
Akceptacja i dostępność gotówki  

Kongres Obsługi Gotówki

Warszawa / 24 listopada 2020 r.

Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego



Agenda

1 Obieg gotówkowy, zaopatrywanie banków

i Poczty Polskiej S.A. w walutę polską 

2 Dostęp do gotówki

3 Zwyczaje płatnicze 

4 Akceptacja gotówki

Akceptacja i dostępność gotówki 2



3Akceptacja i dostępność gotówki

Pieniądz gotówkowy w obiegu

Aktualna sytuacja w NBP

 Zaopatrywanie banków i Poczty Polskiej S.A. odbywa się bez zakłóceń.
 Pracują wszystkie Oddziały Okręgowe NBP.
 Wykorzystywane są całe dostępne moce produkcyjne PWPW SA.
 NBP dysponuje odpowiednim zapasem banknotów i monet na realizację 

zapotrzebowania banków i Poczty Polskiej S.A.
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Pieniądz gotówkowy w obiegu

Wartość 
obiegu na 
20.11.2020 r.: 
318,3 mld zł,

W październiku 2020 r. 
wzrost wartości pieniądza 
gotówkowego w obiegu r/r 
3-krotnie przewyższył 
średnie wartości osiągnięte 
od 2015 r.
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Zaopatrywanie banków i Poczty Polskiej S.A. w walutę polską (od stycznia 2013 r.) 

 trend malejący w przypadku odprowadzeń, rosnący w przypadku pobrań 
 sezonowość (występujące cyklicznie wahania pobrań i odprowadzeń

związane m.in. z okresami świątecznymi, wakacyjnymi, itp.)

marzec 2020 r.

 13 marca br. NBP wydał 
bankom gotówkę o wartości 
ponad 7-krotnie
przewyższającej średnie 
dzienne pobrania
w 2019 r. 
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Dostęp do gotówki - sieć bankowa

Na koniec sierpnia 2020 r.:
 liczba oddziałów banków zmniejszyła się  o 20% w stosunku do grudnia 2015 r. 
 liczba filii zmiejszyła się o 54 % w stosunku do grudnia 2015 r. 
 liczba przedstawicielstw i placówek partnerskich wyniosła 3 164, tj. więcej o 21% niż  na koniec 2015 r. 

Opracowanie własne na podstawie danych miesięcznych sektora bankowego - sierpień 2020 r., KNF
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Dostęp do gotówki - urządzenia

Opracowanie własne na podstawie danych kwartalnych dotyczących systemu płatniczego, NBP

Na koniec czerwca 2020 r. liczba bankomatów spadła o 5% w porównaniu do IV kw. 2016 r., równolegle:

 liczba wpłatomatów wzrosła o 43%
 średnia wartość transakcji wypłaty wzrosła o 46%
 średnia wartość transakcji wpłaty wzrosła o 23%

Trend rosnący
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Dostęp do gotówki – wypłata sklepowa (cash back)

Na koniec czerwca 2020 r. liczba transakcji spadła o 27% w porównaniu do III kw. 2019 r., ale średnia wartość transakcji wzrosła o 7% 

Opracowanie własne na podstawie danych kwartalnych dotyczących systemu płatniczego, NBP
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Transakcje w punktach sprzedaży i w Internecie 

 wzrost średniej wartości transakcji w Internecie w porównywaniu do IV kw. 2019 r. o 26% do 148 zł 
 wzrost średniej wartości transakcji w POS w porównywaniu do IV kw. 2019 r. o 5% do 65 zł (w I kw. 2020 r. spadek do 60) 

Na koniec czerwca 2020 r.: 

Opracowanie własne na podstawie danych kwartalnych dotyczących systemu płatniczego, NBP
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Zwyczaje płatnicze – badanie na zlecenie NBP 
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Źródło: Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce. Raport z badań ilościowych. Openfield na zlecenie NBP, wrzesień 2020 

Przedziały kwotowe płatności gotówkowych i bezgotówkowych
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Zwyczaje płatnicze w czasie pandemii – badanie na zlecenie NBP
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Źródło: Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce. Raport z badań ilościowych. Openfield na zlecenie NBP, wrzesień 2020 
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Zwyczaje płatnicze w czasie pandemii – badanie na zlecenie NBP

Wypłacane kwoty
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Źródło: Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów 
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Openfield na zlecenie NBP, wrzesień 2020 



Komunikaty NBP
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Wartość gotówki sprosta zwiększonym zamówieniom, brak jest opóźnień i ograniczeń w wydawaniu bankom 
zamówionej gotówki.

NBP na bieżąco analizuje sytuację i potrzebę ewentualnych działań, nie odnotowano ryzyka w sprawnym 
zaopatrywaniu banków w pieniądz gotówkowy.

NBP nie ma w zakresie swoich obowiązków ustawowych zaopatrywania banków komercyjnych w zagraniczne znaki 
pieniężne. 

Pomimo zwiększonych wypłat klientów, zaopatrywanie banków w znaki pieniężne przebiega sprawnie na terytorium 
całego kraju.

Prośba NBP o dostosowanie struktury nominałowej zamówień na banknoty do rzeczywistych potrzeb klientów 
banków, sytuacja na rynku obrotu gotówkowego w walucie polskiej jest stabilna

Banknoty o nominale 500 zł dostępne są w kasach banków i Poczty Polskiej SA. 

NBP zwrócił się z apelem do wszystkich przedsiębiorców, aby przestrzegali prawa i przy zachowaniu stosownych 
środków ostrożności nadal, tak jak do tej pory, powszechnie akceptowali banknoty i monety emitowane przez NBP.

Banknoty o nominale 500 zł dostępne w wybranych bankomatach oraz w kasach banków i Poczty Polskiej S.A. 

13 marca 2020 r.

13 marca 2020 r.

16 marca 2020 r.

16 marca 2020 r.

18 marca 2020 r.

20 marca 2020 r.

10 kwietnia 2020 r.

30 czerwca 2020 r.



Powszechne akceptowanie pieniądza gotówkowego
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 Znaki pieniężne, tj. banknoty oraz monety emitowane przez NBP, są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli co do zasady są powszechnie akceptowaną formą dokonywania rozliczeń pieniężnych
(art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim)

 Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ale jego treść lub cel nie mogą
sprzeciwiać się zasadom współżycia społecznego - art. 3531 k.c.

 Zasady współżycia społecznego: np. zasada sprawiedliwości społecznej, zasada solidarności (obowiązek wspierania
oraz dbania o dobro osób starszych, chorych i samotnych) – m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
23 maja 2019 r. oraz zasada zaufania obywatela do administracji publicznej

Niejednolite interpretacje uwarunkowań prawnych

Fundamentalne znaczenie powszechnego akceptowania banknotów i monet dla niezakłóconego funkcjonowania rozliczeń pieniężnych
w społeczeństwie, w szczególności dla niektórych grup konsumentów, dokonujących rozliczeń w głównej mierze za pośrednictwem banknotów
i monet. Wg szacunków NBP:
 ok. 2,9 mln Polaków może nie posiadać rachunku bankowego
 ok. 4,5 mln Polaków może nie posiadać karty płatniczej lub dostępu do innego bezgotówkowego instrumentu płatniczego

Akceptacja i dostępność gotówki



Przykładowe działania na rzecz zwiększenia akceptacji gotówki

15

 Analizy trendów na rynku usług gotówkowych (np. liczba oddziałów banków, zmiany w funkcjach realizowanych przez
oddziały banków, wskaźnik rotacji, rozwój na rynku urządzeń samoobsługowych)

 Wystąpienie NBP do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o rozważenie podjęcia działań nadzorczych zgodnie
z kompetencjami organu nadzoru w związku z potencjalnym brakiem zadośćuczynienia przez niektóre banki treści
przepisu art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

 Wystąpienie NBP do Ministra Finansów zawierające projekt zmian w ustawie o usługach płatniczych, regulujących kwestię
akceptacji płatności gotówkowych:

 Akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży towaru od
dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi
emitowanymi przez NBP (nie stosuje się do: działalności prowadzonej w sieci Internet, działalności bez obecności
personelu, imprez masowych)

 Akceptant nie może nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty znakami
pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty
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