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…system płatności internetowych 
typu „paybylink”



Wybierz swój bank,  zaloguj się,  potwierdź płatność…



…system płatności natychmiastowych
błyskawiczny transfer środków 

między kontami w różnych bankach



System Express Elixir

w 2018 roku system Express Elixir rozliczył 12,54 mln transakcji na kwotę 29,77 mld złotych. 
Dla porównania w 2017 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 5 mln, 
a ich wartość 17 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost stosownie o 153 proc. i 75 proc.

przelewy natychmiastowe 
24/7/365

płatności mobilne P2P (BLIK) regulowanie zobowiązań wobec ZUS 
i organów administracji skarbowej



wygodne i szybkie płacenie rachunków 
jednym kliknięciem 

pod pełną kontrolą użytkownika



Jak działa Qlips

Przygotowuje plik 
z danymi o oczekiwanych 
płatnościach, który 
przekazuje do banku
Wierzyciela

Bank Wierzyciela 
przekazuje plik do 
systemu KIR – Qlips

W systemie Qlips przesyłki 
oczekują na pobranie przez 
bank  Płatnika

Bank Płatnika pobiera 
i prezentuje przesyłki 
płatnikowi, co jest 
możliwe dzięki UIP 
(PESEL lub NIP) 

Wystawca płatności

Banki Płatnika

Bank Wierzyciela



cyfrowe zarządzanie dokumentami 
w oparciu o technologię 

rozproszonych rejestrów (blockchain)

Trwały nośnik

informacji



Trwały nośnik – elementy rozwiązania 

Elementy rozwiązania KIR:

Pieczęć elektroniczna *
• kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej
• karta kryptograficzna
• znacznik czasu
• narzędzie do składania pieczęci (aplikacja Szafir)
• dla masowego opatrywania pieczęcią elektroniczną także klucz pobierany z HSM

Repozytorium 

Blockchain – jako narzędzie zapewniające niezaprzeczalność



cyfrowe podpisywanie dokumentów 
w oparciu o technologię chmury 



mSzafir podpis elektroniczny „w locie”

certyfikat podpisu uzyskiwany 
na podstawie identyfikacji cyfrowej

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9jKWJ8LDWAhXqKJoKHeIeDAYQjRwIBw&url=https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/cloud-computing/overview.html&psig=AFQjCNGUP0_cwyrtuvXlxocOnZtaApzoOw&ust=1505897634320781


rola KIR w implementacji przełomowej 
Dyrektywy UE 

HUB PSD2



Współpraca kluczem do uwolnienia szans PSD2

Sektor bankowy i inne podmioty prowadzące 
rachunki płatnicze

Sektor bankowy i inne podmioty prowadzące rachunki 
płatnicze

HUB

Strony trzecie (w tym banki jako TPP) Strony trzecie (w tym banki jako TPP)

Polish API



14 marca – start HUB PSD2 – środowiska sandbox

Zgodnie z RTS udostępniliśmy dla TPP środowiska testowe banków – uczestników HUB

źródło: https://psd2-portal.kbs24.pl/#/pages/68001 



HUB PSD2 – wiodący dostawca w standardzie Polish API

źródło: https://polishapi.org/sandboxy/

HUB PSD2
= 285 banków 
spółdzielczych

HUB PSD2 
= 289 banków 
spółdzielczych
i komercyjnych

Ponad połowa 
banków 

korzystających 
ze standardu
wybrała HUB 

PSD2



Okres testowy dla wszystkich TPP

źródło: https://psd2-portal.kbs24.pl/#/pages/68401

ASPSP oczekują testów ze strony zainteresowanych TPP

Dotychczas 
obserwujemy 

niewielkie 
zainteresowanie 

TPP testami



Uruchamiamy

Uruchomienie środowisk 
produkcyjnych dla ASPSP

Usługa weryfikacji 
TPP dla usług AIS, 
PIS i CAF

Standaryzacja procesu 
testowego API 
udostępnianych przez 
banki – jednolite wnioski
i dokumentacja do KNF

Wsparcie procedury 
zwolnienia z fallback
dla klientów HUB



Na horyzoncie

Usługi HUB w roli TPP

Wdrożenie sektorowego mechanizmu antyfraud
w obszarze PSD2 (w tym wymiana doświadczeń 
międzybankowych)

Translacja komunikacji do innych standardów 
dla PSD2

Nowe usługi poza compliance dla klientów HUB

KIR - kluczowy uczestnik wyprawy
w przyszłość Open Banking



Korzyści biznesowe HUB PSD2



Kwalifikowane certyfikaty do PSD2

Zgodny z Załącznik III eIDAS

Kwalifikowany 
certyfikat pieczęci 
elektronicznej

Wydany przez: Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA

Wydany dla: Bank Polski

Kwalifikowany 
certyfikat 
uwierzytelniania 
witryn internetowych

Wydany przez: Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA

Wydany dla: Bank Polski, 
bankpolski.pl

Zgodny z Załącznik IV eIDAS
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Dane w certyfikacie wymagane przez PSD2 
zgodnie z ETSI TS 119 495

Kwalifikowany 
certyfikat do PSD2

Wydany przez: Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA
Wydany dla: Bank Polski

Numer autoryzacji PSP
Rola PSD2 PSP
Nazwa właściwego organu

Właściwy organ (NCA) 
rejestr
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Dane w certyfikacie wymagane przez PSD2 
zgodnie z ETSI TS 119 495

Kwalifikowany 
certyfikat do PSD2

Wydany przez: Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA
Wydany dla: Bank Polski

Numer autoryzacji PSP:

Rola PSD2 PSP:
Nazwa właściwego organu:

Organization Identifier

• dwuliterowe oznaczenie kraju pochodzenia 
organu nadającego kod

• 2- 8 znakowy unikalny kod identyfikujący 
organ nadzoru

• kod autoryzacji PSP nadany przez organ 
nadzoru - NIP

PSD2 PL-PFSA-5260300517
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Dane w certyfikacie wymagane przez PSD2 
zgodnie z ETSI TS 119 495

Kwalifikowany 
certyfikat do PSD2

Wydany przez: Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA
Wydany dla: Bank Polski

Numer autoryzacji PSP:
Rola PSD2 PSP:

Nazwa właściwego organu:

QCStatement

• PSP_AS
• PSP_PI
• PSP_AI
• PSP_IC

Rozszerzenie może zawierać wskazanie na więcej 
niż jedną rolę nadaną przez właściwy organ
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Dane w certyfikacie wymagane przez PSD2 
zgodnie z ETSI TS 119 495

Kwalifikowany 
certyfikat

Wydany przez: Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA
Wydany dla: Bank Polski

Numer autoryzacji PSP:
Rola PSD2 PSP:
Nazwa właściwego organu:

QCStatement

• pełna angielska nazwa organu nadzoru
• unikalny kod identyfikujący organ nadzoru

Polish Financial Supervision Authority
PL-PFSA
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robert.tretowski@kir.pl


