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Trendy w bankowości i obrocie gotówkowym na świecie 

Źródło: Federal Reserve, ECB, SNL Financial Analysis, ECB (MFI statistics), S&P Global Market Intelligence, statista.com  

Stany Zjednoczone Europa 
Zmiana liczby oddziałów bankowych (tys.) 
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Tendencje w bankowości i obrocie gotówkowym w Polsce 

  C/I (koszty/ przychody) 

Wynik finansowy sektora – PLN mln 

oddziały  

zatrudnienie  
Cyrkulacja gotówki – wartość– PLN mln  

Cyrkulacja banknotów - liczba (mln) 

Źródło: KNF, NBP  
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Rynek samoobsługi gotówkowej  

Źródło:  NBP, Cashless.pl, opracowania BZWBK  
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Transakcje kartowe  - gotówkowe i bezgotówkowe  

2015 Q1                                 2016 Q1                                 2017 Q1   

Rynek samoobsługi gotówkowej  
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Postępująca digitalizacja i cyfryzacja obsługi  

* Pekao – w związku z brakiem danych za 1Q/2017 przyjęto dane z 2Q/2017 

• PKO BP – w związku z brakiem danych za 2Q/2016 przyjęto dane 1Q/2017 

• Źródło: Cashless.pl, opracowania własne 



8 

Nowe zachowania uczestników rynku 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_yO6qk8XVAhVEchQKHXfhDJAQjRwIBw&url=https://jakprzezycwpolsce.wordpress.com/2013/08/07/platnosc-karta-od-odkreslonej-kwoty-czyli-rozprawa-o-tym-jak-mozna-latwo-dorobic-kilka-zlotych-na-naszej-niewiedzy/&psig=AFQjCNHfkEStGpVnmwSJDT1GC5M38bqmFQ&ust=1502196264411482
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Obsługa gotówki w banku czy zarządzanie obsługą gotówki? 
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Obsługa gotówki w banku czy zarządzanie obsługą gotówki? 
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Zarządzanie obsługą gotówki przez bank 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj659ei8-LVAhVoEJoKHRAICt0QjRwIBw&url=https://www.wpclipart.com/people/family/family_2/family_color_symbol.png.html&psig=AFQjCNEa-AOrncPn4KTgPjV3Tn7LFdY_bg&ust=1503218426189155
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Czy takiego modelu chcemy i jesteśmy na niego gotowi? 



14 

 

Alternatywny dostawca?  

 

Bank provider? 

 

Wydłużone godziny w pozostałych O/O NBP? 

 

Czy centra gotówkowe firm CIT pozostaną? 

Działania ze strony NBP  

Rozmieszczenie Oddziałów Okręgowych NBP 

 
Rozmieszczenie Oddziałów Okręgowych NBP – październik 2019 
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Działania ze strony NBP  

 

Standardy GS1  

 

 czy bank komercyjny na tym 

skorzysta? 

 

 jak zminimalizować koszty 

wdrożenie? 

 

 

Depozyt NBP  

 

 dwustronny  

 

 z możliwością przechowania 

w imieniu banku w centrum 

gotówkowym firmy CIT 

 

 jakie będą jego koszty? 

 

 jakie zabezpieczenie będzie 

wymagane? 
 

  

 

Standardy jakościowe 

 

 kryteria jakości obiegowej 

 jeden strumień  

 standardowa zawartość worka  

 wieloorientacyjne sortowanie   

 pilotaż nowych opakowań  

 

 zdecydowanie potrzebne 

 

 jak wysokie będą koszty   

  utrzymania (urządzenia, obsługa 

  przez CIT)? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GS1_polska.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj54oKj6ODVAhVjJJoKHWVwCnUQjRwIBw&url=http://disposablebootcovers.com/&psig=AFQjCNHPw4hPjYBMdnFDEh-mPnQD-9W38g&ust=1503146502046419
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Brak wspólnych inicjatyw środowiska bankowego  

 

w odniesieniu do wpłat zamkniętych: 

 

 Jednolity standard BDW (z opcją 

wykorzystania kodu QR) 

 

 Oddzielne wpłaty w każdej walucie  

 

 Oddzielenie banknotów i monet  

 

 Zmiany w regulacjach dotyczących 

współpracy na linii klient – bank  

 

 

 

w odniesieniu do przedsiębiorców 

/ osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą:  

 

 omijanie prowizji przy wpłatach  

 

 waluty obce – zakup bilonu w 

kantorze i wpłata na konto w 

banku 
 

 

  

 

w odniesieniu do 

przedsiębiorców prowadzących 

działalność kantorową 
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Oczekiwania wobec CIT  

jednokrotne liczenie - do tej 

pory brak wdrożenia 

pilotażowego 

jednolity sposób określania 

stawek i zasad w transporcie 

dodatkowa powierzchnia 

wymagana w związku z 

depozytem NBP 
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Rozwiązania wymagające konsultacji poza sektorem bankowym  

tzw. „żółty bilon”  

 

kto i w jaki sposób może i 

powinien zainicjować 

proces jego eliminacji? 

Problem „1,5 JO”  

 

W jaki sposób zmienić 

uciążliwe przepisy (plany 

ochrony, posterunki straży 

bankowej, częste transporty)? 



Dziękuję za poświęcony czas 

 

 

 

 

Tomasz Zientek 

dyrektor 

Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych 

Bank Zachodni WBK SA 

tomasz.zientek@bzwbk.pl 

tel. (61) 856 53 09 

kom. 609 563 064 


