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Agenda

1.

Rynek obrotu gotówki

• Obieg gotówkowy

• Struktura pobieranych i odprowadzanych banknotów oraz monet

• Odprowadzanie banknotów i monet do NBP   

2.

Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach

• Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP

• Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 31/2013 Prezesa NBP

• Umowy 

3. Ograniczenie kosztów gotówki – prace realizowane w NBP
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1. Rynek obrotu gotówki

3Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce



Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce 4

Prognozy obiegu sporządzane przez 

Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP 

nie stanowią oficjalnych prognoz NBP 

% mld zł

2016 15% 187

2017 13% 211

Rok 

Prognoza obiegu 

gotówkowego

OBIEG - liczba (lub wartość) banknotów i 

monet powszechnego obiegu 

pozostająca w obiegu gotówkowym na 

koniec każdego kwartału,  pomniejszona 

o liczbę (lub wartość) banknotów i monet:

• znajdujących się w kasach i 

skarbcach NBP,

• złożonych przez NBP do depozytu w 

skarbcach innych banków,

• wycofanych przez NBP z obiegu z 

uwagi na stopień ich zużycia.



Rynek obrotu gotówki – stan obecny 
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Banknoty – słaby trend malejący liczby odprowadzonych do NBP banknotów oraz liczby banknotów pobieranych z NBP, przy 

jednoczesnym wzroście liczby banknotów w obiegu od grudnia 2012 r. do lipca 2016 r. o 56%

Monety - słaby trend rosnący liczby odprowadzanych do NBP monet przy jednocześnie trendzie rosnącym

pobieranych monet

Kluczową rolę w obrocie gotówkowym pełni 11 podmiotów, które generują ok. 80% przychodów i rozchodów banknotów i monet 



Rynek obrotu gotówki – stan obecny 
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Wskaźnik rotacji* banknotów i monet obniża się systematycznie z kwartału na kwartał
* częstotliwość powrotu banknotów i monet do NBP

rotacja 

w cyklach 

rotacja 

w dniach

banknoty 1,23 297

monety 0,039 9 433

Popyt na monety niskich nominałów 1, 2, 5 gr praktycznie jest 

niezależny od faktycznych potrzeb (w II kw. 2016 r. pobrano tych 

monet o 149 909 600 szt. więcej niż odprowadzono do NBP)

„Znikanie” niskich nominałów z obiegu = znaczący koszt dla 

uczestników obrotu gotówkowego

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

2012 101% 98% 91% 76% 52% 30% 19% 11% 3%

2013 101% 98% 94% 83% 63% 41% 31% 18% 5%

2014 98% 91% 91% 79% 53% 40% 21% 14% 3%

2015 63% 83% 88% 74% 46% 35% 17% 18% 6%

Relacja przychodów do rozchodów monet do/z NBP
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Rynek obrotu gotówki – jakość odprowadzanych znaków pieniężnych

Różnice stwierdzone w odprowadzeniach gotówki w II kw. 2016 r.

(Liczba różnic oznacza liczbę protokołów dla stwierdzonych różnic - na jeden protokół może przypadać kilka sztuk banknotów lub monet)

Różnice są wynikiem zidentyfikowania:

 nadwyżek

 niedoborów

 banknotów i monet podejrzanych co do autentyczności 

 banknotów i monet niepodlegających 100% wymianie

 „zamiany” nominałów

Indywidualne raporty kwartalne przekazywane do banków przez NBP



2. Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach
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Przepisy regulujące kwestie związane z obrotem gotówki

Opublikowane Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP

z dn. 17.08.2016 r.,  określające w szczególności sposób i tryb:

• formowania opakowań banknotów i monet przez producentów

• przeliczania, sortowania i pakowania banknotów i monet oraz 

oznaczania ich opakowań przez banki

• wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków 

w banknoty i monety

1

Umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej3

2
Zarządzenie nr 31/2013 Prezesa NBP 

z dn. 17.12.2013 r., określające zasady i tryb wymiany znaków 

pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być 

prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP 

Projekt zmian zarządzenia opiniowany przez uczestników rynku

Źródło:

1) Raport PwC - Rynek handlu detalicznego w Polsce (2015)

2) Dane DSP - Bankomaty (dane wg operatorów bankomatów): Liczba 

bankomatów oraz liczba i wartość transakcji przeprowadzanych w 

bankomatach (I kw. 2016 r.)
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Zarządzenie nr 19/2016 
zastępujące

zarządzenie nr 19/2007

szereg drobnych, 
redakcyjnych 

zmian

zmiany 
systemowe

Kwestie 

fundamentalne dla 

obrotu gotówkowego, 

uregulowane od lat w 

większości państw

 Przekazywanie przez banki do 

NBP informacji nt. obrotu 

gotówkowego w Polsce

 Kryteria oceny jakości obiegowej 

banknotów 

 Wymagania, jakie powinny 

spełniać urządzenia i sposób 

klasyfikacji banknotów 

 Obowiązek przeprowadzania co 

najmniej raz w roku testów 

urządzeń przez banki, w których 

będzie mógł uczestniczyć NBP Rosnąca liczba urządzeń samoobsługowych  

 Outsourcing czynności bankowych związanych z gotówką z banków 

do firm CIT oraz konsolidacja firm w tym sektorze, zwiększająca ich 

pozycję konkurencyjną w stosunku do banków 

 Koncentracja transakcji gotówkowych w dużych sieciach handlu 

detalicznego

 Brak ram regulacyjnych odnoszących się do nowych 

instytucjonalnych uczestników obrotu gotówkowego

 Presja na obniżenie kosztów operacji gotówkowych

Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach – zarządzenie nr 19/2016 

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce
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Możliwość pakowania 

banknotów w paczki niepełne 

i w półwiązki niepełne

Strumienie banknotów 
odprowadzanych do NBP

Nadające się do obiegu

Nienadające się do obiegu

Nienadające się do 

maszynowego 

sortowania

Dotychczasowe 

zarządzenie

nr 19/2007

Nowe 

zarządzenie 

nr 19/2016

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach – zarządzenie nr 19/2016 
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Kryteria stosowane do oceny jakości obiegowej banknotów

Ocena jakości obiegowej banknotów

Ręcznie Przy użyciu 
urządzeń 

Urządzenia obsługiwane 
przez pracownika lub 
zespół pracowników 

(sortery, urządzenia do sprawdzania 
autentyczności banknotów, 

urządzenia kasjerskie)

Urządzenia obsługiwane 
przez klienta 

Z możliwością identyfikacji 
klienta 

(np. wpłatomaty, recyklery, 
urządzenia do przyjmowania i 

wydawania banknotów) 

Pozostałe urządzenia 
wydające banknoty 

(z funkcją weryfikacji 
autentyczności i jakości 

obiegowej) 

Klasyfikacja wg kategorii:

• kat.1 - przedmioty nierozpoznane jako 

banknoty waluty polskiej 

• kat. 2 - banknoty podejrzane co do 

autentyczności

• kat. 3 - banknoty o niepotwierdzonej 

autentyczności

• kat. 4 - banknoty rozpoznane jako 

autentyczne i nadające się do obiegu 

• kat. 5 - banknoty rozpoznane jako 

autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Możliwość stosowania 

przez NBP 

innych kryteriów oceny 

jakości obiegowej 

banknotów niż określone 

w zarządzeniu 

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach – zarządzenie nr 19/2016 



Testy urządzeń
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Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach – zarządzenie nr 19/2016 

Testy urządzeń wykonywane co najmniej raz w roku

Możliwość uczestnictwa przedstawiciela NBP w testach

Testy urządzeń przeprowadzane będą w oparciu o wytyczne 
określające sposób i tryb ich wykonywania

Bezpłatne udostępnianie profesjonalnych zestawów banknotów 
przygotowanych przez NBP w celu dokonania testów urządzeń 
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Przekazywanie informacji nt. rynku obrotu gotówkowego w Polsce

Projekt sprawozdania kwartalnego

Pilotaż sprawozdawczości jest realizowany 

z sukcesem z udziałem uczestników rynku od 

II połowy 2015 r.  

Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach – zarządzenie nr 19/2016 

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Bieżąca informacja na temat skali recyclingu oraz 

przyczynach zmian stanów gotówki w kasach 

banków 
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Przepisy przejściowe  

Kryteria oceny jakości 
obiegowej banknotów

Dostosowanie 
urządzeń do 

wprowadzonych 
wymogów kwalifikacji 

jakościowej

Wymóg 
sprawozdawczy w 

zakresie obrotu 
gotówkowego 

Stosowanie etykiet na 
pudła producenckie 

Stosowanie plomb 
metalowych lub z 

tworzywa sztucznego,  
worków przesyłowych i 
zbiorczych bez kapsli, 

przywieszek do worków 
przesyłkowych oraz 

opasek na banknoty z 
kolorowym nadrukiem 

1lipca 2018 r. 1lipca 2018 r.

30 czerwca 2018 r.
do wyczerpania 

zapasów

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Perspektywy rozwoju wynikające ze zmian w przepisach – zarządzenie nr 19/2016 
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Publikacja na stronie internetowej 

NBP Rekomendowanych 

standardów postępowania z 

banknotami w obrocie gotówkowym 

Nowe zarządzenie - kryteria oceny 

jakości obiegowej banknotów, testy 

urządzeń, sprawozdawczość

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Sukcesywne wprowadzanie zmianStyczeń 

2015

Lipiec 

2018
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Harmonogram dalszych działań

Międzynarodowe standardy GS1

Odprowadzanie banknotów w 

jednym strumieniu (tj. banknoty 

nadające się i nienadające się do 

obiegu łącznie)

Wieloorientacyjne

sortowanie banknotów

Depozyt dwustronny

Zarządzenie nr 19/2016

Wydzielenie strumienia 

banknotów nienadających 

się do maszynowego 

sortowania

Testy urządzeń

Kryteria stosowane do oceny 

jakości obiegowej banknotów

Wymóg 

sprawozdawczy w 

zakresie obrotu 

gotówkowego 

Dostosowanie parku maszynowego    NBP i uczestników rynku

I 2017 r. VII 2018 r. Planowane 2018/2019 

Obecnie brak zainteresowania 

banków i firm CIT depozytem
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Planowane zmiany w umowach o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej

Dostosowanie umów do zmian 
opublikowanego zarządzenia 

nr 19/2016 Prezesa NBP 

zamieszczanie na 
opakowaniach banknotów i 

monet nazwy przedsiębiorcy, 
w przypadku powierzenia 
przez bank wykonywania 
czynności przeliczania, 
sortowania, pakowania i 
oznaczania opakowań 

banknotów i monet

Tryb postępowania w 
przypadku zidentyfikowania 

różnic
Rotacja depozytu 

obowiązek pobierania 
waluty polskiej z depozytu 

minimum 1 / kwartał   

1 2 3

Styczeń 2017
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1. Przegląd regulacji w zakresie wymiany zniszczonych banknotów 

2. Dostosowanie do zmian opublikowanego zarządzenia Prezesa NBP nr 19/2016 
(banknoty nienadające się do maszynowego sortowania)

3. Zmiana wysokości prowizji

4. Zmiana trybu wymiany znaków pieniężnych w stosunku do banków i firm CIT

5. Wyłączenie z wymiany monet uszkodzonych przez urządzenia deformujące 

Projekt zmian zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NBP nr 31/2013



Tryb wymiany zniszczonych banknotów stosowany w innych państwach 
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Węgry - Magyar Nemzeti Bank

 Banknoty uszkodzone (banknot niepełny - fragment, rozdarty, zabrudzony, sklejony 

taśmą),  podlegają wymianie w BC, instytucji kredytowej lub w placówce pocztowej

 Instytucje kredytowe oraz urzędy pocztowe nie są zobligowane do przyjmowania do 

wymiany banknotów, których autentyczność lub wartość nominalna nie mogą być 

jednoznacznie stwierdzone

 Wymianie podlega fragment banknotu, którego powierzchnia wynosi minimum 50% 

autentycznego banknotu (warunek dotyczy również zabrudzeń powstałych wskutek 

oddziaływania substancji chemicznych) 

 Fragmenty banknotów mniejsze niż 50% są przechowywane w BC przez 30 dni 

kalendarzowych  (w tym czasie wnioskodawca może przedstawić inne fragmenty 

danego banknotu w celu dokonania wymiany; po upływie tego okresu 

przechowywany fragment jest niszczony)

BC nie pobiera od wnioskującego opłaty za wymianę banknotów

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce



Tryb wymiany zniszczonych banknotów stosowany w innych państwach 
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Wielka Brytania – Bank of England

 Banknoty uszkodzone, zniszczone, w tym zanieczyszczone substancjami 

pochodzącymi z bezpiecznych pojemników służących do transportu wartości, 

należy odesłać do oddziału Banku Centralnego w Leeds

 Wymianie podlega banknot, którego co najmniej 50% pozostaje nienaruszone. 

Rocznie BC rozpatruje ok. 23 000 wniosków na łączną kwotę 11 mln GBP. 

formularz w wersji papierowej + odesłanie banknotu do Banku Centralnego

 Przed wysłaniem banknotu należy skontaktować się z oddziałem w Leeds w celu 

udzielenia szerszych informacji nt. planowanej wysyłki i jej zawartości.

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

o Za wymianę banknotów zniszczonych przez urządzenia zabezpieczające przed 

kradzieżą, pobierana jest opłata 10 eurocentów za każdy uszkodzony banknot 

przedstawiony przez podmiot gospodarczy - opłata pobierana jest w przypadku 

wymiany co najmniej 100 uszkodzonych banknotów 

o Opłata nie jest pobierana, jeżeli banknoty zostały uszkodzone w związku z 

usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa 

Eurosystem



Tryb wymiany zniszczonych banknotów stosowany w innych państwach 
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Szwecja - Riksbank

Regulacja dot. wymiany banknotów i monet, przyjęta 18 maja 2015 r. :

Wymiana możliwa jest pod warunkiem uzyskania przez Bank Centralny zapewnienia, że nie ma 

żadnych przesłanek świadczących o:

• pochodzeniu tego banknotu z działalności przestępczej,

• celowym przekazaniu banknotu do wymiany w celu ukrycia jego pochodzenia z 

działalności przestępczej

• przekazaniu banknotu do wymiany przez osobę, która nie jest pełnoprawnym 

właścicielem banknotu bądź prawnym przedstawicielem właściciela

 Nienaruszona część banknotu musi być zachowana w całości, numer seryjny banknotu nie musi 

być widoczny 

 W przypadku zachowania co najmniej 2/3 banknotu, wnioskujący otrzyma 100% wartości 

banknotu; jeśli zachowane zostało mniej niż 2/3, ale więcej niż 1/3 banknotu, wnioskujący 

otrzyma 50% wartości banknotu.

 Wymiana możliwa bezpośrednio w oddziale banku komercyjnego lub w placówce Banku 

Centralnego 

formularz (on-line lub w wersji papierowej) + odesłanie banknotu do Banku Centralnego

Banknoty zabrudzone przez zabezpieczenia zainstalowane w bezpiecznych 

pojemnikach służących do transportów wartości nie podlegają wymianie. 

Bank Centralny przestrzega przed przyjmowaniem banknotu zabrudzonego wskutek 

otwarcia bezpiecznego pojemnika 

źródło: http://www.riksbank.se/en/Notes--coins/Banknotes/Security-ink-dyed-banknotes/  

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce
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Bank, w którym klient posiada rachunekBank, w którym klient nie posiada rachunku

Postępowanie banków podczas próby wymiany zniszczonego banknotu

kwalifikującego się do 100% wymiany (obowiązek banków wynikający

z przepisów – zarządzenie nr 31/2013):
• wskazywanie na bardzo długi czas trwania wymiany banknotu tj. 15-20 min lub

trwający nawet do 3 miesięcy proces z uwagi na konieczność przekazania

zniszczonego banknotu do własnej Centrali, a następnie do NBP

• powoływanie się na przepisy wewnętrzne banku, które nie przewidują przyjmowania

zniszczonych banknotów do wymiany, pomimo powołania się klienta na przepisy

zarządzenia 31/2013

• odsyłały do swojego większego oddziału lub innego banku

• wszystkie odsyłały do NBP (niektóre banki nie potrafiły wskazać lokalizacji oddziału

NBP)

• w jednym z banków zaproponowano, żeby klient podkleił banknot i „wpuścił” w obieg

Próba zamiany monet i wymiany zniszczonych banknotów w bankach

zamiana 

monet 

segregacja 

monet
prowizja

zamiana monet 

okolicznościowych

waluta 

obca 

(monety)

wymiana 

zniszczonego 

banknotu

Bank 1 + * + + - - +

Bank 2 + + + + - + **

Bank 3 + + + + - + ***

Bank 4 + + + + +**** -

Bank 5 +* + + + - +

* należy umówić termin spotkania

**długi czas trwania procedury wymiany (15-20 min z uwagi na konieczność księgowań na specjalne konta)

*** bardzo długa procedura wymiany

**** 60 % prowizji

wpłata 

monet na 

rachunek 

bankowy

segregacja prowizja
zamiana monet 

okolicznościowych

waluta 

obca 

(monety)

wymiana 

zniszczonego 

banknotu

Bank 6 + - - + +* +

Bank 7 + + + + - -

Bank 8 + - - + - -

* tylko wybrane waluty 

Na 8 banków, w których 

przeprowadzono rozpoznanie, tylko  

w 3 była możliwa bezproblemowa

wymiana zniszczonego banknotu



3. Ograniczenie kosztów gotówki – prace realizowane w NBP
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Start projektu
Przygotowania 

i realizacja
Analiza danych

Zakończenie 
projektu

Data rozpoczęcia projektu: 21 maja 2015

Utworzenie bazy danych

Badania eksperckie 

i laboratoryjne

Analizy ilościowe

Testy banknotów z powłoką ochronną

Przewidywana data zakończenia: 

30 czerwca 2017
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Testy banknotów z powłoką ochronną

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

•Wydłużenie czasu 
życia banknotów

•Spowolnienie 
procesu brudzenia 
się banknotów

Oczekiwania

•Wydłużenie czasu życia banknotów 
lakierowanych o około 25%

•Spowolnienie procesu brudzenia 
się banknotów 

•Spadek liczby zniszczonych 
banknotów

•Brak wpływu lakierowania na 
jakość zabezpieczeń banknotów

Rezultaty

 uczestników rynku 

obrotu gotówkowego

 odczyt zabezpieczeń 

przez sortery na 

banknotach

 urządzenia 

samoobsługowe 

stosowane na rynku

Neutralny wpływ na:
Korzyści dla systemu 
obrotu gotówkowego:

 niższe koszty emisji

 lepsza jakość 

banknotów w obiegu

 mniej problemów z 

niskimi nominałami w 

urządzeniach 

samoobsługowych

 niższa awaryjność 

urządzeń 
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Wprowadzenie do obiegu nowego banknotu o wartości nominalnej 500 zł (luty 2017 r.)

Adaptacja 
urządzeń do 

obsługi 
banknotów 

Szkolenia z 
zakresu 

zabezpieczeń 
waluty polskiej

Spotkanie z 

przedstawicielami rynku

23 września 2016 r.

Specjalistyczne 

zestawy 

banknotów 

udostępniane od 

września 2016 r.

Sesje 

szkoleniowe 

przeprowadzane 

będą od 

listopada 2016 r.

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce
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