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Część I: PODMIOTY ZAANGAŻOWANE- ZADANIA I 
OBOWIĄZKI 

 

1. Wprowadzenie 

 
W ramach SEPA Polska toczą się od czerwca 2007 r. prace nad budową Krajowego Planu 

Implementacji i Migracji SEPA. 

Plan jest dokumentem o charakterze generalnym, przedstawiającym zadania i role poszczególnych 

podmiotów zaangażowanych we wdrażanie SEPA. Dostępny będzie publicznie, dla wszystkich 

zainteresowanych.  

Szczegółowe Harmonogramy Migracji, dotyczące poszczególnych instrumentów SEPA, stanowią 

załączniki do Planu wraz z Harmonogramem procedury przystępowania banków do Systemu 

Polecenia Przelewu SEPA. Harmonogramy mają charakter dynamiczny i ulegać będą modyfikacjom 

stosownie do postępów prac.  

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 
Przelewu 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. 

Zatwierdzi ł :  Remig iusz  W. Kaszubsk i  
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3. Podmioty zaangażowane we wdrażanie SEPA na szczeblu krajowym- zadania i 
obowiązki. 

 
 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 

 

Rola: 

 

1. Reprezentacja polskiego sektora bankowego na arenie międzynarodowej. 

2. Działanie w celu zapewnienia polskiemu sektorowi bankowemu (w EPC i innych instytucjach) wpływu na 

nowy kształt paneuropejskiego 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 płatniczych 

 

ZARZĄD ZBP 

 

 

Rola: 

 

1. Przyjmowanie/ odrzucanie rekomendacji wypracowanych przez SEPA Polska; rekomendacje w formie 

uchwał Zarządu ZBP przekazywane są do realizacji przez banki. 

2. Zatwierdzanie decyzji strategicznych oraz kierunków działania SEPA Polska. 

 

 

SEPA POLSKA 

 

 

SEPA Polska jest krajową organizacją implementacji Programu SEPA w Polsce. 

 

Zadania SEPA PL:  

 

1. Przygotowanie Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA  

2. Określenie kamieni milowych i koordynacja implementacji i testowania, harmonogramu migracji- we 

współpracy z zaangażowanymi podmiotami, w szczególności NBP, KIR S.A., SWIFT  

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

bankowego 
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4. Monitoring postępu implementacji i wspieranie czasowego przystąpienia 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 podstawie informacji uzyskanych od CSMs 

 

SEKRETARIAT SEPA POLSKA 

 

- Koordynator Krajowy Programu SEPA 

- Zastępca Koordynatora Krajowego Programu SEPA 

- Sekretarz SEPA Polska 

 

Sekretariat SEPA Polska stanowi Biuro Zarządzania Programem, będące odpowiednikiem działającego przy EPC 

Programme Management Office. 

 

Zadania Sekretariatu SEPA Polska:  

1. Regularne raportowanie postępu krajowej implementacji (zawierające 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 bankowego (w oparciu o wytyczne EPC oraz 

uzgodnienia z Grupami Roboczymi oraz SEPA Forum Polska)  

4. Uzyskanie deklaracji gotowości operacyjnej na poziomie krajowym- określenie wspólnie z SFP i innymi 

uczestnikami „ masy krytycznej” migracji 

5. Uczestnictwo w Programme Management Forum (Forum Zarządzania Programem) przy EPC 

6. Pełnienie funkcji NASO 

7. Komunikacja ze wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami, koordynacja komunikacji pomiędzy bankami, 

władzami publicznymi, NBP, EPC itd. 

8. Organizacja krajowych konsultacji inspirowanych przez EPC oraz SEPA Polska 

9. Promowanie wizji SEPA: konferencje, seminaria, szkolenia poświęcone 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) 

 

NASO- KRAJOWA ORGANIZACJA WSPIERAJĄCA BANKI W PRZYSTĘPOWANIU DO 

SYSTEMÓW SEPA 

 

Sekretariat SEPA Polska pełni funkcję NASO- Krajowej Organizacji Wspierającej Banki w Procesie 

Przystępowania do Systemu Polecenia Przelewu SEPA.  
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NASO uczestniczy w procesie przystępowania z celem zapewnienia efektywnego i terminowego uruchomienia 

Systemu w ramach SEPA.  

Szczegółowy opis roli NASO znajduje się w Zasadach Wewnętrznych Zarządzania Systemami SEPA, Przewodniku 

po procesie przystępowania oraz dokumentacji opracowanej przez Sekretariat SEPA Polska.  

NASO stanowi łącznik pomiędzy Przyszłym Uczestnikiem a EPC, będąc pierwszym punktem kontaktowym dla 

Uczestnika w sprawach SEPA, jak również ułatwiając proces przystępowania.  

Całkowita i wyłączna odpowiedzialność za zatwierdzanie aplikacji Potencjalnych Uczestników spoczywa na EPC. 

NASO może usprawnić i wspomagać proces administracyjny, jednak czyniąc to, nie podejmuje żadnych 

zobowiązań prawnych.  

 

Zadania NASO: 

 

1: Ustanowienie zespołu zajmującego się przystąpieniem oraz alokacja środków 

 

- Aby efektywnie wykonywać zadania opisane poniżej, konieczne jest powołanie wewnętrznego zespołu 

zajmującego się procesem przystąpienia i przeznaczenie odpowiednich środków na organizację pracy.  

 

2: Opracowanie (w oparciu o wytyczne EPC) procedury przystępowania banków polskich do Systemu SCT.  

3: Zidentyfikowanie banków oraz wskazanie ich EPC 

 

- określenie banków, które obecne są w środowisku krajowym oraz wskazanie, kiedy te banki planują 

przystąpić do Systemu 

 

4: Wsparcie w procesie przystąpienia 

 

- Zapewnienie wsparcia w procesie przystąpienia.  

- Uruchomienie helpdesku dla Przyszłych Uczestników dotyczącego 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 przygotowywania aplikacji Przyszłego Uczestnika, m.in. 

poprzez umożliwienie kontaktu z EPC. 

 

 

5: Przyjmowanie Pakietów Dokumentacji: 

 

- Organizacja oraz zarządzanie zbieraniem Pakietów Dokumentacji 

- Rejestrowanie Pakietów Dokumentacji 

- Wstępna analiza Pakietów 

mailto:naso@zbp.pl
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- Przygotowanie raportu dot. indywidualnej aplikacji 

- Utrzymywanie repozytorium dokumentacji 

 

6: Złożenie Pakietów do EPC 

 

- Organizacja i zarządzanie procesem składania Pakietów Dokumentacji do EPC 

- Prowadzenie statystyk dot. ilości podmiotów przystępujących. 

 

SEPA FORUM POLSKA1 

 

Ciało sterujące Programem SEPA, płaszczyzna do wypracowywania propozycji w sprawach międzybankowych i 

wspólnej polityki SEPA.  

Ciałami konsultacyjnymi SEPA Forum Polska są: Rada Bankowości Elektronicznej, Komitet ds. Systemu 

Płatniczego, Rada Wydawców Kart Bankowych, Komitet Agentów Rozliczeniowych oraz PKUSWIFT. 

SFP konsultować może propozycje z organizacjami reprezentującymi interesy konsumentów i przedsiębiorców.  

 

Zadania:  

 

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

2. Wyznaczanie kierunków działania, poprzez definiowanie zagadnień problematycznych, istotnych z punktu 

widzenia całego sektora bankowego. 

3. Zatwierdzanie/ odrzucanie rekomendacji Grup Roboczych oraz materiałów przygotowywanych przez 

Sekretariat SEPA Polska przed zaprezentowaniem ich Zarządowi ZBP. 

 

GRUPY ROBOCZE SEPA PL2 

 

 

Grupy Robocze stanowią najważniejszy element SEPA Polska- ich głównym zadaniem jest przygotowywanie 

procesu i harmonogramu implementacji dla poszczególnych instrumentów, przeprowadzanie analiz, 

wypracowywanie strategii, oraz nowych rozwiązań. Grupy Robocze stanowią kluczowy merytorycznie element 

struktury organizacyjnej SEPA Polska. 

                                                           
1 Członkami SEPA Forum Polska są: Przedstawiciel ZBP w Zgromadzeniu Plenarnym EPC – Dyrektor Generalny, Dyrektor Departamentu 

ds. Systemu Płatniczego w NBP- w charakterze obserwatora, Przedstawiciel PKO BP w  Zgromadzeniu Plenarnym EPC, Krajowy 

Koordynator SEPA w ZBP, Zastępca Koordynatora SEPA w ZBP, Przewodniczący Komitetu ds. Systemu Płatniczego, Przewodniczący Rady 

Bankowości Elektronicznej, Przewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych, 

Przedstawiciel  KIR S.A., Przewodniczący grup roboczych funkcjonujących w ramach SEPA PL, oraz Członkowie grup roboczych w EPC 

 

2 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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Zadania:  

 

1. Przygotowanie procesu i harmonogramu implementacji dla poszczególnych instrumentów, 

przeprowadzanie analiz, wypracowywanie strategii, oraz nowych rozwiązań. 

2. Opracowanie rekomendacji, dotyczących wdrażania zasad SEPA do polskiego systemu płatniczego. 

3. Analiza Dyrektywy o usługach płatniczych.  

4. Prowadzenie prac konsultacyjnych w zakresie wdrożenia Dyrektywy PSD do polskiego systemu prawnego. 

 

GRUPA ROBOCZA DS. POLECENIA PRZELEWU 

 

Przygotowanie harmonogramu wdrażania instrumentu polecenia przelewu SEPA 

 

GRUPA ROBOCZA DS. POLECENIA ZAPŁATY  

 

Przygotowanie harmonogramu wdrażania instrumentu polecenia zapłaty SEPA 

 

GRUPA ROBOCZA DS. KART 

 

Przygotowanie harmonogramu adaptacji kart płatniczych, wydawców i akceptantów  do SEPA 

 

GRUPA ROBOCZA DS. INFRASTRUKTURY 

 

Wsparcie pozostałych Grup Roboczych w: 

1. opracowywaniu harmonogramu wdrażania instrumentów SEPA, oraz  

2. w opracowywaniu nowych rozwiązań dostosowujących krajowe instrumenty do standardów i zasad SEPA  

 

GRUPA ROBOCZA DS. GOTÓWKI SECA  

 

Prowadzenie działań wspomagających wprowadzenie regulacji w zakresie obrotu gotówkowego w polskim 

systemie bankowym jak i poza nim,  zgodnych ze standardami SECA. 
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NARODOWY BANK POLSKI 

 

 Rada ds. Systemu Płatniczego 

 

Rola: 

 

1. Popieranie projektu SEPA. 

2. Udział przedstawicieli NBP w pracach SFP i Grup Roboczych w charakterze obserwatora. 

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 gotówkowego 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 systemu EuroELIXIR. 

10. Współpraca w zakresie budowania AOS. 

 

WŁADZE PUBLICZNE 

 

MINISTERSTWO FINANSÓW 

 

Rola: 

 

1. Generalne wsparcie dla projektu SEPA (jako Członek ECOFIN) 

2. Konsultacje rekomendacji Grup Roboczych 

3. Współpraca przy tworzeniu AOS ( ZUS, US) 

4. Prowadzenie prac nad odpowiednim środowiskiem prawnym- legislacyjno- regulacyjnym; m.in. 

transpozycja PSD do prawa polskiego najpóźniej do 1 listopada 2009 roku.  

5. Pełnienie roli „wczesnego użytkownika” ( ang.: early adopter ) oraz promocja tej roli wśród władz 

publicznych i administracji  
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INDYWIDUALNE BANKI 

 

 

Banki ponoszą główny ciężar implementacji SEPA.  

Wdrażanie uchwał Zarządu ZBP, których spójna i czasowa implementacja jest warunkiem sukcesu SEPA 

 

Podstawowe obowiązki: 

 

1. Udostępnienie produktów SEPA- polecenia przelewu, polecenia zapłaty oraz kart płatniczych-  zgodnie z 

przyjętym harmonogramem 

2. Self- assessment- raportowanie do Sekretariatu SEPA PL (poprzez ankiety SEPA PL) 

3. Przystąpienie do SCT i SDD Scheme 

4. przystosowanie infrastruktury rozliczeniowo- rozrachunkowej do PEACH- CSM Framework 

5. Migracja płatności (krajowych)  w euro na instrumenty SEPA do dnia 31 grudnia 2010: 

- osiągnięcie masy krytycznej 

- zakończenie migracji kart płatniczych na standard EMV 

- przystosowanie infrastruktury terminali POS i bankomatów do EMV 

6. Przygotowanie techniczne i organizacyjne do wprowadzenia nowych zasad dotyczących powtórnego 

wprowadzania banknotów i monet euro do obiegu. 

 

Obowiązki banków wobec krajowej organizacji implementacji Programu SEPA: 

 

- Regularne raporty nt. postępu implementacji 

- Zobowiązanie do podpisania Porozumień o Przystąpieniu 

- Potwierdzenie przeprowadzonych pomyślnie testów na poziomie krajowym 

- Zgłaszanie problemów implementacyjnych, mających odniesienie do całego środowiska bankowego 

- Definiowanie i zgłaszanie obszarów, w których banki widzą potrzebę działania 

- Identyfikacja ryzyka i przeszkód w implementacji na poziomie krajowym 

- Podpisanie Porozumienia o Przystąpieniu do każdego z Systemów 
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MECHANIZMY ROZLICZENIOWO- ROZRACHUNKOWE (ACH/ CSM) 

 

 

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 

 

1. Uruchomienie obsługi instrumentu SEPA Credit Transfer (SCT) w EuroELIXIR jako komunikatu 

wewnątrzsystemowego oraz międzysystemowego (w relacji z systemem EBA STEP2).  

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

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

standardami SEPA. 

4. Udostępnienie środowiska testowego dla weryfikacji poprawności mechanizmów obsługi komunikatów 

SCT w systemach informatycznych banków (SIB) oraz przeprowadzenie testów w relacji ze STEP2, na bazie 

scenariuszy opracowanych przez EBA Clearing.  

5. Uruchomienie obsługi instrumentu SEPA Direct Debit (SDD) w EuroELIXIR jako komunikatu 

wewnątrzsystemowego oraz międzysystemowego (w relacji z systemem EBA STEP2). 

6. Udostępnienie środowiska testowego dla weryfikacji poprawności mechanizmów obsługi komunikatów 

SDD w systemach informatycznych banków (SIB) oraz przeprowadzenie testów w relacji ze STEP2, na bazie 

scenariuszy opracowanych przez EBA Clearing. 

7. Uruchomienie obsługi zgód na stosowanie SDD, obejmującej usługi skanowania papierowych formularzy 

oraz archiwizowania i udostępniania elektronicznych obrazów.  

8. Dostosowanie mechanizmów funkcjonowania krajowego polecenia zapłaty do wymogów dyrektywy o 

usługach płatniczych (Payment Services Directive, PSD). 

 

 

SWIFT 

 

1. Uruchomienie wspólnej zintegrowanej platformy do testowania instrumentów SEPA pod nazwą „SEPA 

Testing Programme”, na który składają się: 

2. Przygotowanie zestawu predefiniowanych komunikatów testowych o nazwie Smart test messages, 

umożliwiających testowanie wewnętrznych aplikacji pod kątem poprawności obsługi nowych formatów 

komunikatów 

3. Przygotowanie aplikacji “SWIFT Test and Qualification Service for SEPA” (STaQS) do testowania zgodności 

ze standardami SEPA przy użyciu zestawu obowiązkowych i opcjonalnych scenariuszy testowych 

4. Przygotowanie pilotażowych wersji referencyjnych słowników danych (Adherence, IBAN/BIC, SEPA 

Routing)  

5. Opracowanie procedur zarządzania środowiskiem testowym i program kwalifikacyjny w zakresie zgodności 

z SEPA, którego wyniki są następnie przesyłane do EPC 
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6. Ułatwienie realizacji planów migracji do produktów zgodnych z SEPA zapewniających zgodność operacyjną 

(współdziałanie) 

 

INNI DOSTAWCY USŁUG INFRASTRUKTURALNYCH 

 

AGENCI ROZLICZENIOWI3: 

 

1. Zapewnienie jednolitych doświadczeń posiadacza karty w POS-ach zgodnie z przepływem transakcji 

określonym w danym systemie. 

2. Przedstawianie korzyści i oferowanie akceptantom (od 1 stycznia 2008 r.) akceptacji w  terminalach 

transakcji generowanych przez jeden lub więcej systemów kartowych zgodnych z SEPA.  

3. Usuwanie wszelkich barier, które mogłyby ograniczać ich akceptantów w akceptowaniu zróżnicowanych 

systemów i systemów „co-branded” w ich terminalach. 

4. Umożliwienie posiadaczowi dokonania wyboru aplikacji płatniczej, 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”. 

 

WYDAWCY KART SEPA4: 

 

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 cardholder to terminal, card to terminal (EMV), 

acquirer to issuer). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Agentem Rozliczeniowym zgodnym z SEPA (lub jego ekwiwalentem) jest przedsiębiorca, który akceptuje (lub przetwarza) transakcje w 

euro kartami płatniczymi ogólnego zastosowania zgodne z SEPA w ramach obszaru SEPA 
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WŁAŚCICIELE BANKOMATÓW SEPA5: 

 

1. Zapewnienie jednolitego odbioru wyglądu interfejsu/ look&feel/ obsługi bankomatu, stosując procedurę 

transakcji określoną w danym systemie. 

2. Zapewnienie w bankomatach akceptację kart wszystkich systemów, 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. 

 

UŻYTKOWNICY KOŃCOWI I ZAINTERESOWANE PODMIOTY 

 

Stowarzyszenia i organizacje zrzeszające i reprezentujące interesy użytkowników końcowych usług płatniczych 

 

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 

 

5. Rekomendacje dotyczące wdrażania SEPA 

 

5.1 REKOMENDACJA DOT. SEPA CREDIT TRANSFER 

 

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

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

 

Grupa rekomenduje podjęcie przez banki prac pozwalających na osiągnięcie gotowości operacyjnej 

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

                                                                                                                                                                                     
4 Wydawcą kart SEPA jest przedsiębiorca, który wydaje karty ogólnego przeznaczenia zgodne z SEPA, których używać można do 
dokonywania płatności oraz pobierania gotówki w euro. 
5 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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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. 

 

5.2 REKOMENDACJA DOT. SEPA DIRECT DEBIT 

 
Implementacja paneuropejskiego polecenia zapłaty w Polsce jest procesem o wiele bardziej 

złożonym 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 była minimalizacja wpływu 

proponowanych zmian na instrument krajowy.  

Dodatkowo przy przygotowywaniu rekomendacji wzięto również pod uwagę ograniczone możliwości 

działania podmiotów zaangażowanych w implementacje zmian jak i ich zakres w kontekście całego 

projektu SEPA. Zdecydowanym priorytetem, zarówno z uwagi na "zapotrzebowanie" na produkt jak i 

czas jego uruchomienia jest polecenie przelewu.  

Na chwilę obecną zakończone zostały na poziomie europejskim prace dotyczące ustalania reguł 

dotyczących PEDD. Instrument paneuropejski funkcjonuje w oparciu o regulacje zawarte w 

określonych dokumentach (Rulebook, Implementation guideline i PSD). Obecnie nie podlegają one 

zmianom mogącym wpłynąć na kształt całego produktu. Zmianom mogą tylko podlegać - i to w 

nieznacznym zakresie - ustalenia szczegółów, np. dotyczące dopuszczalnych schematów aktywowania 

instrumentu (cały czas jednak podstawowym sposobem pozostaje model zakładający aktywację i 

dematerializację upoważnienia po stronie wierzyciela). Biorąc pod uwagę powyższe, nie są już 

możliwe żadne zmiany związane z dokumentami regulującymi funkcjonowanie instrumentu. 

Pamiętając jedną z podstawowych zasad SEPA, mówiącą o unifikacji produktów w krajach Unii, nie 

możemy zakładać możliwości istnienia "polskiej" odmiany SEPA DD. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, 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 

funkcjonowania 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 
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Pozostając przy już zdefiniowanych i zamkniętych elementach SEPA DD, należy także zwrócić uwagę 

na stronę regulacji technicznych. Produkt jest już dokładnie zdefiniowany. Dotyczy to formatów 

danych (w relacji bank - ACH) jak i zasady rozliczeń. Lokalnie sektor nie ma możliwości zmiany tych 

zapisów. Również tu nie ma możliwości działania poza analizą i przygotowaniem do wdrożenia 

zdefiniowanych standardów. W świetle powyższego, w aspektach technicznych SEPA DD działania 

grupy powinny ograniczyć się do: 

  

 zebrania od banków uwag i sugestii, co do "ułatwień", jakie mogłyby być zaoferowane przez 

Krajowa Izbę Rozliczeniową w dostępie do SEPA DD 

 rozważenia uzgodnienia wspólnego dla całego sektora formatu wymiany danych pomiędzy 

Klientem a bankiem. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, mamy do czynienia z sytuacją gdzie regulacje prawne związane z 

funkcjonowaniem nowego instrumentu są już ustalone. To samo również dotyczy formatu wymiany 

danych jak i zasad rozliczeń. W świetle powyższego działania grupy są dość poważnie ograniczone, 

gdyż nie mogą dotyczyć regulacji prawnych - choć tu grupa powinna aktywnie uczestniczyć w 

opiniowaniu, w imieniu banków - rozwiązań proponowanych przy wdrażaniu regulacji PSD do 

polskiego prawa. Z uwagi na wciąż otwarte kwestie - choćby możliwość stosowania alternatywnych 

modeli aktywacji instrumentu - grupa powinna zebrać informacje sektora, co do preferencji 

dotyczących tych kwestii. Nie oznacza to oczywiście możliwości wprowadzenia zmian podyktowanych 

sugestiami większości. Umożliwi to jednak szybką reakcję na zapytania i propozycje ze strony EPC. 

Jeśli chodzi o aspekty "techniczne", tu również dokumentacja dotycząca formatów danych jak i zasad 

rozliczeń jest zamknięta. Jednakże mając na uwadze aktywny udział Krajowej Izby Rozliczeniowej we 

wdrażaniu instrumentów SEPA na rynku polskim jak i chęć KIR do oferowania rozwiązań 

ułatwiających dostosowanie polskich banków do wymogów opisanych w dokumentacji EPC, należy 

rozważyć analizę potrzeb banków w zakresie udogodnień (alternatywne formaty wymiany danych, 

konwersje formatów itp., tak jak ma to miejsce w stosunku do SEPA, CT), jakie mogłyby być 

przedstawione Krajowej Izbie Rozliczeniowej. Przygotowanie takiego syntetycznego zestawienia 

"postulatów" banków zwiększyłoby szanse na realizację ich od dnia uruchomienia instrumentu na 

terenie Polski. Godnym rozważenia wydaje się także pomysł stworzenia jednolitego formatu danych 

do komunikacji pomiędzy Klientami a bankami. Wypracowanie takiego rozwiązania pozwoliłoby na 

ograniczenie w przyszłości kosztów po stronie dostosowania systemów klientowskich banków 

związanych z implementacją SEPA DD u różnych Klientów. 
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Należy także nawiązać do przygotowania sektora na zmiany, jakie niesie ze sobą wprowadzenie SEPA 

DD. Jak zostało już przyjęte nowy instrument będzie wprowadzany równolegle do krajowego. 

Jednakże instrument krajowy powinien podlegać stopniowym zmianom zmierzającym do 

ujednolicenia go z instrumentem SEPA. Takie działanie umożliwi płynne połączenie obu 

instrumentów w momencie wprowadzenia EUR do Polski. Biorąc pod uwagę polecenie zapłaty, 

postrzegane od strony wierzyciela i dłużnika, największą zmianą jest sposób aktywacji usług. W 

momencie uruchomienia SEPA DD sposób aktywacji będzie dla Klientów główną, postrzeganą już na 

początku różnicą pomiędzy produktami. Co więcej z uwagi na "bardziej tradycyjny" sposób aktywacji 

produkt krajowy może wydawać się pozornie lepszym/bezpieczniejszym. Biorąc pod uwagę obecne 

problemy (czas aktywacji zgody rzadko jest krótszy niż 7 dni roboczych, a sięga nawet 21), jak i koszty 

związane z tworzeniem, przesyłaniem i archiwizowaniem podwójnych druków zgód, słusznym wydaje 

się podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany tego stanu rzeczy. Działanie to mogłoby zostać 

zainicjowane przez grupę SEPA DD i po akceptacji stać się wspólnym projektem obu grup zajmujących 

się poleceniem zapłaty. 

Jednym z działań zmierzającym w kierunku regulacji tego postulatu jest podjęty wraz z KIR projekt 

mający na celu elektronizacje zgód funkcjonujących w krajowym poleceniu zapłaty.  

 

Celem zmian jest skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów aktywacji tego instrumentu, które są często 

wskazywane jako czynniki hamujące jego rozwój, jak i zbliżenie zasad jego funkcjonowania do 

standardów SEPA. Proponowane rozwiązanie pozwoli na usprawnienie wymiany informacji pomiędzy 

bankami, zmniejszenie zależności procesu aktywacji zgód od zewnętrznych usług kurierskich, a co za 

tym idzie obniżenie kosztów aktywacji Polecenia Zapłaty.  

 

Wymiana informacji pomiędzy bankiem wierzyciela a bankiem dłużnika oparta będzie o elektroniczne 

obrazy zgód dostępne poprzez Witrynę do wymiany informacji związanej z rozliczeniami zarządzaną 

przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Dzięki wykorzystaniu aplikacji KIR S.A. banki zyskają możliwość 

szybkiej: rejestracji zgód i  wymiany informacji w tym zakresie oraz jej aktywacji i aktualnego statusu, 

a dostęp do jej obrazu umożliwi weryfikacje autoryzacji dokumentu. 

 
Pomimo, że proponowane zmiany nie spełniają wszystkich postulatów zgłoszonych przez Wierzycieli, 

to umożliwiają stopniowe uruchamianie nowych funkcjonalności, takich jak: aktywacje inicjowane 

przez bank dłużnika, przyjmowanie zgód kanałami alternatywnymi jak IVR czy call center. 

Ograniczenie zakresu wprowadzanych zmian ma również na celu skrócenie czasu ich wdrożenia, 

które i tak może wywołać dyskusję w środowisku bankowym, ze względu na napięte harmonogramy i 

koszty zmian niesione przez projekty związane z SEPA oraz konieczność podpisania Aneksu do 
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Porozumienia między bankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty. Istotą Aneksu jest 

akceptacja aktywacji Polecenia Zapłaty na podstawie elektronicznego obrazu dokumentu 

papierowego. 

 

Zastosowanie powyższego modelu, oprócz oczywistych korzyści w postaci eliminacji komunikacji 

papierowej pomiędzy bankami pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania instrumentu, jak i 

stworzenie pola dla dodatkowych usług po stronie banków. Jednocześnie będzie pierwszym, krokiem 

zbliżającym polski instrument do standardu SEPA. Ta unifikacja, szczególnie od strony konsumentów 

pozwoli na unikniecie "dualizmu" w funkcjonowaniu instrumentu - mówię tu o obrazie polecenia 

zapłaty - krajowego czy SEPA - dla Klienta korzystającego z produktu jako dłużnik. 

 

Podsumowując, działania, jakie są w chwili obecnej do podjęcia przez grupę SEPA DD : 

 

Zadanie Opis 

Propagowanie wiedzy dotyczącej 

SEPA DD 

Wsparcie inicjatyw grupy SEPA PL w zakresie 

przygotowywania prezentacji i materiałów 

propagujących wiedzę z zakresu SEPA PL. 

Przygotowanie sektora i konsultacja 

środowiskowa 

Przygotowywaniem sektora (zarówno od strony banków 

jak i rynku) do zmian, jakie pociągnie za sobą 

wprowadzenie SEPA DD - przyjęcie przez grupę SEPA DD 

przedstawionej wyżej zmiany (włączając sugestie i 

poprawki) grupę d.s. Polecenia Zapłaty. 

Zbieranie i konsultowanie uwag 

środowiska, co do "ułatwień" 

lokalnych 

Zebrania od banków uwag i sugestii, co do "ułatwień", 

jakie mogłyby być zaoferowane przez Krajowa Izbę 

Rozliczeniową w dostępie do SEPA DD - w formie 

zapytania dotyczącego postulatów banków w tym 

zakresie, poprzedzonego konsultacjami na szczeblu 

grupy z KIR 

Standaryzacja formatów 

"klientowskich" 

Rozważenia uzgodnienia wspólnego dla całego sektora 

formatu wymiany danych pomiędzy Klientem a bankiem. 

Temat do poddania pod dyskusje na szczeblu grupy, 

następnie, może z propozycja przesłany do konsultacji do 

banków. Grudzień 2007. 
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5.3 REKOMENDACJA DOT. KART SEPA 

 
 

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 przejściowy 

(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 standardu 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 rozliczeniowych 

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. 

 

3. Wszystkie bankomaty od 1 stycznia 2011 powinny akceptować karty w standardzie EMV. 
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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. Acuirer) -instytucja pośrednicząca pomiędzy akceptantem a 

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

autoryzacji, 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 

osiągnięcia masy krytycznej płatności SEPA oraz promocji produktów SEPA na szczeblu 

krajowym.  

Eurosystem Eurosystem składa się z Europejskiego Banku Centralnego i Narodowych Banków 

Centralnych tych państw, które przyjęły euro. 

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

transakcji kartowych 

EPC European Payments Council- Europejska Rada ds. Płatności- ciało koordynujące prace 

paneuropejskiego 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 

podmiotom chcącym przystąpić do Systemów Polecenia Przelewu lub Zapłaty SEPA 

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

Rozliczeniowa 

PMF Programme Management Forum- Forum Zarządzania Prorgamem SEPA, zorganizowane 

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

szczeblu krajowym- w szczególności Koordynatorzy Krajowi 

PMO Programme Management Office- Ośrodek Zarządzania Programem SEPA w EPC 
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Porozumienia o 

Przystąpieniu 

Adherence Agreements- Porozumienia o Przystąpieniu, podpisywane przez bank 

wyrażający wolę przystąpienia do Systemu Polecenia Przelewu lub Zapłaty SEPA. 

Podmiot 

Przystępujący 

Bank wyrażający wolę przystąpienia do Systemu Polecenia Przelewu lub Polecenia Zapłaty 

SEPA, składający wniosek o przystąpienie. 

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

Wewnętrznym 

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 Systemami SEPA działający w 

ramach EPC 

SEPA Scheme 

Management 

Internal Rules 

Zasady Zarządzania Systemami SEPA  

STF SEPA Testing Framework- Ramy Testowania SEPA  

SEPA PMN SEPA Programme Management Network 

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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CZĘŚĆ II- HARMONOGRAMY IMPLEMENTACJI I 

MIGRACJI 

 

1. HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z PROCESEM WDRAŻANIA ZASAD I 

STANDARDÓW SEPA W POLSCE (ZAŁĄCZNIK NR 1)  
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2. HARMONOGRAM PROCESU PRZYSTĘPOWANIA BANKÓW DO SYSTEMU POLECENIA 

PRZELEWU SEPA 

 

 

3 września 2007 NASO SEPA PL jest gotowe do otrzymywania aplikacji Przyszłych Uczestników- nie 

posiada jeszcze oficjalnej aprobaty SFP oraz Zarządu ZBP.  

3 września 2007 EPC otwiera proces dla aplikacji i rozpoczyna ich weryfikację 

11 września 2007  NASO SEPA PL otwiera możliwość składania aplikacji Przyszłych Uczestników : Pakiety 

dokumentacji przesyłane są do EPC co piątek. Zakładając, że Bank złoży Pakiet 12 

września, a przetworzenie dokumentacji potrwać może 60 dni, może stać się 

Uczestnikiem w I transzy Banków przystępujących.  

Październik 2007  Komitet Zarządzania Systemem rozpoczyna rozpatrywanie aplikacji- cykliczne 

spotkania zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustanowiony przez Komitet. 

Komitet odbywać będzie posiedzenia w zależności od potrzeb, w założeniach 

cotygodniowo.  

2 listopada 2007 Pierwsza publikacja Rejestru Uczestników Systemu Polecenia Przelewu SEPA na stronie 

EPC („Rejestr”)- uwidocznione zostają nazwy Banków, które przystąpiły w I transzy, a 

więc złożyły Pakiety dokumentacji wrześniu 2007 r.  

3 grudnia 2007 Druga publikacja Rejestru- II transza- Banki, które złożyły aplikację w październiku 2007  

14 grudnia 2007 Ostateczny termin przesyłania aplikacji do NASO dla osiągnięcia gotowości 

przystąpienia 28 stycznia 2007- III transza. Aplikacje z III transzy mogą spływać do EPC 

najpóźniej do 14 grudnia. 

18 grudnia 2007 Raport SMC w sprawie statusu przystąpienia do Systemu- do przeglądu Zgromadzenia 

Plenarnego 

12 stycznia 2008 Trzecia publikacja Rejestru- ostateczna wersja przed startem Systemu 

28 stycznia 2008 Start Systemu SEPA CREDIT TRANSFER  

29 stycznia 2008 Sekretariat EPC otwiera ponownie proces aplikacji i publikuje co miesiąc, poczynając 

od marca 2008 r., zaktualizowane wersje Rejestru 
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3. STRUKTURA ORGANIZACJI SEPA POLSKA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Narodowy Bank 
Polski 

Rada ds. Systemu 
Płatniczego 

Zarząd Związku 
Banków Polskich 

Ministerstwo 
Finansów 

SEPA Forum 
Polska 

Komitet ds. Systemu 
Płatniczego 

Rada Bankowości 
Elektronicznej 

Rada Wydawców 
Kart Bankowych 

Sekretariat SEPA Polska 
- Koordynator Krajowy Programu SEPA 
- Zastępca 
- Sekretarz SEPA Polska 

EUROPEJSKA 
RADA DS. 

PŁATNOŚCI 

Przedstawiciele 
Użytkowników 
Końcowych 

GR ds. 
Polecenia 
Przelewu 

GR ds. 
Polecenia 
Zapłaty 

GR ds. Kart 
SEPA 

GR ds. SECA GR ds. 
Infrastruktury 

Polski Komitet 
Użytkowników 
SWIFT 
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Informacja o utworzeniu Krajowej Organizacji Wspierającej Banki w 

Przystępowaniu do Systemów SEPA- National Adherence Support 

Organization (NASO) 

 
 

 
 Szczegóły   Wersja   Autor  Konsultacje   Data 

Wersja wstępna 1.0 Dominika Duziak   3.09.2007 

Wersja zatwierdzona 

przez SEPA Forum 

Polska 

2.0 Dominika Duziak Członkowie SEPA Forum 

Polska 

10.09.2007 

Zatwierdzenie przez 

Zarząd Związku 

Banków Polskich 

3.0 Zarząd Związku Banków 

Polskich 

 17.10.2007 

Zatwierdził: Remigiusz W. Kaszubski 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zgodnie z wytycznymi EPC, zawartymi przede wszystkim w dokumentach Scheme Management 

Internal Rules oraz SEPA Credit Transfer Adherence Guide, Sekretariat SEPA Polska przyjmuje funkcję 

NASO- krajowej organizacji wspierającej banki w procesie przystępowania do Systemu Polecenia 

Przelewu SEPA.  

Założenia NASO przedstawione zostały podczas SEPA Forum Polska w czerwcu br. i uzyskały aprobatę 

Członków. Koncepcja, wraz z rekomendacją, aby funkcja ta ulokowana była w SEPA PL przy ZBP, 

znalazła również poparcie Zarządu ZBP.  

Sekretariat SEPA Polska został już zarejestrowany przez EPC jako podmiot pełniący funkcję NASO w 

Polsce.  

Utworzono dedykowaną dla spraw związanych z procedurą przystępowania skrzynkę pocztową: 

naso@zbp.pl. 

NASO SEPA Polska otworzy oficjalnie możliwość składania aplikacji Banków- Przyszłych Uczestników 

SEPA Credit Transfer Scheme po uzyskaniu aprobaty SEPA Forum Polska, w dniu 11.09.2007 r. 

  

Europejska Rada ds. Płatności oraz NASO SEPA Polska apelują do Banków, planujących przystąpić do 

Systemy SEPA Credit Transfer, o szybkie składanie dokumentacji. Mając na uwadze harmonogram 

mailto:naso@zbp.pl
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czasowy, w szczególności punkt graniczny dnia 14 grudnia 2007 r.,  do którego to dnia składać mogą 

aplikację Banki pragnące uruchomić polecenie przelewu SEPA w momencie paneuropejskiego startu, 

zaplanowanego na 28 stycznia 2008 r., istnieje poważna obawa, iż to właśnie w grudniu br. większość 

Banków złoży Pakiety Dokumentów. Spowoduje to, rzecz jasna, trudności związane z ogromnym 

nakładem pracy, którego wymagać będzie przetwarzanie aplikacji w NASO, a następnie w 

Sekretariacie EPC. Jest to z oczywistych względów niewskazane.  

 

2. HARMONOGRAM PROCESU PRZYSTĘPOWANIA BANKÓW DO SYSTEMU POLECENIA 

PRZELEWU SEPA 

 

Rekomenduje się przedkładanie dokumentów do NASO zgodnie z następującym 
harmonogramem:  

 

3 września 2007 NASO SEPA PL jest gotowe do otrzymywania aplikacji Przyszłych Uczestników- 

nie posiada jeszcze oficjalnej aprobaty SFP oraz Zarządu ZBP.  

3 września 2007 EPC otwiera proces dla aplikacji i rozpoczyna ich weryfikację 

11 września 2007  NASO SEPA PL otwiera możliwość składania aplikacji Przyszłych Uczestników : 

Pakiety dokumentacji przesyłane są do EPC co piątek. Zakładając, że Bank złoży 

Pakiet 12 września, a przetworzenie dokumentacji potrwać może 60 dni, może 

stać się Uczestnikiem w I transzy Banków przystępujących.  

Październik 2007  Komitet Zarządzania Systemem rozpoczyna rozpatrywanie aplikacji- cykliczne 

spotkania zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustanowiony przez 

Komitet. Komitet odbywać będzie posiedzenia w zależności od potrzeb, w 

założeniach cotygodniowo.  

2 listopada 2007 Pierwsza publikacja Rejestru Uczestników Systemu Polecenia Przelewu SEPA na 

stronie EPC („ Rejestr” )- uwidocznione zostają nazwy Banków, które przystąpiły 

w I transzy, a więc złożyły Pakiety dokumentacji wrześniu 2007 r.  

3 grudnia 2007 Druga publikacja Rejestru- II transza- Banki, które złożyły aplikację w 

październiku 2007 r.  

14 grudnia 2007 Ostateczny termin przesyłania aplikacji do NASO dla osiągnięcia gotowości 

przystąpienia 28 stycznia 2007- III transza. Aplikacje z III transzy mogą spływać 

do EPC najpóźniej do 14 grudnia. 

18 grudnia 2007 Raport SMC w sprawie statusu przystąpienia do Systemu- do przeglądu 

Zgromadzenia Plenarnego 
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12 stycznia 2008 Trzecia publikacja Rejestru- ostateczna wersja przed startem Systemu 

28 stycznia 2008 Start Systemu SEPA CREDIT TRANSFER  

29 stycznia 2008 Sekretariat EPC otwiera ponownie proces aplikacji i publikuje co miesiąc, 

poczynając od marca 2008 r., zaktualizowane wersje Rejestru 

 

3. ROLA NASO 

 
Wyciąg z SEPA Credit Transfer Adherence Guide: 
 
NASO uczestniczą w procesie przystępowania z celem zapewnienia efektywnego i terminowego 

uruchomienia Systemu w ramach SEPA.  

 

Szczegółowy opis roli NASO znajduje się w Zasadach Wewnętrznych Zarządzania Systemami SEPA.  

NASO stanowić będą łącznik pomiędzy Przyszłym Uczestnikiem a EPC, będąc pierwszym punktem 

kontaktowym dla Uczestnika w sprawach SEPA, jak również ułatwiając proces przystępowania.  

NASO ustalą środki, dzięki którym Przyszli Uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć proces, m.in. 

poprzez możliwość współpracy ze znajomą organizacją w środowisku krajowym, posługując się 

lokalnym językiem oraz zwyczajami. 

Całkowita i wyłączna odpowiedzialność za zatwierdzanie aplikacji Potencjalnych Uczestników 

spoczywa na EPC. NASO może usprawnić i wspomagać proces administracyjny, jednak czyniąc to, nie 

podejmuje żadnych zobowiązań prawnych.  

 

4. ZADANIA NASO 

 
NASO wypełniać będą w procesie przystępowania następujące zadania:  
 

Zadania NASO w Procesie Przystępowania 

Zadanie Opis Zadania 

Zadanie 1: Ustanowienie zespołu 

zajmującego się przystąpieniem oraz 

alokacja środków 

Aby efektywnie wykonywać zadania opisane 

poniżej, konieczne jest powołanie wewnętrznego 

zespołu zajmującego się procesem przystąpienia. 

Ważnym jest, aby przeznaczyć odpowiednie środki 

na organizację pracy.  
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Zadanie 2: Zidentyfikowanie banków oraz 

wskazanie ich EPC 

Określenie banków, które obecne są w środowisku 

krajowym oraz wskazanie, kiedy te banki planują 

przystąpić do Systemu 

Zadanie 3: Wsparcie w procesie 

przystąpienia 

Zapewnienie wsparcia w procesie przystąpienia.  

Uruchomienie helpdesku dla Przyszłych 

Uczestników dotyczącego kwestii przystąpienia.  

Zadanie 4: Przyjmowanie Pakietów 

Dokumentacji 

Organizacja oraz zarządzanie zbieraniem Pakietów 

Dokumentacji 

Zadanie 5: Przetwarzanie Pakietów 

Dokumentacji 

Analiza Pakietów, patrz poniżej.  

Zadanie 6: Złożenie Pakietów do EPC Organizacja i zarządzanie procesem składania 

Pakietów Dokumentacji do EPC 

 

 Analiza i sprawdzenie Pakietów Dokumentacji  

 

Zgodnie z Zasadami Wewnętrznymi Zarządzania Systemami SEPA, NASO powinna przeprowadzić 

wstępny, podstawowy przegląd Pakietu Dokumentacji, który otrzymuje oraz współpracować z 

Przyszłymi Uczestnikami w przypadku pytań lub problemów z aplikacją przed wysłaniem Pakietu 

Dokumentacji do EPC.  

 

NASO powinno zapewnić, że wszystkie otrzymane Pakiety przesyłane są do EPC wraz z oświadczeniem 

zawierającym ewentualne zastrzeżenia lub uwagi, które może mieć do aplikacji.  

 

Ostateczna decyzja związana z zatwierdzaniem aplikacji zależy zawsze, zgodnie z Zasadami 

Wewnętrznymi Zarządzania Systemami, od SMC.  

 

NASO może wspomagać proces kompletowania aplikacji na etapie wstępnym- przed jej złożeniem 

do NASO. Rekomenduje się wydelegowanie przez Zarząd Banku jednej osoby reprezentującej Bank w 

kontaktach z NASO w sprawie aplikacji. Osoba ta będzie jedyną uprawnioną do wymiany informacji 

na temat aplikacji z NASO. Metoda ta podyktowana jest koniecznością zachowania poufności 

informacji i danych pozostających w związku z aplikacją Przyszłego Uczestnika. 
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Bank powinien stworzyć dedykowany procedurze przystąpienia adres e-mail                           

(sepa@bank.com, sepa@bank.pl), który stanowić będzie przede wszystkim skrzynkę kontaktową z 

EPC; NASO przesyłać będzie na ten adres jedynie komunikaty o charakterze ogólnym. 

 

W sprawach szczegółowych NASO komunikować się będzie jedynie z wydelegowaną przez Bank 

osobą, która przekazywać będzie informacje pozostałym osobom w Banku.  

 

Od momentu zarejestrowania Pakietu Dokumentacji Przyszłego Uczestnika, NASO nie ma prawa 

wprowadzania zmian w oryginalnej dokumentacji, eliminowania błędów lub uchybień.  

Po zarejestrowaniu Pakietu Dokumentacji, NASO przeprowadza analizę i sporządza raport, 

zawierający wyniki analizy, który przesyłany jest następnie wraz z aplikacją do EPC. 

  

NASO nie są uprawnione do podejmowania żadnych decyzji związanych z aplikacją. Zgodnie z tym, 

gdy Potencjalny Uczestnik gotowy jest złożyć aplikację, NASO nie może jej zatwierdzić lub odrzucić. 

NASO musi przesłać wszystkie Pakiety Dokumentacji do Sekretariatu EPC, ze wszelkimi 

komentarzami lub też uwagami, które może mieć w związku z aplikacją.  

 

NASO podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy w związku z otrzymywanymi w Pakietach 

Dokumentacji informacjami. NASO nie mogą dzielić się szczegółami Pakietów Dokumentacji z innymi 

osobami poza EPC (oraz właściwym Przyszłym Uczestnikiem) bez uprzedniej pisemnej zgody 

zainteresowanego Przyszłego Uczestnika.  

 

NASO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w aplikacjach lub ich nieprawidłowe przygotowanie, 

może natomiast sugerować ich wyeliminowanie na etapie wstępnych konsultacji.  

 

 Procedura analizy i sprawdzania 

 

Jako część procesu przystąpienia, NASO powinna przeprowadzić wstępną analizę każdego 

otrzymywanego Pakietu Dokumentacji. Przykłady analiz, które może przeprowadzać NASO, 

przedstawione są w tabeli poniżej. Poniższe przykłady są jedynie sugestiami, a NASO przeprowadzać 

mogą swoje własne analizy, takie, które uznają w danym przypadku za najbardziej odpowiednie w 

celu ułatwienia i usprawnienia procesu przystąpienia.  

 

 

mailto:sepa@bank.com
mailto:sepa@bank.pl)
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Analizy Pakietów Dokumentacji 

Sposób Analizy Opis Analizy 

Analiza 1 (analiza formy i procedury): 

Wykonanie Pakietu Dokumentacji 

Sprawdzenie, czy Porozumienie o Przystąpieniu, załącznik 

oraz opinia prawna wypełnione zostały prawidłowo:  

Czy:  

- wszystkie formularze zostały uzupełnione, 

- zawierają wszystkie niezbędne informacje,  

- zawierają wszystkie niezbędne podpisy 

Analiza 2 (sprawdzenie z Zasadami 

Wewnętrznymi): kwalifikacja do 

uczestnictwa w Systemie 

Sprawdzenie, czy Przyszły Uczestnik kwalifikuje się do 

uczestnictwa w Systemie zgodnie z opinią prawną i 

Rulebook` iem: 

- sprawdzenie kwalifikacji zgodnie z opinią prawną, tj. 

czy opinia prawna została właściwie przygotowana 

przez prawnika wewnętrznego lub zewnętrznego. 

NASO powinno sprawdzić, czy prawnik posiada 

właściwe kwalifikacje oraz, wskazać EPC uwagi, które 

zaistnieją w związku z tym. 

- Sprawdzenie kwalifikacji zgodnie z Rulebookiem. 

Analiza 3 (sprawdzenie informacji): 

sprawdzenie informacji nt. 

Potencjalnego Uczestnika 

Sprawdzenie, czy dane i szczegółowe informacje podane 

przez Przyszłego Uczestnika w Porozumieniu oraz Załączniku 

są zgodne z dotychczas posiadaną przez NASO lub 

jakąkolwiek inną organizację powierniczą, wiedzą.  

 

Sprawdzenie, czy autoryzacja Przyszłego Uczestnika zgodna 

jest z kryteriami kwalifikującymi wyszczególnionymi w 

Rulebooku.  
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5. SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PRZETWARZANIA PAKIETÓW DOKUMENTACJI  

 

Działania NASO, SMC, Sekretariatu EPC w Procesie Przystąpienia 

1. Przyszły Uczestnik lub jego agent przygotowuje i wysyła Pakiet Dokumentacji albo bezpośrednio do 

EPC (jeśli jest bankiem z 4 lub większą ilością podmiotów zależnych w różnych jurysdykcjach SEPA) 

albo do właściwego NASO. 

2. NASO przyjmuje i analizuje Pakiety Dokumentacji. NASO powinno przechowywać kopię każdego 

Pakietu w swoich archiwach. NASO nie ma prawa odrzucić aplikacji, nawet jeżeli jest ona wadliwa. 

3. NASO składa oryginalny Pakiet Dokumentacji do EPC wraz z oświadczeniem zawierającym 

ewentualne uwagi lub komentarze do aplikacji (w przypadku, gdy stwierdza uchybienie, przekazuje 

Pakiet wraz ze wskazaniem uchybienia). W każdy piątek NASO wysyła wszystkie oryginalne Pakiety 

Dokumentacji otrzymane i sprawdzone przez siebie, do EPC. 

4. W każdy piątek NASO wysyła e-mail zawierający plik w formacie Excel ze szczegółami wszystkich 

Pakietów Dokumentacji wysłanych do EPC w formie papierowych oryginałów. 

5. Sekretariat EPC otrzymuje Pakiety Dokumentacji od NASO (lub bezpośrednio od Potencjalnego 

Uczestnika- we właściwych przypadkach). 

6. Sekretariat EPC potwierdza otrzymanie od NASO oryginalnych papierowych dokumentów         

(Sekretariat EPC porównuje i zestawia dane z oryginałów oraz pliku Excel). 

7. Sekretariat EPC rejestruje Pakiet Dokumentacji, nadając mu numer i datę. 

8. Po otrzymaniu Pakietu Dokumentacji Sekretariat EPC potwierdza Potencjalnemu Uczestnikowi w 

ciągu 10 dni, że Pakiet został otrzymany i jest w trakcie przetwarzania. Taki e- mail jest automatyczny 

potwierdzeniem wysyłanym do Potencjalnego Uczestnika gdy plik został zamieszczony w bazie 

danych. Ten e- mail zwierać będzie nazwę użytkownika oraz hasło, które umożliwią Przyszłemu 

Uczestnikowi zalogowanie do Rejestru Uczestników EPC na stronie internetowej EPC.  Przyszły 

Uczestnik będzie miał dostęp jedynie do szczegółów swojej własnej aplikacji. Informacje te dostępne 

będą jedynie do odczytu, jeżeli zauważony zostanie błąd, należy zwrócić się do Sekretariatu EPC 

celem korekty. Przyszły Uczestnik będzie mógł przeglądać (nie edytować) jedynie wpis dotyczący jego 

samego.  

9. Jeżeli informacja nie została zapisana właściwie w Rejestrze, Przyszły Uczestnik może poprzez link na 

stronie otworzyć automatyczny formularz internetowy i wypełnić go we właściwy sposób. Formularz 

zostanie przesłany do Sekretariatu EPC.  

10. Sekretariat EPC zmienia informacje w Rejestrze zgodnie z instrukcją przekazaną przez Uczestnika. 

Sekretariat ma prawo skontaktować się z Przyszłym Uczestnikiem w przypadku, gdy instrukcje 

dotyczące zmian są niejasne.  
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11. Sekretariat EPC oraz SMC przetwarzają aplikację w ciągu 60 dni. Jeżeli zostanie ona zatwierdzona, 

Przyszły Uczestnik zostaje o tym powiadomiony. Wszystkie zatwierdzone aplikacje zostaną włączone 

do Rejestru celem publikacji: z datą następnej publikacji Rejestru po dacie zatwierdzenia i zgodnie z, 

ale nie wcześniej niż w Dacie Gotowości deklarowanej przez Przyszłego Uczestnika.  

 

Uwaga: Zgodnie z Harmonogramem Przystępowania Banków do Systemu Polecenia Przelewu SEPA, 

wszystkie aplikacje otrzymane do 14 grudnia, przetworzone zostaną do 12 stycznia 2008 r. 

12. Jeżeli aplikacja zostanie odrzucona, Sekretariat EPC wyśle list wyjaśniający powody odrzucenia do 

Przyszłego Uczestnika. 

13. EPC dostarcza NASO regularne aktualizacje statusu aplikacji, które nadeszły poprzez NASO.  

14. Sekretariat EPC aktualizuje informacje w Rejestrze Uczestników 

15. Sekretariat publikuje Rejestr Uczestników w formacie CSV i PDF. 

 
Uwaga: Pakiety Dokumentacji przesyłane czy to przez NASO, czy też przez samego Przyszłego Uczestnika do EPC, 

przesyłane być muszą we właściwe zabezpieczony sposób ( np. kurierem, przesyłką poleconą). 

 

 

6. DZIAŁANIA LOGISTYCZNE  

 
Mając na uwadze konieczność zorganizowania NASO jako odrębnej jednostki w stosunku do 

Sekretariatu SEPA Polska z wydzielonym zakresem obowiązków, należy przeprowadzić szereg działań 

o charakterze zarówno koncepcyjnym, jak i techniczno- organizacyjnym.  

Niezbędne jest m.in. stworzenie bezpiecznego rejestru aplikacji oraz procedury przesyłania 

zabezpieczonych dokumentów oryginalnych do EPC.  

Zgodnie z wytycznymi EPC, koniecznym jest dla ustanowienia efektywnego i  bezpiecznego procesu 

przystępowania, alokowanie odpowiednich środków. 

 

Aby NASO w Polsce mogło realizować nałożone obowiązki, uzasadnionym jest, biorąc pod uwagę 

zakres i wagę zadań, wskazania EPC oraz przykład europejskich struktur SEPA, aby Banki wniosły 

składkę w ramach budżetu SEPA Polska na utrzymanie NASO.  

 
  


