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Czy to ten kierunek?



15 września 2021 roku ogłoszono zmianę rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań 
jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

Główne zmiany:
• Wprowadzono definicję bankomatu, kasety bankomatowej i systemu neutralizacji 

papierowych wartości pieniężnych z opisem wymagań technicznych
• Wprowadzono obowiązek wyposażenia 40% sieci bankomatów nieobjętych inną 

formą ochrony w system neutralizacji banknotów celem zmniejszenia kradzieży 
gotówki z użyciem środków łatwopalnych

• Wprowadzono nową specyfikację techniczną pojemników specjalistycznych 

Zmiana rozporządzania MSWiA



Geneza zmian rozporządzenia MSWiA



Geneza zmian rozporządzenia MSWiA
• W ostatnich latach zwiększyła się liczba ataków na bankomaty z użyciem środków łatwopalnych
• Oprócz zniszczonego mienia zagrożone było również zdrowie i życie osób, które znalazły się w 

pobliżu zdarzenia
• Komenda Główna Policji zainicjowała zmianę rozporządzenia w kierunku minimalizacji tych 

zdarzeń
• Wybranym środkiem działającym przeciwko podobnym zdarzeniom jest wyposażenie 

bankomatów i kaset bankomatowych w system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych:

„System służący do automatycznego i nieodwracalnego uszkadzania papierowych wartości 
pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji, w przypadku próby otwarcia pojemnika 
specjalistycznego lub kasety bankomatowej znajdującej się w bankomacie lub podczas próby jej 

wyjęcia z bankomatu przez osobę nieuprawnioną.”



Wybrane wymagania w stosunku do systemu 
neutralizacji banknotów

System (pojemnik lub kaseta):
• Uniemożliwia dostęp do papierowych wartości pieniężnych bez aktywowania systemu 

neutralizacji.
• Zapewnia odporność na wyłączenie zasilania, włamanie, zniszczenie pojemnika lub kasety, 

zanurzanie w płynie, stopniowe i nagłe wystawienie na działanie skrajnych temperatur.
• Zapewnia możliwość stałego monitorowania i rejestrowania wytycznych dotyczących dostępu.
• Zapewnia automatyczne i nieodwracalne uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych 

znajdujących się w pojemniku specjalistycznym lub kasecie bankomatowej.
• Zapewnia uszkodzenie 100% papierowych wartości pieniężnych, w tym:

• W przypadku systemu barwiącego uszkodzenie co najmniej 10% powierzchni banknotów 
w opakowaniach i 20% powierzchni banknotów bez opakowań.

• W przypadku innego systemu uszkodzenie 20% powierzchni banknotów.  
• Zapewnia bezpieczeństwo użytych materiałów i substancji dla życia i zdrowia ludzi.



Stare vs. Nowe 

• Rozporządzenie MSWiA z 7 września 2010 r. zobowiązywało do wyposażenia pojemników
specjalistycznych klasy D i wyższych w system uszkadzania papierowych wartości
pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.

• Nie wydano dokładnych zaleceń dotyczących specyfikacji technicznej lub wymogów działania 
systemu. 

• Zmiana rozporządzenia MSWiA z 15 września 2022 r. wprowadziła obowiązek instalacji
systemu neutralizacji w pojemnikach specjalistycznych klasy D i wyższych taki sam, jak
przeznaczony dla kaset bankomatowych bez zwrócenia uwagi na budowę i przeznaczenie obu
opakowań.

• Według nowelizacji zmiany w specyfikacji technicznej pojemników specjalistycznych mają
obowiązywać od 24 września 2023 roku.



Utrudnienia w spełnieniu wymagań

• Do września 2022 producenci nie zaprezentowali pojemnika
spełniającego wymagania nowego rozporządzenia – brak
przedmiotu certyfikacji.

• W pojemnikach specjalistycznych przewożone są wartości w
różnych opakowaniach i kasetach do urządzeń.

• Rynek wymaga pakowania wiązek w folię próżniową – nie ma
możliwości zastosowania perforacji.



Wpływ zmiany rozporządzenia na CIT

Pojemnik specjalistyczny 
= 

Kaseta bankomatowa
?

W pojemniku specjalistycznym przewożone są
wartości pieniężne w opakowaniach. Nie ma
obecnie technologii, która zapewniłaby
wymaganą skuteczność systemu dla gotówki
w różnych opakowaniach.

Kaseta bankomatowa jest opakowaniem
podstawowym dla gotówki przeznaczonej do
urządzenia gotówkowego. Gotówka jest
dostępna bezpośrednio dla systemu
neutralizacji.



• Pojemniki specjalistyczne to podstawa zabudowy bankowozów typu C
• W przeciwieństwie do bankowozów typu A i B (przeznaczonych do transportu znacznych wartości),

bankowozy typu C dedykowane są do transportu wartości pieniężnych do 8 jednostek
obliczeniowych

• Podstawą ich zabudowy są pojemniki co najmniej klasy D, a więc te, w których wymagany jest 
system uszkadzania papierowych wartości pieniężnych

• Zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 rozporządzenia:
„Transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych z użyciem bankowozu typu C, 
wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być wykonywany przez 

nieuzbrojonego licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału konwojenta.”
• Przepis ten daje możliwość optymalizacji transportu w postaci zmniejszenia obsady konwojentów 

dzięki zastosowaniu technologii, a tym samym jest rozwiązaniem dla obecnych czasów 
charakteryzujących się odpływem pracowników z zawodu i brakiem chętnych do pracy w tej 
branży. 

Dlaczego pojemniki specjalistyczne są tak ważne?



Zalety stosowania pojemników specjalistycznych w 
CIT

• Obniżenie kosztów pracy w postaci zmniejszenia liczebności zespołów 
konwojowych.

• Obniżenie kosztów zabudowy bankowozów – możliwość reinstalacji
pojemników do nowych pojazdów bazowych.

• Bankowozy typu C nie wymagają specjalistycznych uprawnień do 
prowadzenia pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony

Od 2010 roku firmy CIT zainwestowały znaczne fundusze w rozwój rozwiązań 
związanych z zastosowaniem pojemników specjalistycznych. W tym okresie 
wymieniono kilkaset pojazdów przystosowanych do przewozu wartości 
pieniężnych na bankowozy typu C.



Potencjalne rozwiązania/utrudnienia
W celu spełniania wymagań systemu neutralizacji

• Zastosowanie certyfikowanego pojemnika specjalistycznego klasy D lub wyższej

• Zmiana floty pojazdów na bankowozy typu A lub B

• Przewożenie gotówki „luzem” w pojemnikach specjalistycznych

Przewidywane rezultaty:

• Konieczność zwiększenia zatrudnienia konwojentów
• Zwiększenie kosztów działalności firm CIT
• Zmiana logistyki transportu firm CIT



Inne potencjalne rozwiązania
W celu spełniania wymagań systemu neutralizacji

• Zmiana rozporządzenia w kierunku dostosowania przepisów dotyczących budowy 
pojemników specjalistycznych w kontekście przewożenia w nich kaset bankomatowych

• Standaryzacja opakowań na rynku i rezygnacja z wielu różnych rozwiązań, w tym z 
opakowań polipropylenowych i jutowych i zastąpienie ich kopertami bezpiecznymi

• Zastosowanie systemu neutralizacji banknotów we wszystkich kasetach 
bankomatowych z opcją aktywacji systemu przy nieuprawnionej próbie otwarcia

• Eliminacja różnorodności rozwiązań klientów, obsługiwanych przez jednego dostawcę 
CIT



Zagadnienia ważne z punktu widzenia CIT

Obecnie przy zmianie przepisów należy uwzględnić następujące realia firm CIT:

• Klienci stale wymagają obniżenia kosztów usług firm CIT i utrzymania szybkich terminów realizacji

• Zasoby kadrowe (konwojenci) zmniejszają się z powodu niskich wynagrodzeń i lepszej oferty innych 
branż, kadra się „starzeje”

• Notujemy minimalne lub zerowe zainteresowanie pracą młodych ludzi

• Wzrasta presja płacowa pracowników

• Wzrastają koszty działalności firm CIT, w tym m.in. koszty energii, paliwa, ubezpieczenia znacznych 
wartości pieniężnych w transporcie i przechowaniu

• Maleje społeczne zrozumienie i poszanowanie względem pracowników firm CIT



Dziękuję za uwagę


