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CIT? 

• CIT = cash-in-transit 

• CIT + Cash processing = Cash Handling 

• CIT + Cash processing + elektroniczna wymiana 

danych (EDI) = Logistyka gotówki 
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Początki CIT…? 



Czym jest firma CIT? 

• Podmiot dostarczający 

profesjonalne usługi logistyki 

gotówki 

• Posiada własną infrastrukturę i 

zasoby kadrowe 

• Posiada duże możliwości 

dostosowania się do wymagań 

klienta – usługi „szyte na miarę” 

• Posiada własne systemy 

informatyczne oraz możliwości 

integracji z systemami 

klientów/banków 

 

 



Dlaczego powstały 

firmy CIT? 
• Uregulowania prawne pozwoliły 

bankom na outsourcing czynności 

skarbcowych 

• Banki zauważyły, że obsługa 

gotówki stała się kosztowna, a 

głównym celem ich działalności jest 

sprzedaż produktów finansowych  

• Rozpowszechniły się urządzenia 

gotówkowe, które należy fizycznie 

obsłużyć 

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

gotówki stały się bardziej 

restrykcyjne i kosztowne 



Jak działa firma CIT? 

• Zasięg ogólnopolski 

 

• Codzienne bezpośrednie 

dostawy i odbiory gotówki z/do 

lokalnego centrum dystrybucji 

gotówki dla: 

– Oddziałów banków  

– Klientów komercyjnych 

banków 

– Urządzeń gotówkowych 

banków i operatorów 
 



Jak działa firma CIT? 
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• Obsługa gotówki – przeliczanie,   

sortowanie, sprawdzanie 

autentyczności, pakowanie, 

zarządzanie, przygotowywanie 

zasileń dla oddziałów banków i 

klientów komercyjnych 

 

•  Codzienne raportowanie  

 stanów gotówki 

•  Księgowanie wpłat klientów 

komercyjnych 
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Jak wygląda logistyka gotówki z udziałem 

firmy CIT? 



Czego wymagają od nas zmiany 

regulacji NBP? 
• Sprawozdawczość kwartalna – CIT posiada 

przystosowane systemy wspomagające 

zarządzanie gotówką i raportowanie obrotów 

 
 • Sortowanie jakościowe i testy maszyn liczących – 

CIT posiada przystosowany park maszynowy 
 

• Wprowadzenie limitu gotówki obsługiwanej ręcznie 

do 5% – CIT obsługuje 100% gotówki maszynowo 
 

• Wprowadzenie opakowania standardowego – 

CIT ma możliwości przystosowania procesu w 

sortowniach 
 



Jakie będą kolejne zmiany w obrocie 

gotówkowym? 

• Zastąpienie worków pojemnikami 

do transportu banknotów do/z 

Oddziałów Okręgowych NBP 

 

• Wprowadzenie oznakowania 

pojemników Narodowego Banku 

Polskiego w kody kreskowe GS-1 

 

• Optymalizacja sieci oddziałów 

okręgowych Narodowego Banku 

Polskiego 

 



Jakie inne wymagania rynkowe 

decydują o profesjonalizmie firm CIT? 

• Postępująca digitalizacja 

procesów związanych z 

logistyką gotówki 

• Wzrost wymagań 

kompetencyjnych 

pracowników 

• Terminy przeliczenia i 

księgowania wpłat klientów 

• Terminy raportowania stanów 

gotówki 



Jakie inne wymagania rynkowe 

decydują o profesjonalizmie firm CIT? 

• Większa popularność urządzeń 

gotówkowych „back-office” u 

klientów komercyjnych 

• Rozwiązania technicznie i 

organizacyjne wynikające z 

doświadczenia lat i skali 

świadczonych usług 

• Nowoczesne systemy 

zabezpieczenia technicznego w 

transporcie - IBNS 

• Ubezpieczenie od większości 

ryzyk - odpowiedzialności cywilnej 

i polisa Cargo 12 



Skuteczność i determinacja CIT… 
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Dziękuję za uwagę 
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