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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi kolejny raport opisujący budowę Jednolitego Obszaru Płatności 

SEPA na szczeblu panaeuropejskim oraz w Polsce. 

Polski sektor bankowy angażuje się w te działania od 2006 r.  Kluczowym elementem wdrażania 

jest Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA, którego zaktualizowana wersja przyjęta została 

przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich w kwietniu 2010 r.1 Strukturą 

koordynującą wynikające z niego działania jest SEPA Polska (www.sepapolska.pl), 

umiejscowiona w ramach biura ZBP.  

Wdrażanie SEPA w Polskim sektorze bankowym zostało również ujęte jako jedno z działań2 

zmierzających do upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w „Programie rozwoju obrotu 

bezgotówkowego w Polsce na lata 2011- 2013” (Program aktualnie czeka na przyjęcie jako 

program rządowy). 

I. Przegląd sytuacji międzynarodowej 

1. Polecenie Przelewu SEPA 

Schemat Polecenia Przelewu SEPA wystartował 28 stycznia 2008 r. Obecnie jego Uczestnikami 

jest prawie 4.500 banków z całej Unii Europejskiej w tym 29 banków polskich.  

Jak wskazano w poprzednim sprawozdaniu, migracja na standard SEPA Credit Transfer 

ISO20022 w Europie okazała się trudniejsza i wolniejsza, niż przewidywano. Niemniej jednak 

zanotowany został znaczny wzrost wskaźnika SEPA w ogólnym wolumenie polecenia przelewu 

w stosunku do zeszłorocznych danych (sierpień 2010 – 9,3%). Transakcje SCT stanowią obecnie 

21,07% wszystkich transakcji polecenia przelewu (dane na wrzesień 2011 r.). Analiza na 

poziomie poszczególnych krajów wykazuje, iż przodownikami w tym badaniu są: Luksemburg, 

Wielka Brytania, Łotwa i Dania ze wskaźnikami w wysokości odpowiednio: 90,18%, 89,21%, 

88,36% i 84,2% (dane na pierwszą połowę 2011 r.). Obecnie 9 krajów osiągnęło wynik wyższy 

niż 50%, co stanowi poprawę w stosunku do badania z zeszłego roku (wówczas zaliczały się do 

nich jedynie Luksemburg i Cypr)3. 

 

 

                                                           
1 Pierwsza wersja Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA została przyjęta w roku 2007, jednak z 
uwagi na istotne zmiany w zakresie regulacyjnym, jak również naturalną ewolucję projektu, niezbędne 
było dokonanie aktualizacji Planu. Obydwie wersje dostępne są do pobrania na stronie internetowej 
www.sepapolska.pl  
2 Działanie nr 20 „Kontynuowanie prac mających na celu wprowadzenie standardów SEPA w sektorze 
bankowym”  
3
 http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html 

http://www.sepapolska.pl/
http://www.sepapolska.pl/
http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html
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Całkowita liczba transakcji SCT  
(w mln) 

Udział procentowy transakcji SCT    
(w %) 

sty-10 28,26 6,22 

lut-10 30,18 6,67 

mar-10 39,01 7,49 

kwi-10 36,38 7,5 

maj-10 37,85 8,07 

cze-10 45,85 8,76 

lip-10 46,14 9,02 

sie-10 42,85 9,26 

wrz-10 46,82 9,43 

paź-10 48,56 9,61 

lis-10 54,08 10,44 

gru-10 82,01 13,85 

sty-11 75,95 14,65 

lut-11 79,58 15,65 

mar-11 96,79 16,86 

kwi-11 93,55 17,76 

maj-11 109,32 19,37 

cze-11 113,63 20,5 

lip-11 111,7 20,52 

sie-11 104,41 20,12 

wrz-11 114,48 21,074 

   Rys. 1  Liczba i udział procentowy transakcji SCT przetworzonych przez raportujące do EBC izby 

rozliczeniowe (dane: EBC). 

2. Polecenie Zapłaty SEPA 

Schemat Polecenia Zapłaty SEPA uruchomiono na szczeblu paneuropejskim z pewnym 

opóźnieniem, wynikającym m.in. z oczekiwania na przyjęcie Dyrektywy o Usługach Płatniczych5, 

czy z konieczności zakończenia dialogu pomiędzy sektorem bankowym i Europejskim Bankiem 

Centralnym oraz Komisją Europejską nt. kontrowersyjnych elementów Schematu, takich jak 

zaproponowany przez EPC model finansowy6.  

                                                           
4
 Liczba i udział procentowy transakcji SCT przetworzonych przez raportujące do EBC izby rozliczeniowe 

(dane: EBC dotyczą strefy Euro). 

5 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu i Rady z  13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i 
uchylająca Dyrektywę 97/5/WE (w skrócie Dyrektywa o usługach płatniczych) 

6 Sektor bankowy zaproponował wprowadzenie do Schematu Polecenia Zapłaty tzw. opłaty MBP, 
analogicznej do interchange fee w modelu funkcjonowania kart płatniczych. Koncepcja ta spotkała się z 
dużym sprzeciwem władz europejskich, w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W pewnym 
zakresie uregulowana została w Rozporządzeniu 924/2009, jednak tylko czasowo,- do roku 2012. Wydaje 
się, że po tym czasie zostanie całkowicie zakazana.  
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Duża część banków wykazywała znaczny dystans do tego instrumentu, ale Rozporządzenie 

924/2009 ws. płatności transgranicznych we Wspólnocie7 wprowadziło obowiązek dostępności 

banków w Schemacie Polecenia Zapłaty SEPA do listopada roku 2010 (dla dostawców usług 

płatniczych strefy euro oraz tych spoza strefy euro, którzy posiadają oddziały w krajach euro).  

Poza podstawowym Schematem Polecenia Zapłaty SEPA uruchomiono jego odmianę biznesową, 

która również funkcjonuje od listopada 2009 r.  

Liczba Uczestników SDD Core Scheme Liczba Uczestników SDD B2B Scheme 

3909 33818 

Poziom migracji jest jednak wciąż bardzo niski i zgodnie z najświeższymi danymi 

(czerwiec 2011) wynosi 0,13% w ogólnym wolumenie polecenia zapłaty9. 

Ten niski wynik migracji na instrument SEPA może być tłumaczony faktem, iż polecenie zapłaty 

nie jest popularną metodą płatności w niektórych państwach, a cześć dostawców usług 

płatniczych w ogóle nie stosuje tego instrumentu w transakcjach krajowych. Z tego względu 

uznają przystąpienie do schematu SDD za bezcelowe.  

 

3. Karty płatnicze w SEPA 

 
W porównaniu z poleceniem przelewu i poleceniem zapłaty, prace standaryzacyjne w 

europejskim środowisku bankowym, dotyczące kart, są dużo mniej zaawansowane. Europejska 

Rada ds. płatności wydała do tej pory jedynie ogólny Zestaw Zasad dot. Kart płatniczych (SEPA 

Cards Framework - SCF). W 2009 roku została utworzona dedykowana grupa (Cards 

Stakeholder Group) co stanowi pierwszy krok dla utworzenia jednolitych standardów w całej 

Unii Europejskiej. Kluczowym wymogiem z technologicznego punktu widzenia jest natomiast 

migracja kart z paskiem magnetycznym na standard EMV, ze względu na jego wyższy poziom 

bezpieczeństwa. Standard ten jest wspierany również w Zestawie Zasad SCF. Z tego względu 

celem wyznaczonym dla europejskiego środowiska bankowego, była migracja na EMV do końca 

2010 r. Poziom migracji w 4 kwartale 2010 r. szacował się na poziomie: 81% dla kart, 90% dla 

POS-ów i 96% dla           ATM-ów10. Każda z tych wartości stanowiła wzrost w stosunku do 

zeszłorocznych wyników. 

 

                                                           

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (w skrócie: 
Rozporządzenie 924/2009). 

8
 Dane z dok. Komisji Europejskiej na kwiecień 2011 r. 

9
 Dane dotyczą strefy Euro http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html 

10 3rd Progress report on the state of SEPA migration – Komisja Europejska 

http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html
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Rys.2: Udział procentowy kart EMV w UE i Strefie Euro (dane: EBC) 

 

 
Rys.3: Udział procentowy terminali POS zgodnych z EMV w UE i Strefie Euro (dane: EBC) 

 
Rys.4: Udział procentowy bankomatów zgodnych z EMV w UE i Strefie Euro(dane EBC) 
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Europejski rynek kart jest wciąż zdominowany przez dwa schematy kartowe, tj. MasterCard i 

Visa. Powoduje to niepokój w środowisku kupców oraz akceptantów ze względu na zanik 

efektywnych krajowych systemów kart debetowych. W tym świetle powstają trzy inicjatywy 

mające na celu stworzenie europejskiego jednolitego schematu a tym samym zmniejszenie 

dominacji dwóch międzynarodowych graczy. Są to inicjatywy podmiotów: EAPS (około 2 mln 

transakcji w 2010 r.), Monnet (schemat jest w fazie przygotowawczej) oraz PayFair (w 

odróżnieniu od pozostałych projektów, jest zbudowany wokół infrastruktury zgodnej z SEPA 

oraz PSD i z przejrzystym modelem opłat)11. Te trzy projekty są obecnie na różnych poziomach 

rozwoju. Postęp prac blokowany jest jednak w głównej mierze przez niepewność co do 

przyszłych unormowań w stosunku do opłat MIF. Ze względu na prawdopodobieństwo, iż model 

biznesowy oparty na opłacie MIF będzie niezgodny z prawem konkurencji Unii Europejskiej, 

banki musza być gotowe do inwestowania w alternatywne paneuropejskie schematy 

standaryzacji kart. 

4. Data końcowa migracji na instrumenty SEPA  

Data końcowa migracji przelewów w euro na standard SCT nie została jeszcze zdefiniowana, 

jednak można się spodziewać iż w najbliższym czasie zakończą się prace nad ostatecznym 

brzemieniem Rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla polecenia przelewu i 

polecenia zapłaty w Euro12 (dalej: Regulacja SEPA). Pierwotnie, zgodnie z Mapą Drogową SEPA 

2004-2010, opracowaną przez EPC, taką datą był 31 grudnia 2010 roku, jednak monitoring prac 

wykazał, iż data ta była przedwczesna. Zgodnie z uzupełnieniu do Mapy Drogowej13, Parlament 

Europejski wezwał do wyznaczenia takiej daty najpóźniej do 31 Grudnia 2012 r. EPC definiuje 

datę końcową migracji jako Datę, po której usługi inicjowania i odbioru płatności w euro, bazujące 

na obecnie funkcjonujących krajowych systemach ekwiwalentnych do SCT, przestaną być 

udostępniane klientom do realizacji płatności w ramach SEPA.  

W pierwszej połowie 2011 roku projekt Regulacji SEPA był dyskutowany w Radzie Unii 

Europejskiej pod przewodnictwem Prezydencji Węgierskiej. Owocem tych konsultacji był 

dokument tzw. General Approach (wydany 8 czerwca 2011 r.), który otworzył konsultacje w 

ramach tzw. trilogów między Radą, Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Od 

1 lipca prezydencję w Radzie sprawuje Polska, która kontynuuje i finalizuje prace negocjacyjne 

nad projektem. Dyskusje odbywają się w ramach trilogów politycznych (spotkania na „wyższym 

szczeblu”, podczas których dyskutowane są ogólne kierunki) oraz trilogów technicznych 

(spotkania ekspertów ). Do tej pory odbyło się już kilka takich spotkań. Zgodnie z planowym 

założeniem Rozporządzenie w ostatecznie wypracowanym brzmieniu, będzie głosowane na sesji 

plenarnej Parlamentu Europejskiego pod koniec roku. 

Propozycją Parlamentu Europejskiego jest ustanowienie daty końcowej na 2 lata po wejściu w 

życie Rozporządzania. Oprócz tego podczas konsultacji omawiane są kwestie okresów 

przejściowych dla Państw spoza strefy Euro, sprawa ewentualnego ustanowienia oddzielnych 

dat dla różnych instrumentów, a także inne kwestie techniczne o których mowa w 

Rozporządzeniu SEPA.  

                                                           
11

 Ibidem 
12

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty 
w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 
13

 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Completing SEPA: a Roadmap for 2009-2012 
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W większości przypadków Związek Banków Polskich podziela uwagi Europejskiej Rady ds. 

płatności w zakresie projektu Rozporządzenia. W związku z tym sekretariat SEPA Polska był 

współorganizatorem spotkania Przewodniczącego EPC - Gerarda Hartsink’a z przedstawicielami 

Ministerstwa Finansów odpowiedzialnymi za projekt. Posiedzenie to odbyło się w lipcu 2011 r. 

5. Inne instrumenty SEPA  

Europejska Rada ds. Płatności (EPC) prowadzi ciągłe prace zmierzające do udoskonalania 

istniejących schematów, a także prowadzi prace nad kolejnymi komponentami SEPA.  

W mijającym roku prowadzone były intensywne prace w 2 priorytetowych obszarach działania 

EPC: 

– W obszarze e-płatności, gdzie powstaje rozwiązanie inicjacji płatności SEPA w trybie 

online w czasie rzeczywistym, z gwarancją płatności, którego długoterminowym celem jest, aby 

wszystkie systemy płatności elektronicznych były w ramach SEPA interoperacyjne, a każdy 

posiadacz rachunku mógł dokonywać e-płatności w kraju i za granicą w taki sam prosty, szybki i 

bezpieczny sposób. Owocem tych prac jest dokument e-Payment Framework, którego 

wypuszczenie do publicznego konsultowania, miało zostać poddane pod głosowanie na 

spotkaniu plenarnym EPC we wrześniu tego roku. Procedura ta została jednak wstrzymana ze 

względu na rozpoczęte przez Komisję Europejską dochodzenie w zakresie ewentualnego 

naruszenia obowiązującego w UE prawa konkurencji. Aktualnie EPC prowadzi konsultacje z KE 

w tej sprawie, a dalsze kroki odnośnie E-Payment Framework będą dyskutowane na najbliższym 

posiedzeniu plenarnym EPC (grudzień 2011 r.). 

– W obszarze płatności mobilnych, gdzie analizuje się możliwości wykorzystania 

urządzenia mobilnego (w tym przede wszystkim telefonu komórkowego, ale nie tylko) do 

realizacji płatności SEPA. Tu priorytetem są rozwiązania dla płatności mobilnych zbliżeniowych, 

bazujących na schemacie płatności kartowych, jak również rozwiązania zdalne, opierające się 

również o schemat polecenia przelewu. W wyniku tych prac, EPC w listopadzie opublikowała  

dokument Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines 

(w zakresie płatności mobilnych zbliżeniowych). Oprócz tego trwały intensywne prace konsultacyjne 

nad mobilnymi płatnościami zdalnymi. Uzgodnione zapisy zostały włączone do drugiej wersji 

dokumentu EPC White Paper on Mobile Payments 

II Migracja na instrumenty SEPA w Polsce  

1. Polecenie Przelewu SEPA 

Do Schematu Polecenia Przelewu SEPA przystąpiły w roku 2011 trzy kolejne banki (tabela 

poniżej), co bardzo zbliżyło Polski sektor bankowy do 100% zgodności z założeniami SEPA w 

tym zakresie. Pozostaje jednak jeszcze pewna grupa banków, od których oczekuje się 

dostosowania do standardów SEPA w obszarze poleceń przelewu w euro.  
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Obserwacje poziomu migracji na standard SCT na szczeblu krajowym możliwe są dzięki 

statystykom zbieranym przez SEPA Polska od indywidualnych banków, jak również dzięki 

zestawieniom opracowywanym przez KIR S.A.  

Na podstawie tych danych stwierdzić należy ciągły wzrost ilości i wartości realizowanych w 

standardzie SEPA poleceń przelewu (tabele poniżej), których udział w ogólnym wolumenie 

transakcji w euro stanowi już prawie 78%14.  

                                                           
14 Dane ZBP i KIR S.A. 

L.p.  Bank Data 
przystąpienia do 

Schematu  

1.  ALIOR BANK S.A. 2009-11-10 

2.  BANK BPH S.A. 2008-01-28 

3.  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 2008-11-03 
4.  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 2011-05-09 
5.  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 2008-01-28 
6.  BANK MILLENNIUM S.A. 2008-01-28 

7.  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 2009-10-05 

8.  BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 2008-09-30 

9.  BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI S.A.  2008-01-28 
10.  BANK ZACHODNI WBK S.A. 2009-07-06 

11.  BNP Paribas Bank Polska SA 2008-01-28 

12.  BRE BANK S.A. 2008-10-06 

13.  CREDIT AGRICOLE Bank Polska   2010-11-01 

14.  DEUTSCHE BANK PBC S.A. 2008-01-28 

15.  DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 2008-01-28 

16.  DZ BANK POLSKA S.A. 2010-04-12 

17.  GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI 
S.A.  

2009-03-02 

18.  HSBC BANK POLSKA S.A. 2008-12-01 

19.  ING BANK SLASKI S.A. 2008-01-28 

20.  INVEST BANK S.A. 2011-10-03 

21.  KREDYT BANK S.A. 2008-01-28 

22.  MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. 2008-03-03 

23.  NARODOWY BANK POLSKI 2008-01-28 

24.  NORDEA BANK POLSKA S.A. 2010-08-09 

25.  POLSKI BANK PRZEDSIEBIORCZOSCI S.A. 2008-01-28 

26.  POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 
BANK POLSKI S.A. 

2008-01-28 

27.  RABOBANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 2011-02-07 

28.  RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 2008-01-28 

29.  RBS Bank (Polska) S.A. 2008-01-28 

30.  WESTLB BANK POLSKA S.A. 2008-01-28 

Rys. 5: Wykaz banków polskich, będących Uczestnikami 

Schematu SCT.  
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Rys.6, 6a i 6b: Liczba i wartość płatności w standardzie SCT zrealizowanych w 3 kwartale roku 

2011 (nie zawiera pełnych danych)15 

 

 Bank 
raportujący lipiec sierpień wrzesień 

PBP Bank S.A.       

PKO BP       

BRE       

                                                           
15 Wykaz banków, które raportują do SEPA Polska obrazuje rysunek nr 8. 
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ALIOR       

DZ BANK       

BOŚ       

DB POLSKA       

DB PBC       

BPS       

BNP Paribas       

MILLENNIUM       

NBP       

PEKAO       

BGŻ       

RBS       

CITI BANK       

HSBC       

BZ WBK       

ING       

RAIFFEISEN       

BPH       

Nordea       

Kredyt Bank       

Rys.8: Wykaz banków raportujących do SEPA Polsk (czerwone pola oznaczają brak danych 

dostarczonych przez bank za dany okres sprawozdawczy).  

Funkcjonowanie Schematu SCT ocenić należy pozytywnie. W roku 2011 odnotowywano 

systematyczne wzrosty wykonywanych i otrzymywanych transakcji polecenia przelewu w 

systemie SEPA  

Polski sektor bankowy za pośrednictwem SEPA Polska wziął udział w konsultacjach dotyczących 

nowego Zestawu Zasad Polecenia Przelewu SEPA, który wejdzie w życie w listopadzie 2012 r. 

2. Polecenie Zapłaty SEPA  

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

(SEPA B2B Direct Debit Scheme) zostały uruchomione przez Europejską Radę ds. Płatności 

2 listopada 2009 r.  

Migracja na instrument polecenia zapłaty SEPA jest w Polsce wciąż bardzo niska. W 2011 roku 1 

bank przystąpił do schematu Core Direct Debit i 1 bank do schematu B2B Direct Debit.  Zgodnie 

ze Sprawozdaniem z migracji SEPA za rok 2010, po analizie krajowej i paneuropejskiej sytuacji 

w obszarze Polecenia Zapłaty SEPA, a także biorąc pod uwagę m.in. marginalne wykorzystanie 

krajowego polecenia zapłaty i brak zainteresowania klientów banków takim produktem 

denominowanym w euro, Związek Banków Polskich postanowił nie wydawać rekomendacji 

wstąpienia do Schematu Polecenia Zapłaty SEPA. 

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

rodzaju usług, a Związek Banków Polskich, tak jak w przypadku dwóch, ww. banków, które w 

2011 przystąpiły do schematów, deklaruje gotowość ich wsparcia.  
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Również przyjęcie Ustawy o usługach płatniczych implementującej zapisy Dyrektywy o 

Usługach Płatniczych do prawa polskiego, do tej pory nie wpłynęło na zwiększenie 

zainteresowania tym instrumentem płatniczym. Czynnikami, które mogą zmienić ten stan rzeczy 

będzie przyjęcie Rozporządzenia SEPA, a także przyjęcie „Programu Rozwoju obrotu 

bezgotówkowego w Polsce…” jako program rządowy.  

3. Karty płatnicze SEPA-  

Dostosowywanie rynku kart płatniczych do SEPA Cards Framework trwające już od 1 stycznia 

2008 roku, zasadniczo koncentruje się na migracji na standard EMV.  

Według danych NBP migrację w zakresie kart, należy oceniać bardzo pozytywnie.  

 

Rys. 9: Struktura wydanych kart w podziale według technologii zapisu danych (stan na koniec 

I kwartału oraz II kwartału br.)Dane: NBP 

 

Rys. 10. Wzrastająca liczba kart hybrydowych wyposażonych w pasek magnetyczny i 

mikroprocesor EMV w kolejnych kwartałach-Dane NBP 

W 2011 r. polski sektor bankowy za pośrednictwem SEPA Polska brał udział w konsultacjach 

wszczętych przez Europejską Radę ds. płatności, dotyczących wersji 5.5 dokumentu 

SEPA Cards Standardization (SCS) Volume version 5.5. 
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4. Inne instrumenty SEPA  

W roku 2011, przede wszystkim w ramach Grupy Roboczej ds. Płatności Mobilnych SEPA, 

prowadzono konsultacje w zakresie dokumentacji Europejskiej Rady ds. Płatności dotyczącej 

zdalnych płatności mobilnych. Część z uwag zgłoszonych przez polskie środowisko bankowe za 

pośrednictwem SEPA Polska, zostało uwzględnionych w dokumencie White Paper on Mobile 

Payments.  

Ze względu na kwestie o których mowa w poprzednim rozdziale, nie rozpoczęto konsultacji w 

zakresie E-Payments Framework. 

5. Promocja SEPA 

Struktura SEPA Polska realizuje założenia promocyjno- informacyjne, które mają na celu 

budowanie świadomości nt. zalet wykorzystywania instrumentów SEPA,  jak również służyć 

mają bankom do projektowania indywidualnych działań marketingowych. Jako najważniejsze 

tego typu działania wymienić należy:  

- organizację II Forum Rynku Usług Płatniczych | Innowacje w Płatnościach.  

- opracowanie kampanii „bezgotówkowo.pl”, w ramach której promowany jest obrót 

bezgotówkowy przede wszystkim wśród osób zagrożonych tzw. wykluczeniem finansowym (w 

tym w szczególności do osób niepełnosprawnych) 

- prowadzenie strony www.sepapolska.pl  

Przedstawiciele ZBP reprezentujący polski sektor bankowy na wielu konferencjach i 

seminariach krajowych i międzynarodowych, informowali o statusie wdrożenia SEPA w Polsce i 

korzyściach wiążących się z jej wdrożeniem (między innymi na posiedzeniach Koalicji na rzecz 

obrotu bezgotówkowego i mikropłatności). 

http://www.sepapolska.pl/

