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Na podstawie: Future of Cash, 2006, Agis Consulting
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Liczba placówek banków i Poczty Polskiej SA

 spadek liczby jednostek organizacyjnych banków i Poczty Polskiej SA współpracujących z NBP w ramach umów o 18%
 spadek liczby ewidencjonowanych w ramach sprawozdawczości jednostek organizacyjnych banków i Poczty Polskiej SA 

realizujących zadania związane z obrotem gotówkowym o 22% 
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Urządzenia - terminale POS

Źródło: dane NBP publikowane na www.nbp.pl w ramach statystyki Departamentu Systemu Płatniczego
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Zaopatrywanie banków i Poczty Polskiej SA przez NBP 

I - X 2020 vs. I – X 2019 

• wzrost pobrań waluty 
polskiej z NBP o 11% 

• spadek odprowadzeń
waluty polskiej do 
NBP o 25%

Na koniec X 2020 r. 
wartość obiegu 
wzrosła o 33% r/r
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Struktura obiegu 
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Rotacja – częstotliwość powrotu banknotów i monet do sortowni NBP
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Rynek - rotacja wg stanu na 30.09.2020 r.

 najniższy wskaźnik rotacji w cyklach na rynku i w NBP: 500 zł, 200 zł i 100 zł (najrzadziej powracają do sortowni i dłużej 
pozostają na rynku)

 nominałem najczęściej procesowanym przez przedstawicieli rynku było 50 zł; do sortowni NBP 50 zł powracało 
najczęściej spośród wszystkich nominałów, ale było to 4-krotnie rzadziej niż w przypadku sortowni komercyjnych 

Wskaźnik rotacji 
(cykle)

Wskaźnik rotacji 
(dni)

Wskaźnik rotacji 
(cykle)

Wskaźnik rotacji 
(dni)

500 zł 0,08 4 373 0,97 376
200 zł 0,49 746 1,77 206
100 zł 0,58 632 3,09 118

50 zł 1,57 232 6,39 57
20 zł 1,00 367 3,14 116
10 zł 0,66 555 3,16 116

Ogółem 0,67 547 3,12 117

Nominał
NBP Rynek

IV kw. 2019
0,94

IV kw. 2019 
2,50
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Rynek – ponowne wprowadzanie banknotów do obrotu 

 w III kw. 2020 r. 69,4% banknotów zostało ponownie wprowadzonych do obrotu po ich przeprocesowaniu (spadek o 6,5 pkt proc. 
w stosunku do II kw. 2020 r.) 

 najwyższy odsetek w przypadku najwyższych nominałów (500 – 100 zł)
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Kalendarium zmian

 kryteria jakości obiegowej banknotów (dla przeliczania maszynowego i ręcznego)
 testy urządzeń
 wymagania, jakie powinny spełniać urządzenia, i sposób klasyfikowania przez nie banknotów
 kwartalna sprawozdawczość
 wieloorientacyjne sortowanie banknotów
 odprowadzanie do NBP banknotów w jednym strumieniu oraz monet w jednym strumieniu 
 odprowadzanie monet do NBP w opakowaniu zbiorczym luzem
 standaryzacja zawartości opakowań banknotów

 pilotaż standardów GS1 w O/O NBP (etapowe włączanie kolejnych O/O NBP)

VII 2018 r.

IV 2019 r.

 standardy GS1 w NBP i u producenta banknotówI 2020 r.

 banki i Poczta Polska SA, producent monet – przygotowania w zakresie GS1

 Rada ds. obrotu gotówkowegoII 2019 r.
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Kalendarium zmian

 maszynowe przeliczanie banknotów przeznaczonych do załadunku urządzeń

 10-procentowy limit ręcznego przeliczania banknotów 

 rezygnacja z konieczności wydzielania strumienia banknotów NS (nienadających się do 
maszynowego sortowania) z banknotów odprowadzanych do NBP

X 2020 r.

I 2020 r.

I 2022 r.

IX 2020 r.  Grupy Robocze w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego
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Rada ds. obrotu gotówkowego

 skład Rady to przedstawiciele m.in.: banków, Poczty Polskiej SA, organizacji zrzeszających sektor 
detaliczny, firm CIT oraz NBP

 główne zadania: analiza obrotu gotówkowego oraz uregulowań prawnych z tego zakresu, 
opiniowanie projektów planów NBP określających kierunki rozwoju obrotu gotówkowego, 
rekomendowanie propozycji działań usprawniających i zwiększających bezpieczeństwo obrotu 

Aktywizacja interesariuszy rynku w dyskusji o obrocie gotówkowym
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Tematyczne Grupy Robocze przy Radzie ds. obrotu gotówkowego

Kluczowe  zagadnienia z zakresu zainteresowania 
poszczególnych przedstawicieli NBP i rynku

 Struktura organizacyjna Grup
 Cel, zakres, harmonogram prac i produkt 

końcowy
 Regularne spotkania online w ramach Grup
 Raporty z prac przedstawiane Radzie 

 prace od września 2020 r.
 funkcjonowanie systemów informatycznych 

wykorzystywanych w ramach współpracy 
NBP z bankami i Pocztą Polską SA, dobre 
praktyki w obszarze przetwarzania gotówki, 
działania związane z zaopatrywaniem 
uczestników rynku w walutę polską oraz 
testów urządzeń 
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* Źródło: Improving the Efficiency of the Handling of Cash - Cash Cycle Models, European Payments Council, 2013 

Bank centralny jako uczestnik rynku

Model obrotu gotówkowego*

Scentralizowany

Niemcy, Francja, Włochy, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja

Joint-venture

Austria, Belgia

Delegowania zadań

Hiszpania, Finlandia, Węgry, 
Holandia, Słowenia, Wlk. 

Brytania, Irlandia

Transferowy

Norwegia, Szwecja

** 2018 r. – badanie ankietowe NBP

2013 r.

2018 r.



Bank centralny w obrocie gotówkowym
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Regulator i 
koordynator

Uczestnik

Katalizator
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