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1. Wprowadzenie 

 
W związku z informacjami nt. nowej inicjatywy władz europejskich w zakresie budowy jednolitego 
obszaru płatności w euro, będącej realizacją Strategii Lizbońskiej, Związek Banków Polskich monito-
rował działalność gremiów europejskich, w szczególności poprzez uczestnictwo w Payments Sys-
tems Committee przy EBF. Nasilenie nacisków Komisji Europejskiej, przejawiające się m.in. w przy-
jęciu Rozporządzenia 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. 
w sprawie płatności transgranicznych w euro, skłoniło paneuropejski sektor bankowy do podjęcia 
wspólnego wysiłku w postaci samoregulacji- tak powołano Europejską Radę ds. Płatności- (Europe-
an Payments Council- EPC) oraz projekt SEPA. Związek Banków Polskich przystąpił do EPC już w 
bardzo wczesnym stadium jej prac, mając na względzie przede wszystkim korzyści płynące z samo-
regulacji, znaczenie SEPA i wpływ na rynek wewnętrzny i wszystkie funkcjonujące na nim podmioty, 
również państwa spoza strefy euro. Zdawano sobie również sprawę z nieuchronności przemian na 
rynku płatniczym i uznano, że bezpośrednie uczestnictwo w tym procesie pozwoli wpływać na jego 
kształt.  
 
W czerwcu 2006 roku, mocą decyzji Zarządu ZBP, powołano strukturę SEPA Polska, której celem 
jest koordynacja wdrażania SEPA przez polskie środowisko bankowe. Analogiczne struktury powo-
łano w każdym kraju UE. Głównym celem SEPA Polska jest wdrażanie SEPA w sposób zgodny ze 
specyfiką polskiego systemu płatniczego i jego uczestników oraz reprezentacja ich interesów na 
zewnątrz. 
 
W 2007 roku Zarząd Związku Banków Polskich zatwierdził Krajowy Plan Implementacji i Migracji 
SEPA, a w kwietniu 2008 roku Plan został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Ban-
ków Polskich jako rekomendacja do stosowania przez banki sektora polskiego w drodze do urze-
czywistnienia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.  
 
2008 rok był pierwszym rokiem funkcjonowania SEPA. Część procesów i prac stricte wdrożeniowych 
przeszła w fazę migracji, część- z uwagi na nowe okoliczności, zmianę realiów rynkowych czy sytu-
ację ekonomiczną- uległa zmianom koncepcyjnym. Pojawiły się także nowe elementy SEPA, takie 
jak zagadnienie wprowadzenia daty końcowej migracji na instrumenty SEPA, czy rozwój płatności 
on line i płatności mobilnych.  
 
Przyczyną istotnych zmian stały się również dwa nowe akty prawa unijnego, regulujące funkcjono-
wanie usług płatniczych na Rynku Wewnętrznym: Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskie-
go  i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, 
zmieniająca dyrektywy 97/7WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 
97/5/WE i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 2560/2001.  
 
Powyższe zmiany spowodowały dezaktualizację Krajowego Planu Implementacji i Migracji, co stało 
się powodem do jego rewizji.  
 
 
 
 
 
 
 



KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA  

4 | S t r o n a  
www.sepapolska.pl  

2. Historia dokumentu  

 

Szczegóły   Wersja  Autor  Data 
Wersja wstępna 1.0 Dominika Duziak,  

Paweł Widawski 
04.06.2007r. 

Wersja uzgodniona z SEPA Forum 
Polska 

1.1 Członkowie SEPA Forum Polska, Sekretariat 
SEPA Polska 

11.06.2007r 

Wersja uzgodniona z Kolegium ZBP 1.2 Kolegium Biura ZBP 18.06.2007r. 

Wersja uwzględniająca konsultacje z 
Prezydium Grupy ds. Polecenia Prze-
lewu SEPA  

1.3 Prezydium GR. ds. Polecenia Przelewu SEPA PL, 
Sekretariat SEPA PL 

19.06.2007 r.  

Wersja uwzględniająca stanowisko KIR 
S.A. 

1.4 KIR S.A. 21.06.2007 r. 

Wersja uwzględniająca stanowisko 
PKUS SWIFT 

1.5 PKUS SWIFT 20.07.2007 

Wersja uwzględniająca stanowisko 
NBP i MF 

1.6 NBP, MF 14.08.2007 r. 

Wersja uwzględniająca konsultacje z 
bankami 

1.7 Banki- Członkowie ZBP 29.08.2007 r. 

Modyfikacja struktury dokumentu 1.8 Sekretariat SEPA Polska 30.08.2007 r. 

Poprawki i zatwierdzenie przez SEPA 
Forum Polska 

1.9 Członkowie SEPA Forum Polska 10.09.2007 r. 

Zatwierdzenie przez Zarząd Związku 
Banków Polskich 

2.0 Zarząd Związku Banków Polskich 17.10.2007 r. 

Rewizja 2009- projekt do przedłożenia 
na Forum Koordynatorów SEPA 

2.1 Dominika Duziak  22.09.2009 r.  

Konsultacje środowiskowe  2.1.1 NBP, KIR SA, PKO BP SA  Listopad 2009 

Konsultacje i zatwierdzenie przez 
Forum Koordynatorów SEPA 

2.2 Forum Koordynatorów Krajowych Styczeń 2010 

Konsultacje i zatwierdzenie przez 
SEPA Forum Polska 

2.3 SEPA Forum Polska Styczeń 2010 

Zatwierdzenie przez Zarząd ZBP 3.0 Zarząd Związku Banków Polskich 5.02.2010 
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3. Podmioty zaangażowane we wdrażanie SEPA na 
szczeblu krajowym oraz ich główne zadania i 
obowiązki  

 
 
 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY STRUKTURY SEPA POLSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPA Polska  
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PODMIOT ROLA I ZADANIA 

3.1 ZWIĄZEK BAN-
KÓW POLSKICH 
 

1. Reprezentacja polskiego sektora bankowego na arenie międzyna-
rodowej. 

2. Działanie w celu zapewnienia polskiemu sektorowi bankowemu 
(w EPC i innych instytucjach) wpływu na nowy kształt paneuropej-
skiego systemu płatniczego.  

3. Zapewnienie funkcjonowania SEPA Polska- krajowej organizacji 
implementacji Programu SEPA w Polsce. 

4. Promocja obrotu bezgotówkowego i migracji na elektroniczne 
instrumenty płatnicze SEPA 

5. Działanie na rzecz obrotu gotówkowego w celu wprowadzenia w 
systemie bankowym standardów SECA w zakresie usług płatni-
czych 

 
 

3.2 ZARZĄD ZBP 
 

1. Przyjmowanie/ odrzucanie rekomendacji wypracowanych przez 
SEPA Polska; rekomendacje w formie uchwał Zarządu ZBP prze-
kazywane są do realizacji przez banki. 

2. Zatwierdzanie decyzji strategicznych oraz kierunków działania 
SEPA Polska. 

 
3.3 SEPA POLSKA 
SEPA Polska jest krajową orga-
nizacją implementacji Programu 
SEPA w Polsce. 
 
W ramach struktury SEPA Pol-
ska funkcjonują:  

- Sekretariat SEPA Pol-
ska 

- NASO 
- SEPA Forum Polska 
- Forum Koordynatorów 

SEPA 
- Grupy Robocze 

 

 

1. Przygotowanie Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA  
2. Określenie kamieni milowych i koordynacja implementacji i te-

stowania, harmonogramu migracji- we współpracy z zaangażo-
wanymi podmiotami, w szczególności NBP, KIR S.A., SWIFT  

3. Rozwiązywanie problematycznych kwestii implementacyjnych, 
mających wspólne znaczenie dla środowiska bankowego 

4. Monitoring postępu implementacji i wspieranie czasowego przy-
stąpienia i czasowego wdrożenia przez wszystkie banki- poprzez 
ankiety kierowane kwartalnie do banków 

5. Monitoring ryzyka i rynku, dostarczanie bankom informacji (np. 
nt. PSD, konsumentów i akceptacji użytkowników końcowych) 

6. Monitoring progresu implementacji przez CSMs 
7. Raportowanie postępu implementacji SEPA przez CSMs- na pod-

stawie informacji uzyskanych od CSMs 

 
 

3.3.1 SEKRETARIAT SE-
PA POLSKA 
- Koordynator Krajowy Progra-
mu SEPA 
- Zastępca Koordynatora Kra-
jowego Programu SEPA 
 
Sekretariat SEPA Polska stano-
wi Biuro Zarządzania Progra-
mem, będące odpowiednikiem 
działającego przy EPC Pro-
gramme Management Office. 
Jest centralnym ośrodkiem ko-
ordynacji o mocy wykonawczej 
w strukturze SEPA Polska.  

 

1. Regularne raportowanie postępu krajowej implementacji (zawie-
rające status prac w bankach oraz CSMs, w oparciu o informacje 
pozyskiwane w drodze ankiet i konsultacji) do EPC 

2. Identyfikacja ryzyka i przeszkód implementacji (dla włączenia do 
rejestru ryzyka prowadzonego przez EPC) 

3. Definiowanie kryteriów gotowości operacyjnej środowiska ban-
kowego (w oparciu o wytyczne EPC oraz uzgodnienia z Grupami 
Roboczymi oraz SEPA Forum Polska)  

4. Uzyskanie deklaracji gotowości operacyjnej na poziomie krajo-
wym- określenie wspólnie z SFP i innymi uczestnikami „ masy kry-
tycznej” migracji 

5. Uczestnictwo w Programme Management Forum (Forum Zarzą-
dzania Programem) przy EPC 

6. Pełnienie funkcji NASO 
7. Komunikacja ze wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami, ko-

ordynacja komunikacji pomiędzy bankami, władzami publiczny-
mi, NBP, EPC itd. 
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8. Organizacja krajowych konsultacji inspirowanych przez EPC oraz 
SEPA Polska 

9. Promowanie wizji SEPA: konferencje, seminaria, szkolenia po-
święcone tematyce SEPA 

10. Przygotowywanie kwartalnych raportów dot. stanu prac na 
szczeblu krajowym (Raporty z działalności SEPA, przedkładane 
Członkom SFP, oraz zaangażowanym stronom, a także Zarządowi 
ZBP) 
 
 

3.3.2 NASO- KRAJOWA 

ORGANIZACJA WSPIERAJĄCA 
BANKI W PRZYSTĘPOWANIU 
DO SCHEMATÓW SEPA 
 
Sekretariat SEPA Polska pełni 
funkcję NASO- Krajowej Organi-
zacji Wspierającej Banki w Proce-
sie Przystępowania do schema-
tów płatności SEPA.  
NASO uczestniczy w procesie 
przystępowania z celem zapew-
nienia efektywnego i terminowe-
go uruchomienia Schematu w 
ramach SEPA.  
Szczegółowy opis roli NASO 
znajduje się w Zasadach We-
wnętrznych Zarządzania Schema-
tami SEPA, Przewodniku po pro-
cesie przystępowania oraz doku-
mentacji opracowanej przez Se-
kretariat SEPA Polska.  
NASO stanowi łącznik pomiędzy 
Przyszłym Uczestnikiem a EPC, 
będąc pierwszym punktem kon-
taktowym dla Uczestnika w 
sprawach SEPA, jak również uła-
twiając proces przystępowania.  
Całkowita i wyłączna odpowie-
dzialność za zatwierdzanie apli-
kacji Potencjalnych Uczestników 
spoczywa na EPC. NASO może 
usprawnić i wspomagać proces 
administracyjny, jednak czyniąc 
to, nie podejmuje żadnych zobo-
wiązań prawnych.  
 
 
 

 

1. Wsparcie w procesie przystąpienia 
- Zapewnienie wsparcia w procesie przystąpienia.  
- Uruchomienie helpdesku dla Przyszłych Uczestników doty-

czącego kwestii przystąpienia.  
- Utworzenie strony internetowej SEPA Polska, oraz zakładki 

dedykowanej NASO. 
- Utworzenie skrzynki kontaktowej dedykowanej NASO oraz 

kwestiom przystąpienia: naso@zbp.pl 
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów na etapie przygotowy-

wania aplikacji Przyszłego Uczestnika, m.in. poprzez umożli-
wienie kontaktu z EPC 

 
2.  Przyjmowanie Pakietów Dokumentacji: 
- Organizacja oraz zarządzanie zbieraniem Pakietów Doku-

mentacji 
- Rejestrowanie Pakietów Dokumentacji 
- Wstępna analiza Pakietów 
- Przygotowanie raportu dot. indywidualnej aplikacji 
- Utrzymywanie repozytorium dokumentacji 

 
3. Składanie Pakietów do EPC 
- Organizacja i zarządzanie procesem składania Pakietów Do-

kumentacji do EPC 
- Prowadzenie statystyk dot. ilości podmiotów przystępują-

cych. 
 

3.3.3 SEPA FORUM POL-
SKA1 

1. Konsultowanie/ opiniowanie przekazywanych przez Sekretariat 
SEPA Polska materiałów. 

                                                           
1 Członkami SEPA Forum Polska są: Przedstawiciel ZBP w Zgromadzeniu Plenarnym EPC – Dyrektor Generalny, Dyrek-
tor Departamentu ds. Systemu Płatniczego w NBP- w charakterze obserwatora, Przedstawiciel PKO BP w  Zgromadze-
niu Plenarnym EPC, Krajowy Koordynator SEPA w ZBP, Zastępca Koordynatora SEPA w ZBP, Przewodniczący Komitetu 

mailto:naso@zbp.pl
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Ciało sterujące Programem 
SEPA, płaszczyzna do wypraco-
wywania propozycji w sprawach 
międzybankowych i wspólnej 
polityki SEPA. Ciałami konsulta-
cyjnymi SEPA Forum Polska są: 
Rada Bankowości Elektronicz-
nej, Komitet ds. Systemu Płatni-
czego, Rada Wydawców Kart 
Bankowych, Komitet Agentów 
Rozliczeniowych oraz PKU-
SWIFT. SFP konsultować może 
propozycje z organizacjami 
reprezentującymi interesy kon-
sumentów i przedsiębiorców.  

 

2. Wyznaczanie kierunków działania, poprzez definiowanie zagad-
nień problematycznych, istotnych z punktu widzenia całego sek-
tora bankowego. 

3. Zatwierdzanie/ odrzucanie rekomendacji Grup Roboczych oraz 
materiałów przygotowywanych przez Sekretariat SEPA Polska 
przed zaprezentowaniem ich Zarządowi ZBP. 

 

3.3.4 FORUM KOORDY-
NATORÓW KRAJOWYCH 
SEPA 
 
Forum Koordynatorów Kra-
jowych SEPA jest ciałem 
składającym się z przedsta-
wicieli banków, którzy ko-
ordynują projekty SEPA 
wewnątrz reprezentowa-
nych instytucji. Forum jest 
ciałem opiniodawczym Se-
kretariatu SEPA Polska i 
SEPA Forum Polska2.  

 
 

1. Konsultowanie materiałów przekazywanych przez Se-
kretariat SEPA Polska/ EPC.  

2. Omawianie problematycznych kwestii w celu wypraco-
wania wspólnego stanowiska.   

3. Sugerowanie kierunków działań struktury SEPA Polska.  
 

3.3.5 GRUPY ROBOCZE 
SEPA PL3 
Grupy Robocze stanowią naj-
ważniejszy element SEPA 
Polska- ich głównym zadaniem 
jest przygotowywanie procesu 
i harmonogramu implementa-
cji dla poszczególnych instru-
mentów, przeprowadzanie 
analiz, wypracowywanie stra-
tegii, oraz nowych rozwiązań. 
Grupy Robocze stanowią klu-
czowy merytorycznie element 
struktury organizacyjnej SEPA 
Polska. 

1. Przygotowanie procesu i harmonogramu implementacji dla po-
szczególnych instrumentów, przeprowadzanie analiz, wypracowywa-
nie strategii, oraz nowych rozwiązań. 
2. Opracowanie rekomendacji, dotyczących wdrażania zasad SEPA 
do polskiego systemu płatniczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
ds. Systemu Płatniczego, Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej, Przewodniczący Rady Wydawców Kart Ban-
kowych, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Przedstawiciel  KIR S.A., Przewodniczący grup roboczych 
funkcjonujących w ramach SEPA PL, oraz Członkowie grup roboczych w EPC. 

2
 Forum Koordynatorów Krajowych SEPA powołane zostało w roku 2009 przez Sekretariat SEPA Polska. Stanowi odpo-

wiednik Programme Management Forum przy EPC.  
3 Członkowie Grup są specjalistami w zakresie usług płatniczych, wydelegowanymi przez banki. W pracach Grup udział 
biorą również, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego. 
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 GRUPA ROBOCZA 
DS. POLECENIA PRZELE-
WU 
 

 GRUPA ROBOCZA 
DS. POLECENIA ZAPŁATY  
 

 GRUPA ROBOCZA 
DS. KART 
 

 GRUPA ROBOCZA 
DS. INFRASTRUKTURY 
 
 

 

 GRUPA ROBOCZA 
DS. GOTÓWKI SECA 
 

 GRUPA ROBOCZA 
DS. PŁATNOŚCI MOBIL-
NYCH  
 

 
Przygotowanie harmonogramu wdrażania instrumentu polecenia 
przelewu SEPA oraz analiza i omawianie zmian wynikających z kolej-
nych modyfikacji Schematu SEPA Credit Transfer.  
 
 
Przygotowanie harmonogramu wdrażania instrumentu polecenia 
zapłaty SEPA 
 
Przygotowanie harmonogramu adaptacji kart płatniczych, wydawców 
i akceptantów  do SEPA 
 
 
Wsparcie pozostałych Grup Roboczych w: 
1. opracowywaniu harmonogramu wdrażania instrumentów 
SEPA, oraz  
2. w opracowywaniu nowych rozwiązań dostosowujących kra-
jowe instrumenty do standardów i zasad SEPA  
 
Prowadzenie działań wspomagających wprowadzenie regulacji w 
zakresie obrotu gotówkowego w polskim systemie bankowym jak i 
poza nim,  zgodnych ze standardami SECA. 

 
Analiza powstających w ramach EPC koncepcji budowy SEPA w 
zakresie płatności mobilnych.  
Formułowanie wspólnych stanowisk polskiego sektora banko-
wego i opiniowanie materiałów dot. płatności mobilnych.  
Ewentualna ewolucja zadań w przypadku przyjęcia paneuropej-
skiego rozwiązania w zakresie płatności mobilnych- w grupę 
zajmującą się wdrażaniem/ adaptacją do standardów SEPA.  
 

3.4 NARODOWY BANK 
POLSKI 
(oraz Rada ds. Systemu Płatni-
czego) 

 

1. Popieranie projektu SEPA. 
2. Udział przedstawicieli NBP w pracach SFP, Grup Roboczych oraz 

Forum Koordynatorów Krajowych SEPA w charakterze obserwa-
tora.  

3. Opiniowanie dokumentów i rekomendacji Grup Roboczych i SFP. 
4. Bieżące śledzenie postępu prac nad realizacją projektu SEPA w 

Polsce, w tym poprzez Radę ds. Systemu Płatniczego. 
5. Współpraca z Eurosystemem. 
6. Promocja obrotu bezgotówkowego i migracji na elektroniczne 

instrumenty płatnicze SEPA. 
7. Działania na rzecz bezpiecznego i efektywnego obrotu gotówko-

wego zgodnie z założeniami SECA. 
8. Przygotowanie ewentualnych regulacji prawnych dotyczących 

stosowania standardów SEPA przez polskie banki lub współpraca 
w przygotowaniu ich przez inne podmioty. 

9. Uczestnictwo w TARGET2, umożliwiające funkcjonowanie syste-
mu EuroELIXIR. 

10. Współpraca w zakresie budowania AOS. 
11. Współuczestniczenie w przygotowaniu zasad obsługi płatności 

ZUS i US.  

 

3.5 WŁADZE  
PUBLICZNE 

 

3.5.1 MINISTERSTWO FINANSÓW 
 

1. Generalne wsparcie dla projektu SEPA (jako Członek ECOFIN) 
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Sektor publiczny dysponuje 
ok. 50 % PKB Unii Europejskiej 
i realizuje blisko 20 % wszyst-
kich bezgotówkowych trans-
akcji, dlatego też powinien 
odgrywać wiodącą rolę w mi-
gracji do SEPA. Wraz z innymi 
ważnym podmiotami takimi 
jak przedsiębiorstwa sektorów 
użyteczności publicznej, tele-
komunikacji i ubezpieczeń, 
organy władzy publicznej mo-
gą stworzyć masę krytyczną 
potrzebną do przyspieszenia 
migracji. Dzięki szybkiej mi-
gracji administracje publiczne 
mogą skorzystać na uprosz-
czonych procedurach płatności 
w euro, zwiększeniu konku-
rencji i liczby dostawców usług 
płatniczych, przy cenach od-
zwierciedlających wyższe ko-
rzyści skali w zakresie prze-
twarzania płatności. Należy 
również zintegrować SEPA z 
obecnie realizowanymi projek-
tami z zakresu e-administracji. 
Zależy to jednak od tego, czy 
sektor bankowości będzie 
oferować wysokiej jakości, 
konkurencyjne produkty SE-
PA4. 
 

2. Konsultacje rekomendacji Grup Roboczych 
3. Współuczestnictwo w przygotowaniu zasad obsługi płatności ZUS 

i US. 
4. Prowadzenie prac nad odpowiednim środowiskiem prawnym- 

legislacyjno- regulacyjnym; m.in. Ministerstwo Finansów jest od-
powiedzialne za jak najszybszą implementację zapisów Dyrekty-
wy PSD do prawa polskiego.  

5. Pełnienie roli „wczesnego użytkownika” (tzw. ‘early adopter’ ) 
oraz promocja tej roli wśród władz publicznych i administracji  
 

3.6 INDYWIDUALNE 
BANKI 
 
Banki ponoszą główny ciężar 
implementacji SEPA. Wdrażanie 
uchwał Zarządu ZBP, których 
spójna i czasowa implementacja 
jest warunkiem sukcesu SEPA.  
 

 

1. Realizacja Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA 
oraz Uchwał i Rekomendacji Zarządu ZBP i Walnego Zgroma-
dzenia ZBP w zakresie SEPA.  

2. Uczestnictwo w pracach wdrożeniowych i wspieranie struktu-
ry SEPA Polska m.in. poprzez:  

 Udział w konsultacjach krajowych organizowanych z inicja-
tywy EPC lub z inicjatywy własnej Sekretariatu SEPA Pol-
ska 

 Udział w pracach Grup Roboczych i innych ciał w ramach 
struktury SEPA Polska.  

 Przekazywanie danych statystycznych dot. transakcji re-
alizowanych instrumentami SEPA.  

3. Udostępnianie produktów SEPA- polecenia przelewu, polecenia 
zapłaty oraz kart płatniczych-  zgodnie z przyjętymi harmono-
gramami.  

                                                           
4
 Komunikat Komisji: Dokończenie budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 2009- 

2012.Należy jednak mieć na uwadze, że organy władzy publicznej mogą stworzyć masę krytyczną potrzebną do przyspie-
szenia migracji wyłącznie w warunkach wejścia Polski do strefy euro. Obecnie rozliczenia władz publicznych (w rozumieniu 
budżetu państwa) w zdecydowanej większości odbywają się w złotych. Zlecenia płatnicze „władz publicznych” w euro 
stanowią margines ogólnej liczby zleceń. 
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4. Przygotowanie techniczne i organizacyjne do wprowadzenia no-
wych zasad dotyczących obiegu i obsługi gotówki euro zgodnie z 
SECA (Single Euro Cash Area).  

5. Promocja instrumentów i wizji SEPA oraz edukacja własnych 
klientów w tym zakresie.  

 
 

3.12 MECHANIZMY 
ROZLICZENIOWO- ROZ-
RACHUNKOWE (ACH/ 
CSM) 
 

3.12.1 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 
 

1. Obsługa instrumentu SEPA Credit Transfer (SCT) w EuroELIXIR 
jako komunikatu wewnątrzsystemowego oraz międzysystemo-
wego (w relacji z systemem EBA STEP2).  

2. Obsługa mechanizmu konwersji komunikatów SEPA Credit 
Transfer (SCT). 

3. Prowadzenie konsultacji w zakresie technicznej i funkcjonalnej 
zgodności aplikacji uczestników ze standardami SEPA. 

4. Uruchomienie obsługi instrumentu SEPA Direct Debit (SDD) w 
EuroELIXIR jako komunikatu wewnątrzsystemowego oraz mię-
dzysystemowego zgodnie z decyzją Zarządu KIR S.A. i zapotrze-
bowaniem rynkowym (vide pkt. 4.3)  

5. Rozszerzenie modułu obsługi zgód na stosowanie polecenia za-
płaty w OGNIVO o mechanizmy dostosowane do wymogów SE-
PA (wraz z uruchomieniem rozliczeń SDD EuroELIXIR).  

6. Dostosowanie mechanizmów funkcjonowania krajowego pole-
cenia zapłaty do wymogów dyrektywy o usługach płatniczych 
(Payment Services Directive, PSD), w oparciu o zapisy ustawy o 
usługach płatniczych. 

7. Uruchomienie obsługi instrumentów SEPA we współpracy z 
izbami stowarzyszonymi w ramach European Automated Cle-
aring House Association (EACHA). 

 
3.12.2 SWIFT 

 
1. Uruchomienie wspólnej zintegrowanej platformy do testowania 

instrumentów SEPA pod nazwą „SEPA Testing Programme”, na 
który składają się: 

– Zestaw predefiniowanych komunikatów testowych o na-
zwie Smart test messages, umożliwiających testowanie 
wewnętrznych aplikacji pod kątem poprawności obsługi 
nowych formatów komunikatów 

– Aplikacja “SWIFT Test and Qualification Service for SE-
PA” (STaQS) do testowania zgodności ze standardami 
SEPA przy użyciu zestawu obowiązkowych i opcjonal-
nych scenariuszy testowych 

2. Udostępnienie referencyjnych słowników danych (BICplusIBAN 
Directory, SEPA Routing Directory) wspierających Straight 
Through Processing (STP) w zakresie płatności SEPA. 

3.  Organizowanie szkoleń w zakresie standardów SEPA-ISO 20022. 

3.13 INNI DOSTAWCY 
USŁUG INFRASTRUKTU-
RALNYCH 
 

3.13.1 AGENCI ROZLICZENIOWI5: 
1. Zapewnienie  jednolitych zasad obsługi  posiadacza karty w POS-

ach zgodnie z przepływem transakcji określonym w danym sys-
temie. 

2. Przedstawianie korzyści i oferowanie akceptantom (od 1 stycznia 

                                                           
5 Agentem Rozliczeniowym zgodnym z SEPA (lub jego ekwiwalentem) jest przedsiębiorca, który akceptuje (lub przetwa-

rza) transakcje w euro kartami płatniczymi ogólnego zastosowania zgodne z SEPA w ramach obszaru SEPA 
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2008 r.) akceptacji w  terminalach transakcji generowanych przez 
jeden lub więcej systemów kartowych zgodnych z SEPA.  

3. Usuwanie wszelkich barier, które mogłyby ograniczać ich akcep-
tantów w akceptowaniu zróżnicowanych systemów i systemów 
„co-branded” w ich terminalach. 

4. Umożliwienie posiadaczowi dokonania wyboru aplikacji płatni-
czej, której chce użyć w sytuacji, gdy karta zawiera kilka różnych 
aplikacji płatniczych, które mogą być obsługiwane przez terminal.  

5. Promowanie wśród akceptantów migracji do certyfikowanych 
terminali EMV z PIN-padami. 

6. Zakończenie migracji na standard EMV do końca 2010 r. 
7. Wdrożenie technicznych standardów SEPA, włączając interfejsy: 

“cardholder to terminal”, “card to terminal” (EMV), “terminal to 
acquirer”,”acquirer to issuer”. 

 

3.13.2 WYDAWCY KART SEPA6: 
1. Oferowanie klientom kart płatniczych zgodnych z SEPA od 1 

stycznia 2008.  
2. Zakończenie migracji na EMV do końca 2010 r. 
3. Działanie zmierzające do tego, aby do końca 2010 roku wszystkie 

karty ogólnego przeznaczenia były zgodne z SEPA 
4. Zaznajamianie posiadaczy z korzyściami, jakie przynoszą karty 

zgodne z SEPA 
5. Wdrażanie standardów technicznych (włączając interfejsy card-

holder to terminal, card to terminal (EMV), acquirer to issuer). 
  
3.13.3 WŁAŚCICIELE BANKOMATÓW SEPA7: 
1. Zapewnienie jednolitego wyglądu interfejsu/ look&feel/ obsługi 

bankomatu, stosując procedurę transakcji określoną w danym 
systemie. 

2. Zapewnienie w bankomatach akceptację kart wszystkich syste-
mów, których są uczestnikami. 

3. Zakończenie migracji do EMV do końca 2010 roku. 
4. Zapewnienie, że bankomaty będą obsługiwane przynajmniej w 

języku krajowym oraz w języku angielskim. 
5. Umożliwienie posiadaczowi wyboru aplikacji, której chce użyć, w 

przypadku gdy jego karta zawiera kilka aplikacji wypłaty gotówki i 
aplikacje te mogą być obsługiwane przez dany bankomat. 

6. Wdrożenie technicznych standardów SEPA (włączając interfejsy 
posiadacz- ATM, karta - ATM (EMV), właściciel ATM-wydawca). 

Należy pamiętać o tym, że akceptacja karty w jakimkolwiek terminalu 
jest całkowicie zależna od decyzji akceptanta w kwestii tego, czy 
przyjmuje daną kartę. 

 
 

 
3.14 UŻYTKOWNICY 
KOŃCOWI I ZAINTERE-
SOWANE PODMIOTY 
Stowarzyszenia i organizacje 

1. Promowanie założeń i wizji SEPA, oraz korzyści, które płyną z 
przyjęcia nowych standardów i zasad biznesowych i technicznych 
wśród swoich członków 

2. Promowanie obrotu bezgotówkowego  

3. Działanie na rzecz bezpiecznego obrotu gotówkowego 

 

                                                           
6
 Wydawcą kart SEPA jest przedsiębiorca, który wydaje karty ogólnego przeznaczenia zgodne z SEPA, których używać 

można do dokonywania płatności oraz pobierania gotówki w euro. 
7 Właścicielem bankomatu zgodnym z SEPA jest przedsiębiorca, który akceptuje (lub przetwarza) transakcje wypłaty 

gotówki, zgodne z SEPA, w bankomatach w obszarze SEPA. 
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zrzeszające i reprezentujące inte-
resy użytkowników końcowych 
usług płatniczych 
 

 

 

 

4. Ścieżka implementacji instrumentów SEPA w Polsce wraz z 
harmonogramami.  

 

4.1 Polecenie Przelewu SEPA  

 

Banki polskie zaangażowały się we wdrażanie instrumentu polecenia przelewu SEPA już na wcze-

snym etapie prac EPC. Grupa Robocza ds. SEPA Credit Transfer w ramach struktury SEPA Polska 

przyjęła w 2007 roku następującą rekomendację:  

„Przedstawiciele Banków, uczestniczący w pracach Grupy Roboczej ds. Polecenia Przelewu SEPA Pol-

ska, popierają i rekomendują wdrażanie zasad i standardów schematu polecenia przelewu SEPA.  

Grupa rekomenduje podjęcie przez banki prac pozwalających na osiągnięcie gotowości operacyjnej SE-

PA, tj. zdolności do odbioru i wysyłania komunikatów SEPA Credit Transfer w terminach wskazanych 

przez EPC, w szczególności w przypadku zdolności odbioru komunikatów SEPA Credit Transfer od 28 

stycznia 2008 r. oraz do osiągnięcia zdolności wysyłania tych komunikatów do końca 2008 r.” 

 

Z dniem oficjalnego, paneuropejskiego startu Schematu Polecenia Przelewu SEPA, 16 banków pol-

skich udostępniło tę usługę swoim klientom. Liczba ta systematycznie się zwiększa i kolejne banki 

przystępują, za pośrednictwem NASO PL lub swoich central, do Schematu SCT, natomiast instytu-

cje oferujące jedynie możliwość odbierania komunikatów SEPA, pracują również nad rozszerzaniem 

funkcjonalności na wysyłanie płatności.  

 

Rozrachunek transakcji SEPA odbywa się za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na 

platformie TARGET2 lub, poprzez centrale banków zagranicznych, za pośrednictwem innych me-

chanizmów rozliczeniowo- rozrachunkowych.  

 

KIR S.A. wraz z udostępnieniem rozliczeń w standardzie SEPA, zaoferowała uczestnikom systemu 

EuroELIXIR mechanizm konwersji – moduł umożliwiający zmianę formatu XML na uprzednio stoso-

wane formaty tekstowe (etykietowe i przecinkowe). Rozwiązanie to znacząco ułatwia proces dosto-

sowania banku do obsługi instrumentów SEPA.   

 

Informacja o bankach uczestniczących w Schemacie znajduje się na stronie www.sepapolska.pl  

 

http://www.sepapolska.pl/
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Na obecnym etapie 23 banki polskie uczestniczą w Schemacie SCT, co oznacza, że ponad 50%  ban-

ków ‘SEPA-eligible’8 jest już dostosowanych do SEPA. Te banki odpowiedzialne są za zdecydowaną 

większość wolumenu płatności w euro.  

 

4.2 Monitorowanie postępów migracji na format SCT i data końcowa.  

 

Monitorowanie postępów migracji odbywa się dzięki przekazywanym indywidualnie przez banki 

oraz prowadzonym przez KIR S.A. statystykom realizacji zleceń płatniczych w formacie SEPA.  

 

Z danych KIR S.A. wynika, że w 2008 roku 30% transakcji zrealizowanych w Systemie EuroELIXIR, 

było transakcjami SEPA. W roku 2009 udział procentowy transakcji w formacie SCT w ogólnym wo-

lumenie płatności w euro wyniósł 45 %. 

 

Data końcowa migracji przelewów w euro na standard SCT nie została jeszcze zdefiniowana. Pier-

wotnie, zgodnie z Mapą Drogową SEPA 2004-2010, opracowaną przez EPC, taką datą był 31 grudnia 

2010 roku. Dotychczasowy monitoring postępów we wdrażaniu tego instrumentu pokazał jednak, iż 

w wielu przypadkach może być to data przedwczesna, zaś w dyskusjach pomiędzy paneuropejskim 

sektorem bankowym a władzami zajmującymi się ochroną konkurencji i konsumenta sygnalizowano 

wielokrotnie, iż wycofanie instrumentów krajowych nie powinno następować mocą decyzji jedynie 

środowisk płatniczych.  

 

Europejska Rada ds. Płatności opracowała Rekomendację dot. daty końcowej migracji na instru-

menty SEPA9, która obejmuje swym zakresem jedynie polecenie przelewu i polecenie zapłaty SEPA. 

Data końcowa dla kart płatniczych, określona w SEPA Cards Framework, nie ulega zmianie.  

EPC definiuje datę końcową migracji jako „ The latest date after which services for sending and re-

ceiving euro payments based on current domestic SCT-equivalent/corresponding schemes1 are no 

longer available to customers for sending and receiving euro credit transfer payments within SEPA. 

This also applies to “ON US” euro payments (where the Originator Bank and Beneficiary Bank are 

the same bank); Potentially some particular legacy instruments may remain available after the mi-

gration end date, provided that in any community the total traffic volume supported by these resid-

ual instruments is less than 10% of the community total.  

1 This definition does not apply to non-SCT equivalent/corresponding euro payments, such as indi-

vidual euro payments via TARGET2, EBA EURO1 or other comparable infrastructures.”  

 

Uzgodniono, że dla obydwu schematów- Polecenia Przelewu i Polecenia Zapłaty niezbędne jest 

ustalenie daty końcowej na szczeblu paneuropejskim. Jednakże możliwe jest ustalenie innej- wcze-

śniejszej- daty końcowej przez indywidualne środowiska krajowe. Na obecnym etapie kilka krajów 

SEPA wprowadziło już taką datę wewnętrznie, mocą samoregulacji sektora bankowego.  

 

                                                           
8
 ‘SEPA- eligible’ bank to bank, który realizuje transakcje denominowane w euro w imieniu i na rzecz swoich klientów, a 

zatem jest potencjalnie odpowiedzialny za przystąpienie do SCT Scheme.  
9
 EPC362-08 31 March 2009 Recommendation on an End Date for Migration to SEPA Schemes 
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 W związku jednak z problemami z pogranicza prawa ochrony konkurencji, pożądanym jest, z punk-

tu widzenia EPC oraz reprezentowanych przez nią instytucji, wprowadzenie daty końcowej mocą 

regulacji unijnej, która obligowałaby użytkowników usług płatniczych do korzystania z bazujących 

na schematach SEPA usług płatniczych. Zdaniem EPC jest to jedyny skuteczny sposób na relatywnie 

szybką i efektywną migrację. Biorąc pod uwagę stosunkowo wolne tempo migracji płatności reali-

zowanych przez kraje strefy euro na SEPA, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny zgodziły 

się z koncepcją wprowadzenia daty końcowej, dostrzegając negatywne skutki i koszty utrzymywa-

nia lokalnych systemów płatności. Obecnie władze europejskie rozważają możliwość oraz formułę i 

następstwa wprowadzenia takiej daty. Wyniki konsultacji z państwami członkowskimi10 oraz efekty 

dyskusji na EU Forum of SEPA National Coordination Committees11 potwierdzają potrzebę ozna-

czenia momentu pełnego przejścia na SEPA. Również Parlament Europejski opowiada się za takim 

rozwiązaniem12.  

 

Z punktu widzenia krajów spoza strefy euro- a więc również Polski- najważniejsze są dyskusje nt. 

państw, które w przyszłości planują przyjęcie wspólnej waluty. W takim przypadku w Rekomendacji 

EPC przyjęto zasadę okresu przejściowego- państwo wstępujące do strefy euro może bowiem samo 

wyznaczyć sobie datę końcową, nie mniej jednak nie może ona przypadać później niż w okresie 5 lat 

od przyjęcia euro.  

 

 
 

Rys. Harmonogram implementacji i migracji na standardy SEPA Credit Transfer 

 

                                                           
10

 SEPA MIGRATION END-DATE RESULTS OF RECENT COMMISSION CONSULTATION AND WAY FORWARD EU Fo-
rum/007/09 14.10.2009 
11

 Forum organizowane przez Komisję Europejską, zbiera przedstawicieli struktur zarządzających wdrażaniem SEPA w 
krajach SEPA oraz reprezentantów EPC i EBC.  
12

 Rezolucja PE z 11.03.2009 
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Polskie środowisko bankowe zgadza się z koncepcją wprowadzenia daty końcowej migracji na 

instrument SEPA, czemu dało wyraz w konsultacjach krajowych przeprowadzanych przez Se-

kretariat SEPA Polska. Z uwagi na fakt pozostawania poza strefą euro i brak informacji nt. daty 

przyjęcia wspólnej waluty, polski sektor bankowy nie wprowadza jednak na tym etapie kon-

kretnej daty końcowej indywidualnie, z zastrzeżeniem, że, w oparciu o monitoring migracji 

przelewów w euro na formaty SCT, taka data może zostać wprowadzona jeszcze przed wstą-

pieniem do strefy euro.  

 

 

Migracja polecenia przelewu do standardów SEPA może zatem nastąpić według 2 wariantów (na 

rysunkach poniższej): wariant A zakłada dalsze utrzymywanie systemów krajowych dla obsługi zle-

ceń w złotówkach i zleceń w euro równolegle z systemem paneuropejskim- SEPA. W tej sytuacji 

utrzymywane są przynajmniej 3 systemy płatności aż do niezdefiniowanej daty wstąpienia do strefy 

euro. W momencie wejścia do strefy euro system obsługujący płatności w PLN zostaje ‘zamknięty’ i 

pozostają 2 systemy- jeden realizujący transakcje SEPA i jeden obsługujący płatności w innych for-

matach. Pełna migracja następuje w dacie zdefiniowanej przez środowisko/ regulatora. Wariant B 

natomiast zakłada wprowadzenie daty końcowej migracji transferów w euro wcześniej- przed przy-

jęciem wspólnej waluty. Wydaje się być rozwiązaniem bardziej korzystnym z punktu widzenia efek-

tywności rozliczeń oraz kosztów utrzymywania równolegle kilku systemów. Wariant B ponadto daje 

możliwość przystosowania rozliczeń elektronicznych do płynnego i bezproblemowego wejścia Pol-

ski do strefy euro.  
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4.3 Polecenie Zapłaty SEPA 

 
Implementacja paneuropejskiego polecenia zapłaty w Polsce jest procesem o wiele bardziej złożo-

nym niż implementacja paneuropejskiego polecenia przelewu. Głównym czynnikiem stawiającym 

największe wyzwanie jest zakres zmian wobec obecnego na rynku instrumentu krajowego. Istotnym 

celem postawionym już na początku pracy Grupy Roboczej ds. Polecenia Zapłaty SEPA była mini-

malizacja wpływu proponowanych zmian na instrument krajowy. Dodatkowo przy przygotowywa-

niu rekomendacji wzięto również pod uwagę ograniczone możliwości działania podmiotów zaanga-

żowanych w implementację zmian, jak i ich zakres w kontekście całego projektu SEPA. Zdecydowa-

nym priorytetem, zarówno z uwagi na "zapotrzebowanie" na produkt jak i czas jego uruchomienia 

było polecenie przelewu.  

 

Grupa przyjęła zatem rekomendację, iż działania polskiego sektora mogą jedynie ograniczyć się do 

realizacji poniższych zadań: 

 wspomaganie ugruntowania wiedzy na temat SEPA DD,  

 opiniowanie i proponowanie rozwiązań dotyczących otwartych kwestii odnośnie funkcjo-

nowania SEPA DD, które mogą się pojawić podczas m.in. implementacji PSD, 

 przygotowywanie sektora (zarówno od strony banków jak i rynku) do zmian, jakie pociągnie 

za sobą wprowadzenie SEPA DD.  

 

Instrument Polecenia Zapłaty SEPA miał początkowo wystartować równolegle ze Schematem Pole-

cenia Przelewu SEPA. W związku jednak z opóźnieniami prac nad projektem Dyrektywy o Usługach 

Płatniczych na Rynku Wewnętrznym oraz trudnościami w zakresie mechanizmów finansowania w 

SDD i przedłużającym się dialogiem z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym, Eu-

ropejska Rada ds. Płatności zdecydowała o zmianie terminu uruchomienia SDD na 2 listopada 2009 

r.  
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Sekretariat SEPA Polska monitorował prace i dyskusje w zakresie SDD na szczeblu paneuropejskim 

oraz prowadził dyskusje z krajowym środowiskiem bankowym, Narodowym Bankiem Polskim oraz 

Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. nt. możliwości i terminu wdrożenia tego instrumentu w Polsce.  

 

Ankiety przeprowadzane wśród banków wykazały jednak, że zarówno wśród klientów jak i wśród 

samych banków brak zainteresowania takim instrumentem. Istotnym problemem okazały się rów-

nież prawne zagadnienia wdrożenia SDD- konieczność oczekiwania na transpozycję Dyrektywy o 

Usługach Płatniczych, ale przede wszystkim możliwość uczestnictwa w Schemacie Narodowego 

Banku Polskiego jako banku rozliczeniowego dla innych uczestników polskiego systemu płatnicze-

go. Ostatecznie, po wielu miesiącach analiz i szeregu dyskusji m.in. z EPC i EBA, Narodowy Bank 

Polski podjął decyzję o nie wstępowaniu do Schematu w najbliższej przyszłości.  

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., mając na względzie, jako usługodawca, przede wszystkim brak 

zainteresowania banków tym produktem, również odłożyła udostępnienie usługi SDD przynajmniej 

na II połowę 2010 roku.  

 

Jednocześnie, w dniu 16 września 2009 roku przyjęto Rozporządzenie 924/2009 w sprawie płatności 

transgranicznych we Wspólnocie z dnia 16 września 2009 r. (zastąpiło Rozporządzenie 2560/2001 w 

sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie), które mocą Artykułu 8 wprowadza obowiązek 

posiadania zdolności odbiorczej w przypadku transakcji polecenia zapłaty.   

 

Artykuł 8  
 
Obowiązek posiadania zdolności odbiorczej w przypadku transakcji polecenia zapłaty  
 
1. Dostawca usługi płatniczej płatnika posiadający zdolność odbiorczą dla krajowej transakcji pole-
cenia zapłaty nominowanej w euro na rachunku płatniczym tego płatnika musi posiadać zdolność odbior-
czą, zgodnie ze schematem polecenia zapłaty, dla transakcji polecenia zapłaty nominowanej w euro zaini-
cjowanej przez odbiorcę poprzez dostawcę usług płatniczych mieszczącego się w którymkolwiek państwie 
członkowskim.  
2.  Ust. 1 ma zastosowanie jedynie do transakcji polecenia zapłaty, z których korzystać mogą kon-
sumenci w ramach schematu polecenia zapłaty. 
3.  Dostawcy usług płatniczych zobowiązani są do dostosowania się do wymogów ust. 1 i 2 w termi-
nie do dnia 1 listopada 2010 r. 

4.  Niezależnie od ust. 3, dostawcy usług płatniczych mieszczący się w państwie członkowskim, któ-
rego walutą nie jest euro, dostosowują się do wymogów ust. 1 i 2 w przypadku transakcji polecenia zapłaty 
nominowanych w euro w terminie do dnia 1 listopada 2014 r. Jeżeli jednak w którymkolwiek z tych państw 
członkowskich przed dniem 1 listopada 2013 r. jako waluta zostanie wprowadzone euro, dostawca usług 
płatniczych mieszczący się w tym państwie członkowskim dostosowuje się do wymogów ust. 1 i 2 w termi-
nie roku od daty wejścia tego państwa członkowskiego do strefy euro.  
 

 

Zgodnie zatem z Artykułem 8 Rozporządzenia, banki polskie (dostawcy usług płatniczych), zobligo-

wane będą do zapewnienia ‘zdolności odbiorczej’  dla transakcji polecenia zapłaty w euro do 1 listo-

pada 2014 lub w ciągu 1 roku od wstąpienia do strefy euro. 
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Biorąc zatem pod uwagę: 

- marginalne wykorzystanie krajowego polecenia zapłaty i brak zainteresowania klientów 

banków takim produktem denominowanym w euro13,    

- zakres i koszty wprowadzenia zmian związanych z wdrożeniem Polecenia Zapłaty SEPA, 

- decyzję Narodowego Banku Polskiego o nie przystępowaniu do Schematu Polecenia 

Zapłaty SEPA w chwili obecnej, 

- decyzję Zarządu KIR S.A. o przesunięciu terminu uruchomienia systemu rozliczeniowo- 

rozrachunkowego dla instrumentu SEPA Direct Debit, 

- zapisy Rozporządzenia 924/2009 w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie z 

dnia 16.09.2009, zastępującego Rozporządzenie 2560/2001, dot. obowiązku udostęp-

nienia polecenia zapłaty w euro (SEPA) przez dostawców usług płatniczych spoza strefy 

euro,  

Związek Banków Polskich postanowił nie wydawać ogólnośrodowiskowej rekomendacji wstą-

pienia do Schematu Polecenia Zapłaty SEPA, tak jak uczynił to w przypadku Polecenia Przelewu 

SEPA.  

Nie mniej jednak indywidualne banki mają pełną swobodę przystępowania i oferowania tego 

rodzaju usług, a Związek Banków Polskich deklaruje gotowość ich wsparcia.  

 

Schematy Polecenia Zapłaty SEPA- Główny (SEPA Core Direct Debit Scheme) oraz Biznesowy (SE-

PA B2B Direct Debit Scheme) zostały uruchomione przez Europejską Radę ds. Płatności 2 listopada 

2009 r.  

W dniu startu w Schematach uczestniczyło odpowiednio:  

 SDD Core Scheme- 2607 banków, w tym 2 banki polskie; 

 SDD B2B Scheme- 2365 banków, w tym 1 bank polski.  

 

 

 

                                                           
13

 Instrument polecenia zapłaty, istniejący lokalnie od ponad 10 lat, nie cieszy się powodzeniem wśród klientów banków. 
Statystyki pokazują (m.in. ECB Bluebook 2008), że najpopularniejszym instrumentem bezgotówkowym jest przelew, w 
dalszej kolejności zaś karty płatnicze.  
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4.4 Karty płatnicze SEPA 

 

Paneuropejski rynek kart płatniczych podlega dostosowaniu do zasad SEPA w sposób odmienny niż 

ma to miejsce w przypadku instrumentów Polecenia Przelewu czy Polecenia Zapłaty. Kluczowym 

dokumentem jest SEPA Cards Framework- Ramy funkcjonowania kart SEPA. Ramy mają charakter 

generalny- wyznaczają kierunki działań dostosowawczych i ich efekty, do których dążyć mają 

uczestnicy rynku kartowego. Kluczowym wymogiem z technologicznego punktu widzenia jest mi-

gracja kart z paskiem magnetycznym na standard EMV. SEPA Cards Framework zawiera również 

szereg wymogów organizacyjno- prawnych, dotyczących zasad funkcjonowania systemów karto-

wych, które wzbogacają dodatkowo opublikowane przez Europejski Bank Centralny „Terms of Re-

frence for the SEPA compliance of card schemes”.  

Jednocześnie EPC prowadzi pr0gram standaryzacji kart płatniczych, który umożliwić ma usunięcie 

wszelkich barier dla paneuropejskiej akceptacji i jednolitego doświadczenia użytkownika.  

 

W roku 2007, po analizie SEPA Cards Framework, w ścisłej współpracy z systemami Visa i Master-

Card, Grupa Robocza ds. kart opracowała dokument „SEPA dla kart z perspektywy Grupy Roboczej 

ds. kart SEPA Polska”, w którym przyjęła następujące stanowisko:  

„ Z uwagi na model funkcjonowania kart w Polsce (oparty na współpracy z systemami międzynaro-

dowymi) GR uważa, że uzyskanie zgodności z SCF jest w Polsce mniej skomplikowane i kosztowne 

niż w innych krajach i sprowadza się po stronie banków w głównej mierze do wdrożenia standardu 

EMV. 

Grupa wyraża także przekonanie, że wdrożenie SCF stanowi kolejny etap rozwoju polskiego sektora 

kart płatniczych, przyczyni się do promocji płatności kartami a w konsekwencji do polepszenia jako-

ści obsługi klienta. 

Mając na celu efektywne i terminowe wdrażanie SCF w polskim sektorze bankowym GR uznaje za 

konieczne kontynuowanie ścisłej współpracy z systemami kart płatniczych, które polegać będzie w 

szczególności na  konsultowaniu planowanych do wprowadzenia przez systemy kart  rozwiązań 

dotyczących SEPA. 

Grupa Robocza ds. Kart SEPA Polska uznaje za wiążącą geograficzną definicję SEPA jako 27 krajów 

Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię, Lichtenstein, Szwajcarię. 

Grupa Robocza ds. Kart SEPA Polska uznaje, że zgodne z SEPA powinny być te karty wydane w 

Polsce, które są kartami ogólnego użytku: 

 debetowymi 

 lub kredytowymi 

 lub obciążeniowymi 

i pozwalają na dokonywanie transakcji: 

 płatniczej w punkcie usługowo – handlowym 

 lub płatniczej na odległość – (card not present) 

 lub wypłaty gotówki w bankomacie 

 lub w punkcie usługowo – handlowym (cashback) 

 i pozwalają na dokonanie transakcji w walucie Euro 

 i pozwalają na dokonanie transakcji na terenie SEPA (lista krajów i terytoriów SEPA stanowi 

Załącznik 1 do niniejszego dokumentu).  
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Takie karty muszą być wydane w systemie płatniczym zgodnym z  SEPA i z zastosowaniem techno-

logii EMV (z uwzględnieniem okresu przejściowego (2008 – 2010).” 

 

W następstwie takiego stanowiska przyjęto poniższą rekomendację:  

 

1. Grupa Robocza ds. kart SEPA Polska uznaje, że od 1 stycznia 2008 banki w Polsce powinny 

rozpocząć wydawanie kart zgodnych z SCF. Nie oznacza to, że wszystkie karty wydawane od 1 

stycznia 2008 muszą być zgodne z EMV, istnieje bowiem w okresie 2008 – 2010 okres przejścio-

wy (ustanowiony przez EPC), podczas którego karty bazujące na pasku magnetycznym są 

zgodne z SCF. 

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że od 1 stycznia 2011 r. wszystkie karty płatnicze w obrocie 

(nie tylko nowo) wydane przez banki SEPA powinny być zgodne z SCF także w obszarze stan-

dardu EMV Grupa Robocza ds. SEPA Polska  zachęca/rekomenduje  migrację na EMV już od 1 

stycznia 2008 r.  

 

2. Grupa Robocza ds. Kart SEPA Polska potwierdza, że EMV, a po stronie agentów rozliczenio-

wych PIN są  technologiami wspierającymi SEPA. Dlatego też  infrastruktura terminali powinna 

być dostosowana do akceptacji kart w standardzie EMV w okresie 2008 – 2010. Od 1 stycznia 

2011 wszystkie terminale powinny akceptować karty w standardzie EMV + PIN. 

 

2. Wszystkie bankomaty od 1 stycznia 2011 powinny akceptować karty w standardzie EMV. 

 

Dostosowywanie rynku kart płatniczych do SEPA Cards Framework trwa już od 1 stycznia 2008 roku. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę rynku polskiego, brak kart i systemów lokalnych i kooperację z 

międzynarodowymi organizacjami płatniczymi, zasadniczo skoncentrować się należało jedynie na 

migracji na standard EMV.  

 

Według danych przekazanych przez Komitet Agentów Rozliczeniowych, infrastruktura akceptacji 

jest już w ponad 80% zgodna z SEPA. Pewnym problemem pozostaje kwestia wydawnictwa kart w 

standardzie EMV, jednak od roku 2009 zauważana jest znaczna dynamika wzrostu w tym obszarze, 

co obrazują statystyki prowadzone przez NBP:  

 

 Rodzaj karty (wg. 

technologii zapisu 

danych)  

Q1 2009  Q2 2009  Zmiana %  

Pasek magnetyczny  25.344.470  25.285.668  - 0.2%  

Karta hybrydowa (pa-

sek magnetyczny + 

EMV)  

5.649.002  6.367.271  +12.7%  

EMV 15.947  17.636  +10.6%  

Wirtualna  70.638  74.866  +6,0%  

Total 31.080.057  31.745.441  +2.1%  

Źródło: NBP 
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4.5 Obrót gotówkowy w ramach SEPA- „SECA” 

 

Jedną z podstawowych cech i założeń SEPA jest elektronizacja i automatyzacja płatności. Jednakże 

wolumeny gotówki pozostającej w obiegu oraz jej ustawiczny rokroczny przyrost powoduje, iż nie 

sposób jej lekceważyć w procesie budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.   Integracja finan-

sowa oraz harmonizacja zasad dotyczących płatności w 32 państwach SEPA wymaga również upo-

rządkowania obrotu gotówkowego, który generuje dla gospodarki europejskiej koszty rzędu 50-75 

miliardów euro rocznie14.  

EPC stoi na stanowisku, iż obrót gotówkowy w strefie euro wymaga uporządkowania- tylko zaanga-

żowanie i działania podjęte w usystematyzowany sposób są w stanie ograniczyć koszty Cash pro-

cessingu, dystrybucji i użytku gotówki. Dokumentem wiodącym w tym zakresie jest SECA czyli Ra-

my funkcjonowania Jednolitego Obszaru Gotówkowi Euro.  Mając to na względzie, Grupa Robocza 

ds. Gotówki w ramach SEPA Polska monitoruje przebieg prac w obszarze SECA, szczególnie pod 

kątem przygotowań Polski do wstąpienia do strefy euro.  

Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego jest jednym z priorytetów polskiego sektora bankowe-

go, czego wyrazem jest przyjęcie Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich „Stra-

tegii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013”, która przekazana została Mini-

sterstwu Finansów i ma szansę stać się programem rządowym.  

 

4.6 Inne instrumenty i usługi SEPA  

 
Polecenie Przelewu i Polecenie Zapłaty SEPA oraz karty płatnicze SEPA to podstawowe instrumenty 

płatnicze Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. Ich kształt został już skonkretyzowany i w dużej 

mierze wdrożony, obecnie będą one jedynie ewentualnie rozbudowywane i zmieniane tak, aby jak 

najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów.  

Jednocześnie od roku 2008 w EPC toczą się intensywne prace nad rozwojem e-płatności i m-

płatności.  

Polski sektor bankowy popiera ideę prac nad innowacyjnymi, paneuropejskimi instrumentami płat-

niczymi.  

4.7 Komunikacja  

 

Komunikacja założeń i korzyści wynikających z wdrożenia i użytkowania instrumentów SEPA jest 
kluczowa dla ich rozwoju i akceptacji.  
 
Zgodnie z Planem działania w zakresie SEPA15, opublikowanym przez Komisję Europejską, komuni-
kacja stanowi jeden z 6 priorytetów na najbliższe 3 lata i powinna być realizowana na 2 płaszczy-
znach:  
- paneuropejskiej i 
- krajowej.  
 

                                                           
14

  Szacunki oparte o dane EPC Cash Working Group oraz EBC, przeanalizowane przez PSE Consulting. 
15

 „Completing SEPA: a Roadmap for 2009-2012” 
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Za realizację strategii informacyjnej na szczeblu paneuropejskim odpowiadają Komisja Europejska, 
Europejski Bank Centralny, a przede wszystkim Europejska Rada ds. Płatności. Na szczeblu lokal-
nym istnieją różne modele- w niektórych państwach komunikacją zarządzają ministerstwa finan-
sów, w innych banki centralne, w dużej części są to jednak komitety koordynacyjne SEPA złożone z 
przedstawicieli sektora bankowego.  
 
W ramach struktury SEPA Polska wyodrębniono w 2008 roku Koordynatora Komunikacji SEPA, któ-
ry odpowiada za realizację zadań związanych z komunikacją, takich jak:  
- opracowania nt. SEPA 
- konferencje poświęcone tematyce SEPA 
- utrzymywanie strony internetowej www.sepapolska.pl  
 
Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie wykorzystanie SCT w Europie, środowiska bankowe wielu kra-
jów SEPA podejmują szereg działań informacyjnych i rozpoczynają szerokie kampanie na temat 
nowych zasad dokonywania płatności, łącząc SEPA z Dyrektywą PSD.  
 
Plan komunikacji SEPA na lata 2008- 201016  
 
2008 Organizacja konferencji SEPA 

Organizacja  uroczystości z okazji startu Schematu SCT 

Opracowanie nt. wpływu SEPA na konsumentów i podmioty gospodarcze 

Artykuły prasowe nt. SEPA  

Utworzenie i utrzymywanie strony internetowej dedykowanej SEPA- www.sepapolska.pl  

Komunikacja z władzami publicznymi i przedsiębiorcami  

2009 Organizacja konferencji SEPA  

Przygotowanie broszur informacyjnych nt. SEPA  

Zestaw informacyjny SEPA:  

1. Kilka słów nt. SEPA.  

2. Budowa Jednolitego Obszaru Płatności w Euro- Jak zrealizować SEPA.  

3. Najbardziej popularnie nieporozumienia wokół SEPA i ich wyjaśnienie 

4. Kilka słów o Schemacie Polecenia Przelewu SEPA 

5. Kilka słów o Formacie Danych SEPA 

6. Kilka słów o Schematach Polecenia Zapłaty SEPA  

7. Przedsiębiorcy- 10 powodów aby wykorzystywać SEPA  

8. Sektor publiczny- 10 powodów aby wykorzystywać SEPA 

9. SEPA dla przedsiębiorców 

10.  SEPA dla sektora publicznego.   

Utrzymywanie strony internetowej www.sepapolska.pl  

Komunikacja z władzami publicznymi i przedsiębiorcami 

2010 Organizacja konferencji SEPA  

Komunikacja z władzami publicznymi i przedsiębiorcami 

Seminarium nt. SEPA dla przedstawicieli sektora publicznego  

Seminarium nt. SEPA dla przedstawicieli dużych przedsiębiorców 

Broszury informacyjne nt. SEPA/ c.d. 

1. Jak dostosować Twoją firmę do SEPA?  

2. SEPA dla dostawców IT.  

3. SEPA dla studentów 

                                                           
16

 Plan komunikacji SEPA realizowany przez Sekretariat SEPA Polska jest zgodny z wytycznymi EPC i bazuje w znacznej 
części na Communication Work Plan opracowywanym przez Grupę ds. Komunikacji w EPC.  

http://www.sepapolska.pl/
http://www.sepapolska.pl/
http://www.sepapolska.pl/files/making_SEPA-_14_04.doc
http://www.sepapolska.pl/files/zestawinf/Kilka_slow_o_SCT.pdf
http://www.sepapolska.pl/files/zestawinf/Kilka_slow_o_Formacie_danych_sepa.pdf
http://www.sepapolska.pl/files/zestawinf/Kilka_slow_o_SDD.pdf
http://www.sepapolska.pl/files/zestawinf/10_powodow-_Biznes.pdf
http://www.sepapolska.pl/files/10_powodow-_administracja.pdf
http://www.sepapolska.pl/files/zestawinf/SEPA_dla_przedsiebiorcow.pdf
http://www.sepapolska.pl/files/zestawinf/SEPA_dla_sektora_publicznego.pdf
http://www.sepapolska.pl/


KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA  

24 | S t r o n a  
www.sepapolska.pl  

4. Akceptanci- 10 powodów, aby wykorzystywać SEPA.  

5. SEPA Cards Framework v2.1 

6. Kilka słów o SEPA Cards Framework 

7. Kilka słów o Programie standaryzacji kart w ramach SEPA  

8. Płatności mobilne- Biała Księga 

9. Ramy funkcjonowania e-Płatności,, i inne, zgodnie z wytycznymi EPC.    

Utrzymywanie strony internetowej www.sepapolska.pl  

 

 

 

5. PODSUMOWANIE  

 

Wdrażanie SEPA jest, z uwagi na swoje wielowymiarowe oddziaływanie i znaczenie, jednym z 
priorytetów sektora bankowego- zarówno paneuropejskiego, jak i polskiego. Jest również jed-
nym z milowych kroków do przyjęcia wspólnej waluty przez Polskę.  
Z tego względu polski sektor bankowy  kontynuować będzie prace związane z budową Jednoli-
tego Obszaru Płatności w Euro zgodnie z niniejszym dokumentem, wytycznymi EPC oraz 
uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu ZBP.  
 
 

 

6. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE 

 
SEPA Single Euro Payments Area- Jednolity Obszar Płatności w Euro 

ACH Automated Clearing House- Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa 

Agent rozliczeniowy Agent Rozliczeniowy (ang. Acquirer) -instytucja pośrednicząca pomiędzy akceptantem a 

emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje autoryza-

cji, a także rozliczania i przetwarzania transakcji.  

AOS Additional Optional Services- Dodatkowe Usługi Opcjonalne, które mogą być udostępniane 

przez banki, ich grupy, lub całe środowiska; budowane w oparciu o podstawowy schemat 

instrumentu polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, z jednoczesnym poszanowaniem 

zasady interoperacyjności i przejrzystości. 

CSM Clearing and Settlement Mechanisms- mechanizmy rozliczeniowo- rozrachunkowe 

EBA STEP2 Pierwsza paneuropejska elektroniczna izba rozliczeniowa do rozliczania transgranicznych i 

krajowych płatności detalicznych w euro 

Early adopter Tzw. wczesny użytkownik- oczekuje się, że podmioty sektora publicznego przyjmą rolę 

wczesnego użytkownika usług płatniczych SEPA, przyczyniając się tym samym do osiągnię-

cia masy krytycznej płatności SEPA oraz promocji produktów SEPA na szczeblu krajowym.  

Eurosystem Eurosystem składa się z Europejskiego Banku Centralnego i Narodowych Banków Central-

nych tych państw, które przyjęły euro. 

EMV Europay MasterCard Visa-  program wdrożenia Mikroprocesora i PIN dla bezpieczeństwa 

transakcji kartowych 

http://www.sepapolska.pl/
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EPC European Payments Council- Europejska Rada ds. Płatności- ciało koordynujące prace pa-

neuropejskiego sektora bankowego w obszarze płatności, z celem budowy jednolitego 

Obszaru Płatności w Euro 

MF Ministerstwo Finansów 

NASO National Adherence Support Organisation- krajowa organizacja udzielająca wsparcia pod-

miotom chcącym przystąpić do Schematów Polecenia Przelewu lub Zapłaty SEPA 

PE-ACH Pan-European Automated Clearing House- Pan- Europejska Zautomatyzowana Izba Rozli-

czeniowa 

PMF Programme Management Forum- Forum Zarządzania Progamem SEPA, zorganizowane 

pod egidą EPC, w którym uczestniczą podmioty zaangażowane we wdrażanie SEPA na 

szczeblu krajowym- w szczególności Koordynatorzy Krajowi 

Porozumienia o Przystą-

pieniu 

Adherence Agreements- Porozumienia o Przystąpieniu, podpisywane przez bank wyrażają-

cy wolę przystąpienia do Schematu Polecenia Przelewu lub Zapłaty SEPA. 

Podmiot Przystępujący Bank wyrażający wolę przystąpienia do Schematu Polecenia Przelewu lub Polecenia Zapła-

ty SEPA, składający wniosek o przystąpienie. 

PSD Payment Services Directive- Dyrektywa w sprawie Usług Płatniczych na Rynku Wewnętrz-

nym 

SECA Single Euro Cash Area 

SEPA PL Struktura koordynująca proces wdrażania SEPA w Polsce, działająca przy ZBP. 

SEPA Direct Debit ( SDD) Polecenie Zapłaty SEPA 

SEPA Credit Transfer  

( SCT) 

Polecenie Przelewu SEPA 

SEPA Cards Framework  

( SCF)  

Ramy funkcjonowania kart płatniczych w SEPA 

SFP SEPA Forum Polska 

SMC Scheme Management Committee- Komitet Zarządzania Schematami SEPA działający w 

ramach EPC 

SEPA Scheme Manage-

ment Internal Rules 

Zasady Zarządzania Schematami SEPA  

STF SEPA Testing Framework- Ramy Testowania SEPA  

SEPA Risk Register Rejestr Ryzyka SEPA 

TARGET2 Przygotowany przez Eurosystem do zastąpienia TARGET (Trans-European Automated 

Real-time Gross settlement Express Transfer system) Transeuropejski Ekspresowy System 

Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym. 

ZBP Związek Banków Polskich 
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ZAŁĄCZNIK 1. ZAKRES GEOGRAFICZNY SEPA  

 

1. Unia Europejska i kraje EOG:   
 

 16 krajów euro  

 11 krajów spoza strefy euro 

 3 kraje EOG  
 

 

 
 
 
 

2. Inne terytoria 
 
 
Zgodnie z Artykułem 299 Traktatu Rzymskiego następujące terytoria znajdują się w zakresie obo-
wiązywania prawa unii europejskiej i również poprzez swoje powiązania z innymi krajami unijnymi, 
wchodzą w zakres geograficzny SEPA 
1. Martynika (department zamorski Francji)   
2. Gwadelupa  (department zamorski Francji)   
3. Gujana Francuska (department zamorski Francji)   
4. Reunion (department zamorski Francji)   
5. Gibraltar (terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii) 
6. Azory (Portugalia)  
7. Madera (Portugalia)  
8. Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla (Hiszpania)  
9. Wyspy Alandzkie (Finlandia)  

 
 
 

Euro Poza Strefą Euro EOG 

1. Austria 1. Bułgaria 1. Islandia  

2. Belgia 2. Czechy 2. Norwegia 

3. Cypr 3. Dania 3. Liechtenstein 

4. Finlandia 4. Estonia  

5. Francja 5. Litwa   

6. Niemcy 6. Łotwa  

7. Grecja 7. Węgry  

8. Irlandia 8. Polska  

9. Włochy 9. Rumunia  

10. Luksemburg 10. Szwecja  

11. Malta 11. Wielka Brytania  

12. Holandia   

13. Portugalia   

14. Słowacja   

15. Słowenia   

16. Hiszpania    
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3. Szwajcaria 
 

Szwajcaria na mocy decyzji Zgromadzenia Plenarnego EPC w marcu 2006 roku stała się częścią SE-
PA.  
 

4. Monako  
 

Na mocy decyzji Zgromadzenia Plenarnego EPC w marcu 2009 roku  banki monakijskie uzyskały 
możliwość przystępowania do Schematów Płatności SEPA.  
 

5. Mayotte and Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Plenarnego EPC w czerwcu 2009 Mayotte i  Saint-Pierre-et-
Miquelon stały się częścią SEPA.  
 
 

 


