dokonywa-
nie transakcji w ciężar i do wysokości środków dostępnych na rachunku. Karta kredytowa 
pozwala na dokonywanie transakcji do wysokości limitu kredytowego (udostępnianego 
przez wydawcę karty), zaś zaciągnięty kredyt powinien zostać spłacony w terminie wyzna-
czonym przez wydawcę. W przypadku braku spłaty całej kwoty zadłużenia w wyznaczonym 
terminie, od pozostałej do spłacenia kwoty, naliczane są umowne odsetki. Karta obciąże-
niowa, zwana również kartą typu charge, oferuje natomiast odroczony termin płatności, 
a powstałe zobowiązanie należy spłacić na koniec okresu rozliczeniowego, zazwyczaj raz 
w miesiącu. Z kolei karta przedpłacona (tzw. pre-paid) wymaga wcześniejszego zasilenia 
środkami pieniężnymi z rachunku, do którego jest przypisana.

Spośród wszystkich wydanych w Polsce kart płatniczych najbardziej rozpowszechnione są 
karty debetowe. Na koniec 2018 r. stanowiły 79% wszystkich wydanych kart, natomiast karty 
kredytowe 14%, karty przedpłacone 6%, a karty obciążeniowe 1%. Na wykresie 3.3 zapre-
zentowano liczbę kart płatniczych wydanych w latach 2011–2018 w podziale na ich rodzaje.

76 T. Koźliński, „Zwyczaje płatnicze Polaków”, Warszawa 2013, s. 123, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/
zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf.

77 A. Manikowski, „Raport…”, op. cit., s. 58, T. Koźliński, „Wybrane…”, op. cit., s. 48. W obu wyżej wymienio-
nych badaniach respondentami byli konsumenci.

78 M. Polasik, M. Jakubowska, A. Meler, M. Makowska, „Zwyczaje...” op. cit.



Rozdział 3

Narodowy Bank Polski44

Wykres 3.3. Liczba wydanych kart płatniczych w Polsce w latach 2011–2018 (w mln)

Źródło: opracowanie NBP.

Oprócz kart płatniczych wydawanych przez banki z siedzibą w Polsce dostępne są na naszym 
rynku również karty wydawane przez zarejestrowane w UE instytucje pieniądza elektro-
nicznego i instytucje płatnicze (np. Revolut czy Monese) oraz banki, w tym tzw. challanger 
banks – czyli relatywnie małe i stosunkowo młode banki skupiające się na świadczeniu 
wybranych usług bankowych czy płatniczych (np. N26 czy Monzo)79.

3.3.1.2. Akceptowanie kart płatniczych

Równolegle z popularyzacją kart płatniczych w Polsce rośnie liczba miejsc, w których karty 
płatnicze są akceptowane. W latach 2011–2018 potroiła się liczba akceptantów, placówek 
akceptujących karty oraz terminali w fizycznych punktach sprzedaży (POS)80 (wykres 3.4). 
Na koniec 2018 r. na polskim rynku funkcjonowało 368 tys. akceptantów kart płatniczych, 
609 tys. placówek oraz 786 tys. terminali POS.

Należy dodać, że nie wszystkie punkty handlowo-usługowe, przedsiębiorcy lub instytucje 
publiczne akceptują karty płatnicze. Według badania z 2016 r.81 kartami można było zapłacić 
u około 24% przedsiębiorców, w tym w ponad 60% sklepów oraz ponad 50% firm z branży 
HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie)82.

79 Aktualne informacje dotyczące dostępnych w Polsce rozwiązań w tym zakresie są dostępne w cyklicznej 
publikacji NBP pt. „Ocena funkcjonowania systemu płatniczego” https://www.nbp.pl/home.aspx? f=/sys-
templatniczy/ocena/ocena.html

80 Imprintery, czyli urządzenia służące do ręcznej akceptacji kart, tj. bez połączenia z siecią Internet, zali-
czono tu do terminali POS. Imprintery zostały wycofane z polskiego rynku w 2014 r.

81 M. Polasik, „Rynek płatności detalicznych w Polsce. Zasięg akceptacji – Wolumeny transakcji – Szanse dla 
innowacji”, raport badawczy, Polasik Research, grudzień 2017, s. 47.

82 W raporcie M. Polasik, „Rynek płatności…”, op. cit., s. 48 wskazano, że karty płatnicze były najczęściej 
akceptowane w następujących branżach: gastronomia (59% transakcji), hotele i motele (56%), stacje paliw 
(81%), sklepy kosmetyczne, medyczne i apteki , (79%), sklepy z odzieżą i obuwiem (76%), mniejsze sklepy 
spożywcze (69%) oraz super- i hipermarkety (100%).

mln
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Rozwój sieci akceptacji kart płatniczych jest wspierany przez działania Fundacji Polska 
Bezgotówkowa83. Oferuje ona bezpłatne terminale płatnicze dla podmiotów, które do tej 
pory nie przyjmowały płatności kartami płatniczymi.

Wykres 3.4. Sieć akceptacji kart płatniczych w Polsce w latach 2011–2018 (w tys.)

Źródło: opracowanie NBP.

3.3.1.3. Karty zbliżeniowe

Rynek kart płatniczych w Polsce przeszedł w ciągu ostatnich 10 lat istotne zmiany w wyniku 
wprowadzenia technologii zbliżeniowej, która znacznie przyspiesza i ułatwia płatności 
w fizycznych punktach sprzedaży84. Pierwsze karty zbliżeniowe wydano w Polsce w grudniu 
2007 r. Na koniec 2018 r. taką funkcję miało 84% wszystkich kart płatniczych wydanych 
w Polsce. Równocześnie rozwijano stacjonarną sieć akceptacji kart płatniczych w tech-
nologii zbliżeniowej. Na koniec 2018 r. niemal 100% terminali POS umożliwiało akcep-
towanie i dokonywanie płatności zbliżeniowych kartami. Spopularyzowanie tej metody 
dokonywania płatności detalicznych, niezależnie od prostoty i wygody płacenia nią przez 
konsumentów, było możliwe dzięki organizowaniu intensywnych akcji marketingowych 
przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard oraz banki wydające karty, a ponadto dzięki 
wprowadzeniu przez ww. organizacje płatnicze, wydawców kart i agentów rozliczeniowych 
samoregulacji (na podstawie rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego z 30 września 
2013 r.), której celem było zwiększenie ochrony posiadaczy kart z funkcją zbliżeniową, 
i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa wykorzystywania takich kart i zaufania do nich 
ze strony posiadaczy.

Udział transakcji zbliżeniowych w ogólnej liczbie transakcji dokonanych za pomocą kart 
płatniczych w Polsce w IV kwartale 2018 r. wyniósł 76,5%.

83 Fundacja Polska Bezgotówkowa powstała we wrześniu 2017 r., zaś Program Wsparcia Obrotu 
Bezgotówkowego uruchomiony został w styczniu 2018 r. W 2018 r. dzięki działaniom Fundacji liczba 
terminali POS zwiększyła się o około 100 tys. szt.

84 Transakcja kartą zbliżeniową w terminalu POS do wysokości 50 zł nie wymaga podania kodu PIN. Od 2020 r. 
limit transakcji zbliżeniowych bez konieczności poddania kodu PIN zostanie zwiększony do 100 zł.

tys.
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Warto zaznaczyć, że wprowadzenie technologii zbliżeniowej umożliwiło szybki rozwój 
mobilnych płatności zbliżeniowych w Polsce, m.in. dzięki szeroko rozwiniętej sieci akceptacji 
zbliżeniowych kart płatniczych. Zbliżeniowe terminale POS obsługują bowiem nie tylko 
płatności kartami płatniczymi, lecz także za pomocą smartfonów85.

3.3.1.4. Bankomaty i usługa cash back

Karty płatnicze oprócz dokonywania płatności bezgotówkowych pozwalają również na reali-
zację transakcji gotówkowych, tj. na wypłatę gotówki w bankomatach lub w punktach 
handlowo-usługowych przy okazji płacenia kartą (tzw. usługa cash back). Na koniec 2018 r. 
w Polsce funkcjonowało 22,9 tys. bankomatów oraz 197,5 tys. punktów handlowo-usługo-
wych oferujących wypłatę sklepową (cash back). Na wykresie 3.5 zaprezentowano liczbę 
bankomatów w latach 2011–2018.

Wykres 3.5. Liczba bankomatów w latach 2011–2018 (w tys.)

Źródło: opracowanie NBP.

Warto zauważyć, że liczba bankomatów jest znacznie mniejsza niż liczba placówek oferujących 
usługę cash back. Jednak to w bankomatach odbywa się zdecydowana większość transakcji 
gotówkowych realizowanych przy użyciu kart płatniczych (97% pod względem liczby i 99% 
pod względem wartości transakcji – według danych za 2018 r.).

3.3.1.5. Liczba i wartość transakcji kartowych

Na polskim rynku obserwuje się nieustanny wzrost liczby i wartości transakcji dokona-
nych za pomocą kart płatniczych wydanych przez banki funkcjonujące w Polsce. W latach 
2011–2018 liczba transakcji wzrosła z 1,8 mld do 5,4 mld, tj. 3-krotnie (wykres 3.6), przy czym 
w 2018 r. liczba płatności bezgotówkowych stanowiła aż 87% wszystkich transakcji dokonywa-
nych kartami, a pozostałe transakcje (13%) były realizowane w formie gotówkowej (głównie 
w bankomatach).

85 Szerzej w rozdziale 3.3.4.

tys.
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Wykres 3.6. Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz udział 
w nich transakcji bezgotówkowych w latach 2011–2018 (w mld)

Źródło: opracowanie NBP.

W tym samym okresie wartość transakcji bezgotówkowych wzrosła z 373 mld zł do 718 mld zł, 
czyli 2-krotnie. Warto odnotować, że udział transakcji bezgotówkowych w wartości transakcji 
dokonywanych kartami płatniczymi w 2018 r. wynosił 43% i był znacznie niższy niż w przy-
padku liczby transakcji (87% – wykres 3.6). Było to spowodowane głównie tym, że transakcje 
gotówkowe (stanowiące 57% wszystkich transakcji kartowych w ujęciu wartościowym) są 
realizowane rzadziej niż płatności kartami, ale na znacznie większe kwoty86.

Wykres 3.7. Wartość transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz udział 
w nich transakcji bezgotówkowych w latach 2011–2018 (w mld zł)

Źródło: opracowanie NBP.

86 W 2018 r. średnia wartość transakcji gotówkowej w bankomacie wyniosła 510 zł, a transakcji bezgotów-
kowej 66 zł.

mld

mld
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Zaprezentowane powyżej dane wskazują na to, że od wielu lat systematycznie zwiększa się 
popularność bezgotówkowych transakcji kartami płatniczymi w stosunku do transakcji 
gotówkowych dokonywanych za ich pomocą.

3.3.2. Polecenie przelewu

Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku bankowego 
(płatnika) dyspozycji obciążenia rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku 
odbiorcy87. Polecenie przelewu może być realizowane za pośrednictwem bankowości elektro-
nicznej, w szczególności bankowości internetowej bądź mobilnej88, lub w oddziale bankowym. 
W przypadku gdy płatnik i odbiorca płatności mają rachunki w tym samym banku, przelew 
dokonywany jest niezwłocznie. Jeśli rachunki płatnika i odbiorcy są prowadzone w różnych 
bankach, płatność jest zazwyczaj realizowana w ciągu kilku godzin lub w następnym dniu 
(w zależności od godziny złożenia zlecenia). Od 2012 r. klienci niektórych banków w Polsce 
mogą zlecać przelewy natychmiastowe, które umożliwiają uznanie rachunku odbiorcy płat-
ności w ciągu kilku sekund.

Liczba transakcji realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu systematycznie rośnie, 
jednak udział tego instrumentu w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych stale maleje. 
W 2011 r. polecenie przelewu w ujęciu ilościowym stanowiło 60,8% (1 625 mln) wszystkich 
transakcji bezgotówkowych, a w 2018 r. tylko 37,2% (2 807 mln).

Wykres 3.8. Liczba transakcji polecenia przelewu w Polsce w latach 2011–2018 (w mld)
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Źródło: opracowanie NBP.

87 Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych polecenie przelewu oznacza usługę płatniczą pole-
gającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku 
płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy 
płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika.

88 Za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy telefonu komórkowego.
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3.3.3. Polecenie zapłaty

Do realizacji polecenia zapłaty89 konieczne jest, aby płatnik i odbiorca mieli rachunki w ban-
kach, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Niezbędne jest 
również wyrażenie przez płatnika zgody, by w określonym terminie jego rachunek został 
obciążony kwotą zobowiązania do zapłaty wobec wierzyciela za dostarczony produkt lub 
usługę90. Płatnik ma prawo, bez konieczności podania przyczyny, odwołać realizowaną trans-
akcję polecenia zapłaty. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodar-
czej odwołanie płatności jest możliwe w ciągu 30 dni od daty obciążenia rachunku, pozostałe 
podmioty mają na to pięć dni roboczych. W przypadku odwołania polecenia zapłaty środki 
pieniężne niezwłocznie są zwracane na rachunek płatnika. Liczba transakcji realizowanych 
w drodze polecenia zapłaty w Polsce od lat utrzymuje się na podobnym poziomie; w 2011 r. 
wyniosła 23,3 mln, a w 2018 r. – 29,4 mln.

Wykres 3.9. Liczba transakcji polecenia zapłaty w Polsce w latach 2011–2018 (w mld)
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Źródło: opracowanie NBP.

3.3.4. Płatności mobilne

W ostatnich latach na świecie, także w Polsce, obserwuje się dynamiczny rozwój płatności 
mobilnych. Są to płatności dokonywane za pośrednictwem urządzenia mobilnego (np. telefon, 
tablet, zegarek). Można je podzielić na:

 § zbliżeniowe – wykorzystujące technologię NFC i stosowane przede wszystkim w płat-
nościach w terminalach POS, maszynach vendingowych91, parkomatach czy bram-
kach na autostradach;

 § zdalne – wykorzystujące połączenie internetowe lub technologię GSM i stosowane 
przede wszystkim w sklepach internetowych, pomiędzy użytkownikami (płatność 

89 Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych polecenie zapłaty oznacza usługę płatniczą polegającą 
na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub 
dostawcy płatnika.

90 Płatności dokonywane z tytułu opłat za energię elektryczną, cieplną, gaz, czynsz czy usługi telekomuni-
kacyjne, a także należnej raty pożyczki, składki ubezpieczeniowa itp.

91 Maszyna vendingowa (określana też jako „automat sprzedający”) jest to samodzielnie stojące urządzenie, 
w którym zakupić można pojedyncze produkty, zazwyczaj spożywcze – np. napoje, przekąski.
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mobilna typu peer-to-peer, P2P), przy opłatach za parkowanie i transport miejski, 
a także w mniejszym zakresie w terminalach POS.

Dostępne rozwiązania mobilne umożliwiają także realizowanie wypłat gotówkowych (w ban-
komatach oraz kasach sklepowych w formie cash back), zarówno zbliżeniowo, jak i zdalnie.

Rozwój płatności mobilnych w Polsce został zapoczątkowany ponad 10 lat temu przez mPay 
oferujący zdalne płatności mobilne za parkowanie, przejazdy transportem miejskim czy 
zasilanie telefonicznych kont pre-paid92. Kolejnym podmiotem działającym w tym obszarze 
stał się SkyCash. W 2012 r. rozpoczęto oferowanie zbliżeniowych płatności mobilnych opar-
tych na modelu SIM-centric, z wykorzystaniem technologii NFC oraz karty SIM, na której 
były zapisywane dane karty płatniczej. W kolejnym roku na rynku pojawiły się aplikacje 
bankowe umożliwiające dokonywanie płatności mobilnych, tj. IKO oraz Peopay (używane 
do płacenia w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz pomiędzy użytkownikami – 
P2P). Nieco później, w 2015 r. Polski Standard Płatności sp. z o.o. wdrożył system płatności 
BLIK93, bazujący na aplikacji IKO. Bardzo ważnym etapem w rozwoju płatności mobilnych 
w Polsce było powstanie nowego modelu zbliżeniowych płatności mobilnych, tj. HCE (host 
card emulation), stworzonego przez organizacje płatnicze w 2014 r. Model HCE również opiera 
się na technologii NFC, jednak nie jest konieczne posiadanie karty SIM z zapisanym na niej 
numerem karty płatniczej. Dokonanie transakcji w modelu HCE opiera się na aplikacji, która 
przechowuje dane karty płatniczej w chmurze. Rozwiązanie to jest obecnie stosowane w apli-
kacjach mobilnych: Google Pay (w Polsce dostępny od listopada 2016 r.) oraz Apple Pay 
(w Polsce dostępny od czerwca 2018 r.). Oba rozwiązania oferują dokonywanie płatności 
zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych przez zbliżenie urządzenia mobilnego do czytnika 
kart zbliżeniowych oraz w aplikacjach i witrynach internetowych.

W tabeli 3.1 zaprezentowano najpopularniejsze obecnie rozwiązania w zakresie płatności 
mobilnych wraz z obszarami ich wykorzystania.

92 M. Kisiel, „Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce”, Wrocław 2014, s. 43–55, https://
www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/niekartowe-Polska.pdf, dostęp: październik 2019 r.

93 Więcej informacji dotyczących systemu BLIK można znaleźć w cyklicznym opracowaniu NBP pt. „Informacja 
o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych”, https://www.nbp.pl/home.aspx? f=/systemplatniczy/
publikacje/rozrachunki.html, dostęp: październik 2019 r.
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Tabela 3.1. Płatności mobilne w Polsce – rozwiązania i ich podstawowe funkcje

Rozwiązanie 
mobilne

Technologia 
płatności

Możliwość 
płatności

Obszar wykorzystywania Data 
uruchomienia

mPay Internet, USSD*, 
IVR** zdalnie transport miejski, opłaty za par-

king, doładowania telefonów 2003 r.

SkyCash Internet, USSD, IVR zdalnie transport miejski, opłaty za par-
king, doładowanie telefonów 2010 r.

Aplikacja 
mobilna banku

Internet, HCE, NFC, 
kody QR

zdalnie
zbliżeniowo POS, P2P, Internet, bankomat 2009 r.

IKO Internet, HCE, kody 
BLIK*** (od 2015 r.)

zdalnie
zbliżeniowo Internet, bankomat, POS, P2P marzec 2013 r.

Peopay
Internet, HCE, kody 
QR, kody BLIK 
(od 2018 r.)

zdalnie
zbliżeniowo POS, P2P, Internet, bankomat czerwiec 2013 r.

BLIK Internet, kody BLIK zdalnie Internet, bankomat, POS, P2P luty 2015 r.

Google Pay HCE zdalnie
zbliżeniowo POS, Internet, bankomat listopad 2016 r.

Apple Pay HCE zdalnie
zbliżeniowo POS, Internet, bankomat czerwiec 2018 r.

* USSD – unstructured supplementary service data.
** IVR – interactive voice response.
*** Jednorazowe sześciocyfrowe kody BLIK do płatności w terminalach POS i sklepach internetowych oraz wypłat 
gotówkowych w bankomatach, a także dziewięciocyfrowe kody będące czekami BLIK.
Źródło: opracowanie NBP.

Należy zaznaczyć, że na dynamiczny rozwój płatności mobilnych w Polsce miało wpływ 
kilka czynników, m.in.:

 § duże zaangażowanie banków i organizacji płatniczych w oferowanie innowacyjnych 
produktów i usług bankowych, w tym usług bankowości mobilnej oraz innowacyj-
nych usług płatniczych;

 § wspólna inicjatywa kilku banków polegająca na utworzeniu systemu płatności 
mobilnych BLIK;

 § pozytywne, kilkuletnie doświadczenie klientów związane z płatnościami za pomocą 
kart zbliżeniowych;

 § silnie rozwinięta sieć akceptacji zbliżeniowych kart płatniczych (zbliżeniowe 
terminale POS obsługują płatności zarówno kartami, jak i za pośrednictwem 
smartfonów94);

 § szybko rosnący wybór modeli smartfonów wyposażonych w technologię NFC;
 § wdrożenie na polskim rynku (jako jednym z pierwszych w Europie) usług płatniczych 
oferowanych przez firmy Google oraz Apple.

94 Smartfon wyposażony w: moduł NFC, odpowiednią wersję systemu operacyjnego oraz aplikację płatniczą 
w telefonie.
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Warto również dodać, że nowoczesne płatności mobilne są obecnie jedną z najbezpieczniej-
szych form dokonywania płatności, głównie dzięki usłudze tokenizacji (w ramach której dane 
znajdujące się na karcie płatniczej są zastępowane innym ciągiem cyfr, tj. tokenem, przez co są 
niedostępne dla osób trzecich95) oraz zabezpieczeniom biometrycznym (np. stosowanie odcisku 
palca lub rozpoznawania kształtu twarzy do potwierdzania transakcji przez użytkownika). 
Należy także podkreślić, że większość rozwiązań mobilnych w Polsce wykorzystuje karty 
płatnicze, dzięki czemu udostępnia możliwości oferowane w systemach kart płatniczych; 
np. w przypadku oszustwa poszkodowani klienci mogą się ubiegać o zwrot utraconych środ-
ków w ramach procedury chargeback.

3.3.5. Czek rozrachunkowy

Czek rozrachunkowy umożliwia przekazanie kwoty określonej w treści czeku z rachunku 
dłużnika na rachunek okaziciela lub osoby wskazanej na czeku, bez możliwości wypłaty 
w gotówce. Czek może być przedstawiony do zapłaty w dowolnym banku, ale musi być 
dostarczony do trasata96.

W Polsce czeki nigdy nie były powszechnie stosowane jako forma rozliczeń pieniężnych, 
a w ostatnim okresie, wobec intensywnie rozwijającego się rynku kart płatniczych, ich zna-
czenie jest marginalne. W 2014 r. rozliczono 106 tys. czeków rozrachunkowych, natomiast 
w 2018 r. tylko 82 tys.

3.3.6. Instrument pieniądza elektronicznego

Instrument pieniądza elektronicznego jest kolejną formą dokonywania płatności bezgotów-
kowych. Źródłem pieniądza jest w nim pieniądz elektroniczny, tj. zapis wartości pieniężnej 
wydawany z obowiązkiem wykupu tego pieniądza elektronicznego (funkcjonującego w for-
mie zapisu).

Do 2018 r. nie było podmiotów krajowych wydających pieniądz elektroniczny97.

95 Tokenizacja to proces umożliwiający szyfrowanie wrażliwych danych kart płatniczych. Wykorzystywana 
jest ona zarówno podczas płatności w Internecie, jak i w przypadku płatności zbliżeniowych. W procesie 
tokenizacji dane karty płatniczej oraz konkretnej transakcji zastępowane są cyfrowym odpowiednikiem 
– tokenem, będącym losowo generowaną liczbą. Podczas autoryzacji płatności, zamiast danych karty płat-
niczej, sprzedawcy ujawniany jest jedynie token. Tokeny są objęte standaryzacją ISO, w związku z czym 
sprzedawcy, agenci rozliczeniowi i wydawcy mogą je przetwarzać w analogiczny sposób do transakcji 
dokonywanych bezpośrednio kartą płatniczą.

96 Bank wskazany przez trasanta (wystawcę czeku) do zapłacenia kwoty wskazanej na czeku.
97 Pierwsza licencja na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w cha-

rakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego została wydana przez KNF 23 kwietnia 2019 r. 
dla Billon Solutions sp. z o.o. – polsko-brytyjskiego podmiotu działającego w obszarze fintech ( financial 
technology, oznacza połączenie technologii i innowacyjności w celu konkurowania z tradycyjnymi formami 
dostarczania usług finansowych).
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Schematy płatnicze

4.1. Opis ogólny

Istotnym elementem infrastruktury płatniczej w Polsce są schematy płatnicze, obejmujące 
systemy kart płatniczych98, takie jak: Visa, Mastercard, American Express i Diners Club, oraz 
schematy płatnicze dotyczące instrumentów płatniczych innych niż karty płatnicze: schemat 
płatniczy BLIK, YetiPay, mPay, SkyCash i Smoopay.

Schemat płatniczy to zbiór zasad przeprowadzania transakcji płatniczych, wydawania i akcep-
towania instrumentów płatniczych przez dostawców usług płatniczych oraz przetwarzania 
transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, w tym system 
kart płatniczych99. Innymi słowy schemat płatniczy to sposób zarządzania funkcjonowaniem 
instrumentu płatniczego w obrocie, ustalany przez organizację płatniczą, dotyczący przede 
wszystkim jej relacji z tzw. podmiotami uczestniczącymi, które zawarły z organizacją płatniczą 
umowę o wydawanie instrumentu płatniczego (wydawcami instrumentu płatniczego) oraz 
o świadczenie usługi acquiringu (agentami rozliczeniowymi)100. Zasady określone przez orga-
nizację płatniczą mają wpływ na relacje pomiędzy wydawcą instrumentu płatniczego a płat-
nikiem (użytkownikiem instrumentu płatniczego, inicjującym za jego pomocą transakcję 
płatniczą lub składającym zlecenie płatnicze) oraz na relacje między agentem rozliczeniowym 
a akceptantem (jest nim odbiorca środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji 
płatniczej niebędący konsumentem, tj. przedsiębiorca – punkt handlowo-usługowy, który 
umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem określonych instrumentów płatniczych).

Schematem płatniczym zarządza organizacja płatnicza. Podejmuje ona decyzje dotyczące 
funkcjonowania schematu. W szczególności organizacja płatnicza określa wspólne dla uczest-
ników schematu zasady funkcjonowania instrumentu płatniczego w obrocie, w tym zasady 
dotyczące wydawania instrumentu płatniczego, bezpieczeństwa jego użytkowania oraz zasady 
akceptowania instrumentu płatniczego przez agentów rozliczeniowych.

Wydawca instrumentu płatniczego na podstawie stosownego zezwolenia świadczy usługę 
płatniczą, polegającą na wydawaniu instrumentu płatniczego i oddawaniu go do dyspozycji 
płatnika (użytkownika instrumentu płatniczego), a następnie wykonuje transakcje płatnicze 
za pomocą tego instrumentu. Agent rozliczeniowy działa z kolei na rzecz akceptanta. Świadczy 
usługę płatniczą acquiringu, polegającą na umożliwianiu akceptowania instrumentów płat-
niczych (umożliwianiu dokonania płatności u danego przedsiębiorcy przy użyciu określonego 
instrumentu płatniczego), przetwarzaniu transakcji płatniczych zainicjowanych za pomocą 

98 Zgodnie z terminologią stosowaną w rozporządzeniu 2015/751 schemat płatniczy, w ramach którego 
instrumentem płatniczym jest karta płatnicza, jest określany jako system kart płatniczych (art. 2 pkt 16 
rozporządzenia).

99 Art. 2 pkt 26a ustawy o usługach płatniczych. Definicja schematu płatniczego w rozumieniu tej ustawy 
nie obejmuje schematów polecenia zapłaty (SEPA Direct Debit, SDD) i polecenia przelewu (SEPA Credit 
Transfer, SCT), jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) oraz krajowych (niewchodzących w skład SEPA) 
schematów polecenia przelewu i polecenia zapłaty. Wykonywanie transakcji płatniczych za pomocą tych 
instrumentów płatniczych nie wiąże się bowiem ze świadczeniem usługi acquiringu. Środki pieniężne są 
transferowane bezpośrednio na rachunek odbiorcy.

100 Zob. art. 2 i nast. ustawy o usługach płatniczych.
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instrumentu płatniczego i finalnie dokonywaniu transferu środków pieniężnych na rachunek 
odbiorcy (akceptanta). Inaczej rzecz ujmując, agent rozliczeniowy zawiera z przedsiębiorcą 
(odbiorcą środków pieniężnych) umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów 
płatniczych. Na podstawie tej umowy są obsługiwane transakcje płatnicze, a ich wynikiem 
są transfery środków pieniężnych na rzecz akceptanta (wykonanie transakcji płatniczych).

Przetwarzanie transakcji płatniczych oznacza czynności o charakterze technicznym i operacyj-
nym, do których należą w szczególności: inicjacja transakcji, w tym uwierzytelnienie101 instru-
mentu płatniczego lub użytkownika tego instrumentu, sprawdzanie danych umożliwiających 
przeprowadzenie transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego oraz dostępności systemu, 
łączność między dostawcami usług płatniczych czy obsługa przesyłanych komunikatów w celu 
transferu środków pieniężnych. Przetwarzanie obejmuje zatem wszelkie czynności i komu-
nikaty, które składają się na tzw. obsługę autoryzacji transakcji płatniczej. Są to czynności 
o charakterze technicznym, polegające na weryfikacji konkretnego instrumentu płatniczego 
(jego ważności), tożsamości użytkownika, który się nim posługuje (czy jest osobą uprawnioną 
do posługiwania się instrumentem płatniczym), dostępności środków na rachunku powiązanym 
z instrumentem płatniczym (wysłanie tzw. zapytania zapytania autoryzacyjnego do wydawcy 
instrumentu płatniczego)102, a także przesyłanie zleceń płatniczych do systemu płatności lub 
do wydawcy, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków pieniężnych.

Usługa acquiringu może być świadczona w fizycznych punktach sprzedaży (zwykle za pośred-
nictwem terminali POS), jak również przez środki porozumiewania się na odległość, z wyko-
rzystaniem przeglądarek internetowych lub aplikacji mobilnych (np. w sklepach interneto-
wych, przy zakupie biletów komunikacji miejskiej czy dokonywaniu opłat za parkowanie).

Usługa acquiringu nie obejmuje czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku trans-
akcji płatniczych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku. Zasady ich przeprowa-
dzania są określane w ramach systemu płatności.

4.2. Rodzaje schematów płatniczych

Podziału schematów płatniczych można dokonywać m.in. według:
 § rodzaju instrumentu płatniczego funkcjonującego w ramach schematu,

101 Inaczej „autentykacja”, tj. czynność dokonywana przez dostawcę. Procedura ta umożliwia mu weryfikację 
instrumentu płatniczego, w tym jego indywidualnych zabezpieczeń. Uwierzytelnienie służy sprawdzeniu: 
1) czy zlecenie płatnicze pochodzi od użytkownika uprawnionego do posługiwania się danym instrumen-
tem płatniczym oraz 2) czy do złożenia zlecenia płatniczego został użyty właściwy instrument płatniczy 
(weryfikacja informacji dotyczących karty płatniczej – np. numeru karty, daty ważności, tego, czy karta nie 
jest zastrzeżona, weryfikacja PIN-u), łącznie ze stosowaniem jego indywidualnych zabezpieczeń (np. hasło 
PIN czy CVC2/CVV2 w przypadku transakcji przeprowadzanych bez fizycznego użycia karty, dodatkowe 
hasła używane do transakcji internetowych w przypadku funkcji 3-D Secure). Uwierzytelnienia nie można 
utożsamiać z autoryzacją transakcji płatniczej w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, 
która jest dokonywana przez płatnika (a nie dostawcę) i oznacza udzielenie zgody na wykonanie trans-
akcji w sposób ustalony w umowie z dostawcą. W praktyce zarówno autoryzacja, jak i uwierzytelnienie 
dokonywane są w zasadzie równocześnie.

102 „Obsługę autoryzacji transakcji płatniczej” należy odróżnić od pojęcia „autoryzacji”, o której mowa 
w poprzednim przypisie. Obsługa autoryzacji transakcji płatniczej to proces techniczny, obejmujący 
wysłanie przez akceptanta zapytania do wydawcy instrumentu płatniczego o dostępność środków na 
prowadzonym przez wydawcę rachunku powiązanym z instrumentem płatniczym. Efektem tego jest 
komunikat wydawcy instrumentu płatniczego wyświetlany np. na ekranie terminala POS. Wynika z niego, 
czy autoryzowana przez płatnika transakcja może zostać zrealizowana („zgoda” albo „odmowa” banku).
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 § liczby podmiotów zaangażowanych w przeprowadzanie transakcji płatniczej.

Dokonując podziału według pierwszego z powyższych kryteriów, wyróżnia się systemy kart 
płatniczych oraz schematy płatnicze innych instrumentów płatniczych. Pierwszy z wymie-
nionych rodzajów schematów opiera się na funkcjonowaniu kart płatniczych lub instrumen-
tów, do których działania są wykorzystywane karty płatnicze. Druga kategoria schematów 
płatniczych określa zasady funkcjonowania innych rodzajów instrumentów płatniczych, 
w szczególności aplikacji mobilnych, portfeli elektronicznych czy aplikacji internetowych.

Kryterium liczby podmiotów zaangażowanych w przeprowadzanie transakcji płatniczych 
pozwala wyróżnić trójstronne schematy płatnicze oraz czterostronne schematy płatnicze.

W trójstronnym schemacie płatniczym organizacja płatnicza (poza zarządzaniem schematem 
i przetwarzaniem transakcji płatniczych) jako jedyna w ramach schematu świadczy usługę 
wydawania instrumentów płatniczych na rzecz płatników oraz usługę acquiringu na rzecz 
akceptantów. W trójstronnym schemacie płatniczym w przeprowadzenie transakcji płatniczej 
są zatem zaangażowane: organizacja płatnicza (będąca jednocześnie wydawcą instrumentu 
płatniczego oraz agentem rozliczeniowym), płatnik oraz akceptant103.

Schemat 4.1. Trójstronny model funkcjonowania schematu płatniczego

Płatnik 
(użytkownik instrumentu) Akceptant

Organizacja płatnicza

Źródło: opracowanie NBP.

W czterostronnym schemacie płatniczym organizacja płatnicza nie wykonuje żadnych czyn-
ności wydawcy ani agenta rozliczeniowego, lecz powierza te działania innym dostawcom 
usług płatniczych.

W ramach czterostronnego schematu płatniczego podmiotami zaangażowanymi w przepro-
wadzanie transakcji płatniczych są, poza organizacją płatniczą, wydawcy działający na rzecz 
płatników oraz agenci rozliczeniowi świadczący usługę acquiringu na rzecz akceptantów.

103 W przypadku gdy organizacja płatnicza w ramach trójstronnego schematu płatniczego powierzy świad-
czenie usługi wydawania instrumentu płatniczego lub świadczenie usługi acquiringu innym dostawcom 
usług płatniczych, schemat ten jest traktowany jako czterostronny schemat płatniczy (por. art. 1 pkt 5 
rozporządzenia 2015/751).
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Schemat 4.2. Czterostronny model funkcjonowania schematu płatniczego

Wydawca

Płatnik 
(użytkownik instrumentu)

Agent rozliczeniowy

Akceptant

Organizacja płatnicza

Źródło: opracowanie NBP.

4.3. Systemy kart płatniczych

Na koniec 2018 r. na terytorium Polski funkcjonowały cztery systemy kart płatniczych: Visa, 
Mastercard, Diners Club i American Express.

Wykres 4.1. Udział poszczególnych systemów kart płatniczych w rynku w 2018 r. (według 
wartości transakcji)

49,37% 

50,17% 

0,14% 

0,32% 

0,46% 

Visa Europe Mastercard Diners Club American Express 

Uwaga: Wykres przedstawia udział poszczególnych systemów kart płatniczych w rynku w 2018 r. według wartości 
transakcji krajowych dokonanych kartami debetowymi i kredytowymi (w tym transakcji płatniczych w rozumieniu 
art. 2 pkt 9 rozporządzenia 2015/751, zgodnie z art. 2 pkt 16a ustawy o usługach płatniczych), w których dostawca 
płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium Polski. Dane zostały pozyskane na podstawie 
ustawy o usługach płatniczych i obejmują sprawozdawczość od wydawców instrumentów płatniczych oraz od 
podmiotów prowadzących schematy płatnicze.
Źródło: opracowanie NBP.



Rozdział 4

Narodowy Bank Polski58

4.3.1. Visa

Visa jest czterostronnym systemem kart płatniczych. Funkcję organizacji płatniczej pełni w nim 
Visa Europe Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Anglii i Walii 
z siedzibą w Londynie. Visa pierwotnie stanowiła własność rozproszonego akcjonariatu euro-
pejskich instytucji finansowych (w tym banków). W 2016 r. uległa reorganizacji i stała się spółką 
w pełni zależną w stosunku do Visa International Holdings Limited oraz częścią grupy Visa Inc. 
Visa świadczy usługi w zakresie autoryzacji, rozliczania i rozrachunku transakcji płatniczych 
dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych funkcjonujących w ramach systemu Visa.

W Polsce w ramach systemu Visa wydawane są zarówno karty debetowe, kredytowe i przed-
płacone. Kartą płatniczą Visa można dokonać transakcji w punktach usługowo-handlowych 
(za pośrednictwem terminali POS), w Internecie, jak również wypłacać bądź wpłacać gotówkę 
w bankomatach i wpłatomatach.

Przebieg procesu autoryzacji, rozliczenie i rozrachunek transakcji płatniczych  
w ramach systemu Visa

Po zawarciu umowy z akceptantem na dostarczenie towaru lub usługi płatnik (za pośrednic-
twem akceptanta) lub akceptant inicjują transakcję płatniczą z wykorzystaniem karty płatni-
czej Visa płatnika. Następnie agent rozliczeniowy w imieniu akceptanta przesyła zapytanie 
autoryzacyjne do organizacji płatniczej Visa, która przekazuje je wydawcy karty płatniczej. 
Wydawca, po zweryfikowaniu płatnika oraz instrumentu płatniczego, przekazuje Visa odpo-
wiedź na zapytanie autoryzacyjne, tj. informację o zgodzie lub braku zgody na wykonanie 
transakcji płatniczej. Odpowiedź jest przesyłana przez organizację płatniczą agentowi rozlicze-
niowemu, który przez terminal płatniczy (lub tzw. ePOS w przypadku płatności w Internecie104) 
informuje akceptanta o wyniku autoryzacji. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na zapy-
tanie autoryzacyjne następuje blokada środków na rachunku powiązanym z kartą płatniczą, 
tj. rachunku płatniczym dla karty debetowej lub rachunku technicznym dla karty kredytowej.

Następnie w zależności od decyzji wydawcy karty płatniczej transakcja jest kierowana do jed-
nego z systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do przetwarzania transakcji kartowych. 
Na koniec 2018 r. transakcje płatnicze dokonane za pomocą kart płatniczych Visa na teryto-
rium Polski mogły być rozliczone w następujących systemach płatności:

 § PNNSS, którego operatorem jest Visa Europe Limited105,
 § KSR, którego operatorem jest First Data Polska SA106.

4.3.2. Mastercard

System Mastercard jest czterostronnym systemem kart płatniczych. Funkcję organizacji 
płatniczej w systemie Mastercard pełni Mastercard Europe SA z siedzibą w Waterloo (Belgia). 

104 W przypadku transakcji w Internecie wymagane jest dodatkowe uwierzytelnienie w ramach usługi 
3-D Secure. Jej zastosowanie wymaga od użytkownika dodatkowego zatwierdzenia płatności za pomocą 
jednorazowego hasła SMS lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej.

105 W ramach systemu PNNSS przeprowadzana jest wielostronna kompensacja wzajemnych należności 
i zobowiązań jego uczestników (rozliczenie płatności na zasadzie nettingu wielostronnego). Natomiast 
rozrachunek (rzeczywisty transfer środków pieniężnych) dokonywany jest przez agenta rozrachunkowego 
z wykorzystaniem systemów Elixir oraz SORBNET2. Agentem rozrachunkowym dla systemu PNNSS jest 
jeden z polskich banków komercyjnych.

106 Szczegółowe informacje nt. zasad funkcjonowania KSR znajdują się w rozdziale 5.3.6.
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Mastercard Europe SA jest w pełni kontrolowany przez Mastercard International Incorporated, 
spółkę założoną w Stanach Zjednoczonych. Mastercard International Incorporated stanowi 
własność Mastercard Incorporated.  Mastercard Europe SA oferuje usługi autoryzacji, roz-
liczania i rozrachunku transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu instrumentów płat-
niczych funkcjonujących w systemie Mastercard. Instrumentami płatniczymi funkcjonują-
cymi w ramach systemu Mastercard na terytorium Polski są karty debetowe (w tym karty 
przedpłacone) oraz karty kredytowe (w tym karty obciążeniowe). Kartą płatniczą wydawaną 
w ramach systemu Mastercard można dokonać transakcji w punktach usługowo-handlowych 
(za pośrednictwem terminali POS), w Internecie, jak również wypłacać bądź wpłacać gotówkę 
w bankomatach i wpłatomatach.

Przebieg procesu autoryzacji, rozliczenie i rozrachunek transakcji płatniczych  
w ramach systemu płatniczego Mastercard

Po zawarciu umowy z akceptantem na dostarczenie towaru lub usługi płatnik (za pośred-
nictwem akceptanta) lub akceptant inicjują transakcję płatniczą z wykorzystaniem karty 
płatniczej Mastercard płatnika. Następnie agent rozliczeniowy w imieniu akceptanta prze-
syła zapytanie autoryzacyjne do organizacji płatniczej Mastercard Europe SA, która przeka-
zuje je wydawcy karty płatniczej. Wydawca po zweryfikowaniu płatnika oraz instrumentu 
płatniczego107 przekazuje Mastercard Europe SA odpowiedź na zapytanie autoryzacyjne, tj. 
informację o zgodzie lub braku zgody na wykonanie transakcji płatniczej. Odpowiedź jest 
przesyłana przez organizację płatniczą agentowi rozliczeniowemu, który przez terminal 
płatniczy informuje akceptanta o wyniku autoryzacji. W przypadku pozytywnej odpo-
wiedzi na zapytanie autoryzacyjne następuje blokada środków na rachunku powiązanym 
z kartą płatniczą, tj. rachunku płatniczym dla karty debetowej lub rachunku technicznym 
dla karty kredytowej.

Następnie w zależności od decyzji wydawcy karty płatniczej transakcja jest kierowana do jed-
nego z systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do przetwarzania transakcji kartowych. 
Na koniec 2018 r. przeprowadzenie rozliczenia transakcji płatniczych dokonanych na teryto-
rium Polski za pomocą kart płatniczych wydanych w ramach systemu płatniczego Mastercard 
możliwe było w następujących systemach płatności:

 § GCMS, którego operatorem jest Mastercard Europe SA108,
 § KSR, którego operatorem jest First Data Polska SA.

4.3.3. Diners Club

Na terytorium Polski system Diners Club funkcjonuje zarówno według modelu trójstron-
nego, jak i czterostronngo, przez udzielanie licencji na wydawanie kart płatniczych innym 
dostawcom usług płatniczych. System Diners Club jest zarządzany przez Diners Club Polska 
sp. z o.o. (DCP). DCP zarządza w Polsce systemem Diners Club na podstawie umowy sub-

107 W przypadku transakcji w Internecie w tym momencie może nastąpić dodatkowe uwierzytelnienie użyt-
kownika karty płatniczej w ramach usługi 3-D Secure.

108 W ramach systemu GCMS przeprowadzana jest wielostronna kompensacja wzajemnych należności 
i zobowiązań jego uczestników (rozliczenie płatności na zasadzie nettingu wielostronnego). Rozrachunek 
(rzeczywisty transfer środków pieniężnych) dokonywany jest natomiast przez agenta rozrachunkowego 
z wykorzystaniem systemów Elixir oraz SORBNET2. Agentem rozrachunkowym dla systemu GCMS jest 
jeden z polskich banków komercyjnych.
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licencyjnej zawartej pomiędzy Diners Club International, Diners Club Bank AG z siedzibą 
w Wiedniu a DCP.

W ramach systemu Diners Club funkcjonują karty kredytowe (w tym karty obciążeniowe)109. 
Kartą płatniczą Diners Club można dokonać transakcji w punktach usługowo-handlowych 
(za pośrednictwem terminali POS), w Internecie, jak również wypłacać gotówkę w bankoma-
tach. Z uwagi na ścisłe powiązania DCP z Diners Club International karty wydane w ramach 
systemu Diners Club umożliwiają dokonywanie transakcji płatniczych na całym świecie.

Przebieg procesu autoryzacji, rozliczenie i rozrachunek transakcji płatniczych  
w ramach systemu Diners Club

Po zawarciu umowy z akceptantem na dostarczenie towaru lub usługi płatnik (za pośrednic-
twem akceptanta) lub akceptant inicjują transakcję płatniczą z wykorzystaniem karty płat-
niczej Diners Club płatnika. Następnie podmiot pełniący w stosunku do DCP rolę agenta110 
przesyła – w imieniu akceptanta – zapytanie autoryzacyjne dotyczące transakcji. W zależności 
od tego, czy dana transakcja płatnicza została zainicjowana kartą wydaną bezpośrednio przez 
DCP czy przez innego dostawcę usług płatniczych, odpowiedzi udziela albo DCP, albo ten 
dostawca. Po weryfikacji płatnika oraz instrumentu płatniczego111 agent otrzymuje odpowiedź 
na przesłane zapytanie, tj. informację o zgodzie lub braku zgody na wykonanie transakcji 
płatniczej, i informuje akceptanta o wyniku autoryzacji. W przypadku uzyskania odpowie-
dzi pozytywnej następuje blokada środków na rachunku technicznym powiązanym z kartą 
kredytową bądź rachunku płatniczym właściwym dla karty debetowej (w takim przypadku 
dostępny limit karty zostaje pomniejszony).

Należność na rzecz akceptanta jest regulowana przez agenta (przekazanie środków do dys-
pozycji), z którym DCP zawarł umowę. W celu otrzymania środków agent przekazuje orga-
nizacji płatniczej DCP wykaz transakcji zrealizowanych na rzecz akceptantów. Następnie 
DCP przekazuje środki agentowi za pośrednictwem agenta rozrachunkowego, przez wpłatę 
na właściwy rachunek albo upoważnienie do obciążenia rachunku, na którym są utrzymy-
wane środki. W przypadku transakcji transgranicznych (na rzecz agenta rozliczeniowego 
w innym kraju albo dokonanych kartą zagraniczną) rozliczenie środków pomiędzy podmio-
tami, które zawarły umowę franczyzy z Diners Club w poszczególnych krajach, następuje 
za pośrednictwem systemu DCISC (Diners Club International Service Centre), w ramach 
którego agenci rozrachunkowi rozdysponowują środki na rzecz tych podmiotów. Rozliczenie 
jest prowadzone na zasadzie netto.

4.3.4. American Express

W Polsce system American Express od stycznia 2017 r. funkcjonuje zgodnie z modelem 
trójstronnym. Systemem zarządza American Express Limited z siedzibą w Nowym Jorku, 
a za wydawanie kart w Polsce odpowiada oddział spółki hiszpańskiej American Express 
Europe SA.

109 Obecnie w modelu czterostronnym wydawane są jedynie karty obciążeniowe, ze względu na historyczne 
uwarunkowania funkcjonowania kart płatniczych Diners Club w Polsce.

110 Zob. art. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych.
111 W przypadku transakcji w Internecie, w tym momencie może mieć miejsce dodatkowe uwierzytelnienie 

użytkownika karty płatniczej w ramach usługi 3-D Secure.
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W ramach systemu American Express wydawane są karty płatnicze, w tym karty obciążeniowe. 
Obecnie w Polsce wydawane są jedynie karty dla klientów korporacyjnych (biznesowych). 
Karty dla klientów indywidualnych są wydawane w Wielkiej Brytanii i rozliczane w dolarze 
amerykańskim lub euro.

Przebieg procesu autoryzacji, rozliczenie i rozrachunek transakcji płatniczych  
w ramach systemu American Express

Po zawarciu umowy z akceptantem na dostarczenie towaru lub usługi płatnik (za pośred-
nictwem akceptanta) lub akceptant inicjują transakcję płatniczą z wykorzystaniem karty 
płatniczej American Express płatnika. Następnie podmiot pełniący w schemacie American 
Express funkcję agenta rozliczeniowego przesyła w imieniu akceptanta zapytanie autoryza-
cyjne do centralnego systemu autoryzacyjnego American Express, który pozwala na obsługę 
autoryzacyjną wszystkich kart płatniczych wydanych w ramach systemu. Po otrzymaniu 
zapytania autoryzacyjnego wydawca generuje odpowiedź, którą zwraca agentowi rozliczenio-
wemu. Ten przekazuje ją do akceptanta. Rozliczanie transakcji jest wykonywane dla każdego 
agenta rozliczeniowego, ale uwzględnia jedynie te transakcje, które zostały prawidłowo 
autoryzowane. Rozliczenie transakcji następuje po przekazaniu przez agenta rozliczeniowego 
plików rozliczeniowych do American Express, gdzie w pierwszej kolejności weryfikowana jest 
poprawność tych plików. Następnie pliki te są przekazywane do rozliczenia, podczas którego 
następuje ustalenie pozycji netto każdego z uczestników systemu American Express. Efektem 
jest wygenerowanie raportu, stanowiącego podstawę dokonania rozrachunku. Proces ten jest 
zautomatyzowany. Podczas niego system American Express przekazuje swojemu agentowi roz-
rachunkowemu raporty rozliczeniowe. Agent ten konwertuje otrzymane raporty na zlecenia 
rozrachunków i przekazuje je, za pośrednictwem SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication)112, agentowi rozrachunkowemu uczestników American Express.

4.4. Schematy płatnicze innych instrumentów płatniczych

Na koniec 2018 r. na terytorium Polski funkcjonowały następujące schematy płatnicze niebę-
dące systemami kart płatniczych: schemat płatniczy BLIK, mPay, SkyCash, Smoopay, YetiPay 
oraz Peopay113.

112 Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej zostało utworzone 
w 1973 r. przez banki. Ma na celu zapewnienie komunikacji międzynarodowej w zakresie płatności. Jego 
siedziba mieści się w Belgii.

113 Przeprowadzona przez NBP w 2019 r. analiza wykazała, iż obecna postać świadczenia usługi Peopay nie 
pozwala na jej kwalifikację jako schematu płatniczego, dlatego też Peopay w czerwcu 2019 r. został wykre-
ślony z Listy schematów płatniczych nadzorowanych przez Prezesa NBP dostępnej na stronie internetowej 
NBP:  https://www.nbp.pl/systemplatniczy/nadzor/lista-schematow-platniczych.pdf.
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Wykres 4.2. Udział pozostałych schematów płatniczych w rynku w 2018 r. (według 
wartości transakcji)

94,75% 

0,10% 
0,04% 2,84% 

2,28% 

5,25% 

Schemat Płatniczy BLIK YetiPay mPay SkyCash Peopay 

Źródło: opracowanie NBP.

4.4.1. Schemat płatniczy BLIK

Schemat płatniczy BLIK jest schematem czterostronnym zarządzanym przez Polski Standard 
Płatności sp. z o.o. Podstawowym instrumentem płatniczym jest aplikacja mobilna, umożliwia-
jąca wykonywanie transakcji płatniczych w złotych. Użytkownik aplikacji – klient wydawcy 
instrumentu płatniczego (obecnie wydawcami są wyłącznie banki) może dokonywać transakcji 
BLIK w punktach usługowo-handlowych, w Internecie, jak również wypłacać bądź wpłacać 
gotówkę w bankomatach i wpłatomatach. Aplikacja mobilna umożliwia także dokonywanie 
płatności na rzecz innego użytkownika (transakcja P2P).

Uczestnictwo w schemacie płatniczym BLIK jest powiązane z uczestnictwem w systemie 
płatności BLIK. Uczestnik nie może korzystać ze schematu płatniczego BLIK bez zawarcia 
umowy o uczestnictwo w systemie płatności BLIK.

Przebieg procesu autoryzacji, rozliczenie i rozrachunek transakcji płatniczych  
w ramach schematu płatniczego BLIK

Co do zasady proces autoryzacji transakcji płatniczej w ramach schematu płatniczego BLIK prze-
biega tak jak w przypadku czterostronnych systemów kart płatniczych. Proces rozliczenia i roz-
rachunku transakcji płatniczych przeprowadzany jest w sposób przedstawiony w rozdziale 5.3.5.

4.4.2. Inne schematy płatnicze

Pozostałe schematy płatnicze funkcjonujące w Polsce na koniec 2018 r. to głównie schematy 
trójstronne, przy czym niektóre z nich (np. SkyCash, mPay) w części swojej działalności 
powierzyły świadczenie usługi acquiringu innym dostawcom usług płatniczych. Instrumenty 
płatnicze wydawane przez te schematy to aplikacje mobilne (np. SkyCash, YetiPay) lub portfele 
elektroniczne (np. mPay, Smoopay, Peopay).
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Rozliczenia i rozrachunki 
międzybankowe – systemy płatności

5.1. Opis ogólny

Rozrachunek międzybankowy w Polsce jest dokonywany głównie za pośrednictwem systemów 
płatności. Systemem płatności są prawne powiązania między co najmniej trzema instytucjami, 
w ramach których obowiązują wspólne zasady przeprowadzania rozliczeń lub realizacji ich 
zleceń rozrachunku114. Systemy płatności dzieli się na wysokokwotowe oraz systemy płatności 
detalicznych. Polskie banki rozliczają zlecenia płatnicze związane z płatnościami wysokokwo-
towymi (dotyczącymi głównie operacji na międzybankowym rynku pieniężnym i walutowym 
oraz operacji na rynku papierów wartościowych) najczęściej przez NBP115, a zlecenia płatnicze 
związane z płatnościami detalicznymi za pośrednictwem systemów płatności detalicznych 
prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

NBP jest operatorem dwóch systemów płatności wysokokwotowych, w których przeprowadza 
się rozrachunek płatności międzybankowych na zasadzie brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) 
w pieniądzu banku centralnego: systemu SORBNET2 dla płatności w złotych oraz systemu 
TARGET2-NBP dla płatności w euro. Systemy te są również wykorzystywane do przeprowa-
dzania międzybankowego rozrachunku płatności wynikających z wymiany zleceń płatniczych 
dokonywanych za pośrednictwem systemów płatności detalicznych, takich jak Elixir (dla 
płatności w złotych) i Euro Elixir (dla płatności w euro), prowadzonych przez KIR SA, oraz 
systemów rozliczeń i rozrachunku instrumentów finansowych prowadzonych odpowiednio 
przez KDPW_CCP SA i KDPW SA.

Zdecydowana większość (pod względem liczby) operacji międzybankowych jest rozliczana 
za pośrednictwem systemów płatności detalicznych prowadzonych przez KIR SA, która obsłu-
guje dwa systemy płatności detalicznych z rozrachunkiem netto: Elixir dla płatności w złotych 
i Euro Elixir dla płatności w euro. Ponadto KIR SA jest operatorem systemu płatności natych-
miastowych w złotych o nazwie Express Elixir, który umożliwia transfer środków pieniężnych 
pomiędzy rachunkami klientów banków w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oprócz syste-
mów płatności detalicznych prowadzonych przez KIR SA w Polsce funkcjonują również inne 
systemy – system płatności BLIK, będący systemem płatności mobilnych, prowadzony przez 
Polski Standard Płatności sp. z o.o., system płatności natychmiastowych BlueCash prowadzony 
przez Blue Media SA oraz KSR prowadzony przez First Data Polska SA.

114 Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o ostateczności rozrachunku system płatności to „podlegające prawu pol-
skiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną z instytu-
cji, o których mowa w pkt 5 lit. a – d lub lit. h [do instytucji, o których mowa w pkt. 5 lit. a – d lub lit. h, należą: 
NBP, bank centralny innego państwa, bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa, 
oddział instytucji kredytowej, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa, firma inwestycyjna oraz organ władzy publicznej] z wyłączeniem uczest-
nika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania 
rozliczeń lub realizacji ich zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 12 lit. a, z zastrzeżeniem art. 2a”.

115 Płatności wysokokwotowe mogą być również dokonywane za pośrednictwem systemu Elixir, ponieważ 
funkcjonuje w nim tzw. mechanizm gwarancji rozrachunku.
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Schemat 5.1. Rozwój systemów płatności w Polsce

Systemy RTGS i inne systemy płatności w Polsce – etapy rozwoju 
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Źródło: opracowanie NBP.

5.2. Systemy płatności wysokokwotowych

System płatności wysokokwotowych przetwarza zlecenia płatnicze o relatywnie wysokiej 
jednostkowej wartości transakcji i wysokim priorytecie116 realizowane pomiędzy bankami. 
W ramach polskiego systemu płatniczego prowadzone są dwa systemy płatności wysoko-
kwotowych: system SORBNET2 dla płatności w złotych oraz system TARGET2-NBP dla płat-
ności w euro. Właścicielem i operatorem obu systemów jest NBP117, a operatorem systemu 
TARGET2 jest grupa trzech banków centralnych (3CB), w skład której wchodzi Banque de 
France, Deutsche Bundesbank i Banca d’Italia. Systemy płatności wysokokwotowych zalicza 
się do kategorii systemów systemowo ważnych na podstawie ustawy o ostateczności rozra-
chunku, w związku z czym oba zostały zgłoszone do EUNGiPW jako tzw. systemy wyznaczone 
(designated system) na podstawie dyrektywy SFD118.

116 „Principles for financial market infrastructures”, CPSS-IOSCO 2012, s. 8.
117 System TARGET2-NBP jest prowadzony przez NBP pod względem prawnym, a pod względem operacyjnym 

przez 3CB.
118 Lista wyznaczonych na podstawie art. 10 ust. 1 dyrektywy SFD systemów płatności i sys-

temów rozrachunku papierów wartościowych w UE znajduje się na stronach EUNGiPW: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/designated_payment_and_securities_settlement_sys-
tems.pdf, dostęp: październik 2019 r. Lista systemów wyznaczonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 
o ostateczności rozrachunku znajduje się na stronach NBP: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/nadzor/
ls.pdf, dostęp: październik 2019 r.
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5.2.1. System SORBNET2

System SORBNET2 uruchomiono 10 czerwca 2013 r. Zastąpił on działający od 1996 r. system 
SORBNET. Dzięki temu polski system RTGS stał się bardziej nowoczesny i bezpieczniejszy. 
Skorzystanie ze standardów komunikacyjnych oferowanych przez międzynarodową sieć 
telekomunikacyjną SWIFT i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych zwiększyło 
niezawodność funkcjonowania systemu oraz jego wydajność, a w efekcie także bezpieczeń-
stwo i efektywność obrotu międzybankowego.

5.2.1.1. Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania systemu SORBNET2 są określone w zarządzeniu Prezesa NBP 30/2017, 
uchwale Zarządu NBP 9/2013 oraz w umowach zawieranych między NBP a uczestnikami 
systemu SORBNET2. Wymienione akty prawne organów NBP regulują warunki uczestnic-
twa w systemie oraz ogólne zasady rozrachunku. Dodatkowo umowa uczestnictwa określa 
podmioty upoważnione do wystawiania zleceń, rodzaje operacji dokonywanych przez upo-
ważnione podmioty, zasady składania i realizacji zleceń oraz zasady bezpieczeństwa systemu.

5.2.1.2. Uczestnictwo w systemie

Zgodnie z § 13 ust. 1 zarządzenia Prezesa NBP 30/2017 uczestnikiem systemu może być 
NBP, bank, w tym bank centralny innego państwa, podmiot zarządzający tzw. systemem 
zewnętrznym (czyli systemem płatności, systemem rozliczeń lub rozrachunku instrumen-
tów finansowych), Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa i BFG. Warunki 
przystąpienia do systemu i prowadzenia rachunków są określone w § 13 ww. zarządzenia 
i w uchwale Zarządu NBP 9/2013. Zgodnie z nimi podmioty ubiegające się o uczestnictwo 
w systemie SORBNET2 muszą spełnić następujące warunki:

 § sytuacja finansowa podmiotu została uznana przez NBP za prawidłową,
 § podmiot spełnia określone wymagania techniczne i przeszedł testy łączności w śro-
dowisku produkcyjnym.

W przypadku podmiotów zarządzających systemami zewnętrznymi dodatkowym warunkiem 
uczestnictwa w systemie, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, 
jest uzyskanie zgody Prezesa NBP na prowadzenie rachunku w NBP. Szczegółowe kwestie 
dotyczące otwarcia i prowadzenia przez NBP rachunków dla uczestników systemu SORBNET2 
uregulowano w umowach zawieranych przez NBP z uczestnikami.

W systemie SORBNET2 prowadzone są rachunki bieżące dla 44 banków (według stanu na 31 
grudnia 2018 r.) i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz rachunki 
dla KIR SA (w tym rachunek powierniczy gromadzący płynność banków będących uczest-
nikami systemu Express Elixir oraz rachunek techniczny do rozrachunku systemu Elixir 
podczas trzech sesji rozrachunkowych), a także KDPW SA i KDPW_CCP SA. Uczestnikiem 
SORBNET2 jest też NBP.

5.2.1.3. Rodzaje przeprowadzanych operacji

System SORBNET2 realizuje zlecenia płatnicze banków dotyczące transakcji zawieranych 
na międzybankowym rynku pieniężnym i rynku walutowym, transakcji papierami warto-
ściowymi oraz operacji miedzy bankami a NBP. Może być wykorzystywany do przetwarzania 
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zleceń przesyłanych przez banki w imieniu własnym lub w imieniu ich klientów. W systemie 
SORBNET2 realizowane są także zlecenia z tytułu operacji polityki pieniężnej.

Podstawową zaletą wykorzystania systemu z punktu widzenia klienta, zarówno indywidu-
alnego, jak i instytucjonalnego, jest szybkość i bezpieczeństwo realizacji zlecenia. Z uwagi 
na fakt, że zlecenia przyjmowane są w sposób ciągły, od wprowadzenia zlecenia przez bank 
zleceniodawcy do systemu do otrzymania środków przez bank odbiorcy mija zwykle nie wię-
cej niż kilka sekund. Inną ważną zaletą systemu jest brak ograniczeń co do kwoty zlecenia, 
co umożliwia regulowanie wzajemnych zobowiązań również osób fizycznych i podmiotów 
gospodarczych zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem.

Ponadto system jest wykorzystywany do rozrachunku zobowiązań banków wynikających 
z tzw. systemów zewnętrznych, tj.: zleceń rozrachunku (pozycji netto) uznających lub obcią-
żających rachunki banków z tytułu wymiany zleceń w systemie Elixir (prowadzonym przez 
KIR SA), a także zleceń rozrachunku strony pieniężnej transakcji, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, przekazywanych przez KDPW SA i KDPW_CCP SA oraz Departament 
Operacji Krajowych NBP, będący operatorem systemu SKARBNET4.

5.2.1.4. Rozrachunek

System SORBNET2 działa w pełnym wymiarze godzin pracy, tj. od 7.30 do 18.00119, we wszyst-
kie dni operacyjne od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
Zlecenia zakwalifikowane w systemie SORBNET2 jako klientowskie są przyjmowane i realizo-
wane jedynie do godziny 16.00 albo 16.15 w zależności od typu komunikatu, natomiast zlecenia 
międzybankowe do godziny 18.00. Po godzinie 18.00 komunikaty płatnicze są odrzucane.

Rozrachunek zleceń odbywa się w systemie SORBNET2 w trybie Y-Copy. Oznacza to, że 
komunikat płatniczy kierowany do wskazanego uczestnika systemu dotrze do niego jedynie 
w przypadku wcześniejszego dokonania przez NBP rozrachunku w systemie SORBNET2 
na rachunkach uczestników prowadzonych w tym systemie.

W systemie SORBNET2 przyjęto założenie, że do komunikacji między uczestnikami w ramach 
systemu wykorzystuje się usługę SWIFT. W związku z tym uczestnicy systemu w celu wymiany 
zleceń i komunikatów informacyjnych muszą mieć zapewniony dostęp do sieci SWIFTNet, tj. 
SWIFT Secure IP Network (SIPN). Generowanie oraz odbieranie komunikatów płatniczych 
i informacyjnych, a także ich przesyłanie do rozrachunku w systemie SORBNET2 może być 
realizowane przez uczestnika w sposób zautomatyzowany, za pomocą dedykowanej własnej 
aplikacji wewnętrznej uczestnika, lub bezpośrednio ze stanowiska SWIFT (w przypadku 
uczestników o małym wolumenie zleceń).

W trybie awaryjnym ograniczona liczba komunikatów międzybankowych uznanych przez 
uczestnika za pilne może być przesłana pocztą elektroniczną na wskazany adres DSP w postaci 
pliku PDF, podpisanego przez upoważnione osoby oraz uwierzytelnionego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Może być również wysłana na nośniku papierowym, z którego 
uprawniony pracownik DSP wprowadza dane do systemu.

119 Z wyjątkiem 24 grudnia i ostatniego dnia operacyjnego roku, kiedy system działa w godzinach 7.30–16.00.
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System SORBNET2 zapewnia dokonywanie rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem rachunków bieżących banków prowadzonych w NBP. System realizuje 
zlecenia rozrachunku składane przez banki, NBP, KIR SA, KDPW SA oraz KDPW_CCP SA. 
Banki mogą dokonywać operacji uznaniowych przez wysyłanie zleceń obciążających tylko 
ich własne rachunki. NBP, KIR SA, KDPW SA i KDPW_CCP SA są upoważnione przez banki 
do przesyłania zleceń obciążających również rachunki banków.

Zlecenia są realizowane pod warunkiem, że uczestnik ma na rachunku wystarczające środki 
pieniężne (nie można przekroczyć stanu środków na rachunku). Do systemu mogą być kiero-
wane zlecenia z przyszłą datą realizacji (maksymalnie na pięć dni operacyjnych naprzód). Takie 
zlecenia trafiają do kolejki zleceń na następne dni. Rozrachunek pozycji netto wynikających 
z rozliczeń przeprowadzanych przez KIR SA odbywa się w systemie SORBNET2 podczas trzech 
sesji rozrachunkowych w ciągu dnia. Rozrachunek pozycji netto przesyłanych z KDPW SA 
również następuje w systemie SORBNET2 podczas trzech sesji rozrachunkowych w ciągu dnia.

Zależnie od dostępności środków pieniężnych na rachunku uczestnika zlecenia są realizo-
wane na bieżąco lub umieszczane w centralnej kolejce do czasu zgromadzenia wystarczają-
cych środków pieniężnych na ich realizację. Gdy środki pieniężne są dostępne, jednocześnie 
obciąża się rachunek płatnika i uznaje rachunek beneficjenta. Płatnik otrzymuje potwier-
dzenie zrealizowania transakcji, a beneficjent otrzymuje potwierdzenie, że jego rachunek 
został uznany. Dodatkowo uczestnicy mogą monitorować rozliczenia i obsługiwać kolejkę 
zleceń za pomocą Modułu Monitorującego SORBNET2 (MMS2). Funkcja ta jest opcjonalna 
i dostępna w dwóch wariantach: tryb user-to-application (U2A) oraz application-to-application 
(A2A). Płatności z kolejki rozlicza się automatycznie (zgodnie z priorytetem wystawcy), gdy 
są dostępne środki pieniężne.

W systemie SORBNET2 funkcjonuje mechanizm optymalizacji kolejki, który sprawdza, czy 
możliwa jest realizacja zleceń oczekujących w kolejce, wynikająca z ich wzajemnej (dwu- lub 
wielostronnej) kompensacji. Oznacza to, że jeśli uczestnik nie ma wystarczających środków 
na swoim rachunku bieżącym w systemie SORBNET2, a potencjalne rozliczenie wzajemnych 
zleceń między uczestnikami nie spowoduje ujemnego salda na żadnym rachunku bieżącym, 
to wszystkie zlecenia oczekujące w kolejce w momencie uruchomienia mechanizmu zostaną 
rozliczone. Zlecenia, które pozostają w kolejce na koniec dnia, są automatycznie odrzucane, 
a ich wystawcy są o tym informowani. Na koniec dnia system automatycznie przygotowuje 
i wysyła do banków wyciągi z rachunków bieżących.

5.2.1.5. Ryzyko kredytowe i ryzyko płynności

System SORBNET2, będący systemem typu RTGS, nie generuje ryzyka kredytowego dla 
uczestników.

Banki mają dostęp do płynności przez wykorzystanie w ciągu dnia operacyjnego swoich 
środków, zaliczanych równocześnie do środków utrzymywanych jako rezerwa obowiązkowa. 
Ponadto NBP przyznaje nieoprocentowany, zabezpieczony kredyt śróddzienny (techniczny) 
na podstawie stosownej umowy. Kredyt może być udzielany bankom, które są uczestnikami 
systemu SORBNET2 i jednocześnie uczestnikami systemu SKARBNET4 lub systemu prowa-
dzonego przez KDPW SA. Banki mogą otrzymać kredyt śróddzienny w każdym dniu opera-
cyjnym, pod warunkiem że wniosą na rzecz NBP zabezpieczenie w formie przewłaszczenia, 
mające postać papierów wartościowych nominowanych w złotych zdeponowanych w systemie 
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SKARBNET4 albo w KDPW SA, tj. odpowiednio bonów skarbowych lub bonów pieniężnych 
NBP, albo obligacji skarbowych oraz innych dłużnych papierów wartościowych, które zostały 
dopuszczone przez NBP jako przedmiot zabezpieczeń120. Przed zamknięciem dnia system 
SORBNET2 generuje zlecenia spłaty kredytu. Kredyt techniczny niespłacony w terminie 
przekształca się automatycznie w kredyt, który powinien zostać spłacony w następnym dniu 
operacyjnym (overnight), oprocentowany według stopy kredytu lombardowego. Jeżeli bank 
nie zapewni środków niezbędnych do spłaty kredytu łącznie z należnymi odsetkami do 
godziny 10.30 następnego dnia operacyjnego, NBP sprzedaje papiery wartościowe w celu 
pokrycia zobowiązań banku. Jeżeli bank nie spłaci kredytu śróddziennego do godziny 18.00 
dwukrotnie w danym miesiącu, traci prawo do otrzymania kredytu śróddziennego z NBP 
przez następne 30 dni.

5.2.1.6. Polityka opłat

NBP pobiera opłaty za prowadzenie i obsługę rachunków bieżących banków w systemie 
SORBNET2 zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank 
Polski”, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu NBP w sprawie prowizji i opłat bankowych 
stosowanych przez Narodowy Bank Polski121.

5.2.1.7. Dane statystyczne

W 2018 r. w systemie SORBNET2 zrealizowano 4 258 tys. zleceń (w 2017 r. — 4 191 tys.) na 
kwotę 77,9 bln zł (w 2017 r. — 73,1 bln zł). Oznacza to wzrost liczby zrealizowanych zleceń 
o 67,1 tys. (o 1,6%) oraz zwiększenie ich wartości o 4,8 bln zł (o 6,5%) w porównaniu z 2017 r. 
Średnia wartość pojedynczego zlecenia w 2018 r. wyniosła 18,3 mln zł i zwiększyła się o 4,9% 
w stosunku do poprzedniego roku (w 2017 r. — 17,4 mln zł).

Średnia liczba płatności przetwarzanych miesięcznie w systemie SORBNET2 w 2018 r. wyniosła 
354 867 (w 2017 r. 349 278), średnie miesięczne obroty osiągnęły natomiast 6,5 bln zł (w 2017 r. 
6,1 bln zł). W 2018 r. średnia dzienna liczba transakcji wynosiła 16 898 (w 2017 r. — 16 699), 
a średnia dzienna wartość transakcji 309,1 mld zł (w 2017 r. — 291,2 mld zł).

W celu zobrazowania rozwoju systemu SORBNET2 (obsługującego płatności wysokokwo-
towe w złotych) z perspektywy przetwarzanych transakcji poniżej przedstawiono informacje 
dotyczące liczby oraz wartości zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET (funkcjonującym 
do 9 czerwca 2013 r.) i SORBNET2 (funkcjonującym od 10 czerwca 2013 r.) w latach 2011–2018.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na wykresie 5.1 roczna liczba zleceń wykazuje stabilną 
tendencję wzrostową. Świadczy to o zwiększeniu zapotrzebowania na realizację zleceń wyso-
kokwotowych w złotych.

120 Aktualna lista dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP jako przedmiot zabezpieczenia 
kredytu lombardowego, technicznego oraz operacji repo jest publikowana na stronie internetowej NBP.

121 Uchwała nr 29/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie prowizji 
i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski.
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Wykres 5.1. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2  
w latach 2011–2018 (w tys. szt.)
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Źródło: opracowanie NBP.

Wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET2 w latach 2011–2018 również cechuje 
się tendencją do wzrostu, mimo że roczna wartość zleceń w 2014 i 2016 r. była niższa niż 
w poprzednich latach. Zarówno liczba, jak i wartość zleceń zrealizowanych w ciągu roku 
potwierdzają stopniowy rozwój systemu SORBNET2.

Wykres 5.2. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2  
w latach 2011–2018 (w bln zł)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.2.2. System TARGET2-NBP

Uruchomiony 19 maja 2008 r. system TARGET2-NBP to system typu RTGS, w którym prowa-
dzony jest rozrachunek płatności w euro. Stanowi on polski komponent systemu TARGET2 
– paneuropejskiego systemu RTGS płatności w euro, w którym na koniec 2018 r. uczestniczyło 
25 banków centralnych. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP było jednym z najważniejszych 
momentów integracji polskiego systemu płatniczego z infrastrukturą europejską. NBP jest 
jednym z pięciu banków centralnych spoza strefy euro (oprócz banków centralnych Bułgarii, 
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Chorwacji, Danii i Rumunii), które umożliwiły krajowemu środowisku bankowemu bezpo-
średni dostęp do rozrachunku w euro w systemie TARGET2.

System TARGET2 należy do największych i najbardziej istotnych systemów płatności na świe-
cie. Służy do przeprowadzania, w pieniądzu banku centralnego, rozrachunku płatności w euro. 
System ten składa się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki 
centralne UE zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi systemu TARGET2, w szczególności 
zgodnie z wytycznymi EBC w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicz-
nego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Wytyczne EBC)122 oraz umową 
TARGET2 Agreement, która określa warunki uczestnictwa banków centralnych spoza strefy 
euro w tym systemie.

Największą zmianą wprowadzoną wraz z uruchomieniem systemu TARGET2 w porównaniu 
z systemem pierwszej generacji – TARGET była pełna centralizacja technologiczna. System 
TARGET2 został bowiem zbudowany na tzw. jednolitej wspólnej platformie (Single Shared 
Platform, SSP)123, co umożliwiło oferowanie tych samych usług wszystkim jego uczestnikom. 
Niezależnie od harmonizacji technologicznej pozostał jednak systemem zdecentralizowanym 
pod względem prawnym, tzn. składa się z systemów typu RTGS (zwanych komponentami sys-
temu TARGET2) prowadzonych przez poszczególne banki centralne uczestniczące w systemie.

Ważne zmiany w architekturze systemu nastąpiły w czerwcu 2015 r. wraz z uruchomieniem 
platformy TARGET2-Securities (T2S) służącej do rozrachunku transakcji, których przedmio-
tem są papiery wartościowe, oraz po uruchomieniu w listopadzie 2018 r. platformy TARGET 
Instant Payments Settlement (TIPS)124, na której dokonywany jest rozrachunek płatności 
natychmiastowych. Rozrachunek w euro na tych dwóch platformach został objęty zasadami 
systemu TARGET2. NBP przeprowadził konieczne dostosowania infrastruktury do współ-
pracy z platformami T2S i TIPS oraz osiągnął gotowość do świadczenia uczestnikom systemu 
TARGET2-NBP pełnego zakresu usług oferowanych w systemie TARGET2.

5.2.2.1. Zasady funkcjonowania

Podstawę prawną przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w euro w systemie 
TARGET2-NBP stanowi zarządzenie Prezesa NBP 30/2017. Warunki otwierania i prowadze-
nia przez NBP rachunków w systemie TARGET2-NBP określa uchwała Zarządu NBP 9/2013. 
Szczegółowe kwestie dotyczące otwarcia i prowadzenia przez NBP rachunków w euro dla 
uczestników systemu TARGET2-NBP regulują umowy zawierane przez NBP z uczestnikami.

5.2.2.2. Uczestnictwo w systemie

Zgodnie z § 20 ust. 1 zarządzenia Prezesa NBP 30/2017 uczestnikiem systemu TARGET2-NBP 
może być NBP, bank, podmiot zarządzający systemem zewnętrznym i Krajowa Spółdzielcza 
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. W przypadku podmiotów zarządzających systemami 

122 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zauto-
matyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz. Urz. 
UE L 30/1 z 30.01. 2013).

123 Platformę SSP na rzecz Eurosystemu zbudowały i obsługują trzy banki centralne: Deutsche Bundesbank, 
Banque de France oraz Banca d’Italia.

124 Platformy T2S i TIPS na rzecz Eurosystemu zbudowały i obsługują cztery banki centralne: Deutsche 
Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d’Italia.
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zewnętrznymi dodatkowym warunkiem koniecznym uczestnictwa w systemie TARGET2-NBP, 
zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, jest uzyskanie zgody 
Prezesa NBP na prowadzenie rachunku w NBP.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w systemie TARGET2-NBP prowadzono rachunki w euro 
dla 21 podmiotów: NBP, 17 banków oraz dla trzech podmiotów zarządzających systemami 
zewnętrznymi, tj. KIR SA, KDPW SA i KDPW_CCP SA.

5.2.2.3. Rodzaje przeprowadzanych operacji

Na koniec 2018 r. 21 uczestników systemu TARGET2-NBP miało otwarte rachunki na platfor-
mie SSP. Jeden z nich miał dodatkowo otwarty rachunek na platformie T2S, natomiast żaden 
nie miał rachunku na platformie TIPS. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy zazna-
czyć, że najważniejszą funkcjonalnością wykorzystywaną przez uczestników TARGET2-NBP 
jest oferowany na platformie SSP rozrachunek krajowych i transgranicznych płatności w euro 
oraz rozrachunek systemów zewnętrznych, tj. rozrachunek krajowych oraz transgranicznych 
zleceń przetwarzanych w systemie Euro Elixir prowadzonym przez KIR SA, jak również zleceń 
wysyłanych przez KDPW SA i KDPW_CCP SA.

5.2.2.4. Rozrachunek

Platforma SSP składa się z kilku modułów. Podstawowym modułem jest tzw. Payment Module 
(PM), w którym prowadzone są rachunki i dokonywany jest rozrachunek płatności. Uczestnicy 
bezpośredni systemu TARGET2 mający rachunek w PM składają zlecenia w imieniu swoim 
i na rzecz swoich klientów. Oprócz składania zleceń w swoim imieniu są dodatkowo upraw-
nieni do wyznaczania innych podmiotów, spełniających określone warunki, jako swoich 
uczestników pośrednich lub tzw. adresowalnych posiadaczy BIC125 (addressable BIC holder). 
Uczestnicy pośredni i adresowalni posiadacze BIC nie mają jednak bezpośredniego dostępu 
do systemu, ale wysyłają oraz otrzymują zlecenia za pośrednictwem uczestnika bezpośred-
niego. W celu udzielenia uprawnionym podmiotom bezpośredniego dostępu do obsługi zleceń 
uczestnik bezpośredni może skorzystać z dodatkowej funkcji oferowanej w systemie TARGET2 
– z dostępu wieloadresowego (multi-addressee access). Niezależnie od sposobu obsługi zleceń 
dla ww. podmiotów zlecenia są zawsze księgowane na rachunku uczestnika bezpośredniego.

Platforma SSP działa codziennie od poniedziałku do piątku126 w godzinach 7.00–18.00. Godziną 
graniczną realizacji zleceń klientowskich jest 17.00, a zleceń międzybankowych – 18.00.

Poza ograniczonym funkcjonalnie dostępem przez Internet127 dostęp do platformy SSP moż-
liwy jest przez sieć SWIFT128. Składanie zleceń i wymiana komunikatów płatniczych w PM 

125 Business Identifier Code – nadawany przez SWIFT międzynarodowy kod umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację instytucji finansowej.

126 System nie jest dostępny w Nowy Rok, Wielki Piątek oraz Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja oraz 25 i 26 
grudnia (w Boże Narodzenie). Wobec rozrachunku w euro na platformie T2S stosuje się ten sam kalendarz 
operacyjny. Jest on możliwy tylko w dni operacyjne, kiedy otwarta jest platforma SSP. Zlecenia płatności 
natychmiastowych przetwarzane na platformie TIPS, zgodnie ze schematem polecenia przelewu natych-
miastowego SEPA (SCT Inst), mogą być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym.

127 Na koniec 2018 r. żaden z uczestników TARGET2-NBP nie korzystał z tej funkcji.
128 W odróżnieniu od platformy SSP dostawcami usług sieciowych dla platformy T2S i TIPS mogą być zarówno 

SWIFT, jak i SIA/Colt.
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odbywają się za pośrednictwem usługi SWIFTNet FIN Y-copy, z wykorzystaniem określonych 
komunikatów płatniczych.

Zlecenia są realizowane pod warunkiem, że na rachunku znajdują się wystarczające środki 
pieniężne (nie ma możliwości przekroczenia stanu środków na rachunku).

Poza możliwością składania zleceń uczestnicy TARGET2 mają dostęp do wielu funkcji wspie-
rających rozrachunek płatności na platformie SSP, jak np. określanie priorytetów płatno-
ści, rezerwowanie płynności, określenie terminu rozrachunku zleceń czy składanie zleceń 
z wyprzedzeniem do pięciu dni operacyjnych przed podaną datą rozrachunku. Uczestnicy 
mogą także korzystać z rozbudowanych mechanizmów zarówno monitorowania dostęp-
nej płynności, jak i zarządzania zleceniami w kolejce. Dodatkowo na platformie SSP wpro-
wadzono skomplikowane mechanizmy optymalizacji rozrachunku, wspierające płynność 
realizacji płatności. Systemom zewnętrznym platforma SSP oferuje kilka różnych procedur 
rozrachunkowych, które pozwalają na wybór zasad rozrachunku najbardziej zgodny z biz-
nesowymi potrzebami danego podmiotu.

5.2.2.5. Ryzyko kredytowe i ryzyko płynności

System TARGET2-NBP, podobnie jak SORBNET2, jako system typu RTGS nie generuje ryzyka 
kredytowego dla uczestników.

W zakresie zarządzania płynnością ważną funkcją dostępną w systemie TARGET2-NBP jest 
udzielany przez NBP kredyt śróddzienny (kredyt w ciągu dnia) w euro. Jest to kredyt udzielany 
i spłacany w tym samym dniu operacyjnym. Zabezpieczony jest w drodze przewłaszczenia 
papierów wartościowych, które uzyskały akceptację EBC, tj. obligacji skarbowych zdepono-
wanych w KDPW SA, będących przedmiotem fixingu na rynku Treasury BondSpot Poland 
(TBSP) prowadzonym przez BondSpot SA129. Ponieważ NBP jest bankiem centralnym spoza 
strefy euro, środki w euro, z których uczestnicy mają udostępniany kredyt, NBP otrzymuje 
wcześniej z banku komercyjnego ze strefy euro na podstawie odrębnej umowy.

Kredyt w ciągu dnia w euro jest istotnym elementem wsparcia płynnościowego dla banków, 
w szczególności ze względu na fakt, że rozrachunek płatności w systemie TARGET2-NBP jest 
możliwy tylko do wysokości salda na rachunku. Zlecenia, na które brakuje środków, są kie-
rowane do kolejki zleceń oczekujących na realizację i w sytuacji braku środków na rachunku 
pod koniec dnia operacyjnego są odrzucane. Oferując kredyt w ciągu dnia swoim uczestni-
kom, NBP wspomaga płynność rozliczeń przeprowadzanych w systemie TARGET2-NBP oraz 
istotnie wspiera zarządzanie przez nie płynnością.

5.2.2.6. Polityka opłat

Za prowadzenie rachunku w systemie i inne czynności NBP pobiera prowizje i opłaty zgodnie 
z postanowieniami uchwały Zarządu NBP 29/2014. Przepisy uchwały odzwierciedlają ogólne 
zasady dotyczące opłat w systemie TARGET2, które zostały określone w Wytycznych EBC. 
Szczegółowe informacje na temat pobierania poszczególnych rodzajów opłat zawiera umowa 
uczestnictwa w systemie TARGET2-NBP.

129 Aktualna lista obligacji skarbowych mogących stanowić zabezpieczenie kredytu w ciągu dnia w euro jest 
publikowana na stronie internetowej NBP.
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Zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie TARGET2 uczestnik bezpośredni ponosi 
opłaty m.in. za rejestrację uczestnika pośredniego i adresowalnego posiadacza BIC oraz 
za udzielenie dostępu wieloadresowego. Dodatkowo, jeżeli z rachunkiem uczestnika bezpo-
średniego w PM są połączone rachunki otwarte na platformie T2S i TIPS, ponosi także opłaty 
związane z korzystaniem z tych platform.

5.2.2.7. Dane statystyczne

W celu zobrazowania rozwoju systemu TARGET2-NBP pod kątem przetwarzanych transak-
cji poniżej przedstawiono informacje o liczbie oraz wartości zleceń zrealizowanych w tym 
systemie w latach 2011–2018.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na wykresie 5.3 niemal co roku obserwowano wzrost 
liczby zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP, z wyjątkiem 2014 i 2015 r., kiedy 
odnotowano ich spadek. Była to jednak krótkotrwała zmiana i już od 2016 r. obserwuje się 
powrót do tendencji wzrostowej. W 2018 r. w systemie TARGET2-NBP zrealizowano 1 626 
tys. transakcji. Była to największa liczba zleceń zrealizowanych w tym systemie w ciągu 
roku. Oznacza to, że przekroczona została liczba zleceń zrealizowanych w 2013 r. (1 518 tys.), 
stanowiąca poprzednie maksimum. W porównaniu z 2017 r. liczba zrealizowanych operacji 
zwiększyła się w 2018 r. o 144 tys. (tj. o 9,8%)130.

Wykres 5.3. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP   
w latach 2011–2018 (w tys. szt.)
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Uwaga: Dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń są wykazywane bez tzw. technicznych przelewów 
płynności realizowanych przez banki i NBP, w szczególności bez przelewów środków między rachunkami własnymi 
danego uczestnika, zgodnie z algorytmem opracowanym przez EBC, oraz nie dotyczą transakcji przeprowadzonych 
na rachunku otwartym na platformie T2S. Przedstawione dane na temat liczby i wartości zleceń w 2011 r. 
uwzględniają obroty uczestników systemu SORBNET-EURO, który w 2011 r. był połączony z systemem TARGET2. 
Uczestnicy SORBNET-EURO byli pośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP. Banki korzystały z tej formy 
pośrednictwa NBP w dostępie do systemu TARGET2 do 18 listopada 2011 r. System SORBNET-EURO został 
zamknięty w 2011 r.
Źródło: opracowanie NBP.

130 Podane w niniejszym punkcie wartości procentowe zostały obliczone na podstawie danych niezaokrąglonych.
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Jeżeli chodzi o wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP, to w tym obszarze 
utrzymuje się tendencja wzrostowa. Była ona szczególnie silna w ostatnich dwóch latach. 
Wartość zleceń zrealizowanych w 2018 r. w systemie TARGET2-NBP wyniosła 1 447,9 mld 
euro i w porównaniu z 2017 r. zwiększyła się o 420,8 mld euro (tj. o 41%). Roczne wartości 
zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2 przedstawia wykres 5.4.

Wykres 5.4. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP  
w latach 2011–2018 (w mld euro)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.2.3. Perspektywy rozwoju

W dniu 6 grudnia 2017 r. Rada Prezesów EBC zatwierdziła projekt konsolidacji systemu 
TARGET2 i platformy T2S, której wdrożenie planuje się na listopad 2021 r. Głównym zada-
niem projektu jest umożliwienie wykorzystywania przez system TARGET2 nowoczesnych 
rozwiązań dostępnych na platformie T2S. Podstawowym celem konsolidacji systemu TARGET2 
i platformy T2S jest scentralizowanie i harmonizacja tych funkcji, które są wykorzystywane 
w różnych obszarach biznesowych, i w konsekwencji ograniczenie kosztów, zwiększenie 
wydajności, ujednolicenie i usprawnienie wielu obszarów. Ważnym elementem konsolidacji 
jest wdrożenie elastycznego i efektywnego modelu zarządzania płynnością. Dodatkowo 
w przyszłym systemie planuje się umożliwienie rozrachunku także w innych walutach niż 
euro oraz korzystanie z ofert różnych dostawców usług sieciowych. Warto także zaznaczyć, 
że rozrachunek płatności w skonsolidowanej infrastrukturze będzie oparty na komunikatach 
zgodnych ze standardem ISO 20022.

5.3. Systemy płatności detalicznych

Detaliczny system płatności przetwarza dużą liczbę zleceń płatniczych o relatywnie niskiej 
jednostkowej wartości transakcji (np. w formie polecenia przelewu) realizowanych między 
osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi131.

131 Zgodnie z definicją zawartą w dokumencie EBC pt. „Revised Oversight Framework for Retail Payment 
Systems”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Revised_oversight_framework_for_retail_payment_
systems.pdf, dostęp: październik 2019 r.
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Zgodnie z dokumentem pt. „Polityka sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakre-
sie systemu płatniczego” systemy płatności detalicznych można podzielić na trzy kategorie: 
systemowo ważne, istotne i pozostałe. Do systemowo ważnych systemów detalicznych zalicza 
się system największy pod względem liczby realizowanych zleceń płatniczych, a także sys-
temy, w wypadku których zakres możliwych zakłóceń byłby istotny dla stabilności krajowego 
systemu finansowego (obecnie do tej kategorii należy system płatności Elixir).

Do istotnych systemów płatności detalicznych zalicza się te, których udział w liczbie zleceń 
płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych w danej walucie wynosi co naj-
mniej 25% (obecnie do tej kategorii należy system płatności Euro Elixir).

Do pozostałych systemów płatności detalicznych są zaliczane inne systemy płatności, które 
nie spełniają warunków uznania ich za systemowo ważny albo istotny system płatności 
(np. system BlueCash i Express Elixir).

5.3.1. System Elixir

Na podstawie art. 67 Prawa bankowego Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi 
izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu 
wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych 
zleceń. W Polsce taką rolę odgrywa KIR SA. Zasady wymiany zleceń płatniczych za pośrednic-
twem KIR SA określono w odpowiednich regulaminach dokonywania czynności w zakresie 
rozliczeń. Regulaminy te określają zarówno wzajemne obowiązki KIR SA i uczestników, jak 
i harmonogram wymiany zleceń w prowadzonych przez izbę systemach Elixir oraz Euro Elixir.

System płatności Elixir funkcjonuje od 1994 r. Jest on największym polskim elektronicz-
nym systemem rozliczeń międzybankowych. Został zgłoszony do EUNGiPW jako system 
wyznaczony na podstawie dyrektywy SFD. Na koniec 2018 r. w systemie tym uczestniczyło 
40 banków. 

W systemie zastosowano model wielostronnej kompensacji transferów realizowanych pomię-
dzy bankami132. Umożliwia on sprawną i bezpieczną realizację zleceń między uczestniczącymi 
w nim bankami za pośrednictwem elektronicznej wymiany komunikatów płatniczych oraz 
informacji pomiędzy jego uczestnikami. Ponadto umożliwia rozliczanie zleceń przekazywa-
nych przez systemy zewnętrzne. Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są zlecenia 
uznaniowe i obciążeniowe. Zlecenia skierowane do systemu są rozliczane w czasie jednej 
z trzech sesji Elixir, zgodnie z „Harmonogramem przebiegów rozliczeniowych w systemach 
Elixir i Euro Elixir” odbywających się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy133, a rozrachunek dokonywany jest w systemie SORBNET2.

Poza standardowymi komunikatami do realizacji polecenia przelewu czy wpłaty gotówki 
system Elixir obsługuje również zestaw komunikatów do realizacji polecenia zapłaty w sche-
macie podstawowym oraz business-to-business (B2B). Od lipca 2018 r. system Elixir umożliwia 

132 Zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy o ostateczności rozrachunku kompensowanie oznacza przekształcenie, 
w jedno zobowiązanie netto lub jedną należność netto dla każdego uczestnika, wzajemnych zobowiązań 
i należności wynikających ze zleceń rozrachunku przekazywanych pomiędzy uczestnikami.

133 Harmonogram sesji dostępny jest online: https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/, dostęp: październik 
2019. W dniu 24 oraz 31 grudnia odbywają się dwie sesje rozliczeniowe.
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klientom banków dokonywanie płatności zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności, 
tzw. split payment134.

W 2018 r. obroty w systemie Elixir wyniosły 5,3 bln zł. Liczba zleceń wyniosła 1 843,6 mln. 
W tym okresie system Elixir przetwarzał średnio około 7,3 mln transakcji dziennie o łącznej 
wartości 20,1 mld zł.

Wykres 5.5. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie Elixir w latach 2011–2018 (w mln szt.)
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Źródło: opracowanie NBP.

Wykres 5.6. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie Elixir w latach 2011–2018 (w bln zł)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.3.2. System Euro Elixir

Prowadzony przez KIR SA system płatności w euro – Euro Elixir funkcjonuje na polskim rynku 
od 2005 r. W systemie przetwarzane są zarówno zlecenia krajowe nominowane w euro, prze-

134 Dotyczy to transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT i polega na możliwości uiszczenia 
podatku VAT na dedykowany rachunek bankowy – rachunek VAT.
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syłane między bankami w Polsce będącymi uczestnikami systemu Euro Elixir, jak i zlecenia 
transgraniczne wymieniane pomiędzy uczestnikami systemu Euro Elixir oraz uczestnikami 
zewnętrznych systemów rozliczeniowych, z którymi system Euro Elixir jest połączony. Już 
w pierwszych miesiącach funkcjonowania system rozpoczął przekazywanie transgranicz-
nych zleceń płatniczych do paneuropejskiej izby rozliczeniowej STEP2. W kolejnych latach 
zakres wymiany transgranicznych zleceń został rozszerzony dzięki nawiązaniu bezpośred-
niej współpracy z instytucjami rozliczeniowymi z innych krajów europejskich zrzeszonych 
w stowarzyszeniu EACHA135. Dzięki temu zapewniona jest paneuropejska adresowalność 
i realizacja zleceń płatniczych w ramach całej UE. Od 2008 r. system Euro Elixir obsługuje 
płatności wyłącznie w schemacie SEPA Credit Transfer (SCT)136, a rozrachunek odbywa się 
bezpośrednio w systemie TARGET2-NBP.

W 2018 r. system przetworzył 32,2 mln transakcji o wartości 185 mld euro. Przez ostatnich 10 lat 
liczba zleceń rozliczanych w ciągu dnia wzrosła z 17,6 tys. do 126,1 tys., czyli prawie 7-krotnie.

Wykres 5.7. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w latach 2011–2018 
(w mln szt.)
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Źródło: opracowanie NBP.

135 KIR SA współpracuje m.in. z EBA Clearing (w ramach systemu STEP2) oraz niektórymi innymi izbami 
rozliczeniowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Europejskich Izb Rozliczeniowych (European Automated 
Clearing House Association, EACHA).

136 Jednolity schemat do obsługi poleceń przelewu w euro w ramach rynku europejskiego.



79System płatniczy w Polsce

Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe – systemy płatności

Wykres 5.8. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w latach 2011–2018 
(w mld euro)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.3.3. System Express Elixir

Prowadzony przez KIR SA system Express Elixir funkcjonuje na polskim rynku od czerwca 
2012 r. na podstawie zgody Prezesa NBP z 28 grudnia 2011 r. Początkowo nosił nazwę System 
Rozliczeń Płatności Natychmiastowych. System powstał w celu przeprowadzania transferu 
środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
Końcowym beneficjentem usługi płatności natychmiastowej jest klient banku, a każdy bank 
we własnym zakresie decyduje o sposobie dostępu do usługi. Funkcjonowanie systemu Express 
Elixir opiera się na dedykowanym rachunku powierniczym prowadzonym dla KIR SA przez 
NBP. Banki będące uczestnikami systemu przekazują na ten rachunek środki pieniężne, 
do których wysokości (z uwzględnieniem wartości zleceń płatniczych otrzymywanych) mogą 
wysyłać przelewy natychmiastowe.

W 2018 r. obroty w systemie Express Elixir wyniosły 29,8 mld zł, a liczba zrealizowanych 
transakcji osiągnęła 12,5 mln.
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Wykres 5.9. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie Express Elixir w latach 2012–2018 
(w mln szt.)
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Źródło: opracowanie NBP.

Wykres 5.10. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie Express Elixir w latach 2012–2018 
(w mld zł)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.3.4. System płatności BlueCash

System płatności BlueCash funkcjonuje od listopada 2012 r. na podstawie zgody Prezesa 
NBP z 25 listopada 2011 r. Operatorem systemu jest Blue Media SA. System BlueCash jest 
systemem płatności natychmiastowych, realizującym zlecenia płatnicze w czasie zbliżonym 
do rzeczywistego. Przelewy natychmiastowe poddawane rozliczeniu w systemie BlueCash 
mogą być inicjowane za pośrednictwem bankowości internetowej, mobilnej bądź w oddziale 
banku. Rozrachunek zleceń w systemie BlueCash odbywa się w pieniądzu banku komercyj-
nego (a nie w pieniądzu banku centralnego).

W systemie BlueCash w 2018 r. zrealizowano 8,3 mln transakcji o łącznej wartości 9,6 mld zł.



81System płatniczy w Polsce

Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe – systemy płatności

Wykres 5.11. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash w latach 2012–2018 
(w mln szt.)
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Źródło: opracowanie NBP.

Wykres 5.12. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash w latach 2012–2018 
(w mld zł)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.3.5. System płatności BLIK

System płatności BLIK jest prowadzony przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. na podstawie 
zgody Prezesa NBP z 12 listopada 2014 r. System umożliwia dokonywanie płatności za pomocą 
urządzeń mobilnych. Transakcje mogą być inicjowane przez Internet, w fizycznych punktach 
sprzedaży, w komunikacji miejskiej, urzędach publicznych, jak też pomiędzy użytkownikami 
(P2P)137. Ponadto system umożliwia wypłatę gotówki w bankomatach.

137 Płatności P2P w systemie BLIK oznaczają mobilne płatności pomiędzy użytkownikami telefonów komórko-
wych. Usługa ta pozwala na błyskawiczne przesłanie środków pieniężnych drugiej osobie bez konieczności 
podawania numeru rachunku bankowego, a jedynie przez wpisanie jej numeru telefonu lub wybranie 
z listy kontaktów. W celu aktywowania usługi użytkownik systemu BLIK musi jedynie powiązać w aplikacji 
numer swojego telefonu z numerem rachunku bankowego.
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Rozliczenie płatności dokonywanych za pomocą aplikacji mobilnej BLIK następuje dwoma 
kanałami. Płatności P2P (przelew na telefon BLIK) są obecnie rozliczane przez system Express 
Elixir, a pozostałe płatności są rozliczane na zasadzie kompensacji wielostronnej przez system 
Elixir z rozrachunkiem w systemie SORBNET2.

W 2018 r. wartość transakcji zrealizowanych w systemie BLIK wyniosła 12,1 mld zł, natomiast 
liczba transakcji – 90,8 mln.

Wykres 5.13. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie BLIK w latach 2015–2018  
(w mln szt.)
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Źródło: opracowanie NBP.

Wykres 5.14. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie BLIK w latach 2015–2018  
(w mld zł)
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Źródło: opracowanie NBP.

5.3.6. Systemy rozliczeń transakcji kartowych

5.3.6.1. Krajowy System Rozliczeń

KSR funkcjonuje na polskim rynku finansowym od 1997 r. Jest to system płatności detalicz-
nych w złotych. Operatorem systemu jest First Data Polska SA.
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W KSR są rozliczane transakcje płatnicze dokonywane za pomocą kart płatniczych wydanych 
w ramach systemów Visa i Mastercard. Uczestnikami systemu są wydawcy kart płatniczych 
oraz agenci rozliczeniowi. W ramach systemu mogą być wykonywane następujące transakcje:

 § operacje bezgotówkowe, obejmujące płatności w terminalach POS,
 § operacje gotówkowe, w tym wypłaty gotówki w bankomatach,
 § inne operacje mające charakter gotówkowo-bezgotówkowy, tj. wypłata gotówkowa 
cash back wraz z poprzedzającą ją transakcją bezgotówkową.

W 2018 r. wartość transakcji zrealizowanych w systemie KSR wyniosła 18,2 mld zł, natomiast 
liczba transakcji – 71,6 mln.

5.3.6.2. System rozliczeń Visa

Rozliczanie większości płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z logo Visa 
następuje w systemie PNNSS, którego operatorem jest Visa Europe Limited. System ten nie 
podlega polskiemu prawu i nie jest nadzorowany przez NBP.

5.3.6.3. System rozliczeń Mastercard

Większość płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych z logo Mastercard jest roz-
liczana w systemie GCMS, którego operatorem jest Mastercard Europe SA. System ten nie 
podlega polskiemu prawu i nie jest nadzorowany przez NBP.
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wartościowych

6.1. Opis ogólny

W Polsce obrót instrumentami finansowymi obejmuje platformy obrotu instrumentami 
udziałowymi, dłużnymi (w tym platformę przeznaczona do obsługi papierów skarbowych) 
i pochodnymi oraz rynek transakcji zawieranych bilateralnie bez pośrednictwa platform 
obrotu, obejmujący głównie transakcje międzybankowe138.

Transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe, mogą być zawierane w obrocie 
zorganizowanym (na rynku regulowanym albo w ASO), jak również poza tym obrotem (jako 
transakcje bezpośrednie lub przeprowadzane za pośrednictwem zorganizowanej platformy 
obrotu – OTF). Obrót instrumentami udziałowymi i wystandaryzowanymi instrumentami 
pochodnymi (kontrakty futures i opcje) odbywa się na Głównym Rynku GPW oraz (w przy-
padku instrumentów udziałowych) na rynku NewConnect, prowadzonych przez GPW SA, 
obrót instrumentami dłużnymi – na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW SA i BondSpot 
SA, a obrót skarbowymi papierami wartościowymi – na rynku TBSP.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi stronami transakcji na rynku regulowa-
nym, z nielicznymi wyjątkami,  mogą być firmy inwestycyjne139. Oznacza to, iż obrót na krajowych 
rynkach regulowanych musi odbywać się za pośrednictwem firm inwestycyjnych (tzw. przymus 
maklerski). Zatem inwestor chcący nabyć (zbyć) instrumenty finansowe jest zobowiązany do 
zawarcia umowy o świadczenie usług z firmą inwestycyjną, za której pośrednictwem będzie mógł 
składać zlecenia dotyczące dyspozycji (nabycia, zbycia) instrumentami finansowymi.

Instrumenty finansowe, będące w obrocie na polskim rynku kapitałowym, mogą występować 
w tradycyjnej formie dokumentu albo w formie zapisu w ewidencji papierów wartościowych 
(zdematerializowane papiery wartościowe) lub instrumentów pochodnych. W odniesieniu 
do papierów wartościowych występujących w obrocie w formie dokumentu (niezdemateriali-
zowanej) przenoszenie praw z takich papierów następuje co do zasady wraz z przeniesieniem 
ich posiadania na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Kwestia funkcjonowania w obrocie 
instrumentów finansowych niewystępujących w formie dokumentu jest bardziej złożona. 
Wymaga bowiem istnienia specjalnej infrastruktury umożliwiającej bezpieczne i rzetelne ewi-
dencjonowanie wprowadzonych do obrotu instrumentów finansowych oraz sprawnej obsługi 
wszelkich procesów z tym związanych w fazie potransakcyjnej140. Infrastruktura ta obejmuje 
istnienie depozytu papierów wartościowych i systemu ewidencji instrumentów pochodnych 
oraz systemu rozliczeń i rozrachunku transakcji dotyczących ww. instrumentów finansowych.

138 Zagadnienie obrotu instrumentami finansowymi jest szerzej omawiane w cyklicznych opracowaniach 
NBP – „Rozwój systemu finansowego w Polsce”, dostępnych online: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/
systemfinansowy/rozwoj.html.

139 Szczegółowy zakres podmiotów, które mogą być stronami transakcji zawieranych na rynku regulowanym 
określono w art. 31 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

140 W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunku oraz niedopuszczenia do kradzieży, fałszerstwa 
lub defraudacji instrumentów finansowych.
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System ewidencji instrumentów finansowych w Polsce ma strukturę dwupoziomową (tzw. sys-
tem pośredni)141. Pierwszy poziom, centralny obejmuje konta księgowe prowadzone w systemie 
ewidencji instrumentów finansowych dla uczestników tego systemu. Konta te co do zasady 
nie umożliwiają identyfikacji osób, którym przysługują prawa z instrumentów finansowych. 
Drugi poziom stanowią rachunki prowadzone przez uczestników ww. systemu, tj. firmy inwe-
stycyjne, banki powiernicze i inne podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków. 
W przeciwieństwie do kont, rachunki te umożliwiają identyfikację osób uprawnionych.

W Polsce papiery wartościowe są rejestrowane w ramach pierwszego poziomu ewidencji 
na kontach depozytowych prowadzonych w systemie KDPW SA. Drugi poziom stanowią 
rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze prowadzone przez uczestników 
tego systemu142. Instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego natomiast 
są rejestrowane w ramach pierwszego poziomu na kontach rozliczeniowych prowadzonych 
w systemie KDPW_CCP SA. Drugi poziom stanowią rachunki derywatów prowadzone przez 
uczestników ww. systemu143.

Obowiązkowej dematerializacji podlegają papiery wartościowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, obrotu zorganizowanego lub wyemitowane przez Skarb Państwa albo NBP. 
Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi144 ulegają one dematerializacji 
z chwilą ich zarejestrowania w centralnym depozycie papierów wartościowych (zasada dema-
terializacji papierów wartościowych)145. W fazie potransakcyjnej transakcje, których przed-
miotem są ww. papiery wartościowe, a także inne instrumenty finansowe niemające formy 
dokumentu, wymagają w celu przeniesienia inkorporowanych w nich praw sporządzenia 
zapisu w odpowiedniej ewidencji (dematerializacja obrotu papierami wartościowymi). Zapis 
ten jest dokonywany w drodze rozrachunku na podstawie wyników rozliczenia transakcji 
przez izbę rozliczeniową.

W Polsce funkcjonują dwa systemy depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowe: system 
SKARBNET4 prowadzony przez NBP i systemy prowadzone przez Grupę Kapitałową KDPW. 
Pierwszy obsługuje transakcje, których przedmiotem są bony skarbowe i bony pieniężne NBP, 
zawierane na rynku pierwotnym i wtórnym (TBSP i rynku międzybankowym). Systemy pro-
wadzone przez Grupę Kapitałową KDPW obsługują z kolei transakcje, których przedmiotem 
są pozostałe instrumenty finansowe, zawierane na rynkach prowadzonych przez GPW SA 
i BondSpot SA oraz poza obrotem zorganizowanym. Rozliczenie transakcji, co do zasady, 
dokonywane jest za pośrednictwem kontrahenta centralnego (CCP) w systemie rozliczenio-

141 W przeciwieństwie do systemu bezpośredniego, w którym inwestorzy są identyfikowani przez CDPW albo 
przez emitenta, por. „Principles for financial market infrastructures”, CPSS-IOSCO 2012, s. 8.

142 Art. 57 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
143 Art. 57a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
144 Art. 5 ust. 1 tej ustawy.
145 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 

rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2243) wprowadza obo-
wiązek dematerializacji oraz rejestracji w centralnym depozycie: obligacji, listów zastawnych (z wyjątkiem 
listów zastawnych, których jednostkowa wartość nominalna przekracza kwotę stanowiącą równowartość 
100 000 euro) oraz certyfikatów inwestycyjnych, niezależnie od tego, czy wspomniane papiery wartościowe 
zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego. Od 1 lipca 2019 r. papiery te nie mogą mieć formy 
materialnej (dokumentu). Obowiązkowej dematerializacji nie podlegają bankowe papiery wartościowe 
emitowane na podstawie ustawy Prawo bankowe. Ponadto ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadza 
od 1 stycznia 2021 r. obowiązkową dematerializację akcji spółek niepublicznych.
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wym prowadzonym przez KDPW_CCP SA, a w odniesieniu do bonów skarbowych i bonów 
pieniężnych NBP rozliczenie i rozrachunek dokonywane są w systemie SKARBNET4.

6.2. Infrastruktura obrotu instrumentami finansowymi

6.2.1. GPW SA

Oprócz GPW SA w skład Grupy Kapitałowej GPW, wchodzi również BondSpot SA, GPW 
Benchmark SA, a także spółki działające na rynku towarowym, tj. Towarowa Giełda Energii 
SA, IRGiT SA i InfoEngine SA. GPW SA powstała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
w kwietniu 1991 r. W listopadzie 2010 r. jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Giełdy pozostaje Skarb Państwa 
(35,0% udziału w kapitale zakładowym, 51,8% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy).

Obecnie GPW SA organizuje obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi 
na Głównym Rynku GPW (rynku regulowanym instrumentów udziałowych i pochodnych), 
rynku NewConnect (ASO akcji małych i średnich przedsiębiorstw) oraz na detalicznym rynku 
Catalyst (rynku regulowanym i ASO instrumentów dłużnych). Segment hurtowy rynku 
Catalyst (również rynek regulowany i ASO) jest organizowany przez BondSpot SA – podmiot 
zależny GPW SA.

Członkiem Giełdy może być w szczególności dom maklerski, bank prowadzący działalność 
maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna i instytucja kredytowa. Papiery wartościowe 
będące przedmiotem obrotu na rynkach organizowanych przez GPW SA są rejestrowane 
w KDPW SA, który nadaje im kody ISIN146. Emitent instrumentów finansowych dopuszczo-
nych do obrotu na ww. rynkach jest zobowiązany do posiadania kodu LEI147, który może być 
nadany i odnawiany przez KDPW SA.

Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–17.05. W czasie ich 
trwania członkowie Giełdy mogą składać zlecenia kupna i sprzedaży oraz zawierać trans-
akcje dotyczące instrumentów finansowych. Poza sesjami można natomiast zawierać tzw. 
transakcje szczególne: pakietowe, odkupu lub odsprzedaży (buy-in/sell-out, BISO) oraz nabycia 
znacznych pakietów akcji. Zlecenia mogą składać maklerzy giełdowi oraz klienci członków 
Giełdy, korzystając z bezpośredniego dostępu elektronicznego148. GPW SA prowadzi w pełni 
zautomatyzowany system obrotu instrumentami finansowymi, oparty na tzw. systemie 

146 International Securities Identification Number, ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów 
Wartościowych) to 12-znakowy kod alfanumeryczny, zdefiniowany w standardzie ISO 6166, identyfikującym 
instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na zorganizowanych rynkach finansowych oraz indeksy, 
w których skład wchodzą takie instrumenty.

147 Legal Entity Identifier, LEI (kod identyfikujący podmiot prawny) to 20-znakowy kod alfanumeryczny, 
zdefiniowany zgodnie z normą ISO 17442, który identyfikuje podmioty zawierające transakcje na rynkach 
finansowych.

148 Bezpośredni dostęp elektroniczny jest to udostępnianie przez członka rynku własnego połączenia z sys-
temem informatycznym GPW SA, umożliwiającego składanie zleceń za pośrednictwem systemu telein-
formatycznego członka rynku (dostęp bezpośredni) albo bez wykorzystywania takiego systemu (dostęp 
sponsorowany).
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kierowanym zleceniami149. Transakcje zawiera się automatycznie z wykorzystaniem systemu 
UTP (Universal Trading Platform), do którego są podłączone systemy klientowskie członków 
Giełdy. Opracowany przez NYSE150 Euronext system UTP, który w kwietniu 2013 r. zastą-
pił system WARSET (Warsaw Stock Exchange Trading System)151, dzięki lepszej wydajności 
umożliwił wprowadzanie znacznie większej liczby zleceń, stosowanie na szerszą skalę handlu 
algorytmicznego152 oraz notowanie wybranych instrumentów finansowych na szczególnych 
zasadach (np. rynek z obowiązkowym animatorem rynku). System UTP wykorzystuje się 
do prowadzenia notowań w systemie ciągłym (w którym dokonuje się zdecydowanej większości 
transakcji)153, w systemie notowań jednolitych, z kursem określanym jedno- lub dwukrotnie 
w ciągu dnia (wykorzystywanym do mniej płynnych akcji), oraz w systemie animatora rynku. 
UTP służy również do zawierania transakcji szczególnych poza sesją oraz transakcji związa-
nych z pierwszą ofertą publiczną (initial public offering, IPO). Na GPW SA działają animatorzy 
emitenta oraz animatorzy rynku, którzy składają oferty kupna i sprzedaży oraz zawierają 
transakcje na rachunek własny, zgodnie z wystawionymi ofertami.

Bezpośrednio po zawarciu transakcji GPW SA przygotowuje karty umów, które przekazuje 
w czasie rzeczywistym członkom Giełdy (transakcje zawierane w systemie ciągłym i jed-
nolitym są anonimowe – strony transakcji się nie znają) i do KDPW_CCP SA. Transakcje 
zawierane za pośrednictwem GPW SA są rozliczane przez KDPW_CCP SA w drodze nowacji 
rozliczeniowej, a rozrachunek przeprowadza KDPW SA.

6.2.1.1. Główny Rynek GPW

Przedmiotem obrotu na Głównym Rynku GPW są przede wszystkim:
 § na rynku kasowym (notowania ciągłe i jednolite z dwoma fixingami w ciągu dnia) – 
akcje oraz prawa do akcji i prawa poboru, tytuły uczestnictwa ETF (exchange-traded 
fund), certyfikaty inwestycyjne oraz strukturyzowane;

 § na rynku terminowym (notowania ciągłe) – kontrakty futures (indeksowe, akcyjne, 
walutowe, na stopę procentową oraz na obligacje skarbowe) i opcje indeksowe;

 § w systemie animatora rynku154 (notowania ciągłe) – instrumenty strukturyzowane, 
tj. warranty opcyjne, certyfikaty strukturyzowane i obligacje strukturyzowane.

Instrumenty rynku kasowego są notowane na rynku podstawowym (rynku oficjalnych noto-
wań o wyższych wymogach wobec emitentów) albo równoległym (mniejsze wymogi dla 
emitentów).

149 O kursach decydują zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów.
150 New York Stock Exchange
151 Opracowany przez Hewlett-Packard system informatyczny obsługujący GPW SA w latach 2000–2013.
152 Zgodnie z art. 3 pkt 2b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi handel algorytmiczny to naby-

wanie lub zbywanie instrumentów finansowych za pomocą algorytmu komputerowego automatycznie 
ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment 
złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia, 
lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka bądź 
z jego ograniczonym udziałem.

153 Kurs instrumentów finansowych podczas sesji jest ustalany w sposób ciągły, a transakcje są zawierane 
po różnych cenach.

154 W ramach tego systemu wskazany przez emitenta animator rynku zobowiązuje się, na podstawie umowy 
z operatorem rynku, do organizowania obrotu wybranym instrumentem finansowym, który jednocześnie 
nie może być przedmiotem obrotu na rynku kasowym lub terminowym.
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6.2.1.2. Rynek NewConnect

Rynek NewConnect został uruchomiony w sierpniu 2007 r. Przedmiotem obrotu 
na NewConnect są akcje, prawa do akcji i prawa poboru akcji emitowane przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Emitent korzysta z pomocy autoryzowanego doradcy, który współdziała 
z nim przy wprowadzaniu akcji na rynek. Notowania są prowadzone w systemie ciągłym 
i jednolitym (z jednym albo dwoma fixingami dziennie).

6.2.1.3. Catalyst

Stworzona we współpracy GPW SA z BondSpot SA platforma Catalyst, która rozpoczęła dzia-
łanie we wrześniu 2009 r., uzupełniła polski rynek kapitałowy o jeden zorganizowany rynek 
dłużnych papierów wartościowych. Jego strukturę tworzą cztery segmenty: dwa przeznaczone 
dla klientów detalicznych, prowadzone przez GPW SA, oraz dwa przeznaczone dla klientów 
hurtowych, prowadzone przez BondSpot SA. Dla każdego typu klientów organizowany jest 
rynek regulowany i ASO. Emitent instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu 
na rynkach Catalyst jest zobowiązany do posiadania kodu LEI. Wspólne dla rynków Catalyst 
zasady działania pozwalają na jednoczesne wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki 
Catalyst155. Przedmiotem obrotu na ww. rynkach mogą być wyłącznie instrumenty dłużne 
(obligacje korporacyjne, komunalne, spółdzielcze i skarbowe oraz listy zastawne). Instrumenty 
te są rejestrowane w KDPW SA, który nadaje im kody ISIN. Zasady obrotu określają mini-
malną wartość transakcji dla rynku detalicznego i hurtowego. Obrót jest anonimowy, a sesje 
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–17.05. Rynki Catalyst obsługują 
też transakcje pakietowe, a notowania odbywają się w systemie notowań ciągłych lub w sys-
temie kursu jednolitego. Rozliczenie transakcji dokonywane jest w KDPW_CCP SA w drodze 
nowacji rozliczeniowej, a rozrachunek w KDPW SA.

6.2.2. BondSpot SA

BondSpot SA (dawniej MTS-CeTO SA156) powstał w styczniu 1996 r. z inicjatywy banków 
i domów maklerskich. Od maja 2009 r. spółka znajduje się w Grupie Kapitałowej GPW (GPW 
SA ma 96,98% udziałów). BondSpot SA prowadzi hurtowe rynki Catalyst (rynek regulowany 
i ASO instrumentów dłużnych) oraz rynek TBSP (rynek hurtowy ASO obligacji i bonów 
skarbowych – rynek kasowy outright i transakcji warunkowych typu repo i SBB).

6.2.2.1. Catalyst

Członkiem rynków hurtowych Catalyst mogą być: dom maklerski, bank prowadzący działal-
ność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna i instytucja kredytowa, a także działające 
wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek inne podmioty dopuszczone do funk-
cjonowania na rynku, co umożliwia bezpośredni dostęp inwestorów instytucjonalnych.

155 Możliwe jest jednoczesne dopuszczenie do obrotu instrumentu finansowego w segmencie hurtowym 
i detalicznym albo na w ASO albo na rynkach regulowanych. Nie jest możliwe notowanie jednocześnie 
danego instrumentu w ASO i na rynku regulowanym.

156 CeTO – Centralna Tabela Ofert SA – powstała w styczniu 1996 r. z inicjatywy ponad 20 największych 
polskich banków i domów maklerskich spółka prowadząca elektroniczny rynek skarbowych papierów 
wartościowych. MTS – włoska spółka MTS S.p.A – w latach 2004–2009 akcjonariusz CeTO SA.
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Transakcje na hurtowych rynkach Catalyst zawierane są automatycznie. Uczestnicy rynku 
składają zlecenia za pośrednictwem terminali zintegrowanych w systemie transakcyjnym. 
Ponadto na rynku działają animatorzy, którzy składają oferty kupna i sprzedaży oraz zawie-
rają transakcje na rachunek własny zgodnie z wystawionymi ofertami. Punktem wyjścia 
do zawarcia transakcji są oferty animatorów oraz oferty członków złożone na podstawie 
zleceń klientów. Składane oferty i zawierane transakcje są wyrażane w jednostkach obrotu 
lub ich wielokrotnościach. Transakcje zawarte na rynku są automatycznie potwierdzane, 
a informacje o zawartych transakcjach przesyła się stronom transakcji.

6.2.2.2. TBSP

BondSpot SA uczestniczy również w organizowaniu obrotu skarbowymi papierami warto-
ściowymi, prowadząc na podstawie umowy z Ministerstwem Finansów wtórny hurtowy 
rynek obrotu tymi instrumentami pod nazwą TBSP157. Uruchomiony w 2002 r. rynek TBSP 
(początkowo jako ERSPW158, później MTS Poland159) pierwotnie funkcjonował jako rynek 
niezorganizowany. W kwietniu 2018 r. na mocy ustawy stał się ASO160. Działanie rynku 
TBSP opiera się na systemie TradeImpact. Uczestnikami TBSP mogą być podlegające nad-
zorowi krajowe i zagraniczne instytucje prowadzące działalność maklerską. Przedmiotem 
obrotu na TBSP są bony skarbowe rejestrowane w NBP i obligacje skarbowe rejestrowane 
w KDPW  SA. Za pośrednictwem TBSP zawierane są anonimowo transakcje rynku kasowego 
oraz transakcje warunkowe (repo i SBB, obrót anonimowy i nieanonimowy). W ramach rynku 
kasowego prowadzony jest segment rynku instytucjonalnego, którego uczestnikami oprócz 
wymienionych powyżej podmiotów mogą być zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne 
i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, oraz instytucja funkcjonująca w ramach systemów 
gwarantowania depozytów. Uczestnicy TBSP mogą składać oferty kupna i sprzedaży, dyspozy-
cje stanowiące akceptację ww. ofert oraz zlecenia repo i SBB. Uczestnicy rynku mogą działać 
jako market-makerzy (większość z nich to Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych), 
którzy są wyłącznie uprawnieni do składania własnych ofert kupna i sprzedaży, market-takerzy 
oraz inwestorzy instytucjonalni uprawnieni do składania dyspozycji stanowiących akceptację 
całości lub części oferty market-makerów w różnym zakresie, zależnie od segmentu rynku. 
Obrót w TBSP odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00, a na rynku 
repo w godzinach 7.45–16.45. Na rynku TBSP podczas sesji fixingowych, które odbywają się 
dwa razy dziennie, ustalane są kursy fixingowe skarbowych papierów wartościowych, sta-
nowiące punkt odniesienia dla krajowego rynku instrumentów dłużnych. Dane rynkowe 
są udostępniane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dystrybutorów informacji, tj. 
Bloomberg czy Thomson Reuters.

Transakcje zawierane za pośrednictwem TBSP rozlicza BondSpot SA i przekazuje do rozra-
chunku w KDPW SA (obligacje skarbowe) albo w NBP (bony skarbowe).

157 Pierwotny obrót skarbowymi papierami wartościowymi odbywa się w ramach systemu Dealerów 
Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW).

158 Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych.
159 W latach 2004–2009 TBSP działał pod nazwą MTS Poland i prowadzony był we współpracy z MTS S.p.A.
160 Art. 21 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685).
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6.2.3. Narodowy Bank Polski

W zakresie obrotu papierami wartościowymi NBP pełni wiele kluczowych funkcji na różnych 
płaszczyznach funkcjonowania rynku kapitałowego. NBP występuje w roli emitenta bonów 
pieniężnych NBP i agenta emisji bonów skarbowych oraz organizuje przetargi bonów pie-
niężnych NBP i skarbowych papierów wartościowych (na podstawie umowy z MF i Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, BGK). Na poziomie infrastruktury potransakcyjnej jest operatorem 
systemów SORBNET2 i TARGET2-NBP, w których przeprowadzany jest rozrachunek strony 
pieniężnej (odpowiednio w złotych i euro) transakcji dotyczących instrumentów finansowych, 
a także prowadzi system rozrachunku papierów wartościowych SKARBNET4, obsługujący 
operacje w bonach pieniężnych NBP i bonach skarbowych. Jednocześnie Prezes NBP spra-
wuje nadzór systemowy (oversight) nad systemami płatności oraz uczestniczy w nadzorze 
nad systemami rozrachunku papierów wartościowych sprawowanym przez KNF. NBP jest 
również współwłaścicielem KDPW SA.

6.2.3.1. DSPW

Obrót pierwotny skarbowymi papierami wartościowymi161 polega na sprzedaży hurtowej 
w ramach organizowanych przez NBP w imieniu MF przetargów kierowanych do grupy 
inwestorów instytucjonalnych w ramach systemu primary dealers, czyli DSPW. System DSPW 
powstał w 2003 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowania pożyczkowych potrzeb 
budżetu państwa, poprawy płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych 
papierów wartościowych162. W przetargach tych mogą uczestniczyć podmioty mające status 
Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (banki, instytucje kredytowe i finansowe 
spełniające wymogi określone przez MF w Regulaminie pełnienia funkcji DSPW) oraz BGK. 
DSPW przysługuje wyłączne prawo nabywania nowych emisji obligacji skarbowych w celu 
ich późniejszej redystrybucji w obrocie wtórnym – m.in. na rynku TBSP, Catalyst oraz poza 
obrotem zorganizowanym. Organizowane przez NBP przetargi obejmują przetargi sprzedaży, 
odkupu163 oraz zamiany164 (tylko obligacji) oraz sprzedaż dodatkową. Przetargi odbywają się 
zwykle dwa razy w miesiącu na podstawie planów przedstawianych przez MF w terminach 
określonych w listach emisyjnych. Po przetargu sprzedaży MF ogłasza komunikat o jego 
wynikach. Transakcja zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez MF oferty 
złożonej przez uczestnika przetargu. Rozrachunek przetargu od strony papierów warto-
ściowych dokonywany jest w KDPW SA (obligacje skarbowe) albo w NBP (bony skarbowe). 
Po upływie okresu, na jaki bony skarbowe zostały wyemitowane, podlegają one wykupowi 
w drodze uznania rachunków pieniężnych uczestników SKARBNET4 w NBP. Wykup obligacji 
skarbowych następuje za pośrednictwem KDPW SA.

Ponadto NBP organizuje przetargi odkupu obligacji skarbowych wyemitowanych na rynkach 
zagranicznych.

161 Od ponad dwóch lat obrót ten obejmuje wyłącznie obligacje skarbowe. Bony skarbowe były regularnie 
emitowane do 2011 r. W następnych latach emisje systematycznie ograniczano. Ostatni przetarg sprzedaży 
bonów skarbowych odbył się w lutym 2017 r.

162 Ponadto obligacje skarbowe są oferowane przez MF za pośrednictwem wybranego agenta emisji: w sieci 
sprzedaży detalicznej oraz na rynkach zagranicznych.

163 MF może odkupować obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.
164 MF może oferować na przetargach obligacje w drodze sprzedaży w zamian za odkupione od posiadaczy 

obligacje, których termin wykupu jeszcze nie upłynął.
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6.2.3.2. Bony pieniężne NBP

Sprzedaż bonów pieniężnych NBP odbywa się w drodze przetargu organizowanego przez NBP. 
W operacjach podstawowych bierze udział BFG oraz banki będące uczestnikami SORBNET2 
i SKARBNET4. Uczestnik przetargu nabywający bony pieniężne NBP na rynku pierwotnym 
składa ofertę. Po rozstrzygnięciu przetargu NBP zawiadamia uczestników o przyjęciu bądź 
odrzuceniu ich oferty. Obciążenie rachunku następuje zgodnie ze zleceniem wystawionym 
przez NBP na podstawie upoważnienia do obciążenia rachunku pieniężnego uczestnika, 
które jest udzielane przy zawieraniu z NBP umowy uczestnictwa w SKARBNET4. Płatność 
jest realizowana w dniu określonym przez NBP w informacji o przetargu i następuje w dro-
dze jednoczesnego obciążenia i uznania, odpowiednio, rachunku pieniężnego uczestnika 
przetargu oraz właściwego konta służącego do ewidencji zobowiązań NBP.

Po upływie okresu, na jaki bony pieniężne NBP zostały wyemitowane, podlegają one wyku-
powi. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków pieniężnych uczestników 
SKARBNET4 w NBP.

6.3. Systemy rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych

6.3.1. KDPW SA

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest podmiotem działającym na podstawie ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który powstał w 1991 r. jako dział 
GPW SA. Od listopada 1994 r. Krajowy Depozyt funkcjonuje jako niezależna spółka akcyjna 
pod nazwą KDPW SA. Początkowo KDPW SA obsługiwał cały proces realizacji transakcji, 
których przedmiotem są zdematerializowane instrumenty finansowe – prowadził depozyt 
papierów wartościowych, rozliczenie i rozrachunek transakcji dotyczących zdeponowanych 
instrumentów. W 2010 r. ze struktur KDPW SA została formalnie wydzielona izba rozlicze-
niowa (obecnie KDPW_CCP SA), która wraz z KDPW SA tworzy Grupę Kapitałową KDPW. 
Od grudnia 2016 r. KDPW SA nie prowadzi rejestru instrumentów pochodnych, który jest 
w całości obsługiwany przez KDPW_CCP SA.

Obecnie KDPW SA w ramach swojej podstawowej działalności organizuje i prowadzi depozyt 
papierów wartościowych oraz system rejestracji innych instrumentów finansowych (nie-
będących instrumentami pochodnymi), dokonuje rozrachunków papierów wartościowych 
zarejestrowanych w depozycie, w tym rozrachunków transakcji zawieranych w systemach 
obrotu, realizuje zobowiązania emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych 
zarejestrowanych w depozycie (tj. wypłata dywidendy, wykup instrumentów finansowych czy 
sporządzenie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz 
wykonuje czynności związane z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu papierów 
wartościowych. Krajowy Depozyt prowadzi system rozrachunku papierów wartościowych 
w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku; został on zgłoszony do EUNGiPW jako 
system wyznaczony na podstawie dyrektywy SFD.

KDPW SA jest także CDPW w rozumieniu rozporządzenia CSDR i podlega obowiązkowi 
autoryzacji zgodnie z tą regulacją. Wniosek w tym zakresie został złożony do KNF we wrze-
śniu 2017 r.
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Ponadto KDPW SA nadzoruje zgodność wielkości emisji (stan konta emisyjnego) z liczbą 
papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW SA (zagregowane stany na kontach 
ewidencyjnych uczestników).

Na mocy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przy KDPW SA działa Zespół 
Doradczy, wydający opinie dla zarządu i rady nadzorczej Krajowego Depozytu w sprawach 
dotyczących sprawozdań zarządu z działalności spółki, planów działalności i finansowych, 
sprawozdania z działalności systemu rekompensat oraz regulacji KDPW SA. Zespół składa 
się z przedstawicieli: organizacji zrzeszających emitentów, banków powierniczych, izb gospo-
darczych, zagranicznych podmiotów oraz spółek prowadzących rynek regulowany.

Zgodnie z przepisami CSDR, KDPW SA jest również zobowiązany do powołania komitetu 
użytkowników składającego się z przedstawicieli emitentów i uczestników systemu prowa-
dzonego przez Spółkę. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do rady 
nadzorczej i zarządu w sprawie najważniejszych kwestii, mających wpływ na jego członków, 
w tym w sprawie kryteriów dostępu do systemu emitentów lub uczestników, poziomu usług 
oraz struktury opłat. 

6.3.1.1. Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania systemu rejestracji i rozrachunku papierów wartościowych pro-
wadzonego przez KDPW SA zostały określone w statucie i regulaminach, w szczególności 
Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wydawanych przez Krajowy 
Depozyt na podstawie ww. ustawy. Powyższe akty są uzupełniane przez „Szczegółowe zasady 
działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” oraz inne regulacje, w tym umowę 
uczestnictwa w systemie.

6.3.1.2. Uczestnicy systemu

Uczestnikami systemu prowadzonego przez KDPW SA mogą być, co do zasady, emitenci papie-
rów wartościowych, podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościo-
wych i rachunków zbiorczych, tj. domy maklerskie, firmy inwestycyjne, banki, NBP, podmioty 
prowadzące izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową dla transakcji zawieranych w obrocie 
papierami wartościowymi, a także inne instytucje finansowe (np. zakłady ubezpieczeń, towa-
rzystwa emerytalne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych), jeżeli na własny rachunek naby-
wają papiery wartościowe rejestrowane w systemie depozytowym. Uczestnikami mogą być 
również zagraniczne firmy inwestycyjne i osoby prawne prowadzące działalność maklerską 
w Polsce oraz zagraniczne CCP i CDPW mające stosowne zezwolenia, zgodnie z regulacjami 
UE. Podmioty te mogą otwierać rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze 
w KDPW SA.

Każdy podmiot, który zamierza dokonać transakcji na rynku kapitałowym, musi mieć rachu-
nek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną oraz rachunek papierów wartościo-
wych w takiej firmie lub w banku powierniczym. W przypadku podmiotów zagranicznych 
istnieje możliwość posiadania rachunku zbiorczego w jednej z tych instytucji lub w KDPW 
SA. Każdy członek GPW SA lub BondSpot SA zawierający transakcje na danym rynku musi 
być posiadaczem:

 § konta depozytowego w KDPW SA (albo mieć umowę z uczestnikiem KDPW posia-
dającym status reprezentanta w systemie) oraz
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 § rachunku w systemie płatności prowadzonym przez NBP lub korzystać z usług płat-
nika mającego taki rachunek w NBP; może również mieć rachunek bankowy lub 
korzystać z usług płatnika w banku rozliczeniowym KDPW SA do obsługi innych 
walut niż złoty i euro.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW SA 
uczestniczyło 65 podmiotów, w tym: 40 banków (w tym 26 pełniących funkcję deponentów), 
22 instytucje brokerskie, dwa zagraniczne depozyty papierów wartościowych (Clearstream 
Banking SA i Keler Zrt.) oraz jeden kontrahent centralny (KDPW_CCP SA).

6.3.1.3. Rodzaje przeprowadzanych operacji

KDPW SA:
 § Prowadzi system kont ewidencyjnych wykorzystujący konta emisyjne, konta depozy-
towe, rachunki zbiorcze i rachunki papierów wartościowych, na których rejestrowane 
są papiery wartościowe165.

 § Prowadzi rozrachunek operacji dotyczących zarejestrowanych papierów wartościo-
wych, w tym zagranicznych papierów wartościowych rejestrowanych w KDPW SA, 
za pośrednictwem połączeń operacyjnych (międzysystemowych) z zagranicznymi 
CDPW. Obsługuje również realizację zobowiązań emitentów tych papierów wobec 
osób z nich uprawnionych.

 § Prowadzi rozrachunek transakcji warunkowych:
 – repo lub SBB, które są realizowane na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku 
(rozrachunek otwarcia i zamknięcia repo na podstawie niezależnych instrukcji 
przesyłanych przez uczestników),

 – tri-party repo, obejmujący monitorowanie wartości papierów wartościowych prze-
właszczanych między stronami i zarządzanie nią (dobór i aktualizacja zabezpie-
czeń, przekazywanie stronom informacji o wymaganym zabezpieczeniu, obsługa 
operacji, których przedmiotem są papiery wartościowe stanowiące przedmiot 
zabezpieczenia).

 § Obsługuje umowy zastawu finansowego, których przedmiotem są obligacje skar-
bowe, zawierane między podmiotami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, 
niebędącymi uczestnikami KDPW SA. W wypadku zawierania takich umów pod-
pisywana jest umowa trójstronna, na podstawie której KDPW SA wykonuje czyn-
ności związane z ustanawianiem i znoszeniem blokad na papierach wartościowych 
stanowiących przedmiot zastawu oraz inne czynności z tym związane.

 § Obsługuje dyspozycje ustanawiania blokady papierów wartościowych przez uczest-
nika bezpośredniego KDPW SA na rzecz innego uczestnika. Złożenie zgodnych 
dyspozycji przez uczestników do KDPW SA stanowi jednocześnie potwierdzenie 
zawarcia umowy dwustronnej o ustanowienie zabezpieczenia finansowego między 
nimi. Usługa ta od czerwca 2017 r. może być również wykorzystana do bilateralnego 
zabezpieczania transakcji na instrumentach pochodnych, które nie są rozliczane 
przez izby rozliczeniowe typu CCP. Rozwiązanie to umożliwia składanie zabezpieczeń 

165 Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finan-
sowym od 1 lipca 2019 r. KDPW SA prowadzi rejestrację podlegających obligatoryjnej dematerializacji 
obligacji i listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez niepubliczne zamknięte 
fundusze inwestycyjne z siedzibą na terenie Polski. KDPW SA również gromadzi i podaje do wiadomości 
publicznej informacje na temat wielkości emisji ww. papierów wartościowych, terminów wypłat świadczeń 
oraz zakresu i terminowości realizacji zobowiązań emitentów wobec osób uprawnionych.



Rozdział 6

Narodowy Bank Polski96

w ramach systemu rozrachunku, w szczególności w postaci papierów wartościowych 
rejestrowanych w KDPW SA. Krajowy Depozyt obsługuje też proces ustanawiania 
blokad papierów wartościowych na potrzeby wnoszenia składek do BFG w formie 
zobowiązań do zapłaty.

6.3.1.4. Depozyt

Podmiot zamierzający dokonać publicznej oferty papierów wartościowych jest zobowiązany 
do zawarcia z KDPW SA umowy o rejestrację166. Rejestrując papiery wartościowe w systemie, 
KDPW SA nadaje im kod ISIN. Instrumenty finansowe rejestrowane w depozycie KDPW SA 
są zapisywane na koncie emisyjnym, a następnie na prowadzonych dla uczestników systemu 
kontach depozytowych, rachunkach zbiorczych167 oraz rachunkach papierów wartościowych. 
Zapisy w depozycie odzwierciedlają stan posiadanych papierów wartościowych i jego zmiany 
(zapisy dokonywane na podstawie zlecenia rozrachunku przekazanego przez KDPW_CCP SA 
albo bezpośrednio przez strony rozrachunku transakcji zawartej poza obrotem zorganizowa-
nym – rozrachunek transakcji) oraz skutki operacji na papierach wartościowych.

System depozytowy zapewnia wysokie bezpieczeństwo rozrachunku. Chroni przed fałszer-
stwem czy defraudacją dzięki stosowaniu następujących zasad ewidencji: podwójnego zapisu, 
odrębnej rejestracji papierów wartościowych, uwzględniania typów uczestnictwa, jednocze-
sności zapisów, zupełności, rzetelności i przejrzystości. KDPW SA ponosi odpowiedzialność 
za zgodność liczby papierów wartościowych znajdujących się na wszystkich kontach depozy-
towych uczestników z liczbą wyemitowanych papierów wartościowych.

6.3.1.5. Rozrachunek

Rozrachunek transakcji przeprowadzany jest w systemie prowadzonym przez KDPW SA 
na podstawie zlecenia rozrachunku dostarczonego przez KDPW_CCP SA (transakcje z rynku 
zorganizowanego) albo przez strony rozrachunku transakcji zawartej poza obrotem zorgani-
zowanym i nierozliczanej w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP SA, a także w niektó-
rych przypadkach przez NBP 168. Transakcje zawierane na elektronicznym rynku skarbowych 
papierów wartościowych – TBSP169 są przedmiotem rozrachunku w KDPW SA na podstawie 
instrukcji rozliczeniowych przesyłanych bezpośrednio przez operatora wspomnianego rynku.

Rozrachunek oznacza obciążanie lub uznanie konta depozytowego, rachunku zbiorczego lub 
rachunku papierów wartościowych odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia 
instrumentów finansowych, a także – zgodnie z ustalonymi w trakcie rozliczenia kwotami 

166 Wymóg ten nie dotyczy instrumentów finansowych wyemitowanych poza terytorium Polski lub zareje-
strowanych w zagranicznym depozycie papierów wartościowych oraz bonów skarbowych zdeponowanych 
w systemie SKARBNET4.

167 Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na rachunku zbiorczym mogą być 
rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których ten rachunek 
jest prowadzony, ale należące do innej osoby lub osób.

168 W związku z operacjami otwartego rynku, transakcjami zawieranymi w ramach przetargów obligacji 
skarbowych, przeniesieniem papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych prowadzony 
w KDPW SA dla NBP w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.

169 W odniesieniu do transakcji zawieranych na rynku TBSP prowadzonym przez BondSpot SA, nieobjętych 
rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP SA, których rozrachunek jest przeprowadzany na podstawie 
zgodnych zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez BondSpot SA oraz przez 
uczestników bezpośrednich będących stronami tego rozrachunku.
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świadczeń – uznanie lub obciążenie rachunku pieniężnego w złotych albo w euro wskazanego 
przez uczestnika będącego stroną rozrachunku.

Cykl rozrachunkowy transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym wynosi dwa dni 
(T + 2)170. W pozostałych przypadkach strony transakcji ustalają termin przeprowadzenia 
rozrachunku, tj. w odniesieniu do transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym poza regu-
larną sesją obrotu lub standardowym systemem notowań albo w trybie publicznej sprzedaży 
papierów wartościowych, na podstawie zleceń złożonych w ramach publicznej subskrypcji 
akcji realizowanej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, w ramach przetargów obli-
gacji skarbowych lub poza obrotem zorganizowanym, i objętych rozliczeniem prowadzonym 
przez KDPW_CCP SA.

Rozrachunek może być dokonywany wyłącznie w instrumentach finansowych ( free of payment, 
FOP) albo w środkach pieniężnych. Co do zasady przedmiotem rozrachunku są operacje, 
których następstwem jest płatność, np. transakcje zawarte na rynku zorganizowanym (kaso-
wym) i poza obrotem zorganizowanym. Są one wówczas przeprowadzane zgodnie z zasadą, 
że uznanie rachunku pieniężnego uczestnika będącego stroną rozrachunku następuje jedno-
cześnie z obciążeniem prowadzonego dla niego konta ewidencyjnego, a obciążenie rachunku 
pieniężnego uczestnika następuje jednocześnie z uznaniem prowadzonego dla niego konta 
ewidencyjnego (delivery versus payment, DVP). Rozrachunek bez płatności (FOP) obejmuje 
transfery papierów wartościowych pomiędzy uczestnikami, w tym transfery portfeli klientów, 
w ramach których KDPW SA przeprowadza rozrachunek pomiędzy kontami uczestników. 
KDPW SA dokonuje również rozrachunku FOP w przypadku operacji związanych z rejestracją 
i wyrejestrowaniem papierów wartościowych emitenta oraz z realizacją zobowiązań emiten-
tów wobec właścicieli papierów wartościowych.

KDPW SA prowadzi rozrachunek w systemie wielosesyjnym i RTGS. Rozrachunek transakcji 
zawieranych w obrocie zorganizowanym jest przeprowadzany w systemie wielosesyjnym 
na zasadzie netto w środkach pieniężnych i brutto w papierach wartościowych (DVP model 
2) albo netto w papierach wartościowych (DVP model 3), po przesłaniu zlecenia rozrachunku 
przez KDPW_CCP SA. Rozrachunek transakcji zawartych na rynku TBSP jest przeprowadzany 
według modelu 2 DVP w systemie wielosesyjnym. Pozostałe transakcje, w tym obligatoryjnie 
zawarte w ramach przetargów sprzedaży obligacji skarbowych organizowanych przez NBP, 
są przedmiotem rozrachunku na zasadzie brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), tj. na zasa-
dzie brutto zarówno w środkach pieniężnych, jak i papierach wartościowych (DVP model 1) 
w czasie rzeczywistym.

Rozrachunek w czasie rzeczywistym jest prowadzany od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00 (DVP w euro), od 8.00 do 17.00 (DVP w złotych) i od 8.00 do 18.30 (FOP). 
Sesje rozrachunkowe odbywają się cztery razy dziennie w godzinach: 10.30 (DVP i FOP), 13.00 
(DVP w złotych i euro oraz FOP), 15.30 (DVP w złotych i euro oraz FOP) i 18.30 (tylko FOP).

Rozrachunek płatności wynikających z transakcji i operacji obsługiwanych przez KDPW SA 
dokonywany jest w pieniądzu banku centralnego na podstawie dyspozycji obciążających lub 
uznających rachunki pieniężne prowadzone dla uczestników KDPW SA w systemie SORBNET2 
dla transakcji w złotych albo w systemie TARGET2-NBP dla transakcji w euro.

170 Oznacza to, że kupujący akcje staje się ich właścicielem po upływie dwóch dni roboczych od zawarcia 
transakcji.
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Na podstawie umów dwustronnych zawartych między KDPW SA a NBP oraz między NBP 
a bankami KDPW SA jest upoważniony do przesyłania drogą elektroniczną zleceń rozrachunku 
pieniężnego dotyczących transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe. KDPW SA 
przekazuje te zlecenia w imieniu banków do systemu SORBNET2 lub TARGET2-NBP. Po prze-
prowadzeniu rozrachunku pieniężnego KDPW SA dokonuje rozrachunku w papierach war-
tościowych na kontach ewidencyjnych swoich uczestników. W dniu dokonania rozrachunku 
uczestnik systemu KDPW jest zobowiązany do odwzorowania wyników rozrachunku na pro-
wadzonych przez siebie rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych.

KDPW SA prowadzi także rozrachunek zagranicznych papierów wartościowych, które są 
przedmiotem podwójnego notowania (dual-listing) na rynku zorganizowanym obsługiwa-
nym przez GPW SA. Papiery te są pierwotnie zarejestrowane w zagranicznych depozytach 
papierów wartościowych. Transgraniczny transfer tych papierów dokonuje się za pośred-
nictwem połączeń operacyjnych (międzysystemowych) utworzonych pomiędzy KDPW SA 
a zagranicznymi depozytami. Na koniec grudnia 2018 r. KDPW SA posiadał 19 połączeń 
operacyjnych z zagranicznymi odpowiednikami – sześć połączeń bezpośrednich i trzyna-
ście połączeń zapewniających dostęp do instytucji depozytowych za pośrednictwem dwóch 
międzynarodowych centralnych depozytów oraz jednego banku powierniczego. Połączenia 
te służą do rejestracji w systemie KDPW SA (stanowiącym depozyt inwestora) papierów 
wartościowych, dla których zagraniczny depozyt jest depozytem macierzystym. Pierwsze 
połączenie – między KDPW SA a OeKB AG – powstało w październiku 2003 r.

6.3.1.6. Zarządzanie ryzykiem

W celu niedopuszczenia do zawieszenia lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transak-
cji KDPW SA organizuje automatyczny system pożyczek papierów wartościowych171 oraz, 
we współpracy z KDPW_CCP SA, system pożyczek negocjowanych172. KDPW SA oferuje rów-
nież automatyczny rozrachunek w częściach. Funkcja ta ogranicza zawieszanie rozrachun-
ków w razie braku na koncie depozytowym dostatecznej liczby aktywów danego rodzaju, 
pozwalających na dokonanie rozrachunku w całości, i dzięki temu redukuje także liczbę 
przypadków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków.

KDPW SA nalicza również specjalną opłatę za spowodowanie zawieszenia rozrachunku 
transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku potransakcyjnego dokony-
wanego w związku z taką transakcją z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub 
na rachunku pieniężnym uczestnika.

Zarządzanie ryzykiem przez KDPW SA obejmuje również m.in. stosowanie finansowych, 
organizacyjnych i technicznych kryteriów dostępu do systemu oraz uczestnictwa w nim, jak 
również monitorowanie ich spełniania przez uczestników. Jeżeli KDPW SA otrzyma infor-
mację o niewypłacalności uczestnika, blokuje możliwość wprowadzania zleceń rozrachunku, 

171 System ten zapobiega zawieszaniu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym.
172 System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych stanowi uzupełnienie systemu pożyczek auto-

matycznych i zapewnia bardziej elastyczne kształtowanie przez strony warunków zawieranych przez nie 
umów pożyczek. Rolą KDPW SA jest kojarzenie podmiotów zainteresowanych zawieraniem umów takich 
pożyczek oraz prowadzenie związanych z nimi rozrachunków. Zadaniem KDPW_CCP SA jest natomiast 
dokonywanie rozliczeń umów pożyczek oraz organizowanie systemu zabezpieczenia tych rozliczeń, w tym 
gwarantowanie własnym majątkiem zwrotu papierów wartościowych przez pożyczkobiorcę oraz zwrotu 
zabezpieczenia umownego tych pożyczek przez pożyczkodawcę.
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którego stroną jest ten uczestnik, oraz przeprowadza rozrachunki zleceń wprowadzonych 
wcześniej do systemu depozytowego przez tego uczestnika.

6.3.1.7. Inne zadania KDPW SA

Jako członek międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących ANNA173 

(od 1994 r.) oraz agencja numerująca (od 1996 r.) KDPW SA jest jedyną instytucją w Polsce 
upoważnioną do nadawania instrumentom finansowym indywidualnych kodów między-
narodowych ISIN oraz kodów klasyfikacji instrumentów finansowych CFI (Classification of 
Financial Instruments) i FISN (Financial Instrument Short Name) spełniających standardy 
ISO, umożliwiających identyfikację instrumentu finansowego zarejestrowanego w dowolnym 
systemie depozytowym na świecie. Od lipca 2017 r. wraz z kodem ISIN równocześnie jest 
przydzielany kod CFI i kod FISN.

KDPW SA jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania i odnawiania mię-
dzynarodowego identyfikatora podmiotu prawnego LEI174 dla podmiotów z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Ukrainy. Obowiązek posiadania aktywnego kodu LEI 
dotyczy, zgodnie z prawem UE, podmiotów zawierających transakcje na rynkach regulo-
wanych i OTC, emitentów (uczestników CDPW) oraz podmiotów zawierających transak-
cje repo, SBB, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem 
zabezpieczeniami.

Od 2013 r. KDPW SA prowadzi repozytorium transakcji (trade repository), zgodnie z rozpo-
rządzeniem EMIR. Gromadzi w nim w sposób scentralizowany dane dotyczące wszystkich 
transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Planowane jest rozszerzenie 
działalności repozytorium transakcji od kwietnia 2020 r., na podstawie rozporządzenia SFTR, 
o przekazywanie informacji o transakcjach finansujących, w których jako zabezpieczenie 
wykorzystywane są papiery wartościowe (SFT, tj. pożyczki papierów wartościowych, trans-
akcje repo, SBB i transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami), zawieranych przez 
wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są podmiotami finansowymi czy 
niefinansowymi.

W styczniu 2018 r. KDPW SA uruchomił zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (ARM). 
Usługa ARM polega na przekazywaniu organowi nadzoru informacji o szczegółach transakcji 
zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowią-
zek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie MiFIR. Zatwierdzony mechanizm 
sprawozdawczy (ARM) ma uprawnienie do świadczenia usługi w całej UE. Zgłoszenia przez 
ARM są przekazywane organowi nadzoru właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu 
zobowiązanego do raportowania.

Na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi KDPW SA odpowiada również 
za prowadzenie obowiązkowego systemu rekompensat. System ten ma zapewnić, że w przy-

173 The Association of National Numbering Agencies.
174 KDPW SA działa jako agencja (Local Operating Unit, LOU) akredytowana przez Global LEI Foundation 

(GLEIF) – podmiot odpowiedzialny za kontrolę LOU w poszczególnych regionach świata w ramach systemu 
LEI. Został on powołany w 2011 r. z inicjatywy G20 w następstwie kryzysu systemu LEI, i ma umożli-
wiać identyfikację kontrahentów transakcji w instrumentach finansowych w wystandaryzowany sposób 
na poziomie międzynarodowym. Obecnie prawo amerykańskie i UE nakłada wymóg posługiwania się 
LEI w raportowaniu transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
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padku upadłości firm inwestycyjnych175 ich klienci otrzymają wypłatę środków pieniężnych 
oraz uzyskają rekompensatę wartości utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych 
na ich rachunkach prowadzonych przez te firmy. System rekompensat jest mechanizmem 
posiłkowym wobec podstawowych instrumentów zapewniających bezpieczeństwo funkcjo-
nowania rynku kapitałowego w Polsce i zabezpiecza w ograniczonym zakresie aktywa powie-
rzone przez inwestora. Od 2018 r. KDPW SA jest członkiem stowarzyszenia EFDI (European 
Forum of Deposit Insurers), zrzeszającego europejskie systemy gwarancji depozytów oraz 
systemy rekompensat dla inwestorów. Aktualnie organizacja zrzesza 72 instytucje, w tym 
dwie z Polski: KDPW SA i BFG.

6.3.1.8. Polityka opłat

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz ze swoim regulaminem KDPW 
SA pobiera opłaty i prowizje za czynności wykonywane na rzecz uczestników systemu roz-
rachunku. Wysokość opłat określono w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu 
KDPW. W ostatnich latach KDPW SA systematycznie obniża stawki opłat. Cenniki innych 
usług (np. repozytorium transakcji, ARM, nadawanie kodów LEI) są zawarte w regulaminach 
tych usług.

6.3.1.9. Dane statystyczne

W 2018 r. w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW SA przeprowadzono w sumie 
7,8 mln operacji rozrachunku transakcji w instrumentach finansowych będących w obrocie 
na rynku zorganizowanym i w pozostałych segmentach rynku (w 2017 r. 9,5 mln transakcji; 
spadek o 17,7%). Średnia liczba przeprowadzonych operacji rozrachunku od 2011 do 2018 r. 
wyniosła 15,9 mln. W strukturze przeprowadzonych rozrachunków dominowały operacje 
rozrachunku instrumentów udziałowych, których w 2018 r. było 7,2 mln (w 2017 r. 8,9 mln; 
spadek o 18,7%) i które stanowiły 92,4% wszystkich operacji rozrachunku przeprowadzonych 
przez KDPW SA. W 2018 r. w systemie zarejestrowano również 0,42 mln operacji rozrachunku 
instrumentów dłużnych (0,44 mln w 2017 r.; spadek o 3,7%) oraz 0,17 mln operacji rozra-
chunku transakcji zawieranych w instrumentach innych niż udziałowe lub dłużne (0,18 mln 
w 2017 r.; spadek o 2,3%).

Ponadto w 2018 r. łączna wartość operacji rozrachunku przeprowadzonych w rezultacie trans-
akcji w instrumentach finansowych, zawartych na rynku zorganizowanym i w pozostałych 
segmentach rynku, wyniosła 56,1 bln zł (w 2017 r. 55,7 bln zł; wzrost o 0,8%). Średnia wartość 
takich operacji od 2011 do 2018 r. wyniosła 48,5 bln zł. Co istotne, najwyższe wartości operacji 
rozrachunku odnotowano w wypadku transakcji, których przedmiotem były instrumenty 
dłużne – 55,3 bln zł (w 2017 r. 54,7 bln zł; wzrost o 1,1%). Jeśli chodzi o instrumenty udzia-
łowe, łączna wartość operacji rozrachunku w 2018 r. wyniosła 0,8 bln zł (w 2017 r. 1 bln zł; 
spadek o 14,1%). Z kolei w przypadku instrumentów innych niż udziałowe lub dłużne łączna 
wartość operacji rozrachunku wyniosła 0,0038 bln zł (w 2017 r. 0,0035 bln zł; wzrost o 9,7%).

175 Zgodnie z art 133 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, celem systemu rekompensat 
jest zapewnienie inwestorom wypłat w przypadku: ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego domu maklerskiego lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania, albo też stwierdzenia przez KNF, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów 
ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń 
inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
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Wykres 6.1. Liczba i wartość operacji rozrachunku w systemie prowadzonym przez  
KDPW SA w latach 2011–2018
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6.3.2. KDPW_CCP SA

KDPW_CCP SA został wydzielony z KDPW SA w 2010 r. (początkowo pod nazwą KDPW_
Clearpool SA). Spółka pełni na polskim rynku kapitałowym funkcję izby rozliczeniowej 
mającej status CCP. Izba ta obsługuje transakcje, których przedmiotem są instrumenty finan-
sowe, zawierane na rynkach prowadzonych przez GPW SA oraz BondSpot SA, a także poza 
obrotem zorganizowanym (głównie rynek międzybankowy). Wykorzystuje dwa systemy roz-
liczeniowe – działający na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) 
oraz działający na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). 
Są to systemy rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ostateczno-
ści rozrachunku, które dodatkowo zostały zgłoszone do EUNGiPW jako systemy wskazane 
na podstawie dyrektywy SFD.

KDPW_CCP SA prowadzi konta rozliczeniowe służące do ewidencjonowania pozycji wynika-
jących z transakcji zarejestrowanych w systemie i stanów wynikających z kompensacji pozycji 
oraz odpowiadające im konta zabezpieczeń. System kont jest prowadzony zgodnie z zasadą 
uwzględniania typów uczestnictwa, odrębnej rejestracji pozycji, jednoczesności czynności, 
zupełności i rzetelności.

Jednocześnie KDPW_CCP SA pełni funkcję CCP, czyli izby rozliczeniowej występującej jako 
strona transakcji. W wyniku nowacji rozliczeniowej176 staje się nabywcą dla każdego sprze-
dawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy177, działając w systemie jako wyłączny kontrahent dla 
instytucji w odniesieniu do ich zleceń rozrachunku178. Na podstawie decyzji KNF z 8 kwietnia 
2014 r. oraz z 9 sierpnia 2016 r. KDPW_CCP SA prowadzi rozliczenia jako CCP autoryzowane 

176 W dniu 4 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 836). 
Wprowadziła ona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instytucję nowacji rozlicze-
niowej, umożliwiającą przejęcie przez izbę rozliczeniową praw i obowiązków strony transakcji względem 
uczestnika będącego drugą stroną rozliczenia transakcji w momencie przyjęcia transakcji do rozliczenia 
(art. 45h ust. 1 ustawy). 

177 Art. 2 pkt 1 rozporządzenia EMIR. 
178 Art. 1 pkt 6 ustawy o ostateczności rozrachunku.
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na podstawie przepisów rozporządzenia EMIR179. Ponadto na podstawie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi180 KDPW_CCP SA w grudniu 2016 r. przejął od KDPW SA pro-
wadzenie systemu rejestracji instrumentów pochodnych znajdujących się w obrocie zorga-
nizowanym w związku ze zniesieniem spoczywającego dotychczas na izbie rozrachunkowej 
ustawowego obowiązku w tym zakresie. Od tego czasu instrumenty pochodne są rejestro-
wane wyłącznie na kontach rozliczeniowych w systemie prowadzonym przez KDPW_CCP 
SA. Na poziomie uczestników instrumenty te są zapisywane na rachunkach derywatów oraz 
w rejestrach181.

W związku z charakterem prowadzonej działalności izba rozliczeniowa organizuje system 
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym i ASO 
(obrót zorganizowany), jak również transakcji zawartych poza tymi rynkami (obrót niezor-
ganizowany). Uczestnicy izby rozliczeniowej rozliczający transakcje są zobowiązani do wno-
szenia wpłat do funduszu rozliczeniowego lub odpowiedniego funduszu zabezpieczającego.

Na podstawie rozporządzenia EMIR przy KDPW_CCP SA funkcjonuje Komitet ds. Ryzyka, 
który pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec spółki w kwestiach, które mogą wpłynąć 
na zarządzanie ryzykiem. W skład Komitetu ds. Ryzyka wchodzą niezależni członkowie rady 
nadzorczej KDPW_CCP SA i przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników rozlicza-
jących izby oraz ich klientów.

6.3.2.1. Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania systemów rozliczeń instrumentów finansowych prowadzonych przez 
KDPW_CCP SA określa statut i regulaminy, w szczególności Regulamin rozliczeń trans-
akcji (obrót zorganizowany) i Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). 
Uzupełnieniem powyższych aktów są „Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji 
(obrót zorganizowany) ” i „Szczegółowe zasady systemu rozliczeń OTC” oraz inne regulacje, 
w tym umowa uczestnictwa w systemie.

6.3.2.2. Uczestnicy systemu

Uczestnikami KDPW_CCP SA mogą być firmy inwestycyjne, banki, zagraniczne firmy inwe-
stycyjne, inne instytucje finansowe, izby rozliczeniowe, a także podmioty z siedzibą poza 
terytorium Polski wykonujące zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie 
instrumentami finansowymi.

Uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie podmiot mający konto depozytowe lub 
rachunek papierów wartościowych we właściwej izbie rozrachunkowej (albo mający agenta 
rozrachunkowego, który ma takie konta) oraz rachunek pieniężny we właściwym banku 
rozliczeniowym (albo płatnika mającego taki rachunek). Ponadto uczestnik rozliczający 
musi spełniać wymogi: kapitałowe, techniczne oraz finansowe i sprawozdawcze (utrzy-

179 Decyzja KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz decyzja z dnia 9 sierpnia 2016 r. w przedmiocie rozszerzenia 
autoryzacji.

180 Art. 57a ustawy.
181 W wyniku tej zmiany uczestnicy rozliczający, którzy zawierają transakcje wyłącznie w instrumentach 

pochodnych, nierozliczanych przez dostawę instrumentów finansowych, nie są zobowiązani do posiadania 
konta w systemie KDPW SA lub agenta do spraw rozrachunku. Zlecenia rozrachunku w środkach pienięż-
nych w takim przypadku są przekazywane przez KDPW_CCP SA bezpośrednio do systemu płatności.
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mywanie odpowiedniego kapitału podstawowego oraz spełnianie określonych wymogów 
ostrożnościowych)182.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w systemach rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP 
SA uczestniczyły 43 podmioty, w tym 19 banków oraz 24 instytucje brokerskie.

6.3.2.3. Rodzaje przeprowadzanych operacji

KDPW_CCP SA:
 § prowadzi rejestr instrumentów pochodnych;
 § prowadzi system kont rozliczeniowych, na których rejestrowane są transakcje pod-
legające rozliczeniu, pozycje wynikające z ww. transakcji oraz operacje dotyczące 
tych pozycji;

 § dokonuje rozliczeń:
 – w obrocie zorganizowanym w zakresie następujących klas instrumentów 
finansowych:
• papiery wartościowe udziałowe i dłużne (złoty i euro),
• instrumenty pochodne na stopy procentowe, waluty, indeksy, instrumenty udzia-

łowe i dłużne (złoty);
 – poza obrotem zorganizowanym w zakresie następujących klas instrumentów 
finansowych:
• papiery wartościowe dłużne (złoty),
• repo i SBB (złoty),
• instrumenty pochodne na stopy procentowe (złoty i euro);

 – transakcji zawieranych w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń;
 – pożyczek papierów wartościowych zawieranych za pośrednictwem KDPW SA;

 § składa zlecenia rozrachunku:
 – transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, do właściwej izby roz-
rachunkowej albo

 – świadczeń pieniężnych do banku rozliczeniowego (w przypadku gdy rozliczenie 
obejmuje wyłącznie świadczenie pieniężne);

 § przekazuje raporty o transakcjach pochodnych do repozytorium transakcji;
 § prowadzi system zabezpieczania płynności rozliczeń;
 § obsługuje transfery pozycji uczestników między kontami.

6.3.2.4. Rozliczenie

Rozliczenie transakcji dokonywane jest na kontach rozliczeniowych na podstawie dostar-
czanych do KDPW_CCP SA dokumentów określających warunki transakcji przez podmioty 
prowadzące platformy obrotu, uczestników rozliczających, w tym za pośrednictwem podmio-
tów oferujących usługi kojarzenia stron transakcji w sposób powodujący jej zawarcie (tzw. 
platformy transakcyjne) czy kojarzenia dyspozycji dotyczących zawartych transakcji w sposób 
powodujący potwierdzenie zawarcia tych transakcji (tzw. platformy konfirmacji) lub KDPW SA 
(w przypadku pożyczek na zlecenie zawartych w ramach systemu pożyczek negocjowanych)183. 

182 Uczestnik rozliczający musi spełniać wymogi ostrożnościowe określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. 
UE L 176 z 27.06.2013 r.), rozporządzenie CRR (Capital Requirements Regulation).

183 Czyli zleceń rozrachunku w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku.
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Transakcje zawarte w obrocie zorganizowanym (z wyjątkiem zawartych poza standardowym 
systemem notowań i niektórych transakcji zawieranych na podstawie prawa obcego) oraz 
poza nim podlegają nowacji rozliczeniowej. Oznacza to, że KDPW_CCP SA przejmuje prawa 
i obowiązki wynikające z transakcji, które zostały przyjęte do rozliczenia, działając jako CCP 
w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w stosunku do uczestników rozliczających. 
Zgodnie z art. 45h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z chwilą przyjęcia transak-
cji do rozliczenia wygasają wynikające z niej prawa i obowiązki, a strona transakcji staje się 
uprawniona lub zobowiązana w stosunku do podmiotu rozliczającego. Nowacja transakcji 
następuje odrębnie w zakresie zobowiązań i należności wynikających z każdej transakcji. 
Prawem właściwym do oceny skutków prawnych, które powstają w stosunkach pomiędzy 
CCP a uczestnikami w związku z przyjęciem transakcji do rozliczenia, jest prawo polskie, 
niezależnie od miejsca zawarcia tych transakcji oraz prawa dla nich właściwego.

KDPW_CCP SA prowadzi rozliczenia zobowiązań i należności pieniężnych w złotych i w euro, 
na zasadzie netto (kompensacja świadczeń pieniężnych – zobowiązania i należności pieniężne 
uczestnika rozliczającego są przekształcane w jedno zobowiązanie albo należność netto). 
Rozliczenie zobowiązań i należności niepieniężnych w drodze nowacji następuje natomiast 
zależnie od decyzji uczestnika rozliczającego: na zasadzie brutto (odrębnie dla każdej trans-
akcji), na zasadzie zagregowanego rozliczenia niepieniężnego (zobowiązania i należności 
niepieniężne uczestnika rozliczającego są sumowane odrębnie dla transakcji, w których 
występuje jako kupujący, i odrębnie dla transakcji, w których występuje jako sprzedający) 
albo na zasadzie netto (kompensacja świadczeń niepieniężnych). W wyniku kompensacji 
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych ustalane są podmioty zobowiązane do zapłacenia 
zobowiązań netto oraz podmioty uprawnione do otrzymania należności netto. Należności 
pieniężne, które podlegały kompensacji, zostają umorzone z chwilą rozrachunku transakcji.

Rozliczenie odbywa się w ramach sesji. Sesje są przeprowadzane od poniedziałku do piątku, 
od godziny 18.00 dla transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz od godziny 17.30 
dla transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym.

Na podstawie wyników rozliczenia KDPW_CCP SA przekazuje zlecenia rozrachunku do KDPW 
SA. W przypadku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym KDPW SA kieruje zle-
cenia do rozrachunku w systemie wielosesyjnym, na pierwszą sesję rozrachunkową w dniu 
rozrachunku transakcji. Niezwłocznie po przeprowadzeniu rozrachunku KDPW SA rejestruje 
jego wynik na kontach rozliczeniowych.

6.3.2.5. Zarządzanie ryzykiem

KDPW_CCP SA jest izbą rozliczeniową prowadzącą rozliczenia transakcji z zastosowaniem 
wielu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron 
ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. Kluczową kwestią w odniesieniu do CCP 
jest zatem zarządzanie ryzykiem kredytowym, jako że na zasadzie nowacji przejmuje ono 
od stron transakcji odpowiedzialność w tym zakresie. Zasady zarządzania ryzykiem przez 
CCP są szczegółowo uregulowane przez rozporządzenie EMIR oraz akty wykonawcze184.

184 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. L 52 z 23.02.2013 z późn. zm.).
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Podstawowym elementem zarządzania ryzykiem przez KDPW CCP SA jest ustalenie (i póź-
niejsze egzekwowanie) kryteriów bezpośredniego uczestnictwa w systemie. Na ogranicze-
nie ryzyka wpływa także sam sposób przeprowadzania rozliczeń przez KDPW_CCP SA na 
zasadzie netto w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych. Znacznie ogranicza 
on zapotrzebowanie na płynność po stronie uczestników rozliczających. Ponadto w ramach 
systemu zarządzania ryzykiem płynności i kredytowym KDPW_CCP SA:

 § gromadzi środki stanowiące depozyty zabezpieczające i zarządza nimi;
 § dokonuje bieżących rozliczeń między stronami transakcji zawieranych na rynku 
instrumentów pochodnych, ustalając stronę, która w danym dniu osiąga zysk, a która 
stratę; pobiera i zwalnia depozyt zmienny dla transakcji zawieranych na rynku 
instrumentów pochodnych;

 § ustala limity wyznaczające maksymalną wartość pozycji rejestrowanych w systemie 
lub koncentracji pozycji;

 § gromadzi środki tworzące fundusz rozliczeniowy (rynek regulowany) lub właściwy 
fundusz zabezpieczający ASO oraz fundusz zabezpieczający OTC oraz zarządza 
tymi środkami;

 § utrzymuje zasób celowy;
 § zamyka pozycje oraz podejmuje działania mające na celu wykonanie świadczeń 
wynikających z transakcji w razie:
 – zawieszenia rozrachunku transakcji,
 – niezrealizowania świadczeń pieniężnych w terminie,
 – naruszenia umowy uzasadniającego jej rozwiązanie;

 § we współpracy z KDPW SA organizuje system automatycznych pożyczek papierów 
wartościowych oraz system pożyczek negocjowanych, aby nie dopuścić do zawiesze-
nia lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji.

CCP jest wystawiony na ryzyko związane z możliwością posiadania otwartych pozycji (posia-
danych przez CCP wierzytelności, którym odpowiada określone zobowiązanie po stronie 
uczestnika) wobec swoich uczestników. W ramach zarządzania tym ryzykiem CCP stosuje zło-
żony system zabezpieczeń pobieranych od uczestników rozliczających w środkach pieniężnych 
i papierach wartościowych. W swym podstawowym wymiarze, co do zasady, zabezpieczenie 
jest związane z istnieniem głównego zobowiązania (np. umowy pożyczki) i służy ograniczeniu 
ryzyka pożyczkodawcy w razie niewywiązania się ze zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Przy 
zawarciu umowy pożyczkobiorca przekazuje na rzecz pożyczkodawcy przedmiot zabezpie-
czenia. W razie spłaty zadłużenia przedmiot zabezpieczenia jest zwracany pożyczkobiorcy. 
Natomiast w sytuacji braku spłaty wygasają roszczenia pożyczkobiorcy o zwrot przedmiotu 
zabezpieczenia, a pożyczkodawca może nimi swobodnie rozporządzać. W ten sposób funkcją 
ekonomiczną zabezpieczenia jest przeniesienie odpowiedzialności za brak realizacji świad-
czenia głównego na stronę zobowiązaną do tego świadczenia. W ten sposób zabezpieczenie 
stanowi mechanizm, w ramach którego w ostatecznym rozrachunku koszty ponosi strona 
niewywiązująca się ze zobowiązania (defaulter-pays mechanism). 

Kluczową i zarazem charakterystyczną dla CCP formę zarządzania ryzykiem stanowią zatem 
depozyty zabezpieczające (margin), chroniące przed ryzykiem braku realizacji umowy przez 
uczestnika, jak i ewentualną zmianą wartości pozycji (zobowiązania) uczestnika w czasie 
trwania umowy. Są one zbierane od uczestników rozliczających w postaci środków pie-
niężnych (w złotych lub w euro) oraz wybranych instrumentów finansowych stanowiących 
zabezpieczenie (collateral) spełniające określone wymogi jakościowe, w celu ograniczenia 
ryzyka kredytowego CCP wobec tych uczestników. Depozyt zabezpieczający dotyczy rynku 
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regulowanego oraz OTC i zabezpiecza transakcje zawierane zarówno na rynku terminowym, 
jak i kasowym oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych. Co do zasady depozyty 
zabezpieczające dzielą się na regularnie i często wyliczany depozyt zmienny (variation mar-
gin) odzwierciedlający bieżące zmiany wyceny transakcji (należności/zobowiązania stron) 
oraz wnoszony najpóźniej z chwilą zawarcia transakcji depozyt wstępny (initial margin), słu-
żący zabezpieczeniu potencjalnych strat mogących pojawić się w okresie od ostatniej wpłaty 
depozytu zmiennego do czasu zamknięcia pozycji185. Łączna wartość wstępnego i właściwego 
depozytu zabezpieczającego wyznacza maksymalną wartość pozycji rejestrowanych na pod-
stawie transakcji zawieranych przez danego uczestnika (limit transakcyjny).

W celu pokrycia zapotrzebowania przekraczającego zasoby depozytu zabezpieczającego 
KDPW_CCP SA prowadzi: fundusz rozliczeniowy, który zapewnia prawidłowe wypełnianie 
zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku regulowanym (z wyjątkiem transakcji 
zawieranych poza standardowym systemem notowań), fundusz zabezpieczający rozliczanie 
transakcji zawieranych w ASO organizowanych przez GPW SA lub BondSpot SA oraz fundusz 
zabezpieczający OTC. Uczestnicy rozliczający są zobowiązani do wnoszenia wpłat w środkach 
pieniężnych lub w określonych papierach wartościowych do ww. funduszy, stanowiących 
ich łączną współwłasność. Zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR środki funduszy 
powinny zabezpieczać CCP na wypadek niewywiązania się ze zobowiązań przez uczestnika 
rozliczającego, wobec którego Izba ma największą ekspozycję, albo (alternatywnie) przez 
dwóch kolejnych największych uczestników rozliczających. W przypadku gdy środki funduszy 
zostaną wykorzystane, uczestnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów odtworzeniowych 
określonych, odpowiednio, w regulaminach: Funduszu Zabezpieczającego OTC, Funduszu 
Rozliczeniowego oraz Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot.

Niezależnie od środków wnoszonych przez uczestników rozliczających KDPW_CCP SA posiada 
wyodrębniony kapitał własny, tzw. zasób celowy186, na wypadek konieczności pokrycia strat 
w razie niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczanych transakcji. W razie wykorzy-
stania środków stanowiących zasób celowy powinien on zostać uzupełniony w ciągu miesiąca.

Regulacje KDPW_CCP SA oraz rozporządzenie EMIR szczegółowo określają kolejność wyko-
rzystania wymienionych środków. Przede wszystkim jednak uczestnik rozliczający jest zobo-
wiązany do zapewnienia, aby nie doszło do zawieszenia rozrachunku transakcji, której jest 
stroną.

Przykładowo dla transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe proces ten prze-
biega w następujący sposób. W przypadku braku papierów wartościowych uczestnik jest 
zobowiązany pozyskać papiery wartościowe, aby nie dopuścić do zawieszenia rozrachunku 
albo doprowadzić do jak najszybszej likwidacji takiego zawieszenia. W tym celu może zawrzeć 
ramową umowę pożyczki papierów wartościowych, na podstawie której będzie mógł nie-
zwłocznie pożyczyć brakujące papiery wartościowe. Jeśli nie podejmuje ww. działań albo 

185 Zagadnienie depozytów zabezpieczających zostało szerzej przedstawione w publikacji ESRB (European 
Systemic Risk Board) Macroprudential_use_of_margins_and_haircuts dostępnej online: https://www.esrb.
europa.eu/pub/pdf/reports/170216_macroprudential_use_of_margins_and_haircuts.en.pdf

186 KDPW_CCP SA przeznacza na ten cel środki własne w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% wymogu 
kapitałowego dla tej spółki, zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 152/2013 
z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowią-
zujących partnerów centralnych.
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gdy okażą się one bezskuteczne, po upływie czterech dni KDPW_CCP SA nabywa papiery 
wartościowe na rachunek takiego uczestnika.

W sytuacji braku środków pieniężnych (także potrzebnych do nabycia brakujących papierów 
wartościowych) KDPW_CCP SA składa w izbie rozrachunkowej zlecenia rozrachunku doty-
czące innych transakcji tego uczestnika, w taki sposób, aby jego niewykonane zobowiązania 
mogły zostać zrealizowane z należności pieniężnych wynikających z tych transakcji. Jeśli okaże 
się to niewystarczające, KDPW_CCP SA odwołuje dyspozycję przeprowadzenia rozrachunku 
na rzecz tego uczestnika i zbywa papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji, aby 
zrealizować rozrachunek na rzecz drugiej strony rozliczenia.

W razie braku możliwości pokrycia niedoboru w powyższy sposób zobowiązania są reali-
zowane ze środków funduszy oraz z kapitałów własnych CCP zgodnie z określoną w roz-
porządzeniu EMIR procedurą kaskadowego pokrywania strat w przypadku niewykonania 
zobowiązania (default waterfall).

W pierwszej kolejności do uregulowania zobowiązań pieniężnych wykorzystuje się depozyty 
zabezpieczające wniesione przez uczestnika, który spowodował zawieszenie. Jeżeli to nie 
wystarczy, zobowiązania te są pokrywane w następującej kolejności: z jego wpłaty do funduszu 
rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego, następnie z zasobu celowego 
KDPW_CCP SA, a po jego wykorzystaniu z pozostałych środków funduszu rozliczeniowego 
albo właściwego funduszu zabezpieczającego wniesionych przez innych uczestników.

W przypadku gdyby nie udało się doprowadzić do likwidacji zawieszenia z ww. środków, 
zobowiązania pieniężne są realizowane przez KDPW_CCP SA w ciężar majątku własnego 
(do wysokości 110% tzw. kapitału regulacyjnego). Dopiero w następnej kolejności Spółka 
może wezwać uczestników do wniesienia dodatkowych wpłat do funduszu rozliczeniowego 
lub właściwego funduszu zabezpieczającego. W ostatniej kolejności wykorzystywany jest 
pozostały majątek własny KDPW_CCP SA.

6.3.2.6. Polityka opłat

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz z regulaminami KDPW_CCP 
SA pobiera opłaty i prowizje za czynności wykonywane na rzecz uczestników. Wysokość 
opłat określa „Tabela opłat”, stanowiąca załącznik do regulaminów rozliczeń transakcji. 
W ostatnich latach KDPW_CCP SA systematycznie obniża stawki opłat, a także dokonuje 
czasowych zwolnień z opłat.

6.3.2.7. Dane statystyczne

W 2018 r. w systemach rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP SA dla transakcji, których 
przedmiotem są instrumenty pochodne będące w obrocie zarówno na rynku zorganizo-
wanym, jak i rynku OTC, rozliczono łącznie 3,4 mln transakcji (w 2017 r. 3,2 mln.; wzrost 
o 4,5%). W szczególności:

 § w systemie rozliczeń dla rynku zorganizowanego dominowały rozliczenia transakcji 
w kontraktach terminowych (kontrakty futures notowane na Głównym Rynku), które 
wyniosły 3,3 mln (w 2017 r. 3,1 mln; wzrost o 4,5%) i stanowiły 97,5% wszystkich rozli-
czonych transakcji pochodnych przy znikomej liczbie rozliczeń transakcji w opcjach;
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 § w systemie rozliczeń, którego przedmiotem są instrumenty pochodne rynku OTC, 
odnotowano łącznie około 1,5 tys. rozliczeń transakcji (w 2017 r. 1,1 tys., wzrost 
o 34,7%) dla instrumentów innych niż kontrakty futures lub opcje.

Średnia liczba rozliczonych transakcji w instrumentach finansowych w latach 2011–2018 
wyniosła 8,3 mln szt.

Dodatkowo w 2018 r. łączna wartość rozliczonych transakcji, których przedmiotem były 
instrumenty pochodne będące w obrocie na rynku zorganizowanym i rynku OTC, wyniosła 
383,1 mld zł (w 2017 r. 463,9 mld zł; spadek o 17,4%). Średnia łączna wartość rozliczonych 
transakcji w latach 2011–2018 wyniosła 275,1 mld zł. W 2018 r. najwyższe wartości na rynku 
zorganizowanym osiągnęły rozliczenia transakcji w kontraktach terminowych; osiągnęły one 
223,3 mld zł (w 2017 r. 230,2 mld zł; spadek o 3,1%) i stanowiły blisko 100% wartości rozliczeń 
(rozliczenia transakcji w opcjach pozostały na nieistotnym poziomie). Z kolei na rynku OTC 
wartość przeprowadzonych rozliczeń transakcji w instrumentach innych niż kontrakty futures 
lub opcje wyniosła 159,8 mld zł (w 2017 r. 135 mld zł; wzrost o 18,3%).

Wykres 6.2. Liczba i wartość rozliczeń w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP SA 
w latach 2011–2018
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Źródło: oprcowanie NBP.

W 2018 r. w prowadzonych przez KDPW_CCP SA systemach rozliczeń papierów wartościowych 
dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, status uczestnika bezpośred-
niego miało 35 podmiotów (w 2017 r. 37 podmiotów).

6.3.3. SKARBNET4

NBP jest właścicielem systemu SKARBNET4 – centralnego depozytu papierów wartościo-
wych oraz systemu rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych dla bonów skarbo-
wych i bonów pieniężnych NBP. Operatorem systemu w NBP jest Departament Operacji 
Krajowych. SKARBNET4 został uruchomiony 13 kwietnia 2015 r. i zastąpił systemy o nazwach 
SKARBNET3, SEBOP i ELBON2. System SKARBNET4 działa zgodnie z ustawą o obrocie 
instrumentami finansowymi187, która umożliwia prowadzenie przez NBP, w odrębnym syste-
mie, rejestracji, rozliczenia i rozrachunku papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub NBP i opiewających na zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów 
wartościowych. SKARBNET4 jest również systemem rozrachunku papierów wartościowych 
w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku i został zgłoszony do EUNGiPW jako 
system wyznaczony na podstawie dyrektywy SFD.

187 Art. 45c ustawy.
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Ponadto system SKARBNET4 działa w charakterze CDPW w rozumieniu rozporządzenia CSDR 
i jako taki został oceniony pod kątem spełniania wymogów wobec systemów prowadzonych 
przez banki centralne. Zgodnie z rozporządzeniem CSDR depozyty papierów wartościowych 
prowadzone przez banki centralne zobowiązano, by do 30 marca 2018 r. dostosowały swoją 
działalność do wymogów rozporządzenia. Wyniki oceny systemu SKARBNET4 Zarząd NBP 
przyjął 1 marca 2018 r. Ocenie podlegały funkcje systemu dotyczące prowadzenia rachunków 
oraz kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP, a także dokonywania 
operacji rozrachunku w tych papierach na rynku wtórnym. W szczególności ocena ta obej-
mowała świadczenie:

 § usługi rozrachunku (prowadzenia systemu rozrachunku papierów wartościowych),
 § usługi notarialnej (pierwszej rejestracji papierów wartościowych w systemie zapisów 
księgowych) oraz

 § centralnej usługi prowadzenia rachunku (prowadzenia rachunków papierów war-
tościowych na najwyższym poziomie ewidencji).

Przeprowadzone w NBP analizy i ustalenia wykazały wysoki poziom zgodności systemu 
SKARBNET4 z wymogami rozporządzenia CSDR.

W ramach systemu SKARBNET4 NBP organizuje również przetargi skarbowych papierów war-
tościowych oraz obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego 
(poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa), przeprowadza operacje otwartego 
rynku (w tym przetargi bonów pieniężnych NBP), zawiera transakcje repo i outright tymi 
bonami oraz obsługuje kredyt lombardowy i śróddzienny w złotych i w euro.

6.3.3.1. Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania SKARBNET4 określa uchwała Zarządu NBP 7/2015, która wprowadza 
„Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych 
bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadza-
nia w tym systemie operacji na papierach wartościowych”, a także umowa uczestnictwa 
w systemie.

6.3.3.2. Uczestnicy systemu

Uczestnikami systemu w zakresie bonów skarbowych mogą być banki i inne podmioty mające 
rachunek bankowy (czyli rachunek w złotych prowadzony w NBP dla uczestników systemu 
SORBNET2 albo w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie). Uczestnikami systemu w zakre-
sie bonów pieniężnych NBP mogą być banki i podmioty uprawnione do nabywania bonów 
pieniężnych NBP na podstawie odrębnych przepisów, posiadające rachunek bankowy.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w systemie SKARBNET4 uczestniczyło 40 podmiotów, 
w tym 37 banków i trzy podmioty niebankowe.

6.3.3.3. Rodzaje przeprowadzanych operacji

NBP jako operator systemu SKARBNET4:
 § prowadzi rachunki i konta depozytowe, na których są rejestrowane bony skarbowe 
i bony pieniężne NBP oraz zmiany stanu ich posiadania wynikające z przeprowa-
dzonych operacji;
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 § prowadzi rozrachunek operacji dotyczących bonów (tj. przeniesienie praw z papierów 
wartościowych, przemieszczenie bonów w ramach rachunku i konta depozytowego 
uczestnika, przemieszczenie bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem lub kon-
tem depozytowym uczestnika a kontem KDPW, przewłaszczenie bonów między 
uczestnikami, blokowanie bonów na rachunku i koncie depozytowym uczestnika, 
wykup bonów);

 § prowadzi rozrachunek transakcji warunkowych repo lub SBB bonami pieniężnymi 
NBP i bonami skarbowymi, które są realizowane na podstawie zgodnych zleceń 
rozrachunku;

 § przeprowadza operacje pożyczki bonów skarbowych;
 § składa zlecenia rozrachunku obsługiwanych operacji w środkach pieniężnych do sys-
temu SORBNET2.

6.3.3.4. Depozyt

Otwarcie rachunku i konta depozytowego bonów w systemie SKARBNET4 następuje w dro-
dze zawarcia umowy z NBP przez uprawniony podmiot. W systemie są prowadzone konta 
emisyjne dla NBP oraz Ministerstwa Finansów (na podstawie umowy zawartej między NBP 
a MF). Na rachunkach prowadzonych dla uczestników rejestrowane są bony będące własno-
ścią uczestników, stanowiące ich portfel własny. Na kontach depozytowych rejestruje się 
natomiast bony będące własnością klientów uczestników. Na kontach depozytowych bonów 
skarbowych są rejestrowane bony należące do klientów uczestnika, w podziale na portfele 
poszczególnych klientów, natomiast na kontach depozytowych bonów pieniężnych NBP 
rejestrowane są bony stanowiące ogółem portfel klientów. W ramach systemu rejestracji 
uczestnicy systemu SKARBNET4 mogą prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki 
bonów. Dla bonów skarbowych uczestnicy mogą także prowadzić rachunki zbiorcze. Bony są 
rejestrowane w systemie SKARBNET4 pod kodem ISIN, nadawany przez KDPW SA.

Zapisy w depozycie odzwierciedlają stan posiadanych bonów i jego zmiany. Zapisy są doko-
nywane na podstawie:

 § operacji realizowanych przez NBP jako podmiot prowadzący przetargi bonów pie-
niężnych NBP i bonów skarbowych (na podstawie umowy z MF);

 § danych dotyczących transakcji przekazanych przez BondSpot SA;
 § zleceń przekazanych bezpośrednio przez strony transakcji zawartej poza obrotem 
zorganizowanym.

System rejestracji bonów zapewnia wysokie bezpieczeństwo rozrachunku. Chroni przed 
fałszerstwem czy defraudacją dzięki stosowaniu następujących zasad ewidencji: podwójnego 
zapisu, zupełności, rzetelności i przejrzystości.

NBP jest zobowiązany do sprawdzania zgodności wielkości emisji bonów z liczbą i wartością 
nominalną bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach depozytowych, z uwzględ-
nieniem odkupu bonów skarbowych lub wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP 
dokonanego przez emitenta. Uczestnicy prowadzący indywidualne rachunki bonów dla 
swoich klientów powinni zapewnić, by dokonywane na nich zapisy były zgodne ze stanem 
bonów w portfelach ich klientów na kontach depozytowych tych uczestników w systemie 
SKARBNET4.
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6.3.3.5. Rozliczenie i rozrachunek

Rozliczenie transakcji w systemie SKARBNET4 następuje na podstawie dwóch, zgodnych 
pod względem formalnym i rachunkowym188, zleceń rozrachunku wprowadzonych przez 
strony transakcji.

Rozrachunek transakcji jest realizowany na podstawie wyników rozliczenia zleceń stron trans-
akcji dokonanego w systemie SKARBNET4 oraz na podstawie dostarczonych przez BondSpot 
SA danych dotyczących transakcji zawieranych za pośrednictwem prowadzonej przez spółkę 
platformy obrotu TBSP na podstawie dokonanego przez BondSpot SA rozliczenia189.

Rozliczenie i jednocześnie rozrachunek transakcji realizowanych w systemie SKARBNET4 
następuje w dniu wskazanym przez uczestnika systemu. Dane dotyczące transakcji zawieranych 
za pośrednictwem TBSP są przekazywane przez BondSpot SA. Rozrachunek w SKARBNET4 
może być dokonywany albo tylko w instrumentach finansowych (FOP), albo również w środ-
kach pieniężnych. Rozrachunek bez płatności dotyczy operacji, w których NBP pośredniczy 
jedynie w transferze bonów pomiędzy kontami uczestników. Operacjami tymi są: przemiesz-
czenie bonów w ramach rachunku i konta depozytowego uczestnika, przewłaszczenie bonów 
między uczestnikami, blokowanie bonów na rachunku i koncie depozytowym, pożyczki 
bonów skarbowych oraz przemieszczenie bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem lub kon-
tem depozytowym uczestnika a kontem KDPW SA. System SKARBNET4 dokonuje również 
rozrachunku operacji, których następstwem jest płatność, tj. transakcji kupna lub sprzedaży 
oraz repo i SBB. Rozrachunek taki obejmuje wówczas sprawdzenie pokrycia na rachunku lub 
koncie depozytowym bonów oraz rachunku pieniężnym. Rozrachunek w bonach następuje 
dopiero po przeprowadzeniu rozrachunku w środkach pieniężnych w systemie SORBNET2 
albo w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, po otrzymaniu przez system SKARBNET4 
potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej.

Rozwiązania stosowane w SKARBNET4 (rozrachunek w bonach skarbowych lub bonach pie-
niężnych NBP) oraz w systemie SORBNET2 (rozrachunek w środkach pieniężnych) zapewniają 
rozrachunek na zasadzie brutto w czasie rzeczywistym zgodnie z zasadą DVP według modelu 
1. Rozliczenie i rozrachunek są prowadzane we wszystkie dni operacyjne, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00–17.00. Na koniec każdego dnia operacyjnego, jeśli nastąpiły zmiany 
na rachunku uczestnika w SKARBNET4, za pośrednictwem systemu otrzymuje on wyciąg 
z rachunku.

Do zabezpieczania ofert i zleceń wprowadzanych i zatwierdzanych przez uczestnika w sys-
temie SKARBNET4 uczestnik używa bezpiecznego połączenia między przeglądarką inter-
netową uczestnika a serwerami NBP. Do komunikacji wykorzystywany jest pakiet krypto-
graficzny. W razie awarii wymiana informacji następuje za pośrednictwem telefaksu lub 
pocztą elektroniczną.

188 Jeśli zlecenia nie są zgodne, strony są zobowiązane do wyjaśnienia rozbieżności i ich usunięcia do godziny 
17.00 w dniu realizacji zlecenia.

189 W przypadku gdy jedną ze stron takiej transakcji jest podmiot niebędący uczestnikiem SKARBNET4, 
konieczna jest akceptacja zlecenia potwierdzającego transakcję przez uczestnika mającego konto depozy-
towe, na którym są rejestrowane bony skarbowe będące przedmiotem transakcji, zgodnego z warunkami 
transakcji przekazanymi z TBSP.
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6.3.3.6. Zarządzanie ryzykiem

W systemie SKARBNET4 rozrachunek transakcji odbywa się na zasadzie brutto w czasie 
rzeczywistym. Nie istnieje żaden specjalny fundusz gwarantujący rozrachunek transakcji, 
funkcjonują natomiast mechanizmy wspomagania płynności w bonach skarbowych.

W SKARBNET4 prowadzony jest system pożyczek bonów skarbowych, który zabezpiecza reali-
zację transakcji w bonach skarbowych w przypadku, gdy w ciągu dnia operacyjnego brakuje 
ich na rachunku sprzedającego. Uczestnikami systemu pożyczek są uczestnicy SKARBNET4. 
Pożyczek udziela się z puli pożyczek, do której bony skarbowe może przekazywać każdy 
uczestnik systemu nie później niż pięć dni przed upływem terminu ich wykupu. Pożyczka 
jest udzielana pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia na bonach skarbowych, których 
wartość rynkowa nie może być niższa niż 110% wartości rynkowej przedmiotu pożyczki. 
Zwrot pożyczki powinien nastąpić najpóźniej do godziny 16.30 dnia roboczego następującego 
po dniu udzielenia pożyczki. Jeżeli do tego czasu uczestnik biorący pożyczkę nie zwróci bonów 
skarbowych, w systemie SKARBNET4 zostaje uruchomione zlecenie przekazujące na rachunki 
uczestników dających pożyczkę bony skarbowe, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki.

6.3.3.7. Polityka opłat

NBP jest agentem emisji bonów skarbowych. Na podstawie umowy zawartej 22 grudnia 
2006 r. między NBP a MF czynności związane z obsługą kolejnych emisji są wykonywane 
nieodpłatnie. SKARBNET4 pobiera od swoich uczestników prowizje i opłaty zgodnie z taryfą 
prowizji i opłat bankowych stosowaną przez NBP.

6.3.3.8. Dane statystyczne

W 2018 r. w SKARBNET4 liczba przeprowadzonych operacji rozrachunku transakcji, któ-
rych przedmiotem były bony skarbowe i bony pieniężne NBP, wyniosła 0,36 tys. (w 2017 r. 
w 0,65 tys.; spadek o 45,3%). Średnia liczba operacji rozrachunku przeprowadzonych w latach 
2011–2018190 była równa 2,2 tys.

Dodatkowo w 2018 r. łączna wartość bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP objętych 
rozrachunkiem w SKARBNET4 wyniosła 626,3 mld zł (w 2017 r. 514,6 mld zł; wzrost o 21,7%). 
Z kolei średnia wartość operacji rozrachunku w przypadku ww. instrumentów rynku pie-
niężnego wyniosła 440,1 mld zł.

190 Analizowany okres obejmuje również dane pochodzące z Rejestru Papierów Wartościowych, który 13 kwiet-
nia 2015 r. został zastąpiony przez SKARBNET4.
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Wykres 6.3. Liczba i wartość operacji rozrachunku w systemie SKARBNET4 w latach 
2011–2018
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W 2018 r. w SKARBNET4 status uczestnika bezpośredniego miało 40 podmiotów (w 2017 r. 
43 podmioty).

6.3.4. Perspektywy rozwoju

Cele rozwojowe Grupy Kapitałowej KDPW określa dokument pt. „Strategia rozwoju GK KDPW 
na lata 2017–2021”191 z grudnia 2016 r. Zgodnie z nim KDPW SA będzie dążył m.in. do świad-
czenia usług opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, do utrzymania 
konkurencyjnej pozycji na polskim rynku finansowym, uzyskania odpowiednich autoryzacji 
zgodności świadczenia usług z regulacjami UE, dalszej dywersyfikacji usług dodatkowych, 
wzmocnienia znaczenia KDPW SA w zakresie oferowania usług transgranicznych zagra-
nicznym podmiotom działającym na polskim rynku oraz polskim podmiotom działającym 
na rynkach zagranicznych, zwiększenia efektywności działania wobec wyzwań rynkowych 
i technologicznych, w tym stosowania wystandaryzowanych rozwiązań operacyjno-technolo-
gicznych, oferowania nowych sposobów dostępu uczestników do systemów informatycznych, 
prowadzenia polityki w obszarze badań i rozwoju zgodnie z zapotrzebowaniem i celami 
organizacji. W związku z tym KDPW SA planuje m.in. kontynuowanie standaryzacji obsługi 
zdarzeń korporacyjnych zgodnie z normą ISO 20022, rozwój usług związanych z obsługą 
rachunków zbiorczych dla podmiotów zagranicznych, zwiększanie efektywności połączeń 
operacyjnych z depozytami ze strefy euro, uruchomienie oraz rozwój nowych funkcji dla 
sieciowego interfejsu U2A dla klientów KDPW SA i KDPW_CCP SA oraz oferowanie usługi 
eVoting opartej na technologii blockchain w ramach zintegrowanej platformy do obsługi 
walnych zgromadzeń.

KDPW_CCP SA, zgodnie ze „Strategią”, będzie dążył do zapewnienia konkurencyjnej obsługi 
organizatorów rynku, uczestników i inwestorów wobec zmieniających się uwarunkowań 
regulacyjnych i rynkowych w zakresie rozliczeń transakcji z rynków zorganizowanych, 
reprezentujących różne klasy aktywów, jak również do wykorzystania szans biznesowych 
i regulacyjnych do poszukiwania możliwości świadczenia usług na innych rynkach. Ponadto 

191 Wyciąg z dokumentu pt. „Strategia Grupy Kapitałowej KDPW na lata 2017–2021” jest dostępny online: 
https://www.kdpw.pl/pl/KDPW/Strony/Strategia.aspx, dostęp: październik 2019 r.
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planuje m.in.: rozszerzenie odpowiednich autoryzacji na świadczenie nowych usług zgodnie 
z regulacjami UE, w tym rozliczania transakcji uprawnieniami do emisji CO2, wdrażanie 
wystandaryzowanych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym, zgodnych 
z międzynarodową praktyką rynkową, rozszerzenie usług KDPW_CCP SA przeznaczonych 
dla klientów uczestników rozliczających (client clearing) na rynku derywatów OTC, a także 
współpracę z platformami obrotu ukierunkowaną na rozpoczęcie rozliczania i gwarantowania 
transakcji na rynku obligacji i transakcji repo.
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Zakończenie

Prezentowane przez NBP opracowanie opisuje w sposób syntetyczny działanie polskiego 
systemu płatniczego oraz wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły w ciągu ostatnich lat. Zgodnie 
z treścią opracowania, system płatniczy stanowi ogół procesów oraz obsługujących je podmio-
tów dotyczących obiegu pieniądza w gospodarce oraz obrotu instrumentami finansowymi. 
Tak rozumiany system płatniczy obejmuje w szczególności rozliczenia pieniężne dokonywane 
przy użyciu instrumentów płatniczych, tj. zarówno gotówki, jak i instrumentów bezgotów-
kowych, m.in. kart płatniczych i polecań przelewu, jak również schematy płatnicze, w tym 
systemy kart płatniczych, rozliczenia i rozrachunki międzybankowe realizowane za pośred-
nictwem systemów płatności wysokokwotowych i detalicznych oraz systemy rozrachunku 
papierów wartościowych.

W ciągu ostatnich 10 lat polski system płatniczy uległ znacznym przeobrażeniom i rozwojowi, 
który w pełni zaspakajał potrzeby rosnącej gospodarki. Jednocześnie w niektórych obszarach 
funkcjonowania system ten okazał się także innowacyjny, wychodząc naprzeciw wyzwaniom 
wynikającym ze swoistej rewolucji technologicznej, która zmieniła w szczególności krajobraz 
usług płatniczych na przestrzeni ostatniej dekady. Istotną rolę w tym procesie odegrał NBP 
na każdym poziomie swego uczestnictwa w systemie płatniczym. 

W ramach funkcji regulatora Zarząd NBP podejmował uchwały, a Prezes NBP wydawał 
zarządzenia kierowane w szczególności do banków jako bezpośrednich uczestników systemu 
płatniczego, określające zasady ich wzajemnych rozliczeń i rozrachunków, a także warunki 
uczestnictwa w systemach prowadzonych przez NBP i zasady ich funkcjonowania. Ponadto 
NBP aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym w obszarze systemu płatniczego pro-
wadzonym zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, doprowadzając m.in. do rozsze-
rzenia kompetencji Prezesa NBP w zakresie nadzoru systemowego i rozszerzenia uprawnień 
regulacyjnych w zakresie rozliczeń międzybankowych.

Jako operator NBP zapewnił, aby funkcjonowanie kluczowych dla gospodarki systemów 
płatności wysokokwotowych, obsługujących płatności zarówno w złotych, jak i w euro, było 
dostosowane do najlepszych standardów europejskich i światowych, umożliwiając w ten 
sposób ich w pełni sprawne i bezpieczne działanie. Poprzez swój wielopłaszczyznowy udział 
w obrocie papierami wartościowymi (bony pieniężne NBP i bony skarbowe) NBP zapewnił 
niezbędną infrastrukturę do sprawnej i bezpiecznej obsługi tego segmentu rynku.

Jako nadzorca NBP dbał, aby najlepsze standardy i praktyki były stosowane przez operatorów 
nadzorowanych obszarów infrastruktury, tj. systemów płatności detalicznych, obsługujących 
płatności w złotych i w euro, schematów płatniczych i systemów rozrachunku papierów war-
tościowych, a także usługodawców w zakresie świadczenia usługi acquiringu.

Pełniąc rolę katalizatora zmian, NBP oddziaływał na funkcjonowanie instytucji i podmiotów 
istotnych dla systemu płatniczego przede wszystkim poprzez Radę ds. Systemu Płatniczego 
oraz współpracę z innymi instytucjami i podmiotami istotnymi dla systemu płatniczego, 
podejmując działania mające na celu w szczególności minimalizację ryzyka systemowego, 
usprawnienie obrotu płatniczego, zwiększenie sprawności i bezpieczeństwa systemu płat-
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niczego, ograniczenie wykluczenia finansowego oraz promocję bezpiecznych innowacji 
w płatnościach.

Wspomniane wyżej działania NBP a także innych podmiotów tworzących infrastrukturę 
systemu płatniczego powodują, iż polski system płatniczy charakteryzuje się wysokim pozio-
mem sprawności funkcjonowania. 

Reasumując, warto wskazać następujące najważniejsze cechy polskiego systemu płatniczego:
 § bezpieczeństwo, wyrażające się m.in. jednym z najniższych w UE wskaźników udziału 
oszukańczych transakcji kartowych w ogólnej liczbie i wartości tych transakcji;

 § innowacyjność, wyrażająca się m.in. w łatwym dostępie do nowoczesnych metod 
płatności, takich jak płatności mobilne, zbliżeniowe płatności kartowe czy płatności 
natychmiastowe;

 § szybkość, wyrażająca się m.in. krótkim czasem rozliczenia pieniężnego nie tyko w sys-
temach RTGS, obsługujących również płatności klientowskie, i w dwóch systemach 
płatności natychmiastowych, ale także w głównym systemie płatności detalicznych 
– Elixir, który dzięki trzem sesjom rozrachunkowym dziennie umożliwia rozliczenie 
pieniężne w tym samym dniu w ciągu kilku godzin;

 § konkurencyjność, wyrażająca się m.in. dużą liczbą dostawców usług płatniczych, 
form rozliczeń, systemów płatności czy schematów płatniczych;

 § łączność z infrastrukturą europejską, m.in. przez systemy płatności w euro: TARGET2-
NBP dla płatności wysokokwotowych oraz Euro Elixir dla płatności detalicznych, 
a w obszarze rozrachunku instrumentów finansowych posiadanie przez KDPW SA 
licznych połączeń operacyjnych (międzysystemowych) z infrastrukturą europejską;

 § harmonizacja, wyrażająca się w dostosowywaniu polskiej infrastruktury, w szcze-
gólności w zakresie rynku kapitałowego, do standardów i regulacji unijnych.

Powyższe cechy oznaczają, że polski system płatniczy zapewnia bezpieczny i sprawny obieg 
pieniądza w Polsce, a równocześnie jest systemem nowoczesnym i gotowym do spełniania 
potrzeb państwa, gospodarki i społeczeństwa.
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Załącznik

Dane statystyczne dla Polski

Dane prezentowane w niniejszym załączniku są zgodne z metodologią i wzorcami tabel 
określonymi przez EBC na potrzeby zbierania i publikowania statystyk z obszaru systemu płat-
niczego, na podstawie rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (EU) nr 1409/2013 
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (Dz. Urz. L 352 
z 24.12.2013). Dane zgodne z ww. metodologią dla wszystkich krajów UE są publikowane 
przez EBC w Statistical Data Warehouse: https://sdw.ecb.europa.eu/.

Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne

2014 2015 2016 2017 2018
Ludność (w tys., średnia w roku) 38 484 38 455 38 427 38 422 38 413
Produkt krajowy brutto (w mld zł) 1 720 1 799 1 861 1 989 2 116
Produkt krajowy brutto na osobę (w zł) 44 705 46 814 48 432 51 775 55 077
Zharmonizowany wskaźnik cen konsump-
cyjnych (HICP) procentowa zmiana w ujęciu 
rocznym

0,1 -0,7 -0,2 1,6 1,2

Kurs walutowy EUR/PLN
na koniec roku 4,273 4,264 4,41 4,177 4,301
średni 4,184 4,184 4,363 4,257 4,261

Tabela 2. Środki wykorzystywane do rozliczeń przez instytucje inne niż monetarne 
instytucje finansowe (dane na koniec roku, w mln zł)

2014 2015 2016 2017 2018
Banknoty i monety w obiegu 130 030 149 716 174 401 184 486 203 202
Depozyty bieżące 520 634 578 078 699 170 785 774 889 128

w tym:
Depozyty bieżące rozliczeniowe 336 223 376 907 489 142 534 143 592 808

Podaż pieniądza (M1) 606 283 692 124 815 304 906 375 1 012 353
Informacje dodatkowe
Depozyty bieżące walutowe 74 957 81 587 113 846 133 913 143 593
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Tabela 3. Środki wykorzystywane do rozliczeń przez instytucje kredytowe 
(jeśli nie wskazano inaczej, średnia za ostatni okres utrzymywania rezerwy, w mln zł)

2014 2015 2016 2017 2018
Depozyty bieżące w banku centralnym 34 910 38 860 43 129 45 832 44 816
Depozyty bieżące w innych instytucjach 
kredytowych (na koniec okresu) 13 776 16 387 15 504 13 970 22 391

w tym:
Depozyty bieżące rozliczeniowe w innych 
instytucjach kredytowych (na koniec 
okresu)

5 517 6 388 7 109 7 409 8 128

Informacja dodatkowa
Inne niż intraday kredyty uzyskane z banku 
centralnego 0 0 0 0 0

Kredyty intraday uzyskane z banku 
centralnego 36 823 47 871 44 958 46 526 48 925

Tabela 4. Banknoty i monety (dane na koniec roku, wartość w mln zł)

2014 2015 2016 2017 2018
Banknoty i monety w obiegu 142 661 162 952 187 295 198 429 219 198
Banknoty ogółem 138 933 158 922 182 975 193 950 214 403

w tym:
500 zł - - - 3 614 7 112
200 zł 32 703 39 275 50 472 54 915 63 377
100 zł 93 116 106 256 119 253 121 885 130 209
50 zł 9 824 9 878 9 397 9 398 9 508
20 zł 1 796 1 976 2 239 2 474 2 464
10 zł 1 494 1 536 1 614 1 664 1 733

Monety ogółem 3 729 4 030 4 320 4 479 4 795
w tym:

5 zł 1 281 1 436 1 571 1 572 1 709
2 zł 1 145 1 210 1 275 1 335 1 404
1 zł 464 491 523 560 605

0,5 zł 249 266 284 302 324
0,2 zł 213 227 242 257 273
0,1 zł 178 190 203 217 231

0,05 zł 92 97 104 110 116
0,02 zł 52 55 58 61 64
0,01 zł 54 58 61 65 69

Banknoty i monety w obiegu w posiadaniu 
monetarnych instytucji finansowych 12 631 13 236 12 894 13 943 15 986

Banknoty i monety w obiegu poza monetar-
nymi instytucjami finansowymi 130 030 149 716 174 401 184 486 203 213

Informacja dodatkowa
Banknoty i monety kolekcjonerskie w obiegu 268 274 280 286 292



 

Narodowy Bank Polski120

Tabela 5. Struktura instytucjonalna (dane na koniec roku)

2014 2015 2016 2017 2018
Bank centralny 1 1 1 1 1
Liczba oddziałów 16 16 16 16 16
Liczba depozytów bieżących (w tys.) 15,8 14,4 14,4 14,1 14,4
Wartość środków na depozytach bieżących 
(w mln zł) 20 669 15 176 31 462 24 386 30 037

w tym:
Wartość środków na depozytach bieżących 
rozliczeniowych 20 227 15 141 30 327 23 680 29 577

Instytucje kredytowe ogółem 679 670 661 645 723
Liczba instytucji 679 670 661 645 647
Liczba placówek 16 224 15 613 15 781 14 216 14 181
Liczba depozytów bieżących (w tys.) 64 436,4 66 833,2 69 554,5 74 122,7 75 889,9

w tym:
liczba depozytów z dostępem przez Internet 
(w tys.) 38 661,9 41 436,6 44 514,9 44 844,5 49 384,2

liczba depozytów bieżących rozliczeniowych 
(w tys.) 46 667,5 47 796,8 49 963,1 48 372,0 49 644,4

w tym:
liczba depozytów z dostępem przez Internet 
(w tys.) 27 983,6 29 667,2 31 860,4 35 344,1 36 557,6

Wartość środków na depozytach bieżących 
(w mln zł) 505 132 568 805 675 640 760 962 858 095

w tym:
wartość środków na depozytach bieżących 
rozliczeniowych 315 996 361 766 458 815 510 463 563 231

Liczba rachunków płatniczych (w tys.) 46 667,5 47 796,8 49 963,1 48 372,0 49 644,4
Instytucje kredytowe krajowe
Liczba instytucji 657 650 640 622 616
Liczba placówek 16 036 15 598 15 766 14 201 14 165
Wartość środków na depozytach bieżących 
(w mln zł) 501 105 564 613 670 269 754 956 851 034

Oddziały instytucji kredytowych
Liczba instytucji 28 27 27 28 31
Liczba placówek 188 15 15 15 16
Wartość środków na depozytach bieżących 
(w mln zł) 4 027 4 192 5 371 6 006 7 061
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2014 2015 2016 2017 2018
Inne instytucje oferujące usługi płatnicze
Liczba instytucji 28 36 38 45 41
Liczba placówek 34 604 37 163 37 940 38 978 39 105
Instytucje oferujące usługi płatnicze podmiotom innym niż monetarne instytucje finansowe (razem)
Liczba instytucji 708 707 700 691 689
Liczba placówek 50 844 52 792 53 737 53 210 53 302
Liczba depozytów bieżących (w tys.) 64 452,3 66 847,6 69 568,9 74 136,8 75 904,2

w tym:
liczba depozytów bieżących z dostępem przez 
Internet 38 661,9 41 436,6 44 514,9 44 844,5 49 384,2

Wartość depozytów bieżących (w mln zł) 525 800 583 981 707 102 785 348 888 132
Liczba rachunków płatniczych (w tys.) 46 667,5 47 796,8 49 963,1 48 372,0 49 644,4

Tabela 6. Karty płatnicze wydane w kraju i urządzenia akceptujące (dane na koniec roku, 
liczba w tys. szt.)

2014 2015 2016 2017 2018
Karty bankomatowe (w tys.) 35 753 34 251 35 597 38 131 39 667
Karty z funkcją płatniczą (bez kart pieniądza 
elektronicznego) (w tys.) 36 069 35 209 36 874 39 096 41 237

w tym:
karty z funkcją debetową 29 745 29 140 30 734 33 040 35 129
karty obciążeniowe 282 261 256 240 233
karty z funkcją kredytową 6 042 5 808 5 885 5 815 5 875

Całkowita liczba kart bez względu na funkcje 
kart (w tys.) 36 069 35 209 36 874 39 096 41 237

Bankomaty i terminale
bankomaty 20 531 22 143 23 451 23 230 22 885
terminale POS 398 172 465 457 530 865 624 434 786 235
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Tabela 7. Płatności i transakcje w terminalach. Liczba transakcji (w mln szt.)

2014 2015 2016 2017 2018
Transkacje za pomocą poszczególnych typów instrumentów płatniczych
Polecenie przelewu 1 977,3 2 302,0 2 436,5 2 617,9 2 819,0

krajowe 1 977,3 2 144,7 2 334,8 2 535,0 2 727,8
zagraniczne - 157,3 101,7 82,9 91,2

w tym:
w formie papierowej - 221,2 248,8 260,6 228,7
w formie elektronicznej - 2 080,8 2 187,6 2 357,3 2 590,3

Polecenie zapłaty 23,6 24,9 26,5 28,3 29,4
krajowe 23,6 24,9 26,5 28,3 29,4
zagraniczne - 0 0 0 0

Karty płatnicze  
– transakcje bezgotówkowe 1 872,7 2 556,7 3 203,3 3 865,5 4 713,2

krajowe 1 872,7 2 485,6 3 104,5 3 721,2 4 501,4
zagraniczne - 71,1 97,8 144,3 211,8

w tym:
transakcje kartami debetowymi 1 598,6 2 251,6 2 852,7 3 480,4 4 282,6
transakcje kartami obciążeniowymi 11 10,2 10,5 10,7 10,6
transakcje kartami kredytowymi 263,1 294,9 339,1 374,5 420

Czeki 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ogólna liczba transakcji wszystkimi 
formami rozliczeń 3 873,7 4 883,7 5 665,4 6 511,7 7 561,6

krajowe 3 873,7 4 655,3 5 465,8 6 284,5 7 258,7
zagraniczne - 228,5 199,5 227,2 302,9

A. Transakcje w terminalach zlokalizowanych w kraju za pomocą kart wydanych w kraju
Liczba transakcji razem 2 584,2 3 227,6 3 851,5 4 421,7 5 177,1

w tym:
transakcje wypłaty gotówki z bankomatu 759 715,2 709,4 667,7 639,6
wpłata gotówki do bankomatu 9,5 27,3 37,6 32,8 36
transakcje w terminalach POS 1 815,7 2 485,1 3 104,5 3 721,2 4 501,4

B. Transakcje w terminalach zlokalizowanych w kraju za pomocą kart wydanych poza granicami kraju
Liczba transakcji razem - 60,9 73,8 94,9 122,5

w tym:
transakcje wypłaty gotówki z bankomatu - 11,1 11,4 12,1 12,4
wpłata gotówki do bankomatu - 0 0 0 0
transakcje w terminalach POS - 49,8 62,5 82,8 110,1
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2014 2015 2016 2017 2018
C. Transakcje w terminalach zlokalizowanych poza granicami kraju za pomocą kart wydanych w kraju
Liczba transakcji razem 66,2 80,3 107,7 155,3 224,7

w tym:
transakcje wypłaty gotówki z bankomatu 9,2 9,2 9,9 11,1 12,9
wpłata gotówki do bankomatu - 0 0 0 0
transakcje w terminalach POS 57 71,1 97,8 144,3 211,7

Informacje dodatkowe
Wypłata cash back 4,7 7,9 11,3 14,4 17,2
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Tabela 8. Płatności i transakcje w terminalach. Wartość transakcji (w mld zł)

2014 2015 2016 2017 2018
Polecenie przelewu 37 249,7 47 529,8 53 735,3 56 631,3 63 577,9

krajowe 37 249,7 46 200,6 52 422,2 55 195,0 61 932,8
zagraniczne - 1 329,2 1 313,2 1 436,3 1 645,1

w tym:
w formie papierowej - 15 490,9 21 153,9 21 926,0 23 319,5
w formie elektronicznej - 32 038,9 32 581,4 34 705,2 40,258,4

Polecenie zapłaty 20,6 26,6 27,5 28,2 30,1
krajowe 20,6 26,6 27,4 28,2 30,1
zagraniczne b.d. 0,1 0,1 0,0 0,0

Karty płatnicze  
– transakcje bezgotówkowe 157,0 182,8 220,0 260,3 311,6

krajowe 157,0 168,1 202,2 237,9 282,1
zagraniczne - 14,6 17,7 22,4 29,5

w tym:
transakcje kartami debetowymi 122,7 148,2 180,1 217,1 264,2
transakcje kartami obciążeniowymi 3,1 3,0 3,5 3,6 3,4
transakcje kartami kredytowymi 31,2 31,6 36,4 39,6 44,0

Czeki 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0
Ogólna liczba transakcji wszystkimi 
formami rozliczeń 37,428,1 47 740,1 53 983,5 56 920,5 63 920,5

krajowe 37 428,1 46 396,2 52 652,6 55 461,8 62 246,0
zagraniczne - 1 343,9 1 331,0 1 458,7 1 674,5

A. Transakcje w terminalach zlokalizowanych w kraju za pomocą kart wydanych w kraju
Wartość transakcji razem 451,0 509,8 567,9 614,9 676,7

w tym:
transakcje wypłaty gotówki z bankomatu 295,7 295,6 305,9 317,8 325,7
wpłata gotówki do bankomatu 10,6 46,1 59,8 59,2 68,9
transakcje w terminalach POS 144,6 168,1 202,2 237,9 282,1

B. Transakcje w terminalach zlokalizowanych w kraju za pomocą kart wydanych poza granicami kraju
Wartość transakcji razem - 18,3 18,3 20,9 24,4

w tym:
transakcje wypłaty gotówki z bankomatu - 6,9 7,1 7,4 7,8
wpłata gotówki do bankomatu - 0,0 0,0 0,0 0,0
transakcje w terminalach POS - 11,4 11,2 13,4 16,6
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2014 2015 2016 2017 2018
C. Transakcje w terminalach zlokalizowanych poza granicami kraju za pomocą kart wydanych w kraju
Wartość transakcji razem 17,1 19,5 23,1 28,6 36,8

w tym:
transakcje wypłaty gotówki z bankomatu 4,8 4,8 5,5 6,3 7,3
wpłata gotówki do bankomatu - 0,0 0,0 0,0 0,0
transakcje w terminalach POS 12,3 14,6 17,7 22,4 29,5

Informacje dodatkowe:
Wypłata cash back 0,5 0,8 1,2 1,6 2,0
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Tabela 9. Uczestnicy wybranych międzybankowych systemów transferu środków 
pieniężnych (dane na koniec roku)

2014 2015 2016 2017 2018
System TARGET2-NBP
Liczba uczestników 21 22 22 22 21

w tym:
uczestnicy bezpośredni 21 22 22 22 21

w tym:
instytucje kredytowe 18 18 18 18 17
bank centralny 1 1 1 1 1
pozostali uczestnicy bezpośredni 2 3 3 3 3

w tym:
systemy zewnętrzne* 2 3 3 3 3

System SORBNET 2
Liczba uczestników 49 48 49 49 48

w tym:
uczestnicy bezpośredni 49 48 49 49 48

w tym:
instytucje kredytowe 46 44 45 45 44
bank centralny 1 1 1 1 1
pozostali uczestnicy bezpośredni 2 3 3 3 3

w tym:
systemy zewnętrzne* 2 3 3 3 3

System Elixir
Liczba uczestników 630 620 619 618 612

w tym:
uczestnicy bezpośredni 44 40 41 40 40

w tym:
instytucje kredytowe 43 39 40 39 39
bank centralny 1 1 1 1 1

uczestnicy pośredni 586 580 578 578 572
System Euro Elixir
Liczba uczestników 605 594 593 590 585

w tym:
uczestnicy bezpośredni 24 21 20 20 21

w tym:
instytucje kredytowe 23 20 19 19 20
bank centralny 1 1 1 1 1

uczestnicy pośredni 581 573 573 570 564
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2014 2015 2016 2017 2018
System Express Elixir
Liczba uczestników 9 9 11 13 15

w tym:
uczestnicy bezpośredni 9 9 11 13 15

w tym:
instytucje kredytowe 9 9 11 12 14
bank centralny 1 1

System płatności BlueCash**
Liczba uczestników 53 76 92 105 117

w tym:
uczestnicy bezpośredni 53 76 92 105 117

w tym:
instytucje kredytowe 53 76 92 105 117

System płatności BLIK
Liczba uczestników - 18 22 25 31

w tym:
uczestnicy bezpośredni - 18 22 25 31

w tym:
instytucje kredytowe - 6 7 9 11
pozostali uczestnicy bezpośredni - 12 15 16 20

Krajowy System Rozliczeń
Liczba uczestników 21 14 13 13 13

w tym:
uczestnicy bezpośredni 21 14 13 13 13

w tym:
instytucje kredytowe 19 12 11 11 11
pozostali uczestnicy bezpośredni 2 2 2 2 2

* Kategoria systemy zewnętrzne obejmuje: KIR SA, KDPW SA oraz KDPW_CCP SA.
** Dane nie obejmują banków współpracujących, które nie są uczestnikami w rozumieniu ustawy o ostateczności 
rozrachunku.
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Tabela 10. Płatności w wybranych międzybankowych systemach transferu środków 
pieniężnych (w mln szt.)

2014 2015 2016 2017 2018
System TARGET2-NBP
Polecenia przelewu 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

w tym:
polecenie przelewu wysłane w ramach tego 
samego komponentu systemu TARGET2 
NBP

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

polecenie przelewu wysłane do innego 
komponentu systemu TARGET2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

w tym:
polecenie przelewu wysłane do uczestni-
ków systemu TARGET2 ze strefy euro 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

polecenie przelewu wysłane do uczest-
ników systemu TARGET2 spoza strefy 
euro

0 0 0 0 0

Współczynnik koncentracji 74,8 76,5 81 82,3 82,5
System SORBNET2
Polecenie przelewu 3,1 3,5 3,9 4 4,1
Współczynnik koncentracji 55,5 56,8 56,7 55,3 54,2
System detaliczny: Elixir
Liczba transakcji razem 1 607,0 1 668,0 1 715,3 1 798,6 1 844,6

w tym:
polecenie przelewu 1 586,4 1 647,0 1 694,0 1 776,8 1 823,0
polecenie zapłaty 20,6 21 21,3 21,7 21,6
czeki 0 0 0 0 0

Współczynnik koncentracji 53,8 53,7 55,4 57 57,9
SystemEuro Elixir
Polecenie przelewu 4,2 5,2 6,5 8,6 10,3

krajowe 1,2 1,5 2 2,8 3,5
zagraniczne 3 3,7 4,5 5,8 6,8

Współczynnik koncentracji 82 82,7 79,7 75,6 72,5
SystemExpress Elixir
Polecenie przelewu 0,9 1,5 2,7 5 12,5
Współczynnik koncentracji 98,5 97,4 91,1 82,5 74,5
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2014 2015 2016 2017 2018
System płatności BlueCash
Polecenie przelewu 1,6 2,4 3,3 3,5 8,3
Współczynnik koncentracji 99 96,1 93,5 90,6 86
System płatności BLIK
Liczba transakcji razem - 1,4 8,3 33 90,8
Transakcje w bankomacie - 1,1 3,2 8,1 14,5
Inne usługi płatnicze - 0,3 5,1 24,9 76,3
Współczynnik koncentracji - 98,2 97 95,5 90,9
Krajowy System Rozliczeń
Liczba transakcji razem 53 56,9 66,6 67,4 75,5

Transakcje kartami w terminalach POS 27,3 31,8 38,8 38,5 46
Transakcje w bankomacie 25,6 25,1 27,8 28,8 29,4

Współczynnik koncentracji 86,5 88,9 90,6 92,7 93,9
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Tabela 11. Płatności w wybranych międzybankowych systemach transferu środków 
pieniężnych. Wartość transakcji (w mld zł)

2014 2015 2016 2017 2018
System TARGET2-NBP
Polecenia przelewu 410,8 447,8 486,1 593,1 834,7

w tym:
polecenie przelewu wysłane w ramach 
systemu TARGET 108,4 115,3 120,7 146,5 202,4

polecenie przelewu wysłane do innego 
systemu składowego TARGET 302,4 332,5 365,3 446,6 630,7

w tym:
transakcje wysłane do uczestników 
systemu TARGET ze strefy euro 296,7 330,1 364,3 445,3 629,3

transakcje wysłane do uczestników 
systemu TARGET spoza strefy euro 5,6 2,4 1 1,3 1,3

Współczynnik  koncentracji 67,5 67 70,6 71,3 71,8
System SORBNET2
Polecenie przelewu 68 128,9 72 210,8 70 951,0 73 098,3 77 884,5
Współczynnik koncentracji 58 60,6 63,3 64,3 64,2
System detaliczny: Elixir
Wartość transakcji razem 4 023,8 4 265,0 4 422,5 4 762,7 5 263,5

w tym:
polecenie przelewu 4 007,8 4 249,0 4 406,1 4 745,0 5 244,3
polecenie zapłaty 16,1 16 16,3 17,7 19,2
czeki 0 0 0 0 0

Współczynnik  koncentracji 50,1 50,3 51 53 54
System Euro Elixir
Polecenie przelewu 169,4 190,1 227,5 314,6 374,6

krajowe 41,6 44,4 51 66,8 84,7
zagraniczne 127,9 145,7 176,5 247,8 289,8

Współczynnik koncentracji 81 82 80 82 77,1
System detaliczny: Express Elixir
Polecenie przelewu 4,3 6,7 10,3 17 29,8
Współczynnik koncentracji 96,1 91,9 85,2 80,2 75,5
System płatności BlueCash
Polecenie przelewu 1,2 2,4 4,6 5,7 9,6
Współczynnik koncentracji 99 89,2 90,1 88,3 83,3
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2014 2015 2016 2017 2018
System płatności BLIK
Wartość transakcji razem - 0,4 1,5 4,7 12,1
Transakcje w bankomacie - 0,4 1,1 2,6 5,6
Inne usługi płatnicze - 0 0,4 2,1 6,6
Współczynnik koncentracji - 98,9 97,9 96,1 91,6
Krajowy System Rozliczeń
Wartość transakcji razem 13,9 14,3 16,5 18,2 18,6

Transakcje kartami w terminalach POS 3 3 3,2 2,9 3,1
Transakcje w bankomacie 10,9 11,4 13,3 15,3 15,4

Współczynnik koncentracji 92 94,4 95,9 96,8 97,2

Tabela 12. Liczba operacji rozrachunku w systemie SKARBNET4 w latach 2011–2018

Typ instrumentu finansowego 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 7 000 4 000 3 000 571 976 690 653 357

Tabela 13. Wartość operacji rozrachunku w systemie SKARBNET4 w latach 2011–2018 
(w mld zł)

Typ instrumentu finansowego 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 596,4 372,7 290,3 310,1 349,3 461,2 514,6 626,3

Tabela 14. Liczba operacji rozrachunku w systemie prowadzonym przez KDPW SA 
w latach 2011–2018 (w mln)

Typ instrumentu finansowego 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Instrumenty dłużne 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 - - -
Instrumenty udziałowe 15,9 13,8 28,0 28,4 12,7 8 8,9 7,2
Inne 0,03 0,02 0,07 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Łącznie 16,2 14,2 28,6 28,9 13,3 8,7 9,5 7,8
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Tabela 15. Wartość operacji rozrachunku w systemie prowadzonym przez KDPW SA 
w latach 2011–2018 (w bln zł)

Typ instrumentu 
finansowego

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Instrumenty dłużne 31,2 43,4 44,4 43,4 54,1 54,5 54,7 55,3
Krótkoterminowe instrumenty 
finansowe 0,0003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0003 0,001

Instrumenty udziałowe 0,8 0,7 1,1 1,1 1 0,8 1 0,8
Inne 0,0008 0,0009 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004
Łącznie 32 44,1 45,5 44,4 55,1 55,3 55,7 56,1

Tabela 16. Liczba rozliczeń w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP SA 
dla transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych będących zarówno w obrocie 
zorganizowanym, jak i poza nim w latach 2011–2018 (w mln)

Typ instrumentu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kontrakty terminowe 14,6 10,6 11,7 9 7,8 3,2 3,1 3,3
Opcje 0,2 0,7 0,8 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1
Inne instrumenty 
pochodne - - - - 0,0003 0,001 0,001 0,001

Łącznie 14,8 11,3 12,5 9,5 8,2 3,3 3,2 3,4

Tabela 17. Wartość rozliczeń w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP SA 
dla transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych będących zarówno w obrocie 
zorganizowanym, jak i poza nim w latach 2011–2018 (w mld zł)

Typ instrumentu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kontrakty terminowe 88,2 216,6 217,6 230,1 216,7 188,4 230,2 223,3
Opcje 0,07 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 98,7 0,1
Inne instrumenty pochodne - - - - 34,2 161,7 135 159,8
Łącznie 88,2 216,6 217,9 230,2 251,0 350,2 463,9 383,2
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1. Ustawa z dnia z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 462)
2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810)
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 

się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności 

i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi sys-
temami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212)

7. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498)
8. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 891 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2286 z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-

tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1417 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 298 z późn. zm.)

13. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 z późn. zm.)

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.)
15. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 836)

16. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483)
17. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.)
18.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finan-

sowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038 z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwaran-

towania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.)
20.  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.)
21. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie-

niem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2243)

22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)

23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu 
i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych 
i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy 
Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybanko-
wych (Dz. U. z 2019 r. poz. 95)
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24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu 
przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców 
pieniądza elektronicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 840)

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfika-
torów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych 
oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym 
przez tych dostawców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1360)

26. Uchwała nr 9/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie 
warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski 
(Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 8 z późn. zm.)

27. Uchwała nr 29/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. w spra-
wie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski

28. Uchwała nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont 
depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 
oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. 
NBP z 2017 r. poz. 18 z późn. zm.)

29. Zarządzenie nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w spra-
wie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 9)

30. Zarządzenie nr 30/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 
2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków 
międzybankowych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 21)

31. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012)
32. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/26/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie 

zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz. 
Urz. WE L 166 z 11.06.1998)

33. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 145 z 30.04.2004)

34. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektro-
nicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 
2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz. Urz. WE L 267 
z 10.10.2009 z późn. zm.)

35. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014)

36. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. usta-
nawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014)

37. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/65 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 
2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014)

38. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/92 z dnia 23 lipca 2014 r. w spra-
wie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku 
płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 
z dnia 28.08.2014)

39. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
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finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE 
oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 5.06.2015)

40. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 z 23.12.2015 z późn. zm.)

41. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 924/2009/WE z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporzą-
dzenie nr 2560/2001/WE (Dz. Urz. WE L 266 z 9.10.2009)

42. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredy-
towego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012 z późn. zm.)

43. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 
ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i pole-
ceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. WE L 94 
z 30.03.2012)

44. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 
z 27.07.2012 z późn. zm.)

45. Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odnie-
sieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych 
obowiązujących partnerów centralnych (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013)

46. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupeł-
niające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu 
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kon-
trahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, z późn. zm.)

47. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regu-
lacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. kontrahentów centralnych 
(Dz. Urz. UE L 244 z 13.09.2013)

48. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwe-
stycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013)

49. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 
z późn.zm.)

50. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 
w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w spra-
wie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014)

51. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w opar-
ciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015)

52. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościo-
wych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 
UE L 337 z 23.12.2015)
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53. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupeł-
niające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu 
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania 
zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów 
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AIS account information service
ANNA Association of National Numbering Agencies
APA approved publication arrangement
ARM approved reporting mechanism 
ASO  alternatywny system obrotu
A2A  application-to-application
BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
BIC Business Identifier Code
BISO  buy-in/sell-out
B2B  business-to-business
CCP  central counterparty
CDPW centralny depozyt papierów wartościowych
CeTO Centralna Tabela Ofert SA
CFI Classification of Financial Instruments
CRR Capital Requirements Regulation
CSDR Central Securities Depositories Regulation
CTP consolidated tape provider
DCISC Diners Club International Service Centre
DCP  Diners Club Polska
DSP Departament Systemu Płatniczego
DSPW Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych
DVP  delivery versus payment
EACHA European Automated Clearing House Association
EBC Europejski Bank Centralny
ECRB Euro Cyber Resilience Board
EFDI European Forum of Deposit Insurers
EMD II  Electronic Money Directive II
EMIR  European Market Infrastructure Regulation
ERPB Euro Retail Payments Board
ERSPW Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych
ETF exchange-traded fund
EUNGiPW Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
FISN Financial Instrument Short Name
FOP free of payment
GCMS Global Clearing Management System
GLEIF  Global LEI Foundation
GPW SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
HCE host card emulation
IBAN International Bank Account Number
IPO initial public offering
ISIN  International Securities Identification Number
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IVR interactive voice response
KDPW SA Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
KIR SA Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
KNF Komisja Nadzoru Finansowego
KSR Krajowy System Rozliczeń
LEI Legal Entity Identifier
LOU Local Operating Unit
MF Minister Finansów
MiFID II Markets in Financial Instruments Directive II
MiFIR  Markets in Financial Instruments Regulation
MIPC Market Infrastructure and Payments Committee
MMS2 Moduł Monitorujący SORBNET2
NBP Narodowy Bank Polski
NFC  near-field communication
NRB  Numer Rachunku Bankowego
NYSE New York Stock Exchange
OTC  over-the-counter
OTF  organised trading facility
PAD Payment Accounts Directive
PIS payment initiation service
PM  Payment Module
PNNSS  Polish National Net Settlement System
POS  point of sale
PSD II Payment Services Directive II
P2P peer-to-peer
RP Rzeczpospolita Polska
RTGS real-time gross settlement
SBB  sell-buy back
SCT  SEPA Credit Transfer
SDD  SEPA Direct Debit
SEPA Single Euro Payment Area
SFD  Settlement Finality Directive
SFT  Securities Financing Transaction
SFTR Securities Financing Transactions Regulation
SIPN SWIFT Secure IP Network
SSP  Single Shared Platform
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TBSP Treasury BondSpot Poland
TIPS  TARGET Instant Payments Settlement
T2S  TARGET2-Securities
UE Unia Europejska
UKNF  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
USSD unstructured supplementary service data
UTP Universal Trading Platform
U2A  user-to-application
WARSET Warsaw Stock Exchange Trading System
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Schemat 1.1. Podział uczestników systemu płatniczego 17

Schemat 1.2. Rola NBP w systemie płatniczym 18

Schemat 4.1. Trójstronny model funkcjonowania schematu płatniczego 56
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Schemat 5.1. Rozwój systemów płatności w Polsce 65
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Wykres 3.1.  Udział płatności gotówkowych i bezgotówkowych w liczbie  
płatności detalicznych w Polsce 41
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w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych w Polsce w 2018 r. 42

Wykres 3.3.  Liczba wydanych kart płatniczych w Polsce w latach 2011–2018 44

Wykres 3.4.  Sieć akceptacji kart płatniczych w Polsce w latach 2011–2018  45

Wykres 3.5.  Liczba bankomatów w latach 2011–2018  46

Wykres 3.6.  Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych  
oraz udział w nich transakcji bezgotówkowych w latach 2011–2018 47

Wykres 3.7.  Wartość transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych  
oraz udział w nich transakcji bezgotówkowych w latach 2011–2018 47

Wykres 3.8.  Liczba transakcji polecenia przelewu w Polsce w latach 2011–2018 48

Wykres 3.9.  Liczba transakcji polecenia zapłaty w Polsce w latach 2011–2018 49
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Wykres 5.5.  Liczba zleceń zrealizowanych w systemie Elixir  
w latach 2011–2018 77
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