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Wstęp 

Sprawne i bezpieczne systemy płatności stanowiące kanał transferu pieniądza w gospodarkach 

krajowych oraz na poziomie globalnym stanowią podstawę stabilności systemu finansowego. 

Ciągły rozwój technologiczny oraz rosnące oczekiwania uczestników rynku finansowego w 

zakresie przyspieszenia procesu realizacji płatności wymuszają wprowadzenie zmian w 

zasadach funkcjonowania systemów płatności, a przede wszystkim doprowadziły do 

opracowania nowych rozwiązań rozliczeniowych w postaci systemów płatności 

natychmiastowych, pozwalających na szybsze wywiązywanie się ze zobowiązań. W chwili 

obecnej, obok płatności mobilnych, należą one do najbardziej dynamicznie rozwijającej się części 

infrastruktury płatniczej, a ich znaczenie i udział w rozliczeniach detalicznych systematycznie 

wzrasta. Dowodem na to są funkcjonujące już w kilkunastu krajach świata tego typu 

rozwiązania, zaś wiele państw jest na etapie analizy potrzeby ich wdrożenia bądź już je wdraża 

(patrz Rysunek 2.1). 

Niniejszy materiał został przygotowany na potrzeby Rady ds. Systemu Płatniczego, organu 

opiniodawczo-doradczego Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowi analizę wybranych 

systemów płatności natychmiastowych oraz roli banku centralnego w zakresie powstania i 

rozwoju takich systemów. Podjęto w nim próbę określenia dalszego kierunku rozwoju tego typu 

systemów oraz ich roli w krajowej infrastrukturze płatniczej, w szczególności takich systemów 

funkcjonujących w Polsce.  

W Rozdziale 1 przedstawione zostały: definicja płatności natychmiastowych, przesłanki 

tworzenia systemów płatności natychmiastowych oraz próba klasyfikacji tego rodzaju systemów 

płatności wg zasad przeprowadzania rozliczenia i rozrachunku. W dalszej części tego rozdziału 

opisane są inne sposoby realizacji płatności w trybie natychmiastowym, wspomniana rola banku 

centralnego oraz wyniki analizy SWOT systemów płatności natychmiastowych. Rozdział 2 

opisuje europejskie inicjatywy w zakresie tworzenia jednolitego standardu płatności 

natychmiastowych, zaś w dalszej jego części przedstawiona jest analiza wybranych systemów 

płatności natychmiastowych w Unii Europejskiej i na świecie. Analogiczna analiza systemów 

płatności natychmiastowych ale funkcjonujących w Polsce, przedstawiona jest natomiast w 

Rozdziale 3. Na potrzeby przygotowania opracowania zostało przeprowadzone przez NBP 

badanie ankietowe nt. systemów płatności natychmiastowych, skierowane do polskiego 

środowiska bankowego, operatorów systemów płatności natychmiastowych w Polsce, 

organizacji zrzeszającej niebankowe instytucje płatnicze – Polskiej Organizacji Niebankowych 

Instytucji Płatności (PONIP) oraz do organizacji zrzeszającej podmioty rynku e-commerce – Izby 

Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska. Podsumowanie tej ankiety zawarte jest na końcu 

Rozdziału 3. W 4 części opracowania przedstawione jest podsumowanie przeprowadzonej 

analizy, zaś w ostatnim 5 rozdziale zostały zaproponowane przez Narodowy Bank Polski 

działania mające na celu wsparcie rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce, 

rozszerzenia ich zasięgu i dostępności oraz stopniowego upowszechniania usługi przelewów 

natychmiastowych.   
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1. Wprowadzenie do zagadnienia płatności 

natychmiastowych 

1.1. Definicja płatności natychmiastowych 

W opracowaniach i materiałach dotyczących tematyki systemu płatniczego można spotkać się z 

różną terminologią używaną w odniesieniu do pojęcia płatności natychmiastowych. Najczęściej 

spotykanymi są: faster payments, immediate payments, real-time/near real-time payments, instant 

payments, 24/7/365 payments. Wszystkie te terminy wskazują, że istotą i charakterystyczną cechą 

tego rodzaju płatności jest przede wszystkim szybkość ich realizacji, która powinna być 

natychmiastowa lub bliska natychmiastowej. Nadanie tym płatnościom właśnie takiego 

rozumienia miało i ma spowodować odróżnienie tego rodzaju płatności od tych dokonywanych 

do tej pory w innych systemach płatności detalicznych czy też w klasycznych systemach RTGS1. 

Systemy płatności natychmiastowych to systemy, w który dana płatność realizowana jest w tej 

samej chwili, bezzwłocznie, momentalnie. Mówiąc o płatnościach natychmiastowych, mamy na 

myśli płatności detaliczne dokonywane przez osoby indywidualne lub podmioty prawne, a 

ważną kwestią jest odróżnienie ich od płatności międzybankowych, które od dawna są już 

realizowane w czasie rzeczywistym w systemach płatności typu RTGS prowadzonych najczęściej 

przez banki centralne. 

Próbę zdefiniowania pojęcia płatności natychmiastowej dokonano również na poziomie Unii 

Europejskiej. Została ona przedstawiona przez Komitet ds. Płatności i Rozrachunku (Payment 

Systems and Settlement Committee – PSSC) działający w ramach Systemu Europejskich Banków 

Centralnych (European System of Central Banks – ESCB). Przedmiotowa definicja mówi, że płatność 

natychmiastowa jest elektronicznym rozwiązaniem płatniczym dostępnym w trybie 24/7/3652, 

skutkującym natychmiastowym lub prawie natychmiastowym uznaniem rachunku odbiorcy 

płatności (niezależnie od sposobu/schematu wykorzystywanego do rozliczania tego typu 

płatności np. prefinansowanie, limity, fundusze gwarancyjne, systemy RTGS oraz użytego do jej 

dokonania elektronicznego instrumentu płatniczego). Początkowo, na poziomie europejskim, 

używane było pojęcie faster payments, jednakże zwrócono uwagę na fakt, że termin faster może 

być rozumiany jako szybszy sposób realizacji standardowej płatności (ale nie natychmiastowy), 

która może dojść do skutku nawet w ciągu kilku godzin w tym samym dniu operacyjnym, np. 

tak jak ma to miejsce w niektórych systemach płatności typu netto. W związku z tym, uznano, że 

właściwszym określeniem będzie instant payments, które lepiej oddaje istotę natychmiastowej 

realizacji płatności. Termin instant payments wraz z jego definicją został zatwierdzony przez Radę 

ds. Płatności Detalicznych w Euro (Euro Retail Payments Board – ERPB3) działającą przy 

                                                                                                                                                                                                                                
1 RTGS – Real-Time Gross Settlement, systemy rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym. 
2 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 
3 Europejska Rady ds. płatności detalicznych została powołana przez EBC w grudniu 2013 r. Jej głównym celem jest wspieranie 

rozwoju zintegrowanego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku płatności detalicznych w euro. Więcej informacji o ERPB 

znajduje się na stronie internetowej http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/governance/eu/html/index.en.html 

 

http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/governance/eu/html/index.en.html
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Europejskim Banku Centralnym (European Central Bank – ECB) i opublikowany w oficjalnym 

oświadczeniu Rady po jej posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2014 r4. 

W literaturze można zetknąć się również z nieco innymi definicjami płatności natychmiastowej, 

jednakże są one bardzo zbliżone do wyżej opisanej i generalnie wszystkie wskazują, że istotą 

tego rodzaju płatności jest przede wszystkim natychmiastowe lub prawie natychmiastowe 

uznanie rachunku odbiorcy płatności, które jest realizowane w czasie do 1 minuty. 

1.2. Przesłanki tworzenia systemów płatności natychmiastowych 

W dzisiejszej dobie globalizacji, w wielu dziedzinach życia i biznesu obserwujemy tendencję oraz 

zapotrzebowanie na przyspieszanie różnego rodzaju procesów i działań z uwagi na oszczędność 

czasu, a co za tym idzie również pieniędzy. Nie inaczej jest z sektorem płatności, który, aby 

nadążyć za tymi trendami i spełnić oczekiwania klientów, zaproponował rozwiązanie w postaci 

systemów płatności natychmiastowych, umożliwiające szybszą realizację transakcji (zapłaty). W 

przypadku tego typu systemów kluczową kwestią jest natychmiastowy lub prawie 

natychmiastowy przepływ środków między rachunkami nadawcy i odbiorcy płatności, który w 

niektórych tradycyjnych systemach płatności detalicznych na świecie nadal trwa nawet kilka dni. 

Poza tym, systemy płatności natychmiastowych dają możliwość realizacji płatności 24 h na dobę, 

co niedawno było praktycznie niemożliwe. Systemy płatności natychmiastowych stają się coraz 

bardziej atrakcyjne zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i światowym. Promowanie 

ich rozwoju mieści się również w zadaniach spoczywających na takich podmiotach jak banki 

centralne, które są zaangażowane w działania mające na celu wspieranie sprawnego 

funkcjonowania krajowego systemu płatniczego. Impulsem do rozważań nad kierunkiem 

rozwoju tego segmentu płatności była i jest nadal także potrzeba zwiększenia ubankowienia 

osób, które nie korzystają z usług bankowych lub korzystają z nich w mniejszym zakresie. 

Łatwość i przede wszystkim szybkość tego typu rozwiązań doskonale wpisuje się w panujące 

obecnie trendy. Wnikliwa obserwacja światowych nurtów w tym zakresie stała się również 

impulsem do rozpoczęcia dyskusji na temat rozwoju płatności natychmiastowym na poziomie 

europejskim, co zostało przedstawione w niniejszym opracowaniu. Obserwowany rozwój takich 

systemów na poziomie krajowym był poważnym bodźcem do rozpoczęcia dyskusji na ten temat. 

Potwierdzeniem zapotrzebowania na realizację płatności w trybie natychmiastowym są także 

odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach skierowanych przez NBP do banków oraz 

operatorów systemów płatności natychmiastowych, szerzej opisanych w Rozdziale 3 niniejszego 

opracowania. Wynika z nich, że klienci banków w Polsce są zainteresowani tego typu usługą, 

wskazując, że pozwoli im to lepiej zarządzać płynnością oraz może stanowić w pewnych 

sytuacjach alternatywę np. dla płatności realizowanych kartami płatniczymi w Internecie, 

obarczonymi kosztami opłaty MSC5 (Merchant Service Charge), w której skład wchodzi opłata 

                                                                                                                                                                                                                                

 
4 Statement following the second meeting of the Euro Retail Payments Board held on 1 December 2014          

http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/shared/pdf/eprb_statement_2.pdf??b6cf304bff7465b0b3255d3de1d42c72  
5 Opłata pobierana przez agenta rozliczeniowego od przedsiębiorcy za każdą zaakceptowaną przez niego transakcję kartową. 

http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/shared/pdf/eprb_statement_2.pdf??b6cf304bff7465b0b3255d3de1d42c72
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interchange. Koszty te doliczane są często do ceny przez sklepy internetowe. Banki, które są 

uczestnikami systemów płatności natychmiastowych, jak i te, które nimi nie są, twierdzą 

zgodnie, że z ich punktu widzenia istnieją wymierne korzyści posiadania takiego produktu w 

swojej ofercie. Przede wszystkim zwiększa on ich konkurencyjność, spełnia oczekiwania 

klientów nastawionych na innowacyjne produkty oraz pozwala na uzyskanie dodatkowych 

przychodów z tytułu prowadzenia tej usługi. Patrząc od strony operatora systemu, tworzenie 

takich rozwiązań należy natomiast traktować jako obranie przez niego nowego kierunku rozwoju 

i rozszerzania zakresu swojej działalności biznesowej, który można uznać za kolejny etap 

rozwoju systemów płatności. 

Jeśli chodzi o podjęcie inicjatywy budowy systemu płatności natychmiastowych, to może ona 

wychodzić bezpośrednio z rynku płatniczego np. od podmiotów prowadzących systemy 

płatności, którymi są najczęściej izby rozliczeniowe, lub wynikać z działań różnych instytucji 

publicznych, które są odpowiedzialne za organizowanie rozliczeń pieniężnych oraz rozwój 

systemu płatniczego i finansowego. Do tego drugiego grona można przede wszystkim zaliczyć 

krajowe banki centralne, które w wielu przypadkach są inicjatorem zmian w tym zakresie, np. 

poprzez prowadzenie konsultacji dotyczących potrzeby budowy takich systemów w danym 

kraju, a następnie uczestniczą w procesie ich tworzenia bądź same prowadzą takie systemy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, główną przesłanką tworzenia systemów płatności 

natychmiastowych jest, zgłaszane przez klientów i podmioty działające na rynku usług 

płatniczych, zapotrzebowanie na przyspieszenie realizacji płatności detalicznych, pozwalające 

na przepływ środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem nadawcy i odbiorcy w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego, w praktycznie dowolnym terminie, nieograniczonym żadnymi 

godzinami funkcjonowania systemu.  

1.3. Klasyfikacja systemów płatności natychmiastowych wg zasad 
przeprowadzania rozliczenia i rozrachunku 

Istotną kwestią związaną z dokonywaniem płatności natychmiastowych jest sposób ich 

rozliczania oraz zasady przeprowadzania rozrachunku. Rozliczanie płatności odbywa się 

najczęściej za pośrednictwem specjalnie do tego celu stworzonych systemów płatności, które de 

facto można uznać za nową kategorię systemów płatności detalicznych. Na potrzeby niniejszego 

materiału system płatności natychmiastowych zdefiniowany jest jako system płatności 

dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, w którym realizowane są 

płatności detaliczne dokonywane przez osoby indywidulane i osoby prawne, skutkujące 

natychmiastowym lub prawie natychmiastowym uznaniem rachunku odbiorcy płatności. W 

zależności od systemu, sposób rozliczania płatności, którego efektem jest uznanie rachunku 

odbiorcy, może nie pokrywać się z rozrachunkiem, który dokonywany jest w późniejszym czasie. 

Omawiając zagadnienie systemów płatności natychmiastowych należy pamiętać, iż ważną 

kwestią jest również wyodrębnienie warstw, z których składa się taki system, począwszy od tej, 

w której inicjowana jest przez nadawcę płatność, przez zasady jej rozliczania w systemie 
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(clearing), a kończąc na ostatecznym rozrachunku (patrz Schemat 1.1). Pierwszą z warstw stanowi 

schemat rozliczeniowy płatności. Na tym poziomie określa się przede wszystkim: 

 rodzaj obsługiwanych przez system płatności, np. polecenia przelewu, zlecenia stałe, 

polecenia zapłaty; 

 standard wykorzystywany do przesyłania komunikatów płatniczych w systemie pomiędzy 

uczestnikami, np. ISO 20022; 

 kanały dostępu wykorzystywane do wysyłania płatności przez nadawcę, np. bankowość 

internetowa, smartfon, telefon, oddział banku. 

Drugim elementem jest rozliczenie płatności w systemie (clearing). Ten etap polega na 

określeniu sposobu i zasad rozliczania płatności od momentu zainicjowania płatności przez 

nadawcę, poprzez wprowadzenie jej do systemu przez uczestnika, autoryzacji i rozliczeniu 

płatności dokonywanej na poziomie operatora systemu, kończąc na uznaniu rachunku odbiorcy. 

Ze względu na natychmiastowy charakter rozliczenia ten etap jest bardzo ważny i wymaga 

ustalenia takich zasad, które będą gwarantować bezpieczeństwo i sprawność rozliczenia. W 

zależności od przyjętych rozwiązań, rozliczenia w systemach płatności natychmiastowych 

prowadzone są najczęściej z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi mających na celu jego 

zabezpieczenie (patrz niżej).  

Ostatnim etapem rozliczania płatności jest ich ostateczny rozrachunek. Może on się odbywać na 

bazie netto z opóźnieniem w stosunku do uznania rachunku odbiorcy lub w czasie rzeczywistym 

w pieniądzu banku centralnego bądź komercyjnego.  

Schemat 1.1 Etapy realizacji zlecenia w systemach płatności natychmiastowych 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Poniżej przedstawiona jest klasyfikacja systemów płatności natychmiastowych ze względu na 

zasady przeprowadzania rozrachunku i rozliczeń oraz realizowane w nich rodzaje płatności 

wraz z podaniem przykładów takich systemów. 

Systemy rozrachunku w czasie rzeczywistym 

W systemach rozrachunku w czasie rzeczywistym rozrachunek każdej płatności odbywa się w 

czasie rzeczywistym, co oznacza, że takie płatności realizowane są na bieżąco, a nie w 

wyznaczonych momentach dnia. W przeciwieństwie do systemów rozrachunku netto, wymianie 

zleceń płatniczych pomiędzy uczestnikami towarzyszy natychmiastowy i ostateczny 

rozrachunek płatności. Taki sposób rozliczania płatności wymaga utrzymywania przez każdego 

uczestnika odpowiedniego poziomu płynności na jego rachunku rozliczeniowym bądź 

ustanowienia specjalnego zabezpieczenia na specjalnym dedykowanym do tego celu rachunku. 

Rozliczenie  

płatności  

w systemie 

Schemat 

rozliczeniowy 

Ostateczny  

rozrachunek 
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W przypadku płatności natychmiastowych rozrachunek na bazie brutto odbywać się może 

bezpośrednio w systemach RTGS prowadzonych przez banki centralne. Tego typu systemy 

należy podzielić jednak na dwie podgrupy. Do pierwszej zaliczają się systemy RTGS, które są 

dedykowane do przeprowadzania międzybankowych wysokokwotowych rozliczeń, jednakże 

umożliwiają również natychmiastową realizację płatności detalicznych, ale tylko w ciągu dnia 

operacyjnego – np. system SORBNET2, prowadzony przez NBP. Do tej grupy systemów zaliczają 

się również systemy RTGS, które oprócz rozliczania zleceń międzybankowych umożliwiają 

bezpośrednią natychmiastową realizację dużych wolumenów płatności detalicznych w trybie 24-

godzinnym. Systemem takim jest np. prowadzony przez Bank Szwajcarii system SIC (patrz 

rozdział 2.2.3). 

Do drugiej podgrupy systemów rozrachunku w czasie rzeczywistym zaliczają się dedykowane 

moduły do rozliczeń płatności natychmiastowych, połączone bezpośrednio z systemem RTGS 

banku centralnego. Nad takim rozwiązaniem pracuje obecnie Bank Australii (patrz rozdział 

2.2.4).  

Systemy z odroczonym rozrachunkiem netto 

Jest to najczęściej używany w systemach płatności natychmiastowych sposób rozliczania 

płatności. W systemach netto rozliczenia prowadzone są w tzw. cyklach rozliczeniowych, w 

ramach których wymieniane są pomiędzy uczestnikami zlecenia płatnicze. Rozrachunek 

płatności odbywa się zaś w ramach sesji rozliczeniowych, na których operator systemu ustala 

jedną pozycję netto dla każdego uczestnika: uznaniową bądź obciążeniową, stanowiącą sumę 

wszystkich zobowiązań z danego cyklu rozliczeniowego wobec pozostałych uczestników 

systemu i skompensowaną z sumą wszystkich należności od innych uczestników w ramach 

danego cyklu rozliczeniowego. Po wyznaczeniu pozycji netto agent rozrachunkowy, którego rolę 

często pełnią banki centralne, przeprowadza ostateczny rozrachunek płatności polegający na 

uznaniu bądź obciążeniu rachunku uczestnika systemu prowadzonego przez agenta 

rozrachunkowego. Taki sposób rozliczania płatności znacząco zmniejsza zapotrzebowanie 

uczestników systemu na płynność, które jest znacznie większe w systemach typu brutto, gdzie 

zlecenia rozliczane są jedno po drugim i muszą mieć całkowite pokrycie w środkach. W 

systemach płatności natychmiastowych z odroczonym rozrachunkiem netto często stosowane są 

jednakże dodatkowe zabezpieczenia, gwarantujące rozliczenie płatności, np. takie jak: limity 

zleceń dla uczestników czy też depozyty zabezpieczające (np. system BlueCash) oraz specjalne 

fundusze gwarancyjne na wypadek wystąpienia problemów płynnościowych któregoś z 

uczestników systemu (np. system Faster Payments Service).  

W Ramce 1.1 przedstawione są różnice pomiędzy systemami z odroczonym rozrachunkiem netto 

a systemami z rozrachunkiem w czasie rzeczywistym. 
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 Ramka 1.1. Porównanie zasad przeprowadzania 

rozliczeń w systemach z odroczonym 

rozrachunkiem netto oraz w systemach z 

rozrachunkiem w czasie rzeczywistym 

Załóżmy, że w ramach jednego cyklu 

rozliczeniowego między uczestnikami systemu, tj. 

bankami A, B, C, wymienione zostały następujące 

zlecenia płatnicze: 

Czas 
płatności 

Wystawca 
zlecenia 

Wartość 
zlecenia 

Odbiorca 
zlecenia 

8:00 
20 

8:18 
40 

9:30 
35 

10:12 
60 

10:14 
20 

10:44 
25 

Na koniec cyklu rozliczeniowego w modelu 

wielostronnego rozrachunku netto dla każdego 

uczestnika systemu, tj. w niniejszym przykładzie 

banku A, B i C, ustala się jedną pozycję netto. 

Pozycja netto dla banku jest sumą wartości zleceń, 

na którą bank został uznany, pomniejszoną o sumę 

wartości zleceń, na którą bank został obciążony. 

Pozycje netto dla banków A, B i C wyznaczono w 

poniższej tabeli, w której rozpisano pozycje 

obciążające (wartości ujemne) i uznające (wartości 

dodatnie) dany bank, które w następnym kroku 

zsumowano, uzyskując w ten sposób pozycję netto 

dla banku.  

Czas 
płatności 

Bank A Bank B Bank C 

8:00  20 -20 

8:18 -40  40 

9:30  -35 35 

10:12 60  -60 

10:14  -20 20 

10:44 -25 25  

Pozycja 
netto 

-5 -10 15 

Po wyznaczeniu pozycji netto (czyli wyznaczeniu 

zapotrzebowania na płynność uczestników) agent 

rozliczeniowy dokonuje ostatecznego rozrachunku 

wielostronnego na bazie netto (zgodnie z 

poniższym diagramem przepływu). 

 W pierwszym kroku następuje obciążenie 

rachunków uczestników. W  niniejszym 

przykładzie rachunki banków A i B zostają 

obciążone odpowiednio wartościami 5 i 10. W 

następnym kroku następuje uznanie 

odpowiednich rachunków banków. Rachunek 

banku C zostaje uznany wartością 15.  

 

 

 

 

Zapotrzebowanie na płynność uczestników w 

niniejszym przykładzie dla rozrachunku  

wielostronnego na bazie netto wynosi zatem:  

5+10+0 = 15 

i jest mniejsze, niż gdyby te same zlecenia 

płatnicze były realizowane jedno po drugim, czyli 

na zasadzie brutto, w którym zapotrzebowanie 

banków na płynność wyniosłoby:  

40+35+20 = 95 

co zostało zobrazowane w poniższej tabeli, 

w  której wyznaczono dostępne salda na 

rachunkach banków, po zrealizowaniu każdego ze 

zleceń z niniejszego przykładu. 

Czas 
Dostępne saldo 

Bank A Bank B Bank C 

Start dnia 40 35 20 

8:01 40 55 0 

8:19 0 55 40 

9:31 0 20 75 

10:13 60 20 15 

10:15 60 0 35 

10:45 35 25 35 

Poza różnym zapotrzebowaniem na płynność w 

przedstawionych modelach rozliczeniowych, 

istotną różnicą pomiędzy nimi jest czas 

rozrachunku płatności z punktu widzenia 

uczestników systemów. W systemach z 

rozrachunkiem w czasie rzeczywistym uczestnicy 

nie muszą czekać, tak jak to ma miejsce w 

systemach z odroczonym rozrachunkiem, na sesję 

netto w celu zrealizowania rozrachunku płatności, 

co oznacza dla nich natychmiastowe obciążenie 

lub uznanie ich rachunku z tytułu rozliczanych w 

systemie płatności. 

 

B C 

C A 

C B 

A C 

B A 

C B 

B A 

5 10 

C 

15 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Research and analysis: The Bank of England’s RTGS infrastructure, 

Andrew Dent and Will Dison, Bank of England, 2012. 

Systemy oparte o model depozytowy (prefinansowanie) 

W tego typu systemach płatności realizowane są w oparciu o zgromadzone przez uczestników 

depozyty utrzymywane na specjalnym rachunku. Każdy uczestnik ma określony limit transakcji, 

który ma pokrycie w środkach pieniężnych zdeponowanych wcześniej przez niego na 

specjalnym rachunku. Transakcje realizowane są tylko do wysokości określonego dla danego 

uczestnika limitu. Jeśli limit dla zleceń wychodzących danego uczestnika zostanie przekroczony, 

kierowana przez niego do systemu płatność jest odrzucana. Uczestnicy zarządzają poziomem 

swojej płynności na rachunku rozliczeniowym systemu i mogą w zależności od sytuacji 

uzupełniać wymagany limit lub przekazywać na swój rachunek nadwyżkę środków 

zgromadzonych ponad limit. Przykładem takiego systemu jest Express Elixir. 

Klasyfikację systemów płatności natychmiastowych w podziale na trzy ww. grupy systemów 

przedstawia Schemat 1.2. 

Schemat 1.2 Klasyfikacja systemów płatności natychmiastowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Oprócz powyżej przedstawionej klasyfikacji systemów płatności natychmiastowych w literaturze 

można spotkać się również z inną typologią, którą warto jest przedstawić w tym materiale z 

uwagi na różnorodność postrzegania tych systemów i ich klasyfikacji. W materiale o charakterze 

White paper przygotowanym przez organizację SWIFT pt. The Global Adoption of Real-Time Retail 

Payments Systems6 wyróżniono trzy następujące kategorie systemów płatności 

natychmiastowych: 

1) systemy oparte na centralnym koncentratorze służącym do rozliczania płatności (hub 

approach) 

Model systemów opartych na centralnym koncentratorze charakteryzuje się wyraźnym 

oddzieleniem etapu rozliczania płatności od momentu ich późniejszego rozrachunku 

międzybankowego na bazie netto. 

Rozwiązanie to polega na stworzeniu przez podmiot zewnętrzny centralnej 

aplikacji/koncentratora tzw. hub, w którym prowadzona jest ewidencja poszczególnych zleceń 

wprowadzanych do systemu, na podstawie których uznawany jest następnie rachunek odbiorcy 

płatności. Płatności pomiędzy uczestnikami są rozliczane w czasie rzeczywistym na zasadzie 

modelu depozytowego, w którym wszystkie płatności rozliczane w systemie mają 100% pokrycie 

w środkach utrzymywanych przez uczestników w banku centralnym bądź w oparciu o środki 

stanowiące określony przez operatora poziom zabezpieczenia prowadzonych w systemie 

rozliczeń, również zdeponowanego w banku centralnym. Płatności rozliczane są w ten sposób na 

bazie netto podczas cyklów rozliczeniowych, zaś ich rozrachunek przeprowadzany jest podczas 

sesji rozrachunkowych na rachunkach uczestników prowadzonych w banku centralnym. Jest to 

najczęściej stosowany model rozliczania płatności w trybie natychmiastowym, a przykładami 

takiego rozwiązania są chociażby brytyjski FPS czy też szwedzki BiR.  

2) systemy oparte o rozrachunek RTGS (RTGS-based approach) 

W tym przypadku płatności rozliczane są w systemie RTGS prowadzonym przez bank centralny 

na bazie brutto, tj. jedna po drugiej, a rozrachunek takich płatności jest natychmiastowy. Jak 

wspomniano wcześniej, systemy te umożliwiają natychmiastową realizację płatności 

detalicznych tylko w ciągu dnia operacyjnego, czyli w określonych godzinach działania 

systemów RTGS (np. tak jak w systemie SORBNET2) lub w trybie 24-godzinnym (przypadek 

systemu SIC). 

 

                                                                                                                                                                                                                                
6 The Global Adoption of Real-Time Retail Payments Systems, SWIFT, April 2015. 

http://www.swift.com/assets/swift_com/documents/products_services/White_Paper_Real_Time_Payments.pdf 

 

http://www.swift.com/assets/swift_com/documents/products_services/White_Paper_Real_Time_Payments.pdf
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3) systemy oparte o rozrachunek poprzedzony bilateralnym rozliczeniem (distributed-

clearing approach) 

W systemach opartych o rozrachunek poprzedzony bilateralnym rozliczeniem płatności są 

najpierw rozliczane pomiędzy dwoma uczestnikami w module rozliczeniowym systemu 

płatności natychmiastowych, a następnie przeprowadzany jest ich rozrachunek w specjalnym 

module/aplikacji prowadzonej przez bank centralny przy systemie RTGS. W tego typu systemach 

istnieje możliwość uznania rachunku odbiorcy płatności przez jego bank po dokonaniu 

rozrachunku płatności bądź przed jego przeprowadzeniem. Taki model prowadzenia rozliczeń 

płatności natychmiastowych przyjęto np. w Australii w projektowanym systemie NPP (patrz 

rozdział 2.2.4). 

Podobny podział systemów płatności natychmiastowych stosowany jest również przez 

Europejski Bank Centralny. Powyższe kategorie systemów płatności natychmiastowych 

przedstawione są graficznie na Schemacie 1.3. 

Schemat 1.3 Klasyfikacja systemów płatności natychmiastowych ze względu na zasady 

przeprowadzania rozliczeń7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z The Global Adoption of Real-Time Retail Payments Systems, 

SWIFT, April 2015. 

                                                                                                                                                                                                                                
7 Schemat 1.3 przedstawia uproszczone modele prowadzenia rozliczeń w systemach płatności natychmiastowych, które mogą 

różnić się w szczegółach od rozwiązań przyjętych w praktyce w poszczególnych systemach opisanych w niniejszym 

materiale. 
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1.4. Inne sposoby dokonywania płatności natychmiastowych 

Obok ww. sposobów dokonywania płatności natychmiastowych istnieją również inne sposoby 

ich realizacji takie jak wewnętrzne przelewy bankowe czy też płatności mobilne P2P. Poniżej 

przedstawiono alternatywne sposoby ich przeprowadzania wraz z krótkim opisem. 

Wewnętrzne przelewy bankowe 

Pierwszym ze sposobów dokonywania natychmiastowych płatności są wewnętrzne przelewy 

bankowe dokonywane na poziomie jednego banku lub banków korzystających ze wspólnej 

platformy technologicznej. W większości przypadków przelewy pomiędzy rachunkami 

prowadzonymi w tym samym banku odbywają się natychmiastowo na zasadzie wewnętrznego 

przeksięgowania środków w systemie informatycznym banku. Rozwiązanie takie posiada jednak 

istotne ograniczenia, w szczególności w zakresie zasięgu działania i dostępności, gdyż wymaga 

ono konieczności posiadania zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę płatności rachunków 

bankowych w tym samym banku. Ponadto, część z systemów transakcyjnych banków nie jest 

dostępna w trybie 24 godzinnym i/lub wyłączane są na czas weekendu. Taki rodzaj 

dokonywania płatności wykorzystywany jest przez tzw. integratorów płatności w sklepach 

internetowych, np. PayU, Przelewy 24, DotPay itp., którzy otwierają rachunki w wielu bankach. 

Był on również wykorzystywany w usłudze BlueCash, świadczonej przez firmę Blue Media S.A., 

a polegającej na pośredniczeniu w realizacji zleceń płatniczych klientów banków poprzez 

otwarcie przez Blue Media S.A. rachunków w tych bankach i zamianie zlecenia klienta do innego 

banku na dwa wewnątrzbankowe przelewy (pierwszy z rachunku płatnika na rachunek Blue 

Media S.A. w jednym banku i drugi z rachunku Blue Media S.A. na rachunek odbiorcy w drugim 

banku). 

Płatności mobilne P2P 

Kolejną alternatywę stanowią płatności mobilne typu P2P (peer-to-peer), które dokonywane są za 

pośrednictwem telefonów komórkowych. W praktyce transakcja taka polega na przemieszczeniu 

środków pomiędzy rachunkami użytkowników takiej usługi. Wymaga to wcześniejszego 

zasilenia przez użytkownika swojego specjalnego konta prowadzonego przez operatora usługi 

bądź „podpięcia” do niego karty płatniczej. Taka funkcjonalność ogranicza wykorzystanie tej 

usługi raczej do przesyłania płatności o dosyć niskiej wartości, a jej odbiorcą może być tylko inny 

użytkownik tej usługi. Obecnie w Polsce istnieje kilka rozwiązań pozwalających na transfer 

środków pomiędzy użytkownikami tego typu aplikacji. Są nimi np. SkyCash, mPay czy PeoPay. 

Usługi te są jednak przede wszystkim wykorzystywane do dokonywania płatności za 

parkowanie, zakupów biletów komunikacji miejskiej, płatności w Internecie czy też wypłat 

gotówki w bankomacie. Wyjątkiem jest system płatności mobilnych BLIK, w którym płatności 

P2P będą kierowane do rozliczenia w systemie Express Elixir. Dzięki temu płatności 

dokonywane z użyciem telefonów komórkowych pomiędzy użytkownikami posiadającymi 

rachunki w różnych bankach będą mogły być realizowane w sposób natychmiastowy. 
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Wszystkie możliwe sposoby dokonywania płatności natychmiastowych przedstawia Schemat 

1.4. 

Schemat 1.4 Sposoby dokonywania płatności natychmiastowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wyżej opisane inne sposoby dokonywania płatności w trybie natychmiastowym mogą stanowić 

pewnego rodzaju alternatywę dla systemów płatności natychmiastowych, jednakże posiadają 

dosyć poważne ograniczenia, jeśli chodzi o ich dostępność (tylko w zakresie klientów jednego 

banku), zasięg (dotyczy tylko jednego banku lub podmiotów korzystających z tej samej 

platformy technologicznej) czy też rodzaj obsługiwanych płatności (płatności o niskiej wartości, 

tj. płatności za parkowanie czy zakupów biletów komunikacji miejskiej). Z tego też powodu nie 

stanowią silnej konkurencji dla systemów płatności, lecz raczej ich uzupełnienie. Wyjątkiem 

mogą być płatności dokonywane za pośrednictwem telefonów komórkowych, które przy 

założeniu ich dynamicznego rozwoju mogą w przyszłości częściowo zastąpić w zakresie 

płatności typu P2P obrót gotówkowy.  

1.5. Rola banku centralnego w systemach płatności natychmiastowych 

Istotną rolę w kontekście płatności natychmiastowych oraz prowadzenia takich systemów 

odgrywają krajowe banki centralne. Mogą one występować w charakterze agenta 

rozrachunkowego czy też podmiotu prowadzącego system, jak również pełnić rolę nadzorczą w 

stosunku do tego rodzaju systemów płatności. Część banków centralnych w ramach działań 

rozwojowych krajowej infrastruktury płatniczej podejmuje działania zmierzające do utworzenia 

tego typu systemu, co poprzedzają dyskusje ze środowiskiem bankowym oraz z innymi 

dostawcami usług płatniczych dotyczące ewentualnej potrzeby jego utworzenia. Wszystkie 

wspomniane role mogą być pełnione jednocześnie bądź dany bank centralny może sprawować 

tylko wybrane z nich. Poniżej przedstawiono opis ról, jakie mogą odgrywać krajowe banki 
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centralne w odniesieniu do systemów płatności natychmiastowych ze wskazaniem przykładów z 

różnych krajów. 

Agent rozrachunkowy 

Rola agenta rozrachunkowego należy do jednej z najczęściej pełnionych przez banki centralne ról 

w kontekście systemów płatności natychmiastowych, która polega na przeprowadzaniu 

ostatecznego rozrachunku płatności rozliczanych za pośrednictwem tych systemów w systemach 

prowadzonych przez bank centralny. Rozrachunek w pieniądzu banku centralnego gwarantuje 

jego ostateczność i nieodwołalność oraz podnosi wiarygodność przeprowadzanych rozliczeń w 

takim systemie. Rozrachunek w banku centralnym ma również na celu ograniczenie lub 

całkowite wyeliminowanie ryzyka kredytowego8 oraz ryzyka płynności9. Przykładami banków 

centralnych, które pełnią rolę agentów rozrachunkowych są np.: Bank Anglii, Narodowy Bank 

Danii, Bank Szwecji czy też Bank Rezerwy Republiki Południowej Afryki. 

Instytucja powiernicza 

Powyższa rola polega na prowadzeniu przez bank centralny rachunku powierniczego na 

potrzeby rozliczeń prowadzonych w systemie, na którym gromadzone są środki uczestników 

stanowiące zabezpieczenie rozliczeń dokonywanych w systemie bądź płynność uczestników tego 

systemu, w oparciu o którą dokonywane są rozliczenia. Takie rozwiązanie gwarantuje 

nienaruszalność zdeponowanych na takim rachunku środków w przypadku upadłości podmiotu 

prowadzącego system oraz ich wyłączne wykorzystanie tylko na potrzeby rozliczeń 

prowadzonych w danym systemie. Stosuje się je w systemach płatności natychmiastowych 

opartych na modelu depozytowym. Przykładem takiego systemu jest Express Elixir. 

Podmiot prowadzący system/właściciel systemu 

W niektórych przypadkach banki centralne prowadzą własne systemy RTGS, w których 

rozliczane są również płatności natychmiastowe. Przykładem takiego rozwiązania jest 

Narodowy Bank Szwajcarii, który prowadzi system RTGS rozliczający również w czasie 

rzeczywistym płatności detaliczne w trybie 24-godzinnym. Operatorem modułu działającego 

przy systemie RTGS, dedykowanego do rozliczeń płatności natychmiastowych, będzie natomiast 

Bank Rezerwy Australii, który jest w trakcie tworzenia takiego rozwiązania. 

Nadzorca 

Banki centralne sprawują również nadzór nad systemami płatności natychmiastowych. Pełnienie 

nadzoru nad systemami płatności jest jednym z podstawowych zadań wielu banków 

centralnych. Celami sprawowania tego nadzoru są m.in. zapewnienie efektywności i sprawności 

                                                                                                                                                                                                                                
8 Ryzyko kredytowe oznacza niemożność wywiązania się uczestnika systemu płatności ze zobowiązań z tytułu zleceń 

płatniczych ani w określonym terminie, ani w jakimkolwiek późniejszym momencie. 
9 Ryzyko płynności oznacza niemożność wywiązania się uczestnika systemu płatności ze zobowiązań z tytułu zleceń 

płatniczych w określonym terminie, mimo iż może wykonać je w przyszłości. 
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systemów płatności oraz zgodności zasad ich funkcjonowania z przepisami prawa i standardami, 

jak również utrzymanie zaufania publicznego do tych systemów. 

W praktyce nadzór nad systemami płatności polega najczęściej na przeprowadzaniu okresowej 

oceny systemów pod kątem ich zgodności z krajowymi przepisami oraz międzynarodowymi 

standardami, np. opracowanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych zasadami 

Principles for Financial Market Infrastructure10. Ocena taka ma na celu sprawdzenie bezpieczeństwa 

i sprawności funkcjonowania takiego systemu. Niektóre banki centralne, tak jak to ma miejsce 

np. w przypadku NBP, posiadają również uprawnienia do wydawania zgody na funkcjonowanie 

systemów płatności, którą poprzedza analiza zasad funkcjonowania oraz sprawdzenie ich 

zgodności z przepisami prawa krajowego. Funkcja nadzorcza nad systemami płatności jest 

sprawowana przez większość krajowych banków centralnych. 

Inicjator zmian 

Banki centralne są również zaangażowane w sam proces tworzenia systemów płatności 

natychmiastowych i współpracę z instytucjami. które opracowują zasady ich funkcjonowania. 

Niektóre z banków podejmują np. inicjatywy polegające na przeprowadzeniu przeglądu 

krajowego systemu płatniczego pod kątem zidentyfikowania obszarów, które wymagają 

ulepszenia. W wyniku takiej oceny mogą m.in. sprawdzić, czy istnieje zapotrzebowanie na 

stworzenie w ich kraju systemu płatności natychmiastowych. 

Przykładem prowadzenia takich inicjatyw jest np. Bank Rezerwy Australii, który za 

pośrednictwem tamtejszej Rady ds. Systemu Płatniczego (Payments System Board) przeprowadził 

w 2010 r. ocenę krajowego systemu płatniczego pod kątem jego innowacyjności i w czerwcu 2012 

r. opublikował raport zawierający wnioski z tej oceny11. Jednym z nich była potrzeba utworzenia 

w Australii do końca 2016 r. systemu, który rozliczałby płatności detaliczne w czasie 

rzeczywistym. Podjęto decyzję, że właścicielem i operatorem systemu będzie bank centralny, a 

sam system będzie połączony z obecnie funkcjonującym systemem RTGS Banku Rezerwy 

Australii o nazwie RITS (Reserve Bank Information and Transfer System). 

Podobne działania podjął również System Rezerwy Federalnej USA (Federal Reserve System – 

FED), który w 2013 r. przeprowadził publiczne konsultacje mające na celu zidentyfikowanie 

obszarów w systemie płatniczym, wymagających ulepszenia. W ich wyniku stwierdzono, że 

wskazane jest stworzenie w USA jednolitego schematu płatności dla realizowania płatności w 

czasie rzeczywistym. Oceniono, że takie rozwiązanie wpłynęłoby pozytywnie na rozwój systemu 

płatniczego oraz pośrednio na całą krajową gospodarkę. Ponadto, stworzenie systemu płatności 

natychmiastowych przyczyniłoby się do rozwoju innych innowacji takich jak płatności mobilne 

oraz zwiększyło globalną konkurencyjność gospodarczą USA. Kolejnym etapem było dokonanie 

przeglądu istniejących już systemów płatności natychmiastowych i sformułowanie wniosków dla 

rynku amerykańskiego. W wyniku tej analizy FED postawił sobie za cel poprawę szybkości, 

wydajności i bezpieczeństwa systemu płatniczego. 

                                                                                                                                                                                                                                
10 Principles for financial market infrastructures, BIS, April 2012. 

   https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf 
11 Strategic Review of Innovation in the Payments System: Conclusions, Reserve Bank of Australia, June 2012. 

http://www.rba.gov.au/payments-system/reforms/strategic-review-innovation/conclusions/ 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf
http://www.rba.gov.au/payments-system/reforms/strategic-review-innovation/conclusions/
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1.6. Analiza SWOT systemów płatności natychmiastowych 

Systemy płatności natychmiastowych poza swoimi niewątpliwymi zaletami np. w postaci 

natychmiastowego przemieszczenia środków pomiędzy rachunkami nadawcy i odbiorcy 

płatności, posiadają również pewne wady, które dla niektórych podmiotów mogą stanowić 

barierę uczestniczenia bądź korzystania z tego typu usługi. W celu uporządkowania informacji o 

systemach płatności natychmiastowych, a także identyfikacji ich słabych i mocnych stron oraz 

określenia szans i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem tych systemów, na potrzeby 

niniejszego opracowania została przeprowadzona analiza SWOT12 systemów płatności 

natychmiastowych. Jej wyniki przedstawiono w Tabeli 1.1. w podziale na różne grupy 

interesariuszy tej usługi, tj. z punktu widzenia uczestników tych systemów, ich operatorów oraz 

użytkowników końcowych (klientów banków). Do sporządzenia analizy zostały m.in. 

wykorzystane odpowiedzi na ankietę skierowaną przez NBP do banków, operatorów systemów 

płatności natychmiastowych oraz organizacji zrzeszających niebankowe instytucje płatnicze i 

podmioty z branży e-commerce. Szczegółowy opis wyników badania ankietowego znajduje się w 

Rozdziale 3. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
12 Analiza SWOT - Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
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Tabela 1.1. Analiza SWOT systemów płatności natychmiastowych

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Z punktu widzenia uczestnika systemu (banku): 
 zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności, 
 spełnienie oczekiwań klientów, 
 budowanie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie wizerunku, 
 pozyskanie dodatkowych przychodów. 

Z punktu widzenia klienta banku: 
 możliwość natychmiastowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań przez 24h na dobę, 
 lepsze zarządzanie płynnością (dot. w szczególności podmiotów gospodarczych), 
 natychmiastowe uznanie rachunku odbiorcy płatności może oznaczać np. szybszą dostawę 

zakupionego towaru, 
 brak opłaty za pay-by-link – niższe koszty transakcji dla akceptanta, 
 możliwość realizacji płatności zarówno przez klientów indywidulanych jak również przez podmioty 

gospodarcze. 
Z punktu widzenia operatora systemu: 

 nowe źródło pozyskiwania przychodów, 
 zwiększenie konkurencyjności, 
 wdrożenie nowego rozwiązania powoduje rozwój firmy i podążanie za światowymi trendami. 

Z punktu widzenia uczestnika systemu (banku): 
 konieczność przeprowadzenia zmian dostosowawczych w systemach IT, 
 wysokie koszty wdrożenia i utrzymania usługi, 
 w wielu przypadkach konieczność utrzymywania dodatkowych środków na pokrycie 

prowadzonych w systemie rozliczeń bądź na ich dodatkowe zabezpieczenie, 
 brak przychodów z tytułu float, 
 w niektórych przypadkach ograniczony zasięg działania systemu, 
 ograniczenia kwotowe dla pojedynczej transakcji. 

Z punktu widzenia klienta banku: 
 ew. dodatkowe opłaty pobierane przez banki za przelew natychmiastowy, 
 częsty brak możliwości dokonania płatności z powodu ograniczonego zasięgu usługi oraz w 

niektórych przypadkach niedostępności usługi np. podczas weekendu, 
 brak możliwości realizacji niektórych rodzajów płatności np. płatności podatkowych czy polecenia 

zapłaty, 
 ograniczenia kwotowe dla pojedynczej transakcji. 

Z punktu widzenia operatora systemu: 
 konieczność poniesienia kosztów wdrożenia nowego systemu i jego utrzymania. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Z punktu widzenia uczestnika systemu (banku): 
 ujednolicenie standardu rozliczania płatności natychmiastowych, 
 połączenia interoperacyjne systemów, 
 zwiększenie zasięgu usługi poprzez przystępowanie nowych uczestników, 
 monitorowanie istniejących list sankcyjnych lub stworzenie takich list w celu obniżenia ryzyka 

dokonywania transakcji oszukańczych, 
 obniżenie kosztów wdrożenia systemu po stronie dostawców systemów bankowych, 
 zaliczanie środków, w oparciu o które rozliczane są zlecenia w systemie do rezerwy obowiązkowej 

bądź ich oprocentowanie -  dotyczy systemów opartych o model depozytowy. 
Z punktu widzenia klienta banku: 

 spadek bądź całkowite zniesienie opłat przez banki, 
 rozszerzenie katalogu rodzajów płatności dokonywanych w trybie natychmiastowym np. o branżę e-

commerce, 
 objęcie zasięgiem działania większej liczby uczestników - wzrost zasięgu usługi, 
 połączenie interoperacyjne systemów – wzrost zasięgu usługi. 

Z punktu widzenia operatora systemu: 
 ujednolicenie standardu rozliczania płatności natychmiastowych, 
 połączenie interoperacyjne systemów na poziomie krajowym i transgranicznym – wzrost zasięgu 

usługi, 
 rozszerzenie katalogu rodzajów płatności dokonywanych w trybie natychmiastowym np. o branżę e-

commerce czy płatności mobilne P2P, 
 objęcie zasięgiem działania większej liczby uczestników, w tym również instytucji płatniczych, 
 migracja do systemów płatności natychmiastowych części płatności rozliczanych do tej pory w 

innych systemach. 

Z punktu widzenia uczestnika systemu (banku): 
 niebezpieczeństwo defraudacji środków z uwagi na natychmiastowy charakter realizacji płatności, 
 wzrost liczby transakcji oszukańczych, 
 brak jednolitego standardu rozliczania płatności natychmiastowych prowadząca do 

fragmentaryzacji rynku, 
 brak połączenia interoperacyjnego systemów – ograniczony zasięg usługi 
 konkurencja dla systemów płatności mobilnych prowadzonych przez niektóre banki, 
 traktowanie płatności natychmiastowych jako płatnego produktu premium – ograniczona grupa 

użytkowników usługi, 
 konkurencja dla kart płatniczych w przypadku wprowadzenia płatności natychmiastowych w 

terminalach POS. 
Z punktu widzenia klienta banku: 

 powstawanie kolejnych systemów powodujące brak rozpoznawalności i rozdrobnienie usługi, 
 brak połączenia interoperacyjnego systemów – ograniczony zasięg usługi. 

Z punktu widzenia operatora systemu: 
 powstawanie kolejnych systemów oznacza wzrost konkurencji, 
 konkurencja ze strony systemów płatności mobilnych w zakresie płatności P2P, 
 brak jednolitego standardu rozliczania płatności natychmiastowych prowadząca do 

fragmentaryzacji rynku, 
 brak połączenia interoperacyjnego systemów – ograniczony zasięg usługi, 
 brak zainteresowania uczestnictwem w systemie kolejnych banków. 
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2. Kierunki rozwoju systemów płatności 

natychmiastowych w Unii Europejskiej i na 

świecie na podstawie wybranych 

przykładów 

Istotą działania systemów płatności natychmiastowych jest szybkość realizacji transakcji i 

natychmiastowa lub prawie natychmiastowa dostępność środków na rachunku odbiorcy 

płatności. Rozliczenie takiej płatności jest jednak w praktyce skomplikowanym procesem i 

wymaga opracowania takiego rozwiązania, które z jednej strony jest sprawne i szybkie, a z 

drugiej zapewnia bezpieczeństwo rozliczenia. 

Na świecie istnieje obecnie kilkanaście systemów płatności natychmiastowych, zaś w kilku 

państwach są one na etapie planowania bądź wdrażania (patrz Rysunek 2.1). Każdy z tych 

systemów posiada charakterystyczne dla siebie funkcjonalności i schemat działania, które 

często wynikają ze specyfiki i potrzeb lokalnego rynku. Różnice te najlepiej widać w sposobie 

realizacji płatności oraz w zasadach przeprowadzania rozrachunku. Rozliczanie płatności 

natychmiastowych przebiega najczęściej wg wspomnianych wcześniej sposobów. Pierwszy z 

nich odbywa się za pośrednictwem stworzonych specjalnie do tego celu systemów płatności z 

odroczonym rozrachunkiem netto, które de facto można uznać za nową kategorię systemów 

płatności detalicznych. Drugim jest rozliczanie płatności detalicznych bezpośrednio w 

systemach RTGS prowadzonych przez banki centralne lub przeprowadzanie ich rozrachunku 

w specjalnie utworzonym do tego celu module przy systemie RTGS. Trzecim sposobem 

rozliczania płatności natychmiastowych są natomiast systemy oparte o model depozytowy 

czyli tzw. prefinansowanie. 
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Rysunek 2.1. Systemy płatności natychmiastowych na świecie. 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 2.1. Systemy płatności natychmiastowych na świecie  

Rok 
uruchomienia 

systemu 
Kraj Nazwa systemu Godziny funkcjonowania systemu 

1987 Szwajcaria Swiss Interbank Clearing - SIC 24x7x365 

2001 Korea 
Południowa 

Electronic Banking - HOFINET 24x7x365 

2004 Meksyk Sistema de pagos electronicos 
interbancarios - SPEI 

od 19.00 do 17.35 (w dniu następnym) 
przez 7 dni w tygodniu. Minimalna 
dostępność usługi w banku – od 
godziny 06.00 do 18.00. 

2007 RPA Real-Time Clearing - RTC 24x7x365 (w zależności od banku) 

2008 Chile Transferencias en Línea - TEF 24x7x365 

2008 Wielka 
Brytania 

UK Faster Payments 24x7x365  

2010 Indie Immediate Payment Service - IMPS 24x7x365 

2010 Chiny Internet Banking Payment System - 
IBPS 

24x7x365 (w zależności od banku) 

2010 Tajwan CIFS - CBC Interbank Funds 
Transfer System 

24x7x365 

2012 Polska Express Elixir 24x7x365 (w zależności od banku – 4 z 
8 banków zapewniają dostępność  
24x7x365) 

2012 Polska BlueCash 24x7x365 (w zależności od banku) 

2012 Szwecja Payments in Real Time 24x7x365 

2014 Dania The Express Clearing firmy Nets 24x7x365 

2014 Singapur Fast and Secure Transfers - FAST 24x7x365 

Źródło: opracowanie własne 

Funkcjonujące:     Meksyk, Chile, RPA, Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria, Polska,       

                Szwecja, Indie, Chiny , Korea Południowa, Tajwan, Singapur  

W planach bądź w budowie:     Kanada, USA, Kolumbia, Finlandia, Turcja,     

          Tajlandia, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia 

http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=29877&ctNode=859&mp=2
http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=29877&ctNode=859&mp=2
http://www.nets.eu/Pages/default.aspx
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Systemy płatności natychmiastowych funkcjonują stosunkowo niedługo w porównaniu do 

innych elektronicznych systemów płatności detalicznych, które działają już od kilkudziesięciu 

lat. Rozliczanie płatności detalicznych w trybie natychmiastowym rozpoczęło się już jednak o 

wiele wcześniej, a mianowicie z momentem umożliwienia realizacji takich płatności przez 

systemy RTGS, prowadzone przez krajowe banki centralne. Ze względu jednak na 

ograniczoną, do godzin operacyjnych, dostępność takich systemów jak również zwiększone 

zapotrzebowanie na płynność uczestników związane z rozliczaniem w nich dużych 

wolumenów płatności detalicznych, zaistniała potrzeba rozpoczęcia prac nad innymi, bardziej 

wydajnymi rozwiązaniami służącymi do rozliczania płatności detalicznych w trybie 

natychmiastowym, których wynikiem było stworzenie systemów płatności 

natychmiastowych. Inną przesłanką powstawania systemów płatności natychmiastowych 

była nieefektywność tradycyjnych systemów płatności detalicznych, które w niektórych 

krajach realizowały płatności w ciągu 2 lub 3 dni (modele D+1 lub D+2). Pomysły stworzenia 

takiego systemu, np. w Wielkiej Brytanii, pojawiły się już na początku roku 2000 (patrz pkt 

4.1). Pierwszym systemem na świecie dedykowanym tylko do rozliczania płatności w trybie 

natychmiastowym był jednak system Real-time Clearing (RTC) uruchomiony w marcu 2007 r. 

w Republice Południowej Afryki przez izbę rozliczeniową BankservAfrica. Rozliczenia w tym 

systemie prowadzone są na bazie netto, zaś rozrachunek odbywa się co godzinę w banku 

centralnym. Rachunek odbiorcy jest uznawany w przeciągu 60 sekund od momentu 

zainicjowania płatności przez nadawcę (więcej informacji nt. systemu RTC znajduje się w 

Załączniku 2).  

2.1. Inicjatywa w zakresie stworzenia jednolitego standardu płatności 
natychmiastowych w UE 

W związku z dynamicznym rozwojem systemów płatności natychmiastowych, temat ten stał 

się przedmiotem dyskusji i analiz na forum UE. Obecnie w czterech krajach UE, tj. w Danii, 

Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii funkcjonują systemy, za pośrednictwem których można 

rozliczać tego typu płatności. Zasady ich funkcjonowania różnią się od siebie i w związku z 

tym, w celu dalszego rozwoju i popularyzacji tego rozwiązania płatniczego oraz zapobieżenia 

fragmentaryzacji rynku stwierdzono, iż warto zastanowić się nad stworzeniem jednolitego 

schematu rozliczania płatności natychmiastowych na poziomie UE. Temat ten stał się 

przedmiotem analiz Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro. ERPB po swoim posiedzeniu w 

dniu 1 grudnia 2014 r., oprócz przyjęcia przywołanej wcześniej definicji płatności 

natychmiastowej, zdecydowała również o podjęciu prac zmierzających do stworzenia 

przynajmniej jednego paneuropejskiego rozwiązania, pozwalającego na rozliczanie płatności 

natychmiastowych w walucie euro. Zdaniem ERPB, ma to zapobiec wspomnianej 

fragmentaryzacji rynku płatności natychmiastowych i przyczynić się do jego dynamicznego 

rozwoju na poziomie UE. Prace nad przygotowaniem koncepcji takiego rozwiązania mają być 

prowadzone przy bliskiej współpracy przedstawicieli tego segmentu rynku płatniczego oraz 

aktywnej roli Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council – EPC) jako 
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potencjalnego dewelopera tego rozwiązania. Wyniki przeprowadzonych analiz mają zostać 

zaprezentowane ERPB na posiedzeniu w czerwcu 2015 r. Zdecydowano, że prace nad tym 

projektem będą prowadzone równolegle na trzech płaszczyznach (tzw. layer), 

uwzględniających opisane w rozdziale 1.3 warstwy funkcjonowania systemów płatności 

natychmiastowej: Scheme layer, Clearing layer, Settlement layer. Prace nad scheme layer 

prowadzone są w ramach ERPB, a ich celem jest wypracowanie co najmniej jednego schematu 

płatniczego rozliczania płatności natychmiastowych w euro w UE (lub przynajmniej w strefie 

euro).  

W ramach clearing layer przeprowadzona zostanie analiza możliwych oraz już 

funkcjonujących sposobów rozliczania płatności natychmiastowych. W tym obszarze 

przewiduje się bliską współpracę ze środowiskiem dostawców usług płatniczych i 

infrastruktury technicznej. 

Ostatni obszar – settlement layer obejmie kwestie związane z zasadami przeprowadzania 

rozrachunku płatności natychmiastowych ze wskazaniem zalet i wad rozrachunku na bazie 

netto i brutto włącznie z analizą możliwości wykorzystania systemu TARGET2 do 

przeprowadzania rozrachunku systemów płatności natychmiastowych. 

W ramach prac nad clearing layer w dniu 4 marca 2015 r. odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Europejski Bank Centralny, którego celem była wymiana poglądów nt. istniejących 

sposobów rozliczania płatności natychmiastowych oraz możliwości ich wykorzystania pod 

kątem realizacji wspomnianej decyzji ERPB dotyczącej opracowania jednolitego 

paneuropejskiego schematu rozliczania płatności natychmiastowych w walucie euro oraz 

ustalenia dalszych niezbędnych działań w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli m.in. 

przedstawiciele europejskich banków centralnych (w tym NBP), izb rozliczeniowych, 

operatorów systemów płatności natychmiastowych (w tym KIR S.A.), banków komercyjnych 

oraz innych instytucji zaangażowanych  w projekt stworzenia paneuropejskiego schematu 

pozwalającego na wymianę płatności natychmiastowych. Na spotkaniu uznano, iż najlepszym 

rozwiązaniem, realizującym cel postawiony przez ERPB, będzie ustanowienie bilateralnego 

połączenia pomiędzy izbami rozliczeniowymi prowadzącymi systemy płatności 

natychmiastowych w UE. Takie rozwiązanie miałoby jednak zastosowanie tylko w przypadku 

połączenia ze sobą niewielkiej liczby systemów. W sytuacji budowy większej sieci powiązań 

wymagane byłoby jednak stworzenie centralnego koncentratora (tzw. hub), do którego 

mogłoby być podłączonych wiele systemów. Za jego pośrednictwem odbywałaby się 

wymiana zleceń pomiędzy połączonymi w ten sposób systemami. Rozwiązanie to 

umożliwiałoby wymianę płatności w trybie natychmiastowym pomiędzy klientami banków z 

różnych krajów UE. Pomysł wyznaczenia jednej izby rozliczeniowej, która realizowałaby 

płatności natychmiastowe na terenie całej UE, w sytuacji prowadzenia już obecnie takich 

systemów przez kilka izb rozliczeniowych, nie spotkał się z aprobatą uczestników spotkania. 

Za spore wyzwanie podczas tworzenia takiego rozwiązania uznano sposób ograniczania 

ryzyka kredytowego i ryzyka płynności generowanych w szczególności podczas rozliczania 

płatności o dużych wartościach w systemach z odroczonym rozrachunkiem. Proponowanymi 

rozwiązaniami w tym zakresie mogą być częstsze cykle rozliczeniowe w systemie bądź 

przejście na rozrachunek w czasie rzeczywistym. Prace nad przygotowaniem propozycji 
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interoperacyjnego połączenia pomiędzy systemami płatności natychmiastowych podjęło już 

Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych – EACHA (European Automated Clearing 

House Association13), którego przedstawiciele również uczestniczyli w spotkaniu 

zorganizowanym przez EBC. Pierwszym wynikiem tych prac jest opublikowana w styczniu 

2015 r. przez EACHA analiza14, przedstawiająca koncepcję ustanowienia technicznego 

połączenia pomiędzy różnymi systemami płatności natychmiastowych. Przedstawiona 

propozycja umożliwiałaby międzysystemową wymianę płatności w trybie natychmiastowym, 

niezależnie od waluty płatności. Przedstawiciele EACHA zapowiedzieli, że kolejnym etapem 

w tym zakresie będzie przeprowadzenie analizy praktycznych aspektów ustanowienia 

wspomnianego połączenia, z uwzględnieniem zarówno aspektów technicznych jak również 

biznesowych. Kolejne spotkanie w ramach prac nad clearing layer ma się odbyć jesienią 2015 r. 

i dotyczyć oceny zaproponowanych ERPB rozwiązań w tym zakresie.     

Płatności natychmiastowe a system TARGET2 

Pokłosiem działań mających na celu wypracowanie jednolitego schematu rozliczania płatności 

natychmiastowych w ramach UE jest również pojawienie się propozycji możliwości 

dokonywania rozrachunku i ewentualnie rozliczania takich płatności w systemie TARGET215. 

W ramach tego pomysłu analizowane są przez grupy robocze ESCB różne scenariusze 

zarówno przewidujące rozrachunek płatności natychmiastowych w systemie TARGET2 na 

zasadach rozrachunku tzw. systemu zewnętrznego w oparciu o obecne i ewentualnie nowe 

rozwiązania, jak również sposoby rozliczania płatności natychmiastowych bezpośrednio w 

systemie TARGET2. 

Z uwagi na szeroki zasięg działania systemu TARGET2, którego uczestnikami są wszystkie 

banki centralne strefy euro oraz 4 banki centralne spoza niej (w tym NBP), wykorzystanie tego 

systemu do rozrachunku i ewentualnego rozliczania płatności natychmiastowych wydaje się 

jak najbardziej słuszną koncepcją. Ostateczne ustalenie zasad, na jakich miałoby się to 

odbywać, wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i uzgodnień w ramach grup 

roboczych i komitetów ESCB. 

2.2. Analiza wybranych systemów płatności natychmiastowych 

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis zasad funkcjonowania 4 wybranych systemów 

płatności, w których rozliczane są płatności w trybie natychmiastowym. Reprezentują one 

wszystkie przedstawione w rozdziale 1.3 kategorie systemów płatności natychmiastowych ze 

                                                                                                                                                                                                                         
13 EACHA zostało utworzone w 2006 r. i zrzesza obecnie 26 izb rozliczeniowych z 22 krajów Europy (w tym KIR S.A.). W 

ramach EACHA prowadzona jest współpraca pomiędzy izbami rozliczeniowymi w szczególności w zakresie 

międzysystemowej wymiany zleceń płatniczych. 
14 Study on interoperability of immediate payment systems, EACHA, January 2015. 

http://www.eacha.org/form_download.php?doc=EACHA%20Study%20on%20Interoperability%20of%20Immediate%20Pay

ment%20Systems 
15 System TARGET2 jest systemem typu RTGS rozliczającym płatności w walucie euro. Został uruchomiony w 2007 r. przez 

trzy banki centralne Eurosystemu tzw. 3CB – Banque de France, Banca d’Italia i Deutsche Bundesbank. 

http://www.eacha.org/form_download.php?doc=EACHA%20Study%20on%20Interoperability%20of%20Immediate%20Payment%20Systems
http://www.eacha.org/form_download.php?doc=EACHA%20Study%20on%20Interoperability%20of%20Immediate%20Payment%20Systems
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względu na sposób dokonywania w nich rozliczeń i rozrachunku. Opis ten uwzględnia 

przede wszystkim następujące kwestie: 

 rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób dokonywania płatności, 

 sposób przeprowadzania rozliczenia i rozrachunku, 

 dostępność systemu i szybkość realizacji płatności, 

 rodzaje uczestnictwa, 

 kwotowe limity zleceń, 

 rodzaje opłat, 

 rola banku centralnego, 

 podstawowe dane statystyczne, 

 rozwój systemu. 

 

W Załączniku 2 do niniejszego materiału znajduje się natomiast zestawienie porównawcze 

większej liczby wybranych systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących zarówno 

w Polsce, w UE, jak i na świecie. 

 

2.2.1. Faster Payments Service – Wielka Brytania 

System Faster Payments Service (FPS) został uruchomiony w maju 2008 r. jako pierwszy w 

Europie i jeden z pierwszych na świecie systemów płatności natychmiastowych. Podmiotem 

prowadzącym i właścicielem systemu jest utworzona przez 10 banków organizacja typu non-

profit o nazwie Faster Payments Scheme Ltd (FPSL). Operatorem FPS jest brytyjska izba 

rozliczeniowa Vocalink Ltd. System stanowi kluczowy element brytyjskiej infrastruktury 

płatniczej i jest uznany przez Bank Anglii jako systemowo ważny system płatności 

podlegający zasadom PFMIs określonym przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych.  

Przesłanki utworzenia systemu 

Propozycja stworzenia systemu płatności natychmiastowych w Wielkiej Brytanii pojawiła się 

na kanwie wniosków opracowanego na zlecenie Ministerstwa Skarbu (HM Treasury) Wielkiej 

Brytanii i opublikowanego w 2000 r. raportu nt. konkurencji w brytyjskim sektorze 

bankowym (tzw. Cruickshank Report16) oraz przeprowadzonego przez Office of Fair Trading 

Payment Systems Task Force w 2003 r. przeglądu wydajności systemów płatności detalicznych 

w Wielkiej Brytanii17. Głównym powodem budowy systemu płatności natychmiastowych była 

potrzeba skrócenia bardzo długiego czasu realizacji płatności detalicznych, która za 

pośrednictwem systemów BACS18 i Cheque and Credit Clearings19 trwała wtedy nawet 3 dni.  

                                                                                                                                                                                                                         
16 Cruickshank Report, Competition in UK banking, D. Cruickshank, March 2000.  
17 Office of Fair Trading Payment Systems Review, Office of Fair Trading Payment Systems Task Force, May 2003. 
18 Największy pod względem liczby zrealizowanych zleceń i obrotów brytyjski system płatności detalicznych, którego 

operatorem jest izba rozliczeniowa Vocalink Ltd. 
19 System rozliczający czeki w walucie euro i funcie brytyjskim, prowadzony przez The Cheque and Credit Clearing 

Company. 
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Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

W systemie FPS obsługiwane są następujące cztery rodzaje płatności: 

 polecenia przelewu, 

 zlecenia stałe, 

 zlecenia z odroczonym terminem płatności, 

 zlecenia klientów biznesowych. 

Standardowe pojedyncze polecenie przelewu może być dokonywane za pośrednictwem 

bankowości internetowej, telefonu, smartfonu bądź w oddziale bankowym. Taki rodzaj 

płatności gwarantuje dostępność środków na rachunku odbiorcy płatności w przeciągu 

maksymalnie 2 godzin. W praktyce odbywa się to jednak znacznie szybciej – w przeciągu 

kilku minut. System umożliwia realizację takich zleceń w trybie 24/7/365 (w zależności od 

dostępności w danym banku). 

Zlecenia stałe są realizowane w systemie FPS za pośrednictwem tych samych kanałów co 

polecenia przelewu i pozwalają klientowi na ustanowienie powtarzanej w regularnym 

odstępie czasowym płatności (np. co miesiąc) na rzecz konkretnego odbiorcy. Zlecenia te są 

realizowane przez system od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, tzw. banking holidays. 

Zlecenia z odroczonym terminem płatności są to jednorazowe płatności wprowadzone do systemu 

z przyszłym terminem realizacji. Ten typ zleceń jest wykorzystywany najczęściej przy 

regulowaniu różnego rodzaju opłat i może być dokonywany w trybie 24/7/365 (w zależności 

od dostępności w danym banku). Podobnie jak dla dwóch ww. rodzajów płatności można ich 

dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, telefonu, smartfonu bądź w oddziale 

bankowym. 

Ostatnim rodzajem płatności są zlecenia tzw. Direct Corporate Access. Są to płatności klientów 

biznesowych, które przekazywane są do centralnego modułu systemu za pośrednictwem 

specjalnego modułu DCA Module, w którym komunikaty mają taką samą strukturę jak w 

systemie BACS. W tym trybie klienci biznesowi mają możliwość bezpośredniego 

przekazywania do systemu pojedynczych zleceń bądź „paczek” ze zleceniami. 

 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

System dostępny jest w trybie 24/7/365. Realizacja płatności od momentu wprowadzenia 

zlecenia do systemu do momentu potwierdzenia jego realizacji trwa maksymalnie 15 sekund. 

Jeżeli bank jest bezpośrednim uczestnikiem systemu FPS, to uznanie rachunku klienta trwa 

kilka minut. Jeśli bank odbiorcy płatności jest uczestnikiem pośrednim, to uznanie rachunku 
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jego klienta może trwać dłużej – nawet do dwóch godzin. Rozrachunek płatności jest 

realizowany natomiast tylko od poniedziałku do piątku z wyłączeniem banking holidays. 

Kwotowe limity zleceń 

W systemie ustanowiony jest maksymalny limit dla jednego zlecenia na poziomie £100.000. W 

praktyce niektóre banki stosują jednak dla swoich klientów niższe limity.  

Rodzaje uczestnictwa 

W systemie FPS istnieją dwa rodzaje uczestnictwa: bezpośrednie i pośrednie. Uczestnikami 

bezpośrednimi mogą być banki – dostawcy usług płatniczych, które mają otwarty rachunek 

rozliczeniowy w Banku Anglii lub mogą używać takiego rachunku jako członek grupy 

kapitałowej podmiotu, dla którego jest on prowadzony. Obecnie system liczy tylko 10 

bezpośrednich uczestników, jednakże dostęp do niego posiada większość brytyjskich banków. 

Pośrednio dostęp do systemu ma około 400 dostawców usług płatniczych. Uczestnicy 

bezpośredni mogą pośredniczyć w dostępie do systemu innym dostawcom usług płatniczych. 

W ramach uczestnictwa pośredniego oferowane są 4 następujące opcje dostępu: 

 Direct Agency 

Ten rodzaj uczestnictwa umożliwia dostawcy usług płatniczych bezpośrednie wysyłanie 

zleceń do modułu centralnego FPS, jednakże rozrachunek tych płatności przeprowadzany 

jest w jego imieniu przez uczestnika bezpośredniego systemu na rachunku w Banku 

Anglii. Uczestnik bezpośredni systemu, który jest dla dostawcy usług płatniczych tzw. 

Direct Agency Sponsor Member, pełni rolę autoryzacyjną – autoryzując lub odrzucając 

płatności wysyłane do modułu centralnego FPS przez Direct Agency. W opcji tej możliwe 

jest zarówno wysyłanie, jak również otrzymywanie zleceń do/z systemu. Sposób 

rozliczania płatności w ramach tej opcji przedstawia Schemat 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kierunki rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Unii Europejskiej i na świecie na podstawie wybranych 

przykładów 

 

  29    Systemy płatności natychmiastowych 

Schemat 2.1 Sposób rozliczania płatności w systemie FPS w ramach dostępu typu Direct 

Agency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na bazie informacji z www.fasterpayments.org.uk 

 Indirect Agency 

W tym przypadku dostawca usług płatniczych działa jako tzw. Indirect Agency i przekazuje 

zlecenie płatnicze najpierw do uczestnika bezpośredniego (tzw. Direct Member & Agency 

Sponsor). W następnym kroku uczestnik bezpośredni obciąża odpowiednią kwotą 

prowadzony u niego rachunek dostawcy usług płatniczych (Indirect Agency) i wysyła 

płatność już we własnym imieniu do modułu centralnego FPS. W opcji tej możliwe jest 

zarówno wysyłanie, jak również otrzymywanie zleceń do/z systemu. Sposób rozliczania 

płatności w ramach tej opcji przedstawia Schemat 2.2. 

Schemat 2.2 Sposób rozliczania płatności w systemie FPS w ramach dostępu typu Indirect 

Agency 
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 File Input Module (FIM) 

W tej opcji możliwe jest tylko wysyłanie przez klienta uczestnika bezpośredniego, tzw. FIM 

Submitter, zleceń do systemu w formie „paczek” za pośrednictwem specjalnego modułu 

FIM. W module FIM następuje rozpakowanie „paczki” na poszczególne zlecenia, które 

zostają wysłane do modułu centralnego FPS w celu ich autoryzacji. Uczestnik bezpośredni 

systemu, w tym przypadku występujący jako tzw. FIM Sponsor Member autoryzuje lub 

odrzuca płatności wysłane przez FIM Submitter. Sposób rozliczania płatności w ramach tej 

opcji przedstawia Schemat 2.3. 

Schemat 2.3 Sposób rozliczania płatności w systemie FPS w ramach dostępu typu FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na bazie informacji z www.fasterpayments.org.uk 

 Direct Corporate Access (DCA) 

W tej opcji możliwe jest tylko wysyłanie przez klienta uczestnika bezpośredniego zleceń do 

systemu za pośrednictwem specjalnego modułu DCA Module, w którym komunikaty mają 

taką samą strukturę jak w systemie BACS. W tym trybie klienci biznesowi mają możliwość 

bezpośredniego przekazywania do systemu pojedynczych zleceń bądź „paczek” ze 

zleceniami. W module DCA następuje konwersja płatności do standardu ISO 8583 

obsługiwanego przez system FPS, a następnie płatności te są przekazywane do modułu 

centralnego FPS w celu ich autoryzacji. Uczestnik bezpośredni systemu, w tym przypadku 

występujący jako tzw. DCA Sponsor Member autoryzuje lub odrzuca płatności wysłane 

przez Corporate Submitter. Sposób rozliczania płatności w ramach tej opcji przedstawia 

Schemat 2.4. 
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Schemat 2.4 Sposób rozliczania płatności w systemie FPS w ramach dostępu typu DCA 

 

  

     

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na bazie informacji z www.fasterpayments.org.uk 

Rodzaje opłat 

Za przyłączenie uczestnika do systemu nie jest pobierana opłata, jednakże uczestnicy 

pokrywają koszty operacyjne działania systemu w postaci corocznej opłaty. Jej wysokość jest 

ustalana proporcjonalnie do udziału danego uczestnika w liczbie dokonanych płatności 

ogółem w systemie (wysłanych i otrzymanych). 

Vocalink Ltd pobiera od uczestników jednorazową opłatę za przyłączenie do infrastruktury 

centralnej systemu oraz opłatę miesięczną za utrzymanie tego połączenia. Banki, które 

pośredniczą innym podmiotom w dostępie do systemu, ustalają we własnym zakresie poziom 

opłat, jakie pobierają od tych podmiotów. Poziom opłat powiązany jest z liczbą wysyłanych 

do systemu lub odbieranych przez te podmioty zleceń. 

Banki z reguły nie pobierają od klientów indywidulanych opłat za dokonanie transakcji za 

pośrednictwem systemu FPS. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

FPS jest klasycznym przykładem systemu wielostronnego rozrachunku netto. Płatności 

rozliczane są w ramach 3 cykli rozliczeniowych na bazie netto, które kończą się sesją 

rozrachunkową, w ramach której przeprowadzany jest ich rozrachunek. W systemie do 

wymiany komunikatów płatniczych stosowany jest standard ISO 8583. W cyklach 

rozliczeniowych między sesjami zlecenia są realizowane jedynie do wysokości ustalonych 

wcześniej dla poszczególnych uczestników limitów (tzw. Net Sender Caps). W przypadku 

Odbiorca 

1 4 

Secure-IP 

DCA Module 

Faster Payments 

 

Moduł centralny 
systemu FPS 

 

Faster  

Payments 

Recipient 

Member 

DCA 

Sponsor Member 

F
IM

 G
a

te
w

a
y 

3 

6 

2 4 

Nadawca 
Corporate Submitter 

http://www.fasterpayments.org.uk/


Kierunki rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Unii Europejskiej i na świecie na podstawie wybranych 

przykładów 

  32    Narodowy Bank Polski 

przekroczenia limitu przez uczestnika kierowane przez niego do systemu zlecenia są 

odrzucane. 

Zlecając płatność, klient musi sprawdzić, czy zarówno jego bank, jak i bank odbiorcy oferuje 

płatność typu faster payments. Po wprowadzeniu zlecenia do systemu bank beneficjenta 

informuje bank płatnika o realizacji lub odrzuceniu płatności. Bezpośredni uczestnicy systemu 

mają obowiązek informowania o tym fakcie bank płatnika w czasie prawie rzeczywistym (tj. 

ok. 15 sekund). Pełny proces dokonywania płatności w systemie FPS przedstawia Schemat 2.5. 

Schemat 2.5 Proces rozliczania płatności w systemie Faster Payments Service 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na bazie informacji z www.fasterpayments.org.uk 

W ramach powyższego procesu realizowane są następujące czynności: 

1. Nadawca płatności składa w swoim banku (Banku nadawcy) zlecenie płatnicze. 

W celu właściwego zaadresowania płatności nadawca oprócz kwoty płatności wprowadza 

do zlecenia również specjalny numer kodowy, numer rachunku odbiorcy oraz tytuł 

płatności. 

2. Bank nadawcy weryfikuje autentyczność klienta składającego zlecenie np. poprzez 

konieczność potwierdzenia transakcji specjalnym hasłem oraz sprawdza, czy na rachunku 

nadawcy są wystarczające środki do zrealizowania transakcji. W niektórych przypadkach 

bank nadawcy płatności może wstrzymać płatność w celu jej sprawdzenia pod kątem 

fraudów. 

3. Bank nadawcy wprowadza płatność do modułu centralnego systemu FPS. W tym 

momencie płatność staje się nieodwołalna. 

4. W module centralnym systemu FPS sprawdzana jest poprawność płatności pod kątem 

wszystkich wymaganych danych. 

5. W przypadku potwierdzenia poprawności płatności z systemu FPS wysyłana jest do 

banku odbiorcy instrukcja płatnicza z jednoczesnym dokonaniem zapisu w ewidencji 
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systemu FPS powstałego w ten sposób zobowiązania banku nadawcy w stosunku do 

systemu z tytułu dokonanej płatności. 

6. Bank odbiorcy otrzymując płatność sprawdza zgodność numeru rachunku swojego 

klienta i wysyła do systemu FPS zwrotne potwierdzenie o akceptacji bądź odrzuceniu 

płatności. 

7. W ewidencji systemu FPS dokonywany jest zapis należności dla banku odbiorcy z tytułu 

dokonanej przez bank nadawcy płatności i wysyłana jest do banku nadawcy informacja o 

realizacji transakcji. 

8. Bank nadawcy przekazuje nadawcy informację o zrealizowaniu płatności. 

9. Bank odbiorcy uznaje rachunek odbiorcy płatności. 

Jeżeli bank odbiorcy jest bezpośrednim uczestnikiem systemu FPS, to uznanie rachunku 

klienta powinno trwać kilka minut. Jeśli jest uczestnikiem pośrednim, może to potrwać dłużej 

– nawet do dwóch godzin. 

Ostateczny rozrachunek płatności przeprowadzany jest na bazie netto na rachunkach banków 

prowadzonych  przez Bank Anglii podczas trzech sesji rozrachunkowych w ciągu dnia 

operacyjnego o godzinie 7:00, 13:05, 15:45. Jak wcześniej wspomniano, rozrachunek płatności 

przeprowadzany jest tylko w dni operacyjne kiedy działa system RTGS banku centralnego, tj. 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem banking holidays, i polega, w zależności od pozycji 

danego uczestnika, na obciążeniu lub uznaniu jego rachunku rozliczeniowego. Rozrachunek 

płatności systemu FPS musi być całkowity, tj. obejmujący pozycje netto wszystkich 

uczestników bezpośrednich, bez możliwości częściowego rozliczania. 

W celu zagwarantowania rozrachunku systemu uczestnicy zawarli między sobą specjalną 

dodatkową umowę Liquidity and Loss Share Agreement (LLSA). Reguluje ona zasady 

pokrywania strat i zapewnienia dodatkowej płynności na potrzeby rozrachunku. W Banku 

Anglii utrzymywany jest specjalny fundusz, w którym partycypują wszyscy bezpośredni 

uczestnicy systemu. W przypadku wystąpienia problemów z zapewnieniem odpowiedniego 

poziomu płynności na rozrachunek płatności przez któregoś z uczestników, do 

przeprowadzenia rozrachunku płatności wykorzystywane są środki zgromadzone w ramach 

wspomnianego funduszu. Łączna kwota zabezpieczeń wniesionych przez uczestników musi 

pokrywać w całości poziom najwyższego ustalonego w systemie limitu Net Sender Caps. 

Uczestnik, który nie zapewnił odpowiedniej płynności i spowodował wykorzystanie środków 

z depozytu, ponosi pełne koszty takiej operacji. Rozwiązanie takie nie eliminuje jednak 

całkowicie ryzyka kredytowego, gdyż może wystąpić sytuacja, w której zgromadzony 

fundusz może być niewystarczający do pokrycia zobowiązań wszystkich uczestników 

systemu, którzy nie są w stanie się z nich wywiązać. 
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Rola banku centralnego 

Bank Anglii pełni w stosunku do systemu FPS trzy role: 

 agenta rozrachunkowego, 

 instytucji powierniczej, 

 nadzorcy.  

Rola agenta rozrachunkowego polega na przeprowadzaniu rozrachunku płatności 

rozliczanych w systemie FPS, który odbywa się z wykorzystaniem rachunków banków 

prowadzonych w systemie RTGS Banku Anglii. Każdy z uczestników bezpośrednich systemu 

musi posiadać taki rachunek rozliczeniowy w Banku Anglii.  

Jeśli chodzi o funkcję powierniczą, to w przypadku systemu FPS polega ona na prowadzeniu 

przez Bank Anglii rachunku funduszu, na którym gromadzone są dodatkowe środki 

pieniężne na wypadek wystąpienia problemów z płynnością któregoś z uczestników systemu. 

Bank Anglii sprawuje również nadzór typu oversight nad systemem FPS. W ramach tych 

działań przeprowadzono wstępną ocenę nadzorczą systemu FPS pod kątem spełniania zasad 

określonych w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych pt. Core Principles for 

Systemically Important Payment Systems (CPs)20. Wyniki oceny zostały opublikowane w 

kwietniu 2009 r. w Aneksie E do Payment Systems Oversight Report 200821. Ze względu na fakt, 

iż w tamtym okresie system znajdował się w fazie wdrożeniowej, nie było możliwości 

dokonania jego pełnej oceny pod kątem spełniania wszystkich 10 zasad i ograniczono się do 

oceny 8 z nich. Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że system w pełni spełnia 

2 zasady, prawie spełnia 3 zasady i 3 zasady spełnia częściowo.  

Bank Anglii, implementując wspomniane wcześniej zasady PFMIs, które zastąpiły zasady 

CPs, wymaga od operatorów nadzorowanych przez siebie systemów płatności dokonywania 

corocznej samooceny systemu lub przynajmniej jej przeglądu22, która następnie jest 

wykorzystywana do przeprowadzania oceny nadzorczej przez bank centralny. 

Dane statystyczne 

Według najnowszych danych 49 milionów posiadaczy rachunków bankowych w Wielkiej 

Brytanii ma dostęp do systemu FPS. W grudniu 2014 r. w systemie zrealizowano ponad 102 

mln transakcji o łącznej wartości 82,5 mld funtów. Na wykresie 2.1 przedstawiono liczbę i 

wartość zleceń zrealizowanych w latach 2008 – 2014.  

                                                                                                                                                                                                                         
20 Core Principles for Systemically Important Payment Systems, BIS, January 2001. 

   https://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm 
21 Annexes to Payment Systems Oversight Report 2008, Detailed assessments of payment systems, Bank of England, April 

2009. 

   http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/psor/psorannex2008.pdf 
22 The Bank of England’s approach to the supervision of financial market infrastructures, Bank of England, April 2013. 

    http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/documents/fmi/fmisupervision.pdf 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d43.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/psor/psorannex2008.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/documents/fmi/fmisupervision.pdf
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Wykres 2.1. Roczna liczba i wartość zleceń zrealizowanych w systemie FPS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.paymentscouncil.org.uk 

Dynamiczny wzrost zarówno liczby, jak i wartości zleceń realizowanych przez FPS od 

momentu jego uruchomienia do chwili obecnej jest przede wszystkim spowodowany 

powszechnym dostępem do systemu oraz faktem, iż większość banków nie pobiera od 

indywidualnych klientów dodatkowych opłat za dokonanie transakcji za pośrednictwem FPS. 

Duży znaczenie w tym kontekście ma również migracja do FPS części zleceń realizowanych 

wcześniej w systemie BACS. Płatności klientów banków, które mogą być realizowane w 

FPS, są automatycznie kierowane przez banki do tego systemu. Skalę tej migracji widać 

wyraźnie na przykładzie liczby zrealizowanych zleceń stałych w systemach FPS i BACS 

(Wykres 2.2). Niebagatelne znaczenie dla wzrostu liczby zleceń zrealizowanych w FPS miała 

również, wprowadzona Dyrektywą w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 

wewnętrznego23, zasada realizacji zlecenia płatniczego maksymalnie następnego dnia 

roboczego (tzw. zasada D+1), która stała się obligatoryjna od 1 dnia stycznia 2012 r.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         
23 Art. 69 ust. 1 Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług 

płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i 

uchylającej dyrektywę 97/5/WE. 
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Wykres 2.2. Roczna liczba zleceń stałych zrealizowanych w systemach BACS i FPS w latach 

2008 - 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.paymentscouncil.org.uk 

Przedstawione dane pokazują, iż system FPS odgrywa istotną rolę w krajowym systemie 

płatniczym, w którym w 2014 r. zrealizowano ponad 1 miliard zleceń (Wykres 2.3). Z roku na 

rok rośnie również jego udział w krajowych rozliczeniach detalicznych, co najlepiej widać na 

tle systemu BACS. Udział ten na koniec 2014 r. wyniósł 16% (Wykres 2.4). 

Wykres 2.3. Roczna liczba zleceń zrealizowanych w systemach BACS i FPS w latach 2008 – 

2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.paymentscouncil.org.uk 
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Wykres 2.4. Liczba transakcji zrealizowanych w 2014 r. w systemach Faster Payments Service i 

BACS  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.paymentscouncil.org.uk 

Rozwój systemu 

System w przeciągu 7 lat od momentu jego uruchomienia w maju 2008 r. stale się rozwija i 

oferuje realizację nowych rodzajów płatności. W czerwcu 2008 r. wprowadzono możliwość 

realizacji w systemie zleceń stałych, zaś rok później zleceń DCA od poniedziałku do piątku. 

Realizację zleceń DCA w trybie 24/7/365 udostępniono we wrześniu 2011 r. Od kwietnia 2014 

r. w systemie FPS rozliczane są natomiast płatności P2P pochodzące z systemu płatności 

mobilnych Paym24.  

Właściciel systemu FPS ma w planach rozszerzenie dostępności systemu o różnego rodzaju 

instytucje, które chciałyby zaoferować swoim klientom usługę płatności natychmiastowych. 

W grudniu 2014 r. opublikowano White Paper25, który zawiera wstępne propozycje 

rozszerzenia dostępu do systemu. Przewiduje się, że do systemu mogłyby być przede 

wszystkim dopuszczone mniejsze podmioty, które obecnie ze względów na konieczność 

poniesienia kosztów dostosowania swojej infrastruktury technicznej nie są uczestnikami 

systemu. Na dalszym etapie przewiduje się również przygotowanie, przy współpracy Banku 

Anglii, nowego modelu przeprowadzania rozrachunku systemu, w którym mogliby 

uczestniczyć niebankowi dostawcy usług płatniczych. 

W 2015 r. planowane jest zastąpienie dotychczas funkcjonującego mechanizmu gwarancji 

rozrachunku w oparciu o środki zgromadzone na ogólnym rachunku powierniczym w Banku 

Anglii otwarciem dla każdego z uczestników bezpośrednich indywidualnych specjalnych 

                                                                                                                                                                                                                         
24 System płatności mobilnych Paym umożliwia dokonywanie płatności typu P2P z wykorzystaniem tylko numeru telefonu 

komórkowego odbiorcy bez konieczności znajomości jego numeru rachunku bankowego. 
25 White Paper – Faster Payments A Vision for a New Access Model, FPSL, December 2014. 

    http://www.fasterpayments.org.uk/sites/default/files/FPS_Payment%20Access%20Whitepaper.pdf 
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rachunków, na których zgormadzone byłyby dodatkowe środki w wysokości równej 

ustalonemu dla danego uczestnika limitu Net Sender Cap. 

Biorąc pod uwagę planowane działania rozwojowe, można przypuszczać, że znaczenie i 

wykorzystanie systemu FPS będzie w dalszym ciągu rosło. W dłuższym okresie możliwa jest 

również dalsza migracja płatności rozliczanych do tej pory w systemie BACS do systemu FPS. 

2.2.2. Betalningar i realtid (BiR) – Szwecja 

System BiR, zwany również Payments in real time, został uruchomiony w listopadzie 2012 r. 

przez szwedzką izbę rozliczeniową Bankgirot, która jest jego właścicielem i operatorem. Za 

pośrednictwem systemu rozliczane są płatności pochodzące z systemu płatności mobilnych 

Swish26. Ze względu na stosunkowo małą liczbę dostępnych informacji nt. systemu BiR jego 

poniższy opis jest dosyć ograniczony i nie zawiera szczegółowych danych. 

Przesłanki utworzenia systemu 

Z inicjatywą budowy systemu płatności natychmiastowych w Szwecji wystąpiła izba 

rozliczeniowa Bankgirot, która uznała to za naturalny kierunek rozwoju i rozszerzania 

zakresu swojej działalności. Stworzenie schematu rozliczeniowego poprzedziły szczegółowe 

badania rynku oraz konsultacje z bankami zainteresowanymi takim rozwiązaniem. Poza tym, 

szwedzki rynek finansowy charakteryzuje otwartość na szybkie wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań płatniczych takich jak płatności mobilne, które są w tym kraju bardzo popularne, 

dlatego też zdecydowano się na ich włączenie w schemat rozliczeniowy systemu BiR w 

pierwszej kolejności.  

Model biznesowy 

Tworząc system BiR, przyjęto założenie, że będzie on działał na zasadzie otwartej platformy, 

na której będzie można rozliczać w czasie rzeczywistym różnego rodzaju płatności w 

zależności od zapotrzebowania ze strony banków oraz innych dostawców usług płatniczych. 

Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

System BiR jest obecnie wykorzystywany tylko do rozliczania płatności mobilnych typu P2P 

pochodzących z systemu płatności mobilnych Swish. Płatności inicjowane są przez klientów 

indywidualnych za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego celu aplikacji na smartfony. 

Wymiana komunikatów w systemie odbywa się w oparciu o standard ISO 20022. 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

                                                                                                                                                                                                                         
26 System płatności mobilnych, którego właścicielem jest 6 banków komercyjnych, umożliwiający dokonywanie płatności 

typu P2P z wykorzystaniem tylko numeru telefonu komórkowego odbiorcy bez konieczności znajomości jego numeru 

rachunku bankowego. 
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System dostępny jest w trybie 24/7/365. Uznanie rachunku odbiorcy płatności następuje w 

ciągu 15 sekund od momentu inicjalizacji płatności przez nadawcę. 

Kwotowe limity zleceń 

W systemie brak jest limitów kwotowych dla rozliczanych w nim zleceń. 

Rodzaje uczestnictwa 

W systemie przewidziana jest możliwość zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego 

uczestnictwa. Uczestnikami systemu mogą być banki oraz dostawcy usług płatniczych. 

Uczestnikami systemu jest obecnie 10 banków.  

Rodzaje opłat 

W początkowej fazie działania systemu dostawcy usług płatniczych nie pobierali opłat od 

klientów końcowych za dokonanie transakcji w systemie. Od początku 2014 r. zaczęto 

pobierać taką opłatę, która wynosi około 0,10 euro. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

Rozliczenia w systemie prowadzone są w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem specjalnych 

rachunków płatniczych uczestników prowadzonych przez operatora w systemie BiR w 

oparciu o środki zgromadzone przez uczestników systemu na specjalnym rachunku 

powierniczym operatora systemu prowadzonym przez Bank Szwecji w systemie RTGS – RIX. 

W godzinach operacyjnych systemu RIX uczestnicy zasilają rachunek powierniczy środkami 

ze swoich rachunków typu RTGS prowadzonych w systemie RIX. Środki zgromadzone na 

rachunku powierniczym operatora przez uczestników mają swoje odzwierciedlenie na ich 

indywidualnych rachunkach płatniczych w systemie BiR. W systemie BiR prowadzony jest 

również zwierciadlany rachunek powierniczy operatora systemu na potrzeby prowadzenia 

rozliczeń poza godzinami dostępności systemu RIX. 

Obecnie w systemie rozliczane są tylko płatności mobilne P2P z systemu Swish, które 

dokonywane są z poziomu aplikacji mobilnej z użyciem numeru telefonu komórkowego, bez 

konieczności posiadania numeru rachunku bankowego odbiorcy. 

Rola banku centralnego 

Bank Szwecji brał aktywny udział przy budowie systemu i współpracował w tym zakresie z 

izbą rozliczeniową Bankgirot. Oprócz przedmiotowej współpracy Bank Szwecji 

odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad systemami płatności, w tym nad systemem 

BiR. W ramach tego nadzoru prowadzony jest stały monitoring prawidłowego 
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funkcjonowania systemów oraz przeprowadzana jest ich ocena pod kątem spełniania przez 

systemy międzynarodowych standardów PFMIs. 

Dane statystyczne 

Z posiadanych przez NBP informacji wynika, że w 2013 r. użytkownikami aplikacji mobilnej 

pozwalającej na wysłanie płatności natychmiastowych P2P do realizacji w systemie BiR było 

800 tys. osób. Liczba transakcji rozliczonych w systemie w 2013 r. przekroczyła 3 mln, zaś ich 

wartość wyniosła 2 mld SEK (około 880 mln zł). 

Rozwój systemu 

System został stworzony z myślą o dołączaniu do niego kolejnych usług rozliczeniowych. 

Planowanymi do wdrożenia rodzajami płatności są polecenie przelewu, płatności e-commerce 

oraz płatności międzybankowe. 

2.2.3. The Swiss Interbank Clearing (SIC) – Szwajcaria 

System Swiss Interbank Clearing (SIC) jest systemem typu RTGS, którego właścicielem jest 

Bank Centralny Szwajcarii. System działa od czerwca 1987 r. i prowadzony jest w imieniu 

banku centralnego przez zewnętrznego operatora – firmę SIX Interbank Clearing Ltd (SIC 

Ltd). Jest to przykład systemu RTGS, w którym oprócz płatności międzybankowych 

realizowane są także niskokwotowe płatności detaliczne, bez udziału izby rozliczeniowej.  

Przesłanki utworzenia systemu 

System SIC jako system typu RTGS, którego właścicielem jest bank centralny, pierwotnie 

został zbudowany w celu transferu wysokokwotowych płatności międzybankowych. W 

przeciągu ostatniej dekady na rynku szwajcarskim wystąpiło rzadko spotykane w systemach 

płatniczych zjawisko spadku udziału izb rozliczeniowych w rozliczaniu płatności 

detalicznych na rzecz systemu RTGS. Ostatecznie doprowadziło to do zamknięcia większości 

izb rozliczeniowych w Szwajcarii i transfer rozliczanych za ich pośrednictwem płatności do 

systemu SIC. System SIC nie jest więc typowym systemem płatności natychmiastowych, lecz 

stanowi przykład systemu RTGS, w którym rozliczane są wysokie wolumeny 

niskokwotowych płatności detalicznych. Właśnie ze względu na tę funkcjonalność oraz 

specyfikę rynku szwajcarskiego opis tego systemu został uwzględniony w niniejszym 

raporcie. 

Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

W systemie rozliczane są wysokokwotowe transakcje międzybankowe oraz większość 

przelewów bezgotówkowych inicjowanych przez klientów banków. Generalnie płatności 

realizowane w systemie SIC można podzielić na trzy kategorie: 

 płatności klientowskie (nadawca i odbiorca nie są bankami); 
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 płatności międzybankowe (nadawca i odbiorca są bankami - uczestnikami systemu); 

 tzw. service payments (płatności inicjowane przez podmiot taki jak system rozrachunku 

papierów wartościowych czy Narodowy Bank Szwajcarii, który ma prawo do 

obciążenia rachunku jednego uczestnika i uznania rachunku drugiego). 

Płatności detaliczne należą do pierwszej z wymienionych grup. Pozostałe dwie stanowią 

typowe płatności realizowane w systemach płatności typu RTGS. 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

System dostępny jest dla uczestników przez całą dobę od poniedziałku do piątku, jednakże 

płatności przetwarzane są w systemie przez 23 godziny na dobę. Dzień rozliczeniowy zaczyna 

się o godzinie 17:00, a kończy o 16:15 następnego dnia. 

Jeśli chodzi o szybkość realizacji płatności, to w przypadku, gdy na rachunku uczestnika 

znajdują się odpowiednie środki na realizację złożonej do systemu płatności, następuje jej 

natychmiastowe rozliczenie i ostateczny rozrachunek oraz uznanie rachunku uczestnika, do 

którego płatność jest kierowana. W przypadku braku odpowiednich środków na rachunku 

uczestnika – nadawcy, płatność kierowana jest do kolejki systemu i realizowana jest na 

zasadzie FIFO (first in first out)  (z uwzględnieniem nadanych przez uczestnika priorytetów 

zleceń), tj. niezwłocznie, gdy takie środki zostaną zapewnione. 

Kwotowe limity zleceń 

Ze względu na typ systemu brak jest limitów kwotowych zleceń. Jedynym ograniczeniem jest 

zasada realizacji zleceń do wysokości salda rachunku uczestnika. 

Rodzaje uczestnictwa 

Uczestnikami systemu mogą być podmioty posiadające rachunek w Narodowym Banku 

Szwajcarii. Do podmiotów takich należą m.in.: banki krajowe, banki zagraniczne 

zarejestrowane na terytorium Szwajcarii, banki zagraniczne zarejestrowane za granicą oraz 

instytucje niebankowe takie jak: poczta, firmy prowadzące działalność ubezpieczeniową, 

instytucje rozliczeniowe. 

Jeśli chodzi o połączenie z  systemem, to uczestnik może wybrać jeden z trzech dostępnych 

wariantów:  

 SWIFT (dostęp za pośrednictwem sieci SWIFT poprzez tzw. remoteGATE); 

 dedykowana sieć Finance IPNet prowadzona przez SIX Group (połączenie 

bezpośrednie lub pośrednie przez podmiot trzeci); 

 połączenie za pośrednictwem Narodowego Banku Szwajcarii (dedykowane tylko 

określonym podmiotom i rodzajom transakcji). 
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Rodzaje opłat 

Opłaty pobierane od uczestników mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, a 

nie osiąganie z tego tytułu dodatkowych zysków. Wysokość opłaty zależy od przedziału 

czasowego, w którym dokonywana jest płatność oraz od rodzaju płatności i jej kwoty 

(detaliczna czy wysokokwotowa wynosząca ponad 100.000 CHF). Generalna zasada jest taka, 

że płatność jest tym droższa, im bliżej jest godziny zakończenia dnia operacyjnego, czyli godz. 

16:15, oraz im wyższa jest kwota płatności. Jej wysokość zawiera się w przedziale od 0,008 do 

2 CHF. Jeśli chodzi o opłaty pobierane za dokonanie płatności od użytkowników końcowych 

systemu, to ich wysokość leży w gestii każdego z uczestników systemu. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

Rozliczenia w systemie prowadzone są na zasadzie brutto, tj.  jedno zlecenie po drugim, wg 

zasady FIFO. Każdy z uczestników ma otwarte w Narodowym Banku Szwajcarii dwa 

rachunki – rachunek bieżący i rachunek rozliczeniowy. Pod względem prawnym stanowią 

one jednak jeden rachunek uczestnika. Do prowadzenia rozliczeń międzybankowych, w tym 

płatności detalicznych, używany jest rachunek rozliczeniowy, który zasilany jest przez 

uczestnika środkami z rachunku bieżącego. Dzień operacyjny w systemie zaczyna się o 

godzinie 17:00, a kończy się o godzinie 16:15 dnia następnego. Na początku dnia operacyjnego 

uczestnicy zasilają swoje rachunki rozliczeniowe środkami z rachunków bieżących. Następnie 

zlecenia rozliczane są jedno po drugim w kolejności, w której wpłynęły do systemu, z 

uwzględnieniem nadanych priorytetów, do wysokości dostępnych środków na rachunku 

rozliczeniowym uczestnika. W przypadku braku odpowiednich środków płatność kierowana 

jest do kolejki systemu i realizowana niezwłocznie, gdy takie środki zostaną zapewnione. W 

systemie obowiązują trzy graniczne godziny przesyłania zleceń, tzw. cut-off time. Pierwszy 

cut-off time ustalony jest na godzinę 15:00, drugi na godzinę 16:00, zaś trzeci na godzinę 16:15. 

Okres pomiędzy poszczególnymi cut-off time pozwala uczestnikom na pozyskanie 

ewentualnej dodatkowej płynności na rozliczenie transakcji znajdujących się w kolejce. 

Możliwe jest również w tym czasie dalsze składanie zleceń do systemu przez uczestników. Po 

godzinie 16:15 wszystkie nierozliczone płatności znajdujące się w kolejce systemowej zostają 

anulowane i rozpoczyna się procedura zamknięcia dnia operacyjnego. Środki znajdujące się 

na rachunkach rozliczeniowych uczestników są przekazywane na rachunek bieżący. Proces 

rozliczenia płatności w systemie SIC przedstawia Schemat 2.6. 
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Schemat 2.6 Proces rozliczania płatności w systemie SIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.snb.ch 

W ramach powyższego procesu mają miejsce następujące czynności:

1. Nadawca zleca swojemu bankowi dokonanie płatności. 

2. Bank nadawcy blokuje środki na rachunku nadawcy i wysyła zlecenie do systemu. 

3. W sytuacji, gdy na rachunku rozliczeniowym nadawcy zgromadzone są środki 

pozwalające na natychmiastową realizację płatności, następuje obciążenie rachunku banku 

nadawcy. 

4. W sytuacji, gdy na rachunku rozliczeniowym uczestnika brak jest odpowiednich środków 

na realizację płatności, jest ona kierowana do kolejki systemu i realizowana niezwłocznie 

w momencie zapewnienia środków (z uwzględnieniem nadanych przez uczestnika 

priorytetów zleceń). 

5. Następuje uznanie rachunku banku odbiorcy. 

6. Bank odbiorcy uznaje rachunek odbiorcy odpowiednią kwotą. 
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Rola banku centralnego 

Narodowy Bank Szwajcarii pełni w stosunku do systemu SIC następujące role: jest 

właścicielem i podmiotem zarządzającym systemem, sprawuje nad nim nadzór oraz pełni rolę 

agenta rozrachunkowego. 

Narodowy Bank Szwajcarii, jako właściciel i zarazem podmiot zarządzający systemem, podjął 

decyzję o powierzeniu roli operatora systemu podmiotowi zewnętrznemu. Zasady 

prowadzenia systemu przez SIX Ltd oraz zakres współpracy pomiędzy bankiem centralnym a 

operatorem systemu określa bilateralna umowa. Nie jest to częsta praktyka, jeśli chodzi o 

prowadzenie systemów RTGS. W większości przypadków tego typu systemy są prowadzone i 

w pełni zarządzane samodzielnie przez banki centralne. Głównymi zadaniami realizowanymi 

przez Narodowy Bank Szwajcarii w zakresie zarządzania systemem są: określenie kryteriów i 

warunków uczestnictwa, prowadzenie rachunków uczestników, określenie zasad 

rozrachunku, monitoring przebiegu dnia operacyjnego oraz zapewnienie płynności na 

rozliczenie płatności i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Rola agenta rozrachunkowego 

polega zaś na przeprowadzaniu ostatecznego rozrachunku systemu w pieniądzu banku 

centralnego z wykorzystaniem rachunków rozliczeniowych banków – uczestników. 

Poza dwiema ww. rolami Narodowy Bank Szwajcarii posiada również ustawowe 

uprawnienia nadzorcze (oversight) w stosunku do systemów płatności, w tym nad systemem 

SIC, który uznany jest za systemowo ważny. Głównym celem sprawowania tego nadzoru jest 

zapewnienie stabilności krajowego systemu finansowego, która jest warunkiem koniecznym 

sprawnego prowadzenia polityki pieniężnej. W praktyce nadzór ten polega na prowadzeniu 

stałego monitoringu nadzorowanych systemów oraz przeprowadzaniu oceny spełniania 

przez te systemy zasad sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. W 2010 r. 

przeprowadzono pełną ocenę nadzorczą systemu SIC pod kątem spełniania zasad CPs 

określonych w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Wyniki oceny zostały 

opublikowane w raporcie przygotowanym przez Narodowy Bank Szwajcarii w 2010 r. pt. 

Assessment of Swiss Interbank Clearing against the Core Principles for Systemically Important 

Payment Systems27. Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że system w pełni 

spełnia 9 zasad, które go dotyczą28. 

Dane statystyczne 

Z danych przedstawionych na Wykresie 2.5 widać, że ze względu na bezpośrednią realizację 

w systemie SIC płatności detalicznych liczba zleceń rozliczonych w całym systemie jest 

ogromna i w I kwartale 2015 r. wyniosła aż 108 mln przy jej łącznej wartości prawie 10 bln 

franków szwajcarskich. Dla porównania skali liczby zleceń rozliczanych w systemie SIC 

                                                                                                                                                                                                                         
27 Assessment of Swiss Interbank Clearing against the Core Principles for Systemically Important Payment Systems, The 

Swiss National Bank, 2010. 

   http://www.snb.ch/en/mmr/reference/assessment_sic/source/assessment_sic.en.pdf 
28 Dla systemu SIC nie ma zastosowania zasada CPs Nr V dotycząca systemów wielostronnego rozrachunku netto. 

http://www.snb.ch/en/mmr/reference/assessment_sic/source/assessment_sic.en.pdf
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można wskazać, że np. w systemie TARGET2 liczba zleceń zrealizowanych w I kwartale 2015 

r. wyniosła „zaledwie” ponad 22 mln. Pokazuje to wyjątkowy charakter systemu SIC i jego 

bardzo wysoką wydajność, pozwalającą na realizację tak wysokich wolumenów zleceń. 

Wykres 2.5. Kwartalna liczba i wartość zleceń zrealizowanych w systemie SIC 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.snb.ch 

Wysoka jest również wartość pojedynczego zlecenia realizowanego w systemie, która w I 

kwartale 2015 r. wyniosła ponad 91 tys. franków szwajcarskich, co przedstawia Wykres 2.6. 

Wykres 2.6. Średnia kwartalna wartość jednego zlecenia w systemie SIC 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.snb.ch 
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Z danych przedstawionych na wykresie 2.7 wynika, iż największą liczbę zleceń realizowanych 

w systemie SIC, wynoszącą ponad 95 mln, stanowią płatności o wartości z przedziału 

pomiędzy 1 a 4.999 franków szwajcarskich. Ich udział w ogólnej liczbie transakcji 

realizowanych w systemie SIC wynosi aż 88% i można przyjąć, że do tej grupy zaliczają się w 

zdecydowanej większości niskokwotowe płatności detaliczne bezpośrednio rozliczane w 

systemie SIC. 

Wykres 2.7. Liczba zleceń zrealizowanych systemie SIC w I kwartale 2015 r. wg przedziałów 

kwotowych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.snb.ch 

Rozwój systemu 

System SIC funkcjonuje już bardzo długi okres, bo aż 28 lat. W przeciągu tego czasu 

wprowadzono dwie nowe wersje systemu i rozszerzano zakres uczestnictwa o nowe rodzaje 

podmiotów. W lipcu 2016 r. zaplanowano wdrożenie czwartej wersji systemu o nazwie SIC4, 

która umożliwi obsługę komunikatów płatniczych w standardzie ISO 20022. Pełna 

implementacja nowego standardu planowana jest na połowę 2018 r. Od tego momentu 

wszystkie komunikaty w systemie będą obsługiwane w standardzie SWIFT FIN bądź w ISO 

20022. Wprowadzenie komunikatów ISO 20022 wpisuje się w światowy trend stosowania tego 

standardu w przekazywaniu komunikatów płatniczych i pozwoli na dostosowanie się do 

oczekiwań rynku finansowego w tym zakresie. System SIC stanowi kluczowy element 

krajowego systemu płatniczego i można przypuszczać, że wprowadzenie powyższych zmian 

tylko umocni jego pozycję. 
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2.2.4. New Payments Platform – Australia 

New Payments Platform (NPP) będzie stanowić otwartą platformę, na której rozliczane będą 

płatności detaliczne w trybie natychmiastowym, zaś ich rozrachunek przeprowadzany będzie 

w specjalnie do tego celu stworzonym module systemu RTGS Banku Rezerwy Australii29 o 

nazwie Fast Settlement Service (FSS). Podmiotem prowadzącym i zarządzającym platformą 

rozliczeniową będzie 12 instytucji (w tym Bank Rezerwy Australii), które są członkami NPP 

(tzw. common utility). Operatorem i podmiotem odpowiedzialnym za budowę platformy 

rozliczeniowej jest organizacja SWIFT. Moduł FSS będzie natomiast prowadzony przez Bank 

Rezerwy Australii. Obecnie system znajduje się w fazie projektowej, a jego wdrożenie 

planowane jest w połowie 2017 r., jednakże ze względu na jego unikatowość oraz dzięki temu, 

że znane już są zasady jego funkcjonowania, jego opis został umieszczony w niniejszej 

analizie. 

Przesłanki utworzenia systemu 

Decyzję o budowie systemu płatności natychmiastowych poprzedził przeprowadzony przez 

Bank Rezerwy Australii przegląd krajowego systemu płatniczego pod kątem jego 

innowacyjności. Jego celem była przede wszystkim identyfikacja obszarów systemu 

płatniczego wymagających usprawnienia oraz propozycja działań zmierzających do poprawy 

tego stanu. W ramach przeglądu przeprowadzono konsultacje publiczne30, zaś jego wyniki 

opublikowano w raporcie Banku Rezerwy Australii z 2012 r.31 Jednym z obszarów, który 

kwalifikował się do podjęcia działań naprawczych było przyspieszenie realizacji płatności 

poprzez budowę systemu płatności natychmiastowych. W lutym 2013 r. został utworzony 

przez Australian Payments Clearing Association (APCA) specjalny komitet o nazwie Real-Time 

Payments Committee (RTPC), zrzeszający 8 instytucji reprezentujących środowisko bankowe. 

Komitet ten przedstawił australijskiej Radzie ds. Systemu Płatniczego (The Payments System 

Board – PSB32) propozycję sposobu wdrożenia systemu płatności natychmiastowych w 

Australii33. PSB z zadowoleniem przyjęła i zaakceptowała propozycję RTPC, uznając ją jako 

znaczący krok naprzód, przyczyniający się do opracowania koncepcji nowego systemu 

płatności. W czerwcu tego samego roku zainicjowano projekt budowy systemu płatności 

natychmiastowych i powołano komitet sterujący projektu, w skład którego oprócz Banku 

Rezerwy Australii weszli przedstawiciele różnych instytucji sektora finansowego. Od 

                                                                                                                                                                                                                         
29 Reserve Bank Information and Transfer System (RITS) – system RTGS prowadzony przez Bank Rezerwy Australii. 
30 Strategic Review of Innovation in the Payments System: Issues for Consultation, Reserve Bank of Australia, June 2011. 

http://www.rba.gov.au/publications/consultations/201106-strategic-review-innovation/pdf/201106-strategic-review-

innovation-issues.pdf 
31 Strategic Review of Innovation in the Payments System: Conclusions, Reserve Bank of Australia, June 2012. 

http://www.rba.gov.au/payments-system/reforms/strategic-review-innovation/conclusions/pdf/conclusions-062012.pdf 
32 PSB jest organem Banku Rezerwy Australii odpowiedzialnym za kształtowanie polityki systemu płatniczego. Liczy 

obecnie 8 członków, w tym jednym z nich jest Prezes Banku Rezerwy Australii, który jest jej przewodniczącym. 
33 Strategic Review of Innovation in the Payments System, Real-Time Payments Committee, February 2013.     

http://apca.com.au/docs/real-time-payments/real-time-payments-proposal.pdf 

http://www.rba.gov.au/publications/consultations/201106-strategic-review-innovation/pdf/201106-strategic-review-innovation-issues.pdf
http://www.rba.gov.au/publications/consultations/201106-strategic-review-innovation/pdf/201106-strategic-review-innovation-issues.pdf
http://www.rba.gov.au/payments-system/reforms/strategic-review-innovation/conclusions/pdf/conclusions-062012.pdf
http://apca.com.au/docs/real-time-payments/real-time-payments-proposal.pdf
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początku 2016 r. planowane jest rozpoczęcie testów systemu, zaś jego produkcyjne wdrożenie 

ma nastąpić w połowie 2017 r.34 

Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

W początkowej fazie działania system będzie obsługiwał tylko polecenia przelewu. Płatności 

będą inicjowane przez klientów bezpośrednich uczestników systemu lub za pośrednictwem 

tzw. overlay services, czyli specjalnie do tego celu stworzonych interfejsów dostępowych dla 

użytkowników końcowych systemu. Platforma NPP, ze względu na swój otwarty charakter, 

będzie mogła obsłużyć wiele rodzajów interfejsów do przekazywania płatności do systemu. 

Jedynym ograniczeniem wprowadzania nowych overlay services na platformę NPP będzie 

przyjęcie ich stosowania przez co najmniej dwóch uczestników. Na początku na platformie 

NPP zostanie zaimplementowany jeden rodzaj overlay services, tzw. Initial Convenience Service. 

W dalszej fazie funkcjonowania systemu planuje się również obsługę innych rodzajów 

płatności takich jak np. polecenie zapłaty oraz wprowadzenie możliwości przekazywania 

płatności z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail nadawcy, do 

których przypisany będzie numer rachunku bankowego. Wymiana komunikatów w systemie 

będzie odbywała się w standardzie ISO 20022. 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

System będzie dostępny w trybie 24/7/365. Proces rozliczenia płatności ma trwać 

maksymalnie 3 sekundy, zaś jej rozrachunek na rachunkach rozliczeniowych uczestników w 

module FSS dodatkowe 1,5 sekundy. Uznanie rachunku obiorcy płatności może trwać nieco 

dłużej i zależeć będzie od zastosowanej metody overlay services. 

Rodzaje uczestnictwa 

W systemie NPP przewiduje się uczestnictwo zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. 

Uczestnikami bezpośrednimi będą instytucje posiadające rachunek w systemie RITS 

prowadzonym w Banku Rezerwy Australii. 

Kwotowe limity zleceń 

Brak jest informacji nt. planów stosowania limitów kwotowych dla zleceń rozliczanych na 

platformie NPP.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                         
34 Key Dates for New Payments Platform, APCA. 

   http://apca.com.au/docs/new-payments-platform/key-dates-for-new-payments-platform.pdf 

 

http://apca.com.au/docs/new-payments-platform/key-dates-for-new-payments-platform.pdf
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Rodzaje opłat 

Przyjęto założenie, że przychody z opłat pobieranych od jego uczestników mają pokrywać 

koszty funkcjonowania systemu. Bank Rezerwy Australii jest w trakcie analizy możliwej do 

przyjęcia struktury opłat. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

Australijska platforma do prowadzenia rozliczeń płatności natychmiastowych składać się 

będzie z trzech głównych części: podstawowego modułu rozliczeniowego, tzw. Basic 

Infrastructure, modułu FSS będącego integralną częścią systemu RITS prowadzonego przez 

Bank Rezerwy Australii oraz z interfejsu dostępowego overlay services. Płatności będą 

przekazywane do modułu rozliczeniowego za pośrednictwem overlay services lub poprzez 

uczestników systemu posiadających otwarte rachunki w module centralnym systemu RITS i 

w module FSS, którzy będą mogli kierować zlecenia bezpośrednio do modułu 

rozliczeniowego bez udziału overlay services. Rozliczenia płatności w systemie będą 

prowadzone w czasie rzeczywistym, jedno zlecenie po drugim, w oparciu o środki 

zgromadzone na specjalnych rachunkach rozliczeniowych uczestników prowadzonych w 

module FSS. Następnie, po rozliczeniu każda płatności będzie kierowana przez system do 

rozrachunku międzybankowego w module FSS. Uczestnicy bezpośredni systemu będą 

posiadać dwa rachunki: główny – prowadzony bezpośrednio w systemie RITS oraz 

rozliczeniowy – prowadzony w module FSS, dedykowany tylko do rozliczeń płatności 

natychmiastowych. Środki zgromadzone na obu rachunkach stanowić będą łącznie całkowite 

saldo danego uczestnika bezpośredniego. Moduł FSS działać będzie w trybie 24-godzinnym, 

natomiast główny system RITS funkcjonuje w ramach określonych godzin operacyjnych od 

poniedziałku do piątku. W celu lepszego zarządzania płynnością uczestnicy systemu określą 

wyjściowy, minimalny i maksymalny poziom salda swojego rachunku rozliczeniowego w 

module FSS. W godzinach operacyjnych systemu RITS, w sytuacji gdy saldo rachunku 

rozliczeniowego uczestnika w module FSS będzie niższe od określonego dla niego 

minimalnego poziomu, nastąpi automatyczne zasilenie jego rachunku rozliczeniowego do 

poziomu wyjściowego środkami pochodzącymi z rachunku głównego uczestnika 

prowadzonego w systemie RITS. Jeśli saldo rachunku rozliczeniowego uczestnika w module 

FSS będzie wyższe od maksymalnego poziomu określonego dla tego uczestnika, wówczas 

automatycznie obciążony zostanie rachunek rozliczeniowy uczestnika o kwotę zgromadzoną 

ponad ustalony dla niego poziom wyjściowy i uznany tą kwotą jego rachunek główny 

prowadzony w systemie RITS. Na koniec dnia operacyjnego w systemie RITS wszystkie 

środki z rachunku głównego uczestnika zostaną przekazane na jego rachunek rozliczeniowy 

w module FSS w celu zapewnienia większej puli środków na realizację płatności 

natychmiastowych poza godzinami operacyjnymi systemu RITS. Jeśli środki na rachunku 

rozliczeniowym uczestnika będą niewystarczające do zrealizowania płatności, to system ją 

odrzuci. W momencie rozpoczęcia kolejnego dnia operacyjnego w systemie RITS, 
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przeprowadzane będzie automatyczne ustalenie salda rachunku rozliczeniowego uczestnika 

w module FSS do poziomu podstawowego – ewentualna nadwyżka ponad poziom 

podstawowy przekazywana jest na rachunek główny uczestnika w systemie RITS. Na 

Schemacie 2.7 przedstawiono sposób przeprowadzania rozliczeń w systemie NPP. 

Schemat 2.7 Planowany proces rozliczania płatności w systemie NPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.rba.gov.au 

W ramach powyższego procesu będą realizowane następujące czynności: 

1. Bank nadawcy składa zlecenie płatnicze do modułu podstawowego systemu tzw. Basic 

Infrastructure. 

2. W systemie dokonywana jest walidacja zlecenia, które przekazywane jest następnie do 

banku odbiorcy. 

3. Bank odbiorcy potwierdza poprawność otrzymanego zlecenia, wysyłając zwrotną 

informację o tym fakcie do modułu podstawowego. 

4. Z modułu podstawowego systemu wysłane jest do banku nadawcy potwierdzenie 

poprawności zlecenia przez bank odbiorcy. 

5. Z modułu podstawowego wysyłany jest do modułu FSS komunikat z żądaniem 

przeprowadzenia rozrachunku płatności. Rozrachunek międzybankowy polega na 

obciążeniu rachunku rozliczeniowego banku nadawcy i uznaniu rachunku banku 

odbiorcy prowadzonych w module FSS. 

6. Z modułu FSS przekazywana jest do modułu podstawowego informacja o 

przeprowadzeniu rozrachunku płatności. 
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7. Z modułu podstawowego wysyłane jest do banku nadawcy i banku odbiorcy 

potwierdzenie przeprowadzenia rozrachunku płatności. 

Rola banku centralnego 

Rola Banku Rezerwy Australii w systemie NPP jest kluczowa. Przede wszystkim bank ten był 

inicjatorem przeprowadzenia zmian w australijskim systemie płatniczym wpływających na 

przyspieszenie rozliczeń, które doprowadziły do stworzenia koncepcji budowy systemu 

płatności natychmiastowych (patrz: przesłanki utworzenia systemu NPP). 

Ponadto, Bank Rezerwy Australii, jako agent rozrachunkowy, będzie odpowiedzialny za 

przeprowadzanie rozrachunku płatności w pieniądzu banku centralnego, który odbywa się z 

wykorzystaniem rachunków rozliczeniowych uczestników prowadzonych w module FSS. 

Ważną kwestią jest również prowadzenie modułu FSS, stanowiącego integralną część 

systemu, której właścicielem będzie Bank Rezerwy Australii. 

Ostatnią rolą, jaką będzie pełnił bank centralny w stosunku do systemu NPP, jest nadzór 

(typu oversight) nad systemem. RITS, którego elementem będzie moduł FSS, jest uznany za 

tzw. system wyznaczony, do którego stosowane są międzynarodowe zasady PFMIs, określone 

przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Funkcja nadzorcza nie jest sprawowana 

bezpośrednio przez bank centralny, lecz należy do głównych zadań Payments System Board, 

której przewodniczącym jest Prezes Banku Rezerwy Australii. Głównym celem sprawowania 

tego nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemów płatności w Australii, w 

tym w szczególności systemu RITS. W praktyce nadzór ten polega na prowadzeniu stałego 

monitoringu nadzorowanego systemu oraz przeprowadzaniu jego oceny pod kątem 

spełniania zasad PFMIs. Począwszy od 2013 r., PSB przeprowadza coroczną samoocenę 

systemu RITS. 

Rozwój systemu 

Jak wcześniej wspomniano, system NPP będzie działał na zasadzie platformy rozliczeniowej i 

można się spodziewać, że od momentu jego uruchomienia będą dołączane w jego schemat 

rozliczeniowy kolejne usługi overlay services.  
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3. Kierunki rozwoju systemów płatności 

natychmiastowych w Polsce z 

uwzględnieniem badania ankietowego 

banków 

W Polsce funkcjonują dwa systemy płatności natychmiastowych. Pierwszy z nich, Express 

Elixir prowadzony jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., zaś drugi, o nazwie System 

Płatności BlueCash, prowadzi Blue Media S.A. Funkcjonowanie w Polsce od prawie trzech lat 

ww. systemów stawia nasz kraj w gronie europejskich pionierów wdrażania tego rodzaju 

rozwiązań, świadczy o nowoczesności i wysokim poziomie rozwoju polskiego systemu 

płatniczego oraz o podążaniu za wymaganiami współczesnego świata w zakresie potrzeby 

przyspieszania realizacji zobowiązań. W niniejszym rozdziale przedstawiony jest opis i 

zasady funkcjonowania systemów Express Elixir oraz BlueCash, obu z uwzględnieniem 

odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie skierowanej do operatorów systemów płatności 

natychmiastowych, oraz ich porównanie. Dodatkowo zamieszczono w nim również opis 

usługi płatności mobilnych P2P, które będą realizowane z poziomu użytkownika aplikacji 

mobilnej BLIK dostarczanej przez Polski Standard Płatności sp. z o.o., i kierowane do 

rozliczenia w systemie Express Elixir. Niniejsza część opracowania zawiera również wyniki 

ankiety skierowanej do banków nt. systemów płatności natychmiastowych. 

3.1. System Express Elixir 

System Express Elixir został uruchomiony w czerwcu 2012 r. przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową S.A. (KIR S.A.) pod roboczą nazwą System Rozliczeń Płatności 

Natychmiastowych. Był to drugi w Europie, po brytyjskim FPS, system płatności 

natychmiastowych. KIR S.A. jako właściciel i zarazem operator systemu posiada wieloletnie 

doświadczenie w zakresie dokonywania rozliczeń płatności detalicznych na rynku polskim 

wynikające m.in. z prowadzenia od 1994 r. największego pod względem obrotów i wolumenu 

transakcji w złotych systemu Elixir oraz od 2005 r. pierwszego i jedynego systemu w Polsce 

rozliczającego płatności detaliczne w walucie euro – Euro Elixir. Poniżej zamieszczony jest 

szczegółowy opis systemu Express Elixir wraz z informacjami przekazanymi przez KIR S.A. 

w odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie skierowanej przez NBP do operatorów 

systemów płatności natychmiastowych. 

Przesłanki utworzenia systemu 

Wdrożenie systemu wpisuje się w trendy zachodzące na rynku usług płatniczych objawiające 

się skracaniem czasu rozliczania płatności i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego 

typu usługi. Płatności natychmiastowe mogą być wykorzystane w szeregu zastosowań, 
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zarówno dla klientów detalicznych (np. płatności rachunków przy bliskim terminie zapłaty, 

szybkie przekazywanie środków między osobami prywatnymi, spłaty w ostatniej chwili rat 

kredytów i zadłużenia na kartach kredytowych, zapłata za usługi, opłaty u notariusza), jak i 

przez przedsiębiorstwa (płatności za towary i usługi, płatności zobowiązań, wypłaty pensji) w 

celu lepszego zarządzania płynnością. Przeprowadzone przez KIR S.A. badania sondażowe 

wykazały, że płatności natychmiastowe są usługą oczekiwaną przez klientów banków. 

Respondenci wykazali wysoką gotowość do korzystania z tego typu usług. KIR S.A., będąc 

aktywnym uczestnikiem rynku nowoczesnych, elektronicznych usług rozliczeniowych, 

podjęła decyzję o konieczności szybkiego wdrożenia systemu płatności natychmiastowych, 

mając przy tym na uwadze konieczność stworzenia rozwiązania o wysokim standardzie 

bezpieczeństwa i stabilności, umożliwiającego uczestnikom kreowanie nowych produktów i 

usług na bazie bezpośredniego przelewu wykonywanego w czasie liczonym w sekundach. 

Model biznesowy 

System powstał w celu przeprowadzania transferu środków pieniężnych, z różnych tytułów 

prawnych, pomiędzy nadawcą a odbiorcą, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Produkt ten 

kierowany jest głównie do banków.  

Końcowym odbiorcą usługi płatności natychmiastowej jest klient banku (osoba fizyczna, małe 

lub średnie przedsiębiorstwo bądź klient korporacyjny), zaś każdy bank we własnym zakresie 

decyduje o kanałach dostępu do usługi oraz polityce opłat. 

Wyzwania podczas budowy systemu 

Przed ostatecznym uzgodnieniem kształtu systemu KIR S.A. przeprowadziła liczne 

konsultacje z bankami, przyszłymi potencjalnymi użytkownikami systemu. Uzgodnienie 

modelu rozliczeń i schematu wymiany komunikatów oraz określenie parametrów 

wydajnościowych stanowiło podwaliny projektu i miało kluczowy wpływ na przyszły kształt 

systemu.  

To, na czym szczególnie zależało KIR i co można określić wyzwaniem podczas budowy 

systemu, to wyeliminowanie ryzyka kredytowego w procesie rozliczeń oraz umożliwienie 

bezpośrednich przelewów w czasie liczonym w sekundach przy jednoczesnym założeniu, iż 

proces integracji dla banków powinien być maksymalnie prosty. To ostatnie założenie 

osiągnięto dzięki wykorzystaniu mechanizmów stosowanych przez banki na potrzeby innych 

usług rozliczeniowych świadczonych przez Izbę, a jednocześnie bazowaniu na uznanych 

standardach (np. ISO 20022, Web Services itp.).  

Z biznesowego punktu widzenia kluczowym wyzwaniem, począwszy od rozpoczęcia prac 

nad budową systemu i istniejącym także obecnie, pozostaje objęcie zasięgiem przelewów 

natychmiastowych klientów wszystkich banków w Polsce. Z uwagi na brak obowiązkowego 
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uczestnictwa w systemie, tempo rozwoju usługi jest  znacznie niższe niż w przypadku 

podobnych systemów w innych krajach europejskich (np. Wielkiej Brytanii). 

Korzyści dla uczestników systemu oraz klientów końcowych 

Operator systemu Express Elixir jako główne korzyści uczestnictwa w tym systemie wskazał 

możliwość kreowania  nowych produktów w ofercie banku w oparciu o system Express Elixir, 

uzyskanie dodatkowego przychodu z usług rozliczeniowych oraz utrzymanie atrakcyjnej 

oferty produktowej dla klientów. Poza tym przystąpienie do systemu, zdaniem KIR S.A., 

powoduje wzmocnienie marki banku poprzez wdrożenie nowoczesnego produktu 

odpowiadającego potrzebom klientów oraz uzyskanie przewagi / dotrzymanie kroku 

konkurencji w kontekście rosnącej popularności przelewów natychmiastowych na rynku. 

Jednocześnie, dzięki wdrażaniu rozwiązań takich jak przelewy mobilne typu P2P, bazujących 

na systemie Express Elixir, banki mogą konkurować z globalnymi graczami na rynku 

płatności. 

Konieczne dostosowania i bariery wejścia 

Uczestnictwo w systemie wiąże się z koniecznością dostosowania systemu informatycznego 

banku do komunikacji z systemem Express Elixir oraz umożliwieniem realizacji uznań w 

czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jako bariery wejścia do systemu wskazane zostały przez 

operatora utrzymywanie środków na nieoprocentowanym rachunku rozliczeniowym, a także 

ograniczona liczba banków uczestniczących w systemie. Z biznesowego punktu widzenia ten 

ostatni z wymienionych czynników był i jest nader często podnoszony przez banki, z uwagi 

na ograniczony zasięg płatności, a przez to całej usługi. 

Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

W systemie Express Elixir obsługiwane są obecnie polecenia przelewu, które mogą być 

dokonywane za pośrednictwem bankowości internetowej bądź w oddziale banku przez osoby 

indywidualne lub firmy. W systemie do wymiany komunikatów płatniczych stosowany jest 

standard ISO 20022 oraz standard CSV, bazujący na „formacie” Elixir. 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

System dostępny jest w trybie 24/7/365. Realizacja płatności odbywa się w czasie kilkunastu 

sekund od momentu złożenia zlecenia w systemie. Niektórzy uczestnicy nie zapewniają 

jednak swoim klientom dostępu do systemu 24h na dobę, wyłączając go np. na czas 

weekendu, oraz ograniczają dostęp do systemu tylko do klientów korporacyjnych.  
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Rodzaje uczestnictwa 

W systemie Express Elixir przewidziany jest tylko bezpośredni rodzaj uczestnictwa. W 

związku z tym, że system Express Elixir nie jest tzw. wskazanym systemem płatności35, w 

którym występuje ryzyko systemowe, jego uczestnikami mogą być również instytucje 

płatnicze lub instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 873 j.t.), zwanej dalej „ustawą o usługach 

płatniczych”, będące dostawcami usług płatniczych, które mogą być uczestnikami systemu 

płatności w rozumieniu art. 1 pkt 5 i 9 ustawy 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 2013 r., poz. 246 j.t.), zwanej dalej „ustawą o 

ostateczności rozrachunku”. Wymogiem uczestnictwa w systemie Express Elixir jest 

posiadanie rachunku bieżącego prowadzonego przez NBP w systemie SORBNET2.  

Każdy uczestnik może zarejestrować w systemie jedną lub więcej tzw. jednostek uczestnika 

(wyodrębniona jednostka zgłoszona przez uczestnika, np. oddział banku), które są 

jednoznacznie identyfikowane przez numer lub numery rozliczeniowe. Jednostka uczestnika 

może samodzielnie składać i przyjmować zlecenia płatności w systemie. Obecnie 

uczestnikami systemu jest 10 banków. Dostęp do systemu Express Elixir za pośrednictwem 

banku zrzeszającego posiada również 5 banków spółdzielczych. Możliwością podłączenia do 

systemu zainteresowane są również podmioty mające status krajowych instytucji płatniczych, 

pośredniczące w dokonywaniu płatności (m.in. punkty kasowe, firmy pośredniczące w 

przekazach pieniężnych, w tym zagranicznych), a także firmy udzielające szybkich pożyczek 

oraz Domy Maklerskie. 

Kwotowe limity zleceń 

W systemie ustanowiony jest maksymalny limit dla jednego zlecenia na poziomie 100.000 zł. 

W praktyce większość uczestników systemu stosuje jednak dla swoich klientów 

indywidualnych o wiele niższe limity. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

Rozliczanie płatności w systemie Express Elixir oparte jest o model depozytowy, czyli tzw. 

prefinansowanie. Na potrzeby rozliczeń systemu Express Elixir w systemie SORBNET2 

prowadzony jest przez NBP specjalny rachunek rozliczeniowy KIR S.A., zasilany przez 

uczestników w celu zapewnienia odpowiedniej płynności poszczególnych uczestników w 

systemie. Rachunek ten ma charakter rachunku powierniczego w rozumieniu art. 59 ustawy z 

                                                                                                                                                                                                                         
35 Systemy płatności, w których istnieje ryzyko systemowe określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 

czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 998). 

Obecnie do tej grupy systemów zaliczone są na podstawie ww. rozporządzenia systemy Elixir i Euro Elixir prowadzone 

przez KIR S.A. 
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dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 j.t.) i jest wykorzystywany 

wyłącznie na potrzeby dokonywania rozliczeń w systemie Express Elixir, a gromadzone na 

nim mogą być wyłącznie środki powierzone KIR S.A. przez uczestników systemu. W 

przypadku gdy uczestnik nie zapewni odpowiednich środków (płynności), kierowana przez 

niego do systemu płatność jest odrzucana.  

Środki, którymi uczestnik zasila rachunek rozliczeniowy w systemie SORBNET2, są 

automatycznie odzwierciedlane księgowo przez KIR S.A. na prowadzonym w systemie 

Express Elixir koncie wewnętrznym uczestnika, którego saldo decyduje o możliwości 

składania przez niego zleceń płatności w systemie. Rozliczenie płatności w systemie odbywa 

się w czasie rzeczywistym, jedno zlecenie po drugim. Saldo konta wewnętrznego zmieniane 

jest dynamicznie, wraz z rozliczaniem przez system poszczególnych zleceń płatności. W 

przypadku braku płynności na koncie wewnętrznym uczestnika jego zlecenia płatności są 

odrzucane (system nie przewiduje żadnego mechanizmu kolejkowania). Każdy z uczestników 

definiuje dla swojego konta wewnętrznego limit podstawowy, określający kwotę, jaką 

uczestnik deklaruje wpłacić na rachunek rozliczeniowy w momencie przystępowania do 

systemu. Do jednego konta wewnętrznego może być przypisana więcej niż jedna jednostka 

uczestnika. Uczestnicy mają ciągły dostęp do informacji o saldach na swoich kontach 

wewnętrznych i są jednocześnie zobowiązani do ich monitorowania. Poza tym, zasady 

funkcjonowania systemu Express Elixir przewidują automatyczne powiadamianie uczestnika 

o niskim saldzie konta wewnętrznego tj. o fakcie osiągnięcia opisanego poniżej limitu 

dolnego. 

W systemie uruchamiany jest cyklicznie (raz dziennie) proces dostosowywania płynności, 

skutkujący przekazaniem z rachunku rozliczeniowego KIR S.A. na rachunek danego 

uczestnika w systemie SORBNET2 ewentualnej nadwyżki ponad określony limit 

podstawowy, o ile nadwyżka ta jest nie mniejsza niż zdefiniowana przez uczestnika kwota 

minimalna do wypłaty. W wyniku tego procesu następuje pomniejszenie salda konta 

wewnętrznego danego uczestnika o kwotę nadwyżki, o której mowa powyżej. Proces 

dostosowania płynności realizowany jest w każdym dniu operacyjnym systemu SORBNET2, 

między godziną 15.00 a 16.00. W momencie, gdy saldo konta wewnętrznego zmniejszy się 

poniżej poziomu określanego jako limit dolny (może on wynosić min. 20% limitu 

podstawowego i nie może wynosić mniej niż 500.000 zł), operator systemu niezwłocznie 

informuje o tym uczestnika, który zobowiązany jest do zasilenia rachunku rozliczeniowego 

dodatkową kwotą. Informacje związane z transakcjami za dany dzień przekazywane są 

codziennie uczestnikom w plikach rekoncyliacyjnych. W plikach tych udostępniane są 

jednostkom uczestników wybrane informacje o przetworzonych w systemie transakcjach, 

które mogą również służyć do identyfikacji ewentualnych niespójności powstałych w procesie 

realizacji zleceń płatności w systemie lub po dowolnej ze stron transakcji. Pełny proces 

dokonywania płatności w systemie Express Elixir przedstawia Schemat 3.1. 
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Schemat 3.1 Proces rozliczania płatności w systemie Express Elixir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ramach powyższego procesu realizowane są następujące czynności: 

1. Nadawca płatności składa w swoim banku (Banku nadawcy) zlecenie płatnicze. 

2. Bank nadawcy zabezpiecza środki na pokrycie tego zlecenia płatniczego (np. zakłada 

blokadę na rachunku bankowym nadawcy płatności – sposób implementacji mechanizmu 

blokady pozostaje w gestii uczestnika systemu) i informuje nadawcę płatności o przyjęciu 

zlecenia płatniczego. 

3. Bank nadawcy przesyła zlecenie płatności do systemu. Zlecenie to nie może być odwołane 

od chwili wprowadzenia go do systemu. 

4. System weryfikuje wprowadzone zlecenie płatności (wykonuje odpowiednie walidacje 

techniczne i biznesowe, a w szczególności sprawdza, czy bank nadawcy posiada 

odpowiednie środki na swoim koncie wewnętrznym w systemie). 

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji system dokonuje blokady środków na koncie 

wewnętrznym uczestnika na kwotę równą kwocie otrzymanego zlecenia płatności i wysyła 

do banku nadawcy potwierdzenie przyjęcia tego zlecenia płatności.  

6. System przesyła do banku odbiorcy komunikat z żądaniem autoryzacji. Bank odbiorcy 

dokonuje weryfikacji rachunku odbiorcy płatności i w przypadku pozytywnego wyniku 

przesyła do systemu komunikat zawierający potwierdzenie wykonania autoryzacji. 

7. System po otrzymaniu komunikatu z potwierdzeniem autoryzacji w ramach jednej 

operacji: 

a) zdejmuje blokadę z konta wewnętrznego banku nadawcy; 

b) obciąża konto wewnętrzne banku nadawcy; 

c) uznaje konto wewnętrzne banku odbiorcy. 

Informacja o rozliczeniu zlecenia płatności w systemie jest przekazywana do banku 

nadawcy oraz banku odbiorcy. 
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8. Bank nadawcy obciąża rachunek nadawcy płatności natychmiast po otrzymaniu z systemu 

informacji, o której mowa w pkt 7. 

9. Bank odbiorcy uznaje rachunek odbiorcy płatności natychmiast po otrzymaniu z systemu 

informacji, o której mowa w pkt 7. 

10. W ramach procesu dostosowania płynności realizowanego pomiędzy godziną 15:00 a 16:00 

w dni pracy systemu SORBNET2, KIR S.A. obciąża rachunek rozliczeniowy systemu i 

uznaje rachunki uczestników w systemie SORBNET2 kwotą stanowiącą nadwyżkę ponad 

zdefiniowany przez uczestnika limit podstawowy. 

11. KIR dokonuje pomniejszenia salda konta wewnętrznego danego uczestnika o kwotę 

wypłaconej nadwyżki, o której mowa w pkt 10. 

12. W sytuacji, gdy saldo konta wewnętrznego uczestnika spada poniżej poziomu limitu 

dolnego uczestnika, z systemu wysyłany jest do uczestnika specjalny alert z informacją o 

przekroczeniu tego limitu. 

13. W celu uzupełnienia środków powyżej limitu dolnego, uczestnik obciąża swój rachunek w 

systemie SORBNET2 i uznaje rachunek rozliczeniowy systemu odpowiednią kwotą. 

14. KIR dokonuje zwiększenia salda konta wewnętrznego uczestnika o kwotę dokonanego 

przez uczestnika zasilenia rachunku rozliczeniowego systemu. 

 

Rodzaje opłat 

 

Do podstawowych opłat pobieranych od uczestników systemu należą jednorazowe opłaty za 

przystąpienie do systemu oraz za przyłączenie do środowiska produkcyjnego każdej 

dodatkowej (powyżej trzech) jednostki uczestnika. Jeśli chodzi o opłaty za nadane i rozliczone 

zlecenia płatności, to są one pobierane w cyklu miesięcznym, a ich wysokość zależy od 

wolumenu zleceń zrealizowanych w danym miesiącu przez uczestnika – im jest on większy, 

tym niższa jest jednostkowa cena zlecenia oraz od wartości pojedynczego zlecenia. 

Jeśli chodzi o opłaty pobierane za dokonanie przelewu natychmiastowego od użytkowników 

końcowych systemu, to ich wysokość leży w gestii każdego z banków – uczestników systemu. 

Obecnie opłata pobierana od klientów indywidualnych przez banki za dokonanie tego 

rodzaju przelewu zawiera się w przedziale od 0 do maksymalnie 10 zł. 

 

Rola banku centralnego 

 

NBP, jako podmiot mający prowadzić rachunek rozliczeniowy na potrzeby systemu Express 

Elixir, był aktywnie zaangażowany w prace nad określeniem szczegółów sposobu 

realizowania zleceń na tym rachunku. Współpraca z KIR S.A. przede wszystkim polegała na 

uzgodnieniu sposobu przeprowadzania opisanego wyżej procesu dostosowywania płynności 

z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych w systemie SORBNET oraz 

rachunku powierniczego KIR S.A. Zastosowane ostatecznie rozwiązania skutkowały m.in. 

koniecznością dokonania zmian w module centralnym jeszcze poprzedniej wersji systemu 

SORBNET oraz przygotowaniem i przekazaniem KIR S.A. dedykowanego modułu 

umożliwiającego dostęp do jej rachunku powierniczego. Od strony prawnej zaistniała również 

potrzeba przygotowania zmian w umowie z bankami w sprawie warunków otwierania i 
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prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET2 oraz określenia w oddzielnej 

umowie pomiędzy NBP a KIR S.A. zasad prowadzenia rachunku powierniczego. Oprócz ww. 

współpracy, NBP pełni w stosunku do systemu Express Elixir również rolę instytucji 

powierniczej oraz sprawuje nad nim nadzór systemowy (typu oversight). 

Rola instytucji powierniczej polega na wspomnianym wcześniej prowadzeniu przez NBP w 

systemie SORBNET2 rachunku rozliczeniowego KIR S.A., na którym gromadzone są środki 

powierzone KIR S.A. przez uczestników na potrzeby zabezpieczenia rozliczeń w systemie 

Express Elixir. Saldo rachunku powierniczego może być tylko dodatnie lub równe zero, zaś 

sam rachunek może być obciążany wyłącznie przez KIR S.A. na podstawie zleceń płatniczych 

wystawianych we własnym imieniu. Uznanie rachunku następuje natomiast na podstawie 

zleceń płatniczych wystawianych przez uczestników systemu Express Elixir. Obciążanie przez 

KIR S.A. i uznawanie przez uczestników systemu rachunku powierniczego może odbywać się 

tylko od poniedziałku do piątku w godzinach operacyjnych systemu SORBNET2. 

Rola nadzorcza NBP polega na tym, że Prezes NBP sprawuje nadzór nad systemami płatności, 

w tym również nad systemem Express Elixir. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o ostateczności 

rozrachunku, prowadzenie systemów płatności wymaga uzyskania zgody Prezesa NBP. W 

ramach tego zadania, przed uruchomieniem systemu Express Elixir, NBP przeprowadził 

kompleksową ocenę nadzorczą złożonego przez KIR SA wniosku o utworzenie nowego 

systemu płatności pod kątem zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania 

systemu  oraz zgodności zasad funkcjonowania systemu z przepisami prawa polskiego. Na 

podstawie wyników tej oceny, Prezes NBP wydał w grudniu 2011 r. zgodę na prowadzenie 

przez KIR S.A. Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (od marca 2012 r. nastąpiła 

zmiana nazwy na system Express Elixir). Ocenie nadzorczej poddawana jest także każda 

ewentualna zmiana zasad funkcjonowania systemu, której zamiar wprowadzenia musi być 

zgłoszony do NBP przez podmiot prowadzący system. Po jej dokonaniu, Prezes NBP wydaje 

w drodze decyzji administracyjnej zgodę bądź jej brak na wprowadzenie przedmiotowych 

zmian. Podczas przeprowadzania oceny nadzorczej wykorzystywane są międzynarodowe 

standardy opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych – CPs. Do tej pory, w 

odniesieniu do systemu Express Elixir, Prezes NBP wydał trzy decyzje w sprawie zgłoszonych 

przez operatora systemu propozycji zmian zasad jego funkcjonowania. 

W tym miejscu należy również wspomnieć, iż obecnie prowadzone są prace nad koncepcją 

przystąpienia NBP do systemu Express Elixir. Uczestnictwo NBP w tym systemie 

umożliwiłoby realizację płatności w trybie natychmiastowym klientom NBP, dla których 

prowadzone są rachunki w Oddziałach Okręgowych NBP (w tym rachunki obsługi budżetu 

państwa), lub na rzecz tych klientów. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jednak 

jeszcze podjęta i będzie wymagała konsultacji m.in. z Ministerstwem Finansów. 

Dane statystyczne 

W I kwartale 2015 r. w systemie Express Elixir zrealizowano ponad 331 tys. zleceń o łącznej 

wartości przekraczającej 1,454 mld zł. Średnia wartość jednego zlecenia w tym okresie 
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wyniosła 4.387,90 zł. Wykresy 3.1 i 3.2 przedstawiają liczbę zleceń zrealizowanych w 

poszczególnych kwartałach oraz ich wartość. 

Wykres 3.1. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie Express Elixir 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KIR S.A. 

Wykres 3.2. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie Express Elixir 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KIR S.A. 

Jak widać na powyższych wykresach, zarówno liczba, jak i wartość zleceń zrealizowanych w 

systemie Express Elixir dynamicznie rośnie od momentu jego uruchomienia aż do IV kwartału 

2014 r. Dopiero w I kwartale 2015 r. wystąpił nieznaczny spadek tych wartości w porównaniu 

do poprzedniego okresu. Może to oznaczać zmniejszenie dynamiki wzrostu lub jego czasowe 

zatrzymanie przy obecnej liczbie uczestników systemu.  

Jeśli chodzi o liczbę zleceń zrealizowanych w systemie w podziale na trzy przedziały czasowe 

doby, to w I kwartale 2015 r. zdecydowanie najwięcej zleceń, bo aż 65%, zrealizowano 
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pomiędzy godziną 08:00 a 16:00, a najmniej – 4% między godziną 00:00 a 8:00 (Wykresy 3.3 i 

3.4).  

Wykres 3.3. Liczba zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w systemie Express 

Elixir w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KIR S.A. 

Wykres 3.4. Procentowy udział liczby zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w 

systemie Express Elixir w I kwartale 2015 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KIR S.A. 

Wartość zleceń zrealizowanych w przedziale pomiędzy godzinami 8:00 a 16:00, podobnie jak 

ich liczba, również była największa i wyniosła 1,167 mld zł, a jej procentowy udział w 

wartości wszystkich zrealizowanych zleceń w systemie wyniósł aż 80% (Wykresy 3.5 i 3.6). 
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Wykres 3.5. Wartość zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w systemie Express 

Elixir w I kwartale 2015 r 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KIR S.A. 

Wykres 3.6. Procentowy udział wartości zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w  

systemie Express Elixir w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KIR S.A. 

Rozwój systemu 

Na podstawie przedstawionych powyżej danych statystycznych widać, że pod względem 

liczby zrealizowanych płatności i obrotów system stale się rozwija, jednakże obsługiwane 

wolumeny są w dalszym ciągu stosunkowo niskie, w szczególności w porównaniu do tych, 

które są realizowane np. w systemie Elixir (patrz Rozdział 3.4). Mała liczba uczestników 

systemu, których jest obecnie zaledwie 10, ogranicza znacząco zasięg usługi i nie przyczynia 

się tym samym do dynamicznego rozwoju systemu. W związku z tym, za najważniejszy 
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operator systemu uznaje osiągnięcie „masy krytycznej”, tj. objęcie usługą większości klientów 

banków w Polsce. Przystąpienie kolejnych uczestników powoduje znaczne zwiększenie 

wolumenu transakcji, a dodatkowo rosnący krąg potencjalnych odbiorców i nadawców 

przelewów podnosi atrakcyjność systemu w oczach pozostałych banków, nieuczestniczących 

wcześniej w rozliczeniach. KIR S.A. zakłada, że istotnym wydarzeniem w rozwoju Express 

Elixir będzie wdrożenie w 2015 r. rozliczeń przelewów mobilnych typu P2P generowanych z 

poziomu aplikacji mobilnej BLIK, które otworzą możliwość dokonywania płatności 
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natychmiastowych na urządzeniach mobilnych również klientom tych banków, które nie 

oferują przelewów Express Elixir w tradycyjnych kanałach bankowości.  

Do bardziej dynamicznego rozwoju systemu Express Elixir może się również przyczynić 

ustanowienie interoperacyjnego połączenia z zagranicznymi systemami płatności 

natychmiastowych. Techniczne połączenie systemu z innymi systemami płatności 

natychmiastowych w Europie mogłoby nastąpić w ramach propozycji przedstawionej przez 

Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych – EACHA (European Automated Clearing 

House Association), którego aktywnym członkiem jest KIR S.A. (patrz szerzej rozdział 2.1). 

Takie rozwiązanie umożliwiłoby wymianę płatności w trybie natychmiastowym pomiędzy 

klientami banków z różnych krajów UE niezależnie od waluty rozliczenia. Jeżeli chodzi o 

rynek polski, to kwestia interoperacyjności mogłaby w dłuższej perspektywie również w 

pewnym stopniu wpływać na rozwój usługi i np. zostać osiągnięta poprzez zastosowanie 

ogólnie uznanych norm i standardów, jak chociażby ISO 20022 , przy czym, jeżeli zakładać, iż 

interoperacyjność ma umożliwić wysyłanie transakcji do banków niebędących uczestnikami 

żadnego z obecnych na rynku systemów płatności natychmiastowych, to takowa może zostać 

zrealizowana np. poprzez bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo w systemie 

niebankowych instytucji płatniczych. Z informacji przekazanych przez KIR S.A. w kierowanej 

do niej ankiecie wynika, że Izba przewiduje stopniową, naturalną migrację płatności 

realizowanych w systemie Elixir do systemu Express Elixir, wraz z upowszechnianiem się 

płatności natychmiastowych. Proces ten wynikać będzie m.in. z upowszechnienia się płatności 

mobilnych typu P2P oraz konkurencji ze strony globalnych operatorów płatności. Wsparciem 

tego procesu może być decyzja środowiska o wdrożeniu standardów SEPA w rozliczeniach 

krajowych właśnie w oparciu o system Express Elixir. Zaobserwowano także, że istotny 

wpływ na wzrost wolumenu transakcji ma obniżenie opłaty za realizację przelewu, pobieranej 

przez banki od klienta końcowego. Zdaniem KIR S.A., upowszechnienie płatności 

natychmiastowych, czy to w wymiarze internetowym, czy w mobilnym, przyczyni się do 

rozwoju obrotu bezgotówkowego. 

Wspomniane wcześniej ewentualne uczestnictwo NBP w systemie Express Elixir byłoby 

również pozytywnym impulsem do dalszego rozwoju tego systemu oraz mogłoby skłonić 

kolejne banki komercyjne do przystępowania do systemu, a tym samym przyspieszyć obrót 

pieniężny w Polsce. 

 

 

 



Kierunki rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce z uwzględnieniem badania ankietowego banków 

  64    Narodowy Bank Polski 

3.2. System płatności BlueCash 

System Płatności BlueCash został uruchomiony przez spółkę Blue Media w listopadzie 2012 r. 

jako drugi system płatności natychmiastowych w Polsce36. Jego cechą charakterystyczną jest 

możliwość realizacji płatności nie tylko pomiędzy uczestnikami systemu, lecz również 

płatności dokonywanych zarówno przez nadawcę będącego klientem uczestnika systemu, jak 

i nadawcę będącego klientem banku, który nie jest uczestnikiem systemu. Odbiorcą płatności 

może być zaś zarówno klient uczestnika systemu, jak i klient banku, który nie jest 

uczestnikiem systemu. W związku z powyższym płatności w systemie BlueCash mogą być 

realizowane w ramach czterech różnych wariantów zależnie od tego, czy banki prowadzące 

rachunki użytkowników (nadawcy i odbiorcy) są uczestnikami systemu czy też nie. Poniżej 

przedstawiony jest szczegółowy opis systemu BlueCash oraz dodatkowe informacje 

przekazane przez Blue Media S.A. w odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie 

skierowanej przez NBP do operatorów systemów płatności natychmiastowych. 

Przesłanki utworzenia systemu  

Główną przesłanką utworzenia systemu było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku, który, 

zdaniem operatora, wykazywał zapotrzebowanie na tego typu usługi. Zdaniem operatora 

systemu, największym wyzwaniem podczas jego budowy była integracja z systemami 

informatycznymi banków, ze względu na różnorodność tych systemów i specyfiki ich 

działania. 

Model biznesowy   

System płatności BlueCash jest rozwiązaniem mającym na celu transfer środków pieniężnych 

z różnych tytułów prawnych, pomiędzy nadawcą a odbiorcą, w czasie rzeczywistym, z 

wykorzystaniem mechanizmów systemu informatycznego oraz systemów informatycznych 

uczestników systemu. Końcowym odbiorcą usługi płatności natychmiastowej jest klient 

banku (osoba fizyczna bądź klient korporacyjny).  

Korzyści dla uczestników systemu oraz klientów końcowych 

Zdaniem operatora systemu, uczestnictwo banku w systemie podnosi konkurencyjność i 

atrakcyjność jego oferty w zakresie bankowości elektronicznej, w tym również mniejszych 

podmiotów takich jak banki spółdzielcze, budując wizerunek banku nowoczesnego, 

zaawansowanego technologicznie i otwartego na potrzeby oraz oczekiwania klientów. 

Ponadto implementacja systemu przez uczestnika stanowi dla niego źródło dodatkowych 

                                                                                                                                                                                                                         
36 Spółka Blue Media S.A. przed uruchomieniem systemu płatności BlueCash świadczyła usługę szybkich przelewów 

BlueCash, w ramach której pośredniczyła w przekazywaniu zleceń klientów banków poprzez otwarcie rachunków Blue 

Media S.A. w tych bankach (patrz str. 15). 
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przychodów oraz udostępnia infrastrukturę, która może być wykorzystana do dalszego 

uruchamiania usług opartych o system przelewów natychmiastowych.  

Z punktu widzenia klientów przelew natychmiastowy jest dodatkową usługą oferowaną 

przez banki i stanowi dla klientów wartość dodaną. Oferowanie nowej usługi dobrze 

przyjmowanej przez klientów tej usługi jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom, dla 

których środowisko internetowe jest naturalnym miejscem korzystania z usług – również 

bankowych. Elastyczne rozwiązanie pozwalające na korzystanie z tego sytemu nie tylko przez 

jego uczestników zwiększa atrakcyjność tego systemu. 

Konieczne dostosowania i bariery wejścia  

Główną barierę przystąpienia do systemu po stronie banków, zgodnie z ich deklaracjami, są 

wysokie koszty i pracochłonność wdrożenia i integracji ze strony dostawców systemów 

bankowych. Operator systemu wskazał, iż większość wdrożeń systemu BlueCash zbiegła się z 

dużymi zmianami, jakie przechodziły banki w ostatnich latach, takimi jak: 

 zmiany w bankowości internetowej, 

 odświeżanie serwisów, 

 dostosowanie do Rekomendacji D, 

co wymagało znacznego zaangażowania zasobów banku, zwłaszcza działów IT. 

 

Ryzyko związane z uczestnictwem w systemie płatności natychmiastowych 

Jako źródło ryzyka wynikającego z dokonywania płatności za pośrednictwem systemów 

płatności natychmiastowych po stronie uczestnika, Blue Media S.A. wskazała możliwość 

wzrostu liczby transakcji oszukańczych ze względu na natychmiastowy charakter realizacji 

transakcji. W celu jego ograniczenia Blue Media S.A. w ramach konsultacji przy Związku 

Banków Polskich przygotowała rozwiązania antyfraudowe, które zostały określone w 

wewnętrznym dokumencie Spółki. Rozwiązania te wspierają mechanizmy antyfraudowe w 

bankach i mogą zostać wdrożone dla poszczególnych uczestników zainteresowanych takim 

wsparciem, jednak nie są obligatoryjne. Dodatkowo każdy z uczestników może tworzyć i 

korzystać z własnych rozwiązań antyfraudowych w systemie BlueCash, pod warunkiem że 

rozwiązania te nie naruszają zasad działania w tym systemie. 

Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

System BlueCash obsługuje polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowe zarówno banków, 

które są jego uczestnikami, jak i banków, które nimi nie są. Płatności mogą być generowane za 

pośrednictwem bankowości internetowej, telefonu bądź w oddziale banku przez osoby 

indywidualne lub firmy. Dodatkową opcją udostępnianą w systemie jest możliwość 

dokonania płatności z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego odbiorcy płatności 
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bez znajomości jego numeru rachunku bankowego. System obsługuje komunikaty płatnicze 

zapisane w postaci XML oparte o standard ISO 20022. 

Z informacji pozyskanych z ankiety wynika, że najczęściej za pośrednictwem systemu 

BlueCash dokonywane są płatności masowe (za rachunki, faktury), płatności za zakupy w 

Internecie, spłaty kredytów i pożyczek, płatności P2P oraz płatności między własnymi 

rachunkami bankowymi tego samego podmiotu prowadzone w różnych bankach. 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

System dostępny jest w trybie 24/7/365. Realizacja płatności w praktyce może potrwać do 15 

minut, choć operator deklaruje czas realizacji płatności na poziomie maksymalnie 15 sekund. 

Niektórzy uczestnicy nie zapewniają swoim klientom dostępu do systemu 24 h na dobę, 

wyłączając go np. na czas weekendu. Rożnie bywa także z możliwością 

dokonywania/odbierania płatności przez klientów banków niebędących uczestnikami 

systemu. Do niektórych banków nie ma możliwości wysłania płatności. 

Rodzaje uczestnictwa 

W systemie BlueCash istnieje jeden rodzaj uczestnictwa. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz mając na uwadze fakt, iż w systemie BlueCash nie istnieje ryzyko systemowe, 

jego uczestnikami mogą być również instytucje płatnicze lub instytucje pieniądza 

elektronicznego będące dostawcami usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ustawy o usługach 

płatniczych, które mogą być uczestnikami systemu płatności w rozumieniu art. 1 pkt 5 i 9 

ustawy o ostateczności rozrachunku. Obecnie uczestnikami systemu jest 60 banków, z czego 

56 stanowią banki spółdzielcze. 

Jak wcześniej wspomniano, istnieje jednak możliwość dostępu do systemu klientów banków, 

którzy nie są jego uczestnikami. Takie banki mają w systemie status banków 

współpracujących – nie są uczestnikami systemu, jednakże ich systemy wewnętrznej 

bankowości elektronicznej są zintegrowane z systemem informatycznym BlueCash na 

podstawie odrębnej umowy współpracy, gdzie każda transakcja realizowana jest poprzez 

fizyczny wewnątrzbankowy przepływ środków pieniężnych, z wykorzystaniem 

standardowego przelewu bankowego. Dostęp do systemu możliwy jest również z poziomu 

internetowych serwisów zewnętrznych typu pay-by-link (bezpośredni przelew bankowy) oraz 

z wykorzystaniem przelewu bankowego dokonywanego z poziomu bankowości 

elektronicznej. Serwisy zewnętrzne są zintegrowane z systemem informatycznym BlueCash i 

umożliwiają zlecanie Blue Media S.A. przez nadawcę realizacji płatności w systemie. Liczba 

podmiotów, do/od których można wysyłać/otrzymywać zlecenia płatnicze za pośrednictwem 

systemu BlueCash, wynosi obecnie 76. 
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Kwotowe limity zleceń 

W systemie ustanowiony jest przez operatora maksymalny limit dla jednego zlecenia na 

poziomie 20.000 zł. W praktyce niektóre banki stosują dla klientów indywidualnych niższe 

limity. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

System płatności BlueCash należy do grupy systemów wielostronnego rozrachunku netto, 

prowadzonego w pieniądzu banku komercyjnego. Płatności składane w systemie są 

realizowane na bieżąco w ciągu cyklu rozliczeniowego, który zaczyna się o godz. 00:00, a 

kończy o godz. 23:59:59. Na potrzeby dokonywania rozliczeń w systemie prowadzony jest w 

banku komercyjnym tzw. centralny rachunek rozliczeniowy (CRR), którego właścicielem jest 

Blue Media S.A., oraz dedykowane rachunki uczestników (DRU), które każdy z uczestników 

prowadzi dla siebie we własnym banku. Płatności mogą być dokonywane przez uczestników 

tylko do wysokości limitu debetowego, określonego przez nich w umowie z Blue Media S.A. 

Uczestnik zobligowany jest również do utrzymywania na swoim DRU odpowiedniej puli 

środków, stanowiących zabezpieczenie wykonywanych w trakcie cyklu rozliczeniowego 

płatności. W przypadku gdy w momencie złożenia do systemu zlecenia saldo DRU uczestnika 

osiągnęłoby poziom poniżej ustalonego limitu debetowego, zlecenie takie jest odrzucane do 

momentu wzrostu salda DRU do poziomu umożliwiającego dalszą realizację płatności z 

zachowaniem limitu debetowego. Wysokość puli zabezpieczeń danego uczestnika jest równa 

co najmniej podwójnej wartości jego limitu transakcji. Dla zagwarantowania rozrachunku 

płatności w przypadku wystąpienia problemów płynnościowych któregoś z uczestników 

systemu, Blue Media S.A. utrzymuje na CRR dodatkową kwotę zabezpieczenia w wysokości 

100% puli zabezpieczeń tego uczestnika, który posiada najwyższą pulę zabezpieczeń, 

określoną w umowie o uczestnictwo.  

Ze względu na możliwość realizowania przez system płatności generowanych zarówno przez 

klientów banków będących uczestnikami systemu, jak również przez klientów banków 

współpracujących i serwisów zewnętrznych, rozliczenia poleceń przelewu w systemie mogą 

być prowadzone w ramach czterech różnych wariantów. W ramach podstawowego wariantu, 

gdzie banki obsługujące zarówno nadawcę, jak i odbiorcę płatności są uczestnikami systemu, 

nadawca generuje polecenie przelewu do banku, którego jest klientem, na podstawie umowy 

rachunku bankowego. W wyniku tego uczestnik obciąża rachunek bankowy nadawcy i uznaje 

własny DRU lub – w zależności od wyboru rozwiązania wybranego przez uczestnika – 

zakłada odpowiednią blokadę na rachunku nadawcy równą kwocie zlecenia określonej przez 

nadawcę, a następnie realizuje tę blokadę (obciąża rachunek nadawcy i uznaje swój DRU) 

dopiero po otrzymaniu z systemu poprawnego statusu realizacji zlecenia płatniczego. 

Następnie uczestnik składa do systemu zlecenie płatnicze, na podstawie którego generowane 

jest z systemu zlecenie płatnicze do uczestnika obsługującego odbiorcę płatności. Bank 

odbiorcy obciąża własny DRU i uznaje rachunek bankowy odbiorcy, pozostawiając do jego 
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dyspozycji kwotę równą wartości środków określoną w zleceniu płatniczym przez nadawcę 

płatności. Po zamknięciu 24-godzinnego cyklu rozliczeniowego z systemu generowany jest 

raport rozliczeniowy zawierający wszystkie operacje wynikające ze złożonych w systemie 

zleceń płatniczych, powodujące powstanie zobowiązań i należności dla danego uczestnika. W 

podsumowaniu raportu przedstawiane jest saldo uczestnika będące wynikiem kompensaty 

netto zarejestrowanych przez niego w danym cyklu rozliczeniowym zobowiązań i należności 

wobec Blue Media S.A., wynikających ze zleceń płatniczych. Raport rozliczeniowy 

przekazywany jest do uczestników oraz Blue Media S.A. Na podstawie wygenerowanego 

raportu rozliczeniowego dokonywany jest ostateczny rozrachunek płatności, który polega na 

przekazaniu środków pieniężnych na CRR w kolejnym dniu rozliczeniowym (D+1) w 

godzinach od 00:00 – 12:00 przez uczestników mających zobowiązanie względem Blue Media 

S.A., a następnie na przekazaniu z CRR przez Blue Media S.A. w godzinach 12:01 – 16:00 

środków pieniężnych na rzecz uczestników, wobec których Blue Media S.A. ma 

zobowiązanie. Środki pieniężne są transferowane wyłącznie, w przypadku gdy saldo 

uczestnika jest dodatnie lub ujemne. W przypadku gdy saldo wyniesie „0”, środki pieniężne 

pomiędzy CRR a DRU nie są transferowane. Rozrachunek płatności w systemie BlueCash 

odbywa się tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. W przypadku gdy cykl rozliczeniowy odbywa się w innym dniu niż 

roboczy, np. w weekend, wówczas rozrachunek dokonywany w najbliższym dniu roboczym 

następującym po tym okresie. Schemat 3.2 przedstawia sposób rozliczenia płatności wg 

podstawowego wariantu. 

Schemat 3.2 Proces rozliczania płatności pomiędzy uczestnikami systemu BlueCash 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 
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W ramach powyższego procesu realizowane są następujące czynności: 

1. Nadawca płatności składa w swoim banku (Banku Nadawcy) zlecenie płatnicze. 

2. Bank Nadawcy przekazuje do systemu zlecenie płatnicze w formie komunikatu 

zawierającego dane Nadawcy i Odbiorcy oraz kwotę przelewu. 

3. System dokonuje kontroli integralności i autentyczności zlecenia płatniczego oraz 

możliwości jego zrealizowania i rejestruje zlecenie w systemie. 

4. System przekazuje pozytywną odpowiedź do Banku Nadawcy, że zlecenie może zostać 

zrealizowane. 

5. Bank Nadawcy informuje Nadawcę o poprawnym przyjęciu zlecenia do realizacji i prosi 

Nadawcę o jego autoryzację. 

6. Nadawca autoryzuje zlecenie albo je odrzuca. 

7. Bank Nadawcy obciąża Rachunek Nadawcy i uznaje swój Dedykowany Rachunek 

Uczestnika lub zakłada odpowiednią blokadę na Rachunku Nadawcy. W wyniku 

obciążenia Rachunku Nadawcy po stronie Blue Media powstaje roszczenie do Banku 

Nadawcy o zapłatę kwoty równej obciążeniu Rachunku Nadawcy. 

8. Bank Nadawcy zastępuje w szczegółach transakcji w historii operacji dane Nadawcy 

danymi Blue Media i wysyła do systemu komunikat o autoryzacji zlecenia. W przypadku 

braku autoryzacji Nadawca informowany jest przez Bank Nadawcy o braku autoryzacji. 

9. W systemie przygotowywane jest zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy. W komunikacie 

przekazywanym w zleceniu płatniczym do Banku Odbiorcy umieszczane są dane Blue 

Media oraz dane Nadawcy. 

10. System wysyła zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy, z którego wynika dla Banku 

Odbiorcy obowiązek uznania Rachunku Odbiorcy. 

11. Bank Odbiorcy obciąża swój Dedykowany Rachunek Uczestnika i uznaje Rachunek 

Odbiorcy. W wyniku uznania Rachunku Odbiorcy po stronie Banku Odbiorcy powstaje 

roszczenie do Blue Media o zapłatę kwoty równej uznaniu Rachunku Odbiorcy. 

12. System informuje Bank Nadawcy o statusie realizacji zlecenia w historii rachunku 

Nadawcy. 

13. W przypadku wybrania przez Bank Nadawcy opcji realizacji zlecenia z blokadą środków 

na Rachunku Nadawcy, Bank Nadawcy realizuje założoną blokadę, obciążając Rachunek 

Nadawcy i uznając swój Dedykowany Rachunek Uczestnika. 

14. Bank Nadawcy wysyła do systemu informację o poprawnej realizacji blokady. 

15. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego w następnym dniu (D+1) w systemie 

dokonywana jest kompensacja należności i zobowiązań uczestników względem Blue 

Media. 

16. W systemie generowany jest i przekazywany do Blue Media, Banku Nadawcy i Banku 

Odbiorcy raport rozliczeniowy, zawierający wszystkie wynikające ze zleceń płatniczych 

operacje powodujące powstanie zobowiązań i należności dla danego uczestnika oraz jego 

saldo. 

17. W godzinach 00:00-12:00 Bank Nadawcy, mający zobowiązanie wobec Blue Media, składa 

za pośrednictwem systemu SORBNET2 zlecenie płatnicze, w wyniku którego obciążony 
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zostaje jego Dedykowany Rachunek Uczestnika i uznany Centralny Rachunek 

Rozliczeniowy w Banku Blue Media kwotą wynikającą z raportu rozliczeniowego. 

18. Następnie, w godzinach 12:01-16:00, Blue Media, mająca zobowiązanie wobec Banku 

Odbiorcy, składa w Banku Blue Media zlecenie płatnicze, w wyniku którego obciążony 

zostaje Centralny Rachunek Rozliczeniowy, a następnie uznany za pośrednictwem 

systemu SORBNET2 Dedykowany Rachunek Uczestnika kwotą wynikającą z raportu 

rozliczeniowego. 

W ramach wariantu rozrachunku z udziałem banków niebędących uczestnikami systemu 

Blue Media S.A. otwiera w tych bankach rachunek bankowy, stanowiący funkcjonalny 

odpowiednik DRU, oraz rachunek zabezpieczający, który jest instrumentem zarządzania 

ryzykiem. W ramach procesu obsługi płatności za pośrednictwem banków niebędących 

uczestnikami systemu bank nadawcy na podstawie złożonego przez nadawcę polecenia 

przelewu obciąża jego rachunek i uznaje rachunek Blue Media S.A. W przypadku banków 

współpracujących informacje, które są zawarte w standardowym zleceniu płatniczym 

realizowanym pomiędzy uczestnikami systemu, określone zostają w przelewie bankowym 

dokonywanym przez nadawcę, w tym przypadku klienta banku niebędącego uczestnikiem, 

do Blue Media S.A. lub od Blue Media S.A. do odbiorcy, w tym przypadku klienta banku 

niebędącego uczestnikiem systemu. Na podstawie otrzymanego z Blue Media S.A. polecenia 

przelewu niebędący uczestnikiem systemu bank odbiorcy obciąża rachunek bankowy Blue 

Media S.A. i uznaje rachunek bankowy odbiorcy. Rozrachunek płatności następuje za 

pośrednictwem CRR oraz rachunków zabezpieczających, na których Blue Media S.A. 

utrzymuje dodatnie salda na poziomie zapewniającym sprawne funkcjonowanie systemu. 

Sposoby rozliczania płatności wg wariantu, kiedy płatność wysyłana jest przez klienta banku 

współpracującego bądź z poziomu serwisu zewnętrznego do klienta banku uczestnika, 

przedstawiają poniższe Schematy 3.3 i 3.4. 
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Schemat 3.3 Proces rozliczania płatności w systemie BlueCash wysłanej z poziomu banku 

współpracującego do banku będącego uczestnikiem systemu 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 

W ramach powyższego procesu realizowane są następujące czynności: 

1. Nadawca płatności składa w swoim banku (Banku Nadawcy) zlecenie płatnicze. 

2. Bank Nadawcy przekazuje do systemu zlecenie płatnicze. 

3. System dokonuje kontroli integralności i autentyczności zlecenia płatniczego oraz 

możliwości jego realizacji. System odrzuca rejestrację zlecenia płatniczego, jeżeli w chwili 

zainicjowania płatności miałoby zostać przekroczone saldo utrzymywane przez Blue 

Media na Rachunku Zabezpieczającym Blue Media lub jeśli w chwili zainicjowania 

płatności limit transakcji Uczestnika – Banku Odbiorcy został przekroczony. 

4. Zlecenie rejestrowane jest w systemie i przekazywana jest informacja do Banku Nadawcy 

o możliwości jego realizacji. 

5. Nadawca przekierowywany jest do realizacji przelewu wewnątrzbankowego z Rachunku 

Nadawcy na Rachunek Blue Media w Banku Nadawcy i proszony jest o jego autoryzację. 

6. Nadawca autoryzuje polecenie przelewu. 

7. W przypadku uzyskania autoryzacji Bank Nadawcy obciąża Rachunek Nadawcy i uznaje 

Rachunek Blue Media wskazaną przez Nadawcę kwotą wynikającą z polecenia 

przelewu37. 

8. Bank Nadawcy wysyła do systemu powiadomienie o poprawnym zleceniu przelewu na 

rachunek Blue Media. 

                                                                                                                                                                                                                         
37 W przypadku braku autoryzacji Nadawca informowany jest o tym fakcie przez Bank Nadawcy. W zależności od modelu 

przyjętego w Systemie Zewnętrznym Banku Nadawcy, Nadawca ma wówczas możliwość skorygować wpisany kod 

autoryzacyjny (liczba prób określona jest w Systemie Zewnętrznym) jeśli odmowa autoryzacji wynika z błędnie 

wprowadzonego kodu autoryzacji. 
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9. Bank Nadawcy zastępuje w szczegółach transakcji w historii operacji dane Nadawcy 

danymi Blue Media i wysyła do systemu komunikat o autoryzacji zlecenia. W przypadku 

braku autoryzacji nadawca informowany jest przez Bank Nadawcy o braku autoryzacji. 

10. W systemie przygotowywane jest zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy. W komunikacie 

przekazywanym w zleceniu płatniczym do Banku Odbiorcy umieszczane są dane Blue 

Media oraz dane Nadawcy. 

11. System wysyła zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy, z którego wynika dla Banku 

Odbiorcy obowiązek uznania Rachunku Odbiorcy. 

12. Bank Odbiorcy obciąża Dedykowany Rachunek Uczestnika i uznaje Rachunek Odbiorcy 

kwotą wynikającą ze zlecenia płatniczego. W wyniku uznania Rachunku Odbiorcy przez 

Bank Odbiorcy po stronie Banku Odbiorcy powstaje roszczenie do Blue Media o zapłatę 

kwoty równej uznaniu Rachunku Odbiorcy. 

13. System informuje Bank Nadawcy o statusie realizacji zlecenia w historii rachunku 

Nadawcy. 

14. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego w następnym dniu (D+1) w systemie 

dokonywana jest kompensacja należności i zobowiązań Uczestników względem Blue 

Media. 

15. Z systemu przekazywany jest do Banku Odbiorcy raport rozliczeniowy zawierający 

wszystkie wynikające ze zleceń płatniczych operacje powodujące powstanie zobowiązań i 

należności dla danego Uczestnika oraz jego saldo. 

16. W godzinach 00:00-12:00 Blue Media, mająca zobowiązanie wobec Banku Odbiorcy 

wynikające ze zleceń płatniczych kierowanych spoza systemu do Banku Odbiorcy w 

danym okresie rozliczeniowym, składa do Banku Nadawcy zlecenie płatnicze, w wyniku 

którego obciążony zostaje Rachunek Zabezpieczający Blue Media w Banku Nadawcy, a 

następnie zostaje uznany, za pośrednictwem systemu SORBNET2, Centralny Rachunek 

Rozliczeniowy w Banku Blue Media kwotą wynikającą z raportu rozliczeniowego. 

17. Następnie w godzinach 12:01-16:00, Blue Media składa do Banku Blue Media zlecenie 

płatnicze, w wyniku którego obciążony zostaje Centralny Rachunek Rozliczeniowy w 

Banku Blue Media, a następnie uznany zostaje, za pośrednictwem systemu SORBNET2, 

Dedykowany Rachunek Uczestnika w Banku Odbiorcy kwotą wynikającą z raportu 

rozliczeniowego. 

18. Powstała nadpłata na Rachunku Blue Media w Banku Nadawcy jest przekazywana na 

Rachunek Zabezpieczający Blue Media w Banku Nadawcy w kolejnym dniu 

kalendarzowym, uzupełniając tym samym utrzymywane na tym rachunku saldo. 
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Schemat 3.4 Proces rozliczania płatności w systemie BlueCash wysłanej z poziomu serwisu 

zewnętrznego do banku będącego uczestnikiem systemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 

W ramach powyższego procesu realizowane są następujące czynności: 

a) bezpośredni przelew bankowy (pay-by-link): 

1. Nadawcy prezentowany jest formularz zawierający m.in. pole dotyczące wyboru banku, z 

którego Nadawca będzie wykonywać płatność. Serwis Zewnętrzny przekierowuje 

Nadawcę bezpośrednio na stronę internetową wybranego banku. Nadawca loguje się do 

serwisu bankowości internetowej i wybiera rachunek, z którego ma zostać przekazana 

należność. Pozostałe dane potrzebne do realizacji przelewu (dane informacyjne Odbiorcy, 

numeru Rachunku Odbiorcy, kwota i data realizacji przelewu) są już wypełnione 

automatycznie dzięki systemowi wymiany danych pomiędzy bankiem a Blue Media. 

2. Bank Nadawcy prosi Nadawcę o autoryzację polecenia przelewu. 

3. Nadawca autoryzuje polecenie przelewu. 

4. W przypadku pozytywnej autoryzacji Bank Nadawcy wykonuje przelew 

wewnątrzbankowy uznający Rachunek Blue Media prowadzony w Banku Nadawcy38. Po 

zatwierdzeniu dokonania płatności Nadawca ponownie przekierowany zostaje do 

Serwisu Zewnętrznego. 

5. W procesie równoległym Bank Nadawcy przekazuje do systemu status realizacji przelewu 

(zlecony/odrzucony). 

6. System dokonuje kontroli możliwości zrealizowania zlecenia. 

                                                                                                                                                                                                                         
38 W przypadku braku autoryzacji proces przeprowadzenia transakcji przekazu pieniężnego zostaje przerwany. 
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7. W systemie przygotowywane jest zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy. 

8. System wysyła zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy, z którego wynika dla Banku 

Odbiorcy obowiązek uznania Rachunku Odbiorcy. 

9. Bank Odbiorcy obciąża swój Dedykowany Rachunek Uczestnika i uznaje Rachunek 

Odbiorcy. 

10. System informuje Bank Nadawcy o statusie realizacji zlecenia w historii Rachunku 

Nadawcy. 

11. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego w następnym dniu (D+1) w systemie 

dokonywana jest kompensacja należności i zobowiązań uczestników względem Blue 

Media. 

12. System przekazuje do Banku Odbiorcy raport rozliczeniowy zawierający wszystkie 

operacje wynikające ze zleceń płatniczych powodujące powstanie zobowiązań i należności 

dla danego uczestnika oraz jego saldo. 

13. W godzinach 00:00-12:00 Blue Media, mająca zobowiązanie wobec Banku Odbiorcy 

wynikające ze zleceń płatniczych kierowanych spoza systemu do Banku Odbiorcy w 

danym okresie rozliczeniowym, składa w Banku Nadawcy zlecenie płatnicze, w wyniku 

którego obciążany jest Rachunek Zabezpieczający Blue Media w Banku Nadawcy, a 

następnie zostaje uznany, za pośrednictwem systemu SORBNET2, Centralny Rachunek 

Rozliczeniowy w Banku Blue Media kwotą wynikającą z raportu rozliczeniowego. 

14. Następnie w godzinach 12:01-16:00, Blue Media składa do Banku Blue Media zlecenie 

płatnicze, w wyniku którego obciążany jest Centralny Rachunek Rozliczeniowy w Banku 

Blue Media, a następnie zostaje uznany, za pośrednictwem systemu SORBNET2, 

Dedykowany Rachunek Uczestnika kwotą wynikającą z raportu rozliczeniowego. 

15. Powstała nadpłata na Rachunku Blue Media w Banku Nadawcy jest przekazywana na 

Rachunek Zabezpieczający Blue Media w Banku Nadawcy w kolejnym dniu 

kalendarzowym, uzupełniając tym samym utrzymywane na tym rachunku saldo. 

 

b) płatność tradycyjnym przelewem bankowym 

1. Nadawcy prezentowany jest formularz zawierający m.in. pole dotyczące wyboru banku, z 

którego Nadawca będzie wykonywać płatność. W Serwisie Zewnętrznym umieszczone 

zostają wszelkie niezbędne informacje służące do prawidłowego dokonania przelewu na 

Rachunek Blue Media. Nadawca loguje się do serwisu bankowości elektronicznej swojego 

banku i wybiera rachunek, z którego ma zostać przelana należność. Wszystkie dane 

Nadawca wpisuje samodzielnie na podstawie danych przedstawionych w Serwisie 

Zewnętrznym. 

2. Bank Nadawcy prosi Nadawcę o autoryzację polecenia przelewu. 

3. Nadawca autoryzuje polecenie przelewu. 

4. W przypadku pozytywnej autoryzacji obciążony zostaje Rachunek Nadawcy i uznany 

Rachunek Blue Media. 

5. System informatyczny BlueCash na podstawie historii Rachunku Blue Media weryfikuje 

status przelewu zleconego przez Nadawcę. 

6. System dokonuje kontroli możliwości zrealizowania zlecenia. 
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7. W systemie przygotowywane jest zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy. 

8. System wysyła zlecenie płatnicze do Banku Odbiorcy, z którego wynika dla Banku 

Odbiorcy obowiązek uznania Rachunku Odbiorcy. 

9. Bank Odbiorcy obciąża swój Dedykowany Rachunek Uczestnika i uznaje Rachunek 

Odbiorcy. 

10. System informuje Bank Nadawcy o statusie realizacji zlecenia w historii Rachunku 

Nadawcy. 

11. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego w dniu następnym (D+1) w systemie 

dokonywana jest kompensacja należności i zobowiązań uczestników względem Blue 

Media. 

12. Z systemu przekazywany jest do Banku Odbiorcy raport rozliczeniowy zawierający 

wszystkie operacje wynikające ze zleceń płatniczych powodujące powstanie zobowiązań i 

należności dla danego Uczestnika oraz saldo. 

13. W godzinach 00:00-12:00 Blue Media, mająca zobowiązanie wobec Banku Odbiorcy 

wynikające ze zleceń płatniczych kierowanych spoza systemu do Banku Odbiorcy w 

danym okresie rozliczeniowym, składa w Banku Nadawcy zlecenie płatnicze, w wyniku 

którego obciążany jest Rachunek Zabezpieczający Blue Media w Banku Nadawcy, a 

następnie zostaje uznany, za pośrednictwem systemu SORBNET2, Centralny Rachunek 

Rozliczeniowy w Banku Blue Media kwotą wynikającą z raportu rozliczeniowego. 

14. Następnie w godzinach 12:01-16:00, Blue Media składa w Banku Blue Media zlecenie 

płatnicze, w wyniku którego obciążany jest Centralny Rachunek Rozliczeniowy w Banku 

Blue Media, a następnie zostaje uznany, za pośrednictwem systemu SORBNET2, 

Dedykowany Rachunek Uczestnika kwotą wynikającą z raportu rozliczeniowego. 

15. Powstała nadpłata na Rachunku Blue Media w Banku Nadawcy jest przekazywana na 

Rachunek Zabezpieczający Blue Media w Banku Nadawcy w kolejnym dniu 

kalendarzowym, uzupełniając tym samym utrzymywane na tym rachunku saldo. 

Pozostałe dwa z czterech wariantów rozrachunku, tj. uczestnik – nieuczestnik oraz 

nieuczestnik – nieuczestnik, stanowią kombinacje dwóch powyżej opisanych wariantów. 

Ponadto w systemie BlueCash możliwe jest również rozliczanie wpłat gotówkowych oraz 

realizacja przekazów pieniężnych z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego 

odbiorcy. 

Rodzaje opłat 

W systemie pobierana jest od uczestników jednorazowa opłata za przyłączenie do systemu 

oraz opłaty za zrealizowane w systemie zlecenia. Jeśli chodzi o opłaty pobierane za dokonanie 

przelewu natychmiastowego od użytkowników końcowych systemu, to ich wysokość leży w 

gestii każdego z banków – uczestników systemu, banków współpracujących oraz serwisów 

zewnętrznych udostępniających tę usługę. Obecnie opłata pobierana od klientów 

indywidualnych przez banki za dokonanie tego rodzaju przelewu zawiera się w przedziale od 
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0 do maksymalnie 10 zł. Dla klientów korporacyjnych opłaty te są zwykle wyższe i wynoszą 

maksymalnie 15 zł. 

Rola banku centralnego 

NBP pełni w stosunku do systemu płatności BlueCash, podobnie jak w stosunku do innych 

systemów płatności, rolę nadzorczą. W ramach tej odpowiedzialności banku centralnego, 

przed uruchomieniem systemu, w związku ze złożonym wnioskiem przez Blue Media S.A., 

przeprowadzono jego kompleksową ocenę nadzorczą pod kątem zapewnienia sprawnego i 

bezpiecznego funkcjonowania systemu oraz dokonano sprawdzenia zgodności zasad 

funkcjonowania systemu z przepisami prawa polskiego. Na podstawie wyników tej oceny 

Prezes NBP, jako organ sprawujący nadzór nad systemami płatności, wydał w listopadzie 

2011 r. zgodę na prowadzenie przez Blue Media S.A. systemu płatności BlueCash. Ocenie 

nadzorczej poddane również zostały zgłoszone przez Blue Media S.A. zmiany zasad 

funkcjonowania systemu. Do tej pory, w odniesieniu do systemu BlueCash, Prezes NBP 

będący organem sprawującym nadzór nad systemami płatności, wydał dwie decyzje w 

sprawie zgłoszonych przez operatora systemu propozycji zmian zasad jego funkcjonowania. 

Dane statystyczne 

W I kwartale 2015 r. w systemie BlueCash zrealizowano niespełna 500 tys. zleceń o łącznej 

wartości prawie 403 mln zł. Średnia wartość jednego zlecenia w tym okresie wyniosła zaś 

809,77 zł. Wykresy 3.7 i 3.8 przedstawiają kwartalną liczbę zleceń zrealizowanych w 

poszczególnych kwartałach oraz ich wartość. 

Wykres 3.7. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 

Należy zauważyć, że tylko około 30% zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash było 

wymienianych pomiędzy bezpośrednimi uczestnikami systemu, natomiast pozostała część 
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jest otrzymywana przez banki, które mają status  banków współpracujących (patrz szerzej 

Rozdział 3.4). 

Wykres 3.8. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 

Z przedstawionych danych widać, że zarówno liczba, jak i wartość zleceń zrealizowanych w 

systemie BlueCash od momentu jego uruchomienia stale rośnie. Przyczynia się do tego 

zapewne stale rosnąca liczba uczestników systemu oraz banków współpracujących, z których 

i do których możliwe jest odbieranie/wysłanie płatności.  

Jeśli chodzi o liczbę zleceń zrealizowanych w podziale na trzy przedziały czasowe doby, to w 

I kwartale 2015 r. najwięcej bo aż 60% zleceń zrealizowano pomiędzy godziną 08:00 a 16:00, a 

najmniej – 4% między godziną 00:00 a 8:00 (Wykresy 3.9 i 3.10). 

Wykres 3.9. Liczba zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w systemie BlueCash w 

I kwartale 2015 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 
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Wykres 3.10. Procentowy udział liczby zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w 

systemie BlueCash w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 

Wartość zleceń zrealizowanych w przedziale pomiędzy godzinami 8:00 a 16:00, podobnie jak 

ich liczba, również była największa i wyniosła 260 mln zł, a jej procentowy udział w wartości 

wszystkich zrealizowanych zleceń w systemie wyniósł 65% (Wykresy 3.11 i 3.12). 

Wykres 3.11. Wartość zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w systemie BlueCash 

w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 

Wykres 3.12. Procentowy udział wartości zleceń zrealizowanych w przedziałach czasowych w      

systemie BlueCash w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. 
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Rozwój systemu 

Od chwili uruchomienia systemu widać jego ciągły rozwój zarówno pod względem liczby 

uczestników, jak i wartości oraz liczby realizowanych w nim zleceń. Podobnie jednak jak w 

przypadku systemu Express Elixir wolumeny te w dalszym ciągu są stosunkowo niewielkie, 

w szczególności w porównaniu do tych realizowanych w systemie Elixir. Przy podtrzymaniu 

wzrostowego trendu liczby uczestników systemu należy spodziewać się dalszego wzrostu 

realizowanych w systemie płatności, tym bardziej że zainteresowanie uczestnictwem w 

systemie wykazują krajowe instytucje płatnicze. 

 Z odpowiedzi przekazanych w ankiecie wynika, że Blue Media S.A. jako krajowa instytucja 

płatnicza zakłada w przyszłości możliwość realizacji w systemie przekazów pieniężnych. W 

dłuższym okresie czasu nie wyklucza natomiast ustanowienia połączenia interoperacyjnego z 

krajowymi i zagranicznymi systemami płatności natychmiastowych, warunkując to jednak 

dobrymi podstawami biznesowymi. Takie działanie wpłynęłoby na rozwój systemów 

płatności natychmiastowych oraz byłoby przede wszystkim korzystne dla klientów 

końcowych tej usługi. Ponadto, Blue Media S.A. wykazuje zainteresowanie rozszerzeniem 

zakresu prowadzonego przez siebie systemu płatności na inne waluty, w tym euro, zwłaszcza 

z perspektywy prowadzonych w UE prac nad tworzeniem rozwiązań transgranicznych w 

ramach systemów płatności natychmiastowych. Wprowadzenie takiej funkcjonalności 

uzależnia jednakże od podstawy biznesowej opartej o analizę ostatecznie przyjętych 

rozwiązań. Przy obecnych możliwościach technologicznych Blue Media S.A. nie widzi 

również przeszkód, aby przelew natychmiastowy stał się standardową formą płatności. W 

krótkim lub dłuższym okresie nie przewiduje jednak dokonania innych zmian w zasadach 

funkcjonowania systemu. 

Jako czynniki wpływające na przyspieszenie rozwoju systemu wskazano w ankiecie przede 

wszystkim obniżenie kosztów wdrożenia systemu po stronie dostawców systemów 

bankowych. Proces przyspieszenia rozwoju systemu płatności natychmiastowych jest też 

efektem mechanizmów rynkowych i konkurencji między bankami. Spadek cen dla klientów 

końcowych powoduje wzrost popularności usługi i w efekcie możliwość dalszego 

zmniejszania stawek. Zdaniem operatora systemu, równoległe funkcjonowanie dwóch lub 

więcej systemów płatności natychmiastowych raczej stymuluje rozwój tego segmentu niż 

powoduje jego fragmentaryzację. Obecne na rynku systemy nie wykluczają się i przyczyniają 

do popularyzacji usługi, a zatem do dalszego rozwoju tego segmentu płatności. 

3.3. Usługa płatności mobilnych typu P2P w systemie BLIK 

System Płatności Mobilnych BLIK został uruchomiony w lutym 2015 r. przez Polski Standard 

Płatności sp. z o.o. (dalej zwaną PSP), którą założyło 6 banków komercyjnych: Alior Bank S.A., 

Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. oraz PKO 

Bank Polski S.A. Obsługę rozliczeń z uczestnikami systemu BLIK realizuje KIR S.A., 
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zapewniając również infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji 

przedsięwzięcia. Na wstępie należy zaznaczyć, że w ramach Systemu Płatności Mobilnych 

BLIK można wyodrębnić system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy o ostateczności 

rozrachunku, jak również usługi świadczone w ramach schematu płatniczego. Usługa 

płatności P2P mieści się w drugiej z wymienionych kategorii.  

Obecnie system BLIK umożliwia realizację płatności w punktach sprzedaży wyposażonych w 

terminale POS i w Internecie oraz wypłaty z bankomatów. Tego typu płatności rozliczane są 

w systemie płatności BLIK, a następnie kierowane do prowadzonego przez KIR S.A. systemu 

Elixir, którego rozrachunek ma miejsce w systemie SORBNET2. W związku z przyjętym 

modelem rozliczenia dla tych płatności nie są realizowane w trybie natychmiastowym. PSP 

planuje jednak w najbliższym czasie wdrożenie nowej usługi, polegającej na umożliwieniu 

inicjowania, z poziomu aplikacji używanych przez użytkowników końcowych systemu BLIK, 

płatności typu P2P z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego odbiorcy zamiast 

numeru jego rachunku bankowego. Płatność taka będzie następnie kierowana bezpośrednio 

do rozliczenia w systemie Express Elixir, prowadzonym przez KIR S.A. Takie rozwiązanie 

umożliwi natychmiastową realizację płatności pomiędzy użytkownikami aplikacji 

posiadającymi rachunki w różnych bankach. System płatności BLIK nie jest systemem 

płatności natychmiastowych, jednakże, z uwagi na natychmiastowy charakter realizowanych 

za jego pośrednictwem płatności P2P, opis i analiza tej usługi zostały również uwzględnione 

w niniejszym materiale. Przy jego opracowaniu, podobnie jak w przypadku systemu 

BlueCash, wykorzystano odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie skierowanej do operatora 

systemu BLIK. 

Przesłanki wdrożenia płatności P2P realizowanych w trybie natychmiastowym 

Istotnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o wdrożeniu usługi płatności 

natychmiastowych P2P w systemie BLIK były wygoda dla klientów oraz powszechność i 

dostępność smartfonów, która, zdaniem właściciela systemu, jest większa niż dostęp do 

nowoczesnych usług bankowych, co pozwala na stworzenie realnej alternatywy dla płatności 

gotówkowych. Ponadto, PSP wskazał w skierowanej do niego ankiecie, iż mobilne płatności 

natychmiastowe typu P2P będą przede wszystkim stanowić rozszerzenie i ujednolicenie 

oferowanych już przez banki usług przelewów z wykorzystaniem numeru telefonu 

komórkowego. Obecnie są one bowiem realizowane na różnych zasadach, a wprowadzenie 

płatności P2P w systemie BLIK będzie próbą ich ujednolicenia. 

Wyzwania dotyczące wdrożenia usługi płatności P2P w trybie natychmiastowym 

W odpowiedzi na pytania zawarte w skierowanej do właściciela systemu ankiecie wskazano 

wiele problemów i wyzwań o charakterze prawnym, organizacyjnym i technicznym, które 

napotkano na etapie projektowania i wdrażania usługi płatności P2P w systemie BLIK.  
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Problemy prawne, które napotkał PSP, wynikały głównie z konieczności skorelowania przez 

poszczególne banki uczestniczące w systemie regulacji prawnych dotyczących zasad 

dokonywania przelewów na numer telefonu, zaś kwestie organizacyjne związane były z 

interpretacją statusu PSP w przyszłości jako operatora płatności P2P w systemie w kontekście 

Prawa Bankowego oraz regulacji związanych z ochroną danych osobowych. W zakresie 

przeszkód natury technicznej wskazano między innymi na konieczność ustalenia i 

skorelowania przebiegu transakcji oraz jej rejestracji czy też zmiany przypisania numeru 

rachunku bankowego do danego numeru telefonu.  

Wykorzystanie systemu Express Elixir do rozliczania płatności typu P2P 

Jak wcześniej wspomniano, PSP, jako podmiot tworzący system BLIK, zdecydował o 

nawiązaniu współpracy z KIR S.A. w celu uzyskania możliwości rozliczania płatności P2P w 

trybie natychmiastowym w systemie Express Elixir. Wykorzystanie istniejącego rozwiązania 

zamiast budowy nowego generuje, jego zdaniem, mniejsze koszty i nie wymaga dodatkowego 

czasu na jego opracowanie od podstaw. Dla uczestników systemu przyjęcie takiego 

rozwiązania oznacza natomiast poniesienie niższych kosztów dostosowawczych związanych 

z obsługą płatności P2P oraz komfort stosowania ogólnie znanych w środowisku bankowym 

standardów rozliczeń KIR S.A. 

Korzyści dla uczestników systemu oraz klientów końcowych 

Uczestnictwo w systemie BLIK oraz umożliwienie dokonywania płatności typu P2P w trybie 

natychmiastowym przede wszystkim zwiększa konkurencyjność banków. Zdaniem PSP, 

usługa ta stanowi nowy, tańszy, zdalny i bardziej bezpośredni kanał obsługi klientów banku. 

Aplikacje mobilne są relatywnie tanie w przygotowaniu i łatwe w modyfikacji do potrzeb 

biznesowych, co pozwala bankom zachować marżę obrotu bezgotówkowego przy 

spadającym poziomie przychodów. Jak wspomniano wyżej, system jest również atrakcyjny 

dla uczestników pod względem kosztów wdrożenia oraz jest szybki i łatwy do 

zaimplementowania. Bank może podłączyć się do systemu, dysponując własną aplikacją 

mobilną po spełnieniu wymagań określonych w systemie, a także będzie mógł skorzystać z 

gotowej aplikacji udostępnianej uczestnikom przez PSP poprzez tzw. white label, pozwalającej 

na szybkie podłączenie się do systemu i udostępnienie usługi wszystkim swoim klientom. 

Usługa płatności P2P będzie udostępniana każdemu uczestnikowi na podstawie jednej 

wspólnej dla wszystkich uczestników bazy aliasów zapewniającej dostęp on-line do 

aktualnych danych o numerze rachunku bankowego przypisanego do danego numeru 

telefonu komórkowego. 

Dla użytkowników końcowych tej usługi dużą zaletą będzie jej powszechność oraz łatwy 

dostęp za pośrednictwem smartfonu, który posiada obecnie praktycznie każdy klient banku. 

Właściciel systemu podkreśla bardzo dobry poziom zabezpieczeń zarówno telefonu, jak i 

aplikacji mobilnej przed ich nieuprawnionym użyciem przez zastosowanie takich 

mechanizmów jak PIN, hasła czy biometria. Sama transakcja, by doszła do skutku, także musi 
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być dokonana w określony sposób, natomiast klient musi ją potwierdzić (opcja TAK/NIE) lub 

wprowadzić dodatkowo PIN dla transakcji powyżej ustalonego limitu. Płatności P2P mogą 

stanowić realną alternatywę dla płatności gotówkowych. Połowa wszystkich transakcji 

detalicznych realizowana jest na polskim rynku na kwoty poniżej progu 50 zł i są one niemal 

w całości dokonywane gotówką. Płatności mobilne, mPOS i transakcje P2P mogą w wygodny 

i bezpieczny sposób zastąpić tego rodzaju obrót. 

Konieczne dostosowania i bariery wejścia  

Każdy uczestnik przed przystąpieniem do systemu musi przeprowadzić zmianę obecnego 

wewnętrznego rozwiązania stosowanego do realizacji płatności mobilnych na rozwiązania 

zaprojektowane na potrzeby wdrożenia usługi P2P w bankach uczestniczących w systemie 

BLIK. W niektórych przypadkach wiąże się to z opracowaniem nowego produktu przez bank 

bądź zamianą poprzedniego rozwiązania na nowe. W związku z tym, że płatności P2P będą 

kierowane do rozliczenia w systemie Express Elixir, uczestnik systemu BLIK oferujący taką 

usługę musi być jednocześnie uczestnikiem systemu Express Elixir. 

Ryzyko związane z uczestnictwem w systemie płatności natychmiastowych 

Polski Standard Płatności zarządza systemem, który umożliwia wykonywanie na rzecz 

banków czynności związanych z generowaniem kodu BLIK niezbędnego w procesie 

autoryzacji transakcji mobilnych oraz utrzymywanie bazy aliasów. Na bankach koncentruje 

się natomiast ryzyko związane z dokonywaniem transakcji mobilnych. Usługa płatności P2P 

będzie jednak dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, a każdy bank ma 

wdrożone własne procedury uwierzytelniania aplikacji użytkownika. Oznacza to, że usługa 

realizowana będzie w bezpiecznym środowisku płatników i wierzycieli. 

Rodzaje obsługiwanych płatności oraz sposób ich dokonywania 

Usługa płatności P2P w systemie BLIK będzie polegała na możliwości dokonania płatności 

typu P2P pomiędzy dwoma użytkownikami aplikacji mobilnej z wykorzystaniem numeru 

telefonu komórkowego odbiorcy płatności, do którego przypisany będzie w bazie aliasów 

odpowiednio wcześniej zdefiniowany przez niego numer rachunku bankowego. Oznacza to, 

że nadawca płatności nie będzie musiał znać numeru rachunku bankowego nadawcy, a do 

przeprowadzenia płatności wystarczy znajomość numeru telefonu komórkowego odbiorcy. 

Dostępność systemu i szybkość realizacji płatności 

Usługa płatności P2P będzie dostępna w trybie 24/7/365. W związku z tym, że płatność będzie 

kierowana do rozliczenia w systemie Express Elixir, będzie ona realizowana w czasie 

kilkunastu sekund od momentu złożenia zlecenia w tym systemie. Niektórzy uczestnicy 

systemu Express Elixir nie zapewniają jednak swoim klientom dostępu do systemu 24h na 

dobę, wyłączając go np. na czas weekendu, na czas przetwarzania zamknięcia dnia oraz 

ograniczając dostęp do systemu tylko do klientów korporacyjnych, więc można przypuszczać, 
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że będą pojawiać się w takich przypadkach opóźnienia lub problemy z dokonaniem 

transakcji. 

Rodzaje uczestnictwa 

W systemie płatności mobilnych BLIK możliwe jest zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie 

uczestnictwo. Uczestnik pośredni rozlicza się w systemie BLIK poprzez uczestnika 

bezpośredniego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikami systemu płatności 

mogą być podmioty będące dostawcami usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ustawy o 

usługach płatniczych, które mogą być uczestnikami systemu płatności w rozumieniu art. 1 pkt 

5 i 9 ustawy o ostateczności rozrachunku. Podobnie jak w przypadku systemów BlueCash i 

Express Elixir, w systemie BLIK również nie istnieje ryzyko systemowe i jego uczestnikami 

mogą być również instytucje płatnicze lub instytucje pieniądza elektronicznego.  

Obecnie uczestnikami bezpośrednimi systemu BLIK jest 6 banków komercyjnych, które 

utworzyły spółkę PSP, oraz trzech uczestników będących niebankowymi agentami 

rozliczeniowymi. 

Kwotowe limity zleceń 

W tej chwili nie ma informacji nt. stosowania przez operatora systemu BLIK przy płatnościach 

mobilnych P2P ewentualnych limitów kwotowych pojedynczego zlecenia. Limit ten zostanie 

określony przez każdego z Wydawców. Wiadomo, że w związku z tym, iż płatności P2P będą 

rozliczane w systemie Express Elixir, maksymalny kwotowo limit będzie  nie większy niż  ten 

obowiązujący w systemie prowadzonym przez KIR S.A., który wynosi 100.000 zł. 

Rozliczenie i rozrachunek płatności 

System płatności mobilnych BLIK będzie umożliwiał dokonywanie płatności typu P2P w 

trybie natychmiastowym pomiędzy użytkownikami aplikacji mobilnej, którzy posiadają 

rachunki w różnych bankach, z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego. Rozliczenie 

płatności odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemu Express Elixir, co oznacza, iż 

system BLIK będzie pełnił rolę swego rodzaju platformy dostępowej do przeprowadzania 

płatności P2P za pośrednictwem systemu Express Elixir. W celu realizacji tego typu płatności 

uczestnik systemu BLIK będzie musiał być również uczestnikiem systemu Express Elixir. W 

przypadku uczestnika pośredniego warunkiem możliwości dokonywania przez jego klientów 

płatności P2P będzie rozliczanie się za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego, będącego 

uczestnikiem systemu Express Elixir. Użytkownicy aplikacji mobilnej, chcąc skorzystać z 

usługi płatności P2P w systemie BLIK, muszą wcześniej dokonać powiązania numeru swojego 

rachunku bankowego z numerem telefonu komórkowego. W ten sposób zostanie utworzona 

w systemie baza aliasów zawierająca numery telefonów zarejestrowanych użytkowników z 

powiązanymi z nimi odpowiednimi numerami rachunków bankowych. Baza ta będzie 

utrzymywana na infrastrukturze zarządzanej przez KIR S.A. Poniżej, na schemacie 10.5 
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przedstawiony jest proces dokonywania płatności P2P generowanej z poziomu aplikacji 

mobilnej BLIK. 

Schemat 3.5 Proces dokonywania płatności P2P generowanej z poziomu systemu BLIK 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach powyższego procesu będą realizowane następujące czynności: 

1. Nadawca płatności składa w swoim banku (banku nadawcy) zlecenie płatnicze za 

pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej z wykorzystaniem numeru telefonu 

komórkowego odbiorcy płatności. 

2. Bank nadawcy, będący uczestnikiem systemu Express Elixir, komunikuje się z bazą 

aliasów systemu BLIK. 

3. Bank nadawcy otrzymuje z bazy aliasów numer rachunku bankowego odbiorcy i 

uzupełnia o te dane polecenie przelewu. 

4. Bank nadawcy wysyła do rozliczenia w systemie Express Elixir zlecenie uzupełnione o 

numer rachunku odbiorcy. 

5. W systemie Express Elixir następuje rozliczenie zlecenia. 

6. Bank odbiorcy uznaje rachunek odbiorcy płatności. 

Rodzaje opłat 

W związku z tym, że usługa nie została jeszcze wdrożona, nie są znane zasady pobierania 

opłat za tę usługę od uczestników systemu oraz poziom opłat pobieranych za tego rodzaju 

usługę od użytkowników końcowych. 

Rola banku centralnego 

NBP pełni w stosunku do systemu płatności mobilnych BLIK rolę nadzorcy systemowego. W 

ramach tej odpowiedzialności przed uruchomieniem systemu, w związku ze złożeniem przez 

PSP do NBP wniosku o zgodę na prowadzenie systemu, przeprowadzono jego kompleksową 

ocenę nadzorczą pod kątem spełniania zasad sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz 
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dokonano sprawdzenia zgodności zasad funkcjonowania systemu BLIK z przepisami prawa 

polskiego. Na podstawie wyników tej oceny Prezes NBP, jako organ sprawujący nadzór nad 

systemami płatności, wydał w dniu 12 listopada 2014 r. zgodę na prowadzenie przez PSP sp. z 

o.o. systemu płatności mobilnych BLIK. W związku z tym, że płatności P2P generowane z 

poziomu systemu BLIK będą przekazywane do rozliczenia przez system Express Elixir, 

konieczne było również dokonanie zmian w zasadach funkcjonowania tego drugiego 

systemu, które umożliwią taki sposób realizacji płatności P2P. Zmiany te zostały również 

poddane ocenie nadzorczej Prezesa NBP, a w jej wyniku KIR S.A. otrzymała zgodę na ich 

wprowadzenie. Ocenie nadzorczej Prezesa NBP nie została natomiast poddana usługa 

płatności mobilnych P2P generowanych z poziomu systemu BLIK ze względu na fakt, iż nie 

są one rozliczane w systemie płatności BLIK, a zatem nie stanowią jego części. Są one 

elementem schematu płatniczego BLIK, w ramach którego usługi płatnicze polegające m.in. na 

wydawaniu instrumentów płatniczych świadczą banki jako dostawcy usług płatniczych. 

Zasady rozliczania płatności mobilnych P2P w systemie Express Elixir były elementem oceny 

Prezesa NBP w ramach prowadzonego nadzoru systemowego (typu oversight) nad tym 

systemem. Zgoda Prezesa NBP na wprowadzenie zmian w systemie Express Elixir 

związanych z rozliczaniem ww. płatności została wydana w dniu 26 lutego 2015 r. 

Rozwój systemu 

Na chwilę obecną operator systemu BLIK przed produkcyjnym wdrożeniem usługi nie 

planuje wprowadzania żadnych zmian w zasadach jego funkcjonowania. Nie można jednak 

wykluczyć, iż wprowadzenie nowych usług, może wymusić ich zmianę. Ocena w tym 

zakresie zostanie jednak podjęta po przeprowadzeniu stosownych analiz odnoszonych do 

ostatecznego kształtu wdrażanych usług. Nie jest również przewidywana ewentualna 

migracja części bądź wszystkich płatności kierowanych obecnie do systemu Elixir do 

rozliczenia w trybie natychmiastowym w systemie Express Elixir. 

PSP uważa, iż ważną kwestią byłoby wprowadzenie regulacji dostosowujących instytucję 

tajemnicy bankowej do współczesnych realiów obrotu gospodarczego, które mogłoby 

wyeliminować ryzyko prawne, jakie wiąże się z koniecznością stosowania obecnie 

obowiązujących unormowań w tym zakresie. Ponadto bezpieczeństwo danych osób 

korzystających z usługi P2P można byłoby zwiększyć, gdyby z regulacji wyznaczających 

standardy dokumentu księgowego wyłączyć obowiązek wprowadzania pewnych danych, 

które nie są niezbędne dla zaksięgowania zdarzenia gospodarczego w postaci przelewu P2P. 

Z punktu widzenia właściciela do rozwoju systemu przyczyniłoby się ustanowienie 

połączenia interoperacyjnego z innymi systemami. Dawałoby to większe możliwości 

pozyskiwania uczestników systemu ze względu na niższe koszty dla takiego uczestnika jak i 

szersze możliwości wykorzystywania usług tak przez uczestników systemu jak i końcowych 

użytkowników. W obszarze zainteresowań PSP pozostaje również rozszerzenie zakresu 

systemu na inne waluty. Uczestnicy systemu prowadzą rachunki klientów w różnych 
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walutach, a akceptanci udostępniają bankomaty umożliwiające wypłaty np. w walucie euro. 

Jest to jeden z czynników przemawiający za rozwijaniem systemu o nowe waluty. Kolejnym 

etapem rozwoju systemu będzie mogła być również w przyszłości obsługa transakcji 

transgranicznych. 

Jak wspomniano wcześniej, płatności mobilne P2P mogą stanowić realną alternatywę dla 

płatności gotówkowych o niskich wartościach. W celu osiągnięcia takiego efektu konieczne 

jest jednak przede wszystkim zwiększenie zasięgu usługi poprzez przystąpienie do systemu 

kolejnych banków oraz niebankowych instytucji wydających instrumenty płatnicze 

3.4. Porównanie systemów płatności BlueCash i Express Elixir oraz ich rola w 
polskim systemie płatniczym 

Przedstawione wcześniej opisy systemów Express Elixir i BlueCash pokazują, że istnieje 

pomiędzy nimi wiele różnic, które dotyczą przede wszystkim sposobu przeprowadzania 

rozliczeń i rozrachunku. W systemie BlueCash rozliczenia prowadzone są na zasadzie netto z 

rozrachunkiem przeprowadzanym w następnym dniu w pieniądzu banku komercyjnego. W 

systemie Express Elixir płatności rozliczane są natomiast w czasie rzeczywistym w oparciu o 

środki zgromadzone na rachunku powierniczym KIR S.A. w systemie SORBNET2, a więc w 

pieniądzu banku centralnego. Inne są również zasady dostępu do systemów oraz wysokość 

stosowanych limitów kwotowych pojedynczego zlecenia. Oprócz różnic istnieją jednak pewne 

podobieństwa takie jak stosowanie limitów transakcji dla uczestników, mechanizmy 

zabezpieczające przeprowadzanie rozliczeń w systemie w postaci środków uczestników 

utrzymywanych na specjalnych rachunkach, czy w końcu sposób dokonywania płatności 

przez nadawcę.  

Znaczącą różnicę pomiędzy systemami widać również w strukturze ich uczestnictwa. Wykres 

3.13 przedstawia liczbę uczestników systemów BlueCash i Express Elixir w poszczególnych 

kwartałach od momentu uruchomienia systemów. 
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Wykres 3.13. Liczba uczestników systemów Express Elixir i BlueCash 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. i KIR S.A. 

W I kwartale 2015 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express Elixir była stosunkowo 

mała liczba 10 banków. Są to raczej większe banki, które są uczestnikami innych systemów 

płatności takich jak SORBNET2, Elixir, TARGET2-NBP czy Euro Elixir. Do systemu Express 

Elixir, za pośrednictwem banku zrzeszającego ma również dostęp 5 banków spółdzielczych. 

Uczestnicy systemu BlueCash stanowili znacznie większe grono 57 banków, jednak większość 

z nich, bo aż 53, to małe banki spółdzielcze o zasięgu lokalnym. Właśnie ta duża liczba 

banków spółdzielczych, które są uczestnikami systemu BlueCash, jest ciekawym, do tej pory 

niespotykanym w innych systemach płatności zjawiskiem. Ich uczestnictwo w systemie 

BlueCash może wynikać z braku konieczności posiadania otwartego rachunku w systemie 

SORBNET2, które jest warunkiem uczestnictwa w systemie Express Elixir. Z drugiej jednak 

strony w systemie Express Elixir banki spółdzielcze mogą uczestniczyć w systemie poprzez 

tzw. banki zrzeszające, które takowe rachunki w systemie SORBNET2 mają i są już 

uczestnikami systemu Express Elixir (przy czym SGB-Bank S.A. dopiero od 20 kwietnia 2015 

r.). Warunek posiadania rachunku w systemie SORBNET2 może jednak stanowić poważną 

przeszkodę w kontekście dostępu do systemu Express Elixir w odniesieniu do innych 

podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w systemach płatności natychmiastowych 

takich jak niebankowe instytucje płatnicze, w tym punkty kasowe czy agenci rozliczeniowi 

pośredniczący w dokonywaniu płatności. W systemie BlueCash funkcjonują banki 

współpracujące, które nie są co prawda jego uczestnikami, ale jest możliwość przekazania 

przez i do ich klientów płatności za pośrednictwem systemu BlueCash.  

Istotną kwestią, która pokazuje różnice pomiędzy systemami, jest liczba zrealizowanych w 

nich transakcji. Wykres 3.14 przedstawia porównanie obu systemów pod względem 

kwartalnej liczby zrealizowanych zleceń w okresie od początku uruchomienia systemów do I 

kwartału 2015 r. włącznie. 
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Wykres 3.14. Liczba zleceń zrealizowanych w systemach Express Elixir i BlueCash 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. i KIR S.A. 

Widać, że jeśli chodzi o ten wskaźnik, to zdecydowanie więcej transakcji realizowanych jest w 

systemie BlueCash. W I kwartale 2015 r. udział BlueCash w ogólnej liczbie zleceń 

zrealizowanych w systemach płatności natychmiastowych wyniósł około 60%, zaś systemu 

Express Elixir 40%. Od początku uruchomienia systemu BlueCash jego udział w tej liczbie był 

zdecydowanie większy niż systemu Express Elixir i jeszcze na początku 2014 r. wynosił ponad 

70%. Od tamtego momentu udział ten jednak systematycznie spada. 

Odwrotna sytuacja występuje dla wartości zleceń realizowanych w obu systemach, tj. 

zdecydowanie większy udział w tym wskaźniku jest po stronie systemu Express Elixir, który 

w momencie jego uruchomienia wynosił ponad 50%, zaś pod koniec 2014 r. i w I kwartale 

2015 r. wynosił już prawie 80%. Należy zauważyć, że np. w IV kwartale 2014 r. tylko 34% 

liczby i 32% wartości wszystkich transakcji zrealizowanych w systemie BlueCash było 

wymienianych pomiędzy bezpośrednimi uczestnikami systemu, natomiast pozostała część, a 

więc odpowiednio 66% liczby i 68% wartości transakcji, jest otrzymywana przez banki, które 

mają status  banków współpracujących. Na wykresie 3.15 przedstawione jest porównanie 

kwartalnej wartości zleceń zrealizowanych w obu systemach. 
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Wykres 3.15. Wartość zleceń zrealizowanych w systemach Express Elixir i BlueCash 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. i KIR S.A. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zarówno liczba zrealizowanych transakcji, jak i obroty 

analizowanych systemów płatności natychmiastowych są stosunkowo niewielkie, a na tle 

największego polskiego systemu płatności detalicznych – Elixir wręcz znikome. Dzienna 

liczba transakcji zrealizowanych w systemie Elixir jest niewspółmiernie wyższa od liczby 

transakcji zrealizowanych w obu systemach płatności natychmiastowych razem wziętych. Dla 

lepszego zobrazowania tej dysproporcji można wskazać, że liczba zleceń zrealizowanych w 

systemie Elixir w marcu 2015 r. wyniosła prawie 148 mln, podczas gdy liczba zleceń 

zrealizowanych w tym miesiącu w systemach Express Elixir i BlueCash łącznie wyniosła 

„zaledwie” nieco ponad 297 tys. Podobna sytuacja dotyczy obrotów tych systemów: obroty 

systemu Elixir w tym samym miesiącu wyniosły ponad 360 mld zł, zaś łączne obroty 

systemów Express Elixir i BlueCash stanowiły ponad 714 mln zł. Patrząc na kwartalną liczbę 

transakcji zrealizowanych w systemie Elixir, która na przestrzeni okresu IV kwartał 2012 r. – 

IV kwartał 2014 r. zawierała się w przedziale od około 375 mln do 421 mln zleceń, można 

stwierdzić, że przynajmniej na razie nie wystąpiło zjawisko migracji znaczącej części płatności 

realizowanych w systemie Elixir do systemów płatności natychmiastowych, które miało 

miejsce np. w przypadku brytyjskiego systemu FPS.  

Kolejną różnicę pomiędzy systemami widać również w średniej wartości jednego zlecenia 

zrealizowanego w systemie. Jest ona znacznie większa w systemie Express Elixir. W I 

kwartale 2015 r. wyniosła ona 4.387,90 zł, podczas gdy dla systemu BlueCash ten sam 

wskaźnik kształtował się na poziomie 809,77 zł. Co ciekawe, wartość ta dla systemu Express 

Elixir jest również znacznie większa niż dla systemu Elixir, która wyniosła w analogicznym 

okresie 2.469,67 zł. Z powyższego wynika, że w systemie BlueCash dokonywanych jest więcej 

transakcji o małych wartościach. Przyczyną takiej sytuacji może być większe zainteresowanie 

usługą wśród klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, które 

dokonują płatności o stosunkowo małej wartości. Nie bez znaczenia na średnią wartość 
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jednego zlecenia może mieć również różnica w limitach kwotowych w obu systemach, który 

w systemie BlueCash jest 5 razy niższy niż w systemie Express Elixir. Wykres 3.16 

przedstawia średnią wartość jednego zlecenia zrealizowanego w systemach Express Elixir, 

BlueCash i Elixir w I kwartale 2015 r. 

Wykres 3.16. Średnia wartość zlecenia w I kwartale 2015 r. w systemach Express Elixir, 

BlueCash  oraz Elixir 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. i KIR S.A. 

Interesujący jest również wskaźnik pokazujący liczbę zleceń zrealizowanych w 

poszczególnych dniach tygodnia. Wynika z niego, że podczas weekendu w obu systemach 

realizowanych jest najmniej płatności. Najwięcej zleceń realizowanych jest w poniedziałek i 

piątek. Początkowo mogłoby się wydawać, że właśnie z uwagi na niedostępność w czasie 

weekendu innych systemów płatności takich jak Elixir czy SORBNET2, w systemach płatności 

natychmiastowych podczas weekendu będzie realizowana większa liczba płatności niż w dni 

robocze. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej (wykresy 3.17 i 3.18). 

Wykres 3.17. Średnia dzienna liczba zleceń zrealizowanych w poszczególnych dniach 

tygodnia w systemach Express Elixir i BlueCash w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. i KIR S.A. 
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Wykres 3.18. Średnia dzienna wartość  zleceń zrealizowanych w poszczególnych dniach 

tygodnia w systemach Express Elixir i BlueCash w I kwartale 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Blue Media S.A. i KIR S.A. 

Z przedstawionych informacji wynika, że udział systemów płatności natychmiastowych w 

rynku płatności detalicznych w Polsce jest jeszcze nadal znikomy. Oba systemy są jednak we 

wstępnej fazie rozwoju i na chwilę obecną ich rola w polskim systemie płatniczym jest jeszcze 

stosunkowo niewielka. Taki stan rzeczy wynika z ograniczonej dostępności i zasięgu tej usługi 

oraz opłat, które mogą zniechęcać do częstszego wybierania przez klientów banków tego 

rodzaju płatności. Sytuacja ta mogłaby ulec znacznej poprawie w wyniku ograniczenia lub 

całkowitego zniesienia opłat za dokonanie płatności natychmiastowych oraz wykorzystania 

tego kanału np. do płatności w Internecie typu pay-by-link oraz umożliwienia dostępu do 

systemu w formie uczestnictwa pośredniego bankom i niebankowym instytucjom płatniczym. 

Z informacji przekazanych przez PONIP oraz Izbę Gospodarki Elektronicznej e-Commerce 

Polska wynika z kolei, iż obecne rozwiązania w tym zakresie są z punktu widzenia instytucji 

płatniczych oraz wielu sprzedawców on-line wystarczające, a najważniejsze dla nich jest 

otrzymanie samego potwierdzenia dokonania płatności przez klienta, a nie natychmiastowe 

uznanie rachunku odbiorcy (np. sklepu internetowego). Podobnie sprawa się ma np. z 

płatnościami podatkowymi i ZUS, dla których za datę wywiązania się ze zobowiązania 

przyjmuje się dzień dokonania (nadania) płatności, a nie dzień uznania rachunku odbiorcy. 

Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska w przekazanym do NBP stanowisku nt. 

systemów płatności natychmiastowych stwierdza również, że zastosowanie przelewów 

natychmiastowych nie jest propozycją, która jest wymagana przez sektor e-commerce i która 

w znacznym stopniu przyczyniłaby się do jego rozwoju. Z drugiej strony z przekazanych 

przez operatorów systemów płatności natychmiastowych odpowiedzi na pytania zawarte w 

skierowanej do nich ankiecie wynika, że istnieje jednak zainteresowanie uczestnictwem w 

systemach płatności natychmiastowych ze strony niebankowych instytucji płatniczych. 

Do znaczącego rozwoju tej usługi mogłaby się przyczynić sygnalizowana w badaniu 

ankietowym przez środowisko bankowe potrzeba opracowania na poziomie krajowym 
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jednego wspólnego schematu sposobu rozliczania płatności natychmiastowych oraz 

interoperacyjne połączenie systemów, umożliwiające przekazywanie płatności pomiędzy ich 

uczestnikami. W takiej sytuacji każdy komunikat płatniczy miałby taką samą strukturę 

niezależnie od systemu, w którym byłby rozliczany i przez to nie powstawałyby problemy z 

identyfikacją usługi przez klientów banków. Możliwość dokonania płatności pomiędzy 

uczestnikami dwóch systemów płatności rozszerzyłaby natomiast zasięg usługi oraz 

ograniczyłaby potrzebę uczestniczenia banków w obu systemach jednocześnie, tak jak to ma 

miejsce w niektórych przypadkach obecnie. Szansą dla systemów płatności natychmiastowych 

może być również włączenie w ich schemat rozliczeniowy płatności mobilnych P2P – 

przykład systemu Express Elixir i płatności P2P generowanych przez użytkowników 

końcowych systemu BLIK. 

Podsumowując, na tym etapie rozwoju systemów płatności natychmiastowych 

funkcjonujących w Polsce, należy patrzeć na nie raczej jako udostępnienie dodatkowej 

możliwości szybkiej realizacji płatności oraz uzupełnienia oferty banków, niż w kategoriach 

powszechnej alternatywy dla tradycyjnych systemów płatności detalicznych. Od strony 

operatora, systemy te stanowią natomiast kolejny krok w rozwoju tych podmiotów, poprzez 

szansę na rozwijanie ich działalności i wdrażanie innowacyjnych produktów rozliczeniowych.  

W poniższej Tabeli 3.1. przedstawione są różnice pomiędzy systemami BlueCash i Express 

Elixir, zaś Załącznik 2 do niniejszego materiału zawiera zestawienie porównawcze wybranych 

systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce i w UE (Część I) oraz 

systemów płatności natychmiastowych na świecie (Część II). 

Tabela 3.1. Porównanie systemów Express Elixir i BlueCash  

 Express Elixir BlueCash 

Operator systemu KIR S.A. 

(izba rozliczeniowa w rozumieniu 
zarówno ustawy Prawo Bankowe, jak i 
ustawy o ostateczności rozrachunku) 

Blue Media S.A. 

 (izba rozliczeniowa w rozumieniu ustawy 
o ostateczności rozrachunku) 

Przelew 
realizowany w 

czasie liczonym w 
sekundach 

Tak Tak (w modelu bezpośrednim) 

W przypadku banków współpracujących 
uznanie rachunku odbiorcy może 

potrwać do 15 minut 

System dostępny 
24x7 

Tak 

część banków nie zapewnia dostępu do 
systemu przez 24 h, np. wyłączając go 
na czas weekendu oraz oferuje go tylko 

klientom korporacyjnym 

Tak 

część banków nie zapewnia dostępu do 
systemu przez 24 h, np. wyłączając go 

na czas weekendu 

Przelew 
realizowany 

bezpośrednio 

Tak Tak (w modelu bezpośrednim) 

Nie (w przypadku banków 
współpracujących)  

Maksymalna 100.000 zł 20.000 zł 
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 Express Elixir BlueCash 

wartość przelewu 

Rozrachunek Z uwagi na przyjęcie modelu 
prefinansowania w systemie nie jest 

przeprowadzany rozrachunek 
międzybankowy w rozumieniu 

zarządzenia nr 13/2013 Prezesa NBP z 
dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania rozrachunków 
międzybankowych. Źródłem płynności są 

środki zgromadzone na rachunku 
powierniczym KIR S.A. prowadzonym 
przez NBP w systemie SORBNET2, a 
więc w pieniądzu banku centralnego. 

Odroczony rozrachunek netto 
przeprowadzany w banku komercyjnym 

w następnym dniu kalendarzowym (D+1). 
Źródłem płynności jest pieniądz banku 

komercyjnego. 

Zabezpieczenie 
przed ryzykiem 

kredytowym 

Model depozytowy (prefinansowanie) Pula zabezpieczeń utrzymywana przez 
każdego uczestnika na dedykowanym 

rachunku uczestnika, równa co najmniej 
podwójnej wartości ustalonego dla niego 

limitu transakcji. 

Dodatkowa pula zabezpieczeń 
utrzymywana przez Blue Media na 

Centralnym Rachunku Rozliczeniowym 
systemu równa 100% wysokości puli 

zabezpieczeń uczestnika, posiadającego 
najwyższą pulę zabezpieczeń, określoną 

w umowie o uczestnictwo. 

Możliwość 
monitorowania 

stanu środków w 
systemie 

Tak (Ognivo oraz mechanizm alertów 
informujący o zdarzeniach dotyczących 

kont wewnętrznych) 

Tak (system informatyczny BlueCash 
umożliwia bieżące monitorowanie 

poziomu kwoty zobowiązań i należności, 
a także poziomu zabezpieczeń 

udzielonych przez uczestnika i Blue 
Media) 

Zasięg Tylko uczestnicy systemu (obecnie 10 
uczestników – głównie większe banki 
komercyjne oraz zrzeszenia banków 

spółdzielczych) 

Uczestnicy systemu (obecnie 4 banki 
komercyjne i 53 banki spółdzielcze) oraz 

banki współpracujące – obecnie 16 

Godziny 
dostępności 
uczestników 

Definiowane przez uczestników. 
Możliwość określenia przez uczestnika 

jego niedostępności w systemie np. 
podczas weekendu. 

Definiowane przez regulamin systemu 
dla uczestników systemu. W przypadku 
banków współpracujących uzależnione 

od czasów dostępności systemów 
bankowych, w których Blue Media ma 

otwarte rachunki). 

Zdefiniowane czasy 
dostępności usługi 

i uczestników 

Tak (określone specyfikacjami oraz 
regulaminem systemu) 

Definiowane przez regulamin systemu. 

W przypadku banków współpracujących 
uzależnione od czasów dostępności 

systemów bankowych, w których Blue 
Media ma otwarte rachunki. 

Wpływ czynników 
zewnętrznych na 

dostępność 
uczestników 

Brak W przypadku pośrednictwa banków 
współpracujących dostępność 

uzależniona jest od warunków realizacji 
przelewu wewnętrznego w danym banku. 

Pewność przelewu Tak Tak (przy czym w przypadku banków 
współpracujących uzależnione od 

skuteczności realizacji dwóch przelewów 
wewnątrzbankowych) 
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 Express Elixir BlueCash 

Przelew zawiera 
informację o 

nadawcy i odbiorcy 
przelewu 

Tak Tak 

(w przypadku banków współpracujących 
podawane są dane Blue Media S.A., 

nadawcy i odbiorcy przelewu) 

Kto zapewnia 
płynność w 

systemie 

Banki Banki w modelu bezpośrednim. Blue 
Media w przypadku banków 

współpracujących. 

Obsługiwane 
płatności 

Polecenie przelewu Polecenie przelewu, wpłata gotówkowa, 
możliwość dokonania płatności z 
wykorzystaniem numeru telefonu 
komórkowego odbiorcy płatności 

System zgodny z 
definicją ERPB

39
 

Tak Tak (w modelu bezpośrednim) 

Nie (w przypadku banków 
współpracujących) 

Dodatkowe cechy Planowane wdrożenie w 2015 r. 
płatności mobilnych typu P2P w oparciu 
o tzw. bazę aliasów prowadzoną przez 

PSP w ramach systemu BLIK. 

Bank nadawcy przy wyświetlaniu nazwy 
banku odbiorcy może się posługiwać 
zbiorami bazowymi systemu Elixir. 

Możliwość przyjęcia zlecenia płatniczego 
zarówno od nadawcy będącego klientem 

uczestnika systemu, jak i nadawcy 
będącego klientem banku, który nie jest 
uczestnikiem systemu oraz odebranie 

zlecenia zarówno przez odbiorcę 
będącego klientem uczestnika systemu, 
jak i odbiorcę będącego klientem banku, 

który nie jest uczestnikiem systemu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Blue Media S.A. i KIR S.A. 

 

3.5. Wyniki badania ankietowego kierowanego do banków 

W celu poznania opinii polskiego sektora bankowego nt. systemów płatności 

natychmiastowych na potrzeby niniejszego opracowania zostało przeprowadzone badanie 

ankietowe. Ankietę podzielono na trzy części. Pierwsza część dotyczyła zagadnień ogólnych i 

skierowana była do wszystkich banków – zarówno uczestników, jak i banków niebędących 

uczestnikami systemów płatności natychmiastowych. Druga część zawierała pytania do 

banków, które są uczestnikami systemu/systemów płatności natychmiastowych, zaś trzecia do 

banków, które nimi nie są. W ankiecie wzięło udział 19 banków – 15 uczestników systemów 

płatności natychmiastowych oraz 4 banki niebędące nimi. Niniejsza część opracowania 

stanowi podsumowanie wyników przedmiotowych ankiet skierowanych do banków oraz 

przedstawia wnioski wynikające z udzielonych odpowiedzi. 

Uczestnicy systemów płatności natychmiastowych 

Uczestnikami systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce jest 67 

banków. 57 jest uczestnikami systemu BlueCash (w tym 53 banki spółdzielcze), zaś 10 

                                                                                                                                                                                                                         
39 

https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/shared/pdf/2nd_eprb_meeting_item6.pdf?b70bbb40c47214b15692369b71765d2
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uczestnikami systemu Express Elixir. Dwa banki są uczestnikami obu systemów płatności 

natychmiastowych.  

Zapotrzebowanie na płatności natychmiastowe 

Wszystkie z ankietowanych banków, włącznie z tymi, które nie są uczestnikami systemów 

płatności natychmiastowych, wskazały, że istnieje zapotrzebowanie, szczególnie ze strony 

klientów indywidulanych, na świadczenie usługi przelewów natychmiastowych. Klienci 

oczekują od banków posiadania w ich ofercie innowacyjnej usługi, za jaką jest uważany 

przelew natychmiastowy, aby mieć możliwość szybkiego wywiązywania się ze swoich 

zobowiązań w każdym momencie.  

Również 4 ankietowane banki, niebędące uczestnikami systemu płatności natychmiastowych, 

zadeklarowały plany przystąpienia do takiego systemu.  

Płatności realizowane w systemach płatności natychmiastowych 

Z odpowiedzi przekazanych przez banki wynika, że najczęściej płatności natychmiastowe 

wykorzystywane są przez ich klientów przy dokonywaniu płatności masowych, np. za 

faktury czy rachunki. Na drugim miejscu znajdują się spłaty kredytów i pożyczek, zaś w 

dalszej kolejności płatności za zakupy w Internecie oraz wypłaty wynagrodzeń. Do 

powyższego katalogu rodzajów płatności należy dodać również mobilne płatności typu P2P. 

Klienci wybierają przelewy natychmiastowe, kiedy sytuacja wymaga, by środki były 

natychmiast zaksięgowane na rachunku odbiorcy, często w sytuacjach awaryjnych, np. w 

sytuacji konieczności terminowej spłaty raty kredytu. Częściej usługa ta jest wykorzystywana 

przez klientów indywidualnych niż przez biznesowych. Jeśli zaś chodzi o udział płatności 

natychmiastowych, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym w płatnościach 

ogółem realizowanych przez klientów danego banku to nie przekracza on 5%. Banki stosują 

przeważnie dla swoich klientów niższe limity kwotowe dla pojedynczego zlecenia niż limit 

ustalony przez operatora systemu – dla systemu Express Elixir wynosi on 100.000 zł, a dla 

systemu BlueCash 20.000 zł. 

Korzyści z uczestnictwa w systemie płatności natychmiastowych 

Wszystkie z ankietowanych banków zgodnie wskazały, iż istnieją wymierne korzyści 

związane z ich uczestnictwem w systemie płatności natychmiastowych. Posiadanie takiego 

produktu przede wszystkim zwiększa konkurencyjność i rozpoznawalność banku oraz 

spełnia oczekiwania klientów nastawionych na innowacje. Pozwala również na uzyskanie 

dodatkowych przychodów dla banku. Poprzez uczestnictwo w systemie płatności 

natychmiastowych banki budują nowoczesny, zaawansowany technologicznie i otwarty na 

potrzeby oraz oczekiwania klientów wizerunek. Wymienione korzyści są głównym 

powodem, dla którego banki decydują się na uczestnictwo w takim systemie. 

Jeśli chodzi o korzyści dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych korzystających z tego 

rodzaju usługi, to obecnie stanowi ona dla nich raczej dodatkową możliwość wywiązywania 
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się ze swoich zobowiązań w sytuacji, gdy wymagana jest natychmiastowa realizacja takiej 

płatności.  

Konieczne dostosowania i bariery wejścia 

Przystąpienie do systemu płatności natychmiastowych związane jest z podjęciem przez 

uczestnika odpowiednich działań dostosowawczych oraz poniesienia wg wielu banków 

dużych kosztów ich wdrożenia. W szczególności działania te dotyczą infrastruktury 

technicznej banków, w tym systemów informatycznych, które wymagają przeprowadzenia 

integracji z operatorem systemu. Konieczne było również dostosowanie kanałów dostępu dla 

klientów do realizacji transakcji natychmiastowych.  

Jeśli chodzi o bariery wejścia do systemu, to wymieniane są przez wiele banków wysokie 

koszty przystąpienia do systemu. Oprócz tego dochodzą również wyższe, w porównaniu do 

innych systemów płatności, koszty funkcjonowania systemu. Kolejną z barier może stanowić 

konieczność utrzymywania dodatkowej płynności na potrzeby zabezpieczenia prowadzonych 

w systemie rozliczeń (dotyczy to zarówno systemu BlueCash, jak i Express Elixir). 

Polityka cenowa i opłaty 

Produkt ten jest traktowany przez większość banków jako usługa typu premium, a tym 

samym pozycjonowana wyżej niż standardowe polecenie przelewu. W związku z tym, 

wszystkie banki pobierają dodatkowe opłaty za realizację tego typu przelewu. Niektóre z nich 

oferują co prawda pakiety darmowych przelewów, ale po ich wykorzystaniu naliczają opłaty 

za każdy kolejny przelew. Większość z banków różnicuje opłaty w zależności od rodzaju 

klienta, pobierając wyższe opłaty od klientów biznesowych. Opłata uzależniona jest również 

w wielu przypadkach od rodzaju kanału wykorzystywanego do przeprowadzania płatności. 

Z reguły najtańsze są płatności inicjowane z poziomu bankowości internetowej, następnie w 

oddziale banku, zaś najdroższe przez konsultanta telefonicznego. Opłaty za pojedynczy 

przelew natychmiastowy, z wyłączeniem darmowych pakietów, nie przekraczają kwoty 10 zł 

dla klientów indywidualnych, zaś dla klientów biznesowych wynoszą maksymalnie 40 zł. 

Jak widać, poziom opłat pobieranych przez banki za przelewy natychmiastowe jest dosyć 

wysoki i raczej nie zachęca do częstego wykorzystywania tego rodzaju płatności. W sytuacji, 

gdy klientowi nie zależy za wszelką cenę na szybkiej realizacji płatności, wybierze on z 

pewnością standardowe polecenie przelewu, które praktycznie w każdym banku jest usługą 

darmową. Jednym z powodów, dla którego banki stosują opłaty za dokonanie przelewu 

natychmiastowego może być wskazany przez większość z nich wyższy koszt uczestnictwa w 

takim systemie w porównaniu do innych systemów płatności. Kolejną przyczyną takiego 

stanu rzeczy może być także konieczność przeprowadzenia zmian w infrastrukturze banku 

związanych z uczestnictwem w systemie płatności natychmiastowych, co zdaniem wielu 

banków pociąga za sobą istotne koszty. W końcu banki zwracają również uwagę na wyższy 

koszt jednostkowy przelewu natychmiastowego niż standardowego polecenia przelewu 

realizowanego w systemie Elixir. Przyczyną tego może być wskazana przez część banków 

konieczność utrzymywania dodatkowej płynności na potrzeby zabezpieczenia prowadzonych 
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w systemie rozliczeń (dotyczy to zarówno systemu BlueCash, jak i Express Elixir). 

Zwiększenie liczby uczestników tych systemów oraz idące za tym upowszechnienie się tej 

formy płatności może prowadzić do obniżenia bądź całkowitego zniesienia opłat. 

Słabe strony i ryzyko związane z uczestnictwem w systemie 

Systemy płatności natychmiastowych, pomimo swoich zalet i korzyści wynikających z tego 

rozwiązania, posiadają niestety również wady i słabe strony. Jedną z najczęściej 

wymienianych przez banki słabych stron są wspomniane powyżej wysokie koszty wdrożenia 

i utrzymania usługi, w tym konieczność utrzymywania dodatkowej płynności na potrzeby 

zabezpieczenia prowadzonych w systemie rozliczeń. W przypadku systemu Express Elixir 

wiąże się to z utraconymi korzyściami z tytułu przechowywania środków przez banki na 

nieoprocentowanym rachunku powierniczym w NBP i braku uwzględnienia zaliczania ich do 

rezerwy obowiązkowej. Ze względu na natychmiastowy charakter płatności w tego typu 

systemach występuje większe niebezpieczeństwo defraudacji środków i narażenie na tzw. 

proceder phishingu40. W tym kontekście banki widzą ryzyko wzrostu liczby transakcji 

oszukańczych. W przypadku systemu BlueCash, zdaniem kilku banków, istnieje ryzyko 

związane z pośredniczeniem w przekazaniu środków pieniężnych podmiotu trzeciego. Słabą 

stroną systemów płatności natychmiastowych w Polsce jest ich obecny zasięg działania 

wynikający ze stosunkowo małej liczby uczestników tych systemów. Ogranicza to znacząco 

wykorzystanie tego typu instrumentu płatniczego. Problemem jest również różna dostępność 

usługi w poszczególnych bankach – niektóre z nich wyłączają usługę np. na czas weekendu 

lub w godzinach nocnych. Ponadto, brak jest jednolitego standardu rozliczania płatności 

natychmiastowych – współistnienie dwóch systemów o różnych standardach polecenia 

przelewu z jednej strony wzmacnia konkurencję i powoduje rozwój usługi, jednak z drugiej z 

strony, zdaniem wielu banków, prowadzi do fragmentaryzacji rynku oraz do braku 

rozpoznawalności tego typu usług wśród klientów banków. 

Równoległe działanie dwóch systemów płatności natychmiastowych 

Respondenci mieli podzielone zdania, jeśli chodzi o wpływ równoległego działania dwóch 

systemów płatności natychmiastowych na szybszy rozwój tego segmentu rynku płatniczego. 

Połowa z nich twierdzi, że konkurencja stymuluje rozwój, a obecne na rynku systemy nie 

wykluczają się i przyczyniają do popularyzacji usługi. Konkurencja wpływa też pozytywnie 

na opłaty, przyczyniając się do ich obniżania oraz na koszty dla banków. Istnienie dwóch 

systemów płatności może również podnieść jakość świadczonych przez ich operatorów usług. 

Dla drugiej grupy banków równoległe funkcjonowanie systemów płatności 

natychmiastowych przyczynia się jednak do fragmentaryzacji rynku i braku 

rozpoznawalności tego typu usługi wśród klientów banków. Taka sytuacja może również 

                                                                                                                                                                                                                         
40 Phishing jest metodą oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub organizację w celu wyłudzenia 

określonych informacji (np. danych logowania do bankowości internetowej) lub nakłonienia ofiary do realizacji 

określonych działań. 
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powodować, że stosowanie dwóch, działających z pewnymi różnicami systemów może być 

mniej transparentne z perspektywy klienta oraz prowadzić do ograniczenia  spodziewanej 

przez niego uniwersalności, dostępności i zasięgu usługi. Rozwiązaniem tego problemu może 

być opracowanie na poziomie krajowym jednego wspólnego schematu sposobu rozliczania 

tego typu płatności oraz interoperacyjne połączenie systemów, umożliwiające przekazywanie 

płatności pomiędzy ich uczestnikami. 

Potrzeby zmian i dalszy rozwój systemów 

Biorąc pod uwagę ww. słabe strony i ryzyko występujące w systemach płatności 

natychmiastowych, ankietowane banki widzą wyraźną potrzebę wprowadzenia zmian w 

zasadach funkcjonowania tych systemów. Propozycje dotyczą przede wszystkim 

wspomnianego powyżej ujednolicenia zasad rozliczania płatności natychmiastowych, np. 

poprzez opracowanie na poziomie krajowym jednego wspólnego schematu sposobu 

rozliczania tego typu płatności, oraz ustanowienia połączenia interoperacyjnego pomiędzy 

krajowymi i zagranicznymi systemami płatności natychmiastowych. Zdaniem banków, 

wpłynęłoby to na szybszy rozwój tego segmentu rynku płatniczego, uzyskanie synergii 

kosztowych oraz zwiększenie transparentności dla klientów i tym samym szersze 

zastosowanie usługi. W celu zapewnienia większej dostępności i zasięgu działania systemów 

w odpowiedziach przedstawiane były opinie dotyczące konieczności zapewniania przez 

wszystkich uczestników systemu dostępności do usługi w trybie 24/7/365 oraz nawet 

obowiązkowego uczestnictwa banków w systemie Express Elixir. Ważną kwestią podnoszoną 

przez banki jest również umożliwienie dokonywania płatności natychmiastowych na 

poziomie transgranicznym. Niektóre z banków w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji 

oraz uniknięcia fraudów proponują natomiast ciągłe monitorowanie istniejących list 

sankcyjnych lub stworzenie takich list na potrzeby systemów płatności natychmiastowych. 

Jeden z banków zaproponował, aby w niedalekiej przyszłości środowisko bankowe w Polsce 

rozważyło możliwość częściowej migracji płatności z systemu Elixir do systemu Express 

Elixir, analogicznie jak to miało miejsce np. w Wielkiej Brytanii (patrz rozdz. 9.1). Należy 

jednak zauważyć, że w brytyjskim systemie Faster Payments Service rozliczenia prowadzone 

są na bazie netto, zaś rozliczanie płatności w systemie Express Elixir odbywa się w czasie 

rzeczywistym, w oparciu o środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym w systemie 

SORBNET2, co wymaga większego zapotrzebowania na płynność ze strony jego uczestników. 

 

Szczegółowe podsumowanie wyników ankiety zawiera Załącznik 1 do niniejszego 

opracowania. 
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4. Podsumowanie 

Z informacji przedstawionych w materiale wynika, że systemy płatności natychmiastowych 

mogą pełnić ważną rolę w krajowym systemie płatniczym i mieć znaczący udział w 

rozliczeniach detalicznych, tak jak to ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii lub być raczej 

uzupełnieniem dotychczasowych rozwiązań i umożliwiać dodatkowo płatne dokonywanie 

płatności w trybie natychmiastowym – tak jak to ma miejsce np. w przypadku polskich 

systemów. Należy przypuszczać, że systemy te w ciągu najbliższych kilku lat będą należeć do 

najbardziej prężnie rozwijającej się gałęzi rynku płatniczego, a ich liczba, znaczenie w 

rozliczeniach detalicznych i upowszechnienie będzie wzrastać.  

Poniżej przedstawiono podsumowanie przeprowadzonej analizy systemów płatności 

natychmiastowych oraz kierunki rozwoju polskich systemów. 

1. Przesłanki tworzenia systemów płatności natychmiastowych 

Główną przesłanką tworzenia systemów płatności natychmiastowych jest zapotrzebowanie na 

przyspieszenie realizacji płatności detalicznych, pozwalające na przepływ środków 

pieniężnych pomiędzy rachunkiem nadawcy i odbiorcy w czasie zbliżonym do rzeczywistego, 

w praktycznie dowolnym terminie, nieograniczonym żadnymi godzinami funkcjonowania 

systemu. 

2. Sposoby dokonywania płatności natychmiastowych 

Realizacja płatności w trybie natychmiastowym możliwa jest przede wszystkim za 

pośrednictwem systemów płatności. Wśród nich wyróżniamy podział na systemy płatności 

natychmiastowych z odroczonym rozrachunkiem netto, przeprowadzanym najczęściej w 

banku centralnym, systemy rozrachunku w czasie rzeczywistym typu RTGS prowadzone 

przez banki centralne oraz systemy oparte o model depozytowy, w których rozliczenia 

prowadzone są w oparciu o zgromadzone przez uczestników depozyty utrzymywane na 

specjalnym rachunku (najczęściej w banku centralnym). Oprócz systemów płatności 

natychmiastowych realizacja płatności w takim trybie jest możliwa za pośrednictwem 

wewnętrznych przelewów bankowych pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym samym 

banku oraz płatności mobilnych typu P2P, które dokonywane są z użyciem specjalnej aplikacji 

na smartfony pomiędzy użytkownikami tej usługi. 

3. Rola banku centralnego 

Banki centralne pełnią kluczową rolę w odniesieniu do systemów płatności 

natychmiastowych. Często zaangażowane są w działania związane z tworzeniem takich 

systemów czy też stymulują rynek do ich podjęcia. Niektóre z banków centralnych decydują 

się same na budowę takich systemów albo umożliwiają rozliczanie płatności detalicznych w 
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prowadzonych przez nie systemach RTGS. W wielu przypadkach pełnią również rolę 

agentów rozliczeniowych, przeprowadzając rozrachunek płatności rozliczanych wcześniej w 

systemach płatności natychmiastowych przez zewnętrznych operatorów. Sprawując zaś 

nadzór nad systemami płatności natychmiastowych, banki centralne zapewniają ich sprawne i 

bezpieczne funkcjonowanie. Stworzenie i funkcjonowanie systemu płatności 

natychmiastowych bez udziału banku centralnego (w postaci którejś z wymienionych ról) 

jest praktycznie niemożliwe. 

4. Wyniki badania ankietowego banków 

Wyniki badania ankietowego przede wszystkim potwierdziły, że zarówno ze strony banków, 

jak również ich klientów istnieje w Polsce zapotrzebowanie na realizację płatności w trybie 

natychmiastowym. Zaletami uczestnictwa w takim systemie jest zwiększenie 

konkurencyjności i rozpoznawalności banku oraz spełnienie oczekiwania klientów 

nastawionych na innowacje. Oferowanie takiej usługi pozwala również na uzyskanie 

dodatkowych przychodów dla banku z tego tytułu. Wszystkie banki pobierają dodatkowe 

opłaty za realizację tego typu przelewu. Niektóre z nich oferują pakiety darmowych 

przelewów, ale po ich wykorzystaniu naliczane są opłaty za każdy kolejny przelew. 

Większość z banków różnicuje opłaty w zależności od rodzaju klienta, pobierając wyższe 

opłaty od klientów biznesowych. Dla klientów banków usługa płatności natychmiastowej 

stanowi raczej dodatkową możliwość wywiązywania się ze swoich zobowiązań w sytuacji, 

gdy wymagana jest natychmiastowa realizacja takiej płatności. Produkt ten jest traktowany 

przez większość banków jako usługa typu premium i pozycjonowana wyżej niż 

standardowe polecenie przelewu. 

Najczęściej płatności natychmiastowe wykorzystywane są przy dokonywaniu płatności 

masowych, np. za faktury czy rachunki. Na drugim miejscu znajdują się spłaty kredytów i 

pożyczek, zaś w dalszej kolejności płatności za zakupy w Internecie oraz wypłaty 

wynagrodzeń. Częściej usługa ta jest wykorzystywana przez klientów indywidualnych niż 

przez biznesowych. Banki stosują przeważnie dla swoich klientów niższe limity kwotowe dla 

pojedynczego zlecenia niż ustalony przez operatora systemu limit. 

Słabą stroną systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce jest ich 

niewielki zasięg działania wynikający ze stosunkowo małej liczby uczestników oraz 

wysokie koszty przystąpienia do systemu. Oprócz tego dochodzą również wyższe w 

porównaniu do innych systemów płatności koszty uczestnictwa w takim systemie. W celu 

zapewnienia większej dostępności i zasięgu działania systemów przedstawiano opinie 

dotyczące konieczności zapewniania przez wszystkich uczestników takich systemów 

dostępności usługi w ciągłym trybie 24/7/365, bez przerw technicznych czy weekendowych. 

Wśród niektórych klientów banków brak jest również rozpoznawalności tego typu usługi i 

świadomości o jej korzyściach. 

Ankietowane banki widzą wyraźną potrzebę wprowadzenia zmian w zasadach 

funkcjonowania systemów płatności natychmiastowych. Propozycje dotyczą przede 
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wszystkim ujednolicenia zasad rozliczania płatności natychmiastowych oraz ustanowienia 

połączenia interoperacyjnego pomiędzy krajowymi i zagranicznymi systemami płatności 

natychmiastowych. 

5. Kierunki dalszego rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce 

W kontekście rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce zasadniczym 

pytaniem jest, jaką docelową rolę mają one odgrywać w polskim systemie płatniczym. Czy tak 

jak obecnie ich znaczenie ma być niewielkie, a płatności przez nie rozliczane w dalszym ciągu 

będą traktowane jako płatna usługa premium, czy też mają znacząco wzrosnąć poprzez 

powszechne stosowanie tego instrumentu płatniczego oraz migrację do tych systemów 

przynajmniej części płatności realizowanych obecnie w innych systemach płatności 

detalicznych takich jak np. Elixir. Wydaje się, że sytuacja na polskim rynku tej usługi, 

przynajmniej w krótkim okresie, raczej pozostanie bez większych zmian, zaś docelowo 

systemy te raczej nie będą alternatywą dla dotychczasowych rozwiązań rozliczania płatności 

detalicznych, stanowiąc ich uzupełnienie. Wynika to głównie ze specyfiki polskiego systemu 

płatniczego, gdzie realizacja płatności tego samego dnia np. w systemie Elixir czy też 

SORBNET2 była możliwa już znacznie wcześniej przed powstaniem systemów płatności 

natychmiastowych. Można zakładać, że w najbliższym okresie kontynuowany będzie 

przyrost liczby płatności natychmiastowych, jednakże, aby zwiększyć jego dynamikę, 

zasadne jest podjęcie działań zmierzających przede wszystkim do rozszerzenia zasięgu 

usługi, który jest obecnie stosunkowo niewielki. Przystępowanie do systemów kolejnych 

bezpośrednich uczestników jak również umożliwienie przez operatorów systemów 

płatności natychmiastowych pośredniej formy uczestnictwa, ujednolicenie zasad 

rozliczania płatności natychmiastowych poprzez ustanowienie na poziomie krajowym 

jednego standardu komunikatu płatniczego dla tego typu płatności niezależnie od systemu 

oraz ustanowienie połączenia interoperacyjnego pomiędzy krajowymi i zagranicznymi 

systemami płatności natychmiastowych powinno znacząco wpłynąć na rozwój tych 

systemów. W przeciwnym razie może nastąpić zatrzymanie obecnego trendu rozwojowego, a 

w dłuższym okresie brak zainteresowania banków oraz ich klientów tego rodzaju usługami. 

Dynamiczny rozwój oraz ewentualne upowszechnienie systemów płatności mobilnych, w 

szczególności w zakresie płatności P2P, może także stanowić pewnego rodzaju konkurencję 

dla płatności natychmiastowych i negatywnie wpłynąć na ich rozwój. Z drugiej strony 

gwałtowny rozwój systemów płatności natychmiastowych i ewentualna migracja do nich 

płatności realizowanych do tej pory w innych systemach płatności może stanowić zagrożenie 

dla tych ostatnich, powodując zjawisko „kanibalizacji”, oznaczające ich częściowe lub 

całkowite wchłonięcie przez systemy płatności natychmiastowych, na co wskazał przypadek 

Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. W związku z tym bardzo istotną kwestią jest określenie 

docelowej roli tych systemów w krajowym systemie płatniczym, aby nie doprowadzić do 

niezamierzonych efektów.  
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5. Proponowane działania wpływające na 

rozwój systemów płatności 

natychmiastowych w Polsce 

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w niniejszym materiale analizę systemów płatności 

natychmiastowych, wyniki badania ankietowego banków oraz wynikające z nich wnioski, 

poniżej sformułowano propozycję działań mających na celu wsparcie rozwoju systemów 

płatności natychmiastowych w Polsce, rozszerzenie ich zasięgu i dostępności oraz stopniowe 

upowszechnianie usługi przelewów natychmiastowych.  

NBP proponuje rozważenie w tym zakresie podjęcia następujących działań: 

1. Uczestnictwo kolejnych banków w systemach płatności natychmiastowych w formie 

bezpośredniej. 

2. Rozszerzenie przez banki będące uczestnikami systemów płatności natychmiastowych 

usługi przelewów natychmiastowych na wszystkie rodzaje klientów – zarówno na 

biznesowych,  jak i indywidualnych. 

3. Rozszerzenie godzin dostępu do systemów płatności natychmiastowych przez banki 

będące uczestnikami systemów płatności natychmiastowych poprzez zmniejszenie 

ograniczeń w dostępności usługi np. na czas weekendu czy dni ustawowo wolne od 

pracy. 

4. Podjęcie działań przez operatorów systemów płatności natychmiastowych we 

współpracy z ich uczestnikami, mających na celu ustanowienie jednego standardu 

komunikatu płatniczego oraz stworzenie połączenia interoperacyjnego pomiędzy 

krajowymi systemami płatności natychmiastowych w celu umożliwienia 

przekazywania płatności pomiędzy uczestnikami różnych systemów. 

5. Podjęcie działań przez operatorów systemów płatności natychmiastowych mających na 

celu umożliwienie uczestnictwa w ich systemach krajowych instytucji płatniczych w 

formie pośredniej lub, o ile to jest możliwe, bezpośredniej. 

6. Uczestnictwo operatorów systemów płatności natychmiastowych w międzynarodowych 

inicjatywach mających na celu utworzenie schematu rozliczeniowego pozwalającego na 

realizację płatności w trybie natychmiastowym pomiędzy krajami UE oraz włączenie 

tych systemów w przedmiotowy schemat. 

7. Podjęcie działań przez uczestników i operatorów systemów płatności 

natychmiastowych mających na celu promocję płatności natychmiastowych i 

zwiększenie świadomości klientów i akceptantów o istnieniu tej usługi. 
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24/7/365 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku 

(24x7x365) 

3CB Banque de France, Deutsche Bundesbank and Banca d'Italia 

APCA Australian Payments Clearing Association 

BACS Bankers' Automated Clearing Services 

 (brytyjski system płatności detalicznych) 

BiR  Betalningar i realtid 

  (szwedzki system płatności natychmiastowych) 

BIS Bank for International Settlements 

 (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) 

CPs Core Principles for Systemically Important Payment Systems 

CRR  Centralny rachunek rozliczeniowy (w systemie płatności BlueCash) 

DCA   Direct Corporate Access 

 (Zlecenia płatności klientów biznesowych w systemie FPS) 

DRU Dedykowane rachunki uczestników  (w systemie płatności BlueCash) 

EACHA European Automated Clearing House Association 

 (Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych) 

ECB   European Central Bank  

 (Europejski Bank Centralny (EBC)) 

EPC  European Payments Council 

 (Europejska Rada ds. Płatności)  

ERPB Euro Retail Payments Board 

 (Rada ds. Płatności Detalicznych w Euro) 

ESCB  European System of Central Banks 

 (System Europejskich Banków Centralnych) 

ETS/STS Link Enhanced Transmission Service/SWIFTNet Transmission Service  

FED   Federal Reserve System  

 (System Rezerwy Federalnej USA) 

FIM  File Input Module 

FIFO  First in first out 

FPS  Faster Payments Service  

 (brytyjski  system płatności natychmiastowych) 

FPSL Faster Payments Scheme Limited 

FSS  Fast Settlement Service  

HCE Host Card Emulation 

ISO International Organization for Standardization 

 (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) 

KIR S.A.  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

LLSA Liquidity and Loss Share Agreement 
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mPOS Mobile point of sale 

 (Mobilny terminal płatniczy mPOS) 

MSC Merchant Service Charge 

NBP Narodowy Bank Polski 

NETS Northern European Transaction Services 

NNP New Payments Platform  

 (System płatności natychmiastowych w Australii) 

P2P  Peer-to-peer, person-to-person 

 (Płatności dokonywane między osobami fizycznymi) 

PFMIs  Principles for financial market infrastructures  

PONIP Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności 

POS Point of sale 

 (Punkt handlowy) 

PSB The Payments System Board   

 (Rada ds. Systemu Płatniczego w Australii) 

PSP Polski Standard Płatności sp. z o.o.  

PSSC Payment Systems and Settlement Committee 

 (Komitet ds. Płatności i Rozrachunku) 

RITS Reserve Bank Information and Transfer System  

 (System RTGS Banku Rezerwy Australii) 

RTC Real-Time Clearing  

 (System płatności natychmiastowych w RPA) 

RTPC Real-Time Payments Committee 

RTGS Real-Time Gross Settlement 

 (System rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym) 

SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa  

SEPA Single Euro Payments Area 

 (Jednolity obszar płatności w euro) 

SIC The Swiss Interbank Clearing  

 (szwajcarski system płatności natychmiastowych) 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

 (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji  

 Finansowej) 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 (Mocne strony, Słabe strony, Szanse, Zagrożenia) 

UE Unia Europejska 

XML Extensible Markup Language 

 (Język Znaczników) 
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Załącznik nr 1. Ankieta - Odpowiedzi banków  

CZĘŚĆ I – PYTANIA OGÓLNE SKIEROWANE DO WSZYSTKICH BANKÓW 

1. Czy Państwa Bank jest uczestnikiem systemu/systemów płatności natychmiastowych 

obecnie funkcjonujących w Polsce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Czy Państwa zdaniem istnieje obecnie w Polsce zapotrzebowanie na funkcjonowanie 

systemów płatności natychmiastowych? 

 

 
 

3. Czy z punktu widzenia Państwa Banku istnieją korzyści wynikające z uczestnictwa w 

systemie płatności natychmiastowych? 
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4. Czy z punktu widzenia Państwa Banku istnieją jakieś słabe strony uczestnictwa w 

systemie płatności natychmiastowych? 

 

 
5. Czy dostrzegają Państwo po stronie uczestnika systemu (banku – płatnika lub banku 

wierzyciela) jakieś ryzyka wynikające z dokonywania płatności za pośrednictwem 

systemu płatności natychmiastowych? 

 
 

 

6. Jakie czynniki zadecydowały, że Państwa Bank jest bądź nie jest uczestnikiem systemu 

płatności natychmiastowych? 

 

Przystąpienie banku do systemu płatności natychmiastowym wynikało z potrzeby:  

 wzbogacenia oferty banku; 

 zwiększenia konkurencyjności banku; 

 klientów, spełnienia ich oczekiwań; 

 uzyskania nowego źródła dochodu; 

 przyspieszenia rozliczeń. 

 

Banki nie przystępują do systemu płatności natychmiastowych z uwagi na: 

 ograniczone zasoby projektowe IT; 

 koszty związane z budową i funkcjonowaniem systemu; 

 dotychczasowe ograniczone zapotrzebowanie; 

 uwarunkowania techniczne. 

14 

5 

0

5

10

15

Tak Nie

Liczba
odpowiedzi

Tak, wzrost 
liczby transakcji 
oszukańczych 
ze względu na 

natychmiastowy 
charakter; 12 

Tak, ryzyko związane 
z pośredniczeniem w 
przekazaniu środków 

pieniężnych 
podmiotu trzeciego 

; 7 

Tak, ryzyko 
udostępnienia 

środków 
beneficjentowi 

płatności przed ich 
otrzymaniem od 

banku prowadzącego 
rachunek dłużnika; 3 

Inne; 2 Nie; 3 



Załącznik nr 1. Ankieta - Odpowiedzi banków 

 

  115    Systemy płatności natychmiastowych 

 

7. Czy widzą Państwo potrzebę usprawnienia zasad funkcjonowania systemu/systemów 

płatności natychmiastowych obecnie funkcjonujących w Polsce? 

 

 
 

8. Czy Państwa zdaniem równoległe funkcjonowanie w Polsce dwóch systemów płatności 

natychmiastowych wpływa na szybszy rozwój tego segmentu rynku płatniczego (poprzez 

wzrost konkurencji), czy wręcz przeciwnie – przyczynia się do jego fragmentaryzacji? 
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9. Czy, Państwa zdaniem, rozwój systemów płatności natychmiastowych w Polsce powinien 

wiązać się z następującymi zdarzeniami: 

 powstanie kolejnych schematów lub systemów płatności natychmiastowych? 

 połączenie interoperacyjne z krajowymi i zagranicznymi systemami płatności 

natychmiastowych? 

 nawiązanie współpracy pomiędzy funkcjonującymi tego typu systemami? 

 ujednolicenie zasad rozliczania płatności natychmiastowych np. poprzez 

opracowanie na poziomie krajowym jednego wspólnego schematu sposobu 

rozliczania tego typu płatności? 

 

 
 

10. Czy mają Państwo jakieś sugestie, uwagi czy też spostrzeżenia dotyczące tematyki 

systemów płatności natychmiastowych? 
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CZĘŚĆ II – PYTANIA DO BANKÓW – UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW PŁATNOŚCI 

NATYCHMIASTOWYCH 

Jeden z banków nie udzielił odpowiedzi na tę grupę pytań ze względu na stosunkowo krótki 

jego zdaniem okres działania tej usługi w banku. 

11. Czy uczestnictwo w systemie płatności natychmiastowych zwiększa konkurencyjność 

Państwa Banku? 

 

 
 

 

12. Czy przystąpienie do systemu płatności natychmiastowych wymagało poniesienia przez 

Państwa Bank dużych nakładów (np. finansowych, kadrowych) lub przeprowadzenia 

istotnych zmian w systemach informatycznych Państwa Banku? 
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13. Czy Państwa Bank umożliwia wysyłanie zleceń za pośrednictwem systemów płatności 

natychmiastowych zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym? 

 

 
 

 

14. Jaki rodzaj klientów wysyła najwięcej płatności natychmiastowych za pośrednictwem 

Państwa banku? 

 

 
 

15. Czy klienci Państwa Banku aktywnie wykorzystują funkcjonalność pozwalającą na 

przesyłanie płatności natychmiastowych? 

 

 
 

16. Jaki jest udział płatności natychmiastowych w płatnościach ogółem realizowanych przez 

Państwa klientów (pod względem ilościowym i wartościowym)? 

 0 – 5% 

 5 – 10% 

 10 – 15% 

 Inny(proszę podać, jaki) 

Ankietowani (13 banków) wskazali odpowiedź pierwszą tj. 0 - 5% 
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17. Jakiego rodzaju płatności są najczęściej dokonywane przez klientów Państwa Banku za 

pośrednictwem systemu/systemów płatności natychmiastowych? 

 płatności masowe (za rachunki, faktury) 

 płatności za zakupy w Internecie 

 wynagrodzenia             

 spłaty kredytów, pożyczek    

 płatności podatkowe, administracyjne 

 P2P 

 Inne (proszę podać, jakie) 

 

 
 

18. Jaka jest polityka cenowa Państwa Banku w stosunku do płatności natychmiastowych?  

Czy oferują Państwo np. pakiety bezpłatnych przelewów, różne stawki opłat dla klientów 

indywidualnych i biznesowych? 

 

 
 

 

 

 

 

 

płatności masowe 
(za rachunki, 
faktury); 11 

płatności za zakupy 
w Internecie; 4 

wynagrodzenia; 3 
spłaty kredytów, 

pożyczek; 8 
P2P; 2 

Inne; 4 
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19. Jaka jest wysokość opłat za dokonanie przez klienta Państwa Banku płatności za 

pośrednictwem systemu/systemów płatności natychmiastowych? 

 

Opłaty pobierane przez banki są bardzo zróżnicowane i wahają się w granicach od 0,00 zł 

do 40,00 PLN. Wysokość pobieranej prowizji zależy od: 

 rodzaju klienta: 

 indywidualny, 

 biznesowy, 

 sposobu dokonywania płatności: 

 Internet, 

 telefon, 

 oddział, 

 i w mniejszym stopniu od kwoty płatności. Zlecenia wysokokwotowe są droższe.  

 

Najmniej zapłacą klienci indywidualni, od 0 do 10 zł, w większości 5 zł. Najwyższa kwota 

prowizji pobierana jest od klientów korporacyjnych, do 40 zł. Przelewy za pośrednictwem 

Internetu są najtańsze. W oddziale za dokonanie przelewu natychmiastowego klienci 

zapłacą do 20 zł. 

 

20. Czy polityka cenowa Państwa Banku w stosunku do płatności natychmiastowych 

oferowanych klientom jest ściśle powiązana z kosztami ponoszonymi przez Bank z tytułu 

uczestnictwa w tego typu systemie (np. polityka pokrycia kosztów przychodami)? 

 

 
 

21. Czy koszty ponoszone przez Państwa z tytułu uczestnictwa w systemie płatności 

natychmiastowych są większe niż w innych systemach płatności detalicznych? 
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22. Czy traktują Państwo ten produkt jako ekskluzywny i tym samym droższy sposób 

dokonywania płatności, czy jako typowy przelew? 

 

 
 

23. Czy zamierzają Państwo w jakiś sposób dodatkowo promować wykorzystanie przez 

klientów tego kanału przesyłania płatności np. poprzez obniżenie bądź całkowite 

zniesienie opłat za dokonanie takich transakcji? 

 

 
 

24. Czy w przyszłości przewidują Państwo migrację do systemu/systemów płatności 

natychmiastowych części płatności rozliczanych do tej pory w innych systemach? 

 

 
 

25. Jeśli są Państwo uczestnikiem więcej niż jednego systemu płatności natychmiastowych to 

jaki jest tego powód? 

 

W związku z tym, że powyższe pytanie dotyczy tylko dwóch ankietowanych banków, ich 

odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 j.t) nie mogą być opublikowane w niniejszym 

podsumowaniu.  
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CZĘŚĆ III – PYTANIA DO BANKÓW NIEBĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI SYSTEMÓW 

PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH 

26. Jaki jest powód, dla którego Państwa Bank nie jest uczestnikiem systemu płatności 

natychmiastowych? 

 

Banki nie przystępują do systemu płatności natychmiastowych z uwagi na: 

 ograniczone zasoby projektowe IT; 

 koszty związane z budową i funkcjonowaniem systemu; 

 dotychczasowe ograniczone zapotrzebowanie; 

 uwarunkowania techniczne; 

 dodatkowe ryzyka operacyjne. 

 

27. Czy Państwa zdaniem istnieją jakieś zewnętrzne lub wewnętrzne bariery bądź 

okoliczności, które decydują o tym, że Państwa Bank nie jest uczestnikiem systemu 

płatności natychmiastowych? 

 

 
 

28. Czy Państwa Bank planuje zostać uczestnikiem systemu płatności natychmiastowych? 
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Załącznik nr 2. Część I Zestawienie porównawcze wybranych systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce i w UE  

Kraj 
Wielka 

Brytania 
Dania Szwecja Polska Polska 

Nazwa systemu Faster Payments Straksclearing Betalningar i 
Realtid (BiR) (Payments 
in Real Time) 

Express Elixir System płatności BlueCash 

Podmiot 
prowadzący 

system 

Faster Payments Scheme Ltd 
(organizacja non-profit) 

Danish Bankers 
Association 

Bankgirot (szwedzka 
Izba rozliczeniowa, której 
właścicielem jest 7 
banków komercyjnych) 

KIR S.A. Blue Media S.A. 

Operator 
systemu 

Vocalink Ltd NETS Bankgirot KIR S.A. Blue Media S.A. 

Rola banku 
centralnego 

1. Agent rozrachunkowy. 
2. Nadzorca. 
3. Instytucja powiernicza. 

1. Agent 
rozrachunkowy. 

2. Nadzorca. 

1. Współpraca przy 
tworzeniu systemu. 

2. Agent 
rozrachunkowy. 

3. Nadzorca. 

1. Nadzorca. 

2. Instytucja 
powiernicza. 

1. Nadzorca 

Data 
uruchomienia 

Maj 2008 Listopad 2014 Listopad 2012 Czerwiec 2012 Listopad 2012 

Sposób 
przeprowadzania 

rozliczeń 
 w systemie 

System z odroczonym 
rozrachunkiem netto 
przeprowadzanym w banku 
centralnym 3 razy w ciągu dnia 
operacyjnego (07:00, 13:05, 
15:45). 

System z odroczonym 
rozrachunkiem netto 
przeprowadzany 6 razy 
w ciągu dnia w banku 
centralnym w oparciu o 
specjalne subkonta 
(rachunki rozliczeniowe) 
prowadzone przez bank 
centralny przy głównym 
rachunku RTGS banku. 
 

System oparty o model 
depozytowy 
(prefinansowanie). 
Źródłem płynności są 
środki zgromadzone na 
rachunku powierniczym 
operatora systemu 
prowadzonym przez 
Narodowy Bank Szwecji 
w systemie RTGS - RIX, 
a więc w pieniądzu 
banku centralnego. 

System oparty o model 
depozytowy (prefinansowanie). 
Źródłem płynności są środki 
zgromadzone na rachunku 
powierniczym KIR S.A. 
prowadzonym przez NBP w 
systemie SORBNET2, a więc 
w pieniądzu banku 
centralnego. 

System z odroczonym 
rozrachunkiem netto 
przeprowadzanym w banku 
komercyjnym w następnym 
dniu kalendarzowym (D+1) 
z wykorzystaniem 
centralnego rachunku 
rozliczeniowego 
prowadzonego dla Blue 
Media S.A. w banku 
komercyjnym, pełniącym 
funkcję agenta 
rozrachunkowego.  

Rodzaje 
obsługiwanych 

płatności 

1. Polecenia przelewu. 
2. Zlecenia stałe. 
3. Zlecenia z odroczonym 

Polecenia przelewu. Indywidualne polecenia 
przelewu realizowane za 
pośrednictwem 

Polecenia przelewu. Polecenia przelewu i wpłaty 
gotówkowe. 
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Kraj 
Wielka 

Brytania 
Dania Szwecja Polska Polska 

terminem płatności. 
4. Zlecenia klientów 

biznesowym. 

smartfonów – aplikacja 
Swish 

Sposób 
inicjalizacji 
płatności 

Smartfon (płatności mobilne), 
telefon, bankowość internetowa, 
w oddziale banku. 
Płatności klientów biznesowych 
są dokonywane za 
pośrednictwem specjalnie 
dedykowanego rozwiązania tzw. 
Secure-IP solution, w którym 
komunikaty mają taką sama 
strukturę jak w systemie BACS. 

Bankowość internetowa Aplikacja mobilna dla 
smartfonów. 

Bankowość internetowa, w 
oddziale banku, telefon. 

Bankowość internetowa, w 
oddziale banku, telefon. 

Dostępność 
systemu 

24/7/365 24/7/365 24/7/365 Co do zasady 24/7/365 jednak 
część banków nie zapewnia 
dostępu do systemu przez 24 
h np. wyłączając go na czas 
weekendu oraz oferuje go 
tylko klientom korporacyjnym. 

Co do zasady 24/7/365 
część banków nie zapewnia 
dostępu do systemu przez 
24 h np. wyłączając go na 
czas weekendu. 

Szybkość 
realizacji 
płatności 

Kilka minut w przypadku 
bezpośrednich uczestników. 
Max. dwie godziny w przypadku 
uczestników pośrednich. 
Sam proces potwierdzenia 
otrzymania płatności przez bank 
beneficjenta trwa do 15 sekund 
od momentu dokonania 
płatności przez bank nadawcy 
płatności. 

Kilka sekund. 15 sekund. Do kilkunastu sekund. Kilkanaście sekund (10 – 15 
sekund) 

Rodzaje 
uczestnictwa 

1. Bezpośrednie. 
2. Pośrednie w formie 

korespondenckiej. 

1. Bezpośrednie. 
2. Pośrednie. 

1. Bezpośrednie. 
2. Pośrednie. 

Bezpośrednie. 1. Bezpośrednie. 
2. Banki współpracujące. 

Stosowane 
komunikaty 

płatnicze 

ISO 8583 ISO20022 ISO20022 ISO20022 (dodatkowo 

możliwość zastosowania 
formatu CSV bazującego na 
formacie z systemu Elixir). 

ISO20022 
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Kraj 
Wielka 

Brytania 
Dania Szwecja Polska Polska 

Limity 
kwotowe 

zleceń 

100.000 GBP (527.000 PLN) 
W praktyce banki stosują jednak 
o wiele niższe limity 
(szczególnie dla klientów 
detalicznych limity te wynoszą 
max. 25.000 GBP). 

500.000 DKK 
(około 280.000 PLN) 
Banki mogą ustalać 
niższe limity. 

Brak 100.000 zł 20.000 zł 

Cechy 
specyficzne 

systemu 

W celu zagwarantowania 
rozrachunku systemu 
uczestnicy zawarli między sobą 
specjalną dodatkową umowę 
Liquidity Loss Share Agreement 
(LLSA). Reguluje ona zasady 
pokrywania strat i zapewnienia 
płynności w systemie w 
przypadku zakłóceń w realizacji 
płatności przez jednego z 
uczestników systemu. W Banku 
Anglii utrzymywany jest 
specjalny fundusz na 
zabezpieczenie środków 
finansowych w przypadku braku 
płynności któregoś z 
uczestników. Łączna kwota 
zabezpieczeń wniesionych 
przez uczestników musi 
pokrywać w 100% limit netto 
największego wysyłającego 
uczestnika systemu. 
W systemie stosowane są 
również limity dotyczące 
maksymalnej pozycji debetowej 
uczestnika w każdym cyklu 
rozliczeniowym - w przypadku 
przekroczenia limitu płatność 
jest odrzucana przez system; 

Rozrachunek 
przeprowadzany jest w 
powiązaniu z dwoma 
innymi systemami 
płatności detalicznych, 
których operatorem jest 
NETS. 
Środki zgromadzone na 
subkontach banków 
przeznaczonych do 
rozliczania płatności 
natychmiastowych są 
zaliczane przez bank 
centralny do rezerwy 
obowiązkowej. 

System dedykowany 
rozliczeniom płatności 
mobilnych typu P2P. 

Funkcjonowanie systemu 
oparte jest o model 
depozytowy (prefinansowanie) 
z centralną rolą rachunku 
rozliczeniowego, zasilanego 
przez uczestników 
zadeklarowanymi przez nich 
kwotami, które w ramach 
zdefiniowanych w systemie 
limitów określają jednocześnie 
płynność poszczególnych 
uczestników i jednostek 
uczestnika w systemie. 
Rachunek rozliczeniowy 
prowadzony w systemie 
SORBNET2 dla KIR S.A. jest 
rachunkiem powierniczym. 
Planowane wdrożenie w 2015 
r. płatności mobilnych typu 
P2P w oparciu o tzw. bazę 
aliasów prowadzoną przez 
PSP w ramach systemu BLIK. 
Bank nadawcy przy 
wyświetlaniu nazwy banku 
odbiorcy może się posługiwać 
zbiorami bazowymi systemu 
Elixir. 

System płatności BlueCash 
umożliwia przyjęcie 
zlecenia płatniczego 
zarówno od nadawcy 
będącego klientem 
uczestnika systemu, jak i 
nadawcy będącego 
klientem banku, który nie 
jest uczestnikiem systemu 
oraz odebranie zlecenia 
zarówno przez odbiorcę 
będącego klientem 
uczestnika systemu, jak i 
odbiorcę będącego klientem 
banku, który nie jest 
uczestnikiem systemu. 
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Załącznik nr 2. Część II Zestawienie porównawcze wybranych systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących na świecie 

Kraj Australia Szwajcaria RPA 

Nazwa systemu New Payments Platform (NPP) Swiss Interbank Clearing (SIC) Real-Time Clearing - RTC 

Podmiot prowadzący 
system 

Podmiotem prowadzącym i zarządzającym 
platformą rozliczeniową będzie 12 instytucji (w tym 
Bank Rezerwy Australii), które są członkami NPP 
(tzw. common utility) 

Bank Centralny Szwajcarii Pasa, the Payment System 
Management Body 

Operator systemu Operatorem i podmiotem odpowiedzialnym za 
budowę platformy rozliczeniowej NPP jest 
organizacja SWIFT. Operatorem modułu FSS, w 
którym przeprowadzany będzie rozrachunek jest 
Bank Rezerwy Australii. 

SIX Interbank Clearing Ltd (SIC Ltd) BankservAfrica (Izba rozliczeniowa) 

Rola banku  

centralnego 

1. Współpraca przy tworzeniu systemu. 
2. Agent rozrachunkowy. 
3. Operator modułu FSS. 
4. Nadzorca. 

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym 
systemem. 

2. Agent rozrachunkowy. 
3. Nadzorca. 

1. Agent rozrachunkowy. 

 

Data uruchomienia Planowane wdrożenie – połowa 2017 Czerwiec 1987 r. Marzec 2007 

Sposób 
przeprowadzania 

rozliczeń w systemie 

System rozrachunku w czasie rzeczywistym. 
Płatności rozliczane są w podstawowym module 
rozliczeniowym, zaś rozrachunek przeprowadzany 
jest w dedykowanym module działającym przy 
systemie RTGS banku centralnego. 

System rozrachunku w czasie rzeczywistym typu 
RTGS. 

Rozliczenia prowadzone są na bazie 
netto. 

Rozrachunek systemu przeprowadzany 
jest co godzinę w pieniądzu banku 
centralnego. 

Rodzaje  

Obsługiwanych 

 płatności 

W początkowej fazie działania system będzie 
obsługiwał  tylko polecenia przelewu. 

1. Detaliczne płatności klientowskie (nadawca i 
odbiorca nie są bankami) – polecenia 
przelewu. 

2. Płatności międzybankowe (nadawca i 
odbiorca są bankami - uczestnikami 
systemu). 

3. Service payments (płatności inicjowane przez 
podmiot taki jak system rozrachunku 
papierów wartościowych czy Bank Szwajcarii, 
który ma prawo do obciążenia rachunku 
jednego uczestnika i uznania rachunku 
drugiego). 

Polecenia przelewu. 
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Kraj Australia Szwajcaria RPA 

Sposób inicjalizacji  

płatności 

Brak w chwili obecnej informacji nt. sposobu 
inicjalizacji płatności  

Bankowość internetowa, w oddziale banku, telefon Smartfony – płatności mobilne, 
bankowość internetowa. 

Dostępność systemu 24/7/365 24/7/365. Dzień rozliczeniowy zaczyna się o 
godzinie 17:00, a kończy o 16:15 następnego 
dnia. 

Co do zasady 24/7/365 jednak zależy to 
od poszczególnych uczestników. 

Szybkość realizacji  

płatności 

Proces rozliczenia płatności ma trwać 
maksymalnie 3 sekundy, zaś jej rozrachunek 
dodatkowe 1,5 sekundy. Uznanie rachunku 
obiorcy płatności może trwać nieco dłużej. 

W czasie rzeczywistym. Do 60 sekund. 

Rodzaje  

uczestnictwa 

1. Bezpośrednie. 
2. Pośrednie. 

Bezpośrednie. Brak szczegółowych danych nt. 
uczestnictwa. 

Stosowane  

komunikaty  

płatnicze 

ISO 20022 SWIFT FIN ISO20022 

Limity kwotowe  

zleceń 

Brak jest informacji nt. planów stosowania limitów 
kwotowych w systemie NPP. 

Brak. Do godziny 16:00 – 5 mln ZAR (około 
1,45 mln zł), po godzinie 16:00 – 
250.000 ZAR (około 7.000 zł) 

Cechy specyficzne 
systemu 

Płatności będą przekazywane do modułu 
rozliczeniowego za pośrednictwem tzw. overlay 
services lub poprzez uczestników systemu 

posiadających otwarte rachunki w module 
centralnym systemu RITS i w module FSS, którzy 
będą mogli kierować zlecenia bezpośrednio do 
modułu rozliczeniowego bez udziału overlay 
services. Płatności są najpierw bezpośrednio 
rozliczane pomiędzy dwoma uczestnikami na 
platformie rozliczeniowej, a następnie 
przeprowadzany jest ich rozrachunek w module 
FSS prowadzonym przy systemie RTGS banku 
centralnego. 

W systemie obowiązują trzy graniczne godziny 
przesyłania zleceń tzw. cut-off time. Pierwszy cut-
off time ustalony jest na godzinę 15:00, drugi na 

godzinę 16:00, zaś trzeci na 16:15. Okres 
pomiędzy poszczególnymi cut-off time pozwala 
uczestnikom na pozyskanie ewentualnej 
dodatkowej płynności na rozliczenie transakcji 
znajdujących się w kolejce. Możliwe jest również 
w tym czasie dalsze składanie zleceń do systemu 
przez uczestników. Po godzinie 16:15 wszystkie 
nierozliczone płatności znajdujące się w kolejce 
systemowej zostają anulowane i rozpoczyna się 
procedura zamknięcia dnia operacyjnego. 

Płatności w systemie dokonywane są 
przede wszystkim za pośrednictwem 
ogólnie dostępnych smartfonów, co 
przyczynia się do wzrostu ubankowienia 
obywateli RPA, które jest stosunkowo 
niskie.  
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