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Zarz dzanie ryzykiem systemu p atniczego wymaga skutecznego nadzoru. W Polsce pe niony jest on 

przez Narodowy Bank Polski i Komisj  Nadzoru Finansowego. Stabilno  finansowa kraju zale y m.in. 

od sprawnie i bezpiecznie wykonywanych rozlicze  pieni nych. Systematycznie ro nie poziom obrotów 

w systemach p atno ci. 

Jednym z celów artyku u jest okre lenie, w relacji do rocznego PKB, warto ci strumienia pieni dza, 

który w 2012 r. by  przedmiotem transferu w systemach p atno ci uznanych w Polsce za systemowo 

wa ne (SORBNET i ELIXIR). Analizowane s  równie  inne systemy p atno ci, w tym kartowe, które z roku 

na rok przetwarzaj  coraz wi ksz  liczb  i warto  transakcji. Poruszono w tek zarz dzania p ynno ci  

przez polskie banki z punktu widzenia efektywno ci rozrachunku w pieni dzu banku centralnego. Ryzyka 

wyst puj ce w systemie p atniczym s  ze sob  silnie skorelowane. Wa ne zarówno z punktu widzenia 

nadzorców, jak i samych dostawców us ug p atniczych jest zwracanie uwagi na wzajemne zale no ci 

pomi dzy ró nymi rodzajami ryzyka i wiadome kontrolowanie ich poziomu.
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Risk in the payment system
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Risk management in the payment system requires effective oversight and supervision functions, which in 

Poland are performed by the National Bank of Poland and the Financial Services Authority respectively. The 

country’s financial stability depends on smooth execution of payments, the level of which steadily grows. 

One of the aims of the article is to measure in relation to the 2012 annual Poland’s GDP the value 

of money flows, which was transferred in systemically important payment systems in Poland (SORBNET 

and ELIXIR). Other payment systems, including card payment systems, which from one year to another 

process bigger number and value of transactions, were also subject to analysis. A further issue addressed 

is the liquidity management of Polish banks evaluated from the perspective of settlement efficiency in the 

central bank’s money. The risks in the payment system are highly correlated. Important from both – the 

viewpoint of supervisors and the payment service providers is to pay attention to the interdependence 

of risks and the aware control of their level.
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1. Wprowadzenie

Artyku  sk ada si  z dwóch cz ci. W pierwszej omówiono wp yw systemu 
p atniczego i systemów p atno ci na stabilno  finansow  kraju. W drugiej 
cz ci zdefiniowano rodzaje ryzyka towarzysz ce rozliczeniom w systemach 
p atno ci – p ynno ci, kredytowe, operacyjne, prawne i systemowe – a nast p-
nie wskazano na wzajemne zale no ci mi dzy nimi. W obu cz ciach arty-
ku u wyeksponowano rol  nadzoru pe nionego przez Narodowy Bank Polski 
i Komisj  Nadzoru Finansowego, okre laj c ró nice w celach, funkcjach 
i kompetencjach obu nadzorców. Relatywnie szeroko omawiane s  systemy 
p atno ci funkcjonuj ce w Polsce oraz ich otoczenie prawne.

2. Wp yw systemu p atniczego i systemów p atno ci 
na stabilno  finansow  kraju

Zgodnie z ogólnie przyj t  definicj  Banku Rozrachunków Mi dzynaro-
dowych (BIS) system p atniczy to grupa instrumentów p atniczych, zestaw 
procedur bankowych oraz systemów mi dzybankowego transferu funduszy, 
które s  wykorzystywane do zapewnienia obiegu pieni dza na danym obsza-
rze geograficznym, zazwyczaj jednego kraju (NBP, 2004a, S. 5).

System p atniczy sk ada si  z:
– instrumentów p atniczych umo liwiaj cych dokonywanie transakcji 

(instrumentami takimi s : banknoty i monety oraz bezgotówkowe formy 
rozlicze  pieni nych, w tym m.in. polecenie przelewu, karty p atnicze, 
czek rozrachunkowy, polecenie zap aty),

– systemów p atno ci, które umo liwiaj  rozliczanie transakcji dokonanych 
za pomoc  wymienionych instrumentów p atniczych.
Bezpiecze stwo systemu p atniczego jest warunkiem zachowania stabilno-

ci ca ego systemu finansowego. Dlatego cz sto porównuje si  system p atni-
czy do krwiobiegu gospodarki. Znaczenie systemu p atniczego ro nie równie  
z powodu dynamicznego wzrostu liczby i warto ci transakcji finansowych, 
które przek adaj  si  na poziom obrotów w systemach p atno ci (Szczepa -
ska, 2007, s. 65). Za utrzymanie stabilno ci finansowej odpowiadaj : bank 
centralny, instytucje nadzoru finansowego, system gwarantowania depozytów 
oraz rz d (Sotomska-Krzysztofik i Szczepa ska, 2006; Zaleska, Kole nik 
i Obal, 2007). Niezale nie od roli regulatorów i instytucji wzmacniaj cych 
bezpiecze stwo rodków pieni nych (np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny) 
sami dostawcy us ug p atniczych, w tym banki, pe ni  wa n  funkcj  w budo-
wie zaufania do systemu p atniczego. Ponadto w transferze rodków istotna 
jest ca a infrastruktura techniczna oraz powi zania pomi dzy uczestnikami 
systemu (Senderowicz, 2003). 

Zak ócenia w funkcjonowaniu systemu p atniczego mog  spowodowa  
problemy zwi zane z p ynno ci  u poszczególnych uczestników rozlicze  i na 
zasadzie domina wywo a  zaburzenia w systemie finansowym jednego kraju, 
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a nawet w skrajnie niesprzyjaj cych okoliczno ciach rozla  si  na inne kraje, 
daj c pocz tek mi dzynarodowemu kryzysowi finansowemu. Systemy p at-
nicze porównuje si  do systemu naczy  po czonych, w którym zaburzenia 
z jednego rynku mog  przenosi  si  za po rednictwem instytucji finanso-
wych na inne rynki (Harasim, 2011, s. 15). Problematyka bezpiecze stwa 
finansowego kraju i problematyka funkcjonowania systemu p atniczego s  ze 
sob  nierozerwalnie zwi zane (Borcuch, 2009, s. 120). Sie  bezpiecze stwa 
finansowego tworzy siatka powi za  instytucjonalno-organizacyjnych, która 
– gdy dzia a prawid owo – pozwala zapobiec wyst pieniu zaburze  systemu 
rozlicze  i po rednictwa finansowego (Solarz, 2005, s. 90).
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Rys. 1. System p atniczy i systemy p atno ci. ród o: NBP. (2003). Rynek kart p atniczych 
w Polsce. Warszawa: NBP, s. 5.

Architektura systemu p atniczego w ka dym kraju mo e by  inna. Na 
krajowy system p atniczy nie sk ada si  jeden powszechny i uniwersalny 
mechanizm dokonywania p atno ci, obs uguj cy transakcje ka dego rodzaju 
– zarówno p atno ci hurtowe (wysokokwotowe), jak i detaliczne (niskokwo-
towe). W wi kszo ci krajów dzia a wi cej takich mechanizmów, wyodr b-
nionych w sposób instytucjonalny i prawny. Mechanizmy te nazywane s  
systemami p atno ci. Przez poj cie systemu p atno ci rozumie si  zatem 
system rozliczaj cy w okre lony sposób transakcje danego rodzaju, np. sys-
tem rozlicze  transakcji detalicznych lub system rozlicze  transakcji kartami 
p atniczymi (NBP, 2003, s. 5). System p atniczy sk ada si  cz sto z wielu 
systemów p atno ci (porównaj rysunek 1). Rozró nienie pomi dzy poj ciami 
„system p atniczy” a „system p atno ci” jest s usznie zalecane przez polski 
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bank centralny. W j zyku angielskim istnieje jedno s owo – payment system, 
które mie ci w sobie oba wymienione znaczenia, jednak w j zyku polskim 
warto dokonywa  dystynkcji.

System p atno ci od strony prawnej zdefiniowany jest w dwóch ustawach 
– Ustawie o us ugach p atniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (uup) oraz 
w Ustawie o ostateczno ci rozrachunku w systemach p atno ci i systemach 
rozrachunku papierów warto ciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi sys-
temami z dnia 24 sierpnia 2001 r. (uor). W ustawie o us ugach p atniczych 
(art. 2, pkt 27) oznacza on system transferu rodków pieni nych oparty 
na formalnych i znormalizowanych regu ach i wspólnych zasadach doty-
cz cych przetwarzania, rozlicze  lub rozrachunku transakcji p atniczych. 
W ustawie o ostateczno ci rozrachunku (art. 1, ust. 1) system p atno ci to 
podlegaj ce prawu polskiemu prawne powi zania pomi dzy co najmniej 
trzema instytucjami, z których co najmniej jedna jest bankiem centralnym, 
bankiem komercyjnym (lub szerzej instytucj  kredytow ), firm  inwestycyjn  
lub organem w adzy publicznej, w ramach których to powi za  obowi zuj  
wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania rozlicze  lub realizacji 
ich zlece  rozrachunku. 

System p atno ci pozwala na rozliczenie transakcji ró nymi instrumen-
tami p atniczymi. S  nimi: gotówka, karta p atnicza (debetowa, kredytowa, 
przedp acona), polecenie przelewu, polecenie zap aty i pieni dz elektro-
niczny. Zgodnie z definicj  prawn  (uup, art. 2, pkt 10) mianem instrumentu 
p atniczego okre la si  zindywidualizowane urz dzenie lub uzgodniony przez 
u ytkownika i dostawc  zbiór procedur, wykorzystywane do z o enia zlece-
nia p atniczego. Przez zlecenie p atnicze (uup, art. 2, pkt 36) rozumie si  
o wiadczenie p atnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawiera-
j ce polecenie wykonania transakcji p atniczej. Z kolei transakcja p atnicza 
zosta a zdefiniowana w ustawie o us ugach p atniczych jako zainicjowana 
przez p atnika lub odbiorc  wp ata, transfer lub wyp ata rodków pieni -
nych (uup, art. 2, pkt 29). 

Oprócz systemów p atno ci, w których przedmiotem transferu s  rodki 
pieni ne przekazywane zazwyczaj za jakiego  rodzaju us ug  lub towar 
nabyty na rynku realnym, istniej  równie  systemy rozrachunku papierów 
warto ciowych, w których nast puje zamiana p ynno ci na instrument finan-
sowy. W systemach tych powszechn  zasad  jest delivery versus payment, 
a wi c dostawa papieru warto ciowego uwarunkowana równoczesnym doko-
naniem p atno ci, czyli przekazaniem rodków pieni nych. 

NBP prowadzi Rejestr Papierów Warto ciowych (RPW), który jest obs u-
giwany przez dwa systemy operacyjne – system SKARBNET (dla bonów 
skarbowych) i SEBOP (dla bonów pieni nych). Te systemy s  kana em 
technicznym transmisji impulsów pieni nych, s u c w ramach operacji 
otwartego rynku realizacji polityki pieni nej i wp ywaj c bezpo rednio na 
stabilno  monetarno-finansow  kraju. RPW rz dzi si  procedur  rozra-
chunku brutto w czasie rzeczywistym (Real Time Gross Settlement, RTGS). 
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Kupno i sprzeda  bonów skarbowych i pieni nych odbywa si  w pieni -
dzu banku centralnego, utrzymywanym na rachunkach bie cych banków 
komercyjnych prowadzonych przez Departament Systemu P atniczego NBP. 

Z kolei Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych (KDPW) prowadzi 
tzw. kdpw_stream, czyli system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu 
instrumentami finansowymi rynku regulowanego, a tak e alternatywnego 
systemu obrotu. KDPW zapewnia zarówno rozrachunek wielosesyjny, jak 
i RTGS. 

Transakcje we wszystkich systemach rozrachunku papierów warto cio-
wych rozliczane s  w papierach warto ciowych i rodkach pieni nych. 
Rozrachunek pieni ny odbywa si  w prowadzonych przez NBP systemach 
wysokokwotowych (RTGS): SORBNET i TARGET2-NBP, który w styczniu 
2012 r. zast pi  SORBNET-EURO. Potencjalne nieprawid owo ci w funk-
cjonowaniu systemów rozrachunku papierów warto ciowych mog  wp yn  
destabilizuj co na dzia anie systemu SORBNET, który jest rdzeniem ca ego 
systemu p atniczego w Polsce.

System SORBNET (System Obs ugi Rachunków Bankowych), a od 
czerwca 2013 r. jego nast pca SORBNET 2 umo liwia przetwarzanie zle-
ce  w z otych pojedynczo, w drodze odr bnej realizacji ka dego zlecenia 
p atniczego (rozrachunek brutto), czyli bez wzajemnej kompensaty zlece  
(rozrachunek netto) i w czasie rzeczywistym (na bie co w ci gu dnia ope-
racyjnego niezw ocznie po z o eniu zlecenia, a nie w sesjach). W ramach 
SORBNET-u przetwarzane s  zlecenia mi dzybankowe, klientów nieban-
kowych (za po rednictwem banku prowadz cego rachunek rozliczeniowy), 
NBP, Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i KDPW.

Znaczenie systemu p atniczego w utrzymaniu stabilno ci finansowej 
wyra a si  w konieczno ci sta ego nadzoru pe nionego nad systemami p at-
no ci przez banki centralne i inne upowa nione organy w adzy pa stwowej. 
Przy ocenie sprawno ci i bezpiecze stwa systemów p atno ci wykorzystywa-
nymi przez NBP ród ami standardów mi dzynarodowych s  g ównie dwa 
dokumenty (NBP, 2003, s. 13):
1. Raport Komitetu ds. Systemów P atno ci i Systemów Rozrachunku przy 

Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych z 2001 r. pt. „Podstawowe 
zasady dla systemowo wa nych systemów p atno ci” (Core Principles for 

Systemically Important Payment Systems.). Raport, b d cy rozszerzeniem 
zalece  Lamfalussiego z lat 90., zawiera dziesi  podstawowych zasad, 
które powinny by  spe nione przez systemy p atno ci uznane przez kra-
jowy bank centralny za systemowo wa ne, a tak e cztery zasady dotycz ce 
odpowiedzialno ci i zada  banków centralnych w odniesieniu do takich 
systemów.

2. Raport Europejskiego Banku Centralnego z 2003 r. pt. „Standardy nad-
zoru nad detalicznymi systemami p atno ci w euro” (Oversight Standards 

for Euro Retail Payment Systems). Wprowadza on m.in. podzia  deta-
licznych systemów p atno ci w euro na systemowo wa ne (Systemically 
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Important Payment Systems, SIPS), wa ne (Prominent Importance Pay-

ment Systems, PIPS) oraz pozosta e, w przypadku których szczegó owe 
wymagania mo e okre li  krajowy bank centralny.
W Polsce pod nadzorem NBP funkcjonuj  nast puj ce systemy p atno ci:

– systemy p atno ci wysokokwotowych: SORBNET, TARGET2-NBP;
– systemy p atno ci detalicznych: ELIXIR, Euro ELIXIR, Express  ELIXIR, 

BlueCash;
– systemy p atno ci kartowych: Krajowy System Rozlicze , EasyPay (p at-

no ci kartowe) i SIM EasyPay (p atno ci mobilne).
Systemowo wa nymi systemami p atno ci nie s  tylko systemy wysoko-

kwotowe, lecz równie  za taki zosta  uznany system p atno ci detalicznych 
ELIXIR, prowadzony przez Krajow  Izb  Rozliczeniow  (dzia aj c  od 
1991 r., obecnie, zgodnie z art. 67 prawa bankowego z 1997 r., jej udzia-
owcami s  polskie banki).

System Liczba zlece Warto  zlece
rednie dzienne 

obroty
rednia kwota 

zlecenia

SORBNET 3 mln 67,7 bln z 269 mld z 22,9 mln z

ELIXIR 1462 mln 3,7 bln z 15 mln z 2,5 tys. z

Tab. 1. Statystyki porównawcze systemów p atno ci SORBNET i ELIXIR (za 2012 r.). ród o: 
opracowanie w asne na podstawie NBP. (2013). Ocena funkcjonowania systemu p atniczego 
w II pó roczu 2012 r. Warszawa: NBP.

Detaliczny charakter systemu p atno ci ELIXIR odzwierciedla liczba 
zlece  (prawie 1,5 mld w ca ym 2012 r., z czego zdecydowana wi kszo  
w trybie uznaniowym, a tylko 1,5% w trybie obci eniowym) i rednia kwota 
zlecenia (2,5 tys. z ). Zlece  w systemie SORBNET w ci gu 2012 r. by o 
o wiele mniej (3 mln), jednak przeci tnie ka de na kwot  prawie 23 mln z . 
Warto  zlece  w 2012 r. w systemie SORBNET przekroczy a ponad 42 razy 
roczne PKB naszego kraju, natomiast warto  zlece  w systemie ELIXIR 
– ponad 2,3 razy. Te wyliczenia pokazuj  skal  transferów pieni dza, które 
maj  miejsce przez systemy p atno ci SORBNET (online brutto) i  ELIXIR 
(offline netto) i dobrze t umacz , dlaczego te systemy s  uznawane za sys-
temowo wa ne. 

W systemach ELIXIR (rozliczenia w z otych) i Euro ELIXIR (rozliczenia 
krajowe i transgraniczne w euro) odbywaj  si  w ci gu dnia trzy sesje roz-
liczeniowe na podstawie kompensaty wzajemnych zobowi za  i nale no ci 
banków, po których nast puje rozrachunek finalny w systemie SORBNET. 
Wi kszo  zlece  w systemie ELIXIR ma miejsce na podstawie polecenia 
przelewu, jednak zdarzaj  si  te  zlecenia oparte na poleceniach zap aty, 
czekach rozrachunkowych i poleceniach zap aty w systemie GOBI (Gospo-
darcze Obci enie Bezpo rednie). 

W 2012 r. pojawi y si  na rynku polskim dwa innowacyjne systemy p at-
no ci – Express ELIXIR, którego operatorem jest KIR, i Blue Cash, którego 
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operatorem jest firma Blue Media. Pozwalaj  one na dokonanie przelewu 
w trybie natychmiastowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob . 
Wprawdzie ich funkcjonalno  nie jest jeszcze pe na, ale systematycznie 
wzrasta, co przejawia si  mi dzy innymi w rosn cej liczbie obs ugiwanych 
banków oraz wzrastaj cej liczbie i warto ci zlece .

W 2012 r. warto  transakcji dokonanych kart  p atnicz  wynios a 
411 mld z , z czego transakcje bezgotówkowe opiewa y na 120 mld z . 
Mimo e nie s  to warto ci tak wysokie jak w przypadku obrotów sys-
temu ELIXIR, nie wspominaj c o systemie SORBNET, to jednak maj  
du e znaczenie w polskim systemie finansowym, ze wzgl du na swój cis y 
zwi zek z transakcjami handlowymi na rynkach realnych. Krajowy System 
Rozlicze , którego operatorem jest firma PolCard (od 2007 r. b d ca w a-
sno ci  mi dzynarodowej korporacji First Data), jako polski system p atno ci 
znajduje si  pod bezpo rednim nadzorem NBP, jednak systemy p atno ci 
Visa i MasterCard, przez które procesowana jest zdecydowana wi kszo  
transakcji, nie podlegaj  bezpo redniemu nadzorowi polskiego banku cen-
tralnego, poniewa  nie s  zarejestrowane w Polsce i wiadcz  us ugi na 
podstawie jednolitego paszportu europejskiego. Systemy p atno ci kartowych 
EasyPay, na których funkcjonowanie zgod  otrzyma a Polska Wytwórnia 
Papierów Warto ciowych, w praktyce nie przetwarzaj  adnych transakcji. 

Systemy p atno ci bazuj  na procedurze rozliczenia i rozrachunku. Roz-
liczenie poprzedza rozrachunek. Rozliczenie mo e by  zdefiniowane jako 
proces przekazywania, uzgadniania i potwierdzania zlece  p atniczych pro-
wadz cy do wyliczenia ostatecznej pozycji netto banków, ewentualnie innych 
dostawców us ug p atniczych (EBC, 2006, s. 24). Natomiast rozrachunek to 
przekazanie p ynno ci mi dzy bankiem p atnika i odbiorcy, któremu towarzy-
szy z regu y wcze niejsze obci enie rachunku p atnika i pó niejsze uznanie 
rachunku odbiorcy w ich bankach. Zwi kszanie liczby sesji rozliczeniowych 
w systemach offline netto oraz przechodzenie na systemy rozrachunku online 
brutto skutkuje zmniejszeniem opó nie  w transferach i redukcj  warto-
ci pieni dza w drodze. Mo e si  jednak niekiedy wi za  z konieczno ci  

ponoszenia wy szych kosztów operacyjnych systemu i wymaga  nak adów 
inwestycyjnych zwi zanych z rozbudow  jego mo liwo ci technicznych.

Rozrachunek odbywa si  w pieni dzu banku centralnego, banków komer-
cyjnych lub w pieni dzu prywatnym niebankowym (np. system waluty wirtu-
alnej BitCoin). W Polsce w praktyce rozrachunek finalny pomi dzy bankami 
realizowany jest w systemie SORBNET.

Problematyka zarz dzania p ynno ci  w systemach p atno ci o znaczeniu 
systemowym i jej wp yw na stabilno  finansow  jest szeroko omawiana 
w literaturze (np. Afonso i Shin, 2011; Galbiati i Soramäki, 2011; Leino-
nen i Soramäki, 2005). W kontek cie Polski ciekawych wniosków dostarcza 
badanie A. Gr t-Osi skiej i M. Pawliszyna (2007, s. 61 i 65), w którym 
wykorzystano symulator systemu p atniczego opracowany przez bank cen-
tralny Finlandii BoF-PSS2:
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– banki mog yby utrzymywa  ponad dwukrotnie ni szy poziom p ynno ci 
róddziennej (salda pocz tkowe dnia + kredyt róddzienny) na potrzeby 

rozrachunku, ni  robi  to faktycznie, jednak na poziom utrzymywanej 
p ynno ci banków wp ywa wymóg posiadania w okre lonej wysoko ci na 
rachunkach w banku centralnym rezerwy obowi zkowej;

– pojawianie si  wi kszych opó nie  dopiero przy znacznym ograniczeniu 
p ynno ci banków wiadczy o wysokiej efektywno ci dzia ania systemu 
p atno ci prowadzonego przez NBP.

3. Ryzyko w systemie p atniczym 
i nadzór nad systemem p atniczym

Rodzaje ryzyka wyst puj ce w systemie p atniczym s  ze sob  powi zane. 
Istnieje mi dzy nimi zale no  przyczynowo-skutkowa. Na wzajemne relacje 
i oddzia ywanie poszczególnych rodzajów ryzyka finansowego zwraca uwag  
mi dzy innymi M. Górski (2009, s. 218). Podobnie jest w przypadku kate-
gorii ryzyka towarzysz cych systemowi p atniczemu. Materializacja jednego 
rodzaju ryzyka mo e wywo a  powa niejsze straty z tytu u innego rodzaju 
ryzyka. W przypadku systemu p atniczego mówi si  o nast puj cych rodza-
jach ryzyka (NBP, 2003, s. 7):
– ryzyku p ynno ci,
– ryzyku kredytowym,
– ryzyku operacyjnym,
– ryzyku prawnym,
– ryzyku systemowym.

Niektórzy autorzy wyró niaj  jeszcze ryzyko rozrachunku – zawieraj ce 
w sobie ryzyko p ynno ci i kredytowe – oraz ryzyko kontrahenta (Iwa czuk, 
2011, s. 48–49). 

Przez ryzyko p ynno ci rozumie si  brak mo liwo ci wywi zania si  w danym 
momencie przez uczestnika systemu p atno ci ze swojego zobowi zania. Rodzi 
to niepo dane skutki dla przeciwnej strony (beneficjenta p atno ci), który mia  
prawo oczekiwa  wp ywu rodków pieni nych. Nie otrzymuj c ich, kontrahent 
p atnika mo e potencjalnie zosta  zmuszony do poniesienia dodatkowych kosz-
tów zwi zanych z refinansowaniem swoich zobowi za . 

Ryzyko kredytowe pojawia si  wówczas, gdy d u nik nie jest w stanie 
wype ni  swojego zobowi zania p atniczego nie tylko w terminie wymagal-
no ci, ale tak e w d u szym okresie. Ryzyko kredytowe mo e prowadzi  do 
niewyp acalno ci d u nika. 

Ryzyko operacyjne ma swoje ród o w zawodno ci osób i systemów 
informatycznych, w b dach oprogramowania, w awariach urz dze , w nie-
wystarczaj cych zabezpieczeniach technicznych. Mo e by  te  zwi zanie 
z dzia aniami ludzkimi, z jednej strony wynikaj cymi z braku kompeten-
cji lub nieumy lnych b dów personelu, z drugiej za  z umy lnych dzia a  
o charakterze przest pczym.
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Ryzyko prawne wi e si  z sytuacj , w której niew a ciwa interpretacja 
i zastosowanie przepisów prawnych prowadzi do realnych strat uczestników 
systemu p atniczego. 

Ryzyko systemowe, opisane w poprzednim punkcie rozdzia u w kontek cie 
stabilno ci finansowej, materializuje si  wtedy, gdy niewyp acalno  i brak 
uregulowania zobowi za  jednego z uczestników systemu p atno ci o zna-
czeniu systemowym (np. SORBNET lub ELIXIR) powoduje niezdolno  
do uregulowania zobowi za  po stronie innych uczestników. Reakcja a cu-
chowa prowadzi do „zara enia” kolejnych instytucji finansowych. Pojawiaj  
si  zatory p atnicze, maleje zaufanie mi dzy uczestnikami rynków. Firmy 
zaczynaj  bankrutowa , wywo uj c powa ne perturbacje w gospodarce.

Zale no ci mi dzy opisanymi rodzajami ryzyka prezentuje rysunek 2.

Ryzyko prawne

Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Ryzyko systemowe

Ryzyko operacyjne

Rys. 2. Wzajemne zale no ci mi dzy rodzajami ryzyka w systemie p atniczym. ród o: 
opracowanie w asne.

Zarz dzanie ryzykiem w systemie p atniczym polega na jego ci g ym 
monitorowaniu i stosowaniu odpowiednich zabezpiecze . Warto pami ta , 
e nie da si  ca kowicie wyeliminowa  ryzyka, jednak mo na nim wiado-

mie zarz dza  i zmniejsza  skal  negatywnych konsekwencji o charakterze 
systemowym. W Polsce z jednej strony nad systemami p atno ci nadzór 
o charakterze systemowym (oversight) sprawuje Narodowy Bank Polski. 
Z drugiej strony nad dostawcami us ug p atniczych nadzór ostro no ciowy 
(supervision) sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Zarówno nadzór nad systemami p atno ci pe niony przez NBP, jak i nad-
zór ostro no ciowy pe niony przez KNF maj  na celu zapewnienie stabilno ci 
finansowej w kraju, w tym sprawnego i niezak óconego przeprowadzania 
rozlicze  pieni nych. Nadzór banku centralnego tym jednak ró ni si  od 
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nadzoru ostro no ciowego, e polega na nadzorowaniu systemów, nie za  
operatorów lub uczestników systemu. 

Natomiast KNF ma prawo nadzorowania poszczególnych banków i pozo-
sta ych dostawców us ug p atniczych (instytucji i biur us ug p atniczych, 
spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych, instytucji pieni dza elek-
tronicznego itp. (art. 4 ustawy o us ugach p atniczych). KNF czuwa nad 
bezpiecze stwem rodków pieni nych konsumentów i chroni ich prawa. 
Kontroluje ryzyko w nadzorowanych instytucjach, weryfikuje wysoko  utrzy-
mywanych przez nie funduszy w asnych i prowadzon  gospodark  finan-
sow . KNF pe ni funkcje licencyjne wobec dostawców us ug p atniczych. 
Jest uprawniona do audytów w siedzibie jednostki, kontroli dokumentów 
finansowych, mo e te  nak ada  dotkliwe kary finansowe (nawet do 5 mln z ). 

NBP sprawuje nadzór nad systemami p atno ci poprzez (NBP, 2004b, 
s. 2):
– dokonywanie oceny zasad funkcjonowania systemów p atno ci,
– bie c  wspó prac  z operatorami i uczestnikami systemów,
– zbieranie danych statystycznych i informacji,
– sprawowanie funkcji inicjatora dzia a  na rzecz rozwoju bezpiecznych 

i efektywnych systemów p atno ci. 
Instrumentarium NBP w zakresie nadzoru nad systemami p atno ci jest 

skromniejsze ni  KNF. Wynika to jednak z charakteru nadzoru sprawowa-
nego przez bank centralny. NBP nie ma prawa bezpo redniej ingerencji 
w dzia alno  podmiotów prowadz cych systemy p atno ci, mo e jednak 
stosowa  perswazj  moraln  i o wiadczenia publiczne. W okre lonych 
przypadkach, np. w stosunku do KDPW lub KIR, posiada uprawnienia 
w a cicielskie, poniewa  jest w a cicielem cz ci kapita u akcyjnego tych 
spó ek. NBP wspó pracuje ci le z KNF, przez co nadzór systemowy i nadzór 
ostro no ciowy wzajemnie si  uzupe niaj . 

Wa n  rol  w polskim systemie p atniczym pe ni Rada ds. Systemu P at-
niczego – organ opiniodawczo-doradczy Zarz du NBP. Dzia aj ca od 1998 r. 
Rada zajmuje si  bie c  analiz  i ocen  polskiego systemu p atniczego 
oraz uregulowa  prawnych dotycz cych tego systemu. Rada spotyka si  
cyklicznie, cztery razy do roku. Stanowi forum wymiany pogl dów i koor-
dynacji dzia a , na którym maj  okazj  zetkn  si  ró ni interesariusze 
p atno ci (przedstawiciele administracji publicznej, banków, KIR, KDPW, 
organizacji p atniczych, agentów rozliczeniowych, akceptantów itp.). Rada 
wpisuje si  w dzia alno  nadzorczo-regulacyjn  w Polsce, chocia  formal-
nie nie posiada szerokich uprawnie . Jedn  z wa niejszych inicjatyw, które 
wywar y pewien wp yw na polski system p atniczy by o powo anie przez 
Rad  w drugiej po owie 2011 r. Zespo u Roboczego ds. Op aty Interchange. 
Zespó  pe ni  funkcj  okr g ego sto u, przy którym spotka y si  podmioty 
reprezentuj ce ró ne strony rynku p atno ci. Mia  on za zadanie dopro-
wadzi  do rozwi zania problemu nadmiernie wysokich op at interchange 
w Polsce. Odby y si  cztery spotkania Zespo u, ostatnie w marcu 2012 r. 



Ryzyko w systemie p atniczym

Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 2 (42), 2013 121

Mimo e efekt pracy Zespo u nie prze o y  si  bezpo rednio na redukcj  
op at, to jednak jego dzia alno  nale y oceni  pozytywnie.

Zgodnie z ustaw  o ostateczno ci rozrachunku w systemach p atno ci pro-
wadzenie i zmiana zasad funkcjonowania systemu p atno ci wymaga zgody 
prezesa NBP. Z kolei na mocy Ustawy o elektronicznych instrumentach 
p atniczych z dnia 12 wrze nia 2002 r. prezes NBP wydaje równie  zgod  na 
funkcjonowanie systemów autoryzacji i rozlicze , prowadzonych przez agen-
tów rozliczeniowych, którzy nie s  bankami. Zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy 
systemem autoryzacji i rozlicze  s  podlegaj ce prawu polskiemu prawne 
powi zania pomi dzy agentem rozliczeniowym, akceptantami i wydawcami 
elektronicznych instrumentów p atniczych, w ramach których okre la si  
wspólne zasady przyjmowania zap aty przy u yciu elektronicznych instru-
mentów p atniczych i rozlicze  z tego tytu u.

W I kwartale 2013 r. na rynku polskim funkcjonowa o 15 niebankowych 
agentów rozliczeniowych, którym zgod  na prowadzenie systemu autoryzacji 
i rozlicze  wyda  prezes NBP.

W 2013 r., przy okazji planowanej nowelizacji ustawy o us ugach p at-
niczych, na skutek której zostanie m.in. uchylona ustawa o elektronicz-
nych instrumentach (cz  z jej przepisów b dzie przeniesiona do ustawy 
o us ugach p atniczych), ustawodawca podejmuje prób  eliminacji z prawa 
polskiego instytucji systemu autoryzacji i rozlicze , a tak e wprowadzenia 
terminu acquiring (w polskiej ustawie prawdopodobnie zostanie zachowane 
s owo angielskie), który ma si  odnosi  wy cznie do czynno ci autory-
zacyjnych z pomini ciem us ug rozliczenia i rozrachunku (wykonywanych 
w systemach p atno ci). 

Nadzór nad systemami p atno ci, systemami autoryzacji i rozlicze  oraz 
dostawcami us ug p atniczych prowadzony przez NBP i KNF niew tpli-
wie wp ywa na zwi kszenie bezpiecze stwa finansowego w kraju, niemniej 
wywo uje te  pewne ryzyka biznesowe.

Podmioty wiadcz ce us ugi p atnicze mog  jednocze nie prowadzi  sys-
temy p atno ci i systemy autoryzacji i rozlicze . Dlatego zw aszcza rozpocz -
cie dzia alno ci wi e si  z konieczno ci  pokonania do  znacznych barier 
wej cia, wynikaj cych z nakazu spe nienia szeregu obowi zków formalno-
prawnych wobec polskiego banku centralnego i urz du nadzoru ostro no-
ciowego. Instytucja zamierzaj ca rozpocz  funkcjonowanie na polskim 

rynku w standardowy sposób (nie pos uguj c si  paszportem europejskim) 
musi ponie  relatywnie wysokie koszty pocz tkowe, a nast pnie operacyjne 
– na bie co sprawozdaj c ze swojej dzia alno ci, chocia  nieco w odmien-
nym zakresie, do dwóch instytucji nadzorczych. Opó nienia w wydawaniu 
zezwole  mog  utrudni  prowadzenie dzia alno ci. Podmioty pragn ce 
w Polsce rozpocz  dzia alno  w formie instytucji p atniczych, nowej for-
mie po rednika finansowego, narzeka y na wolny proces udzielania zezwole  
przez KNF. Po wej ciu w ycie ustawy o us ugach p atniczych w pa dzier-
niku 2011 r. pierwsza instytucja (PayU), która uzyska a zezwolenie, musia a 
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na nie czeka  do listopada 2012 r. D uga zw oka w wydawaniu zezwole , 
mimo stosunkowo szybko z o onych wniosków, wynika a z wnikliwej analizy 
prowadzonej przez polskiego nadzorc , konieczno ci uzupe niania wniosków 
o dodatkowe informacje i potrzeby wypracowania standardów oceny.

4. Zako czenie

O skali transferów pieni dza w polskim systemie p atniczym wiadczy 
fakt, e warto  zlece  w 2012 r. w systemie SORBNET przekroczy a ponad 
42 razy roczne PKB naszego kraju, natomiast warto  zlece  w systemie 
ELIXIR – ponad 2,3 razy. Zgodnie z kryteriami EBC i BIS oba systemy 
s  uznawane za systemowo wa ne. 

Nadzór systemowy nad systemami p atno ci (oversight) pe ni NBP, nato-
miast nadzór ostro no ciowy nad dostawcami us ug p atniczych (supervision) 
– Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzorcy zarz dzaj  ryzykiem ca ego 
systemu p atniczego, w którym powa niejsze zak ócenia mog  zagrozi  sta-
bilno ci finansowej kraju. Ryzyka towarzysz ce rozliczeniom w systemie 
p atniczym powoduj  te  konieczno  zarz dzania na poziomie mikro, czyli 
poszczególnych dostawców us ug p atniczych, w tym banków. Ryzyka s  ze 
sob  wzajemnie powi zane. Materializacja jednego rodzaju ryzyka w sys-
temie p atniczym (np. p ynno ci lub operacyjnego) mo e wywo a  powa -
niejsze ryzyko kredytowe, a skrajnie – poprzez reakcj  a cuchow  – tak e 
ryzyko systemowe. 

Przepisy prawa, ich zmiany i sposób sprawowania nadzoru przez NBP 
i KNF s  ponadto ród em ryzyka biznesowego dla dostawców us ug p at-
niczych.
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