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Streszczenie
„Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.”, zwana dalej „Oceną”, jest cyklicznym materiałem, przygotowanym przez Departament Systemu Płatniczego, stanowiącym dla Zarządu
NBP podstawę do dokonania okresowej oceny rozliczeń pieniężnych, tj. realizacji zadania określonego w art.
17 ust. 4 pkt 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
W Ocenie przedstawiono główne fakty i wydarzenia, które miały miejsce w ramach funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I połowie 2016 r., jak również dane statystyczne odzwierciedlające rozwój systemu płatniczego w Polsce w tym okresie oraz jego poziom na koniec czerwca 2016 r.
Wśród najistotniejszych dla systemu płatniczego w Polsce w I połowie 2016 r. zdarzeń należy wymienić:
1.

rozpoczęcie realizacji rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego głównym
celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Program ten zakłada,
że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy
zrównoważonego rozwoju. W ramach programu działa 12 „Strumieni”, w tym m.in.:


Strumień „Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego”, dzięki któremu przewiduje się m.in. upowszechnienie płatności bezgotówkowych w urzędach, zwiększenie wypłat wynagrodzeń i
świadczeń w drodze bezgotówkowej, zmniejszenie szarej strefy i zwiększenie dochodów budżetowych,



Strumień – „Schemat Krajowy”, którego realizacja pozwoli z kolei na zwiększenie roli państwa
w ustalaniu standardów dla płatności bezgotówkowych i stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego m.in. do płatności w relacjach z sektorem publicznym. Wśród korzyści
płynących z realizacji Schematu Krajowego są m.in. udostępnienie obywatelom bezkosztowego,
łatwego i wygodnego sposobu dokonywania opłat bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, jak również łatwego i wygodnego dostępu do e-usług publicznych.

2.

zakończenie I odsłony wieloletniego programu promocyjno-edukacyjnego „Akademia Dostępne Finanse” (ADF), którego celem było zwiększenie świadomości wśród Polaków na temat korzyści i
możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna. Akademia
była projektem realizowanym w 16 oddziałach okręgowych NBP we współpracy z Departamentem
Systemu Płatniczego oraz Departamentem Komunikacji i Promocji i Departamentem Edukacji i Wydawnictw. Inicjatywa ta, zaplanowana na lata 2012-2016, skierowana została głównie do osób starszych i realizowana była w formie cyklu spotkań edukacyjnych w poszczególnych województwach.
Czteroletni okres realizacji projektu podsumowano w dniu 17 maja 2016 r. na konferencji „Akademia
Dostępne Finanse – gala podsumowująca”.

3.

wejście w życie, z dniem 9 czerwca 2016 r., części przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/751
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (dalej „rozporządzenie MIF”). Przepisy rozporządzenia wprowadziły
m.in: obowiązki dotyczące rozdzielności systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących
transakcje, zakaz ograniczania tzw. co-badgingu, rozdzielność opłat (unblending) oraz ograniczenia
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zasady honorowania wszystkich kart płatniczych (zasada Honour All Cards). Ponadto, rozporządzenie nałożyło na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia przepisów dotyczących sankcji mających zastosowanie do naruszeń tego rozporządzenia oraz wyznaczenie odpowiednich organów krajowych, które będą czuwały nad przestrzeganiem jego przepisów.
4.

uchwalenie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniżającej od stycznia 2017
r., maksymalną kwotę płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami z 15.000 euro do 15.000 zł,
co powinno się przełożyć na zwiększenie obrotu bezgotówkowego w segmencie B2B jak również
przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy w Polsce.

Równocześnie w I połowie 2016 r.:
1.

kontynuowano prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Celem tej ustawy będzie dostosowanie przepisów polskiego prawa do postanowień ww. rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/751. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje m.in., że
nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych w Polsce, w zakresie określonym nie tylko w
rozporządzeniu MIF, wobec schematów kartowych, będzie sprawował Prezes NBP. Rozwiązanie
takie zapewni spójność i efektywność sprawowania nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi w Polsce.

2.

kontynuowano prace nad projektem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej
przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i porównywalności
opłat związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz
dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. PAD). Głównym celem ww. dyrektywy jest
zmniejszenie skali wykluczenia finansowego w Unii Europejskiej, m.in. poprzez zapewnienie
wszystkim konsumentom dostępu do podstawowego rachunku, realizującego funkcje płatnicze.

3.

rozpoczęte zostały prace, we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (European
Banking Authority - EBA) oraz Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), nad opracowywaniem regulacyjnych standardów technicznych (RTS), o których mowa w przyjętej w dniu 23 grudnia 2015 r.
Dyrektywie PE i Rady (UE) 2015/236 (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wstępnie opracowany projekt RTS, przekazany został do 2-miesięcznych konsultacji.
Następnie, zgodnie z PSD2, projekt powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do dnia 13
stycznia 2017 r.

Najważniejsze dane statystyczne odzwierciedlające rozwój polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016
r. i jego poziom na koniec czerwca 2016 r. są następujące:
1.

w systemach płatności wysokokwotowych – w systemie SORBNET2 odnotowano nieznaczny
wzrost liczby zrealizowanych zleceń o 0,4% przy jednoczesnym spadku ich wartości o 3,5%. Z kolei
w systemie TARGET2-NBP odnotowano spadek liczby zrealizowanych zleceń o 3,8% przy jednoczesnym wzroście ich wartości o 2,9%.

2.

w systemach płatności detalicznych:



w systemach Elixir i Euro Elixir odnotowano wzrost liczby zrealizowanych zleceń odpowiednio o
1,1% i 2,8%, przy jednoczesnym spadku odpowiednio o 2,6% i 0,9% ich wartości. Ponadto, w systemie Euro Elixir odnotowano wzrost liczby poleceń przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT) o
3,1% przy niewielkim spadku o 0,6% ich wartości.
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w systemach Express Elixir i BlueCash, oferujących realizację płatności natychmiastowych, odnotowano kolejny wzrost zarówno liczby odpowiednio o 35% i 26%, jak i wartości realizowanych zleceń odpowiednio o 21% i 46%,



w nowo funkcjonującym systemie BLIK odnotowano wzrost liczby i wartości realizowanych
zleceń, odpowiednio o 86% i 61%, co wynika z dynamicznego wzrostu na początkowym etapie
rozwoju tego systemu,

3.

w systemach rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych:


w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW S.A. oraz systemie SKARBNET4 odnotowano spadek zarówno liczby odpowiednio o 13,6% i 20,8%, jak i wartości zaewidencjonowanych operacji odpowiednio o 2,0% i 13,7%,



w systemach rozliczeń transakcji w KDPW_CCP S.A. odnotowano niewielki wzrost liczby rozliczanych transakcji o 3,4% przy jednoczesnym spadku o 11,7 % ich wartości,

4.

w zakresie dotyczącym obrotu gotówkowego i bezgotówkowego odnotowano niewielki wzrost
udziału gotówki w agregacie podaży pieniądza M1 z 21,6% w grudniu 2015 r. do 22% w czerwcu
2016 r. Ponadto, odnotowano wzrost udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pieniądza M1 z poziomu 49,3% w grudniu 2015 r. do poziomu 50,1% w czerwcu 2016 r.

5.

najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych instrumentem płatności
bezgotówkowych była karta płatnicza, za pośrednictwem której zrealizowano ok. 56,9% wszystkich
transakcji bezgotówkowych. Liczba transakcji przy użyciu karty płatniczej wzrosła o 8,5% w stosunku do II półrocza 2015 r. Odnotowano wzrost (odpowiednio o 2,8% i o 2,3% w stosunku do poprzedniego półrocza) liczby transakcji poleceniem przelewu i poleceniem zapłaty.

6.

odnotowano wzrost liczby wydanych kart płatniczych o 1,5% (do poziomu 35,8 mln), odnotowano
po raz pierwszy, od I półrocza 2010 r., wzrost liczby wydanych kart kredytowych o 0,5% w porównaniu do II półrocza 2015 r. W omawianym okresie wzrosła liczba punktów handlowo-usługowych
wyposażonych w terminale POS o 6,6% oraz bankomatów o 1,8%.

7.

w minionym półroczu nastąpił, po raz pierwszy od 5 lat, spadek liczby i wartości operacji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi. Według danych przekazanych przez banki w porównaniu
do poprzedniego półrocza liczba oraz wartość takich operacji spadła odpowiednio o 1,4% i 1,3%.

Warto podkreślić, iż ostatnie półrocze to także dynamiczny rozwój rynku innowacyjnych instrumentów i
usług płatniczych, do których w szczególności należą karty zbliżeniowe i płatności mobilne, mające na celu
zastąpić płatności gotówkowe głównie w niskokwotowych transakcjach detalicznych. Polska należy do
grona krajów o najwyższym użyciu kart zbliżeniowych na świecie. Według szacunków NBP na koniec
czerwca 2016 r. liczba kart płatniczych z funkcją zbliżeniową sięgnęła 27,7 mln, tj. o 0,7 mln więcej niż w
grudniu 2015 r. Karty zbliżeniowe stanowią blisko 77,4% wszystkich kart płatniczych w Polsce, jak również
mają one coraz wyższy udział w liczbie i wartości transakcji kartowych. Po raz pierwszy udział transakcji
kartami zbliżeniowymi w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych przekroczył poziom 60%. Oprócz kart
zbliżeniowych bardzo dynamicznie oraz stale rozwijają się płatności mobilne (np. BLIK), stając się coraz bardziej powszechne, głównie za sprawą łatwej dostępności do telefonów komórkowych typu smartfon.
Biorąc pod uwagę powyższe dane statystyczne oraz szczegółowe informacje i opinie zawarte w całym opracowaniu, można sformułować następujące najważniejsze oceny dotyczące funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.:
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1.

systemy płatności (SORBNET2, TARGET2-NBP, Elixir, Euro Elixir, Express Elixir, BlueCash i BLIK)
funkcjonowały prawidłowo, zapewniając bezpieczne i sprawne przeprowadzanie rozliczeń i rozrachunków.

2.

systemy rozrachunku i rozliczeń papierów wartościowych (system prowadzony przez KDPW S.A.,
system SKARBNET4 prowadzony przez NBP, systemy rozliczeń prowadzone przez KDPW_CCP
S.A.) funkcjonowały stabilnie, a charakter i natężenie ewentualnych zagrożeń dla ich stabilności nie
zmieniły się istotnie od poprzedniego półrocza.

3.

rozwijała się infrastruktura umożliwiająca dokonywanie przez użytkowników płatności detalicznych, w szczególności:
 dynamicznie rosła sieć akceptacji kart płatniczych, w szczególności punktów akceptujących karty

z funkcją zbliżeniową, pozwalające na szybkie płatności zwłaszcza przy kwotach do 50 zł,
 rósł stopień wykorzystania płatności mobilnych pomiędzy osobami fizycznymi (P2P) w ramach

systemu BLIK,
 miał miejsce dynamiczny rozwój systemów płatności natychmiastowych (BlueCash, Express

Elixir), umożliwiających klientom banków uczestniczących w tych systemach zrealizowanie przelewu do innego banku w sposób bardzo szybki (zwykle w kilka – kilkanaście sekund).
4.

zwiększyła się liczba punktów umożliwiających dostęp do gotówki (bankomatów i punktów cash
back), ale przy spadku liczby i wartości wypłat gotówki z bankomatów rosły wypłaty sklepowe
(kartą płatniczą w punktach oferujących usługę cash back).

5.

rósł stopień wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych, w szczególności kart płatniczych z funkcją zbliżeniową, przy jednoczesnym niewielkim wzroście liczby kart płatniczych.
Świadczy to o coraz większej transakcyjności w ramach już posiadanych kart płatniczych w grupie
konsumentów aktywnych w zakresie obrotu bezgotówkowego. Wzrost udziału płatności realizowanych bezgotówkowo w ogólnej liczbie wszystkich płatności może również świadczyć o tym, że pomimo obserwowanego stałego wzrostu gotówki w obiegu poza kasami banków, coraz mniej gotówki służy do realizowania płatności, a coraz większa jej część służy funkcji tezauryzacyjnej.

6.

w ślad za zwiększającą się liczbą rachunków bieżących osób fizycznych, rósł poziom ubankowienia,
a więc liczby osób posiadających rachunek bankowy, co jest zjawiskiem pozytywnym w kontekście
ograniczenia wykluczenia finansowego.

7.

korzystnym zjawiskiem jest zmniejszenie się liczby oszustw dokonywanych kartami płatniczymi
według danych uzyskanych od banków, co wydaje się być skutkiem rozmaitych działań sektora
bankowego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa płatności.

Należy dodać, że funkcjonowanie systemu płatniczego w Polsce jest wypadkową działań i decyzji bardzo
wielu podmiotów (wskazanie najważniejszych z nich zawarto w rozdziale 1). Narodowy Bank Polski, realizując ustawowe zadanie organizacji rozliczeń pieniężnych, pełni w tym zakresie nie tylko funkcję regulacyjną, nadzorczą i operacyjną, ale i – wzorem innych banków centralnych - funkcję katalizatora zmian, która
przejawia się m.in. w inicjowaniu lub wspieraniu działań wielu innych podmiotów i instytucji w zakresie
systemu. Warto jednak pamiętać, iż przyjmując ww. rolę katalizatora zmian, NBP nie zawsze na wszystkie
podejmowane kwestie i działania ma ostateczny wpływ.
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje i dane, funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego
w I półroczu 2016 r. należy ocenić pozytywnie.
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Informacje wstępne
Narodowy Bank Polski przedstawia cykliczny materiał oceniający funkcjonowanie krajowego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Materiał ten ma na celu przedstawienie kompleksowej informacji dotyczącej
stanu i poziomu rozwoju poszczególnych elementów polskiego systemu płatniczego w ciągu omawianego
półrocza oraz najistotniejszych prac i wydarzeń w tym zakresie. Sporządzenie Oceny funkcjonowania polskiego
systemu płatniczego stanowi podstawę dla realizacji ustawowego obowiązku Zarządu NBP, określonego w
art. 17 ust. 4 pkt 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim, tj. dokonywania okresowej oceny rozliczeń pieniężnych.
Prezentowany materiał zawiera informacje i dane o:
1.

podmiotach funkcjonujących w systemie płatniczym lub mających wpływ na jego funkcjonowanie,

2.

funkcjonowaniu systemów płatności, w tym: systemów SORBNET2 i TARGET2-NBP, prowadzonych przez NBP, systemów Elixir, Euro Elixir i Express Elixir, prowadzonych przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A., systemu BlueCash prowadzonego przez Blue Media S.A. oraz systemu BLIK
prowadzonego przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o.,

3.

systemach rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. i NBP oraz o systemach rozliczeń papierów wartościowych prowadzonych
przez KDPW_CCP S.A.,

4.

pozostałych elementach infrastruktury polskiego systemu płatniczego,

5.

rachunkach bankowych i bezgotówkowych instrumentach płatniczych,

6.

poziomie rozwoju obrotu bezgotówkowego i gotówkowego,

7.

działaniach podjętych przez NBP w zakresie polityki i rozwoju systemu płatniczego,

8.

działaniach podjętych przez NBP w zakresie nadzoru nad systemami płatności oraz systemami rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych,

9.

wynikach wybranych badań i analiz w zakresie systemu płatniczego.
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1. Podmioty funkcjonujące w systemie
płatniczym lub mające wpływ na jego
funkcjonowanie
Uczestnicy systemu płatniczego w rozumieniu obejmującym zarówno systemy płatności, jak również systemy rozliczeń i rozrachunków papierów wartościowych są jednym z podstawowych elementów systemu
płatniczego.
Uczestników systemu płatniczego można podzielić na:
1. Uczestników pierwszego poziomu – osoby fizyczne (konsumenci), przedsiębiorstwa lub inne podmioty,
które są stronami dokonywanych w ramach tego systemu transakcji mających za przedmiot środki pieniężne (transakcji płatniczych) lub papiery wartościowe bądź inne instrumenty finansowe (transakcji
dotyczących instrumentów finansowych) (przykładowo płatnicy, beneficjenci, inwestorzy),
2. Uczestników drugiego poziomu – podmioty zaangażowane w bezpośrednią obsługę realizacji transakcji pomiędzy uczestnikami pierwszego poziomu, tj. dostawcy usług płatniczych (np. banki, instytucje
płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) w odniesieniu do transakcji płatniczych, zaś
w odniesieniu do transakcji dotyczących instrumentów finansowych firmy inwestycyjne (przykładowo
domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską).
3. Uczestników trzeciego poziomu – podmioty pośredniczące w rozliczeniu transakcji pomiędzy uczestnikami drugiego poziomu lub – w przypadku transakcji płatniczych - ich dostawcami usług płatniczych,
zwane niekiedy pośrednikami rozliczeniowymi. Przykładami takich uczestników w Polsce w przypadku transakcji płatniczych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i inne podmioty prowadzące systemy płatności z funkcją rozliczeń (zwani również operatorami systemów płatności), tj. Blue Media S.A.
i Polski Standard Płatności Sp. z o.o., oraz agenci rozliczeniowi. Do kategorii takich uczestników zaliczyć można również tzw. podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi, uczestniczące w systemach
rozrachunku, w tym – w przypadku transakcji dotyczących instrumentów finansowych - m.in. podmioty prowadzące systemy rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych (przykładami ich w Polsce są odpowiednio m.in. KDPW_CCP S.A. oraz KDPW S.A.).
4. Uczestników czwartego poziomu – podmioty przechowywujące środki pieniężne dostawców usług
płatniczych lub papiery wartościowe bądź inne instrumenty finansowe firm inwestycyjnych oraz przeprowadzające finalny rozrachunek między nimi w sposób bezpośredni (na podstawie zleceń dostawców usług płatniczych/firm inwestycyjnych) lub pośredni (na podstawie zleceń uczestników trzeciego
poziomu), a więc podmioty prowadzące systemy płatności lub systemy rozrachunku papierów wartościowych z funkcją rozrachunku, zwane również agentami rozrachunkowymi, np. banki centralne przeprowadzające rozrachunek międzybankowy oraz podmioty prowadzące depozyty papierów wartościowych przeprowadzające rozrachunek na papierach wartościowych. W Polsce przykładami takich
uczestników są Narodowy Bank Polski oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Graficzny podział uczestników systemu płatniczego przedstawia schemat nr 1.
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Schemat nr 1. Podział uczestników systemu płatniczego

bank centralny,
depozyt papierów
wartościowych
izby rozliczeniowe, agenci
rozliczeniowi, operatorzy systemów
płatności, podmioty zarządzające
systemami zewnętrznymi
banki, skok-i, instytucje płatnicze, firmy
inwestycyjne
płatnik, beneficjent, inwestor

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Wyżej wymienione podmioty systemu płatniczego, to uczestnicy bezpośrednio zaangażowani w obsługę
transakcji mających za przedmiot środki pieniężne lub instrumenty finansowe, ale ważne znaczenie dla systemu płatniczego mają często jeszcze inne podmioty lub te już wcześniej wskazane, ale występujące w innej
roli, w tym zwłaszcza:
 banki centralne, pełniące obok roli dostawcy usług płatniczych dla wybranych klientów, np. rządu i insty-

tucji publicznych, i roli agenta rozrachunkowego dla banków i operatorów systemów płatności, również
rolę emitenta pieniądza (poprzez emisję pieniądza gotówkowego, będącego powszechnie wykorzystywanym i akceptowanym instrumentem płatniczym, oraz kreację pieniądza bezgotówkowego na prowadzonych przez siebie rachunkach bankowych), rolę regulatora (wydawanie regulacji ograniczonych najczęściej
do banków), rolę nadzorcy systemowego, tj. w zakresie nadzoru oversight m.in. nad systemami płatności
oraz systemami rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych oraz rolę katalizatora zmian (np. poprzez
działalność Rady ds. Systemu Płatniczego); wszystkie z tych ról pełni NBP (schemat nr 2);
Schemat nr 2. Rola NBP w systemie płatniczym

Operacyjna

Katalizator
zmian

NBP

Nadzorcza

Regulacyjna

Źródło opracowanie własne, DSP
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 rząd i parlament, jako regulatorzy w zakresie ogólnych zasad dotyczących systemu płatniczego;
 organa nadzoru sprawujące nadzór typu ostrożnościowego, tj. nadzór supervision, nad dostawcami usług

płatniczych, tj. głównie bankami, skok-ami i instytucjami płatniczymi oraz podmiotami rynku kapitałowego; w Polsce rolę tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego (KNF);
 związki i stowarzyszenia zrzeszające dostawców usług płatniczych, np. izby samorządowe banków, które

reprezentują dany sektor w dyskusjach nad systemem płatniczym, a w wielu przypadkach prowadzą
aktywną działalność w zakresie systemu płatniczego, np. działalność standaryzacyjną; przykładem takich
związków w Polsce jest przede wszystkim Związek Banków Polskich, jak również Krajowy Związek Banków Spółdzielczych;
 globalne lub krajowe organizacje płatnicze (np. kartowe) prowadzące schematy płatnicze; w przypadku

Polski są to organizacje: VISA, MasterCard, American Express, Diners Club oraz PSP;
 instytucje lub gremia odpowiedzialne za normalizację i standaryzację; w przypadku Polski jest to m.in.

Polski Komitet Normalizacyjny i jego komitety techniczne;
 inne organizacje lub gremia pozarządowe, mające na celu reprezentowanie określonych uczestników sys-

temu płatniczego, np. konsumentów, akceptantów lub innych przedsiębiorców, bądź skupiające różne
podmioty, ale podejmujące działania w określonym celu w zakresie systemu płatniczego, np. Koalicja na
rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
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2. Systemy płatności
Na koniec I półrocza 2016 r. w Polsce funkcjonowało 7 głównych systemów płatności:
- 2 systemy płatności wysokokwotowych:

▪
▪

system SORBNET2, prowadzony przez NBP,
system TARGET2-NBP, prowadzony przez NBP pod względem prawnym, a operacyjnym przez trzy
banki centralne (Deutsche Bundesbank, Banque de France i Banca d’Italia),

- 5 systemów płatności detalicznych:

▪
▪
▪
▪
▪

system Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
system Euro Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
system Express Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
system BlueCash, prowadzony przez Blue Media S.A.,
system BLIK, prowadzony przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

2.1. Systemy płatności wysokokwotowych
2.1.1. System SORBNET2
W I półroczu 2016 r. działania prowadzone w obszarze systemu SORBNET2 koncentrowały się głównie na
przygotowaniach do wdrożenia wersji 4.0 systemu, które miało miejsce w dniu 16 maja 2016 r.
Zmiany w systemie SORBNET2
W dniu 16 maja 2016 r. miało miejsce wdrożenie nowej wersji systemu SORBNET2 (wersji 4.0). Wdrożenie
poprzedzone było testami z uczestnikami (w dniach 18-26 kwietnia 2016 r.) przeprowadzanymi przez
użytkowników systemu we współpracy z DSP NBP.
Zmiany wprowadzone w wersji 4.0 obejmowały w szczególności zgłoszoną przez uczestników systemu propozycję rozszerzenia funkcjonalności Modułu Monitorującego SORBNET2 (MMS2) o umożliwienie bankom
pobrania sald zamknięcia dnia na wybranym rachunku za wskazany przedział czasowy jak również zgłoszoną przez Departament Operacji Krajowych (DOK) NBP propozycję wprowadzenia dodatkowego rozróżnienia (dezagregacji) na odpowiednie przedziały terminowe (6 dodatkowych przedziałów czasowych),
transakcji dotyczących niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawieranych na rynku między
bankami, oznaczonych jako „Pozostałe”1. Wprowadzenie dodatkowej dezagregacji miało na celu umożliwienia NBP dostępu do bardziej precyzyjnych informacji na temat struktury terminowej rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, a tym samym bardziej precyzyjne monitorowanie rozwoju tego segmentu rynku międzybankowego2.
Do kategorii tej klasyfikowane były depozyty, których termin zapadalności nie odpowiadał w sposób ścisły żadnemu z 12 terminów wyspecyfikowanych w systemie SORBNET2, tj. inne niż O/N, T/N, S/N, 1W, 2W, 3W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1Y.
2 Kategoria „Pozostałe” rozdzielona została na następujące przedziały terminowe: do 1 tygodnia, powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy do 1 roku.
1
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W czerwcu 2016 r. NBP uruchomił po raz kolejny procedurę zarządzania zmianą w systemie SORBNET2,
mającej na celu zgromadzenie propozycji zmian do wprowadzenia w wersji 5.0 systemu, której wdrożenie
zaplanowane zostało na wiosnę 2017 r. W tym celu w dniu 23 czerwca 2016 r. DSP NBP zwrócił się do
Krajowej Grupy Użytkowników SORBNET2 (KGU SORBNET2) oraz do uczestników wewnętrznych
systemu (departamentów NBP) z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian do systemu SORBNET2. Jako
ostateczny termin na zgłaszanie propozycji zmian wyznaczono dzień 31 sierpnia 2016 r.
Ocena nadzorcza systemu SORBNET2
W I półroczu 2016 r. w DSP NBP kontynuowana była analiza funkcjonowania systemu SORBNET2 na potrzeby oceny nadzorczej systemu SORBNET2 przeprowadzanej pod kątem spełniania opracowanych w 2012
r., przez działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Komitet Płatności i Infrastruktury
Rynku (CPMI) oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), zasad zawartych w dokumencie pt. Principles for financial market infrastructures (PFMIs) 3. Pion nadzoru w DSP NBP
przeprowadził analizę funkcjonowania systemu SORBNET2 pod kątem spełniania zasad zawartych w ww.
dokumencie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji raportu z oceny systemu SORBNET2.
Dane statystyczne – system SORBNET2
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w systemie SORBNET2 uczestniczyło 48 podmiotów, w tym 44
banki, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A.
oraz Narodowy Bank Polski, tj. tyle samo podmiotów, co na koniec II półrocza 2015 r.
W I półroczu 2016 r. w systemie SORBNET2 zrealizowano ogółem 1.911.838 zleceń (średnio dziennie 15.295
zleceń) o łącznej wartości 34.806,1 mld zł. W porównaniu do II półrocza 2015 r., w którym zrealizowano
1.904.915 zleceń (średnio dziennie 14.653 zleceń) o łącznej wartości 36.067,8 mld zł, liczba zrealizowanych
zleceń wzrosła o 0,4%. Jednakże, biorąc po uwagę mniejszą liczbę dni operacyjnych w I półroczu 2016 r. (w
którym było 125 dni operacyjnych, tj. o 5 dni operacyjnych mniej niż w II półroczu 2015 r., w którym było 130
dni operacyjnych) i jej wpływ na liczbę zrealizowanych zleceń, tj. analizując średnią dzienną liczbę zleceń,
należy odnotować, że wolumen rozliczonych transakcji wzrósł w większym stopniu, na co wskazuje wzrost
o 4,4% średniej dziennej liczby zleceń.
Wzrost liczby zrealizowanych zleceń przy jednoczesnym nieznacznym spadku ich wartości o 3,5% skutkował spadkiem średniej wartości jednego zlecenia o 3,8%. Dla średniej dziennej liczby zleceń zaobserwowano
w analizowanym okresie wzrost o 4,4%, natomiast dla średniej dziennej obrotów odnotowano wzrost o 0,4%.
Najwyższy dzienny wolumen zleceń wyniósł 21.242 zleceń i wystąpił w dniu 15 czerwca 2016 r.
W I półroczu 2016 r. w systemie SORBNET2 wystąpił spadek liczby zleceń międzybankowych o 6,7% i wzrost
liczby zleceń klientowskich o 0,9%. Równocześnie wartość zleceń międzybankowych spadła o 8,6%, zaś wartość zleceń klientowskich wzrosła o 5,3%.
Liczbę i wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET (do dnia 9 czerwca 2013 r.) i SORBNET2 (od
dnia 10 czerwca 2013 r.) na przestrzeni lat 2003 – 2016 (I półrocze) zaprezentowano na wykresach nr 1 i 2.

3

Zasady dotyczące infrastruktury rynków finansowych.
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Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I
półroczu 2016 r. w porównaniu do II półrocza 2015 r., przedstawiono w tabelach nr 1 i 2. Średnią dzienną
liczbę zleceń zrealizowanych w ww. systemach w latach 2003 – 2016 (I półrocze) przedstawia wykres nr 3.
Średnią wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w ww. systemach w latach 2003 – 2016 (I półrocze)
przedstawia wykres nr 4.
Wykres nr 1. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych półroczach
w latach 2003 – 2016 (w tys. sztuk)

Źródło: Opracowanie własne, DSP

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku

16

Systemy płatności

Wykres nr 2. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych półroczach
w latach 2003 – 2016 (w bln zł)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Wykres nr 3. Średnia dzienna liczba zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych
półroczach w latach 2003 – 2016

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 4. Średnia wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w systemie SORBNET i SORBNET2
w kolejnych półroczach w latach 2003 – 2016 (w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Tabela nr 1. Porównanie liczby zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET2 w II półroczu 2015 r.
i w I półroczu 2016 r.
II połowa 2015 r.

OGÓŁEM

I połowa 2016 r.
Zmiana

Liczba
zleceń

Udział

Liczba
zleceń

Udział

1.904.915

100%

1.911.838

100%

↑

0,4%

138.720

7,3%

129.442

6,8%

↓

-6,7%

1/ W tym:



międzybankowe



klientowskie

1.766.195

92,7%

1.782.396

93,2%

↑

0,9%



zlecenia banków

1.788.004

93,9%

1.803.093

94,3%

↑

0,8%



zlecenia KIR

15.787

0,8%

15.000

0,8%

↓

-5,0%



zlecenia KDPW i
KDPW_CCP

33.753

1,8%

30.436

1,6%

↓

-9,8%



zlecenia NBP

67.371

3,5%

63.309

3,3%

-

15.295

-

↓
↑

-6,0%

14.653

2/ W tym:

Średnia dzienna liczba zleceń

4,4%

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Tabela nr 2. Porównanie wartości zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET2 w II półroczu 2015 r.
i w I półroczu 2016 r.4
II połowa 2015 r.

OGÓŁEM

I połowa 2016 r.

Wartość
zleceń
(w mld zł)

Udział

Wartość zleceń
(w mld zł)

36.067,8

100%

34.806,1

100%

↓

-3,5%

Zmiana
Udział

1/ W tym:



międzybankowe

22.783,0

63,2%

20.817,2

59,8%

↓

-8,6%



klientowskie

13.284,8

36,8%

13.989,0

40,2%

↑

5,3%



zlecenia banków

13.858,8

38,4%

14.279,9

41,0%

↑

3,0%



zlecenia KIR

901,1

2,5%

905,0

2,6%

↑

0,4%



zlecenia KDPW i
KDPW_CCP

2.786,2

7,7%

2.466,8

7,1%

↓

-11,5%



zlecenia NBP

18.521,7

51,4%

17.154,5

49,3%

↓

-7,4%

277,4

−

278,4

-

↑

0,4%

18,9 mln zł

−

18,2 mln zł

-

↓

-3,8%

2/ W tym:

Średnie dzienne obroty
Średnia wartość jednego zlecenia

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Ocena funkcjonowania systemu SORBNET2 w I półroczu 2016 r.
W I półroczu 2016 r. system SORBNET2 funkcjonował prawidłowo. W tym okresie nie odnotowano żadnej
dłuższej przerwy w dostępności systemu dla jego uczestników.
Analizując rozwój systemu, warto podkreślić kontynuowaną w I półroczu 2016 r. tendencję wzrostową liczby
zleceń zrealizowanych w systemie – średnia dzienna liczba zleceń wzrosła o 4,4%, analogicznie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym (w II półroczu 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2015 r. wzrost ten
wyniósł 3,8%). Wzrost liczby zleceń dotyczył tylko zleceń klientowskich (i wyniósł blisko 1%) i dotyczył także
ich wartości – wartość zrealizowanych zleceń klientowskich w tym okresie wzrosła o 5,3%. Natomiast liczba
zrealizowanych zleceń międzybankowych spadła (o 6,7%), podobnie jak ich wartość (spadek o 8,6%). Wskazuje to na utrzymujące się wykorzystanie systemu SORBNET2 do realizacji zleceń klientów banków.
Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje, funkcjonowanie systemu SORBNET2 w I półroczu 2016 r. należy
ocenić pozytywnie.

4

Wartości w kolumnach „Udział” oraz „Zmiana” zostały wyliczone na podstawie danych niezaokrąglonych. Ewentualne niesumowanie się danych szczegółowych w poszczególnych kolumnach do wartości z wiersza „Ogółem” wynika z prezentacji danych
w postaci zaokrąglonej.
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2.1.2. System TARGET2-NBP
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. rachunki w systemie TARGET2-NBP posiadały 22 podmioty (18
banków oraz NBP, KIR S.A., KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.), tj. tyle samo co na koniec 2015 r.5
Działania dotyczące platformy T2S
W dniu 22 czerwca 2015 r. uruchomiona została paneuropejska platforma rozrachunku papierów wartościowych – platforma TARGET2-Securities (T2S). Pomimo iż żaden polski depozyt papierów wartościowych nie
zdecydował się na przystąpienie do platformy T2S, NBP zobowiązany został, z uwagi na podpisane umowy
uczestnictwa w systemie TARGET2, do przygotowania własnej infrastruktury, tj. komponentu TARGET2NBP, do współpracy z platformą T2S w celu umożliwienia wykorzystania dedykowanych rachunków pieniężnych (DCA – Dedicated Cash Accounts) oraz udostępnienia podmiotom, którym udziela kredytu w ciągu
dnia, wykorzystania usługi autokolateralizacji, która jest rodzajem zabezpieczonego papierami wartościowymi kredytu intraday, udzielanego automatycznie na platformie T2S. W dniu 18 lutego 2016 r. Zarząd NBP
wyraził zgodę na uruchomienie Projektu T2S-NBP mającego na celu realizację ww. zobowiązań prawnych.
W dniu 18 marca 2016 r. Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o uruchomieniu nowej fali (tzw. final wave) w
dniu 18 września 2017 r., w konsekwencji czego zmianie uległa dokumentacja prawna systemu TARGET2.
W jej obecnym brzmieniu obowiązek gotowości do świadczenia usługi autokolateralizacji przez banki centralne powstaje z dniem 18 września 2017 r. Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd NBP podjął decyzję o zmianie planowanego terminu zakończenia Projektu, w szczególności określił datę gotowości do świadczenia
przez NBP usługi autokolateralizacji na dzień 18 września 2017 r. oraz datę zakończenia Projektu na dzień
31 grudnia 2017 r.
W dniu 29 marca 2016 r. miała miejsce II fala migracyjna na platformę T2S. W tym dniu rozpoczęły rozrachunek na platformie dwa centralne depozyty papierów wartościowych: Interbolsa (Portugalia) oraz National
Bank of Belgium Securities Settlement System (NBB-SSS) (Belgia).
Planowane zmiany w systemie TARGET2
Strategiczną wizję dotyczącą kierunku rozwoju infrastruktury rynkowej w Europie, tzw. Vision 2020, której
ważnym elementem jest rozwój systemu TARGET2, EBC przedstawił w czasie konferencji Sibos w Singapurze w dniu 14 października 2015 r. Celem tej strategii jest stworzenie nowoczesnej i efektywnej infrastruktury
rynków finansowych, w możliwie największym stopniu odpowiadającej potrzebom uczestników rynku. W
ramach Vision 2020 wyróżnia się następujące trzy główne elementy:


ściślejszą współpracę między platformą T2S a systemem TARGET2, tak aby system TARGET2 mógł
korzystać z wybranych rozwiązań platformy T2S, np. w zakresie komunikatów ISO 20022,



wsparcie paneuropejskich rozwiązań w zakresie płatności natychmiastowych, których rozrachunek
jest planowany w systemie TARGET2,



harmonizację w obszarze zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie oraz zwiększenie efektywności ich wykorzystywania w operacjach kredytowych Eurosystemu.

5

W analizowanym okresie żaden rachunek nie został otwarty i zamknięty w systemie TARGET2-NBP.
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W lutym 2016 r. EBC opublikował raport konsultacyjny Eurosystem’s vision for the future of Europe’s financial
market infarstructure, który koncentruje się na pierwszym z filarów, tj. na synergii między systemem TARGET2 a platformą T2S i zawiera propozycje Eurosystemu w dziedzinie kierunków rozwoju w obszarach technologicznym, funkcjonalnym i biznesowym. NBP przekazał ww. raport do konsultacji Krajowej Grupie Użytkowników TARGET2 oraz przekazał stanowiska uczestników TARGET2-NBP do EBC.
Jednocześnie w ramach zacieśnienia współpracy z rynkiem oraz potrzebą przedyskutowania propozycji zawartych w raporcie, w szczególności nakreślonych kierunków rozwoju, EBC zorganizował dla uczestników
rynku warsztaty poświęcone tym konsultacjom. Odbyły się one w dniu 22 marca 2016 r. W dniu 30 marca
2016 r. Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z materiałem pt. „Vision 2020” – wizja przyszłości europejskiej infrastruktury rynku finansowego z punktu widzenia Eurosystemu, przedstawiającym środowisku bankowemu informacje o aktualnych proponowanych przez Eurosystem założeniach do powyższej strategii.
Dane statystyczne – system TARGET2-NBP
W I półroczu 2016 r., w stosunku do poprzedniego półrocza, w systemie TARGET2-NBP odnotowano6:


spadek ogólnej liczby zrealizowanych transakcji w euro o 3,8% (liczba zleceń zrealizowanych w całym systemie TARGET2 spadła o 1,2%),



wzrost ich wartości o 2,9% (wartość zleceń zrealizowanych w całym systemie TARGET2 spadła o
1,6%).

W I półroczu 2016 r. w systemie TARGET2 było 127 dni operacyjnych, tj. o 4 dni mniej niż w II półroczu 2015
r. W analizowanym okresie zaobserwowano niewielki spadek średniej dziennej liczby zleceń (0,7%), przy
czym średnie dzienne obroty wzrosły o 6,1%. W porównaniu do poprzedniego półrocza nastąpił wzrost średniej wartości jednego zlecenia zrealizowanego w systemie TARGET2-NBP o 6,9%, tj. do poziomu 601 tys.
euro.
Liczbę, wartość, średnią dzienną liczbę oraz średnią wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2NBP na przestrzeni lat 2005 – 2016 prezentują wykresy nr 5, 6, 7 i 8. Szczegółowe dane dotyczące liczby i
wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I półroczu 2016 r. w porównaniu do II
półrocza 2015 r., przedstawiają tabele nr 3 i 4.

6

Dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń wykazywane są bez tzw. technicznych przelewów płynności
realizowanych przez banki i NBP, tj. w szczególności bez przelewów środków między rachunkami własnymi danego uczestnika,
zgodnie z algorytmem opracowanym przez EBC.
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Wykres nr 5. Liczba zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 – 2016
w
systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011 r.) i TARGET2-NBP (od 19 maja 2008
r.) (w tys. sztuk)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Wykres nr 6. Średnia dzienna liczba zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 –
2016 w systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011 r.) i TARGET2-NBP (od 19 maja
2008 r.)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 7. Wartość zleceń w euro zrealizowanych w kolejnych półroczach w latach 2005 – 2016
w systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011 r.) i TARGET2-NBP (od 19 maja
2008 r.) (w mld euro)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Wykres nr 8. Średnia wartość jednego zlecenia w euro w kolejnych półroczach w latach 2005 – 2016
w systemach SORBNET-EURO (od 7 marca 2005 r. do 18 listopada 2011 r.) i TARGET2-NBP (od 19 maja
2008 r.)

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Tabela nr 3. Porównanie liczby zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w II półroczu 2015 r.
i I półroczu 2016 r.

II połowa 2015 r.

OGÓŁEM

I połowa 2016 r.

Zmiana

Liczba zleceń

Udział

Liczba zleceń

Udział

672.690

100%

647.345

100%

↓

-3,8%

1/ W tym:



międzybankowe

121.242

18,0%

117.642

18,2%

↓

-3,0%



klientowskie

551.448

82,0%

529.703

81,8%

↓

-3,9%



zlecenia krajowe

68.839

10,2%

67.142

10,4%

↓

-2,5%



zlecenia transgraniczne

2/ W tym:

603.851

89,8%

580.203

89,6%

↓

-3,9%



wysłane

320.392

47,6%

321.482

49,7%

↑

0,3%



otrzymane

283.459

42,1%

258.721

40,0%

↓

-8,7%

5.135

−

5.097

−

↓

-0,7%

Średnia dzienna liczba zleceń

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Tabela nr 4. Porównanie wartości zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w II półroczu 2015 r.
i I półroczu 2016 r.7

II połowa 2015 r.

OGÓŁEM

Wartość
zleceń
(w mln
euro)

I połowa 2016 r.

Udział

Wartość
zleceń
(w mln
euro)

Udział

378.192,3

100%

389.036,7

100%

↑

2,9%

Zmiana

1/ W tym:



międzybankowe

349.801,7

92,5%

362.208,3

93,1%

↑

3,5%



klientowskie

28.390,6

7,5%

26.828,4

6,9%

↓

-5,5%



zlecenia krajowe

55.569,3

14,7%

54.990,7

14,1%

↓

-1,0%



zlecenia transgraniczne

2/ W tym:

322.623,0

85,3%

334.046,0

85,9%

↑

3,5%



wysłane

164.068,9

43,4%

170.084,7

43,7%

↑

3,7%



otrzymane

158.554,1

41,9%

163.961,3

42,1%

↑

3,4%
6,1%
6,9%

Średnie dzienne obroty
Średnia wartość jednego zlecenia

2.887,0

−

3.063,3

−

↑

0,56

−

0,60

−

↑

Źródło: Opracowanie własne, DSP

Wartości w kolumnach „Udział” oraz „Zmiana” zostały wyliczone na podstawie danych niezaokrąglonych. Z uwagi na zaokrąglenia dane szczegółowe mogą nie sumować się w poszczególnych kolumnach.
7
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W omawianym okresie w systemie TARGET2-NBP zrealizowano 647.345 zleceń, co oznaczało spadek o 3,8%
w porównaniu do okresu poprzedniego, w którym zrealizowano 672.690 zleceń. W analizowanym okresie
liczba zleceń międzybankowych spadła o 3,0%, zaś liczba zleceń klientowskich spadła o 3,9%.
Najwyższy dzienny wolumen zleceń w I półroczu 2016 r. odnotowano w dniu 19 stycznia 2016 r. Wyniósł on
8.553 zleceń i był wyższy o 10,1% w stosunku do 7.768 zleceń zrealizowanych w dniu 19 października 2015
r., stanowiących najwyższy dzienny wolumen zleceń w II półroczu 2015 r.
W I półroczu 2016 r. w porównaniu do II półrocza 2015 r. odnotowany został spadek liczby zrealizowanych
zleceń krajowych (o 2,5%) oraz spadek zleceń transgranicznych (o 3,9%), na który składało się nieznaczne
zwiększenie liczby zleceń transgranicznych wysłanych (o 0,3%) oraz spadek liczby zleceń transgranicznych
otrzymanych (o 8,7%).
Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w I półroczu 2016 r. wyniosła 389.036,7 mln euro
i wzrosła o 2,9% w porównaniu do II półrocza 2015 r., w którym wynosiła 378.192,3 mln euro. W obszarze
wartości płatności klientowskich odnotowano spadek o 5,5%, natomiast wartość zrealizowanych płatności
międzybankowych wzrosła o 3,5%. Ponadto w systemie wystąpił spadek wartości zrealizowanych zleceń
krajowych (o 1%) natomiast wartości zrealizowanych zleceń transgranicznych wzrosła zarówno w obszarze
zleceń wysłanych, jak i otrzymanych, łącznie o 3,5%.
Ocena funkcjonowania systemu TARGET2-NBP w I półroczu 2016 r.
W I półroczu 2016 r. prace w obszarze systemu TARGET2 koncentrowały się głównie wokół trwającej migracji na platformę T2S oraz analiz związanych z Vision 2020.
W analizowanym okresie w NBP rozpoczęto realizację Projektu T2S-NBP. Prace projektowe w I półroczu
2016 r. były bardzo intensywne i miały na celu w szczególności przygotowanie założeń funkcjonalnych opracowywanego rozwiązania. Przesunięcie obowiązku świadczenia autokolateralizacji na dzień 18 września
2017 r. pozwoliło na przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz po stronie NBP, konsultacji ze środowiskiem bankowym oraz EBC, które pozwolą w trzecim kwartale 2016 r. na określenie, optymalnych z
punktu widzenia NBP, założeń funkcjonalnych rozwiązań dotyczących platformy T2S. Powyższe prace w
obszarze systemu TARGET2-NBP należy ocenić pozytywnie. Można mieć nadzieję, że poza realizacją zobowiązań prawnych, prowadzone w NBP prace będą prowadziły do upowszechnienia w Polsce międzynarodowych standardów w dziedzinie rozrachunku papierów wartościowych i wpłyną na ograniczenie ryzyka
związanego z ich rozrachunkiem.
Negatywnie natomiast należy ocenić spadek (o 3,8%) liczby zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2NBP, oznaczający kontynuację kilkuletniego trendu spadkowego. W tym kontekście należy zauważyć, że
prawie 82% wszystkich zrealizowanych zleceń w systemie TARGET2-NBP stanowią zlecenia klientowskie,
których spadek o 3,9% należy uznać za podstawową przyczynę zmniejszenia się ogólnej liczby zrealizowanych zleceń w systemie. Wydaje się, że spadek zleceń klientowskich może być związany z przeniesieniem
rozliczeń klientowskich do systemu Euro Elixir, którego obroty dynamicznie rosną. Warto jednak zaznaczyć,
że liczba zleceń zrealizowanych w całym systemie TARGET2 także zmniejszyła się (o 1,2%). Pozytywnym
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elementem jest wzrost wartości zrealizowanych zleceń w systemie TARGET2-NBP (o 2,9%) pomimo ich
spadku w całym systemie TARGET2 (o 1,6%).

2.2. Systemy płatności detalicznych
2.2.1. System Elixir
Według stanu na koniec czerwca 2016 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie Elixir było 40 banków (w tym NBP). Lista uczestników na przestrzeni I półrocza 2016 r. nie uległa zmianie.
W I półroczu 2016 r., w porównaniu do poprzedniego półrocza, został odnotowany wzrost liczby zrealizowanych zleceń o 1,1%, przy jednoczesnym spadku obrotów o 2,6%.
Dane statystyczne – system Elixir
W I półroczu 2016 r. w systemie Elixir obroty wyniosły 2,1 bln zł (w poprzednim półroczu 2,2 bln zł), co
oznacza spadek o 2,6%. Liczba zleceń wyniosła 851,2 mln szt. (w poprzednim półroczu 842,2 mln), co oznacza
wzrost o 1,1%. Średnia dzienna liczba transakcji w systemie Elixir w omawianym okresie wyniosła 6,8 mln,
co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do II półrocza 2015 r. (6,5 mln). Średnią dzienną liczbę zleceń zrealizowanych w systemie Elixir w kolejnych półroczach od 2003 r. przedstawia wykres nr 9.
Wykres nr 9. Średnia dzienna liczba zleceń zrealizowanych w systemie Elixir w kolejnych półroczach od
2003 r. (w mln sztuk)

Źródło: Dane KIR S.A.
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Średnią wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w systemie Elixir przedstawia wykres nr 10.
Wykres nr 10. Średnia wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w systemie Elixir w kolejnych półroczach od 2004 r. (w zł)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
W analizowanym półroczu miesiącem, w którym w systemie Elixir rozliczono najwięcej transakcji, był marzec 2016 r., w którym rozliczono 147,9 mln transakcji (w poprzednim półroczu wielkość ta była najwyższa
w grudniu 2015 r. i wyniosła 151,7 mln transakcji). Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń na przestrzeni
całego półrocza była najwyższa w maju 2016 r. i wyniosła 7,1 mln zleceń (w poprzednim półroczu wielkość
ta była najwyższa w listopadzie 2015 r. i wyniosła 7,0 mln zleceń).
W I półroczu 2016 r. pojedyncza transakcja w systemie Elixir wyniosła średnio 2.524 zł (w poprzednim półroczu 2.618 zł). Średnia wartość pojedynczego zlecenia w porównaniu do poprzedzającego półrocza była
mniejsza o 3,6%. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały
miejsce w I półroczu 2016 r., przedstawia tabela nr 5.
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Tabela nr 5. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie Elixir w II półroczu 2015 r. i I
półroczu 2016 r.

System Elixir

II półrocze 2015 r.

Liczba dni roboczych:

130 dni

ZMIANA

I półrocze 2016 r.
125 dni

Wartość zleceń (zł)
Ogółem

2.204,7 mld

m -2,6%

2.148,3 mld

Średnia miesięczna

367,46 mld

m -2,6%

358,06 mld

Średnia dzienna

16,96 mld

k+ 1,2%

17,19 mld

Liczba zleceń
Ogółem

842,2 mln

k+ 1,1%

851,2 mln

Średnia miesięczna

140,4 mln

k+ 1,1%

141,9 mln

Średnia dzienna

6,48 mln

k+ 5,1%

6,81 mln

Średnia kwota zlecenia (zł)

2.618

m -3,6%

2.524

Transakcje uznaniowe
Wartość transakcji (w zł)

2.196,6 mld

m -2,6%

2.140,4 mld

Udział w obrotach KIR

99,6%

g

99,6%

Liczba transakcji

831,6 mln

k+ 1,1%

840,6 mln

Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

98,7%

k

98,8%

Transakcje obciążeniowe
Wartość transakcji (w zł)

8,11 mld

m -2,3%

7,93 mld

Udział w ogólny ch obrotach KIR

0,4%

g

0,4%

Liczba transakcji

10,6 mln

g

10,6 mln

Udział w ogólnej liczbie trans. KIR

1,3%

m

1,2%

Źródło: Dane KIR S.A.
Ocena funkcjonowania systemu Elixir w I półroczu 2016 r.
W I półroczu 2016 r. system Elixir funkcjonował poprawnie. Jest to najważniejszy system płatności detalicznych w Polsce. W I półroczu 2016 r. łączna wartość przetworzonych zleceń wyniosła 2,1 bln zł. Obecnie system Elixir przetwarza dziennie średnio około 6,8 mln transakcji o łącznej wartości 17,2 mld zł. W analizowanym okresie odnotowano, w porównaniu do poprzedniego okresu, dalszy wzrost liczby rozliczanych transakcji (wzrost o 1,1%). Pojedyncze zlecenie średnio opiewało na kwotę 2.524 zł.
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2.2.2. System Euro Elixir
Według stanu na koniec czerwca 2016 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie Euro Elixir było 21 banków (w tym NBP). W porównaniu do poprzedniego półrocza lista uczestników
nie uległa zmianie.
Dane statystyczne – system Euro Elixir
W I półroczu 2016 r. w systemie Euro Elixir obroty wyniosły 53 mld euro (w poprzednim półroczu 53,5 mld
euro), co oznacza spadek o 1%. Natomiast liczba transakcji wyniosła 10,1 mln szt. (w poprzednim półroczu
9,9 mln), co oznacza wzrost o 2,8%. Średnia dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir w omawianym
okresie wyniosła 79,8 tys., czyli w stosunku do II półrocza 2015 r. (75,2 tys.) nastąpił wzrost o 6,1%. Średnią
dzienną liczbę zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w kolejnych półroczach od 2005 r. przedstawia
wykres nr 11.
Wykres nr 11. Średnia dzienna liczba zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w kolejnych półroczach
od 2005 r. (w tys. sztuk)

Źródło: Dane KIR S.A.
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Średnią wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w systemie Euro Elixir przedstawia wykres nr 12.
Wykres nr 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w systemie Euro Elixir w kolejnych
półroczach od 2005 r. (w euro)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
W analizowanym półroczu miesiącem, w którym w systemie Euro Elixir rozliczono najwięcej transakcji, był
czerwiec 2016 r. Rozliczono w nim 1,9 mln szt., czyli o 5,6% więcej niż w dominującym miesiącu w poprzednim półroczu, tj. w grudniu 2015 r. (1,8 mln szt.). Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości
zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w I półroczu 2016 r. w porównaniu do II półrocza 2015
r., przedstawia tabela nr 6.
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Tabela nr 6. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w
II półroczu 2015 r. oraz I półroczu 2016 r.
System Euro Elixir

II półrocze 2015 r.

Liczba dni roboczych:

131 dni

ZMIANA

I półrocze 2016 r.
127 dni

Wartość zleceń (euro)
53,51 mld

m - 0,9%

53,04 mld

8,92 mld

m -0,9%

8,84 mld

408,4 mln

k+ 2,3%

417,6 mln

Ogółem

9.857.578

k+ 2,8%

10.137.325

Średnia miesięczna

1.642.930

k+ 2,8%

1.689.554

Średnia dzienna

75.249

k+ 6,1%

79.821

Średnia kwota zlecenia (euro)

5.428

m -3,6%

5.232

47,8 mld

m -0, 4%

47,6 mld

89,4%

k

89,8%

9.060.723

k+ 2,5%

9.287.082

Udział w Euro Elixir

91,9%

m

91,6%

Średnia dzienna liczba transakcji

69.166

k+5,7%

73.127

Średnia wartość transakcji (euro)

5.278

m - 2,9%

5.126

5,684 mld

m - 4,4%

5,432 mld

10,6%

m

10,2%

796.855

k+ 6,7%

850.243

Udział w Euro Elixir

8,1%

k

8,4%

Średnia dzienna liczba transakcji

6.083

k+ 10,1%

6.695

Średnia wartość transakcji (euro)

7.133

m - 10,4%

6.388

Ogółem
Średnia miesięczna
Średnia dzienna
Liczba zleceń

Transakcje transgraniczne
Wartość transakcji (euro)
Udział w Euro Elixir
Liczba transakcji

Transakcje krajowe
Wartość transakcji (euro)
Udział w Euro Elixir
Liczba transakcji

Źródło: Dane KIR S.A.
W zakresie dotyczącym transakcji SEPA na koniec czerwca 2016 r., udział liczby transakcji SEPA w ogólnej
liczbie transakcji rozliczanych przez system płatności Euro Elixir wyniósł 99,4%. Jednocześnie udział wartości transakcji paneuropejskiego polecenia przelewu – SEPA Credit Transfer (SCT) w wartości wszystkich
płatności rozliczanych w systemie Euro Elixir w tym samym czasie wyniósł 98,3%. Aktualnie dane dotyczące
stanu migracji SCT w systemie Euro Elixir brane są jako szacunkowy wskaźnik migracji SCT w Polsce.
W okresie od uruchomienia obsługi SCT w Polsce, tj. od stycznia 2008 r., w systemie Euro Elixir zrealizowano
w sumie 78,8 mln przelewów w standardzie SEPA o łącznej wartości 423,4 mld euro, w tym w I półroczu
2016 r. zrealizowano 10,1 mln przelewów o łącznej wartości 52,1 mld euro, co dla liczby transakcji stanowi
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wzrost w stosunku do poprzedniego półrocza o 3,1%, natomiast dla wartości transakcji odnotowano niewielki spadek (o 0,6%). W czerwcu 2016 r. zrealizowano ponad 1,8 mln poleceń przelewu SEPA, co stanowi
najwyższą miesięczną liczbę transakcji w systemie Euro Elixir od momentu uruchomienia obsługi tego instrumentu.
Wielkości dotyczące liczby i wartości transakcji SCT odzwierciedlają odpowiednio wykresy nr 13 i 14, przedstawiające miesięczne dane na temat tych transakcji w systemie Euro Elixir.
Wykres nr 13. Liczba transakcji SCT wewnątrzsystemowych i międzysystemowych (w szt.) w systemie Euro
Elixir
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Źródło: Dane KIR S.A.
Wykres nr 14. Wartość transakcji SCT wewnątrzsystemowych i międzysystemowych (w mln euro) w systemie Euro Elixir
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Źródło: Dane KIR S.A.
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Ocena funkcjonowania systemu Euro Elixir w I półroczu 2016 r.
W I półroczu 2016 r. system Euro Elixir funkcjonował prawidłowo. System przetwarza obecnie średnio około
79,8 tys. transakcji dziennie o łącznej wartości 417,6 mln euro. Warto zauważyć, iż od 2005 roku odnotowywany jest stale utrzymujący się trend wzrostu średniej liczby transakcji rozliczanych dziennie przez system
Euro Elixir. Pozytywnym symptomem rozwoju systemu jest utrzymująca się tendencja wzrostowa w odniesieniu do liczby realizowanych transakcji. Odnotowany w analizowanym okresie wzrost liczby transakcji na
poziomie 2,8% oraz niewielki spadek wartości rozliczanych transakcji na poziomie 0,9% świadczy o potencjale dalszego rozwoju tego typu kanału płatności.
W zakresie dotyczącym transakcji SEPA można zauważyć utrzymującą się tendencję wzrostową liczby transakcji polecenia przelewu SEPA, co może świadczyć o coraz większym przekonaniu klientów do tego instrumentu oraz większej dostępności klientów do tej usługi.
2.2.3. System Express Elixir
System płatności o nazwie Express Elixir został uruchomiony w czerwcu 2012 r. Jest to system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie
natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Operatorem
systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Z rozwiązania mogą korzystać wyłącznie klienci bankówuczestników systemu Express Elixir, które podpisały z KIR umowę uczestnictwa oraz wdrożyły rozwiązania
technologiczne, umożliwiające wymianę komunikatów płatniczych za pośrednictwem tego systemu. Mogą
to być zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.
Według stanu na koniec czerwca 2016 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express Elixir było 11 banków.
Na przestrzeni I półrocza 2016 r. lista uczestników lista uczestników uległa zwiększeniu o dwa znaczące na
rynku podmioty, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna oraz BGŻ BNP Paribas S.A.
W I półroczu 2016 r. w systemie Express Elixir obroty wyniosły 4,4 mld zł, czyli o 21% więcej niż w II półroczu 2015 r. (3,7 mld zł). W tym okresie liczba transakcji zrealizowanych w systemie Express Elixir wyniosła
1,1 mln szt., czyli o 35% więcej niż w II półroczu 2015 r. (806,8 tys.). Średnia dzienna liczba rozliczanych
zleceń na przestrzeni I półrocza 2016 r. wyniosła 6.001, gdy w poprzedzającym okresie wynosiła 4.385, co
stanowiło wzrost o 37% (co prezentuje wykres nr 15).
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Wykres nr 15. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych półroczach od 2012 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
Średnią wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanego w systemie Express Elixir przedstawia wykres nr 16.
Wykres nr 16. Średnia wartość pojedynczego zlecenia zrealizowanych w systemie Express Elixir w kolejnych
półroczach od 2012 r. (w euro)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
System Express Elixir umożliwia realizację przelewów krajowych przez 24 godziny na dobę. W okresie od
stycznia do czerwca 2016 r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do 16.00.
W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 63,9% wszystkich zleceń realizowanych w systemie (w poprzednim półroczu 66,3%). W porównaniu do poprzedniego półrocza zwiększyła się liczba zleceń realizowanych
przez klientów systemu w porach wieczornych i wczesnorannych. W godzinach od 16.00 do 24.00 klienci
systemu zrealizowali 31,6% (w poprzednim półroczu 29,6%), a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 4,5%
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wszystkich zleceń (w poprzednim półroczu 4,1%). Rozkład zleceń w systemie Express Elixir w zależności od
godzin ich realizacji w kolejnych półroczach od 2014 r. przedstawiono na wykresie 17.
Wykres nr 17. Udział zleceń rozliczanych w godzinach funkcjonowania systemu Express Elixir w
kolejnych półroczach od 2014 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
W systemie Express Elixir zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W
I półroczu 2016 r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w piątki (19,4% tygodniowych obrotów), a tylko nieznacznie mniej w poniedziałki (19,3%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na nieco niższym
poziomie, tj. od 17,1% do 17,4%. Znacznie mniej zleceń było realizowanych natomiast w dni wolne, tj. 5,2%
wszystkich zleceń było zrealizowanych w soboty (wobec 4,6% w II półroczu 2015 r.) oraz 4,3% w niedziele
(w porzedzajacym półroczu 3,8%). Na przestrzeni kolejnych półroczy odsetek zleceń realizowanych w sobote
i niedzielę wykazuje tendencję rosnącą. Rozkład liczby zleceń na poszczególne dni tygodnia przedstawia
wykres nr 18.
Wykres nr 18. Udział zleceń rozliczanych w poszczególnych dniach tygodnia w systemie Express Elixir w
I półroczu 2016 r.

Źródło: Dane KIR S.A.
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Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w II
półroczu 2015 r. oraz I półroczu 2016 r., przedstawia tabela nr 7.
Tabela nr 7. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie Express Elixir w II półroczu
2015 r.oraz I półroczu 2016 r.

System Express Elixir

Liczba dni roboczych:

II półrocze
2015 r.

ZMIANA

184 dni

I półrocze
2016 r.
182 dni

Wartość zleceń (zł)
3,669 mld

k+ 21%

4,439 mld

611 mln

k+ 21%

740 mln

19,94 mln

k+ 22%

24,39 mln

Ogółem

806.767

k+ 35%

1.092.098

Średnia miesięczna

134.461

k+ 35%

182.016

4.385

k+ 37%

6.001

4.547,8

m-10,6%

4.064

w godz. 0.00 – 8.00

4,1%

k

4,5%

w godz. 8.00 – 16.00

66,3%

m

63,9%

w godz. 16.00 – 24.00

29,6%

k

31,6%

20%

m

19%

wtorek

17,7%

m

17,4%

środa

17,4%

m

17,2%

czwartek

17,7%

m

17,1%

piątek

18,8%

k

19,4%

sobota

4,6%

k

5,2%

niedziela

3,8%

k

4,3%

Ogółem
Średnia miesięczna
Średnia dzienna
Liczba zleceń

Średnia dzienna
Średnia kwota zlecenia (zł)
Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji

Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia
poniedziałek

Źródło: Dane KIR S.A.
Ocena funkcjonowania systemu Express Elixir
System Express Elixir jest systemem obecnym na rynku usług płatniczych od czerwca 2012 r. Od momentu
wdrożenia odnotowuje coraz większe zainteresowanie ze strony klientów. W I półroczu 2016 r. liczba transakcji przetwarzanych w systemie Express Elixir znacznie wzrosła o 35% z poziomu 807 tys. do 1,1 mln transakcji. Znacząco wzrosła także wartość obrotów, tj. o 21%. Średnie dzienne obroty realizowane w systemie
wynoszą obecnie 24,4 mln zł, co świadczy o wzroście w stosunku do poprzedniego okresu o 22%. Tak znaczące wzrosty świadczą o pomyślnie realizowanej strategii rozwoju i promocji wśród klientów. Pozytywnym
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sygnałem dla funkcjonowania systemu Express Elixir i przesłanką przyszłego rozwoju było pozyskanie w
I połowie 2016 r. kolejnych banków - uczestników tego systemu.
2.2.4. System BlueCash
System o nazwie BlueCash został uruchomiony w listopadzie 2012 r. jako drugi w Polsce system płatności
natychmiastowych, obok systemu Express Elixir. Operatorem systemu jest firma Blue Media S.A. z siedzibą
w Sopocie. System płatności natychmiastowych BlueCash jest rozwiązaniem mającym na celu przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy nadawcą a odbiorcą w czasie rzeczywistym.
System funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365). Składanie zleceń płatniczych
możliwe jest na bieżąco, w każdej chwili funkcjonowania systemu. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie
on-line na podstawie kryterium pierwszeństwa ich złożenia do systemu płatniczego.
Uczestnikiem systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce,
który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec czerwca 2016 r. aktywnymi
uczestnikami systemu BlueCash było 85 banków (na koniec grudnia 2015 r. było ich 76). W gronie uczestników systemu BlueCash znajduje się 6 banków komercyjnych, czyli o jeden bank więcej niż w grudniu 2015
r. (w I półroczu 2016 r. dołączył Bank Pocztowy S.A.). Pozostałymi uczestnikami systemu jest 79 banków
spółdzielczych, które stanowią 93% wszystkich uczestników.
Należy zauważyć, iż tylko trzecia część wszystkich transakcji jest wymienianych pomiędzy bezpośrednimi
uczestnikami systemu (transakcje zarówno wysyłane, jak i otrzymywane przez bezpośrednich uczestników),
natomiast pozostała część, a więc odpowiednio dwie trzecie wszystkich transakcji, jest wysyłana przez bezpośrednich uczestników systemu, ale otrzymywana przez banki współpracujące, które nie są uczestnikami
systemu, a jedynie mają status banków współpracujących (tzn. mogą otrzymywać transakcje wysyłane przez
banki uczestniczące w systemie BlueCash).
W I półroczu 2016 r. w systemie płatności natychmiastowych BlueCash obroty wyniosły 2,2 mld zł, czyli w
porównaniu do II półrocza 2015 r. (1,5 mld zł zł) nastąpił znaczący wzrost o 46%. W tym okresie liczba transakcji zrealizowanych w systemie BlueCash wyniosła 1,8 mln szt., czyli o 26% więcej niż w II półroczu 2015 r.
(1,4 mln szt.). Średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń na przestrzeni I półrocza 2016 r. wyniosła 9.644 (w
poprzednim okresie wynosiła 7.562), co prezentuje wykres nr 19. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w
I półroczu 2016 r. wyniosła 1.245 zł (w poprzednim półroczu wyniosła 1.077 zł).
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Wykres nr 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych półroczach od 2013 r.

Źródło: Dane Blue Media S.A.
BlueCash, jako system rozliczeń płatności natychmiastowych, umożliwia bezpośrednią realizację przelewów
krajowych w złotych 24 godziny na dobę. Na przestrzeni I półrocza 2016 r. największą liczbę rozliczanych
zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 61,5% wszystkich zleceń realizowanych w systemie (w poprzednim półroczu 61,9%). W godzinach od 16.00 do 24.00
klienci systemu zrealizowali 34,4%, a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 4,2% wszystkich zleceń (w
poprzednim półroczu wielkości te wyniosły odpowiednio 33,9% i 4,3%). Rozkład zleceń w systemie BlueCash
w zależności od godzin ich realizacji w okresach półrocznych przedstawiono na wykresie nr 20.
Wykres nr 20. Udział zleceń rozliczanych w różnych godzinach funkcjonowania systemu BlueCash w
koejnych okresach półrocznych od 2014 r.

Źródło: Dane Blue Media S.A.
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W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W I półroczu 2016 r. najwięcej zleceń (19,2%) zostało rozliczonych w poniedziałki, a tylko nieznacznie mniej w piątki
(19%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na nieco niższym poziomie, tj. od 17% do 17,7%. Znacznie mniej zleceń było realizowanych w dni wolne, tj. 5,2% wszystkich zleceń było zrealizowanych w soboty
(w poprzednim okresie było to 4,8%) oraz 4,5% w niedziele (w poprzednim okresie 4,1%). Rozkład liczby
zleceń na poszczególne dni tygodnia przedstawia wykres nr 21.
Wykres nr 21. Udział zleceń rozliczanych w poszczególnych dniach tygodnia w systemie BlueCash w
I półroczu 2016 r.

Źródło: Dane Blue Media S.A.
Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zrealizowanych zleceń oraz zmian, jakie miały miejsce w II
półroczu 2015 r. oraz w I półroczu 2016 r., przedstawia tabela nr 8.
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Tabela nr 8. Porównanie liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemie BlueCash w II półroczu 2015 r.
oraz w I półroczu 2016 r.
System BlueCash

II półrocze 2015 r.

Liczba dni roboczych:

184 dni

ZMIANA

I półrocze 2016 r.
182 dni

Wartość zleceń (zł)
Ogółem

1,498 mld

k+46%

2,185 mld

Średnia miesięczna

249,7 mln

k+ 46%

364,1 mln

8,1 mln

k+48%

12 mln

1.391.371

k+ 26%

1.755.291

231.895

k+ 26%

292.549

Średnia dzienna

7.562

k+ 28%

9.644

Średnia kwota zlecenia (zł)

1.077

k+ 16%

1.245

w godz. 0.00 – 8.00

4,3%

m

4,2%

w godz. 8.00 – 16.00

61,9%

m

61,5%

w godz. 16.00 – 24.00

33,9%

k

34,4%

poniedziałek

20,0%

m

19,2%

wtorek

17,8%

m

17,7%

środa

17,2%

k

17,3%

czwartek

17,5%

m

17,0%

piątek

18,7%

k

19,0%

sobota

4,8%

k

5,2%

niedziela

4,1%

k

4,5%

Średnia dzienna
Liczba zleceń
Ogółem
Średnia miesięczna

Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji

Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia

Źródło: Dane Blue Media S.A.
Ocena funkcjonowania systemu BlueCash
System BlueCash jest systemem – podobnie jak system Express Elixir - obecnym na rynku usług płatniczych
relatywnie krótko, tj. od listopada 2012 r. Obydwa wspomniane systemu oferują jeden typ usług rozliczeniowych, tj. dokonywanie przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7/365.
Od momentu wdrożenia systemu BlueCash liczba banków uczestników systemu stale powiększa się. Na
koniec czerwca 2016 r. uczestnikami Systemu BlueCash było 85 banków, w tym 79 banków spółdzielczych.
Wysokie wskaźniki wzrostu jednoznacznie potwierdzają dynamiczny rozwój systemu, zarówno pod względem wzrostu liczby i wartości rozliczanych transakcji, jak i powiększającego się grona uczestników bezpośrednich. W I półroczu 2015 r. w systemie BlueCash obroty wyniosły 2,2 mld zł, czyli nastąpił wzrost o 46%
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w porównaniu do II półrocza 2015 r. Liczba transakcji zrealizowanych w systemie BlueCash wyniosła
1,8 mln. szt., czyli o 26% więcej niż w II półroczu 2015. O rosnącej popularności systemu wśród klientów
świadczy także znaczny wzrost (o 28%) średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w systemie do poziomu 9.644 zleceń dziennie. Obroty realizowane łącznie w soboty i niedziele stanowią obecnie dziesiątą
część wszystkich obrotów odnotowanych w systemie BlueCash. Możliwości dalszego rozwoju systemu obejmują także wykorzystywanie przez klientów rozliczeń w dni weekendowe.
2.2.5. System BLIK
W ramach systemu BLIK można wyodrębnić system płatności BLIK, jak również usługi płatnicze powiązane
z tym schematem płatniczym. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 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, z późn. zm.) w dniu 12 listopada 2014 roku Prezes NBP
wydał zgodę na prowadzenie przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. systemu płatności mobilnych BLIK.
W poniższym rozdziale przedstawiono również informacje o usługach płatniczych oferowanych klientom
przez banki uczestniczące w systemie BLIK.
System umożliwia dokonywanie płatności przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych. W praktyce oznacza
to możliwość wykorzystania przez klientów urządzeń typu telefony komórkowe oraz tablety. Wykorzystanie urządzeń przenośnych pozwala na dokonanie płatności zarówno przez internet, jak i w tradycyjnych
sklepach i punktach usługowych, w komunikacji miejskiej, urzędach publicznych oraz pomiędzy użytkownikami (P2P)8.
Wykonywanie transakcji przy pomocy przenośnego urządzenia możliwe jest od dnia 9 lutego 2015 roku. W
celu skorzystania z nowego standardu płatniczego, należy pobrać aplikację mobilną jednego z uczestników
systemu BLIK. Od uruchomienia systemu w gronie tym są: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank
Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna. W maju 2016 r. usługę BLIK wdrożył także Getin Noble Bank S.A.
Na koniec czerwca 2016 r. system BLIK obejmował swoim zasięgiem:


7 banków,



2 mln użytkowników (liczba zarejestrowanych aplikacji mobilnych BLIK),



157.276 punktów handlowo-usługowych,



152.043 terminali płatniczych,



36.182 sklepów internetowych,



14.273 bankomatów.

W okresie I półrocza 2016 r. w systemie BLIK:


wykonano łącznie 1,863 mln zleceń o łącznej wartości 437,5 mln złotych,



średnio dziennie wykonano 10.239 zleceń o łącznej wartości 2,4 mln złotych,

8

Polski Standard Płatności pod koniec 2015 r. wprowadził w ramach systemu BLIK usługę P2P, tj. mobilnych płatności między
użytkownikami telefonów komórkowych. Usługa pozwala na błyskawiczne przesłanie środków pieniężnych drugiej osobie bez
konieczności podawania numeru rachunku bankowego, a jedynie poprzez wpisanie jej numeru telefonu. W celu aktywowania
usługi, użytkownik systemu BLIK musi jedynie powiązać w aplikacji numer swojego telefonu z numerem rachunku bankowego.
Usługę płatności BLIK P2P obecnie wprowadziły następujące banki: BZ WBK, ING, mBank, Millennium oraz PKO BP.
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średnia wartość zlecenia wyniosła 235 zł.

W I półroczu 2016 r. w systemie płatności BLIK obroty wyniosły 437,5 mln zł, czyli w porównaniu do II
półrocza 2015 r. (272,2 mln zł) nastąpił znaczący wzrost o 61%. W tym okresie liczba transakcji zrealizowanych w systemie BLIK wyniosła 1,863 mln szt., czyli w porównaniu do II półrocza 2015 r. bardzo istotnie
wzrosła o 86% (z poziomu 1 mln). Wraz z podwojeniem liczby wszystkich transakcji przetwarzanych przez
system, odnotowano podwojenie liczby transakcji przetwarzanych średnio dziennie. I tak, średnia dzienna
liczba rozliczanych zleceń na przestrzeni I półrocza 2016 r. wyniosła 10.239 (w poprzednim okresie wynosiła
5.450), co prezentuje wykres nr 22. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I półroczu 2016 r. wyniosła 235
zł (w poprzednim półroczu wyniosła 271 zł), co prezentuje wykres nr 23.
Wykres 22. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BLIK w kolejnych okresach półrocznych od 2015 r.
(system funkcjonuje od 9 lutego 2015 r.)

Źródło: Dane Polski Standard Płatności Sp. z o. o.

Wykres 23. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BLIK w kolejnych okresach półrocznych
od 2015 r. (system funkcjonuje od 9 lutego 2015 r.)

Źródło: Dane Polski Standard Płatności Sp. z o. o.
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W I półroczu 2016 r. najwięcej transakcji zostało rozliczonych w piątki (18%), podobnie jak miało to miejsce
w II półroczu 2015 r. Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na zbliżonym poziomie od 16,1% do
17%. Najniższy poziom obrotów zarejestrowano w niedziele (6,9% wszystkich zleceń). Rozkład liczby zleceń
w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 24.
Wykres nr 24. Liczba zleceń w systemie BLIK w okresie I półrocza 2016 r. w poszczególnych dniach tygodnia

Źródło: Dane Polski Standard Płatności Sp. z o. o.
W I półroczu 2016 r. klienci korzystający z systemu BLIK dokonali następujących typów transakcji:


wypłaty gotówki w bankomacie – 1,2 mln wypłat (stanowiły one 65,4% wszystkich transakcji mobilnych),



płatności bezgotówkowych w Internecie - 434 tys. płatności (stanowiły one 23,3% wszystkich transakcji
mobilnych),



płatności bezgotówkowych w terminalu – 179,4 tys. płatności (stanowiły one 9,6% wszystkich transakcji
mobilnych),



płatności typu P2P (ujętych w statystykach po raz pierwszy od kwietnia 2016 r.) – 31 tys. (stanowiły one
1,7% wszystkich transakcji mobilnych).

Udział poszczególnych typów transakcji przeprowadzonych w systemie BLIK w II półroczu 2015 r. oraz I
półroczy 2016 r. przedstawiono na wykresie nr 25.
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Wykres nr 25. Udział poszczególnych typów transakcji przeprowadzonych w systemie BLIK w II półroczu 2015 r. i I
półroczu 2016 r.

II półrocze 2015
wypłata gotówki w bankomacie

76%

13%
11%

płatnosci bezgotówkowe w
Internecie
płatnosci bezgotówkowe w
terminalu

I półrocze 2016

1,7%
65,4%
9,6%

wypłata gotówki w bankomacie
płatnosci bezgotówkowe w
Internecie

23,3%

płatnosci bezgotówkowe w
terminalu
płatności bezgotówkowe P2P

Źródło: Dane Polski Standard Płatności Sp. z o. o.
Na koniec czerwca 2016 r. liczba zarejestrowanych użytkowników w systemie przekroczyła poziom 2 mln.
Użytkownicy aplikacji mobilnych mogą dokonywać transakcji w bankomatach, terminalach płatniczych typu
POS, w sklepach internetowych, jak również transakcji typu P2P. Na koniec czerwca 2016 r. sieć akceptacji
płatności mobilnych obejmowała 202,5 tys. urządzeń i na przestrzeni I półrocza 2016 r. wzrosła o 27,2 tys.
urządzeń.
Na koniec czerwca 2016 r. sieć akceptacji systemu stanowiły:


terminale POS – 152.043 urządzeń akceptujących,



sklepy internetowe – 36.182 podmiotów,



bankomaty – 14.273 sztuk.

Liczbę urządzeń akceptujących w systemie BLIK na koniec czerwca 2016 r. przedstawiono na wykresie nr 26.
Szczegółowe dane dotyczące wartości i liczby transakcji w systemie BLIK, jakie miały miejsce w II półroczu
2015 r. oraz w I półroczu 2016 r., przedstawia tabela nr 9.
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Wykres nr 26. Liczba urządzeń akceptujących w systemie BLIK na koniec II półrocza 2015 r. oraz I półrocza 2016
r.
I półrocze 2016
14 273

II półrocze 2015

bankomaty
14 302

36 182
sklepy
internetowe
28 069

152 043
terminale POS
132 885

Źródło: Dane Polski Standard Płatności Sp. z o. o.

Tabela nr 9. Wartość i liczba zleceń w systemie BLIK w II półroczu 2015 r. oraz w I półroczu 2016 r. (system
rozpoczął przeprowadzanie rozliczeń z dniem 9 lutego 2015 r.)

System BLIK
Liczba dni roboczych:

II półrocze 2015

ZMIANA

184 dni

I półrocze 2016
182 dni

Wartość płatności (zł)
272,2 mln

k+61%

Średnia miesięczna

45,4 mln

k+61%

72,9 mln

Średnia dzienna

1,479 mln

k+63%

2,404 mln

1,002 mln

k+86%

1,863 mln

167 140

k+86%

310 570

5 450

k+88%

10 239

271

m- 14%

235

Ogółem

437,5 mln

Liczba płatności
Ogółem
Średnia miesięczna
Średnia dzienna
Średnia kwota transakcji (zł)
Poszczególne typy płatności:


1) Wypłaty gotówkowe w bankomacie:
Wartość (zł)

257,2 mln

k+53%

394,4 mln

94,5%

m

90,1%

764 177

k+60%

1 219 158

Udział % w systemie BLIK

76,2%

m

65,4%

Średnia dzienna liczba wypłat

4 153

k+61%

6 699

337

k+90%

323

Udział % w systemie BLIK
Liczba

Średnia wartość wypłaty w bankomacie
2) Płatności bezgotówkowe w terminalach POS
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k+97%

10,89 mln

2,0%

k

2,5%

106 715

k+68%

179 361

10,6%

m

9,6%

Średnia dzienna liczba płatności

580

k+70%

986

Średnia wartość płatności

52

k+17%

61

Wartość (zł)

5,54 mln

Udział % w systemie BLIK
Liczba
Udział % w systemie BLIK



3) Płatności bezgotówkowe w INTERNECIE
9,47 mln

k+208%

29,13 mln

3,5%

k

6,7%

131 948

k+229%

433 988

13,2%

k

23,3%

Średnia dzienna liczba płatności

717

k+233%

2 385

Średnia wartość płatności

72

m- 6,4%

67

Wartość (zł)
Udział % w systemie BLIK
Liczba
Udział % w systemie BLIK

4) Płatności typu P2P



Wartość (zł)



3,146 mln

Udział % w systemie BLIK



0,7%

Liczba



30.913

Udział % w systemie BLIK



1,7%

Średnia dzienna liczba płatności



343

Średnia wartość płatności



102

Źródło: Dane Polski Standard Płatności Sp. z o. o. oraz NBP

Ocena funkcjonowania systemu BLIK
System BLIK rozpoczął przeprowadzanie rozliczeń od dnia 9 lutego 2015 r. Od momentu uruchomienia systemu. liczba uczestników systemu powiększyła się o kolejny podmiot, co jest bardzo korzystne z punktu
widzenia dalszej strategii rozwoju systemu na rynku polskim.
W systemie BLIK odnotowano stałą tendencję wzrostową zarówno liczby przeprowadzanych transakcji
(wzrost o 86%), jak i wartości (wzrost o 61%). Średnio dziennie w I półroczu 2016 r. wykonywanych było
10.239 zleceń o łącznej wartości 2,4 mln zł. Użytkownicy systemu BLIK najczęściej dokonują transakcji wypłaty gotówki z bankomatu, których zarejestrowano 1,2 mln na łączną kwotę 394 mln zł. Wypłaty z bankomatu stanowiły 65,4% wszystkich transakcji rejestrowanych w systemie. Udział tego typu transakcji znacznie
zmalał na przestrzeni ostatniego roku (z poziomu 76% w II półroczu 2015 r.), gdyż zdecydowanie częściej
klienci realizowali transakcje w internecie (23,3%) oraz w terminalach POS (9,6% wszystkich transakcji). Od
kwietnia 2016 r. zostały zarejestrowane transakcje typu P2P, których na przestrzeni II kwartału 2016 r. przeprowadzono 31 tys. (1,7% wszystkich transakcji).
Funkcjonowanie systemu BLIK w I półroczu 2016 r. należy ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę wzrost
obrotów oraz fakt pozyskiwania nowych punktów w sieci akceptacji.
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2.3. Porównanie systemów płatności pod kątem średniej dziennej liczby zleceń i
średniej wartości jednego zlecenia
Średnią wartość zlecenia płatniczego rozliczanego w tych systemach w I półroczu 2016 r. przedstawiono na
wykresie nr 27.
Wykres nr 27. Średnia wartość zlecenia płatniczego realizowanego w systemach płatności w I półroczu 2016
r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie została wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu
zastosowano kurs średnioważony NBP)
20,0

mln zł
18,2 mln zł

15,0

10,0

5,0
600 tys. euro
5,2 tys. euro

4,1 tys. zł

2,5 tys. zł
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Elixir
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0,0
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
Na wykresie nr 28 przedstawiono średnią dzienną liczbę zleceń realizowanych w systemach płatności w I
półroczu 2016 r.
Wykres nr 28. Średnia dzienna liczba realizowanych zleceń w systemach płatności w I półroczu 2016 r.
6,8
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0,010

0,010

BlueCash

BLIK

0,0
Elixir

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Podsumowanie
W I półroczu 2016 r. na rynku polskim funkcjonowało siedem głównych systemów płatności. Największe
wzrosty średniej wartości realizowanego zlecenia odnotowano w systemie BlueCash, w którym realizowane
są płatności natychmiastowe. W I półroczu 2016 r., w stosunku do II półrocza 2015 r., w systemach BlueCash
średnia wartość realizowanego zlecenia płatniczego wzrosła o 16%. Natomiast w systemach Elixir i Express
Elixir średnia wartość realizowanego zlecenia płatniczego zmalała odpowiednio o 3,6% i 10,6%. Podobnie było
w nowo funkcjonującym systemie BLIK, w I półroczu 2016 r. średnia wartość realizowanego zlecenia
płatniczego w porównaniu do poprzedniego półrocza zmalała o 14%.
W zakresie danych statystycznych dotyczących polskich systemów RTGS, w minionym półroczu w systemie
SORBNET2, tj. systemie wysokokwotowym, w którym przeprowadzane są rozrachunki międzybankowe w
złotych, średnia wartość realizowanego zlecenia zmalała o 3,8% natomiast w systemie wysokokwotowym
TARGET2-NBP, prowadzącym rozliczenia w euro, wartość realizowanego zlecenia wzrosła o 6,9%.
Szczegółowe dane dotyczące porównania średniej wartości zlecenia płatniczego realizowanego w systemach
płatności w II półroczu 2015 r. i I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Porównanie średniej wartości zlecenia płatniczego realizowanego w systemach płatności w II
półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r.
Systemy płatności

II połowa 2015 r.

ZMIANA

I połowa 2016 r.

SORBNET2 (zł)
TARGET2-NBP (euro)
Euro Elixir (euro)

18,9 mln
560 tys.
5.428

 -3,8%
 6,9%
 -3,6%

18,2 mln
600 tys.
5.232

Express Elixir (zł)

4.548

 -10,6%

4.064

Elixir (zł)

2.618

 -3,6%

2.524

BlueCash (zł)

1.077

 16%

1.245

BLIK (zł)

271

 -14%

235

Źródło: Opracowanie własne, DSP
W I półroczu 2016 r. największe wzrosty średniej dziennej liczby realizowanych zleceń dotyczą nowo funkcjonujących systemów oferujących rozrachunek w modelu 7/24, czyli w systemie Express Elixir (o 37%) oraz w
systemie BlueCash (o 28%). Jest to zjawisko pozytywne, potwierdzające, że w dobie obecnej globalizacji występuje coraz większe zapotrzebowanie na tego typu rozliczenia, umożliwiające szybszą realizację transakcji.
Należy przypuszczać, że systemy płatności natychmiastowych w przyszłości będą należeć do jednych z najbardziej prężnie rozwijających się na rynku płatniczym, a ich upowszechnianie będzie stale wzrastać.
Natomiast w nowo funkcjonującym systemie BLIK, w I półroczu 2016 r. liczba realizowanych zleceń płatniczych w porównaniu do poprzedniego półrocza wzrosła o 88%. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, gdyż
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świadczy to o dużym zainteresowaniu płatnościami mobilnymi zastępującymi płatności gotówkowe m.in. w
niskokwotowych transakcjach detalicznych, co sprzyja rozwojowi obrotu bezgotówkowego.
W I półroczu 2016 r. w systemie Euro Elixir (prowadzącym rozliczenia w euro) oraz w systemie Elixir (prowadzącym rozliczenia w złotych), odnotowano wzrost średniej dziennej liczby realizowanych zleceń odpowiednio o 6,1% i 5,1%. Analizując dane dotyczące średniej dziennej liczby w systemie SORBNET2 w I połowie 2016
r., należy zwrócić uwagę na utrzymujący się od kilku półroczy trend wzrostowy średniej dziennej liczby realizowanych zleceń, wyrażający się w tym, że w I półroczu 2016 r. zanotowano wzrost o 4,4%, pomimo rosnącej
dostępności do systemów płatności natychmiastowych.
W systemie TARGET2-NBP wystąpił kolejny spadek średniej dziennej liczby o 0,7%. Analizując wolumen zrealizowanych zleceń w I półroczu 2016 r., należy zwrócić uwagę na spadek liczby zrealizowanych zleceń klientowskich (o 3,9%) oraz spadek zleceń transgranicznych (o 3,9%). Spadki te można uznać za jedną z głównych
przyczyn spadku średniej dziennej liczby realizowanych zleceń w systemie TARGET2-NBP. Jest to zjawisko
negatywne pomimo pojawiających się w I półroczu 2015 r. symptomów prognozujących odwrócenie trendu.
Utrzymujący się trend spadkowy tych zleceń może być związany z przeniesieniem części rozliczeń klientowskich do systemu Euro Elixir, którego liczba zleceń systematycznie wzrasta.
Szczegółowe dane dotyczące porównania średniej dziennej liczby realizowanych zleceń w systemach płatności w II półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 11.
Tabela nr 11. Porównanie średniej dziennej liczby realizowanych zleceń w systemach płatności w II półroczu
2015 r. i w I półroczu 2016 r.
Systemy płatności

II połowa 2015 r.

ZMIANA

I połowa 2016 r.

Elixir

6,48 mln

 5,1%

6,81 mln

Euro Elixir

75.249

 6,1%

79.821

SORBNET2

14.653

 4,4%

15.295

BlueCash

7.562

 28%

9.644

BLIK

5.450

 88%

10.239

TARGET2-NBP

5.135

 -0,7%

5.097

Express Elixir

4.385

 37%

6.001

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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3. Systemy rozliczeń i rozrachunku papierów
wartościowych
Na koniec I półrocza 2016 r. w Polsce funkcjonowały 4 główne systemy rozliczeń i rozrachunku papierów
wartościowych:
1.

dwa systemy rozrachunku papierów wartościowych:


2.

system rozrachunku prowadzony przez KDPW S.A.,


system SKARBNET4, prowadzony przez NBP;
dwa systemy rozliczeń papierów wartościowych:


system rozliczeń prowadzony przez KDPW_CCP S.A. na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),



system rozliczeń prowadzony przez KDPW_CCP S.A. na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).

3.1. Systemy rozrachunku papierów wartościowych
3.1.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
W I półroczu 2016 r. najistotniejsze zmiany w funkcjonowaniu systemu rozrachunku prowadzonego przez
KDPW S.A. dotyczyły wprowadzenia w dniu 1 stycznia 2016 r. modyfikacji w obsłudze transakcji tri-party
repo, polegających na eliminacji przypadków zwrotów innych papierów aniżeli te, które zostały przekazane
jako zabezpieczenie (dotyczy transakcji repo z ustanowionym koszykiem papierów wartościowych jako akceptowalnym zabezpieczeniem).
W omawianym okresie w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW S.A. zostało zaewidencjonowanych 6.058.673 operacji o łącznej wartości 5.469,1 mld zł (w II półroczu 2015 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 7.010.706 operacji oraz 5.578,3 mld zł). Oznacza to, iż nastąpił spadek zarówno liczby operacji o
13,6% jak i ich wartości o 2,0%9. Na wykresach 29 i 30 przedstawiona została liczba oraz wartość operacji

9

Na początku II półrocza 2014 r. zostały wprowadzone nowe funkcjonalności zmieniające strukturę operacji, co powoduje złożoność porównania danych, a wynika to z faktu, że poszczególne funkcjonalności mają inny wpływ na strukturę operacji, mianowicie: nowacja w KDPW_CCP S.A. spowodowała wzrost liczby instrukcji rozrachunkowych przekazywanych do KDPW S.A.,
netting w papierach wartościowych wpłynął na spadek tych instrukcji, podczas gdy rozrachunek w częściach doprowadził do
wzrostu liczby operacji w KDPW S.A.
W przypadku operacji zawartych do dnia 3 sierpnia 2014 r. włącznie, dane odpowiadają:

transakcjom, przelewom potransakcyjnym i innym operacjom liczonym jednokrotnie, niezależnie od rodzaju rynku;

odpowiadają zapisom ewidencyjnym w systemie kdpw_stream w przypadku transakcji nierozliczanych w drodze nowacji przez KDPW_CCP S.A.;

odpowiadają one połowie zapisów w ewidencji systemu kdpw_stream w przypadku transakcji i operacji rozliczanych
w drodze nowacji przez KDPW_CCP S.A. na rynku kasowym i terminowym.
W przypadku operacji zawartych od dnia 4 sierpnia 2014 r. włącznie, dane odpowiadają:

zapisom ewidencyjnym w systemie kdpw_stream w przypadku operacji rozliczanych w drodze nowacji przez
KDPW_CCP S.A. na rynku kasowym, jak i operacji nierozliczanych w drodze nowacji;

połowie zapisów w ewidencji systemu kdpw_stream w przypadku operacji rozliczanych w drodze nowacji przez
KDPW_CCP S.A. na rynku terminowym.
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zaewidencjonowanych w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW S.A. w podziale na okresy
półroczne.
Utrzymujący się spadek liczby operacji w analizowanym okresie w stosunku do II półrocza 2015 r. można
tłumaczyć większym stopniem wykorzystania nettingu10 w papierach wartościowych oraz spadkiem liczby
operacji z GPW. Wartość zaewidencjonowanych operacji utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Wykres nr 29. Liczba operacji zaewidencjonowanych w systemie rozrachunku prowadzonym przez
KDPW S.A. w latach 2010 – 2016

Źródło: Dane KDPW S.A.

Oznacza to, iż przy zliczaniu operacji na rynku kasowym uwzględniana jest KDPW_CCP S.A. jako strona transakcji, czyli prezentowane są wszystkie zapisy ewidencyjne, gdzie stroną operacji na rynku kasowym (po stronie kupna lub po stronie sprzedaży) jest KDPW_CCP S.A.
10 Mechanizm pełnego nettingu w papierach wartościowych umożliwia generowanie przez system rozliczeniowy prowadzony
przez KDPW_CCP S.A. jednej instrukcji rozrachunku ze wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających dane konto rozrachunkowe w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW S.A.
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Wykres nr 30. Wartość operacji zaewidencjonowanych w systemie rozrachunku prowadzonym przez KDPW
S.A. w latach 2010 – 2016

Źródło: Dane KDPW S.A.
3.1.2. System SKARBNET4
W I półroczu 2016 r. w systemie rozrachunku papierów wartościowych SKARBNET4 wprowadzono/zaimplementowano nowy wzór dotyczący wyliczania kwoty nabycia w transakcjach repo, których przedmiotem
są papiery wartościowe nominowane w złotych. Wzór został wprowadzony uchwałą nr 29/2016 Zarządu
Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i
bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych".
W omawianym okresie w systemie SKARBNET4 przetworzono łącznie 1.982 transakcje bonami pieniężnymi
NBP na kwotę 4.156,4 mld zł (w II półroczu 2015 r. przetworzono 2.503 transakcji o wartości 4.818,2 mld zł).
Oznacza to, iż nastąpił zarówno spadek liczby operacji o 20,8% i jednoczesny spadek wartości o 13,7%. Transakcji bonami skarbowymi przetworzono łącznie 217 na kwotę 28,5 mld zł (w poprzednich czterech okresach
nie odnotowano tego rodzaju transakcji). Na wykresach 31 i 32 przedstawiona została liczba oraz wartość
transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP przetworzona w systemie SKARBNET4 w podziale na okresy półroczne.
Analizując powyższe dane, można zauważyć, utrzymujący się od II połowy 2013 r., trend spadkowy w zakresie wartości rozliczonych transakcji bonami pieniężnymi NBP.
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Wykres nr 31. Liczba transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP przetworzonych w latach
2010 – 2016 w systemie RPW (do dnia 12 kwietnia 2015 r.) i w systemie SKARBNET4 (od dnia 13 kwietnia
2015 r.)

Źródło: Dane NBP

Wykres nr 32. Wartość transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP przetworzonych
w latach 2010 – 2016 w systemie RPW (do dnia 12 kwietnia 2015 r.) i w systemie SKARBNET4 (od dnia 13
kwietnia 2015 r.)

Źródło: Dane NBP
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3.2. Systemy rozliczeń papierów wartościowych
3.2.1. Systemy rozliczeń transakcji w KDPW_CCP S.A.
W omawianym okresie w systemach rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP S.A. przetworzono
11.021.235 szt. transakcji o wartości 215,7 mld zł (w II półroczu 2015 r. wielkości te wyniosły odpowiednio
10.656.240 transakcji oraz 244,2 mld zł), co oznacza, w stosunku do poprzedniego półrocza, nieznaczny
wzrost liczby transakcji o 3,4% przy jednoczesnym spadku wartości transakcji o 11,7%. Na wykresie nr 33 i
34 przedstawiona została liczba i wartość rozliczonych przez KDPW_CCP S.A. transakcji w podziale na
okresy półroczne.
Analizując powyższe dane, dotyczące liczby i wartości rozliczonych transakcji, należy zauważyć utrzymujący się, już drugie półrocze, wzrost liczby rozliczonych transakcji, skutkujący nieznacznym przekroczeniem
poziomu zanotowanego w II półroczu 2011 r. Można również zaobserwować istotny spadek wartości transakcji rozliczonych w odniesieniu do II połowy 2015 r., jednakże utrzymujący się w trendzie od I połowy 2012
r.
W I półroczu 2016 r. w funkcjonowaniu systemów prowadzonych przez KDPW_CCP S.A.11 nie zaszły istotne
zmiany.
Wykres nr 33. Liczba transakcji rozliczonych w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP S.A. w latach
2011 – 2016

Źródło: Dane KDPW_CCP S.A.

Przez systemy prowadzone przez KDPW_CCP S.A. rozumie się „System rozliczeń, prowadzony przez KDPW_CCP S.A.
na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany)” oraz „System rozliczeń, prowadzony przez
KDPW_CCP S.A. na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)” łącznie.
11
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Wykres nr 34. Wartość transakcji rozliczonych w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP S.A. w latach
2011 – 2016

Źródło: Dane KDPW_CCP S.A.
Ocena funkcjonowania systemów rozrachunku i rozliczeń papierów wartościowych w I półroczu 2016 r.
Systemy rozrachunku i rozliczeń papierów wartościowych w Polsce w analizowanym okresie funkcjonowały
stabilnie, a charakter i natężenie ewentualnych zagrożeń dla ich stabilności nie zmieniły się istotnie od poprzedniego półrocza. Równocześnie jednak wprowadzono w tych systemach ważne dla uczestników
zmiany, tj. modyfikacje w systemie KDPW dotyczące obsługi transakcji tri-party repo, a także wdrożono nowy
wzór wyliczania kwoty nabycia w transakcjach repo w systemie SKARBNET4.
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4. Pozostałe elementy infrastruktury polskiego
systemu płatniczego
4.1. Podmioty świadczące usługi płatnicze
Do instytucji świadczących usługi płatnicze należą przede wszystkim banki, które, zgodnie z przepisami
ustawy – Prawo bankowe, prowadzą rachunki bankowe i świadczą ww. usługi w najszerszym możliwym
zakresie.
Pozostałe instytucje świadczące usługi płatnicze to w szczególności:


spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i), działające na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r., które od października 2012 r.
objęte zostały nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego; z prowadzonych przez nie rachunków pieniężnych zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą dokonywać rozliczeń w drodze bezgotówkowej,
a niektóre kasy oferują również swoim członkom debetowe karty płatnicze.



krajowe instytucje płatnicze, oferujące różne usługi płatnicze, m.in. prowadzenie rachunków płatniczych, realizację przelewów lub poleceń zapłaty z wyłączeniem przyjmowania depozytów. Działalność
krajowych instytucji płatniczej prowadzona jest po uzyskaniu zezwolenia od KNF.



zagraniczne instytucje płatnicze, czyli podmioty, które w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) uzyskały licencję na świadczenie usług płatniczych i na podstawie tzw. jednolitego paszportu mogą świadczyć takie usługi również w innych krajach EOG.



Poczta Polska S.A. wykonująca, na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz zgodnie ze statutem Spółki,
niektóre czynności bankowe, spośród których najważniejszą i najpowszechniejszą jest przyjmowanie
wpłat na rachunki bankowe. Poza tym popularną usługą jest przekaz pocztowy, czyli przekazanie gotówki od wpłacającego do odbiorcy. Ponadto, w placówkach Poczty Polskiej S.A. są świadczone usługi
bankowe Banku Pocztowego S.A., którego głównym akcjonariuszem jest Poczta Polska S.A.



agenci rozliczeniowi, których działalność została, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o usługach płatniczych, uznana za usługę płatniczą. Nadzór nad działalnością agentów rozliczeniowych pełni KNF we
współpracy z Prezesem NBP.



pośrednicy finansowi, wykonujący usługę przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,
działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Podmioty te
mogą działać jako instytucje płatnicze na podstawie zezwolenia wydanego przez KNF lub jako biura
usług płatniczych, jeżeli miesięczna wartość wykonanych transakcji nie przekracza równowartości 500
tys. euro. Działalność biur usług płatniczych prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru Komisji
Nadzoru Finansowego. Podmioty te mają obowiązek zabezpieczenia środków pieniężnych
otrzymywanych od użytkowników poprzez polisę lub gwarancję bankową.



instytucje realizujące przekazy pieniężne (np. Western Union, MoneyGram), wykonujące usługi
przekazania gotówki w różnych walutach, najczęściej w obrocie międzynarodowym, ale niektóre
świadczą również usługi w zakresie przekazów krajowych.

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku

56

Pozostałe elementy infrastruktury polskiego systemu płatniczego

4.1.1. Liczba podmiotów świadczących usługi płatnicze i ich placówek
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w omawianym półroczu zanotowano spadek liczby banków
komercyjnych, tj. o 1 bank12, do poziomu 37, oraz spadła liczba banków spółdzielczych działających na terenie kraju, tj. o 1 bank, do poziomu 560. Liczba oddziałów instytucji kredytowych spadła także o 1, do poziomu 26.
Zanotowano wzrost liczby oddziałów banków z 7.226 do 7.235, tj. o 0,1%, przy jednoczesnym spadku liczby
placówek i filii bankowych z 4.626 na koniec grudnia 2015 r. do 4.163 na koniec czerwca 2016 r., czyli o 10%.
Pozostałe dane za I półrocze 2016 r. wykazują w porównaniu do II półrocza 2015 r.:





spadek liczby placówek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o 6,4% (z 1.376 do
1.288),
spadek placówek Poczty Polskiej o 0,6% (z 7.271 do 7.225),
wzrost liczby pośredników finansowych o 0,2% (z 932 do 934),
wzrost liczby placówek przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe o 1,2% (z 38.811 do 39.291).

W omawianym półroczu liczba instytucji świadczących usługi płatnicze spadła z 1.607 do 1.606 (spadek o
0,06%), a równocześnie nastąpił spadek liczby placówek z 59.310 do 59.202 (spadek o 0,2%).
Liczbę podmiotów świadczących wybrane podstawowe usługi płatnicze i ich placówek wg stanu na koniec
grudnia 2015 r. i czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 12.
Tabela nr 12. Liczba banków, SKOK-ów, placówek Poczty Polskiej oraz pośredników finansowych
przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe wg stanu na koniec grudnia 2015 r. i czerwca 2016 r.
Banki, SKOK-i, placówki Poczty Polskiej oraz pośrednicy finansowi

XII 2015

I 2016

38
561
27

37
560
26

7 226
4 626

7 235
4 163

Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych
Liczba banków komercyjnych
Liczba banków spółdzielczych
Liczba oddziałów instytucji kredytowych
Sieć bankowa
Liczba oddziałów w kraju
Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta w kraju
SKOK-i
Liczba instytucji

48

48

Liczba placówek
Poczta Polska

1 376

1 288

Liczba instytucji
Liczba placówek
Pośrednicy finansowi

1
7 271

1
7 225

Liczba instytucji

932

934

Liczba placówek

38 811

39 291

1 607
59 310

1 606
59 202

RAZEM
Liczba instytucji
Liczba placówek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, NBP, Poczty Polskiej, SKOK i pośredników
finansowych w zakresie wpłat na rachunki bankowe

12

W maju 2016 r. Sygma Bank Polska S.A. stał się częścią banku BGŻ BNP PARIBAS
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4.1.2. Pośrednicy finansowi w zakresie wpłat na rachunki bankowe
Dane przekazane przez podmioty przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe za I półrocze 2016 r. pokazują,
że na koniec czerwca 2016 r. funkcjonowały 934 podmioty, które dysponowały siecią 39.291 punktów. Liczba
pośredników zwiększyła się w I półroczu 2016 r. o 2, liczba placówek wzrosła o 480. W I półroczu 2016 r.
przyjęły one 42,3 mln wpłat gotówkowych o łącznej wartości 6,8 mld zł, co oznacza wzrost liczby transakcji
w porównaniu do II półrocza 2015 r. o 3,7% i wzrost wartości transakcji o 5,2%. Szczegółowe dane statystyczne dotyczące pośredników finansowych w zakresie wpłat na rachunki bankowe od 2005 roku prezentuje tabela nr 13 oraz wykresy nr 35, 36 i 37.
Tabela nr 13. Liczba podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe, liczba i wartość wpłat
dokonanych w latach 2005 – 2016
Okresy rozliczeniowe

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016

Liczba firm
*

Liczba punktów
przyjmujących
wpłaty

Liczba transakcji
/w szt./

Wartość transakcji
/w zł/

Średnia
wartość
/w zł/

I półrocze

154

6 167

15 964 263

1 962 433 615

122,9

II półrocze

169

5 837

15 978 429

1 732 170 943

108,4

Razem 2005

x

x

31 942 692

3 694 604 558

115,7

I półrocze

157

9 703

18 054 560

1 901 404 091

105,3

II półrocze

151

9 849

21 287 427

2 275 686 408

106,9

Razem 2006

x

x

39 341 987

4 177 090 499

106,2

I półrocze

150

9 966

22 903 124

2 545 604 239

111,1

II półrocze

141

10 387

23 855 532

3 017 652 675

126,5

Razem 2007

x

x

46 758 656

5 563 256 914

119,0

I półrocze

132

11 103

23 999 112

2 939 627 710

122,5

II półrocze

143

12 040

26 187 502

3 316 641 582

126,6

Razem 2008

x

x

50 186 614

6 256 269 292

124,7

I półrocze

171

13 042

27 533 890

3 671 120 500

133,3

II półrocze

224

13 913

30 565 380

4 136 912 900

135,3

Razem 2009

x

x

58 099 270

7 808 033 400

134,4

I półrocze

196

13 747

31 836 987

4 365 345 734

137,1

II półrocze

237

14 774

32 355 455

4 311 083 151

133,2

Razem 2010

x

x

64 192 442

8 676 428 885

135,2

I półrocze

346

15 090

34 543 162

4 968 312 401

143,8

II półrocze

397

15 783

36 463 580

4 886 281 198

134,0

Razem 2011

x

x

69 982 220

9 450 707 050

135,0

I półrocze

710

17 955

38 588 622

5 428 341 941

140,7

II półrocze

1 039

21 641

46 403 471

6 628 965 493

142,9

Razem 2012

x

x

83 503 038

11 827 810 258

141,6

I półrocze

904

20 695

41 974 665

6 107 977 948

145,5

II półrocze

955

22 656

41 871 167

6 076 962 566

145,1

Razem 2013

x

x

83 845 832

12 184 940 515

145,3

I półrocze
II półrocze
Razem 2014

952
1008
x

23 838
34 393
x

42 009 189
40 019 410
82 028 599

7 491 430 573
5 918 239 562
13 409 670 135

178,3
147,9
163,5

I półrocze
II półrocze
Razem 2015
I półrocze

958
932
x
934

35 668
38 811
x
39 291

41 877 970
40 797 745
82 542 006
42 295 986

6 406 435 039
6 456 019 848
12 809 956 697
6 793 593 395

152,9
158,2
155,2
160,6

*w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 35. Liczba punktów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe w latach 2005 – 2016
45 000
szt.

30 000

39 291

38 811

34 393

35 000

35 668

40 000

23 838

22 656

20 695

17 955

15 090

14 774

13 747

13 042

12 040

11 103

10 387

9 966

9 849

9 703

5 000

5 837

6 167

10 000

13 913

15 000

15 783

20 000

21 641

25 000

0

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Wykres nr 36. Liczba transakcji rejestrowanych przez firmy przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe w
latach 2005-2016
50

42,3

40,8

41,9

40

38,6

36,5

27,5

32,4

42

42
24

23,9

18,1

16

16

15

21,3

20

22,9

25

26,2

30,6

30

31,8

35

34,5

40

41,9

46,4

mln
45

10
5
0

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 37. Wartość wpłat na rachunki bankowe zrealizowanych za pośrednictwem punktów
przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe w latach 2005 – 2016
8,0
mld zł

7,5

7,0

6,8

6,6

6,0

6,4
6,1

6,1

6,5

5,9

5,4

5,0
5,0
4,0

4,1

4,4

4,9

4,3

3,7

3,0

3,3
3,0

2,0

2,3
2,0

1,7

2,9

2,5

1,9

1,0
0,0

Źródło: Opracowanie własne, DSP
4.1.3. Pośrednicy w zakresie krajowych i zagranicznych przekazów pieniężnych
Dane za I półrocze 2016 r. przekazało do NBP 49 podmiotów pośredniczących w przekazach transgranicznych. W I półroczu 2016 r. w obrocie międzynarodowym zrealizowano 383.581 szt. transakcji wysłanych, co
oznacza wzrost liczby transakcji w porównaniu do II półrocza 2015 r. o 11,7%. W wartości transakcji wysłanych nastąpił również wzrost z 1.102 mld zł do 1.143 mld zł, tj. o 3,8%. Zanotowano natomiast spadki w
liczbie transakcji otrzymanych o 88.224 szt. do poziomu 1,291 tys. oraz wartości transakcji otrzymanych o
354,1 mln zł do poziomu 2,2 mld zł, co oznacza odpowiednio spadek w liczbie transakcji otrzymanych o 6,4%
i spadek w wartości o 14,0% w porównaniu do II półrocza 2015 r.
Szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby i wartości przekazów pieniężnych wysłanych i otrzymanych
z zagranicy za pośrednictwem podmiotów realizujących przekazy pieniężne do Polski od 2005 roku prezentuje tabela nr 14 oraz wykresy nr 38 i 39.
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Tabela nr 14. Przekazy pieniężne zrealizowane w obrocie międzynarodowym w latach 2005 – 2016

Przekazy pieniężne zrealizowane w obrocie międzynarodowym
Okresy rozliczeniowe

wysłane

otrzymane

liczba

wartość (w zł)

liczba

wartość (w zł)

I półrocze 2005

51 140

88 988 226

621371

800 892 633

II półrocze 2005

59 783

117 965 605

703980

956 302 171

I półrocze 2006

65 239

136 440 513

841908

1 029 074 986

II półrocze 2006

79 170

185 340 920

904 699

1 139 072 558

I półrocze 2007

79 330

180 464 029

982 236

1 116 388 122

II półrocze 2007

103 480

180 464 029

982 236

1 116 388 122

I półrocze 2008

120 413

239 531 433

969 021

1 098 021 951

II półrocze 2008

137 310

286 888 894

983 460

1 207 506 036

I półrocze 2009

123 756

245 843 399

1 133 340

1 685 179 542

II półrocze 2009

141 337

263 967 899

1 151 113

1 371 592 877

I półrocze 2010

137 896

234 005 269

1 185 343

1 428 090 894

II półrocze 2010

152 909

272 682 916

1 211 665

1 437 017 509

I półrocze 2011

157 824

254 387 415

1 211 457

1 364 144 807

II półrocze 2011

166 778

305 503 482

1 255 415

1 629 927 692

I półrocze 2012

166 156

306 649 154

1 252 464

1 573 931 205

II półrocze 2012

193 655

488 742 549

1 339 280

1 841 095 564

I półrocze 2013

202 498

436 512 051

1 345 552

1 683 940 618

II półrocze 2013

229 368

448 673 142

1 449 204

1 789 380 503

I półrocze 2014

244 897

787 217 568

1 277 822

1 912 217 556

II półrocze 2014

300 155

1 085 385 289

1 611 361

2 520 635 459

I półrocze 2015

290 392

695 579 338

1 377 722

1 873 735 919

II półrocze 2015

343 505

1 101 672 246

1 379 119

2 525 636 143

I półrocze 2016

383 581

1 142 993 671

1 290 895

2 171 501 094

Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Wykres nr 38. Liczba przekazów pieniężnych otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem podmiotów
realizujących przekazy pieniężne do Polski w latach 2005 – 2016
1 800
tys. szt.
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600

1.291

1.379

1. 378

1.278

1.449

1.346

1.339

1.252

1.255

1.211

1.212

1.185

1.133

983

969

982

892

704

842

800

905

1 000

1.151

1 400
1 200

1.611

1 600

400
200
0

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Wykres nr 39. Wartość przekazów pieniężnych otrzymanych z zagranicy za pośrednictwem podmiotów
realizujących przekazy pieniężne do Polski w latach 2005 – 2016 (w mln zł)
3 000
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
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Ocena funkcjonowania podmiotów świadczących usługi płatnicze w I półroczu 2016 r.
W omawianym półroczu zanotowano, podobnie jak w poprzednich półroczach, że duzi pośrednicy finansowi (np. PayTel, PayLand, Monetia,) w dalszym ciągu rozwijają swoją działalność i sukcesywnie zwiększają
liczbę swoich placówek, co wskazuje na tendencję do konsolidacji rynku. Działalność rozwijają duże podmioty, ale również rozpoczynają działalność nowe podmioty. Zanotowano także, tak jak w poprzednich latach, że podmioty posiadające jeden punkt zamykają swoją działalność, uznając ją za nierentowną, m.in. z
powodu obowiązków wskazanych w ustawie o usługach płatniczych jak również z przyczyn losowych. Należy zaznaczyć, że na rynku nadal jest zapotrzebowanie na tańsze sposoby opłacania rachunków przy użyciu
gotówki.
Na podstawie danych otrzymanych od podmiotów pośredniczących w przekazywaniu gotówki w obrocie
międzynarodowym wynika, iż nastąpił spadek liczby i wartości transakcji otrzymanych, co można wyjaśnić
sezonowością przekazywania gotówki do Polski za pośrednictwem podmiotów realizujących przekazy pieniężne.

4.2. Bankomaty
Według danych otrzymanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów, na koniec czerwca 2016
r. liczba bankomatów w Polsce wyniosła 22.541, czyli było ich o 398 więcej niż w grudniu 2015 r., co oznacza
wzrost o 1,8%. Liczbę bankomatów przedstawia wykres nr 40.
Wykres nr 40. Liczba bankomatów na koniec kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.
24
tys.
22,1

22,5

21,1
20,5
19,5

20

17,4

17,8

18,2

18,5

18,9

16,9
15,7

16,0

16,4

16
14,5
13,9
12,7
12

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
W I półroczu 2016 r. transakcje w bankomatach zostały zrealizowane w liczbie ponad 371 mln sztuk i było
ich o 8,2 mln mniej w porównaniu do II półrocza 2015 r., co oznacza spadek o 2,2%. Tendencja spadkowa
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rozpoczęta w II półroczu 2013 r. została przerwana w II półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r. jest kontynuowana. Porównując liczbę transakcji dokonanych w I półroczu 2016 r. do analogicznego okresu w roku 2015
oraz 2014, odnotowano odpowiednio spadek o 0,5% oraz o 5,8%.
Liczbę przeprowadzonych transakcji w kolejnych półroczach przedstawiono na wykresie nr 41.
Wykres nr 41. Liczba transakcji przeprowadzonych w bankomatach w kolejnych półroczach od 2008 r.
(w mln)
420,0

Miliony

397,0
379,6

394,2
376,6

381,0
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380,0

373,3

379,6
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340,0

325,6
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332,5

339,8

310,3
300,0

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
W I półroczu 2016 r. odnotowano spadek wartości transakcji przeprowadzonych w bankomatach. Łączna
wartość transakcji wyniosła 176,4 mld zł, co oznacza spadek o 3,4% w stosunku do poprzedniego półrocza
(182,5 mld zł). Natomiast, porównując wartość przeprowadzonych transakcji w I półroczu 2016 r. do wartości
transakcji w analogicznych okresach w roku 2015 i 2014, obserwujemy wzrost odpowiednio o 7% i 18,3%.
Wartość transakcji przeprowadzanych w bankomatach na przestrzeni kolejnych półroczy od 2008 roku
przedstawiono na wykresie nr 42.
Wykres nr 42. Wartość transakcji przeprowadzonych w bankomatach w kolejnych półroczach od 2008 r. (w
mld zł)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
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Spadek liczby i wartości transakcji w bankomatach (większy spadek wartości w porównaniu do spadku
liczby transakcji ogółem) wpłynął na spadek średniej wartości pojedynczej transakcji przeprowadzanej w
bankomacie. I tak, w I półroczu 2016 r. wartość średnia takiej transakcji wyniosła 474,9 zł, co w porównaniu
do poprzedniego półrocza stanowi spadek o 1,2%. Po raz czwarty średnia wartość transakcji przeprowadzonej w bankomacie przekroczyła kwotę 400 zł, gdyż do I półrocza 2014 r. mieściła się w przedziale od 358 do
394 złotych (wykres nr 43). Należy zaznaczyć, że pojęciem transakcja bankomatowa określane są takie transakcje jak: wypłata gotówki, depozyt gotówkowy, przelew oraz zakup towarów/usług. Biorąc pod uwagę jedynie średnią wartość transakcji wypłaty gotówki w bankomacie to również od II półrocza 2014 roku przekracza ona wartość 400 zł. W I półroczu 2016 r. jej wartość wynosiła 422,7 zł, co w porównaniu z poprzednim
półroczem jest kwotą niższą o 3,8 zł (spadek o blisko 1%). Różnica między średnią wartością transakcji bankomatowej (474,9 zł), a średnią wartością wypłaty gotówki (422,7 zł) w I półroczu 2016 r. wynosiła 52,2 zł i
spowodowana jest przede wszystkim dużą liczbą transakcji wpłat gotówki do bankomatu (depozytów gotówkowych) o wysokiej średniej wartości na poziomie 1526 zł w I półroczu 2016 r.
Wykres nr 43. Średnia wartość transakcji przeprowadzonych w bankomatach oraz średnia wartość wypłaty
gotówki w kolejnych półroczach od 2008 r. (w zł)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków i niebankowych operatorów
bankomatów
Ocena funkcjonowania bankomatów w I półroczu 2016 r.
Uruchomienie przez operatorów bankomatów w I półroczu 2016 r. 398 nowych urządzeń (wzrost o 1,8% w
porównaniu z poprzednim półroczem) oznacza niewielki stosunkowo wzrost (w II półroczu 2015 r. liczba
bankomatów wzrosła o 5,5% w stosunku do I półrocza 2015 r.). Wolniejszy wzrost liczby urządzeń może
świadczyć o coraz mniejszych możliwościach w zakresie rozwijania usług bankomatowych przez sektor ban-
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kowy oraz pozabankowy. Zmalała z kolei liczba przeprowadzanych transakcji w bankomatach przez klientów o 2,2% w porównaniu do II półrocza 2015 r. Powyższe dane wskazują, że mamy do czynienia z zahamowaniem rozwoju transakcji gotówkowych dokonywanych w bankomatach, co może być spowodowane ciągle rosnącą popularnością płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kartowych, w szczególności niskokwotowych płatności zbliżeniowych.
Kolejnym czynnikiem zmieniającym się na przestrzeni ostatnich miesięcy, a dotyczącym zachowań płatniczych Polaków, jest pomniejszenie kwot gotówki jednorazowo podejmowanych z bankomatu. W I półroczu
2016 r. średnia wartość transakcji wypłaty gotówki wyniosła 422,7 zł (spadek o 1% w stosunku do poprzedniego półrocza). Ponadto, jak wskazano na wykresie prezentującym średnie wartości transakcji bankomatowej oraz średnie wartości wypłaty gotówki w ostatnich latach, można zaobserwować powiększającą się różnicę pomiędzy tymi dwoma kwotami, co przede wszystkim wynika z rosnącej liczby i wartości depozytów
gotówkowych, których liczba i wartość w ostatnich 4 półroczach była zdecydowanie wyższa niż w poprzednich okresach.

4.3. Punkty handlowo-usługowe akceptujące karty płatnicze
Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec czerwca 2016 r. na rynku polskim
łącznie funkcjonowało 207,7 tys. akceptantów kart płatniczych, którzy oferowali swoim klientom możliwość
realizacji płatności kartą płatniczą przy użyciu bądź terminala POS, bądź internetu. W I półroczu 2016 r. w
porównaniu do poprzedniego półrocza liczba akceptantów zwiększyła się o 10,9 tys., tj. wzrosła o 5,6%.
Liczba akceptantów systematycznie rośnie w kolejnych półroczach. I tak, porównując liczbę akceptantów w
I półroczu 2016 r. z analogicznymi okresami w roku 2015 oraz 2014, odnotowano wzrosty odpowiednio o
15% oraz 41%. Liczbę akceptantów działających w Polsce na koniec kolejnych półroczy od 2008 r. przedstawia wykres 44.
Wykres nr 44. Liczba akceptantów działajacych w Polsce na koniec kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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Na koniec czerwca 2016 r. na rynku funkcjonowało 364,6 tys. punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS. Liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS w stosunku
do grudnia 2015 r. zwiększyła się o 22,6 tys. placówek, co stanowi wzrost o 6,6%. Wzrost infrastruktury, czyli
sieci sklepów przyjmujących płatności bezgotówkowe, jest obserwowany na przestrzeni ostatnich lat. W
ciągu ostatniego roku liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS wzrosła o
16%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 35%. Liczbę punktów handlowo-usługowych w Polsce, gdzie
można zapłacić przy użyciu karty płatniczej, na koniec kolejnych półroczy od 2008 r. przedstawia wykres 45.
Wykres nr 45. Liczba punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS na koniec
kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Na koniec czerwca 2016 r. funkcjonowało na polskim rynku 497 tys. terminali POS i w porównaniu do
grudnia 2015 r. było ich więcej o 33,9 tys. szt., co stanowiło wzrost o 7,3%. W ciągu ostatniego roku liczba
terminali POS wzrosła o 17%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 39%. Liczbę terminali POS dostępnych
na terenie Polski na koniec kolejnych półroczy od 2008 r. przedstawia wykres nr 46.
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Wykres nr 46. Liczba terminali POS na koniec kolejnych półroczy od czerwca 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Wzrostowi liczby dostępnych na rynku terminali POS towarzyszy zwiększająca się liczba transakcji dokonywanych kartami. W okresie ostatniego półrocza odnotowano liczbę transakcji na poziomie 1,4 mld transakcji,
co stanowi wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego okresu (w II półroczu 2015 r. zarejestrowano
1,3 mln transakcji). W I półroczu 2016 r. w urządzeniach POS przeprowadzonych było w Polsce średnio
7,9 mln transakcji dziennie (w poprzednim półroczu rejestrowano 7,1 mln transakcji dziennie).
Należy dodać, iż terminali przystosowanych do obsługi kart zbliżeniowych funkcjonowało na koniec
czerwca 2016 r. 425,1 tys. Oznacza to, że na rynku polskim 85% wszystkich terminali jest przystosowanych
do obsługi kart zbliżeniowych.
W I półroczu 2016 r. klienci punktów handlowo-usługowych dokonali 1,4 mld transakcji z użyciem karty
płatniczej, czyli więcej o 131 mln transakcji niż w poprzednim półroczu, co stanowiło wzrost o 10%. Porównując liczbę transakcji dokonanych w I półroczu 2016 r. do analogicznego okresu w roku 2015 oraz 2014,
odnotowano wzrost odpowiednio o 29% oraz 78%. Wzrost liczby transakcji jest stale obserwowany na przestrzeni ostatnich lat (vide wykres nr 47).

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku

68

Pozostałe elementy infrastruktury polskiego systemu płatniczego

Wykres nr 47. Liczba transakcji kartowych w terminalach POS w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
W I półroczu 2016 r. wartość transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w terminalach POS w
porównaniu do okresu ubiegłego uległa zwiększeniu. W I półroczu 2016 r. dokonano transakcji na łączną
kwotę 92,6 mld zł, czyli więcej o 306 mln zł niż w poprzednim półroczu. Odnotowano zatem niewielki wzrost
o 0,3%. Wykres nr 48 uwidacznia charakterystyczną prawidłowość, iż łączne obroty dokonane w drugiej
połowie roku są z zasady nieco wyższe bądź zbliżone wartością do obrotów następującego po nim kolejnego
półrocza. Zatem obraz prawdziwego trendu zmian zachodzącego na przestrzeni I półrocza 2016 r. można
odczytać, dokonując porównania z analogicznymi okresami w roku 2015 oraz 2014, gdzie odnotowano wzrosty odpowiednio o 17% oraz 45%.
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Wykres nr 48. Wartość transakcji kartowych w terminalach POS w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Możliwość płacenia kartą oferuje swoim klientom coraz więcej sklepów internetowych, na koniec czerwca
2016 r. było tego typu placówek 24.697. W porównaniu do końca grudnia 2015 r. liczba sklepów internetowych zwiększyła się o 2,5 tys., co stanowiło wzrost o 11%. r. Liczbę punktów sprzedaży w internecie, gdzie
można zapłacić przy użyciu karty płatniczej, na koniec kolejnych półroczy od 2008 r. przedstawia wykres nr
49.
Wykres nr 49. Liczba punktów sprzedaży w internecie na koniec kolejnych półroczy od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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Ta forma sprzedaży przyczynia się do upowszechnienia realizacji płatności z wykorzystaniem karty
płatniczej. Systematycznie wzrasta liczba transakcji przeprowadzanych w internecie. Na przestrzeni
I półrocza 2016 r. rozliczono 18,1 mln. W stosunku do poprzedniego półrocza (16,8 mln transakcji)
odnotowano wzrost w liczbie transakcji o 7,8%. Liczbę transakcji w sklepach internetowych w kolejnych
okresach półrocznych od 2008 roku przedstawia wykres nr 50, zaś wartość wykres nr 51.
Wykres nr 50. Liczba transakcji sprzedaży w internecie na rynku polskim na koniec kolejnych półroczy od
2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Wzrosła znacznie wartość transakcji przeprowadzanych w internecie. Na przestrzeni I półrocza 2016 r. rozliczono transakcji na kwotę 3,4 mld zł. W stosunku do poprzedniego półrocza odnotowano wzrost na poziomie 32,6%. Porównując wartość transakcji dokonanych w I półroczu 2016 r. do analogicznego okresu w roku
2015, odnotowano wzrost o 94% wartości przeprowadzanych przez klientów transakcji w internecie.
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Wykres nr 51. Wartość transakcji sprzedaży w internecie na rynku polskim na koniec kolejnych półroczy od
2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Ocena funkcjonowania sieci akceptacji kart płatniczych w I półroczu 2016 r.
Analizując powyższe dane, można zauważyć stałą pozytywną tendencję wzrostową w liczbie akceptantów,
punktów handlowo-usługowych i terminali POS, jak również w liczbie i wartości transakcji dokonywanych
w tych punktach. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w I półroczu 2016 r. w stosunku do poprzedniego półrocza liczba terminali wzrosła o 7,3% a tendencja wzrostowa utrzymuje się na przestrzeni kolejnych lat.
Wzrosła także łączna liczba realizowanych transakcji o 10%. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w Polsce
przeprowadzonych jest w urządzeniach POS średnio 7,9 mln transakcji dziennie.
Okres I półrocza 2016 r. był rekordowy pod względem wykorzystania płatności w internecie. Wzrosła liczba
i wartość przeprowadzonych transakcji, proporcjonalnie o 7,8% i o 32,6%. Klienci dokonują coraz częściej
zakupów w internecie, a wartość przeprowadzonych płatności jest ponad czterokrotnie większa niż w 2013
r. i wzrosła z poziomu 844 mld zł (I półrocze 2013 r.) do 3,4 bln zł (I półrocze 2016 r.). Klienci mogą korzystać
z dużo większej sieci sklepów internetowych, których na koniec I półrocza 2016 r. było 24,7 tys. (na koniec
2014 r. było jedynie 10 tys.). Wspomniane wzrosty należy ocenić jako kierunek pozytywny, gdyż rozwój tej
części rynku przyczynia się do zwiększania obrotu bezgotówkowego.

4.4. Punkty cash back
Na rynku polskim jest dostępna usługa wypłaty sklepowej (ang. cash back), która umożliwia posiadaczom
kart wypłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy w placówce handlowej. Posiadacze debetowych kart
płatniczych mogą skorzystać z wypłaty gotówki do limitu 300 zł, niezależnie od wysokości transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą (od lipca 2016 r. limit dotyczący kart MasterCard został podniesiony do 500 zł).
Usługę tę oferowało na koniec czerwca 2016 r. około 103,8 tys. placówek handlowych (sklepy i supermarkety,
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stacje benzynowe, hotele, salony prasowe i inne punkty handlowo-usługowe). Na przestrzeni sześciu miesięcy ponad 10 tys. placówek dodatkowo udostępniło tę usługę klientom. Odnotowany w I półroczu 2016 r.
wzrost sieci o 11,3% sprzyja łatwiejszemu dostępowi i większej popularności tej usługi.
Wykres nr 52. Liczba punktów handlowo-usługowych udostępniających wypłaty sklepowe (ang. cash back)
w kolejnych półroczach od 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP
W I półroczu 2016 r. dokonano 5,2 mln wypłat sklepowych. Odnotowano zatem, w porównaniu do II półrocza 2015 r. (4,4 mln transakcji), znaczący wzrost o 19,6% liczby transakcji, co przedstawia wykres nr 53. Porównując liczbę transakcji dokonanych w I półroczu 2016 r. do analogicznego okresu w roku 2015 i 2014,
odnotowano wzrost liczby przeprowadzanych wypłat odpowiednio o 50% i 158%.
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Wykres nr 53. Liczba wypłat sklepowych (ang. cash back) w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
W I półroczu 2016 r. dokonano wypłat sklepowych o łącznej wartości 542 mln zł. Oznacza to wzrost o 18,7%
w porównaniu do półrocza poprzedniego (456 mln zł). Przedstawia to wykres nr 54. Porównując wartość
transakcji dokonanych w I półroczu 2016 r. do analogicznego okresu w roku 2015 oraz 2014, odnotowano
wzrost odpowiednio o 63% oraz 140%.
Wykres nr 54. Wartość wypłat sklepowych (ang. cash back) w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
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W I półroczu 2016 r. wartość pojedynczej wypłaty sklepowej dokonywanej przy użyciu karty wynosiła średnio 104 zł. Wartość ta pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu do okresów poprzedzających,
w których oscylowała w granicach od 96 zł do 117 zł. Potwierdza to zaobserwowaną prawidłowość, iż klienci
decydujący się na wypłatę sklepową nie dokonują zazwyczaj wypłat w górnej granicy wyznaczonych limitów (tj. 300 zł).
Wykres nr 55. Średnia wartość transakcji cash back w kolejnych półroczach od 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
Ocena funkcjonowania sieci wypłat sklepowych w I półroczu 2016 r.
Podsumowując zmiany, jakie zaszły w I półroczu 2016 r. w zakresie funkcjonowania wypłat sklepowych
typu cash back na rynku polskim, istotnym czynnikiem był wzrost punktów, w których klienci mogą dokonać
wypłat gotówkowych. Na koniec czerwca 2016 r. około 104 tys. placówek handlowych w skali całego kraju
oferowało tę usługę, co oznacza, że na przestrzeni sześciu miesięcy ponad 10 tys. nowych punktów handlowych udostępniło klientom usługę wypłaty sklepowej.
Innym ważnym wskaźnikiem świadczącym o rosnącym potencjale usługi jest coraz powszechniejsze wykorzystanie wypłat sklepowych (cash back). W I półroczu 2016 r. dokonano rekordowej liczby wypłat na poziomie 5,2 mln transakcji. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. liczba transakcji wzrosła o 50%. W
I półroczu 2016 r. odnotowano również rekordową wartość przeprowadzonych wypłat sklepowych o łącznej
wartości 542 mln zł. Umożliwienie klientom wykorzystania kart płatniczych do dokonywania wypłaty w
sklepach jest rozszerzeniem dotychczasowej funkcjonalności posiadanej przez karty płatnicze, a równocześnie coraz częściej używaną alternatywą w zakresie dostępu do gotówki wobec wypłaty bankomatowej, co
ze względu na znacznie szerszą sieć możliwości świadczenia tej usługi należy ocenić pozytywnie. Promocja
nowej funkcjonalności karty, która jest udostępniana klientom, może być postrzegana również jako kolejny
krok w kierunku dalszego rozwoju instrumentów bezgotówkowych. W I półroczu 2016 r., podobnie jak w
okresach poprzednich, wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła w granicach progu 100 zł (średnia
wartość pobieranych środków to 104 zł).
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5. Rachunki bankowe i bezgotówkowe
instrumenty płatnicze
5.1. Rachunki bankowe
Jednym z podstawowych mierników rozwoju obrotu bezgotówkowego jest liczba rachunków bankowych.
Rachunki takie są podstawą dla dokonywania większości usług płatniczych. Liczba rachunków bieżących
rozliczeniowych osób fizycznych prowadzonych przez banki, a także średnia liczba transakcji bezgotówkowych przypadających na jeden taki rachunek (czyli aktywność posiadaczy tych rachunków) dostarczają podstawowych informacji pomagających w określeniu ogólnego poziomu rozwoju obrotu bezgotówkowego.
Według danych gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, liczba rachunków bieżących rozliczeniowych
osób fizycznych od czerwca 2005 r. kształtuje się następująco:
Wykres nr 56. Liczba rachunków bieżących rozliczeniowych osób fizycznych prowadzonych przez banki
(w mln) w okresie czerwiec 2005 r. – czerwiec 2016 r.

41

40,9

mln
38,5 38,7

39

39,0

39,7

38,5

37
36,2 36,5

35

36,5

37,2

37,4

34,1

33
32,8
31

29,1

29
27,9

27
26,0

25
23

31,7

30,7

24,3
21,5

23,1

21,3

21
19

20,0

Źródło: Opracowanie własne, DSP
Liczba bieżących rozliczeniowych rachunków bankowych dla osób fizycznych wg stanu na koniec czerwca
2016 r. wyniosła 40,9 mln i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2015 r. (39,7 mln) zwiększyła się
o 1,2 mln, tj. o 3,1%. Należy uznać to za znaczny przyrost rachunków bankowych i bardzo pozytywny sygnał
dotyczący dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Jednym z czynników mających wpływ na
wyższy niż w poprzednich półroczach wzrost liczby rachunków bieżących mógł być rządowy program 500+,
w związku z którym niektóre banki zaoferowały rodzinom mającym otrzymywać to świadczenie otwarcie
nowych rachunków bankowych.
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W I połowie 2016 r., w porównaniu do II półrocza 2015 r., wskaźnik transakcji bezgotówkowych na jednym
rachunku bankowym wzrósł do poziomu 65,3 transakcji (w II półroczu 2015 r. było to 62,6 transakcji). Zatem
wzrostowi liczby rachunków bankowych o 1,2 mln, czyli o 3,1% (vide wykres nr 56), towarzyszył równocześnie wzrost średniej aktywności użytkowników w przeliczeniu na jeden rachunek, tj. o 2,7 transakcji, czyli o
4,3%. Na wzrost liczby transakcji wpływ miał, obserwowany również w poprzednim półroczu, znaczący
wzrost liczby transakcji kartowych. Wzrosła również, choć nie tak znacząco, liczba poleceń przelewu (vide
tabela nr 15. Liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce w latach 2005-2016). Wzrost aktywności posiadaczy
rachunków należy ocenić jako bardzo pozytywne zjawisko.
Liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych na jednym rachunku bankowym w okresie od
czerwca 2005 r. do czerwca 2016 r. w ciągu danego półrocza została przedstawiona na wykresie nr 57.
Wykres nr 57. Średnia liczba transakcji bezgotówkowych na jednym rachunku bankowym w okresie
czerwiec 2005 – czerwiec 2016
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22

65,3
62,6
57,0
53,6

46,6
44,6
39,7

41,0

42,6

37,9
32,3 31,9
29,8

29,8

34,1 35,6

29,0

25,4
22,7

29,4

35,5

28,9
27,6

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
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5.2. Bezgotówkowe instrumenty płatnicze
Liczbę transakcji bezgotówkowych w latach 2005-2016 przedstawia tabela nr 15.
Tabela nr 15. Liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce w latach 2005-2016
Przelewy*
Okres

liczba trans.
(tys.)

%

Czeki

Karty płatnicze

liczba trans.
(tys.)

liczba trans.
(tys.)

%

Polecenie zapłaty
%

liczba trans.
(tys.)

RAZEM

%

liczba trans.
(tys.)

I 2005

360 017

73,91

163

0,034

121 490

24,94

5 439

1,12

487 110

II 2005

391 283

72,35

144

0,027

142 987

26,44

6 434

1,19

540 848

2005

751 300

73,09

308

0,030

264 477

25,73

11 873

1,15

1 027 958

I 2006

423 450

71,22

106

0,018

163 721

27,54

7 290

1,23

594 568

II 2006

440 873

68,96

90

0,014

190 185

29,75

8 156

1,28

639 303

2006

864 323

70,05

196

0,016

353 906

28,68

15 446

1,25

1 233 871

I 2007

497 443

69,03

71

0,010

213 871

29,68

9 245

1,28

720 630

II 2007

527 736

67,16

68

0,009

247 901

31,55

10 048

1,28

785 752

2007

1 025 179

68,06

139

0,009

461 772

30,65

19 292

1,28

1 506 382

I 2008

524 125

65,03

71

0,009

271 539

33,69

10 270

1,27

806 005

II 2008

564 702

64,10

120

0,014

305 134

34,64

11 035

1,25

880 992
1 686 997

2008

1 088 827

64,54

191

0,011

576 673

34,18

21 306

1,26

I 2009

637 609

65,09

111

0,011

330 726

33,76

11 149

1,14

979 596

II 2009

677 007

63,77

116

0,011

373 201

35,15

11 373

1,07

1 061 696

2009

1 314 616

64,40

227

0,011

703 927

34,48

22 522

1,10

2 041 292

I 2010

712 999

63,64

100

0,009

395 995

35,35

11 203

1,00

1 120 297

II 2010

755 522

62,17

91

0,007

448 239

36,88

11 390

0,94

1 215 242

2010

1 468 521

62,88

191

0,008

844 234

36,15

22 593

0,97

2 335 539

I 2011

789 874

61,41

53

0,004

484 669

37,68

11 547

0,90

1 286 143

II 2011

834 980

60,15

55

0,004

541 330

39,00

11 736

0,85

1 388 100

2011

1 624 854

60,76

108

0,004

1 025 999

38,37

23 283

0,87

2 674 244

I 2012

858 238

59,20

51

0,004

579 851

40,00

11 633

0,80

1 449 773

II 2012

879 050

57,59

54

0,004

635 736

41,65

11 619

0,76

1 526 460

2012

1 737 288

58,37

105

0,004

1 215 587

40,84

23 252

0,78

2 976 232

I 2013

918 335

57,07

41

0,003

679 313

42,22

11 450

0,71

1 609 139

II 2013

928 990

54,33

56

0,003

769 257

44,99

11 715

0,69

1 710 018

2013

1 847 325

55,66

97

0,003

1 448 570

43,64

23 165

0,70

3 319 157

I 2014

969 488

53,65

52

0,003

825 971

45,71

11 577

0,64

1 807 088

II 2014

1 010 672

48,84

53

0,003

1 046 695

50,58

12 012

0,58

2 069 433

2014

1 980 160

51,08

106

0,003

1 872 666

48,31

23 589

0,61

3 876 521

I 2015

1 042 633

46,63

51

0,002

1 180 724

52,81

12 522

0,56

2 235 930

II 2015

1 106 619

44,36

52

0,002

1 375 499

55,13

12 733

0,51

2 494 903

2015

2 149 252

45,43

103

0,002

2 556 223

54,03

25 255

0,53

4 730 833

I 2016

1 137 665

42,57

51

0,002

1 521 627

56,94

13 030

0,49

2 672 373

Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków, KIR S.A. i Blue Media S.A.

* polecenia przelewu realizowane w ramach systemów: SORBNET2, TARGET2-NBP, Elixir, Euro Elixir, Express Elixir, BlueCash
oraz przelewów międzyoddziałowych i wewnątrzoddziałowych
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5.2.1. Polecenie przelewu
Polecenie przelewu nie jest już (od II półrocza 2014 r.) najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych instrumentem płatności bezgotówkowych w Polsce. W I półroczu 2016 r. ilościowo
stanowiło ono 42,6% wszystkich transakcji bezgotówkowych. Liczba oraz wartość tego rodzaju transakcji
systematycznie rośnie, choć udział przelewów w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych systematycznie
maleje. W I półroczu 2016 r. liczba transakcji przy użyciu polecenia przelewu wyniosła 1 138 mln, co stanowi
wzrost o 2,8% w stosunku do II półrocza 2015 r. (wykres nr 58).
Wykres nr 58. Liczba poleceń przelewu w Polsce realizowanych w okresach półrocznych od I półrocza 2005 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i KIR S.A.
5.2.2. Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty jest formą rozliczeń pieniężnych używaną do regulowania tzw. płatności masowych, czyli
opłat za rachunki typu energia elektryczna, gaz, czynsz, telefon czy abonament telewizyjny. Polecenie zapłaty polega na udzieleniu upoważnienia wierzycielowi do obciążania rachunku bankowego dłużnika kwotą
zobowiązania wynikającą z rachunku wystawionego przez wierzyciela.
W I półroczu 2016 r. liczba transakcji poleceniem zapłaty w Polsce wyniosła 13 mln szt. i była wyższa o 2,3%
w stosunku do II półrocza 2015 r. (wykres nr 59). Należy zauważyć, że polecenie zapłaty stanowi jedynie
0,5% liczby wszystkich transakcji bezgotówkowych. Jedną z głównych przyczyn małej popularności polecenia zapłaty i niskiego poziomu wykorzystania tego instrumentu wydaje się niechęć Polaków do bezwarunkowego i terminowego obciążania swojego rachunku przez osoby trzecie oraz skomplikowana procedura
ustanawiania polecenia zapłaty, co w efekcie ma wpływ na klientów, którzy obawiają się upoważnić wierzyciela do obciążania rachunku bankowego. Inną przyczyną jest przyzwyczajenie konsumentów do płacenia
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rachunków jeszcze w stosunkowo dużym stopniu nadal gotówkowo w banku, na poczcie lub w innym miejscu, np. w kasie wierzyciela lub w punkcie przyjmującym wpłaty na rachunki bankowe, jak również brak ze
strony wierzycieli zachęt dla klientów do korzystania z tej formy rozliczeń i właściwej kampanii promocyjnej.
Wykres nr 59. Liczba poleceń zapłaty w Polsce realizowanych w okresach półrocznych od I półrocza 2005 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków i KIR S.A.
5.2.3. Karty płatnicze
Narodowy Bank Polski w zakresie kart płatniczych analizuje dane statystyczne zbierane od wydawców kart
płatniczych. W I półroczu 2016 r. na rynku kart płatniczych odnotowano następujące zmiany:
1.

Nastąpił wzrost liczby wydanych kart płatniczych, do poziomu 35,8 mln szt., czyli w okresie sześciu
miesięcy liczba kart uległa zwiększeniu o 541,3 tys. szt. Oznacza to wzrost o 1,5% - przedstawia to
wykres nr 60.
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Wykres nr 60. Liczba kart płatniczych w Polsce na koniec kolejnych okresów półrocznych od grudnia 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
2.

Nie utrzymała się tendencja spadkowa dotycząca liczby kart kredytowych, gdyż na koniec I półrocza 2016 r. (po raz pierwszy od 2009 r., kiedy odnotowano ostatni wzrost w tym zakresie) było ich
więcej o 28 tys. sztuk, czyli o 0,5% w porównaniu do grudnia 2015 r. Tendencja spadkowa, którą
obserwowaliśmy od początku 2010 r. wynikała z zaostrzenia kryteriów przyznawania kart kredytowych. Liczbę kart kredytowych na rynku polskim na koniec kolejnych okresów półrocznych od
grudnia 2008 r. przedstawia wykres nr 61.

Wykres nr 61. Liczba kart kredytowych w Polsce na koniec kolejnych okresów półrocznych od grudnia
2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
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Na koniec czerwca 2016 r. udział kart debetowych wynosił 77% i w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uległ
nieznacznej zmianie (76,4% w poprzednim półroczu). Równocześnie udział kart kredytowych wynosił
16,3%, co oznacza, że w ciągu I półrocza 2016 r. i zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego (16,5%).
Zmiany zachodzące na rynku kart są bardziej czytelne, gdy dokonuje się porównania w okresie od
czerwca 2009 r., tj. od momentu wprowadzenia zmienionej polityki banków wobec wydawania kart
kredytowych. Na przestrzeni siedmiu ostatnich lat udział kart kredytowych w ogólnej liczbie kart
płatniczych zmalał o 15,1 punktów procentowych z poziomu 31,4% (czerwiec 2009 r.) do poziomu 16,3%
(czerwiec 2016 r.). Strukturę kart płatniczych na koniec czerwca 2009 r. oraz czerwca 2016 r. przedstawia
wykres nr 62.
Wykres nr 62. Struktura wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe na koniec
czerwca 2009 r. oraz czerwca 2016 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
3.

Na rynku dominują karty hybrydowe oparte na standardzie EMV, które oprócz paska magnetycznego wyposażone są również w mikroprocesor. Na koniec czerwca 2016 r. stanowiły one 94,7%
wszystkich kart, tj. o 1,4 więcej niż w poprzednim półroczu. Wzrost kart płatniczych wyposażonych
w mikroprocesor wynika z dostosowywania rynku polskiego do określonego w ramach programu
SEPA standardu EMV, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji kartowych.
Drugą pod względem liczebności kategorią kart obecnych na polskim rynku są karty oparte wyłącznie o technologię paska magnetycznego. Ich udział na koniec czerwca 2016 r. wynosił 3,8%. Liczba
kart opartych na technologii paska magnetycznego systematycznie zmniejsza się, a ich udział w
rynku systematycznie maleje (na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy uległ redukcji o 0,02 punktu
procentowego).

4.

Od kilku lat na rynku funkcjonują karty płatnicze z funkcją zbliżeniową. Transakcje zbliżeniowe
odbywają się bezstykowo, a przy płatnościach poniżej 50 zł nie jest wymagane podanie kodu PIN.
Według danych szacunkowych na rynku polskim na koniec czerwca 2016 r. było w obiegu ok. 27,7
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mln kart z funkcja zbliżeniową, co stanowiło 77,4% wszystkich kart płatniczych. Liczba kart zbliżeniowych, w porównaniu do poprzedniego półrocza, wzrosła o 663,6 tys. szt.
5.

Wzrosła liczba wszystkich transakcji dokonywanych kartami (gotówkowych i bezgotówkowych).
W I półroczu 2016 r. kartami zrealizowano 1,9 mld transakcji co, w stosunku do ubiegłego półrocza
oznacza wzrost o 8,5%. Ponadto udział płatności kartowych we wszystkich płatnościach bezgotówkowych w I połowie 2016 r. wyniósł 56,9%, co oznacza, że podobnie jak w poprzednim półroczu
(55,1%) karty przewyższają udział przelewów w ogólnej liczbie płatności bezgotówkowych (vide
tabela nr 15). Wzrost liczby transakcji przeprowadzanych w Polsce przy użyciu kart na przestrzeni
kolejnych półroczy od 2008 roku przedstawia wykres nr 63.

Wykres nr 63. Liczba transakcji dokonywanych kartami w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Wartość transakcji w I półroczu 2016 r. odnotowano na poziomie 275,7 mld zł., co oznacza w porównaniu
do poprzedniego półrocza wzrost o 2,4%. Natomiast, porównując wartość przeprowadzonych transakcji
w I półroczu 2016 r. do wartości transakcji w analogicznych okresach w roku 2015 i 2014, obserwujemy
wzrost odpowiednio o 16,6% i 24,8%. Wzrost wartości transakcji przeprowadzanych w Polsce przy użyciu kart na przestrzeni kolejnych półroczy od 2008 roku przedstawia wykres nr 64.
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Wykres nr 64. Wartość transakcji dokonywanych kartami w kolejnych półroczach od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
6.

W I półroczu 2016 r. wzrastała liczba i wartość bezgotówkowych transakcji kartowych. Liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. przy użyciu kart wyniosła 1,5 mld.
Oznacza to wzrost o 10,6% w stosunku do poprzedniego półrocza. Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji dokonanych kartami płatniczymi wyniósł w omawianym okresie
79,9%. Udział ten systematycznie zwiększał się od wielu lat i obecnie osiągnął poziom rekordowy,
co przedstawia wykres nr 65. Oznacza to, że posiadacze kart płatniczych w czterech na pięć transakcji kartowych preferują formę płatności bezgotówkowych realizowanych przy użyciu kart niż
transakcje gotówkowe np. w formie wypłat z bankomatu. Do rosnącej popularności transakcji bezgotówkowych przyczyniły się przede wszystkim karty zbliżeniowe, które umożliwiają przeprowadzanie płatności w formie relatywnie najwygodniejszej i najszybszej dla posiadacza karty.
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Wykres nr 65. Liczba transakcji kartami z wyszczególnieniem udziału transakcji bezgotówkowych w kolejnych okresach półrocznych od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Wartość transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. przy użyciu kart wyniosła
102,5 mld zł, czyli w porównaniu do II półrocza 2015 r. wzrosła o 3,9%. Udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji dokonanych kartami płatniczymi na przestrzeni ostatnich
lat systematycznie zwiększał się i obecnie osiągnął najwyższy poziom 37,2% (w II półroczu 2015 r. udział
ten wynosił 36,6%), co przedstawia wykres nr 66.
Wykres nr 66. Wartość transakcji kartami z wyszczególnieniem udziału transakcji bezgotówkowych w kolejnych
okresach półrocznych od 2008 r.
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W I półroczu 2016 r. średnia wartość pojedynczej bezgotówkowej transakcji kartowej wyniosła 67,4 zł. Spadek wartości tego wskaźnika na przestrzeni kolejnych okresów półrocznych od 2008 roku prezentuje wykres
nr 67. Wspomniana wcześniej rosnąca popularność kart zbliżeniowych na rynku polskim powoduje większą
skłonność posiadaczy kart do dokonywania takimi kartami płatności za drobne wydatki (do 50 zł) zamiast
tradycyjnego płacenia gotówką, co zmniejsza systematycznie średnią wartość pojedynczej bezgotówkowej
transakcji kartowej.
Wykres nr 67. Średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty
płatniczej w kolejnych okresach półrocznych od 2008 r.
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Źródło: Opracowanie własne DSP na podstawie danych od banków
Spadek wartości pojedynczej transakcji bezgotówkowej w dużej mierze spowodowany jest rosnącą popularnością stosowania kart zbliżeniowych. Karty zbliżeniowe obecnie stanowią 77,4% wszystkich kart płatniczych w Polsce, jak również mają one coraz wyższy udział w liczbie i wartości transakcji kartowych. Ponadto,
w I półroczu 2016 r. kartami zbliżeniowymi dokonano blisko 925 mln transakcji bezgotówkowych o łącznej
wartości wynoszącej ponad 38 miliardów złotych (w II połowie 2015 r. było to 724,5 mln transakcji na kwotę
29,9 mld zł). Warto dodać, że po raz pierwszy udział płatności kartami zbliżeniowymi w ogólnej liczbie płatności (bezgotówkowych transakcji) kartowych przekroczył poziom 60% (w II półroczu 2015 r. było to 52,7%).
Z kolei, wartość płatności kartami zbliżeniowymi (38 mld zł) stanowiła 37,4% ogólnej wartości bezgotówkowych transakcji kartowych (102 mld zł) w I półroczu 2016 r.
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Wykres nr 68. Liczba wyemitowanych kart zbliżeniowych oraz udział kart zbliżeniowych w liczbie wszystkich kart płatniczych na koniec kolejnych półroczy od II półrocza 2011 r.
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
Liczba terminali POS przystosowanych do realizacji transakcji dokonywanych w trybie zbliżeniowym
systematycznie rośnie. Na koniec I półrocza 2016 r. na rynku funkcjonowało 425 tys. takich terminali (w
grudniu 2015 r. było ich 396 tys.), co stanowi wzrost o 7,3%. Zdecydowana większość terminali, bo aż 85,5%
ze wszystkich działających na rynku polskim, to terminale przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych.
Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresie nr 69.
Wykres nr 69. Liczba terminali POS przystosowanych do akceptacji kart zbliżeniowych na koniec kolejnych
półroczy od II półrocza 2011 r.
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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5.2.4. Innowacyjne instrumenty płatnicze
W ostatnich latach pojawiło się na rynku polskim wiele innowacyjnych instrumentów oraz usług płatniczych,
które zostaną poniżej krótko opisane.


Karty zbliżeniowe (bezstykowe)

Polska od kilku lat należy do grona krajów europejskich, a nawet na świecie, o najwyższym użyciu kart zbliżeniowych. Według danych zbieranych przez NBP na koniec czerwca 2016 r. liczba kart płatniczych z funkcją
zbliżeniową sięgnęła 27,7 mln, tj. o 0,66 mln więcej niż w grudniu 2015 r. Karty zbliżeniowe stanowią 77,4%
wszystkich kart płatniczych w Polsce, a udział transakcji dokonywanych tymi kartami we wszystkich transakcjach bezgotówkowych przekroczył poziom 60% w I półroczu 2016 r. Równie dynamiczny wzrost odnotowano w liczbie terminali obsługujących takie karty. Karty zbliżeniowe akceptuje już ponad 425 tys. terminali
POS, co w porównaniu do grudnia 2015 r. stanowi powiększenie sieci akceptacji kart zbliżeniowych o ponad
29 tys. terminali. Ciągły wzrost liczby kart płatniczych oraz wysokie nasycenie rynku kart spowodowane jest
m.in. przyjęciem przez banki i wprowadzeniem przez nie w życie rekomendacji z zakresu bezpieczeństwa
kart zbliżeniowych wydanych przez Radę ds. Systemu Płatniczego (RSP) w dniu 30 września 2013 r. RSP
wydała szereg zaleceń związanych z wydawaniem, akceptowaniem i obsługą kart płatniczych z funkcją zbliżeniową, których wdrożenie przez wszystkie podmioty zaangażowane w te działania zostało uznane za niezbędne dla zapewnienia stabilności i poczucia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obrotu bezgotówkowego. Obecna liczba kart zbliżeniowych oraz powszechność ich stosowania pokazała, iż zastosowanie się
do rekomendacji w znacznym stopniu zwiększyło poziom obrotu bezgotówkowego w Polsce, jego bezpieczeństwo oraz pozytywnie wpłynęło na rynek kart, zwłaszcza zbliżeniowych.


Płatności mobilne

Od dnia 9 lutego 2015 roku oficjalnie zaczął działać system płatności mobilnych BLIK prowadzony przez
Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (PSP). Spółkę tworzy sześć banków: Alior Bank S.A., Bank Millennium
S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. W maju 2016 r.
usługę BLIK wdrożył także Getin Bank. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez PSP, do systemu
przystąpią wkrótce kolejne banki działające w Polsce. Dokonywanie płatności w ramach systemu BLIK możliwe jest po wcześniejszym zainstalowaniu aplikacji mobilnej na smartfonie. Na koniec czerwca 2016 r. płatności systemem BLIK można było dokonać w ponad 152 tysiącach terminali w punktach handlowo-usługowych, w 36 tysiącach sklepach internetowych, za pośrednictwem wielu integratorów płatności internetowych, takich jak: Dotpay, Przelewy24, Transferuj.pl, CashBill, eCard, PayTel czy First Data, a wypłacić gotówkę w blisko 14,3 tysiącach bankomatów13. W drugiej połowie 2015 r. oraz w pierwszej połowie 2016 r.
Polski Standard Płatności rozpoczął proces wdrażania nowych funkcjonalności BLIK-a, tj. płatności w biletomatach w największych polskich miastach, przelewy pomiędzy osobami fizycznymi (P2P) w oparciu o
BLIK-a (przelewy na numery telefonów powiązane z numerami rachunków bankowych) czy też płatności
przez call center. Ponadto BLIK uruchomił mPosa aplikacyjnego umożliwiającego przyjmowanie płatności
bez konieczności posiadania terminala.


13

Płatności HCE

Źródło: Polski Standard Płatności Sp. z o.o.
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Bardzo ważnym zjawiskiem zaobserwowanym od 2015 r. jest migracja płatności do chmury, czyli płatności
dokonywanych w technologii HCE (Host Card Emulation). Technologia HCE nie wymaga od klienta wymiany karty SIM, specjalnej umowy z operatorem komórkowych czy nawet dostępu do Internetu. Jedynym
warunkiem koniecznym jest posiadanie smartfona z funkcją NFC i odpowiedni system operacyjny. Mobilne
płatności HCE wdrożyły wcześniej banki Pekao, BZ WBK i Getin Bank. W pierwszej połowie 2016 r. płatności
HCE zaoferowały swoim klientom kolejne banki, tj.: PKO BP oraz Euro Bank.


Wprowadzenie biometrii w aplikacjach mobilnych banków

W pierwszym półroczu 2016 r. kilka banków wprowadziło możliwość logowania się do bankowej aplikacji
w telefonie za pośrednictwem odcisku palca. Z biometrycznej technologii będą mogli korzystać posiadacze
telefonów iPhone wyposażonych w czytnik Touch ID oraz posiadacze urządzeń operujących na systemie
Android, które posiadają czytniki linii papilarnych. Obecnie na logowanie do aplikacji odciskiem palca pozwalają następujące banki: Bank Handlowy w Warszawie, Euro Bank, ING, mBank oraz Millennium Bank.
Ten ostatni od I półrocza 2016 r. wykorzystuje technologię biometrii również do autoryzacji transakcji internetowych. W tym przypadku odcisk palca zastępuje jednorazowy kod sms potwierdzający płatność.


Wdrażanie tokenizacji przez banki

Alior Bank oraz Millennium Bank rozpoczęły prace nad implementacją tokenizacji w swoich systemach
informatycznych. Tokenizacja polega na zastąpieniu danych karty ciągiem cyfr, który można wykorzystać
do autoryzacji płatności bez ujawniania danych karty. W takiej formie (tj. w formie tokena) dane są
nieużyteczne dla niepowołanych osób, które wejdą w posiadanie naszego smartfona. Oprócz bezpieczeństwa, wprowadzenie tokenizacji umożliwi implementację nowych zaawansowanych rozwiązań mobilnych.
Nad wdrożeniem tokenizacji w Polsce pracuję Visa oraz MasterCard. Wprowadzenie tej formy zabezpieczeń
jest o tyle ważne, że na takim rozwiązaniu oparte są takie systemy płatności mobilnych jak Apple Pay, Android Pay oraz Samsung Pay14. Wejście na rynek Polski wymienionych gigantów technologicznych może
znacznie przyczynić się do rozwoju płatności mobilnych oraz obrotu bezgotówkowego.
Ocena bezgotówkowych instrumentów płatniczych
Systematycznie wzrasta liczba transakcji bezgotówkowych dokonywanych instrumentami płatniczymi.
Wzrosła liczba wszystkich transakcji dokonywanych kartami (gotówkowych i bezgotówkowych). W I półroczu 2016 r. kartami zrealizowano 1,9 mld transakcji, co w stosunku do ubiegłego półrocza oznacza wzrost o
8,5%. Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji dokonanych kartami płatniczymi na
przestrzeni ostatnich lat niezmiennie wzrastał i obecnie wyniósł 79,9%. Ponadto udział płatności kartowych
we wszystkich płatnościach bezgotówkowych w I połowie 2016 r. wyniósł 56,9%, co oznacza, że podobnie
jak w poprzednich dwóch półroczach karty przewyższają udział przelewów w ogólnej liczbie płatności bezgotówkowych. Liczba transakcji poleceniem przelewu wzrosła o 2,8%, choć należy zauważyć, że udział przelewów w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych konsekwentnie maleje. Zmniejsza się średnia wartość
pojedynczej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą, gdyż w I półroczu 2016 r. wartość ta wyniosła 67,4
zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r, w którym osiągnęła wartość na poziomie 71 zł, spadła o
5%. W I półroczu 2016 r. nastąpił wzrost liczby wydanych kart płatniczych o 1,5%, do poziomu 35,8 mln kart.
Liczba kart zbliżeniowych wzrosła o 0,66 mln i stanowiła blisko 77,4% wszystkich kart płatniczych w Polsce.
14Alior

i Millennium wkrótce będą gotowe na płatności od Google'a, Apple'a czy Samsunga, http://www.cashless.pl/tematdnia/1157-alior-i-millennium-wkrotce-beda-gotowe-na-platnosci-od-google-a-apple-a-czy-samsunga
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Rosnąca popularność kart zbliżeniowych przyczynia się do dokonywania transakcji bezgotówkowych przez
posiadaczy kart na drobniejsze kwoty, co zwiększa liczbę transakcji bezgotówkowych, a zmniejsza średnią
wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą. Oprócz kart zbliżeniowych bardzo dynamicznie oraz stale rozwijają się płatności mobilne (np. BLIK), stając się coraz bardziej powszechnymi, głównie
za sprawą wszechobecności telefonów, w szczególności smartfonów. Innowacyjne instrumenty płatnicze stanowią coraz większy udział w rynku płatności bezgotówkowych, spowodowane jest to ich bezpieczeństwem,
szybkością transakcji oraz przede wszystkim dużym zaufaniem społeczeństwa do takiej formy płatności.

5.3. Polityka opłat w zakresie rachunków bankowych i bezgotówkowych
instrumentów płatniczych
Narodowy Bank Polski, począwszy od 2005 r., przygotowuje cyklicznie, w odstępach półrocznych, analizę
opłat i prowizji najbardziej istotnych z punktu widzenia rozliczeń pieniężnych w złotych w polskim sektorze
bankowym, w zakresie płatności detalicznych osób fizycznych.
Zgodnie z przyjętym założeniem, do analizy wybrane zostały rachunki płatnicze, które spośród ofert danego
banku są najbardziej popularne, wraz z dołączonymi do nich debetowymi kartami płatniczymi. Analiza za I
półrocze 2016 r. prezentuje dane z 18 banków, które zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (głównie
ze stron internetowych banków).
Z analizy wynika, że pomimo obowiązującego od 1 lutego 2016 r. podatku bankowego oraz zmniejszenia
przychodów banków z tytułu niskich stóp procentowych i stawek interchange, ustawowego ograniczenia
wysokości pobierania odsetek od kredytów, a także z tytułu zwiększenia obciążeń banków na rzecz BFG, w
I półroczu 2016 r. odnotowany został spadek poziomu cen15 w taryfach banków dla analizowanych
rachunków i kart płatniczych. Średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku
bankowego dla klientów detalicznych w polskich bankach w tym okresie wyniosła 4,75 zł i uległa obniżeniu
w stosunku do grudnia 2015 r. (5,53 zł) o 0,78 zł (tj. o 14,1%), natomiast średnia miesięczna opłata za
użytkowanie karty debetowej wyniosła 5,34 zł i uległa obniżeniu o 0,06 zł (tj. o 1,1%) w stosunku do
poprzedniego okresu (5,40 zł).

5.4. Oszustwa dotyczące instrumentów płatniczych
Według danych przekazywanych przez banki, w I półroczu 2016 r. liczba operacji oszukańczych dokonanych
kartami płatniczymi wyniosła 43,2 tys., natomiast według danych otrzymanych od agentów rozliczeniowych
liczba ta osiągnęła poziom 14,7 tys.
Liczbę operacji oszukańczych dokonywanych kartami płatniczymi według danych otrzymanych od banków
i agentów rozliczeniowych przedstawiono na wykresie nr 70.

Analizowane zmiany polegały głównie na zaostrzeniu warunków uprawniających do zwolnienia z miesięcznej opłaty za użytkowanie karty, podwyżce lub wprowadzeniu prowizji za przewalutowanie, ograniczeniu sieci darmowych bankomatów i podwyżce opłaty za wypłaty gotówki w obcych bankomatach.
15
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Wykres nr 70. Liczba oszustw wg banków i agentów rozliczeniowych w latach 2008 – 2016
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków i agentów rozliczeniowych
Z uwagi na różny zakres danych dotyczących oszustw dokonywanych kartami płatniczymi ujmowanych
w sprawozdaniach, od lat występuje rozbieżność w danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych oraz banki. Liczba oszustw przekazywana przez agentów rozliczeniowych jest znacznie mniejsza od
liczby przekazywanej przez banki. Dane od agentów rozliczeniowych nie obejmują transakcji dokonywanych przez oszustów w bankomatach kartami skradzionymi lub kartami skopiowanymi wraz z PIN-kodem
oraz transakcji oszukańczych dokonanych poza granicami kraju kartami wydanymi w Polsce. Natomiast
dane z banków nie obejmują bezgotówkowych transakcji oszukańczych dokonanych w Polsce kartami wydanymi w innych krajach.
Według danych przekazywanych przez banki, liczba operacji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi w I półroczu 2016 r. (43,2 tys.) spadła o 1,4% w porównaniu do II półrocza 2015 r. (43,8 tys.). Na wykresie nr 71 zaprezentowano liczbę operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych półroczach w latach 2008 – 2016 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych, zgodnie z danymi otrzymanymi od banków.
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Wykres nr 71. Liczba operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2008 – 2016 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych – dane od banków
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
Natomiast na wykresie nr 72 przedstawiono strukturę operacji oszukańczych kartami płatniczymi pod
względem ich liczby w II półroczu 2015 r i w I półroczu 2016 r.
Wykres nr 72. Struktura operacji oszukańczych kartami płatniczymi według liczby w II półroczu 2015 r.
i I półroczu 2016 r. – dane od banków
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
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W I półroczu 2016 r. najwięcej transakcji oszukańczych pod względem liczby (wykres nr 72) wystąpiło w
kategorii Inne, w której banki przekazują informacje o oszustwach dokonanych w transakcjach Internet/MOTO jak również o transakcjach oszukańczych kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych.
Włączenie tych danych do kategorii Inne jest spowodowane nowym zakresem sprawozdań, który obowiązuje od drugiego kwartału 2015 r. Udział transakcji w kategorii Inne w ogólnej liczbie wyniósł 55,1%, czyli w
stosunku do poprzedniego półrocza (w którym wynosił 51%) wzrósł o 4,1 pp. Drugą kategorią pod względem liczby operacji oszukańczych były transakcje dokonane kartami zgubionymi/skradzionymi (31%), a następnie kartami sfałszowanymi (13,8%). W I półroczu 2016 r., największy spadek w liczbie operacji oszukańczych odnotowano kartami zgubionymi/skradzionymi, w tej kategorii dokonano 13.387 oszustw, co oznacza
spadek liczby tych operacji o 2.009, czyli o 13% w porównaniu do poprzedniego półrocza.
Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych półroczach w latach
2008 – 2016 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych zaprezentowano na wykresie nr 73, a na wykresie
nr 74 przedstawiono strukturę operacji oszukańczych kartami płatniczymi pod względem ich wartości II
półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r. Na obu wykresach przedstawiono dane uzyskane od banków.
Wykres nr 73. Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2005 – 2016 w podziale na rodzaje operacji oszukańczych (w zł) – dane od banków
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
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Wykres nr 74. Struktura operacji oszukańczych kartami płatniczymi według wartości w II półroczu
2015 r. i w I półroczu 2016 r. – dane od banków
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od banków
Wartość transakcji oszukańczych w I półroczu 2016 r. wyniosła 16,9 mln zł i była niższa niż w poprzednim
półroczu o 1,3% (17,2 mln zł). Pod względem wartości największy udział transakcji oszukańczych odnotowano w transakcjach w kategorii Inne, stanowił on 61%.
W I półroczu 2016 r. średnia wartość transakcji oszukańczej dokonana kartą płatniczą wynosiła 393,7 zł i była
niższa o 0,03% w stosunku do poprzedniego półrocza (w poprzednim półroczu 393,6 zł).
W I półroczu 2016 r. oszukańcze operacje kartowe stanowiły 0,002% liczby i 0,006% wartości wszystkich
transakcji dokonanych kartami płatniczymi wydanymi przez raportujące do NBP banki (w poprzednim półroczu zanotowano odpowiednio również 0,002% i 0,006%).
Z danych otrzymanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w I półroczu 2016 r. dokonano 14,7 tys. operacji oszukańczych kartami płatniczymi (wykres nr 75) na kwotę 9,7 mln zł (wykres nr 76), co oznacza spadek
liczby operacji oszukańczych o 5,2%, a wzrost ich wartości o 22,9% w stosunku do II półrocza 2015 r. Transakcje oszukańcze wg danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych stanowiły 0,001% ogólnej
liczby i 0,01% wartości transakcji kartami płatniczymi obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych.
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Wykres nr 75. Liczba operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2008 – 2016 – dane od agentów rozliczeniowych
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
Wykres nr 76. Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem kart płatniczych w poszczególnych
półroczach w latach 2008 – 2016 – dane od agentów rozliczeniowych
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Źródło: Opracowanie własne, DSP na podstawie danych od agentów rozliczeniowych
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Wartość transakcji oszukańczych w I półroczu 2016 r. wyniosła 9,7 mln zł i była wyższa niż w poprzednim
półroczu o 22,9% (7,9 mln zł).
Według danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych, w I półroczu 2016 r. średnia wartość transakcji
oszukańczej dokonanej kartą płatniczą wynosiła 657,6 zł i była wyższa o 29,7% w stosunku do poprzedniego
półrocza (w poprzednim półroczu wyniosła 507 zł).
W przypadku pozostałych form rozliczeń pieniężnych stwierdzono oszustwa dokonane z wykorzystaniem
polecenia przelewu. W omawianym okresie odnotowano 505 takich przypadków w porównaniu do 918 w
poprzednim półroczu. Średnia wartość jednego oszukańczego przelewu zmniejszyła się z 50.499 zł
do 11.430 zł. W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły operacje oszukańcze z wykorzystaniem czeków. Polecenie
zapłaty jest najbezpieczniejszą formą rozliczeń, gdyż nie dochodziło do transakcji oszukańczych z wykorzystaniem tego instrumentu płatniczego zarówno w ostatnim półroczu, jak i poprzednich analizowanych okresach.
Ocena poziomu oszustw dokonywanych instrumentami płatniczymi w I półroczu 2016 r.
Po raz pierwszy od 5 lat zaobserwowano spadek w liczbie oszustw według danych przesłanych przez banki.
Spadek zaobserwowano w liczbie (1,4%) jak i w wartości (1,3%) transakcji oszukańczych dokonanych kartami.
W analizowanym okresie największy udział oszustw dokonanych kartami, wg danych przekazanych przez
banki, pod względem liczby transakcji wystąpił w transakcjach w kategorii Inne. Udział tych oszustw wyniósł 55,1%.
Obserwowany spadek liczby (1,4%) i wartości (1,3%) transakcji oszukańczych dokonanych kartami, raportowanych przez banki, jest związany z transakcjami dokonywanymi kartami zgubionymi/skradzionymi i kartami sfałszowanymi.
Z danych otrzymanych od agentów rozliczeniowych liczba transakcji oszukańczych w I półroczu 2016 r.,
wyniosła 14,7 tys. i była niższa niż w poprzednim półroczu o 5,2% (15,5 tys.), a wartość transakcji oszukańczych w I półroczu 2016 r. wyniosła 9,7 mln zł i była wyższa niż w poprzednim półroczu o 22,9% (7,9 mln
zł).
Należy dodać, iż skala oszustw z użyciem kart jest niewielka w porównaniu do całości obrotu kartami płatniczymi i wynosi wg danych z banków zaledwie 0,006% wartości tego obrotu, a od strony agentów rozliczeniowych 0,01%. Należy dodać, iż wg ostatnich porównywalnych danych za 2013 r., Polska, osiągając 0,005%
dla wartości i 0,002% dla liczby, tj. odpowiednio 8 razy mniej i 10 razy mniej niż średnia w całym obszarze
SEPA, była na 3-4 miejscu w rankingu najbardziej bezpiecznych pod tym kątem krajów16.

16

Ostatnie dostępne opracowanie - Fourth public report on card fraud, ECB, 2015 (dane statystyczne za 2013 r.).
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6. Pieniądz bezgotówkowy i gotówkowy
Wielkość pieniądza (podaż pieniądza) mierzona jest agregatami pieniężnymi. Podstawową miarą podaży
pieniądza gotówkowego w wąskim ujęciu jest wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (znajdującego się
poza kasami banków). Natomiast jedną z głównych miar pieniądza stanowi agregat pieniądza M1, stanowiący sumę wielkości pieniądza gotówkowego poza kasami banków oraz wielkości środków na rachunkach
bieżących osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Agregat M1 obejmuje zatem pieniądz całkowicie
płynny pod względem transakcyjnym.
Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) za okres od czerwca 2007 r. do czerwca
2016 r. według stanów na koniec danego półrocza przedstawiono na wykresie nr 77.
Wykres nr 77. Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w latach 2007-2016 (w mld
zł)
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Źródło: Opracowanie własne, DSP
W I półroczu 2016 r. odnotowano znaczący przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków
o 13,5 mld zł, tj. o 9%, do poziomu 163,2 mld zł, w porównaniu do 149,7 mld zł z grudnia 2015 r.
Systematyczny, ale wyraźny przyrost gotówki widoczny jest od grudnia 2012 r., przy czym od dwóch lat (od
czerwca 2014 r.) przyrost tej wartości w ujęciu półrocznym wynosił średnio ok. 10 mld zł, a zarazem średnie
tempo półrocznego przyrostu z ostatnich 5 lat wyniosło 9,6%. Roczne tempo zmian pieniądza gotówkowego
wzrosło w czerwcu br. w stosunku do sytuacji sprzed roku do 17,3%, tj. do poziomu najwyższego od ponad
7 lat.
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Udział wielkości pieniądza gotówkowego w obiegu w podaży pieniądza M1, który ilustruje wykres nr 78,
wzrósł do poziomu 22% w stosunku do 21,6% w grudniu 2015 r. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż od
6 lat (od czerwca 2010 r.) udział ten cały czas zawiera się w przedziale +/- 1% od wartości 21,5% (min. 20,6%
- max. 22,4%).
Wykres nr 78. Udział wielkości pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w M1 w latach
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Źródło: Opracowanie własne, NBP
Biorąc pod uwagę obecne niskie oprocentowanie depozytów na kontach bankowych, ten niewielki wzrost
ww. udziału w stosunku do czerwca 2015 r. oraz grudnia 2015 r. może oznaczać niską skłonność społeczeństwa do utrzymywania środków na depozytach bankowych.
Właśnie wielkość depozytów na żądanie w agregacie podaży pieniądza M1 jest miarą pieniądza bezgotówkowego, który jest formą pieniądza występującego głównie w postaci zapisów na bankowych rachunkach
depozytowych, płatnych na każde żądanie, dokumentujących otrzymywane należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli tych rachunków. W omawianym okresie wielkość depozytów gospodarstw domowych na każde żądanie kształtowała się w sposób przedstawiony na wykresie nr 79.
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Wykres nr 79. Wielkość depozytów na żądanie gospodarstw domowych w latach 2008 - 2016 (w mld zł)
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Źródło: Opracowanie własne, NBP
W I połowie 2016 r. wielkość depozytów na żądanie gospodarstw domowych wzrosła o 30 mld zł, tj. o 8,8%,
do poziomu 371,1 mld zł na koniec czerwca 2016 r. w stosunku do 341,1 mld zł w grudniu 2015 r.
Od grudnia 2012 r. do czerwca 2016 r. odnotowuje się stały przyrost depozytów, przy czym jego dynamika
utrzymuje się na podobnym poziomie, za wyjątkiem wyższego tempa wzrostu w I półroczu 2013 r. oraz I
półrocza 2016 r. Ten ostatni wynik może być m.in. wynikiem realizacji programu 500+ i utrzymywania środków z tego tytułu przez część rodzin na swoich rachunkach bieżących w przypadku braku ich szybkiego
wydania.
Ilość środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji banków ma wpływ na zakres prowadzonej przez
nie akcji kredytowej, co z reguły stanowi istotny czynnik dla inwestycji i wzrostu gospodarczego.
Udział depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży M1, który obejmuje pieniądz gotówkowy
oraz depozyty osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w omawianym okresie przedstawiał się następująco:
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Wykres nr 80. Udział depozytów gospodarstw domowych w M1 w latach 2008 - 2016 (w %)
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Źródło: Opracowanie własne, NBP
Wskaźnik wielkości udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pieniądza M1, po osiągnięciu w czerwcu 2013 r. maksymalnej dotychczasowej wartości, czyli 51,6%, a następnie spadkach zaobserwowanych w ostatnich półroczach (z wyjątkiem I półrocza 2015 r.), na koniec I półrocza 2016 r. zanotował
wzrost do poziomu 50,1%. Rosnący udział depozytów osób fizycznych w M1 należy ocenić, z punktu widzenia rozwoju obrotu bezgotówkowego, jako zjawisko korzystne.
Ocena funkcjonowania pieniądza bezgotówkowego i gotówkowego w I półroczu 2016 r.
Przedstawione wyżej zmiany dla pierwszego półrocza 2016 r. zarówno w zakresie pieniądza gotówkowego,
jak i bezgotówkowego, można ocenić jako analogiczne do I półrocza 2015 r. Przyrost pieniądza gotówkowego
w obiegu stale się zwiększa i wraz z zanotowanym niewielkim wzrostem udziału gotówki w M1 należy to
ocenić jako trend niekorzystny. Na koniec czerwca 2016 r. wielkość pieniądza gotówkowego poza kasami
banków wyniosła aż 163,2 mld zł, a jej udział w agregacie M1 wzrósł do 22%.
W zakresie pieniądza bezgotówkowego, mierzonego wielkością depozytów na żądanie gospodarstw domowych ulokowanych na rachunkach bankowych, obserwuje się praktycznie stały wzrost, ale w I półroczu 2016
r. po raz drugi od trzech lat (podobnie jak w I półroczu 2015 r.). przełożyło się to na zwiększony udział tej
formy pieniądza w M1, co ocenić można jako zjawisko korzystne.

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku

100

Działania w zakresie polityki i rozwoju systemu płatniczego

7. Działania w zakresie polityki i rozwoju
systemu płatniczego
7.1. Zagadnienia prawne
7.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE
L 123 z 19.05.2015, str. 1) – tzw. MIF Regulation
Rozporządzenie (UE) 2015/751 zostało przyjęte w dniu 29 kwietnia 2015 r. i opublikowane w dniu 19 maja
2015 r. Zaczęło ono obowiązywać w dniu 8 czerwca 2015 r., ale część jego przepisów wchodziła w życie
etapami. Dotyczy to w szczególności przepisów art. 3, 4, 6 i 12, które weszły w życie w dniu 9 grudnia 2015
r.17. Przepisy art. 7 – 10 zaczęły z kolei obowiązywać od dnia 9 czerwca 2016 r. Są to w szczególności regulacje
odnoszące się odpowiednio do:


rozdzielności systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje pod względem rachunkowości, organizacji i procedury podejmowania decyzji (na potrzeby określenia wymogów w
zakresie stosowania tego przepisu przygotowywany jest obecnie projekt regulacyjnego standardu
technicznego);



zakazu ograniczania tzw. co-badgingu, czyli umieszczania przez wydawców na jednym instrumencie
płatniczym opartym o kartę kilku marek płatniczych;



rozdzielności opłat („unblending”), a więc indywidualnego określania poszczególnych opłat nakładanych przez agenta rozliczeniowego na akceptanta;



ograniczeń zasady honorowania wszystkich kart płatniczych (zasada Honour All Cards), co oznacza,
iż akceptanci uzyskali możliwość nieakceptowania pewnych rodzajów kart. Jednak to uprawnienie
nie dotyczy instrumentów tego samego rodzaju, objętych maksymalnymi progami opłaty interchange.

Rozporządzenie nałożyło również następujące obowiązki na państwa członkowskie UE:


przyjęcie przepisów dotyczących sankcji mających zastosowanie do naruszeń tego rozporządzenia,



wyznaczenie odpowiednich organów krajowych, które będą czuwały nad przestrzeganiem jego
przepisów.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do poinformowania Komisji Europejskiej o wypełnieniu ww.
obowiązków do dnia 9 czerwca 2016 r. W myśl przepisów projektowanej ustawy o zmianie ustawy o usłu-

17

Przepisy te dotyczą:
1) maksymalnych progów opłat interchange z tytułu transakcji kartami płatniczymi,
2) zakazu stosowania ograniczeń w udzielania licencji na wydawanie kart płatniczych lub świadczeniu usługi acquiringu
w regułach systemów kartowych,
3) wymogów informacyjnych dostawcy wobec odbiorcy transakcji realizowanej w oparciu o kartę.
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gach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która realizuje obowiązki nałożone na państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem, przewiduje się rozdzielenie uprawnień nadzorczych na Komisję Nadzoru
Finansowego i Narodowy Bank Polski w odniesieniu odpowiednio do dostawców usług płatniczych oraz
schematów płatniczych (systemów kart płatniczych).
Rozporządzenie (UE) 2015/751, które zmierza głównie do ujednolicenia rynku płatności kartowych w UE,
należy ocenić pozytywnie. W pewnym zakresie ogranicza ono bowiem możliwość jednostronnego kształtowania warunków na rynku płatności kartowych przez globalne organizacje kartowe. Nie jest to jednak całkowita harmonizacja, ponieważ nawet w zakresie regulowanym przez to rozporządzenie jego przepisy dopuściły możliwość dywersyfikowania reżimów krajowych. Chodzi głównie o to, że ustalenie maksymalnych
progów opłaty interchange w krajach objętych rozporządzeniem może być bardzo różne (w związku z możliwością modyfikacji tych progów przez państwa członkowskie). To wszystko może tworzyć dość niejednorodny i nieprzejrzysty obraz opłat kartowych w UE, m.in. pozwalając na określenie przez państwa członkowskie niższych stawek maksymalnych niż te ustalone w rozporządzeniu. Dodatkowo znaczna część funkcjonujących na rynku kart płatniczych, jakimi są karty biznesowe, nie podlega przepisom o maksymalnych
progach opłaty interchange. Ponadto, rozporządzenie, skupiając się raczej na maksymalnych stawkach opłaty
interchange, nie odnosi się w dostatecznym stopniu do problemu promowania akceptacji kart, aby w jak największym stopniu zastąpiły one gotówkę. W szczególności chodzi o kwestie wiążące się z ograniczaniem
przeszkód technicznych i proceduralnych w akceptacji kart systemów krajowych w terminalach POS w różnych krajach (czyli brak zasady akceptacji dowolnej karty z obszaru SEPA w dowolnym terminalu POS na
tym obszarze).
7.1.2. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, związanej
z zapewnieniem egzekwowalności rozporządzenia 2015/751 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych
w oparciu o kartę
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw powierza Prezesowi
NBP rolę organu właściwego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych
realizowanych w oparciu o kartę, jednocześnie zapewniając mu kompetencje służące zapewnieniu egzekwowalności tego rozporządzenia w zakresie, w jakim dotyczy on sprawowania nadzoru nad systemami kart
płatniczych. Należy ponadto zaznaczyć, iż projektowana ustawa powierza Prezesowi NBP nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych w szerszym zakresie niż wynika to bezpośrednio z przepisów rozporządzenia 2015/751 w odniesieniu do systemów kart płatniczych18. Rozwiązanie takie ma zapewnić spójność
i efektywność sprawowania nadzoru systemowego przez Prezesa NBP nad schematami płatniczymi w świetle rozporządzenia MIF.
Projekt w powyższym zakresie przewiduje, że prowadzenie schematu płatniczego będzie wymagać uzyskania zgody Prezesa NBP. Z tego obowiązku mają zostać wyłączone międzynarodowe schematy płatnicze,
które podlegają ocenie innego odpowiedniego organu nadzoru w państwie UE lub innego organu UE (np.

18

Definicja schematu płatniczego zawarta w projekcie ustawy określa go jako zbiór zasad przeprowadzania transakcji
płatniczych, zasad wydawania i akceptowania przez dostawców usług płatniczych instrumentów płatniczych oraz zasad
przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych oraz system kart płatniczych.
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EBC) oraz trójstronne schematy płatnicze, w ramach których organizacja płatnicza (podmiot zarządzający
schematem płatniczym) wyłącznie świadczy usługi wydawania instrumentów płatniczych i acquiringu. Ponadto projekt ustawy przewiduje wyposażenie Prezesa NBP w odpowiednie narzędzia nadzorcze, również
wobec schematów międzynarodowych i trójstronnych, których celem jest zapewnienie efektywności sprawowanego nadzoru. Należą do nich: obowiązek przekazywania informacji niezbędnych do oceny funkcjonowania schematu zgodnie z określonymi kryteriami, możliwość wydawania zaleceń, jak również możliwość, całkowitego lub częściowego, wstrzymania funkcjonowania schematu płatniczego albo cofnięcia
zgody w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień, określonych szczegółowo w projekcie ustawy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw został w I kwartale
2016 r. poddany uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom społecznym. W dalszym toku prac legislacyjnych w dniu 19 maja 2016 r. projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów do przyjęcia. Po weryfikacji projektu pod kątem poprawności legislacyjno-redakcyjnej (w ramach komisji prawniczej), w dniu 7 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła go i skierowała do prac
w Sejmie RP. W dniu 20 czerwca 2016 r., projekt skierowano do I czytania w Komisji Finansów Publicznych
Sejmu RP (KFP), która zadecydowała o prowadzeniu dalszych prac w ramach stałej Podkomisji KFP. Dalsze
prace nad projektem ustawy w ramach ww. podkomisji zostały wznowione w dniu 13 września 2016 r.
7.1.3. Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie przejrzystości i porównywalności opłat związanych z prowadzeniem rachunku
płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
(tzw. PAD)
Dyrektywa 2014/92/UE (PAD) ustanawia zasady dotyczące: przejrzystości i porównywalności opłat pobieranych od konsumentów w odniesieniu do ich rachunków płatniczych prowadzonych na terytorium Unii,
przenoszenia rachunków płatniczych w obrębie państwa członkowskiego oraz ułatwiania konsumentom
otwierania rachunków płatniczych. W dyrektywie PAD określono w szczególności ramy przepisów i warunków, zgodnie z którymi państwa członkowskie muszą zagwarantować konsumentom prawo do otwierania
i korzystania z podstawowych rachunków płatniczych w Unii. Zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy PAD, państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia i publikacji do dnia 18 września 2016 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania obowiązków ustanowionych w
przedmiotowej dyrektywie. Z wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 2 dyrektywy przepisy te mają być stosowane od dnia 18 września 2016 r. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Finansów na przełomie 2014 i 2015 r.
podjęło pierwsze działania mające na celu implementację postanowień dyrektywy PAD do prawa polskiego.
Rezultatem tych prac było przedstawienie przez Ministerstwo Finansów w dniu 13 sierpnia 2015 r. oficjalnego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który został skierowany do opinii w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W dniu 26 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W oparciu o ustalenia dokonane w trakcie ww. konferencji
uzgodnieniowej opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (z uwagi na fakt, iż w projektowanym akcie prawnym zawarto dodatkowe zmiany prawne obejmujące także inne niż pierwotnie zakładano ustawy, powstała konieczność modyfikacji tytułu projektowanego aktu prawnego). Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
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był przedmiotem prac Komisji Prawniczej w dniach 13 i 14 czerwca 2016 r. W dniu 18 lipca 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pozytywną opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej ww. projektu.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych
ustaw w dniu 19 lipca 2016 r. Przedmiotowy projekt wpłynął do Sejmu w dniu 2 sierpnia 2016 r. i został
skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. W dniu 23 sierpnia 2016 r. projekt skierowano do I
czytania do Komisji Finansów Publicznych, która zadecydowała w dniu 5 września 2016 r. o połączeniu tego
projektu z projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
przygotowanego w związku z MIF Regulation oraz prowadzeniu dalszych prac nad połączonym projektem
w ramach stałej Podkomisji KFP. Prace te rozpoczęły się w dniu 13 września 2016 r.
Jednym z głównych celów projektowanej ustawy jest zapewnienie konsumentom dostępu do podstawowego
rachunku płatniczego oraz podstawowych usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem. Projekt
ustawy przewiduje, że podstawowy rachunek płatniczy będzie mógł otworzyć konsument nieposiadający
innego rachunku płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej. Podstawowy rachunek płatniczy będzie mógł być otwarty w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a
klient w ramach tego rachunku będzie mógł wykonywać wpłaty środków pieniężnych i wypłaty gotówki,
polecenia przelewu, polecenia zapłaty, jak również transakcje przy użyciu karty płatniczej. Biorąc pod uwagę
przepisy art. 18 ust. 1 dyrektywy PAD, zgodnie z którym usługi związane z rachunkiem podstawowym muszą być oferowane nieodpłatnie lub za opłatą w rozsądnej wysokości, w projekcie ww. ustawy wprowadzono
uregulowanie, zgodnie z którym dostawca będzie mógł pobierać opłaty od konsumenta za świadczenie usług
udostępnianych w ramach rachunku podstawowego, tj. usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, dopiero po wykonaniu w ciągu miesiąca piętnastu takich krajowych transakcji płatniczych na rzecz tego konsumenta. Opłaty te nie będą mogły być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę w
ciągu ostatnich 12 miesięcy w odniesieniu do ww. transakcji powiązanych z jakimkolwiek rachunkiem płatniczym oferowanym przez tego dostawcę. Ponadto dostawcy oferujący podstawowy rachunek płatniczy
będą mogli pobierać od konsumenta opłatę za wykonywanie transakcji polegających na przyjmowaniu wpłat
gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego, przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego dostawcy i znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty te nie
będą mogły być jednak wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę w odniesieniu do takich transakcji świadczonych w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego
prowadzonego przez tego dostawcę i przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego
dostawcy. W zakresie dotyczącym ewentualnych opłat projekt przewiduje również, że dostawcy oferujący
podstawowy rachunek płatniczy będą mogli pobierać od konsumenta opłatę za wydanie karty płatniczej.
Podobnie jak w pozostałych przypadkach opłata ta nie będzie mogła być wyższa niż opłata najczęściej stosowana przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę za wydanie karty płatniczej udostępnianej w ramach
jakiegokolwiek rachunku płatniczego prowadzonego przez tego dostawcę.
Do zakresu przepisów projektu, z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, dodano ponadto m.in. przepisy
regulujące sposób i zasady numerowania rachunków płatniczych prowadzonych przez niebankowych dostawców usług płatniczych uczestniczących w systemach płatności. Projektowane w tym zakresie przepisy
ustawy wraz z aktem wykonawczym zakładają, że tacy dostawcy będą numerować rachunki płatnicze unikatowymi identyfikatorami zgodnymi ze standardem Numeru Rachunku Bankowego oraz Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN), co pozwoli im na bardziej efektywny udział w krajowym i
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europejskim systemie płatniczym. Umożliwi to też tym dostawcom oferowanie klientom instrumentów płatniczych SEPA. Przepisy te zakładają, że niezbędne do tego celu identyfikatory i numery rozliczeniowe dostawców będą nadawane zdalnie przez NBP przy pomocy systemu informatycznego EWIB 2.0. Z kolei, zgodnie z art. 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, zmianie
ulegnie znajdująca się w art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe podstawa prawna
do wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, w tym za pomocą informatycznych nośników danych, tj. upoważnienie dla
Prezesa NBP do wydania zarządzenia będzie obejmowało również sposób przeprowadzania rozliczeń międzybankowych19. Jednocześnie w ww. projekcie został wprowadzony maksymalny termin, w którym nowe
zarządzenie Prezesa NBP w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych powinno wejść w życie, tj. powyższy termin nie może przekroczyć 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw20. Przedmiotowe
zarządzenie może zostać wydane dopiero po zmianie art. 68 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Mając powyższe
na uwadze, projekt przedmiotowego zarządzenia jest obecnie na etapie uzgodnień wewnętrznych w NBP.
Projekt ten, uzgodniony w ramach NBP, zostanie przekazany do konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.
Wymaga on również przeprowadzenia konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym w trybie decyzji
Rady 98/415/WE z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego
udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. U. L 189 z 3.7.1998, str.
42). W stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia zmiany zaproponowane w projekcie obejmują m.in.
kwestie związane z przeprowadzaniem rozliczenia międzybankowego przez banki prowadzące rachunki
innych banków oraz przeprowadzania rozliczenia międzybankowego w drodze bezpośredniej wymiany
zleceń płatniczych między bankami oraz rejestracji wynikających z nich zobowiązań lub należności.
Projektowane zarządzenie, w przeciwieństwie do zarządzeń dotyczących sposobu przeprowadzania
rozrachunków międzybankowych wydawanych kolejno od 2000 r., uwzględnia element „rozliczenia
międzybankowego”. Potrzeba uwzględnienia w zarządzeniu tej kwestii związana jest przede wszystkim z
faktem pojawienia się na rynku nowych, nienadzorowanych mechanizmów rozliczeń międzybankowych,
które nie mają charakteru systemów płatności podlegających nadzorowi Prezesa NBP, a które tworzą pewne
ryzyka dla bezpieczeństwa i sprawności rozliczeń międzybankowych w Polsce. Banki zaczęły bowiem
wykorzystywać dla celów rozliczenia międzybankowego, nie tylko istniejące i nadzorowane przez NBP
systemy płatności, ale także pośrednictwo firm oferujących dokonywanie płatności pomiędzy bankami przy
wykorzystaniu swoich rachunków bankowych prowadzonych w różnych bankach.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 68:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sposób przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych, mając na względzie zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dokonywania rozliczeń pieniężnych oraz funkcjonowania systemów płatności;”,
20 Art. 9. Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 68 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3 zachowają moc do dnia wejścia
w życie przepisów wydanych na podstawie art. 68 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
19
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7.1.4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE,
2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337
z 23.12.2015, str. 36) – tzw. PSD2
W założeniach prawodawcy unijnego PSD2 ma zwiększać możliwości wyboru konsumenta w odniesieniu
do usług płatniczych, a także reagować na zmiany, które zaszły na rynku od czasu przyjęcia w 2007 r. dyrektywy PSD (dyrektywa 2007/64/WE), w szczególności w zakresie innowacji technicznych, gwałtownego wzrostu płatności elektronicznych i mobilnych oraz upowszechnienia się nowych typów usług, które nie były
objęte wcześniejszą regulacją.
Nowa dyrektywa, uzupełniona przepisami rozporządzenia (UE) 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę i obejmująca nowe typy usług, aspiruje
do aktu kompleksowo regulującego rynek usług płatniczych w ramach UE.
Dyrektywa PSD2, w porównaniu do dyrektywy PSD wprowadza szereg zmian. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. rozszerzenie zakresu stosowania przepisów dyrektywy dotyczących wymogów informacyjnych
i transparentności na transakcje płatnicze określane mianem „one-leg transactions”, czyli transakcje wykonywane przez dostawców usług, z których tylko jeden znajduje się na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), drugi zaś znajduje się poza tym obszarem. Przepisy stosuje się również do transakcji we
wszystkich oficjalnych walutach.
Istotną zmianą jest rozszerzenie katalogu dostawców usług płatniczych przez objęcie nim również dostawców świadczących usługi polegające na inicjowaniu transakcji płatniczych, dostarczaniu informacji o rachunku płatniczym, które bazują na dostępie do rachunku płatniczego, ale są świadczone przez dostawcę,
który nie prowadzi tego rachunku. W pewnym, jednak niepełnym, zakresie uregulowano również usługę
polegającą na wydawaniu instrumentów płatniczych, np. kart, do rachunków prowadzonych przez innego
dostawcę usług płatniczych. Dyrektywa stanowi jednak, że dostawca inicjujący usługę płatniczą (jeżeli nie
uzyskał szerszej licencji, co wiąże się m.in. z innymi wymogami co do funduszy własnych) nie będzie mógł
wchodzić w posiadanie środków w związku ze świadczeniem usługi inicjowania transakcji, będzie miał obowiązek zabezpieczenia poufności danych i nieprzetrzymywania ich, a także autentykacji swojej tożsamości
wobec dostawcy prowadzącego rachunek (np. banku) oraz płatnika przy każdej inicjowanej transakcji. Ponadto, nie będzie mógł modyfikować kwoty transakcji, jej odbiorcy, ani innych cech transakcji. Podobne ograniczenia zostały przewidziane wobec dostawcy usług dostępu do informacji o rachunku. Sposób autentykacji
oraz wymiany komunikatów między podmiotem inicjującym a prowadzącym rachunek ma zostać określony
w projekcie regulacyjnych standardów technicznych opracowanym przez EBA (European Banking Authority) przy współpracy z EBC, a następnie przyjętych przez Komisję Europejską.
Nieznacznie zmieniono zakres wyłączenia obowiązku stosowania przepisów dyrektywy w stosunku do niezależnych operatorów sieci bankomatowych. Zmiana ta dotyczy obowiązków informacyjnych wobec klientów takich operatorów. Zawężono również zakres wyłączenia transakcji w ramach ograniczonych sieci dostawców usług albo w odniesieniu do ograniczonego asortymentu towarów lub usług, zawężono także wyłączenie odnośnie do transakcji wykonywanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub
informatycznych.
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Wprowadzono definicję „acquiringu”, która oparta została o elementy zawierania umowy z akceptantem oraz
akceptowania i przetwarzania transakcji płatniczych skutkujących transferem środków pieniężnych do odbiorcy. Definicją tą, zgodnie z preambułą dyrektywy, mają być objęte nie tylko tradycyjne modele acquiringu
oparte na korzystaniu z kart płatniczych, lecz także modele biznesowe, w tym modele obejmujące więcej niż
jednego agenta rozliczeniowego.
Na mocy przepisów PSD2, państwa członkowskie będą musiały zapewnić procedurę powiadamiania właściwych organów przez potencjalnych dostawców usług płatniczych, czy spełnione zostały wymogi wiążące
się ze zwolnieniem tych podmiotów spod rygorów nakładanych przez dyrektywę, w szczególności, jeśli wymogi te wiążą się z wyłączeniami opartymi na ustalonych w dyrektywie progach wartości transakcji płatniczych.
Zmianie ulegną wymogi ochronne odnoszące się do środków pieniężnych otrzymanych przez instytucje płatnicze od użytkowników usług płatniczych lub za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych w
celu wykonania transakcji płatniczych. Kolejną zmianą jest idea utworzenia elektronicznych punktów dostępu w ramach EBA, co ma sprzyjać transparentności działania instytucji płatniczych w całej Unii, głównie
poprzez umożliwienie połączenia rejestrów krajowych na poziomie unijnym. Proponuje się także rozszerzenie wyłączenia zawartego dotychczas w art. 26 dyrektywy, tak aby objąć lżejszym reżimem stosowania dyrektywy większą liczbę podmiotów (w Polsce takim wyłączeniem objęte są biura usług płatniczych).
Ważnym elementem PSD2 jest uregulowanie kwestii opłat surcharge. PSD2 przewiduje zakaz nakładania
opłaty surcharge na transakcje kartowe, które podlegają ograniczeniom opłaty interchange, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie opłat interchange z tytułu transakcji kartowych. Niezależnie jednak od objęcia
tych transakcji ww. rozporządzeniem, opłaty surcharge nie będą mogły przekraczać progu rzeczywiście poniesionych kosztów obsługi takiej transakcji, stosownie do art. 19 dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw
konsumentów. Niemniej jednak została zachowana możliwość skorzystania z opcji narodowej dotyczącej
opłaty surcharge, która zawarta była również w dyrektywie PSD, czyli uprawnienie państw członkowskich
do wprowadzenia zakazu lub ograniczenia pobierania przez odbiorcę opłaty surcharge ze względu na potrzebę pobudzania konkurencji i promowania korzystania z wydajnych instrumentów płatniczych.
PSD2 przewiduje również zmianę zasad odpowiedzialności dostawców oraz użytkowników usług płatniczych z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Z wyjątkiem sytuacji, w których płatnik działał w
nieuczciwych zamiarach lub rażąco zaniedbał swoje obowiązki, jego odpowiedzialność za nieautoryzowane
transakcje, będące wynikiem posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym, zostanie
zmniejszona, z obowiązującej obecnie kwoty 150 euro do kwoty 50 euro. Dyrektywa zakłada również m.in.
zmianę zasad zwrotu autoryzowanego polecenia zapłaty, a ponadto przyznanie EBA, poza prowadzeniem
ww. punktów dostępu do informacji rejestrów instytucji płatniczych, również kompetencji do wydawania
wytycznych oraz opracowywania projektów standardów technicznych, np. w celu uściślenia zasad „paszportowania” instytucji płatniczych. W tym zakresie w dniu 11 grudnia 2015 r. EBA opublikowała opracowany projekt regulacyjnych standardów, kierując go do konsultacji.
Projekt PSD2 stanowi kolejny etap ujednolicania paneuropejskiego rynku usług płatniczych. Warto również
zwrócić uwagę na wspomniane powyżej zmniejszenie do kwoty 50 euro odpowiedzialności płatnika za nie-
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autoryzowane transakcje, będące wynikiem posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym. Rozwiązanie to pokrywa się z rekomendacjami wypracowanymi przez Radę ds. Systemu Płatniczego w 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych. Pozytywnie należy również ocenić wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na działalność w charakterze instytucji płatniczej w danym państwie członkowskim powinien prowadzić przynajmniej część swojej
działalności związanej z usługami płatniczymi w tym państwie.
Na przełomie 2015 i 2016 r. EBA we współpracy z EBC rozpoczęła prace nad opracowywaniem regulacyjnych
standardów technicznych (RTS) dotyczących silnego uwierzytelniania i komunikacji, o których mowa w art.
98 PSD2. W dniu 8 grudnia 2015 r. został opublikowany tzw. „Discussion Paper”, dokument zawierający pytania i sugestie w zakresie przyszłego kształtu RTS, skierowane do podmiotów rynkowych. Czas trwania
konsultacji ustalony był na 2 miesiące. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi i opinii od podmiotów rynkowych, jak również we własnym zakresie, na kanwie grupy roboczej EBA oraz EBC, w pracach której
uczestniczą również przedstawiciele NBP oraz UKNF, opracowano wstępny projekt RTS21, który w dniu 12
sierpnia 2016 r. został oficjalnie przekazany do 2-miesięcznych konsultacji. Finalny projekt RTS, zgodnie z
PSD2, powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do dnia 13 stycznia 2017 r.
7.1.5. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1649 z późn. zm)
Nowelizacja Ordynacji podatkowej z dnia 10 września 2015 r. wprowadziła od dnia 1 stycznia 2016 r. m.in.
obowiązek ponoszenia przez podatnika kosztów opłat i prowizji za płatność tzw. innymi instrumentami
płatniczymi (art. 60 § 2a). Pod pojęciem „innego instrumentu płatniczego” w Ordynacji podatkowej rozumie
się każdy instrument płatniczy, który nie stanowi polecenia przelewu (art. 60 § 1 pkt 2). W praktyce jednak,
na chwilę obecną, chodzi głównie o karty płatnicze. Ich obsługa w urzędach nie jest powszechna, pomimo
stale rosnącej popularności płatności kartowych w Polsce oraz szybko zwiększającej się sieci akceptacji. Jednym z powodów tego stanu rzeczy była kwestia ponoszenia kosztów obsługi tych instrumentów. Oznacza
to, że ww. przepis Ordynacji podatkowej, przenoszący koszty tej obsługi na płatników, w pewnym sensie
odblokował możliwość swobodnego wprowadzania w urzędach obsługi kart płatniczych. Wcześniej była
ona też możliwa, ale wiązała się z potrzebą rozwiązania problemu ponoszenia kosztów z tytułu obsługi takich płatności. Często występującym modelem było warunkowanie udzielenia zamówienia publicznego na
obsługę bankową danego urzędu od zapewnienia, że wybrany bank nie będzie pobierał opłat od obsługi
transakcji kartowych wykonywanych na rzecz urzędu. Dodany do Ordynacji podatkowej przepis art. 60 § 2a
powinien rozwiązać ten problem. Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek umieszczania w miejscu
zapłaty instrumentem płatniczym informacji o pobieraniu i wysokości opłat oraz prowizji z tytułu płatności
za pomocą danego instrumentu. Obowiązek ten uzupełniony jest dodatkowo wymogiem, aby płatnik, przed
dokonaniem płatności, został poinformowany o tym, że takie opłaty są pobierane oraz o ich wysokości (art.
60 § 2b).

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1548183/Consultation+Paper+on+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+%28EBA-CP2016-11%29.pdf
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Wprowadzone rozwiązanie należy ocenić bardzo pozytywnie jako sprzyjające wygodzie płatników i promowaniu rozwoju obrotu bezgotówkowego (brak konieczności wykonywania dodatkowych czynności, jak np.
wizyta w banku, na poczcie czy logowanie na elektronicznym koncie bankowym, brak konieczności zaopatrzenia się w gotówkę przed wizytą w urzędzie). Budzi ono jednak pewne wątpliwości w świetle art. 62 ust.
4 dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSDII), który stanowi,
że państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia, żeby odbiorca nie żądał opłat za korzystanie z instrumentów płatniczych, w przypadku których opłaty interchange są regulowane na mocy rozdziału II rozporządzenia (UE) 2015/751. Wydaje się zatem, że przepis art. 60 § 2a Ordynacji podatkowej jako nakładający
obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie również z tych instrumentów płatniczych, które są regulowane
przepisami rozdziału II ww. rozporządzenia, będzie musiał zostać poddany analizie w kontekście zgodności
z PSDII, której termin transpozycji do prawa krajowego upływa z dniem 13 stycznia 2018 r.
7.1.6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn.
zm.)
W dniu 13 kwietnia 2016 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej22. Ustawa wprowadza z dniem 1 stycznia 2017 r. m.in. istotną zmianę z punktu widzenia obrotu
bezgotówkowego. Zmiana dotyczy art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który określa progi
kwotowe dla transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców. Zmiana polega na obniżeniu wysokości
istniejącego progu z 15.000 euro do 15.000 złotych. Równocześnie ustawodawca przewidział, że płatności
dokonane z pominięciem wskazanego w ustawie wymogu skutkować będą obowiązkiem zmniejszenia
kosztów uzyskania przychodów, a w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów – obowiązkiem zwiększenia przychodów. Tak więc z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za
pośrednictwem rachunku płatniczego (obecnie obowiązujący przepis mówi o rachunku bankowym)
przedsiębiorcy, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz wartość
transakcji przekracza równowartość 15.000 zł.23
Dotychczasowy próg kwotowy realizowania transakcji przez podmioty gospodarcze w drodze
bezgotówkowej został ustalony ponad dziesięć lat temu ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej24. Na przestrzeni ostatnich lat podejmowane były dyskusje nad zasadnością obniżenia
wysokości progu 15. 000 euro, m.in. w toku prac nad projektem Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego
w Polsce na lata 2011 – 2013 oraz nad projektem Programu redukcji opłat kartowych w Polsce. Temat ten był

Dz. U. z 2016 r. poz. 270,
Art. 22. 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy
czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji,
24 Dz. U. z 2014 r., Nr 173, poz. 1807 r.- podstawa prawna wówczas obowiązującej wersji tej ustawy.
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także przedmiotem prac Rady ds. Systemu Płatniczego25 oraz Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i
Mikropłatności.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu ww. ustawy, oczekuje się, że zmiana ww. progu wraz z określeniem
skutków w podatkach dochodowych dla działania niezgodnego z przepisami ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej powinny znacząco zwiększyć rejestrowanie transakcji pomiędzy podmiotami
gospodarczymi na rachunkach płatniczych, co powinno pozytywnie wpłynąć nie tylko na ograniczanie szarej
strefy w gospodarce, ale również na pełne realizowanie obowiązków podatkowych przedsiębiorców.
Należy mieć nadzieję, że uchwalone zmiany służyć będą rozwojowi obrotu bezgotówkowego, co korzystne
będzie dla gospodarki.
7.1.7. Delegowane akty prawne do Rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów
wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych oraz zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 zostało przyjęte w dniu 23 lipca
2014 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz. U. UE L 257, s.1). Weszło
ono w życie w dniu 17 września 2014 r. Rozporządzenie to określane jest jako „CSDR” (Central Securities
Depositories Regulation).
Rozporządzenie CSDR określa jednolite wymogi prawne dotyczące rozrachunku instrumentów finansowych
w Unii oraz zasady dotyczące organizacji i prowadzenia centralnych depozytów papierów wartościowych
(CDPW). Główne cele rozporządzenia CSDR to:
1)

wprowadzenie obowiązku autoryzacji CDPW przez właściwe organy krajowe;

2)

ustanowienie zasad prowadzenia działalności i świadczenia usług przez CDPW (w tym m.in. wymogów organizacyjnych i ostrożnościowych);

3)

ustanowienie zasad sprawowania przez właściwe organy krajowe nadzoru nad CDPW;

4)

ustanowienie wymogów w zakresie dyscypliny rozrachunku;

5)

określenie zasad dostępu do usług świadczonych przez CDPW;

6)

ustanowienie swobody emisji w ramach CDPW posiadającego zezwolenie na świadczenie usług na
terenie Unii Europejskiej;

7)

ustanowienie obowiązku rejestracji papierów wartościowych w formie zapisu księgowego;

8)

harmonizacja cyklu rozrachunkowego oraz ustalenie maksymalnego czasu dokonywania rozrachunku na poziomie dwóch dni po dniu sesyjnym w przypadku papierów wartościowych znajdujących się w obrocie giełdowym lub odbywającym się na innych rynkach regulowanych.

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r., przyjęto, że ww. problem obniżenia progu kwotowego zostanie rozstrzygnięty w
drodze odrębnej dyskusji między Narodowym Bankiem Polskim a Ministerstwem Gospodarki. W dniu 21 marca 2013 r. na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego zaprezentowano materiał „Analiza zasadności zmniejszenia progów kwotowych dla
transakcji gotówkowych dokonywanych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą”.
25
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Prace nad stworzeniem delegowanych aktów prawnych zawierających regulacyjne standardy techniczne
(RTS) oraz wykonawcze standardy techniczne (ITS) uszczegóławiających zasady działalności CDPW w zakresie wskazanym w rozporządzeniu CSDR, rozpoczęły się w 2013 r. Standardy te będą miały formę prawną
rozporządzeń Komisji Europejskiej, zaś opracowanie projektu RTS oraz ITS jest zadaniem – odpowiednio (w
zależności od standardu) – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) lub
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Prace nad przygotowaniem projektu RTS oraz ITS były
prowadzone w ramach grup roboczych działających pod auspicjami, odpowiednio, ESMA i EBA. W skład
tych grup wchodzili przedstawiciele ESMA, krajowych organów nadzoru nad rynkiem finansowym, EBA,
EBC i krajowych banków centralnych. Zgodnie z wymogami rozporządzenia CSDR, ESMA oraz EBA były
zobowiązane przedłożyć Komisji Europejskiej projekt RTS/ITS do dnia 18 czerwca 2015 r. Projekt standardów
nie został jednak przekazany do Komisji Europejskiej w ww. terminie.
W dniu 1 lutego 2016 r. ESMA przesłała do Komisji Europejskiej końcowy raport zawierający projekt regulacyjnego standardu technicznego (RTS) dotyczącego dyscypliny rozrachunku wraz z oceną skutków regulacji.
Wejście w życie regulacji dotyczących CDPW będzie oznaczać, iż podmioty te zostaną co do zasady poddane
ujednoliconemu reżimowi regulacyjnemu w Unii Europejskiej. Co istotne, zezwolenie na działalność w charakterze CDPW, udzielone w jednym z państw członkowskich, będzie uprawniało CDPW do świadczenia
usług również w innych państwach członkowskich na zasadzie jednolitego paszportu. Czynniki te powinny
sprzyjać ogólnemu wzrostowi konkurencji na rynku usług związanych z rozrachunkiem papierów wartościowych w Unii Europejskiej.
7.1.8. Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące rynków instrumentów finansowych (tzw. standardy
techniczne do dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR)
Istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania infrastruktury rynku kapitałowego aktami prawnymi UE są
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (tzw. MiFID II) oraz
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (tzw. MiFIR).
Dyrektywa MiFID II ustanawia ramowe wymogi dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności przez
firmy inwestycyjne oraz warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne, warunki świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej przez firmy z państw trzecich poprzez
utworzenie oddziału, procedury wydawania zezwoleń dla rynków regulowanych oraz funkcjonowania rynków regulowanych oraz tryb i zasady nadzoru sprawowanego przez właściwe organy, współpracy między
właściwymi organami oraz egzekwowania przez nie przepisów dyrektywy. Przepisy dyrektywy stosuje się
do firm inwestycyjnych, operatorów rynków, dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz
firm z państw trzecich świadczących usługi inwestycyjne lub prowadzących działalność inwestycyjną poprzez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej.
W rozporządzeniu MiFIR ustanowiono jednolite wymogi w odniesieniu do podawania danych o obrocie
instrumentami finansowymi do wiadomości publicznej, zgłaszania transakcji właściwym organom, obrotu
instrumentami pochodnymi w zorganizowanych systemach obrotu, jak też niedyskryminacyjnego dostępu
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dla platform obrotu do rozliczeń w CCP oraz niedyskryminacyjnego dostępu dla CCP do strumienia danych
o transakcjach zawieranych na platformach obrotu. Postanowienia rozporządzenia MiFIR wzmacniają
uprawnienia właściwych organów nadzorczych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie interwencji nadzorczej w odniesieniu
do pewnych grup instrumentów finansowych. Ponadto zostały poszerzone uprawnienia ESMA w zakresie
kontroli zarządzania pozycjami inwestycyjnymi oraz limitami pozycji inwestycyjnych. Jednocześnie unormowania MiFIR określają tryb i zasady świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej w formie oddziału bądź bez posiadania oddziału przez firmy z państw trzecich po wydaniu
przez Komisję decyzji w sprawie równoważności wymogów na prowadzenie tej działalności.
Dyrektywa MiFID II i rozporządzenie MiFIR weszły w życie w dniu 2 lipca 2014 r., przy czym przepisy
rozporządzenia MiFIR stosuje się obecnie jedynie w części. Pierwotnie większość przepisów rozporządzenia
MiFIR (w tym m.in. uregulowania dotyczące zasad przejrzystości, zakresu obowiązku dokonywania obrotu
instrumentami pochodnymi na określonych platformach czy niedyskryminacyjnego dostępu dla platform
obrotu do rozliczeń w CCP oraz niedyskryminacyjnego dostępu dla CCP do strumienia danych o transakcjach zawieranych na platformach obrotu) miała być stosowana dopiero po upływie 30 miesięcy od dnia jego
wejścia w życie (tj. od dnia 3 stycznia 2017 r.). Powyższy okres przejściowy został ustanowiony m.in. ze
względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy MiFID II do krajowych porządków prawnych
(stosownie do wymogów dyrektywy implementacja powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016 r.) oraz przyjęcia
standardów technicznych i innych aktów wykonawczych warunkujących prawidłowe stosowanie wymogów dyrektywy i rozporządzenia.
W dniu 3 stycznia 2016 r. ESMA przesłała do Komisji Europejskiej Raport zawierający drugi zestaw regulacyjnych standardów technicznych, na który składają się:


standardowe formularze, szablony i procedury uzgodnień dotyczących współpracy w zakresie systemu obrotu, których operacje mają istotne znaczenie w przyjmującym państwie członkowskim (ITS
1),



format i czas komunikacji oraz publikacji dotyczących zawieszenia i usuwania instrumentów finansowych z obrotu na Rynku Regulowanym (RM), wielostronnej platformie obrotu (MTF) lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) (ITS 2),



standardowe formularze, szablony i procedury wydawania zezwoleń dla dostawców usług raportowania danych (ITS 3),



raportowania pozycji (Artykuł 58 (5)) (ITS 4),



format i terminy raportów tygodniowych dotyczących pozycji 58 (7)) (ITS 5),



standardowe formularze, szablony i procedury dla właściwych organów do współpracy w zakresie
działalności nadzorczej, inspekcji na miejscu i postępowań wyjaśniających oraz wymiany informacji
(ITS 6),



standardowe formularze, szablony i procedury konsultacji z innymi właściwymi organami przed
udzieleniem zezwolenia (ITS 7 IPISC),



procedury i formy przekazywania informacji na temat sankcji i innych środków (ITS 8).

Raport opisuje rezultaty konsultacji publicznych oraz uzasadnienie ostatecznych wniosków ESMA. Załącznikiem do raportu końcowego są ww. projekty standardów technicznych.
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Akceptacja projektu RTS oraz ITS przez Komisję Europejską następuje w trybie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r., co oznacza, że Komisja
Europejska dysponuje (od dnia przedstawienia projektu przez ESMA) terminem trzymiesięcznym na zatwierdzenie projektu (i jego przekazanie do Parlamentu Europejskiego i Rady UE) albo, alternatywnie, na
jego zatwierdzenie częściowe, odrzucenie albo sformułowanie i uzasadnienie propozycji zmian.
Przyjęcie standardów technicznych do rozporządzenia MiFIR i dyrektywy MiFID II jest istotne dla zapewnienia całościowego charakteru reżimu prawnego Unii Europejskiej w zakresie rynków instrumentów finansowych. Dlatego sfinalizowanie procesu legislacyjnego w tym zakresie stanowi ważny czynnik sprzyjający
tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju usług infrastruktury potransakcyjnej rynku finansowego. Z
uwagi na opóźnienia w przygotowaniu wspomnianych standardów technicznych i aktów wykonawczych
oraz związane z tym opóźnienie w tworzeniu infrastruktury służącej gromadzeniu danych na temat instrumentów finansowych, w dniu 10 lutego 2016 r. KE przedstawiła projekty dyrektywy i rozporządzenia przesuwające terminy zastosowania przepisów MiFID II/MiFIR o jeden rok (tj. miałyby one obowiązywać od dnia
3 stycznia 2018 r.).

7.2. Działania w zakresie upowszechniania obrotu bezgotówkowego
7.2.1. Realizacja rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
W pierwszej połowie 2016 r. rozpoczęły się intensywne prace nad rządową inicjatywą „Zwiększenie Obrotu
Bezgotówkowego”, która stanowi jeden z dwunastu strumieni programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski” jest projektem Ministra Cyfryzacji, formalnie zaś realizowany przez zespół zadaniowy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jest to również jeden z projektów, które zostały wymienione w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, jako projekty o znaczeniu strategicznym, przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020. Sama zaś „Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” jest konsekwencją wizji rozwoju kraju, która została ujęta w przyjętym w dniu
16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 26.
Inicjatywa „Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego” ma pomóc w osiągnięciu trzech kluczowych dla gospodarki celów, którymi są:
1.
2.

ograniczenie kosztów obrotu gotówkowego oraz zwiększenie wygody dla obywateli poprzez wprowadzenie możliwości opłacania należności wobec sektora publicznego w formie bezgotówkowej,
walka z szarą strefą –rozszerzenie stosowania narzędzi bezgotówkowych w relacjach B2C,

26

Na podstawie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, a także prac prowadzonych w ramach grup roboczych Ministerstwa Rozwoju (MR), z wykorzystaniem materiałów uzupełniających przygotowanych przez poszczególne ministerstwa, pomysłów zgłaszanych przez obywateli oraz środowiska opiniotwórcze, zostały opracowane „Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Stanowiły one warunki brzegowe dla dalszych prac nad strategią z udziałem przedstawicieli poszczególnych resortów. Prezentacja projektu Założeń na Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju w dniu 16 maja br. rozpoczęła
formalne prace 12 zespołów międzyresortowych ds. opracowania „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, powołanych
uchwałą Komitetu. W prace zespołów zaangażowani zostali przedstawiciele wszystkich resortów, partnerów społeczno-gospodarczych, województw oraz instytucji i ekspertów zewnętrznych. Podstawowym zadaniem Zespołów było uszczegółowienie
zapisów Założeń oraz wypracowanie rozwiązań wdrożeniowych, w tym pakietów projektów strategicznych i flagowych. Efektem prac Zespołów jest projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
W dniu 25 lipca 2016 r. Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju pozytywnie zaopiniował projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i zarekomendował przekazanie projektu dokumentu do konsultacji społecznych.
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3.

ograniczenie kosztów funkcjonowania administracji, dzięki obniżeniu kosztów wypłaty świadczeń.

Cele inicjatywy będą realizowane przez działania w trzech głównych obszarach, tj. płatności bezgotówkowych w sektorze publicznym, płatności bezgotówkowych w sektorze prywatnym oraz wypłat bezgotówkowych. Zakres tych działań można w skrócie opisać, jako promowanie i umożliwianie bezgotówkowego dokonywania opłat na odległość lub na miejscu w jednostkach administracji rządowej, samorządowej, policji,
sądach itp. oraz działania edukacyjne. Również zwiększenie poziomu akceptacji (n.in. poprzez zwiększenie
liczby terminali POS), zwiększenie udziału transakcji gotówkowych w ogóle transakcji w sektorze prywatnym, a także zwiększenie wykorzystania dotychczas funkcjonujących terminali POS. Co do promowania wypłat bezgotówkowych, to działania podejmowane w tym kontekście dotyczyć mają takich tematów, jak wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 500+ itp. Przewiduje się m.in. umożliwienie bezgotówkowego opłacania grzywien z tytułu
popełnionych wykroczeń drogowych, szersze wdrożenie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, e-Urzędach i portalach US/UC/ZUS, zachęty finansowego (np. ulgi podatkowe) dla klientów w przypadku korzystania z form bezgotówkowych, w pewnym zakresie również wprowadzenie obowiązku posiadania urządzeń umożliwiających akceptację płatności bezgotówkowych, modyfikację/wprowadzenie limitów dotyczących transakcji gotówkowych (B2B, B2C), zmiany legislacyjne dotyczące wypłat
świadczeń, szeroko zakrojone działania edukacyjne, kampanie promocyjne (np. poszerzenie loterii paragonowej o moduł bezgotówkowy) itd.
Oczekiwane korzyści, jakie wg autorów programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” ma przynieść realizacja inicjatywy „Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego”, są różnorakie i pokrótce można je scharakteryzować, jako:







Korzyści dla obywateli, takie jak: szybsza obsługa w punktach kasowych, dostęp do płatności online 24/7 bez konieczności wizyty w urzędzie lub punkcie sprzedaży, wyższy poziom bezpieczeństwa płatności, narzędzia do bardziej świadomego zarządzania budżetem domowych, zachęty podatkowe.
Korzyści dla przedsiębiorców, takie jak: szybsza obsługa (co powinno przekładać się na wyższe
przychody), wyższy poziom bezpieczeństwa płatności (np. eliminacja ryzyka przyjęcia fałszywych
banknotów, marginalizacja ryzyka związanego z kradzieżami gotówki), niższy koszt obsługi
klienta, ewentualne dodatkowe źródła dochodów w oparciu o usługi powiązane z płatnościami
bezgotówkowymi.
Wpływy do budżetu państwa. Autorzy programu szacują, że działania w ramach inicjatywy
„Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego” mogą podnieść wpływy do budżetu nawet do 10 mld zł.
Redukcja poziomu szarej strefy27.

Kolejnym, w pewien sposób powiązanym z „Rozwojem Obrotu bezgotówkowego”, strumieniem w ramach
programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, jest inicjatywa „Schemat Krajowy”. Jej głównym założeniem
jest wdrożenie funkcjonalności Schematu Krajowego, pozwalających na stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego wykorzystywanego głownie do płatności w relacjach z sektorem publicznym, a także
szybkie udostępnienie masowego rozwiązania eID w ramach Schematu Krajowego do kontaktów z administracją, jak również udostępnienie usług e-gov na nośnikach Schematu Krajowego. Udana implementacja

„Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” – organizacja, strumienie i aktualny status prac”, sierpień 2016 r.,
https://mc.gov.pl/files/prezentacja_programu_od_papierowej_do_cyfrowej_polski_-_wersja_rozszerzo.pdf
27
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Schematu pozwoliłaby na zwiększenie roli państwa w ustalaniu standardów dla płatności bezgotówkowych
w kraju.
Wśród korzyści płynących z realizacji Schematu Krajowego wymienia się m.in. zmniejszenie transferów kapitału z Polski w wyniku przetwarzania większej liczby transakcji płatniczych przez instytucje krajowe, udostępnienie obywatelom bezpłatnego, łatwego i wygodnego sposobu dokonywania opłat bezgotówkowych
na rzecz administracji publicznej, jak również łatwy dostęp do e-usług publicznych. Zakłada się możliwość
bezkosztowego płacenia za pomocą instrumentu płatniczego Schematu Krajowego we wszystkich agendach
publicznych, jak również uruchomienie mobilnego eID, które m.in. ułatwiłoby identyfikację obywatela w
kontaktach z administracją publiczną. W założeniach, docelowo, ma pojawić się również możliwość dokonywania bezstykowych transakcji kartowych.
Oba strumienie, tj. inicjatywę „Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego” oraz „Schemat Krajowy”, realizowane w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, należy bez wątpienia ocenić bardzo pozytywnie, nie tylko pod kątem spodziewanych korzyści, które opisano powyżej, a których nawet częściowe
osiągnięcie znacznie poprawi i ułatwi obsługę płatności w sektorze publicznym i prywatnym, ale również ze
względu na klarowne wyznaczenie kierunków rozwoju e-państwa oraz cyfryzacji gospodarki. Program ten
słusznie zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
7.2.2. Inicjatywa edukacyjno-promocyjna „Dzień bez płacenia gotówką”
Zgodnie z podjętą w grudniu 2015 roku przez Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności
decyzją, dzień 5 kwietnia 2016 roku ogłoszono w Polsce „Dniem bez płacenia gotówką”. Była to pierwsza
polska edycja włoskiej inicjatywy „No Cash Day”, polegającej na dedykowaniu jednego dnia w roku promocji obrotu bezgotówkowego. Idąc za przykładem włoskiej inicjatywy, już w maju 2015 r., w ramach prac
Koalicji nad aktualizacją Programu Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 – 2020, zgłoszono taką inicjatywę, a w grudniu 2015 r. podczas posiedzenia plenarnego Koalicja przyjęła zaktualizowany Program Obrotu
Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 – 2020, uwzględniający ideę ogłoszenia „Dnia bez płacenia gotówką”. W
2016 r., akcja „No Cash Day” stała się inicjatywą ogólnoeuropejską, uzyskując patronat Parlamentu Europejskiego.
„Dzień bez płacenia gotówką” miał na celu promowanie wygodnych i bezpiecznych płatności bezgotówkowych, w szczególności zachęcanie do płacenia w tym dniu wyłącznie bez użycia gotówki. Dodatkowo, w
zamierzeniu inicjatywa ta powinna zachęcać do posiadania rachunku płatniczego i wykorzystywania elektronicznych instrumentów płatniczych te osoby, które nie posiadają jeszcze takiego rachunku i realizują
swoje płatności wyłącznie gotówką. Akcja ta stanowi świetny przykład edukacji na temat wygody, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej obrotu bezgotówkowego, co wpisuje się w główne cele, jakie w Programie
na najbliższe 5 lat stawia sobie Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Do tej inicjatywy
aktywnie włączyły się liczne instytucje, zarówno rządowe, jak i prywatne. Działania medialne w zakresie
promocji tej akcji przekazywane były za pomocą wszystkich kanałów medialnych (telewizja, radio, prasa),
jak również serwisów internetowych i społecznościowych (Facebook, Twitter). Oprócz oficjalnych komunikatów i depesz w serwisach PAP, tematowi temu poświęcono ponad 90 różnych relacji, publikacji i artykułów prasowych.
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W ramach „Dnia bez płacenia gotówką” odbyła się również konferencja „Obrót bezgotówkowy w Polsce –
gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, zorganizowana przez firmę będącą polskim partnerem akcji No Cash
Day. Konferencja ta skupiła przedstawicieli banku centralnego, administracji publicznej oraz przedstawicieli
rynkowych podmiotów zaangażowanych w obrót bezgotówkowy, a zakończyła się panelem dyskusyjnym,
podczas którego przedstawiciele wielu środowisk zaprezentowali swoje opinie dotyczące przyszłości gotówki i obrotu bezgotówkowego w Polsce.
Polskie obchody „No Cash Day” zostały odnotowane również na specjalnej stronie internetowej No Cash
Day28. Koalicja zarekomendowała kontynuowanie tej akcji w latach kolejnych, z możliwym włączeniem się
do niej jak największej liczby uczestników, z uwagi na to, iż dedykowanie jednego dnia w roku szczególnej
promocji obrotu bezgotówkowego stanowić będzie uzupełnienie działań edukacyjnych dla społeczeństwa
oraz będzie budowało większą powszechną świadomość na temat obrotu bezgotówkowego.
7.2.3. Akademia Dostępne Finanse
Narodowy Bank Polski w I półroczu 2016 r. kontynuował wieloletni program promocyjno-edukacyjny Akademia „Dostępne Finanse”, którego celem jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego i ograniczenie wykluczenia finansowego. Inicjatywa ta, zaplanowana na lata 2012 – 2016 i skierowana głównie do osób starszych, realizowana była w formie cyklu spotkań edukacyjnych w poszczególnych województwach.
W I połowie 2016 r. odbyło się ostatnie, 16 spotkanie inauguracyjne, które zostało zorganizowane w Radomiu.
W tym spotkaniu, z udziałem ekspertów z Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Związku Banków Polskich, uczestniczyło 40 Ambasadorów Obrotu Bezgotówkowego. Poprzez
udział ekspertów NBP, ZBP i BFG w spotkaniach z mediami (regionalna telewizja, radio i prasa) informacje
o ADF i obrocie bezgotówkowym trafiły do szerszego kręgu odbiorców na terenie Radomia i województwa
mazowieckiego szacowanego na ok. 25 000 odbiorców. Zadania wytyczone podczas spotkań inauguracyjnych realizowane były regionalnie w ramach drugiego etapu ADF, zwanego też Echem ADF. Bezpośrednie
zaangażowanie w realizację ADF przedstawicieli Oddziałów Okręgowych NBP jak również tzw. Ambasadorów Obrotu Bezgotówkowego, tj. osób cieszących się autorytetem w lokalnych środowiskach społecznych,
przynosiło pozytywne wyniki działań regionalnych podejmowanych w ramach tego projektu. Celem tych
działań było upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego rynku finansowego, w tym płatności bezgotówkowych, a tym samym eksponowanie korzyści związanych z obrotem bezgotówkowym.
Czteroletni okres realizacji projektu podsumowano w dniu 17 maja 2016 r. na konferencji „Akademia Dostępne Finanse − gala podsumowująca”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu NBP,
przedstawiciele Oddziałów Okręgowych – dyrektorzy i pracownicy zaangażowani w realizację ADF, przedstawiciele instytucji – patronów honorowych projektu oraz podmiotów wspierających NBP w realizacji projektu, a także najbardziej aktywni Ambasadorzy. W sumie w konferencji wzięło udział 220 osób.
Od inauguracji programu ADF, tj. od maja 2012 r., do końca czerwca 2016 r. w 16 spotkaniach inauguracyjnych udział wzięło prawie 1000 Ambasadorów, zaś w ramach tzw. Echa ADF realizowanego przez pracowników Oddziałów Okręgowych i Ambasadorów Obrotu Bezgotówkowego, zorganizowano 745 lokalnych

28

http://www.nocashday.org/2016/04/nocashday6-inside-europe-away-cash/
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spotkań z udziałem prawie 40 000 osób. Dzięki dużemu zainteresowaniu mediów lokalnych, zarówno spotkaniami inauguracyjnymi, jak i działaniami podejmowanymi w ramach Echa ADF, grono odbiorców treści
promocyjno-edukacyjnych ADF było znacznie szersze niż liczba osób biorących bezpośredni udział w spotkaniach i liczyło ponad 4 mln odbiorców.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektu ADF wskazują, że taka forma działań edukacyjno-promocyjnych to dobry i pożądany kierunek dotarcia z przekazem merytorycznym do polskiego społeczeństwa,
o czym świadczy zarówno skala zainteresowania, tj. prawie 40 tysięcy osób bezpośrednio uczestniczących,
jak i pozytywne opinie uzyskane z lokalnych środowisk. Na podstawie dotychczasowej praktyki można ocenić, że temat i forma realizacji ADF, jeśli chodzi o tę grupę docelową, sprawdziły się oraz przynoszą efekty
w postaci skutecznego dotarcia z informacją odpowiednio dostosowaną do seniorów. Dlatego też, na wyraźne życzenie seniorów, działania skierowane do osób starszych nadal będą kontynuowane w ramach Echa
ADF w formie cyklu spotkań edukacyjnych, połączonych z działaniami promującymi korzystanie z usług
bankowych.
Za działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektu Akademia Dostępne Finanse, NBP został wyróżniony przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK” Nagrodą Specjalną w rankingu „50 największych banków w Polsce, Edycja 2016” w kategorii „Mecenas edukacji finansowej” (nagroda została wręczona na Gali „Horyzontów Bankowości 2016” w dniu 20 czerwca 2016 r.).
Ocena działań na rzecz obrotu bezgotówkowego w I półroczu 2016 r.
Działania na rzecz upowszechniania obrotu bezgotówkowego w I półroczu 2016 r. należy ocenić pozytywnie.
Realizowano w szerokim zakresie działania zaplanowane w „Programie rozwoju obrotu bezgotówkowego
w Polsce na lata 2014 – 2020”, w tym w szczególności rozpoczęto szerokie działania na rzecz zwiększenia
obrotu bezgotówkowego w ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jednym z
istotnych działań, mających na celu ograniczenie barier mentalnych, jest projekt NBP pod nazwą Akademia
„Dostępne Finanse”, skierowany do osób starszych, który przyniosł bardzo pozytywne efekty. Program ten
został nie tylko bardzo pozytywnie odebrany przez grupę docelową (o czym świadczy prośba o kontynuację), ale znalazł także uznanie wśród instytucji działających na rynku finansowym.

7.3. Działania na rzecz wprowadzenia standardów SEPA
7.3.1. Działania związane z wprowadzaniem panaeuropejskiego polecenia przelewu – SEPA Credit
Transfer (SCT)
W I półroczu 2016 r. działania związane z wprowadzaniem paneuropejskich instrumentów płatniczych w
Polsce koncentrowały się głównie na monitorowaniu uruchomionego w dniu 28 stycznia 2008 r. paneuropejskiego polecenia przelewu – SEPA Credit Transfer (SCT) oraz funkcjonowaniu instrumentów SEPA w krajach UE. Polskimi uczestnikami schematu polecenia przelewu SEPA według stanu na koniec czerwca 2016 r.
było 30 banków na 64 działających (bez banków spółdzielczych).
Na koniec czerwca 2016 r. NBP był bankiem rozliczeniowym w obsłudze SCT dla 20 banków, które podpisały
z NBP umowę w sprawie uczestnictwa pośredniego w systemie STEP2 SEPA Credit Transfer, tj. dla takiej
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samej liczby banków jak na koniec II półrocza 2015 r. Przelewy SCT są przekazywane do EBA Clearing, będącego operatorem ww. systemu, przy wykorzystaniu systemu Euro Elixir w KIR S.A. Rozrachunek STEP2
SCT ma miejsce w systemie TARGET2.
Dzięki współpracy KIR S.A. z izbami rozliczeniowymi w ramach EACHA (European Automated Clearing House
Association) uczestnicy systemu Euro Elixir mają również możliwość realizacji transakcji SCT do wybranych
krajów bez konieczności posiadania statusu uczestnika systemu STEP2, prowadzonego przez EBA Clearing.
Według stanu na koniec czerwca 2016 r. KIR S.A. wymieniał w ten sposób zlecenia płatnicze w standardzie
SCT z trzema izbami partnerskimi, tj. Equens SE (Holandia i Niemcy), Iberpay (Hiszpania) i Borica
Bankservice AD (Bułgaria).
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8. Działania w zakresie nadzoru nad systemem
płatniczym
8.1. Działania w zakresie nadzoru nad systemami płatności
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 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 z późn. zm.), Prezes NBP wydaje zgodę na prowadzenie systemu płatności oraz na
dokonanie zmian w zasadach jego funkcjonowania. Ponadto, na podstawie tej samej ustawy, Prezes NBP
sprawuje bieżący nadzór nad zgodnością z prawem, sprawnością i bezpieczeństwem funkcjonowania systemów płatności.
W I półroczu 2016 r. Prezes NBP wydał dwie decyzje w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian
w zasadach funkcjonowania dwóch systemów płatności detalicznych, tj. systemu Elixir, prowadzonego
przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Systemu Płatności Mobilnych BLIK, prowadzonego przez Polski
Standard Płatności Sp. z o.o.
Pozostałe działania nadzorcze w I półroczu 2016 r. polegały przede wszystkim na bieżącym monitorowaniu
funkcjonowania systemów płatności z wykorzystaniem informacji pochodzących od operatorów systemów
płatności. Podejmowane działania miały u swej podstawy potrzebę zapewnienia przez operatorów systemów płatności zgodnego z prawem oraz sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów płatności, a
w konsekwencji – stabilnego funkcjonowania systemu płatniczego.

8.2. Działania w zakresie wydawania przez Prezesa NBP opinii ws. krajowych
instytucji płatniczych
Na mocy art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 poz. 873 z późn.
zm.) Prezes NBP wydaje dla KNF opinie w zakresie usługi płatniczej, wymienionej w art. 3 ust. 1 pkt 5 (usługa
acquiringu), którą zamierza świadczyć podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia KNF na świadczenie
usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. W tym celu KNF przekazuje Prezesowi NBP
kopię dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę (tj. wniosek o wydanie zezwolenia wraz załącznikami),
zgodnie z art. 61a ustawy o usługach płatniczych.
Działania prowadzone przez Prezesa NBP w zakresie opiniowania wniosków podmiotów, ubiegających się
o wydanie zezwolenia KNF na świadczenie usługi acquiringu, miały na celu ocenę, czy usługa ta będzie
świadczona w sposób sprawny i bezpieczny oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W I półroczu 2016 r. KNF nie przekazała do opinii Prezesa NBP żadnego nowego wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie, w charakterze krajowej instytucji płatniczej, usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 5 ustawy o usługach płatniczych. Jednocześnie w I półroczu 2016 r. finalizowano prace nad dwoma opiniami, złożonymi w 2015 r. Prezes NBP wydał opinie w przedmiocie świadczenia usługi acquiringu (jedną
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pozytywną i jedną negatywną), na podstawie dokumentacji otrzymanej z KNF w 2015 r. Ponadto, w I półroczu 2016 r. Prezes NBP, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, w związku z art. 106 § 1 i §5, art. 127 § 3 i art. 144
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), utrzymał w mocy uprzednio wydaną opinię negatywną.

8.3. Działania w zakresie nadzoru nad systemami rozliczeń i rozrachunku papierów
wartościowych
8.3.1. Wydawanie opinii
Podstawą prawną do wydania opinii Prezesa NBP w powyższych sprawach były przepisy art. 48 ust. 16 art.
i 66 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2014 r., poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którymi zmiany w powyższych regulaminach wymagają zasięgnięcia
przez KNF opinii Prezesa NBP.
W marcu 2016 r. Prezes NBP wydał pozytywne opinie w sprawie trzech wniosków KDPW_CCP S.A. skierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie zmian w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót
zorganizowany), Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) oraz Regulaminie Funduszu
Rozliczeniowego.
Przedmiotem wniosków KDPW_CCP S.A. dotyczących zmian w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) było przede wszystkim umożliwienie realizacji projektu uruchomienia przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń, których rozrachunek następuje w
euro.
Natomiast zmiany w Regulaminie funduszu rozliczeniowego obejmowały głównie dostosowanie jego regulacji do zmian w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), dotyczących w szczególności planowanego umożliwienia wnoszenia do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych
papierów wartościowych nominowanych w euro, jak również środków pieniężnych w euro.
8.3.2. Wniosek KDPW_CCP S.A. o rozszerzenie działalności
W dniu 18 grudnia 2014 r. – na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 i nast. rozporządzenia EMIR –
KDPW_CCP S.A. złożył do KNF wniosek o rozszerzenie zakresu obowiązującego zezwolenia wydanego decyzją KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. na świadczenie usług rozliczeniowych jako centralny kontrpartner (CCP).
Obecnie KDPW_CCP S.A. świadczy usługi rozliczeniowe na zasadach określonych w Regulaminie rozliczeń
transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w zakresie
klas instrumentów określonych w powyższym zezwoleniu KNF. Zgodnie z ww. wnioskiem, KDPW_CCP
S.A. zamierzała rozszerzyć działalność rozliczeniową m.in. o nominowane w euro instrumenty pochodne
rynku OTC.
W pierwszym półroczu 2016 r. była prowadzona wymiana korespondencji pomiędzy KNF a KDPW_CCP
S.A. w sprawie udzielenia wyjaśnień i uzupełnienia danych we wniosku KDPW_CCP S.A. o brakujące informacje. Przedstawiciele NBP uczestniczyli w przygotowaniu części pytań i wątpliwości przesyłanych przez
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KNF. W dniu 25 lutego 2016 r. KDPW_CCP S.A. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie swojego wniosku, mając na uwadze trwające w tym czasie odrębne postępowania w sprawie zatwierdzenia przez KNF zmian w regulaminach systemów prowadzonych przez tę spółkę w obrocie
zorganizowanym i niezorganizowanym, a także w Regulaminie funduszu rozliczeniowego. Po podjęciu zawieszonego postępowania, w dniu 24 czerwca 2016 r. KNF przesłała do członków Kolegium nadzorczego (w
którym uczestniczą przedstawiciele NBP) finalną wersję Raportu z oceny ryzyka KDPW_CCP S.A. W dniach
20 i 22 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Kolegium, które wydało pozytywną opinię na temat spełnienia
wymogów, ustanowionych w rozporządzeniu EMIR, przez KDPW_CCP w złożonym wniosku o rozszerzenie zakresu obowiązującego zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP. Pozytywna opinia
została wydana z zastrzeżeniem spełnienia przez KDPW_CCP S.A. określonych przez Kolegium warunków.
Finalna decyzja KNF akceptująca ww. wniosek KDPW_CCP S.A. została podjęta w dniu 9 sierpnia 2016 r.
Ocena działań nadzorczych w I półroczu 2016 r.
W zakresie krajowej infrastruktury systemów płatności działania nadzorcze skupiały się na opiniowaniu
zmian w zasadach funkcjonowania systemów płatności detalicznych. Działania nadzorcze NBP dotyczące
rynku schematów płatniczych koncentrowały się na aktywnym uczestnictwie w pracach nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu przyznanie
Prezesowi NBP kompetencji nadzorczych w stosunku do schematów płatniczych funkcjonujących na terytorium RP.
W zakresie krajowej infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej rynku kapitałowego działania nadzorcze
skupiały się na analizie i opiniowaniu zmian w zasadach funkcjonowania systemów rozrachunku i rozliczeń
papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., które zmierzały do umożliwienia realizacji
projektu uruchomienia przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń, których rozrachunek następuje w euro. Działania
nadzorcze dotyczyły również bieżącej współpracy z KNF w zakresie analizy dokumentacji zawartej we wniosku KDPW_CCP S.A. o rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych, jako centralny kontrpartner (w tym w szczególności Raportu z oceny ryzyka KDPW_CCP S.A.). Działania nadzorcze
dotyczyły również bieżącego monitorowania funkcjonowania ww. systemów, a także systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW S.A. i NBP (SKARBNET 4).
Zakres i intensywność działań nadzorczych nie odbiegały znacząco od działań w okresach poprzednich. Należy je ocenić pozytywnie.

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku

121

Wyniki wybranych badań i analiz w zakresie systemu płatniczego

9. Wyniki wybranych badań i analiz w zakresie
systemu płatniczego
9.1. Projekt badawczy nt. kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim
Narodowy Bank Polski w pierwszym półroczu 2016 r. kontynuował prace w ramach badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim. Badanie to jest oparte na badaniu kosztów instrumentów płatniczych, przeprowadzonym w latach 2009-2012 pod kierunkiem Europejskiego Banku Centralnego, w którym
wzięło udział 13 państw z Unii Europejskiej. Wyniki tego szeroko zakrojonego projektu zostały przedstawione w opublikowanym na stronie internetowej EBC w 2012 r. opracowaniu pt. „The social and private costs
of retail payment instruments. A European perspective”29. Ważnym punktem odniesienia jest także badanie przeprowadzone w 2007 r. przez Bank Norwegii, którego wyniki zostały opublikowane w 2009 r. w raporcie pt.
„Costs in the Norwegian Payment System”30.
W pierwszym półroczu 2016 r. przygotowano i przeprowadzono badanie kosztów instrumentów płatniczych
po stronie przedsiębiorstw handlowo-usługowych. Z uwagi na dużą liczbę przedsiębiorstw oraz potrzebę
zapewnienia reprezentatywności próby badawczej, dane zostały zebrane przez zewnętrzną agencję badawczą wyłonioną przez NBP w postępowaniu przetargowym. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o
kwestionariusz ankietowy oraz szczegółowy opis procedury badawczej opracowanych w NBP, we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
Ponadto sfinalizowano przygotowywanie kwestionariuszy ankietowych skierowanych do: banków, podmiotów infrastruktury płatniczej oraz firm CIT. Ukończono także opracowywanie szczegółowych instrukcji
ich wypełniania. Kwestionariusze ankietowe uzyskały pozytywne opinie eksperta zewnętrznego.
W Narodowym Banku Polskim został także sporządzony dokument pn. „Metodyka Projektu badawczego w
zakresie kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim”. Zawiera on: (1) główne założenia projektu badawczego, (2) charakterystykę kwestionariuszy ankietowych oraz zastosowanej klasyfikacji kosztów, (3) opis doboru próby badawczej oraz metod zbierania danych dla poszczególnych grup respondentów (NBP, banków,
podmiotów infrastruktury płatniczej, przedsiębiorstw handlowo-usługowych, firm CIT oraz konsumentów),
(4) wstępny opis sposobu ekstrapolacji danych oraz (5) informacje na temat szacunków liczby i wartości płatności gotówkowych w Polsce. Dokument ten w dniu 13 maja 2016 r. przekazano Członkom Zespołu roboczego
ds. badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim do zaopiniowania. Następnie materiał ten skierowano do zaopiniowania przez eksperta zewnętrznego. W ostatnim kroku metodyka badawcza została zatwierdzona przez Komitet Sterujący Projektem Badawczym w zakresie kosztów instrumentów płatniczych
na rynku polskim podczas spotkania, które odbyło się w NBP w dniu 15 czerwca 2016 r. Jej zatwierdzenie
umożliwiło podjęcie kolejnych etapów prac w ramach projektu badawczego, zgodnie z ramami czasowymi

H. Schmiedel, G. Kostova, W. Ruttenberg, The social and private costs of retail payment instruments. A European perspective, Occasional Paper Series No 137, www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf.
30 O. Gresvik, H. Haare, Norges Bank, Costs in the Norwegian payment system, Staff Memo 4/2009, http://www.norges-bank.no/Upload/Publikasjoner/Staff Memo/2009/Staff_Memo_0409.pdf.
29
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opisanymi w ww. dokumencie, w tym w szczególności wysłanie kwestionariuszy ankietowych respondentom.
Wyniki tego pierwszego w Polsce tak kompleksowego badania powinny przyczynić się do uzyskania ważnych szacunków dla polskiego rynku płatniczego w zakresie kosztów społecznych i prywatnych instrumentów płatniczych, ponoszonych przez poszczególne najważniejsze strony łańcucha płatności. Badanie to będzie miało także znaczenie dla całej polskiej gospodarki, ponieważ finalnie ma umożliwić oszacowanie całkowitych kosztów płatności, a także możliwych do uzyskania oszczędności w efekcie zmiany struktury płatności z gotówkowej na bezgotówkową.

9.2. Badanie możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych w administracji
publicznej
W I półroczu 2016 r. organizacja VISA zaprezentowała wyniki badania pt. „Opinie na temat współczesnych
sposobów płatności bezgotówkowych”, przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinia, w
szczególności dotyczących możliwości i rozwiązań w zakresie płatności bezgotówkowych w administracji
publicznej w Polsce31.
Z ww. badania wynika, że płacić kartą w urzędach administracji publicznej chciałoby 73% obywateli (36% zdecydowanie tak, 37% - raczej tak), a tylko 13% raczej nie jest zainteresowanych takim sposobem regulowania płatności, a jedynie 3% zdecydowanie nie chciałoby płacić kartą w urzędzie. Obecnie około 82% Polaków,
którzy w ciągu ostatniego roku załatwiali sprawy w urzędzie, nie skorzystało z płatności kartą. W 21% przypadków powodem nieskorzystania z tej formy płatności było przyzwyczajenie do płatności gotówką, ale aż
w 70% powodem był brak takiej możliwości, z uwagi na brak akceptacji płatności kartowych po stronie
urzędu. Wśród pozostałych powodów nieskorzystania z płatności kartą w urzędzie wskazano: 6% z uwagi
na prowizję i 8% z innych powodów.

9.3. Badanie otwartości na innowacyjne formy płatności
W I półroczu 2016 r. organizacja MasterCard opublikowała wyniki badania jakościowego zrealizowanego we
współpracy z domem badawczym MAISON & PARTNERS, którego głównym celem była diagnoza poziomu
otwartości polskich internautów na wykorzystanie nowoczesnych technologii w bankowości mobilnej32. Na
podstawie tych wyników wyodrębniono cztery grupy (segmenty) postaw i zachowań w obszarze nowoczesnych technologii i płatności bezgotówkowych. Aktywni Kartowicze i Aspirujący Zakupowicze to dwie
grupy charakteryzujące się dużą otwartością na nowoczesne płatności, natomiast niską otwartość przejawiają
Zagubieni Gotówkowicze i Racjonalni Pragmatycy.
Z badań wynika, że najliczniejszą grupę, tj. 35% badanych, stanowią Aktywni Kartowicze. Są to osoby zadowolone z życia, otwarte na nowości. Intensywnie korzystają z internetu, a płatności najczęściej realizują kartą
płatniczą. Cenią sobie wygodę i szybkość, i w związku z tym chętnie korzystają z rozwiązań, które im to
umożliwiają. Kolejną grupą (20% badanych), otwartą na nowoczesne płatności, są Aspirujący Zakupowicze.

31

http://www.arc.com.pl/arc_rynek_i_opinia_na_konferencji_sia-41999564-pl.html

32http://newsroom.mastercard.com/eu/pl/press-releases/badanie-mastercard-polscy-konsumenci-otwarci-na-cyfrowe-innowacje/
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Mimo niewielkich dochodów lubią wydawać pieniądze i chętnie wydają je na gadżety. Są otwarci na nowoczesne rozwiązania, lecz płatności częściej realizują gotówką niż kartą. Małą otwartość na nowoczesne formy
płatności prezentują Racjonalni Pragmatycy (20% badanych). Choć przekonali się do korzystania z kart płatniczych i płatności przelewem, to z rezerwą podchodzą do bardziej nowoczesnych metod, np. do płatności
mobilnych. Zagubieni Gotówkowicze to dość liczna grupa (24% badanych), która jest najmniej otwarta na
nowoczesne formy płatności. Osoby z tej grupy charakteryzują się nieufnością do świata nowoczesnych technologii, a co za tym idzie również do nowoczesnych sposobów płatności.
Wyniki badania wskazują, że karty płatnicze posiada większość internautów (81%), a prawie połowa aktywnie z nich korzysta (49% częściej płaci kartą niż gotówką). Jako elementy kluczowe przy wyborze sposobu
płatności internauci wskazali wygodę (64%) i szybkość (62%). Płacenie kartą jest postrzegane także jako bezpieczniejsze (68% wskazań dla płatności stykowych i 50% dla zbliżeniowych) niż wypłacanie gotówki z bankomatu (35%). Popularne wśród internautów jest również korzystanie z bankowości mobilnej (62% badanych). Coraz więcej osób korzysta także ze zbliżeniowych płatności mobilnych (8% badanych zadeklarowało,
że płaciło zbliżeniowo telefonem co najmniej raz, a ¾ tych, którzy wypróbowali ten sposób, jest z niego zadowolonych i chce nadal z niego korzystać). Za zakupy dokonywane w sklepach internetowych wśród badanej grupy respondentów najczęściej wybieraną formą płatności jest szybki przelew typu „pay-by-link”
(41%). Interesujące jest, że drugą najczęściej wybieraną przez internautów metodą jest opcja płatności za pobraniem (22%), z przelewów w formie przedpłaty na konto korzysta 20%, a z kart płatniczych jedynie 15%
badanych.

9.4. Badanie lojalności klientów banków detalicznych
Na początku 2016 r. firma doradcza Bain & Company opublikowała raport prezentujący wyniki badania pt.
„Lojalność klientów banków detalicznych”33. Badanie przeprowadzono w 17 krajach na próbie 115 tysięcy
osób i dotyczyło roku 2015. W Polsce w badaniu udział wzięło 7122 klientów banków. Badanie miało na celu
głównie ocenienie poziomu satysfakcji i lojalności klientów sektora bankowego i zostało oparte na metodologii Net Promoter Score (NPS). Metodologia ta bazuje na wskaźniku oceniającym różnicę pomiędzy promotorami, czyli klientami banków całkowicie zadowolonymi z oferowanych usług, a krytykami, czyli klientami
w ogóle niezadowolonymi z oferowanych usług.
Poza ww. główną częścią badania, zawiera ono również interesujące informacje dotyczące usług mobilnych.
W 2015 r. 28% respondentów wskazało dokonywanie operacji bankowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W 2013 r. ich udział wynosił jedynie 12% (wzrost o 16 punktów %). Ponadto badanie wykazało, że w
stosunku do 2013 r. (32%) zmalał do 21% (spadek o 11 punktów %) udział respondentów wskazujących dokonywanie transakcji bankomatowych, co pokazuje rozwój płatności bezgotówkowych oraz spadek znaczenia płatności gotówkowych. Co ciekawe, udział respondentów inicjujących transakcje w trybie online spadł
o 4 punkty procentowe w stosunku do 2013 r. i wynosił 46% w 2015 r. Wykres nr 81 przedstawia liczbę
interakcji klientów z bankiem w ujęciu procentowym w podziale na kanały bankowe w roku 2013 i 2015.

Komunikat prasowy: Jak Polacy korzystają z usług bankowych? https://infowire.pl/generic/release/310526/jak-polacy-korzystaja-z-uslug-bankowych/
33
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Wykres nr 81. Liczba interakcji w podziale na kanały bankowe

Źródło: Raport Bain & Company
Wykres pokazuje, że zdecydowana większość transakcji w 2015 r. odbywała się za pośrednictwem Internetu,
a transakcje inicjowane w placówkach banku (5%) oraz płatności inicjowane poprzez infolinię (1%) stanowią
coraz mniejszy, a nawet marginalny udział we wszystkich transakcjach realizowanych przez bank na rzecz
klientów. Jak wspomniano wcześniej, wskazuje to na dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych oraz
rozwój kanałów elektronicznych, służących do ich dokonywania. Potwierdza to również fakt, że wg badania
aż 55% osób korzystało w 2015 r. jednocześnie z wielu kanałów bankowych (omnikanałowość), co było wynikiem o 7 punktów procentowych wyższym niż w 2013 r.
Klientom banków zadano również interesujące pytanie, czy bardziej odczuliby brak telefonu niż portfela.
Wyniki odpowiedzi prezentuje wykres nr 82.
Wykres nr 82. Portfel fizyczny versus telefon

Źródło: Raport Bain & Company
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Wyniki wskazują, że 63% wszystkich respondentów bardziej odczułoby brak telefonu niż portfela (w przypadku respondentów w wieku od 18 do 24 lat odsetek ten rośnie aż do 74%). Co ciekawe jednak, również
starsze pokolenia cenią sobie bardziej telefon komórkowy niż tradycyjny portfel.
Wszystkie przywołane wyniki pokazują, jak szybko rozwijają się kanały płatności bezgotówkowych oraz jak
coraz mniej ważne stają się dla społeczeństwa tradycyjne formy płatności i kanały dostępu.

9.5. Badanie możliwości ograniczania szarej strefy poprzez płatności elektroniczne
W kwietniu 2016 r. został przygotowany przez Ernst & Young Global Limited (EY) na zlecenie MasterCard
raport pt. „Ograniczanie szarej strefy poprzez płatności elektroniczne”34, który jest częścią szerszego opracowania zawierającego indywidualne raporty obejmujące osiem krajów Europy Środkowej i Południowej
(Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Serbii, Słowacji i Słowenii). W raporcie EY oszacowano wielkość szarej strefy oraz zaprezentowano potencjalny wpływ różnych rozwiązań regulacyjnych
ograniczających to zjawisko. Wyniki EY są zbliżone do szacunków centralnych urzędów statystycznych i są
znacząco niższe niż wyniki niektórych badaczy (m.in. F. Schneidera). Podczas prac nad raportem, EY rozwiązał liczne problemy metodyczne, w tym arbitralność decyzji badaczy, które w wielu przypadkach doprowadzały, zdaniem EY, do znaczącego przeszacowania wielkości szarej strefy.
Według szacunków EY w Polsce w 2004 r. szara strefa wynosiła 19% PKB, następnie malała, a od 2008 r.
utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 13% PKB. W 2014 r. osiągnęła poziom 12,4% PKB, czyli ok. 214 mld
zł. Całkowite wyeliminowanie szarej strefy w Polsce mogłoby przynieść znaczący wzrost dochodów sektora
finansów publicznych.
Ewolucję wielkości szarej strefy w Polsce przedstawiono na wykresie nr 83.

34

Raport http://www.ey.com/PL/pl/Services/Tax/VAT--GST-and-Other-Sales-Taxes/electronic-payments
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Wykres nr 83. Ewolucja szarej strefy w Polsce

Źródło: Obliczenia EY Polska
Szara strefa zazwyczaj powiększa lukę podatkową, ponieważ stanowi ona część faktycznej (choć nieobserwowanej) aktywności gospodarczej, która powinna być opodatkowana. EY oszacował, że na 42,5 mld zł luki
w VAT w 2013 r. składało się około 24 mld zł strat z tytułu szarej strefy, 15,3 mld zł z powodu wyłudzeń
podatku (zakładając, że w Polsce występuje podobny poziom wyłudzeń jak w UE) i 3,2 mld zł z pozostałych
przyczyn (spory interpretacyjne, bankructwa podatnika czy błędy rozliczeń).
Wspólnym elementem szarej strefy dla większości nierejestrowanych transakcji jest to, że są one realizowanie
w formie gotówkowej. Z tego punktu widzenia autorzy badania podzielili szarą strefę na:


aktywną szarą strefę, w której obie strony zyskują na zapłacie gotówką i niezarejestrowaniu transakcji –
przykład: usługa budowlana dostarczona po obniżonej cenie, ale bez wystawienia faktury. W tej sytuacji
gotówka jest „konsekwencją”, gdyż obie strony świadomie korzystają z dodatkowego zysku i dążą do
ukrycia transakcji poprzez płatność gotówką. Możliwym środkiem zapobiegawczym takiemu działaniu
jest wprowadzenie kontroli i egzekwowanie przepisów (np. inspekcje pracy).



pasywną szarą strefę, w której na zapłacie gotówką i niezarejestrowaniu transakcji korzysta tylko jedna
strona - przykład: konsument płaci za usługę (np. w restauracji) regularną cenę, ale paragon nie jest wystawiany. Brak otrzymania paragonu nie wpływa na cenę zapłaconą przez klienta, ale umożliwia usługodawcy ukrycie transakcji i osiągnięcie dodatkowych korzyści z tytułu niezapłacenia podatku. W tym
przypadku płatność gotówkowa jest „źródłem”, czynnikiem sprzyjającym niezarejestrowaniu transakcji.
Możliwym środkiem zapobiegawczym takiemu działaniu jest wprowadzenie zachęt czy innych mechanizmów promujących płatności elektroniczne, które mogłoby istotnie ograniczyć możliwości ukrycia
transakcji, a tym samym sprzyjać obniżeniu pasywnej szarej strefy. Równocześnie badanie EY pokazało,
że w przypadku wszystkich 8 analizowanych krajów w Europie Środkowej i Południowej za zdecydowaną większość nierejestrowanych transakcji gotówkowych odpowiadają płatności w pasywnej szarej
strefie).
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Na wykresie nr 84 przedstawiono niezarejestrowane transakcje gotówkowe w Polsce (pasywna szara strefa).
Wykres nr 84. Pasywna szara strefa w Polsce

Źródło: Obliczenia EY Polska

Największe udziały w pasywnej szarej strefie ma żywność, napoje i wyroby tytoniowe (44,4%). Wynika to
przede wszystkim z dużego udziału tego sektora w koszyku zakupowym oraz w częstotliwości dokonywania zakupów głównie w formie gotówkowej, za niskie kwoty dokonywane na lokalnych bazarach i targowiskach oraz w małych sklepach niewyposażonych w terminale płatnicze.
Szara strefa funkcjonuje dzięki anonimowości pieniądza w gotówce. Takiej możliwości nie daje już pieniądz
bezgotówkowy. Stąd jednym z narzędzi, w jaki sposób kraje UE, w tym Polska, mogą ograniczyć szarą strefę,
jest zdaniem autorów raportu, wypieranie płatności gotówkowych poprzez promowanie płatności elektronicznych lub przez zwiększanie udziału zarejestrowanych płatności gotówkowych w transakcjach konsumenckich. Ważnym aspektem w procesie promowania płatności bezgotówkowych jest upowszechnianie infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych, co prowadzi do ograniczenia płatności gotówkowych i tym samym obniżenia pasywnej szarej strefy.
Jak wynika z badań EY, wzrost bezgotówkowych transakcji płatniczych w Polsce o 100% doprowadziłby do
spadku szarej strefy (części pasywnej) o 2,3% PKB i do wzrostu dochodów sektora finansów publicznych o
0,4% PKB.
Wśród potencjalnych działań, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia pasywnej szarej strefy, w badaniu EY wymieniono:
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obowiązek wypłaty wynagrodzeń (rozwiązanie stosowane np. w Chorwacji i Słowenii) oraz świadczeń, w tym emerytalnych (rozwiązanie stosowane w Danii i Szwecji) w formie elektronicznej – prowadzi do zmniejszenia wolumenu płatności gotówkowych dokonywanych przez konsumentów, co
powoduje kurczenie się pasywnej szarej strefy oraz wzrost dochodów sektora finansów publicznych,



ustalenie progów dla maksymalnych konsumenckich płatności gotówkowych (rozwiązanie stosowane w Bułgarii, Słowacji i Czechach – progi na wysokim poziomie, w niektórych z tych krajów
przyjęcie płatności konsumenckich powyżej określonego progu jest dopuszczalne, ale generuje wiele
obowiązków administracyjnych dla sprzedawcy),



obowiązek posiadania i korzystania z terminali płatniczych POS – prowadzi do upowszechniania
infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych oraz do zwiększenia popularności płatności elektronicznych i ograniczenia płatności gotówkowych, co z kolei przyczynia się do obniżenia
pasywnej szarej strefy,



obowiązek posiadania i korzystania z kas fiskalnych (rozwiązanie stosowane w Polsce), w tym coraz
częstsze połączenie kas on-line z serwerami organów podatkowych (rozwiązanie stosowane m.in. w
Chorwacji Serbii, Słowacji i Węgrzech),



zachęty podatkowe dla sprzedawców,



zachęty podatkowe dla konsumentów – konsumenci są wynagradzani za płatności kartą w formie
cash-back, co prowadzi do wypierania płatności gotówkowych i do spadku pasywnej szarej strefy
(koszty regulacji pokrywane byłyby m.in. przez rząd),



loterie paragonowe,



podatek od wypłat z bankomatów.

Z szacunków EY wynika, że koszty niektórych z ww. wymienionych rozwiązań mogą być znaczące, ale za
to korzyści powinny być znacznie większe, co w dalszej perspektywie może doprowadzić do stopniowego
ograniczenia szarej strefy oraz wzrostu dochodów sektora publicznego.

9.6. Badanie wpływu płatności elektronicznych na wzrost gospodarczy
W maju 2016 r. firma Moody’s Analytics opublikowała przygotowany na zlecenie Visa Inc. raport badawczy
na temat wpływu płatności elektronicznych na wzrost gospodarczy35 w 70 krajach świata (których PKB stanowiło łącznie 95% światowego PKB) w latach 2011-2015, w tym dla Polski. Wyniki tego badania wskazują,
że dzięki upowszechnieniu płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w analizowanym okresie PKB wzrósł w tych krajach łącznie o 296 mld dolarów.
Badanie dostarczyło również interesujących danych dla Polski. Polska znalazła się w gronie krajów, dla których rozwój płatności elektronicznych przyniósł najwięcej korzyści. Wzrost powszechności użycia płatności
elektronicznych w Polsce przyczynił się do dodatkowego wzrostu polskiego PKB aż o 4,3 mld dolarów. Ponadto w latach 2011-2015 rozwój płatności elektronicznych przy użyciu kart spowodował dodatkowy wzrost
PKB w Polsce średnio o 0,19% rocznie, co było wynikiem blisko dwukrotnie wyższym niż przeciętny roczny
przyrost PKB z tego tytułu we wszystkich 70 analizowanych krajach.

M. Zandi, S. Koropeckyj, V. Singh, P. Matsiras; The Impact of Electronic Payments on Economic Growth;
https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/visa-everywhere/global-impact/impact-of-electronic-payments-on-economicgrowth.pdf
35
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Zgodnie z wynikami tego badania, rozwój obrotu bezgotówkowego przyczynił się również do powstawania
nowych miejsc pracy w Polsce. Średnioroczny przyrost miejsc pracy w badanym okresie wynosił 30,42 tys.
miejsc pracy (wzrost ten wynosił w 2012 r. 19,22 tys., w 2013 r. 24,43 tys., w 2014 r. 36,21 tys., a w 2015 r. aż
41,84 tys.).
Raport zakończony jest wnioskami, według których zwiększenie użycia elektronicznych płatności przyśpiesza konsumpcję oraz wzrost PKB. W szczególności, wzrost płatności elektronicznych pozytywnie wpływa
na wydajność gospodarki, obniża koszty transakcji i usprawnia przepływ towarów i usług. Płatności elektroniczne zwiększają również pewność i bezpieczeństwo konsumentów oraz umożliwiają społeczeństwu łatwiejszy dostęp do kredytów. Ponadto popularyzacja płatności elektronicznych zwiększa korzyści dla rządu
poprzez pobieranie potencjalnie większych podatków dzięki bardziej czytelnym i przejrzystym transakcjom.

9.7. Badanie dotyczące postrzegania wykluczenia finansowego
W czerwcu 2016 r. MasterCard przedstawił wyniki badania nt. postrzegania włączenia finansowego jako
elementu wyrównującego szanse społeczne36. Badanie uwzględniło również powiązanie pomiędzy wykluczeniem finansowym i cyfrowym. Badanie zostało przeprowadzone w 10 europejskich krajach, w tym także
w Polsce na grupie 10 tys. konsumentów. Badanie na zlecenie MasterCard przeprowadziła firma badawcza
Norstat w formie wywiadów za pośrednictwem Internetu w dniach 5-18 maja 2016 r.
Według badania 77% respondentów w Polsce uważało, że włączenie finansowe (będące przeciwieństwem
wykluczenia finansowego) jest ważnym elementem budowania otwartego i dającego równe szanse społeczeństwa (wartość średnia dla tego pytania wynosiła 74%). Jako czynniki wyrównujące szanse społeczne
Polacy wskazali również dostęp do edukacji (90%), równe szanse obu płci (84%), wolność podróżowania i
przemieszczania się (87%), dostęp do produktów i usług finansowych (78%) czy też wolność w wyborze
pracy (75%). Zgodnie z wynikami tego badania, Polacy są najbardziej usatysfakcjonowanym krajem pod
względem dostępu do rozwiązań finansowych (74% wskazań w Polsce wobec 63% w badanych krajach w
Europie). Ponadto, zdaniem badanych Polaków, najważniejszą przyczyną wykluczenia finansowego jest
brak umiejętności zarządzania pieniędzmi (44% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi), a następnie brak
zaufania do banków (42% wskazań) oraz różnice w poziomie dochodów (41% wskazań).
Badanie dostarczyło również bardzo ciekawych informacji dotyczących postrzegania Polaków w zakresie
zaawansowania korzystania z usług finansowych. Na pytanie „każdy, kogo znam, ma rachunek bankowy”
jedynie 39% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, podczas gdy posiadanie konta deklarowało aż 85%
respondentów. Średnia wartość dla badanych krajów europejskich w tym zakresie wynosi 82%. Co więcej,
Polacy (83%) najchętniej w Europie (69%) korzystają z nowych technologii płatniczych. Warto zaznaczyć, że
w każdym z badanych aspektów dotyczących zaawansowania w korzystaniu z nowych technologii Polacy
prezentowali się korzystniej niż wartości średnie dla krajów europejskich objętych badaniem.

Badanie MasterCard: Polacy czują się mniej wykluczeni finansowo niż inni Europejczycy (informacja prasowa); http://newsroom.mastercard.com/eu/pl/press-releases/badanie-mastercard-polacy-czuja-sie-mniej-wykluczeni-finansowo-niz-inni-europejczycy/
36
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Badani Polacy uważali ponadto, że w Polsce kobiety i mężczyźni mają równe szanse (60%), a za przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu powinien odpowiadać rząd (65%) oraz banki (62%). Ponadto, w celu zapobiegania wykluczeniu należy edukować społeczeństwo (59%), wprowadzić odpowiednie prawo (32%) oraz
budować infrastrukturę (31%). Polacy, pytani o korzyści wynikające z włączenia finansowego, wskazywali
na łatwiejsze opłacanie rachunków i większą elastyczność w płaceniu za zakupy, w tym zakupy online. Rzadziej wskazywali na korzyści wynikające dla ogółu społeczeństwa takie jak przyspieszenie wzrostu gospodarczego czy też wyrównanie szans społecznych.
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ADF – Akademia Dostępne Finanse
BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BIS – Bank for International Settlements – Bank Rozrachunków Międzynarodowych
CCP – Central Counterparty - partner centralny, tj. podmiot, który staje się jedynym kupującym dla wszystkich
sprzedających i jedynym sprzedającym dla wszystkich kupujących
CDPW – Centralny Depozyt Papierów Wartościowych
CIT - Cash-in-transit - firmy transportujące i obsługujące gotówkę
CSDR - Central Securities Depositories Regulation - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w
sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych
depozytów papierów wartościowych oraz zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012
DCA – Dedicated Cash Accounts – Dedykowane Rachunki Pieniężne
DOK – Departament Operacji Krajowych
DSP – Departament Systemu Płatniczego NBP
EACHA – European Automated Clearing House Association (Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych)
EBA – European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
EBC – Europejski Bank Centralny
EMIR – European Market Infrastructure Regulation – Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów
transakcji
EMV – Europay, MasterCard, VISA – standard określający specyfikację techniczną dla obrotu kartowego, z
wykorzystaniem kart elektronicznych z mikroprocesorem
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
ESMA - European Securities and Markets Authority - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych
EUR - euro
HCE - Host Card Emulation – technologia umożliwiająca dokonanie płatności zbliżeniowo telefonem
GPW S.A. – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
IOSCO – International Organization of Securities Commissions – Międzynarodowa Organizacja Komisji
Papierów Wartościowych
ITS - Implementing Technical Standards - regulacyjne standarty wykonawcze będące uzupełnieniem
rozporządzenia EMIR opracowane w ramach ESMA
KDPW S.A. – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KDPW_CCP S.A. – izba rozliczeniowa prowadząca działalność w zakresie rozliczania transakcji
zawieranych na krajowym rynku finansowym, posiadająca status kontrahenta centralnego (CCP), który z
chwilą przyjęcia transakcji do rozliczenia wstępuje w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji, stając
się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego
KE – Komisja Europejska
KGU SORBNET2 – Krajowa Grupa Użytkowników SORBNET2
KIR S.A. – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
MF – Ministerstwo Finansów
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MiFID II - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
in-strumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE
MiFIR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012
MIPC - Market Infrastructure and Payments Committee
MMS2 - Moduł monitorujący systemu SORBNET2 – aplikacja udostępniana przez NBP uczestnikom
systemu SORBNET2 umożliwiająca monitorowanie zleceń i zarządzanie rachunkiem
NBP – Narodowy Bank Polski
NFC - Near Field Communication – krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard
komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych
PAD - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
przejrzystości i porównywalności opłat związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego, przenoszenia
rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
PE – Parlament Europejski
PFMIs – Principles for financial market infrastructures – Zasady dotyczące infrastruktur rynku finansowego
PLN – polski złoty
POS – point of sale – punkt handlowo-usługowy
PROB – Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
PSD2 - Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2006/48/WE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę
2007/64/WE
P2P – person to person – płatność (transakcja) dokonywana pomiędzy osobami fizycznymi
RPW – Rejestr Papierów Wartościowych funkcjonujący do dnia 12 kwietnia 2015 r.
RSP – Rada ds. Systemu Płatniczego
RTGS – Real Time Gross Settlement - rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym
RTS – Regulatory Technical Standards – regulacyjne standarty techniczne i wykonawcze będące uzupełnieniem
rozporządzenia EMIR opracowane w ramach ESMA
SCT – SEPA Credit Transfer (polecenie przelewu w standardzie SEPA)
SEPA – Single Euro Payment Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro
SIM - Subscriber Identity Module - plastikowa karta chipowa z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem
SKARBNET4 – system rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez NBP funkcjonujący od
dnia 13 kwietnia 2015 r.
SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
SORBNET – System Obsługi Rachunków Banków – wersja sieciowa, polski system RTGS dla płatności w
złotych, funkcjonujący do dnia 9 czerwca 2013 r.
SORBNET2 – nowa generacja systemu SORBNET, funkcjonujący od dnia 10 czerwca 2013 r.
SORBNET-EURO – polski system RTGS dla płatności w euro, funkcjonujący do dnia 18 listopada 2011 r.
SSP – Single Shared Platform - wspólna platforma technologiczna systemu TARGET2
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej
Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej
T2S – TARGET2-Securities – paneuropejska platforma rozrachunku papierów wartościowych
TARGET2 - Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System – transeuropejski
zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym
UE – Unia Europejska

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku

133

Wykaz stosowanych skrótów

TARGET2-NBP – polski komponent systemu TARGET2
TR – Trade Repository – repozytorium transakcji
ZBP - Związek Banków Polskich
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