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Wprowadzenie 

Dokument ma na celu przedstawienie działań w zakresie budowy Jednolitego Obszaru 

Płatności SEPA w Polsce w 2014 roku. Istotne informacje w zakresie migracji SEPA 

w Europie udostępniane są między innymi przez Europejską Radę ds. Płatności – 

European Payments Council (EPC)1. 

W Polsce ośrodek implementacji SEPA umiejscowiony został w Związku Banków 

Polskich w ramach struktury SEPA Polska, które prowadzi stałą i ścisłą współpracę 

z Narodowym Bankiem Polskim, Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., a także 

Ministerstwem Finansów. Ponadto podmiotami wspierającymi są funkcjonujące 

w ramach ZBP: Rada ds. Usług Płatniczych (dawna nazwa to Komitet ds. Systemu 

Płatniczego), Rada Bankowości Elektronicznej, Rada Wydawców Kart Bankowych, 

Komitet Agentów Rozliczeniowych oraz Forum Technologii Bankowych. Uczestnicy prac 

w ramach SEPA Polska biorą również aktywny udział w pracach Koalicji na Rzecz 

Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 

Prace SEPA Polska skoncentrowane są w ramach Zespołów roboczych SEPA. Aktualnie 

istniejące Zespoły to: 

• Zespół ds. polecenia przelewu SEPA,  

• Zespół ds. polecenia zapłaty SEPA,  

• Zespół ds. kart SEPA,  

• Zespół ds. gotówki w SEPA, 

• Zespół ds. innowacji i nowych standardów SEPA, oraz  

• Zespół ds. komunikacji SEPA  

 

W ramach SEPA Polska działa Sekretariat SEPA, w którego skład wchodzą: 

o Koordynator Krajowy Programu SEPA  (Paweł Widawski) 

o Sekretarz SEPA Polska (Ewelina Stępnik) 

 

                                                           
1
 Strona Europejskiej Rady ds. Płatności: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/ 
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Wdrażanie SEPA, jako programu samoregulacyjnego, w polskim sektorze bankowym 

w początkowej fazie realizowania projektu, oparte zostało na Krajowym Planie 

Implementacji i Migracji SEPA2. Ze względu na zmianę otoczenia zarówno prawnego jak 

i faktycznego, dokument ten, wydany w lutym 2010 roku należy traktować, jako 

archiwalny i nieobowiązujący. W 2013 roku w ramach Zespołu ds. polecenia przelewu 

SEPA, pojawiła się koncepcja aktualizacji planu, o czym informowano w Sprawozdaniu 

z wdrażania SEPA w Polsce w 2013 roku3. W chwili obecnej jednak, ze względu na 

przyjęty inny tryb pracy Zespołu, zrezygnowano z przygotowywania tego materiału. 

W zamian za to zdaniem Zespołu zasadne będzie wydanie podsumowania ustaleń 

podjętych podczas prac związanych z migracją. Materiał taki, uwzględniający również 

interpretacje dyskusyjnych w chwili obecnej przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi 

techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (dalej: Rozporządzenie SEPA), zostanie 

przygotowany po zakończeniu analiz tych zagadnień, a następnie zamieszczony na 

stronie www.sepapolska.pl. 

                                                           
2
 Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA: http://sepapolska.pl/index.php/sepa-polska/plan-migracji 

3
 www.sepapolska.pl/images/Dokumenty/Sprawozdanie%20z%20wdraania%20SEPA%20w%202013%20r.pdf 

http://www.sepapolska.pl/
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I. SEPA na poziomie europejskim – istotne wydarzenia 

w 2014 roku. 

1. Daty końcowe migracji na instrumenty SEPA.  

Jak informowano w poprzednim Sprawozdaniu z wdrażania SEPA4, w dniu 

18 lutego 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zmianę Rozporządzenia SEPA 

w zakresie zaproponowanej przez Komisję Europejską propozycji wprowadzenia 

dodatkowego, 6-miesięcznego okresu przejściowego dla państw Strefy Euro5. W tym 

dodatkowym okresie dostawcy usług płatniczych mogli akceptować płatności 

w standardach odbiegających od SEPA. Gdyby nie podjęta przez organy unijne 

inicjatywa wdrożenia dodatkowego okresu przejściowego, dostawcy usług płatniczych 

po dniu 1 lutego 2014 r. zobowiązani byliby do zaprzestania procesowania płatności 

w standardach krajowych. Sytuacja taka niosłaby za sobą poważne ryzyko i trudności 

w szczególności dla użytkowników tych płatności. Decyzja Rady Unii Europejskiej 

pozwoliła dostawcom usług płatniczych na akceptowanie i rozliczanie transakcji 

w standardach różniących się od SEPA do 1 sierpnia 2014 r. Zmiana ta nie wpłynęła na 

datę migracji obowiązującą w krajach spoza strefy Euro. 

 

2. Nowa struktura Europejskiej Rady ds. Płatności. 

Podczas Posiedzenia Plenarnego Europejskiej Rady ds. Płatności 11 grudnia 2014 r. 

podjęta została ostateczna decyzja o zmianie struktury EPC. Związek Banków Polskich 

aktywnie uczestniczył w konsultacjach dotyczących propozycji nowych zasad działania. 

Działalność Europejskiej Rady ds. Płatności skoncentorwana będzie wokół dwóch 

modułów:  

1) Zarządzanie schematami płatności SEPA – Moduł 1 

2) Zaangażowanie w zakresie rozwoju płatności, w tym współpraca z Radą ds. Płatności 

Detalicznych (Euro Retail Payments Board, dalej: ERPB)  – Moduł 2 

Podmiotem nadrzędnym w stosunku do struktur tych modułów będzie 

tzw. EPC Association skupiające dotychczasowych członków EPC, oraz przyszłych 

zainteresowanych. Przynależność do każdego z tych 3 elementów wiązać się będzie 

z koniecznością opłacania składek. 

                                                           
4
 www.sepapolska.pl/images/Dokumenty/Sprawozdanie%20z%20wdraania%20SEPA%20w%202013%20r.pdf 

5
 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/pe00/pe00009.en14.pdf 
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Zmiany, co do których zapadły już decyzje, są aktualnie wdrażane w życie poprzez m.in. 

zbieranie deklaracji członków EPC o uczestnictwie w pracach konkretnych grup 

roboczych, chęć przynależności do modułu 2, oraz deklaracje grupowego opłacania 

przez banki składek z tytułu przynależności do modułu 1. 

Rolą EPC w dalszym ciągu pozostaje zarządzanie Schematami SEPA6. Działania z tym 

związane prowadzone będą w ramach Modułu 1. Koszty funkcjonowania Modułu 1 

pokrywać będą Członkowie Schematów EPC. Moduł 2 obejmuje wszystkie inne działania 

„nowego EPC”, które nie są zawarte w Module 1. Moduł 2 można określić, jako „Wkład 

w rozwój płatności”. Stanowi on integralną część, „EPC Association”. Celem Modułu 2 

jest umożliwienie „EPC Association” przyczynienia się do rozwoju płatności w Europie 

i wpływania na ich rozwój. Działania Modułu 2 będą tworzone w oparciu o uzgodnione 

wymogi wynikające z dowolnego z trzech następujących głównych źródeł: 

- priorytety Rady ds. Płatności Detalicznych (ERPB) i Wspólnoty Europejskiej, oraz 

konkretne działania, które wymagałyby określenia wspólnych stanowisk i propozycji 

w celu przekazania ich do ERPB lub WE (proponowane priorytety występują 

w obszarach kart, elektronicznych płatności handlowych, e-identyfikacji, e-faktur 

i bezpieczeństwa); może to doprowadzić do rozwoju nowych schematów, których 

zarządzanie może zostać powierzone Modułowi 1; 

- tematy, dla których wymagana jest wspólna refleksja i określenie wspólnych 

stanowisk oraz propozycji i które nie należą bezpośrednio do gestii ERPB (potencjalne 

obszary: kwestie regulacyjne związane z płatnościami i specjalne zagadnienia 

zabezpieczeń, gotówka, specyficzne zagadnienia związane z kartami); 

- pomysły i inicjatywy dotyczące tworzenia nowych płatności, które powinny być 

wspólne z innymi interesariuszami (np. w ramach ERPB) lub z Modułem 1 w celu 

dalszego ich rozwinięcia lub wprowadzenia.. 

Uczestnictwo w różnych działaniach Modułu 2 jest dobrowolne i na początku 2015 roku 

zorganizowane zostanie w ramach określonych grup roboczych i grup zadaniowych. 

Członkom „EPC Association” przysługuje prawo uczestniczenia w dowolnym działaniu 

Modułu 2 pod warunkiem udziału w jego finansowaniu. Konieczne jest uzyskanie m.in. 

wystarczającej ilości uczestników Modułu 2, aby stał się on reprezentatywny, istotny, 

atrakcyjny i ostatecznie wykonalny. W przypadku braku takiej „masy krytycznej” EPC 

musiałoby ulec podziałowi lub stać się organizacją zajmującą się wyłącznie 

zarządzaniem Schematami, co wymagałoby zmiany jego organizacji prawnej 

i zarządczej. 

                                                           
6
 Schematy płatności tworzone i zarządzane przez Europejską Radę ds. Płatności (tzw. Schematy SEPA) 

obejmują Schemat polecenia przelewu SEPA, oraz dwa Schematy polecenia zapłaty SEPA: podstawowy oraz 
biznesowy. 
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Związek Banków Polskich od wielu lat pełni kluczową rolę w zakresie wdrażania SEPA 

przez banki w Polsce. Reprezentanci banków są szczególnie zainteresowani tematyką 

SEPA Polska w ostatnim czasie, w związku z upływającym w październiku 2016 r. 

terminem na migrację SEPA w zakresie instrumentów polecenia przelewu i polecenia 

zapłaty. W związku z tym Związek Banków Polskich podjął decyzję o uczestnictwie 

w Module 2 EPC, co daje bankom – Członkom SEPA Polska, a także współpracującym 

podmiotom, nie tylko możliwość dostępu do wielu istotnych informacji, lecz również 

umożliwia udział w wypracowywaniu stanowisk, które następnie przyjmowane są przez 

EPC Association. 

W strukturze Nowego EPC najważniejszym podmiotem będzie Zarząd EPC Association. 

Z ramienia Polski reprezentantem w Zarządzie będzie Koordynator Krajowy Programu 

SEPA - Pan Paweł Widawski. 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w poprzednich Sprawozdaniach, ewentualne 

decyzje w zakresie zmiany struktury SEPA Polska, zostaną podjęte po o statecznym 

ukształtowaniu zasad funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Płatności. Oczekujemy, że 

głównym rezultatem takiej zmiany mogłoby być włączenie większej ilości podmiotów 

do prac SEPA Polska, w tym również większej ilości środowisk zainteresowanych 

tematyką usług płatniczych. Możliwości takiej zmiany będą analizowane w kolejnym 

roku.  

 

II Działania wspierające wdrażanie SEPA w Polsce, 

prowadzone przez SEPA Polska.  
 

Prace SEPA Polska w 2014 roku skupiały się na analizie wpływu Rozporządzenia SEPA 

na polski sektor bankowy, w tym również na wypracowywaniu odpowiednich 

rozwiązań, a także na poszukiwaniu nowych wyzwań w związku ze zmianami, jakie 

następują w zakresie jednolitego rynku usług płatniczych od czasu wejścia w życie tego 

aktu.  

Rozporządzenie SEPA, przyjęte w 2012 r., ustanawia daty końcowe migracji 

w państwach członkowskich na instrumenty polecenia przelewu i polecenia zapłaty 

w walucie euro wykonywane w określonym formacie. Zgodnie z przepisami powyższego 

aktu, Polska powinna dostosować się do jego wymogów najpóźniej 

do dnia 31 października 2016 roku. Ewentualne problemy, dostrzegane przez 

uczestników prac SEPA Polska, które powinny być rozwiązane w środowisku bankowym 

przed 31 października 2016 r., są na bieżąco analizowane i rozstrzygane. W pracach 

Zespołów roboczych SEPA Polska biorą udział przedstawiciele Narodowego Banku 
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Polskiego, Ministerstwa Finansów, a także Krajowej Izby Rozliczeniowej, dzięki czemu 

rozwiązania wypracowywane są z udziałem również tych podmiotów. 

 

1. Polecenie Przelewu SEPA i interpretacyjne wynikające 

z Rozporządzenia SEPA 
 

Zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego, poziom migracji instrumentu 

polecenia przelewu na standardy SEPA w Polsce wynosił w drugim kwartale 2014 roku 

99,21%. Według danych Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC), 2 kolejne polskie banki 

przystąpiły w 2014 roku do Schematu Polecenia Przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer 

Scheme). W związku z tym, a także w wyniku połączeń banków w Polsce, wciąż 33 banki 

polskiego systemu płatniczego są członkami Schematu Polecenia Przelewu SEPA7. Z tych 

względów można oceniać, że migracja na jednolite standardy płatności w Polsce 

w zakresie polecenia przelewu, przebiega bardzo zadowalająco.  

Na początku bieżącego roku Zespół ds. polecenia przelewu SEPA przyjął harmonogram 

działań, który ma zapewnić sprawne rozwiązywanie problemów mogących pojawiać się 

w czasie migracji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Zespół ustalił, że Banki – 

Członkowie SEPA Polska, nie identyfikują dotychczas problemów z realizacją płatności 

w związku z migracją na standardy SEPA w strefie Euro, obowiązującej 

od 1 sierpnia 2014 r. Pojawiają się natomiast zapytania klientów banków dotyczące 

usług oferowanych powszechnie w niektórych krajach Unii Europejskiej, jak polecenia 

zapłaty w walucie euro, czy też przekazywanie przed przedsiębiorców plików ze 

zleceniami płatniczymi bezpośrednio z systemów księgowych w strukturze 

komunikatów XML, zgodnych ze standardem ISO 20022. Zagadnienie to było już 

przedmiotem analiz, a ustalenia zostaną podjęte podczas kolejnych spotkań Zespołów. 

Ponadto w ramach prac Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA omawiana jest między 

innymi problematyka nowej zasady nałożonej wymogami Rozporządzenia SEPA, 

tzw. IBAN Only. Zasada ta polega na braku obowiązku użytkownika do podawania kodu 

BIC podczas zlecania wykonania polecenia przelewu w walucie euro. Jednocześnie 

Rozporządzenie SEPA nie zwalnia z obowiązku podawania tego numeru banku odbiorcy 

przez bank płatnika. Oznacza to konieczność zapewnienia przez banki odpowiedniego 

pozyskiwania kodów BIC z numerów IBAN. Podczas przeprowadzonych w 2014 roku 

spotkań, Zespół zajmował się analizą tego problemu. W tym celu przeprowadzono 

spotkanie z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, podczas którego 

członkowie Zespołu przekazali swoje sugestie w zakresie możliwości standaryzacji i 

dostosowania baz kodów BIC prowadzonych przez tę instytucję. Prawdopodobnie część 

                                                           
7
 Dane Europejskiej Rady ds. Płatności dostępne na stronie 

http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf 
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z banków podejmie decyzje o samodzielnym pozyskiwaniu kodów BIC 

z wykorzystaniem bazy NBP oraz analogicznych baz dostępnych w innych krajach. 

Ponadto Członkowie Zespołu zostali poinformowali o możliwości skorzystania w tym 

zakresie z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym, w jednym 

ze spotkań Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA wzięli udział przedstawiciele 

organizacji SWIFT oraz Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT, którzy wyjaśnili 

zasady działania rozwiązania oferowanego przez SWIFT, pozwalającego na 

pozyskiwanie kodów BIC z numerów IBAN. Efektem spotkania było między innymi 

ustalenie sposobu pozyskiwania przez SWIFT aktualizacji do baz danych, a także sposób 

zgłaszania ewentualnych zauważanych błędów w bazach. Z prowadzonych przez Zespół 

stałych konsultacji wynika, że dotychczas niewiele banków oferuje tego typu 

rozwiązanie swoim klientom. Zgodnie z harmonogramem, zgodnym z wymogami 

Rozporządzenia SEPA, odpowiednie rozwiązania powinny zostać wdrażane w bankach 

najpóźniej do 1 listopada 2016 r. 

Ponadto Członkowie Zespołu na bieżąco analizują Rozporządzenie SEPA i zgłaszają do 

dyskusji w ramach Zespołu ewentualne wątpliwości interpretacyjne. W wyniku tych 

prac, we współpracy z Zespołem Prawno-legislacyjnym ZBP oraz zespołami prawnymi 

banków - członków Zespołu, wyjaśniane zostają wątpliwości natury prawnej zgłaszane 

przez banki. Zespół ds. polecenia przelewu SEPA analizuje również przedstawioną 

w grudniu 2014 roku podczas posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego (działającej 

przy Narodowym Banku Polskim) Informację na temat stanu dostosowania Polski do 

przepisów Rozporządzenia SEPA. Jednym z kolejnych tematów, jakimi zajmie się Zespół 

ds. polecenia przelewu SEPA jest kwestia konieczności realizacji płatności z opcją 

kosztową OUR na dotychczasowych zasadach, np. z wykorzystaniem bankowości 

korespondenckiej, z uwagi na fakt, że Rozporządzenie SEPA nie obejmuje takich 

płatności swoim zakresem. Powyższe wskazuje w naszej ocenie, że migracja w Polsce na 

instrument polecenia przelewu SEPA jest satysfakcjonująca, a ewentualne wyzwania 

związane z migracją SEPA dostrzegane i dyskutowane w ramach Zespołu ds. polecenia 

przelewu SEPA w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.  

 

2. Polecenie Zapłaty SEPA  

W Polsce. tak jak w latach ubiegłych, obecnie jedynie cztery banki są uczestnikami 

podstawowego Schematu Polecenia Zapłaty SEPA (Core SDD). W wyniku analiz 

Rozporządzenia SEPA prowadzonych w ramach SEPA Polska, Członkowie Zespołów 

doszli do wniosków, że akt ten wymusza na dostawcach jedynie dostosowanie 

istniejących instrumentów polecenia zapłaty wykonywanych w walucie euro, a nie 

wdrażanie nowych rozwiązań. Według konsultacji z bankami – Członkami SEPA Polska, 

usługę polecenia zapłaty w euro świadczą jedynie banki będące członkami Schematów 

SEPA Europejskiej Rady ds. Płatności. Przy powyższym założeniu można uznać, że 
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migracja w zakresie instrumentu polecenia zapłaty dotyczy zaledwie kilku banków 

i nieznacznego wolumenu transakcji.  

Niemniej jednak, w celu zwiększenia atrakcyjności instrumentu polecenia zapłaty 

w euro, a także usprawnienia ewentualnej migracji polskich banków na standardy SEPA, 

Zespół ds. polecenia zapłaty SEPA, a także Zespół ds. realizacji porozumienia w sprawie 

stosowania polecenia zapłaty, podjęły decyzje o stopniowym dostosowywaniu 

krajowego instrumentu polecenia zapłaty do standardów obowiązujących w ramach 

polecenia zapłaty realizowanego zgodnie ze Schematami opracowanymi przez 

Europejską Radę ds. Płatności. Analiza w tym zakresie będzie przeprowadzana 

w najbliższych miesiącach.  Ponadto, działania z tym związane prowadzone są także 

przy ścisłej współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w zakresie propozycji 

usprawnień instrumentu polecenia zapłaty SEPA. Działania te realizowane są przede 

wszystkim w interesie użytkowników tego typu płatności, a ich celem jest 

udoskonalenie polecenia zapłaty SEPA w taki sposób, by było ono bardziej atrakcyjne 

dla klientów. W zamierzeniu działania takie mają przełożyć się na zwiększenie 

wykorzystania tego instrumentu wśród polskich użytkowników płatności. W ramach 

prac prowadzonych między innymi w 2014 roku, Zespół ds. polecenia zapłaty SEPA 

zidentyfikował potrzebę zapewnienia prawnej i technicznej obsługi polskich banków 

w zakresie zarządzania identyfikatorami odbiorców SDD tzw. Creditor Identifier (CID). 

Praktyką europejską zaakceptowaną przez EPC jest powierzanie tego zadania bankom 

narodowym lub izbom rozliczeniowym poszczególnych krajów. W Polsce zadanie 

zarządzania identyfikatorami odbiorców dla krajowego polecenia zapłaty spoczywa na 

Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA. Z tego względu Zespół zaproponował, by zadanie 

zarządzania CID również powierzyć Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA. Po przyjęciu 

przez izbę powyższego zadania, we współpracy z Zespołem zostały opracowane 

założenia do prowadzenia bazy, a usługa została uruchomiona jeszcze w 2014 roku. 

Dzięki temu użytkownicy, za pośrednictwem dowolnego banku, będącego członkiem 

polskiego systemu płatniczego, mogą wnioskować do Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

o nadanie numeru CID. 

 

3. Innowacyjne instrumenty płatnicze i nowe standardy SEPA  

W ramach powołanego w 2013 roku Zespołu ds. Innowacji i Nowych Standardów SEPA 

opracowywany jest aktualnie raport z przeglądem nowoczesnych inicjatyw 

w płatnościach na rynku polskim w ujęciu międzynarodowym. Opracowanie takie 

będzie miało na celu podkreślenie konkurencyjnej pozycji polskiego rynku w tym 

zakresie.  

Zespół zajmował się dokumentami wydawanymi przez Europejski Bank Centralny, 

między innymi Rekomendacją dotyczącą bezpieczeństwa płatności internetowych, i wraz 
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z innymi ciałami funkcjonującymi w ramach ZBP, podjął się analizy Rekomendacji 

i przygotowania wskazówek implementacyjnych dla sektora bankowego w Polsce, 

w ramach specjalnego Zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto Zespół analizował 

dokument wydany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, również dotyczący 

tematyki płatności internetowych. 

 

4. Komunikacja na temat SEPA 

W 2013 roku w ramach SEPA Polska powołany został specjalny Zespół ds. Komunikacji 

SEPA,. W składzie Zespołu znaleźli się przedstawiciele Związku Banków Polskich, SEPA 

Polska, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Izby Rozliczeniowej, a także Ministerstwa 

Finansów. Dotychczas efektem prac Zespołu było przygotowanie i zamieszczenie na 

stronach SEPA Polska, NBP i Ministerstwa Finansów spójnego komunikatu na ten temat 

upływu dodatkowego 6 miesięcznego okresu przejściowego na migrację SEPA dla strefy 

Euro., a także opracowanie materiału informacyjnego (dedykowanego użytkownikom 

płatności) na temat instrumentu polecenia przelewu SEPA. Kwestią do dalszych analiz 

Zespołu pozostaje ewentualne przygotowanie informacji dla klientów prowadzących 

działalność gospodarczą, w zakresie nowych obowiązków, które nakłada na nich 

Rozporządzenie SEPA. Prace te będą w dalszym ciągu prowadzone, a udział w nich biorą 

również przewodniczący pozostałych Zespołów działających w ramach SEPA. 

Ponadto SEPA Polska nałożyła na Zespół zadanie koordynowania kampanią 

informacyjną skierowaną przede wszystkim do użytkowników płatności SEPA i innych 

usług płatniczych w Polsce. W związku z tym, że zgodnie z Rozporządzeniem SEPA 

„Kluczowe zainteresowane podmioty, takie jak dostawcy usług publicznych, administracje 

publiczne i krajowe banki centralne oraz inni użytkownicy dokonujący często regularnych 

płatności, powinny (…) przeprowadzać specjalne i szeroko zakrojone kampanie 

informacyjne, proporcjonalne do potrzeb i dostosowane do odbiorców (…)” 

SEPA Polska, liczy na szczególne zaangażowanie w te prace Narodowego Banku 

Polskiego oraz innych poważnych podmiotów, w tym np. Ministerstwa Finansów. 

Oczekiwanie takiej współpracy zostało wyrażone w dokumencie przedstawionym 

w grudniu 2014 r. podczas posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego, pt. Informacja na 

temat stanu dostosowania Polski do przepisów Rozporządzenia SEPA. 

 
 

 

 


