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Banki komercyjne 
 i spółdzielcze 

Sieci handlowe  
i usługowe 

Firmy CIT 

Schemat obiegu gotówki pomiędzy poszczególnymi 
uczestnikami rynku obrotu gotówki 

przed wprowadzonymi zmianami 

Poczta Polska  
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Zmiany na rynku obrotu gotówki  

 zdefiniowane kryteria procesowania banknotów przy użyciu 
maszyn (testy urządzeń, wprowadzenie wzorcowych ustawień 
w urządzeniach, limity gotówki procesowanej ręcznie) 

 uproszczone procesowanie gotówki przekazywanej do NBP (bez 
wydzielania nieobiegowych znaków pieniężnych, monety 
przekazywane luzem) 

 uproszczone procesowanie banknotów – bez wielokrotnego 
sortowania (formowanie paczki banknotów ułożonych w 
dowolnym kierunku) 

 standard oznaczania opakowań – GS1 
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Banki komercyjne i spółdzielcze 

 standard zawartości opakowania, 
 procesowanie gotówki przeznaczonej do NBP, bez wydzielania 

na obiegowe i nieobiegowe znaki pieniężne 
 

Podsumowanie – przeznaczenie wykorzystywanych zasobów 
na realizację innych zadań, np. sprzedażowych 
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Sieci handlowe, usługowe 

 procesowanie gotówki w uproszczony sposób, 
 jednolity, uporządkowany sposób formowania wpłaty 

zamkniętej,  
 gotówka otrzymywana z firmy CIT o odpowiedniej jakości 

obiegowej, 
 

Podsumowanie – zmniejszenie czasochłonności a przez to 
obniżenie kosztów 
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Firmy CIT  

 standardy GS1,  
 ujednolicone raportowanie,  
 stosowanie urządzeń do procesowania gotówki z jednolitymi 

parametrami technicznymi 
 obligatoryjne procesowanie banknotów przy użyciu urządzeń 

obsługiwanych przez pracowników, przeznaczonych do 
urządzeń obsługiwanych przez klienta. 
 

Podsumowanie – zmniejszenie czasochłonności,  
większa efektywność 
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Banki komercyjne 
 i spółdzielcze 

Sieci handlowe  
i usługowe 

Firmy CIT 

Poczta Polska a uczestnicy rynku obrotu gotówki  

Poczta Polska  
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Poczta Polska S.A.  
działająca na rynku obrotu gotówki 

 jako firma posiadająca własną sieć punktów handlowo - 

usługowych, 

 jako firma CIT dla własnej sieci oraz innych podmiotów, 

w zakresie odprowadzania/ pobierania gotówki z NBP. 

Dzięki wprowadzeniu do stosowania jednolitych regulacji, jest przekonana,  

że wprowadzone zmiany stwarzają szanse i możliwości optymalizacji 

procesów u wszystkich uczestników rynku obrotu gotówki. 
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