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Ewolucja modelu obrotu gotówkowego

Model częściowo zdecentralizowany

Producenci
NBP Banki CIT

Produkcja 

banknotów i monet
x

Przechowywanie 

gotówki
x x x*

Dystrybucja 

gotówki
x x x**

Weryfikacja 

autentyczności i 

jakości 

x x x

Niszczenie 

banknotów i monet 

nienadających się 

do obiegu

x

*z wyjątkiem depozytu NBP

**dystrybucja gotówki w imieniu banków

Source: Improving the efficency of the handling of cash – Cash Cycle Models , version 2.0 –

European Payments Council , 13 December 2013  
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Ogólne tendencje  - zbieżne z głównym trendem obserwowanym w wielu państwach

1
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Stopniowe ograniczanie roli banku centralnego w zakresie przeliczania i sortowania oraz zasilania 

uczestników obrotu gotówkowego

Powszechny model delegacji zadań do podmiotów rynkowych lub wspólne przedsięwzięcia kapitałowe

• Czasami, czy to w związku z wielkością gospodarki, czy też specyfiką (odległości) – model 

pełnej delegacji postrzegany jako jedyny racjonalny

• Koncentracja działalności zwłaszcza w mniejszych gospodarkach (nieliczna liczba dużych 

centrów przetwarzania gotówki)

Stosowane są różnego rodzaju schematy depozytowe

Ma miejsce duży lub bardzo duży recycling znaków pieniężnych poza bankiem centralnym

W ostatnich latach, zauważalna refleksja dotycząca być może przeszacowanych korzyści i 

niedoszacowanych kosztów „outsourcingu” tych zadań banku centralnego 
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Kilka szczególnych cech obrotu gotówkowego: ograniczenie dla rozwoju, czy czynniki wspierające 

1 Ograniczenia prawne dla stworzenia kompleksowych regulacji odnoszących się do wszystkich głównych 

uczestników rynku (firmy CIT, banki), obecne regulacje dotyczą tylko transportów oraz przechowywania 

wartości pieniężnych

W pewnym stopniu wynikająca z organicznego rozwoju,  rozproszona działalność – duża liczba 

(regionalnych) centrów zarządzania gotówką 

Nadal bardzo istotna bezpośrednia rola w obrocie gotówkowym 3 dużych instytucji finansowych, 

realizujących tylko transporty wartości za pośrednictwem firm zewnętrznych

Asymetria strumieni przychodów i rozchodów banknotów, wynikająca z podstawowego rodzaju biznesu 

prowadzonego przez największe banki (ulega ona zatarciu w warunkach bardzo znacznego wzrostu obiegu, i 

konsolidacji banków).

Zróżnicowane procesy realizowane przez firmy na rzecz różnych banków, brak jednolitych standardów

Relatywnie niewielkie zastosowanie nowoczesnej technologii (średniowydajne sortery, nowoczesny 

workflow, maksymalne ograniczenie pracy bezpośredniej, automatyzacja)

Niejednolite rozwiązania wspierające logistykę i bezpieczeństwo
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Obecny model – nie tylko zadania i role głównych interesariuszy cyklu obrotu gotówkowego powinny 

być postrzegane jako wymagając zmiany

1
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Rosnące od lat znaczenie firm 

zajmujących się przeliczaniem, 

sortowaniem, przechowywaniem oraz 

transportami znaków pieniężnych –

wymaga stworzenia ram dla ich 

stabilnej współpracy z bankiem 

centralnym

Znaczna skala biznesu związana z 

bardzo rosnącą liczbą różnego typu 

urządzeń samoobsługowych, jednak 

jednocześnie raczej oczekiwany 

stopniowy spadek transakcyjnej 

części obiegu

Duża konkurencja na rynku usług 

cash processingu
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Źródło: Opracowane na podstawie Kostera, 2008, s. 30. 
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Perspektywy rozwoju rynku

1
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Prognozowanie obiegu i przychodów wykraczające poza 2 – 3 lata  wątpliwe

Raczej pewny spadek obiegu transakcyjnego (transakcje bezgotówkowe, nowe formy 

płatności), przy czym metodologie pozwalające na wyliczenie transakcyjnej i tzw. 

pozostałej części obiegu dają bardzo szacunkowe wyniki

Trudny w realizacji kompromis głównych paradygmatów wartości dla akcjonariuszy firm 

CIT i głównych klientów (banków):

• Dochodowość, a tym samym przestrzeń do podejmowania nowych inwestycji, przy 

racjonalnym poziomie ryzyka

• Możliwie najniższe koszty gotówki 

Częściowa niewspółmierność horyzontów planowania dużych wydatków (inwestycji) 

firm (7 -12 lat), a stabilnością oraz okresem obowiązywania umów z klientami, pytania 

o długookresową stabilność prowadzonego biznesu

Dość oczywisty wniosek, osiągania obecnie pewnej granicy wzrostu organicznego i 

funkcjonalności obecnego modelu, jednocześnie brak  jakościowo nowych alternatyw

Zmiany właścicielskie, wejście nowych graczy?  Konsolidacja rynku?
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NBPBank

CIT

Klienci

Umowa o 

warunkach 

pobierania i 

odprowadzania 

waluty polskiej

Sieci detaliczne

ATM

Umowa dot. 

przeliczania, 

sortowania, 

pakowania lub 

transportowania

 gotówki
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Regulacje prawne
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Zmiany regulacyjne: projekt zmian w Ustawie o NBP oraz projekty aktów wykonawczych

1
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Projekt Ustawy o NBP oraz aktów wykonawczych – kompleksowe przepisy dla profesjonalnych 

uczestników rynku (firmy CIT, banki) oraz wymogi w zakresie wykorzystywanych urządzeń przez klienta 

oraz personel

Minimalne standardy sortowania banknotów ponownie wprowadzanych do obiegu

Funkcjonują od stycznia 2015 r. – jako rekomendowane standardy

 uproszczone reguły stosowane w Eurosystemie

 przyjęte ze zrozumieniem przez firmy, więcej wątpliwości ze strony banków

• Sugestia, że wdrożone jako normy prawne wymagają dużych inwestycji w urządzenia 

licząco – sortujące

• Sugerowany okres przejściowy na wprowadzenie regulacji w życie 3 lata

Zatrzymywanie 

fałszywych 

i podejrzanych 

co do 

autentyczności 

znaków 

pieniężnych

Wymiana 

zużytych lub 

uszkodzonych 

znaków 

pieniężnych

Kryteria 

jakości 

obiegowej 

znaków 

pieniężnych

Wymogi dla 

urządzeń 

obsługiwanych 

przez klienta i 

personel

4 FILARY 
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Przegląd regulacji banków centralnych dotyczących

weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej

banknotów wskazuje, że wymogi Eurosystemu

stanowią powszechnie przyjęty standard w UE

Wszystkie państwa, które weszły do UE z Polską oraz

po 2004 roku posiadają umieszczone na stronie

internetowej własne wymogi w tym zakresie,

wzorowane na rozwiązaniach EBC lub posiadają tego

rodzaju regulacje z uwagi na przyjęcie euro. Są to

rozwiązania kompleksowe obejmujące standardy

jakości oraz klasyfikację urządzeń i obejmujące

sposób postępowania przez urządzenia z banknotami

Poszczególne państwa posiadają:

• regulacje EBC z uwagi na przyjęcie euro,

• utworzone własne akty prawne - Czechy, Węgry,

Rumunia, Bułgaria i Chorwacja

• zbliżone rozwiązania - USA, Rosja, Szwecja,

Gruzja, Kosowo, Wielka Brytania

Generalnie różnice pomiędzy regulacjami nie

dotyczą kwestii zasadniczych rozwiązań

przyjętych w Eurosystemie w zakresie oceny

jakości banknotów, a jedynie kwestii związanych

z:

 monitorowaniem i kontrolą realizowania

wymogów przez uczestników rynku

 stosowanymi przez banki centralne sankcjami,

 formą prawną wdrożenia

 zasadami wymiany banknotów, o które zostały

rozszerzone te regulacje

Minimalne standardy sortowania banknotów 

ponownie wprowadzanych do obiegu



Inicjatywy NBP
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Dane kwartalne 

przekazywane 

bezpośrednio do banków 

Zbiorcze oraz jednostkowe dane publikowane i przekazywane bankom przez NBP

Struktura obiegu w podziale na nominały (liczba sztuk) 

5

Przychody i rozchody z NBP w podziale na banknoty i monety  

Rotacja banknotów i monet 

Indywidualna informacja dla banku dotycząca jego obrotów na tle rynku 

Informacja o liczbie oraz klasyfikacji fałszerstw 

Dane publikowane na stronie 

internetowej NBP – aktualizacja 

kwartalna

13

6 Informacja o liczbie różnic kasowych
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Minimalna sprawozdawczość

Urządzenia obsługiwane przez personel CIT (np. sortery, liczarki, itp.)

Urządzenia obsługiwane przez CIT (np. wpłatomaty, bankomaty, recyclery, itp.)

Liczba przetworzonych banknotów i monet (Liczba przeliczonej i przesortowanej waluty polskiej z wyłączeniem 

transakcji pomiędzy bankami)

14Ewolucja modelu obrotu gotówkowego

Minimalne wymogi sprawozdawcze:
• Niezbędne dla oceny liczby banknotów trafiających do systemu bez pośrednictwa 

NBP (recycling)

• Kluczowe informacje dla NBP, umożliwiające korekty jakości obiegowej 

banknotów (istotne w przypadku rosnącego recyclingu banknotów)

• Spore trudności w osiągnięciu kompromisu co do przekazywania 

tych danych

• Program pilotażowy realizowany jednak z pełnym powodzeniem z 

ważnym uczestnikiem rynku na zasadzie dobrowolnej współpracy 

dobry przykład oczekiwanego standardu i poziomu współpracy, jaki może 

być osiągnięty bez obowiązujących norm prawnych pomiędzy firmą 

niebankową, a bankiem centralnym

 

NBPBank

CIT

Klienci

Umowa o 

warunkach 

pobierania i 

odprowadzania 

waluty polskiej

Sieci detaliczne

ATM

Umowa dot. 

przeliczania, 

sortowania, 

pakowania lub 

transportowania

 gotówki
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Zakończenie wdrażania systemu SESCM

1
elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy NBP a bankami w zakresie pobierania i odprowadzania 

waluty polskiej

2 każdy uczestnik miał zagwarantowany dwumiesięczny okres pilotażu (możliwość wykorzystania 

dokumentacji papierowej w sytuacji awaryjnej) 

3 zwiększenie bezpieczeństwa obiegu dokumentacji
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Rozwój systemu depozytowego (zabezpieczony depozyt dwustronny)

Standaryzacja świadczonych usług gotówkowych (standaryzacja opakowań w rozszerzonej formule 

depozytowej)

Wprowadzenie minimalnych standardów  sortowania banknotów ponownie wprowadzanych do obiegu        

(jakość obiegowa) – w oparciu o decyzję EBC/2010/14 z późn. zm. wprowadzonymi decyzją EBC/2012/19 (art. 6) oraz aktów 

wykonawczych.

Przekazywanie informacji nt. rynku obrotu gotówkowego w Polsce – w oparciu o decyzję EBC/2010/14 z późn. zm. 

wprowadzonymi decyzją EBC/2012/19 (załącznik IV)

Wieloorientacyjne sortowanie banknotów (perspektywa średniookresowa) 

6 Wdrożenie standardów GS1 do oznaczania opakowań banknotów i monet



Wprowadzenie regulacji – jest istotne dla aktywnego wsparcia przez NBP działań ukierunkowanych na 

usprawnienie oraz ograniczenie łącznych kosztów obrotu gotówkowego

17Ewolucja modelu obrotu gotówkowego

Rozwój systemu depozytowego (zabezpieczony depozyt dwustronny przechowywany w firmach CIT)

 Ogranicza wielokrotne sortowanie banknotów, ma wpływ na koszty transportów i ochrony transportów 

 Propozycja bardzo dobrze przyjęta przez banki

 Strona kosztowa i czynniki związane z koniecznością dodatkowych wydatków uwypuklane przez firmy 

CIT:

 Rozproszenie działalności 

 Często efektywne wprowadzenie uzależnione od utworzenia dodatkowej, nowoczesnej  

infrastruktury skarbcowej

 Znacząco wyższe koszty ubezpieczenia gotówki
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Standardy GS1 – system globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych tworzących 

rozwiązania wspierające efektywne zarządzanie w łańcuchu dostaw

NBP

Identyfikacja Wymiana danych Gromadzenie danych

• Serial Shipping Container Code

(SSCC)

• Global Location Number (GLN)

• Global Trade Item Number (GTIN)

GS1 XML
kody 

kreskowe
RFID

Dwa typy jednostek:
 opakowaniowe (paczki, półwiązki, wiązki, rulony)

 transportowe lub logistyczne (przedmioty transportu) np. pudła kartonowe, worki zbiorcze



Perspektywa NBP
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Perspektywa NBP: konieczność wyjścia uczestników rynku poza branżowe / sektorowe patrzenie na 

korzyści osiągane w ramach  obecnego modelu

1
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Kontynuacja starań, aby podstawowe regulacje dotyczące obrotu i cyklu gotówkowego zostały 

wprowadzone, ponieważ niedostatki w tym zakresie są równoznaczne z brakiem uwarunkowań dla 

wspierania modelu znacząco bardziej delegującego zadania banku centralnego do firm działających na 

rynku (w zakresie banknotów).

Deklaracja dalszej roboczej współpracy z głównymi interesariuszami cyklu gotówkowego, po 

zakończeniu procesu modernizacji banknotów:

• Testowanie urządzeń

• Otwartość na propozycje zmian i usprawnień adresowanych do NBP

• Dobra jakość usług świadczonych przez NBP

• Uczestnictwo w przedsięwzięciach specjalistycznych dotyczących operacyjnych lub 

systemowych zmian:

• Jednolite standardy logistyczne, 

• Modyfikacje systemu SESCM,

• Udział za zgodą banków i firm w pracach dotyczących analizy procesów, 

wypracowywania standardów dla działalności operacyjnej
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