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Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie 

sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i 

oznaczania opakowań banknotów i monet oraz 

wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem 

banków w te znaki

Coroczne testy urządzeń

Jednolite białe opaski / banderole

Przekazywanie banknotów podejrzanych

Kryteria jakościowego sortowania banknotów

Obowiązkowe raportowanie
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Czynniki rynkowe

Przyrost ilości urządzeń dystrybuujących gotówkę

Wzrost ilości gotówki w obiegu

Niestabilne kursy walut



Rynek pracy w Polsce
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Źródło: Onet.pl
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Rynek pracy w Polsce
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rok Płaca minimalna

2017 2000 PLN

2016 1850 PLN

2015 1750 PLN

2014 1680 PLN

2013 1600 PLN

Źródło: Onet.pl
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Rynek pracy w branży security

Obniżenie kompetencji pracowników

Spadek zainteresowania pracą w branży security

Ogromna presja płacowa

Niska zdawalność egzaminów na kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej
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Szczegółowe warunki świadczenia usług w cash handlingu

•  Brak poprawy w ostatnim okresie:

- kwestie terminów przeliczania depozytów

- szerokie okna czasowe w transporcie gotówki

- zróżnicowane raportowanie (brak standaryzacji)

- mieszane depozyty

•  Nieznaczne postępy dialogu ds. standaryzacji:

- białe opaski/banderole

- możliwość korzystania z opakowań perforowanych

- obniżenie kosztów wymiany uszkodzonych banknotów
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Nowelizacja Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 

wartości pieniężnych przechowywanych i 

transportowanych przez przedsiębiorców i inne 

jednostki organizacyjne

Szersze otwarcie na możliwości stosowania 

nowoczesnych technologii w ochronie gotówki w transporcie

Uchylenie istniejących, istotnych wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących przepisów

Zmniejszenie ryzyk dla osób uczestniczących 

w transporcie gotówki
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Szanse dla rynku logistyki wartości pieniężnych

Dalsza praca nad standaryzacją procesów

Działania NBP jako regulatora 

– wprowadzanie jednolitych standardów

Rozwój technologii w procesie 

obróbki wartości pieniężnych jak i raportowania

Dalsza konsolidacja rynku (nie tylko firm, 

ale i centr obsługi gotówki)

Zmiana rozporządzenia MSWiA 

w sprawie transportu wartości pieniężnych
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Dziękujemy za uwagę


