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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi raport opisujący działania w zakresie budowy Jednolitego 

Obszaru Płatności SEPA w Polsce w 2012 roku. Raport z sytuacji paneuropejskiej w tym 

zakresie, publikowany jest corocznie przez Komisję Europejską1. 

Polski sektor bankowy angażuje się w działania zmierzające do budowy jednolitego 

rynku płatności w Euro od 2006 r. Strukturą koordynującą te działania  jest SEPA Polska 

(www.sepapolska.pl), umiejscowiona w ramach biura ZBP.  

Wdrażanie SEPA, jako programu samoregulacyjnego, w Polskim sektorze bankowym 

oparte zostało na Krajowym Planie Implementacji i Migracji SEPA 

(zatwierdzonym w lutym 2010 r.)2. Zostało ono również ujęte w projekcie „Programu 

rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce…” jako jedno z działań zmierzających do 

upowszechnienia obrotu bezgotówkowego.  Aktualnie dokument ten jest przedmiotem 

intensywnych prac Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego3.  

Już w 2010 roku okazało się jednak, że samoregulacyjne wdrażanie instrumentów SEPA 

w każdym państwie członkowskim, nie jest wystarczające do zapewnienia pełnej 

migracji. Z tego względu rozpoczęto prace nad przygotowaniem Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady, które ustanawiałoby daty końcowe migracji na 

podstawowe instrumenty, tj. polecenie przelewu oraz polecenie zapłaty. 

Rozporządzenie to weszło w życie na początku 2012 r. jako Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do 

poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

924/2009 (w skrócie zwane Rozporządzeniem SEPA end-date) . Zgodnie z wymogami 

aktu pełna migracja na instrumenty SEPA powinna nastąpić do października 2016 r. 

(uwzględniając okresy przejściowe dla państw, których walutą nie jest Euro).  

Wejście wżycie Rozporządzenia SEPA end-date oznacza de facto, że projekt SEPA 

zmienia formę z samoregulacyjnej na podlegającą przepisom prawa europejskiego.  

 

                                                           
1
 Ostatni raport Komisji Europejskiej, w zakresie migracji na instrumenty SEPA, został wydany w maju 2011 r. 

Z uwagi na brak aktualnego raportu, w niniejszym materiale zawarto jedynie dane statystyczne udostępniane 
przez Europejski Bank Centralny.  
2
 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 
3
 Więcej informacji na stronie Koalicji: http://www.zbp.pl/site.php?s=OTQ1MDIxMA== 

http://www.sepapolska.pl/
http://www.sepapolska.pl/
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I. Przegląd sytuacji międzynarodowej 

1. Polecenie Przelewu SEPA 

Jak wynika z danych statystycznych publikowanych przez Europejski Bank Centralny, od 

2008 roku odnotowuje się stałą tendencję wzrostową ilości wykonywanych transakcji 

polecenia przelewu SEPA, a także tendencję wzrostową procentowego udziału polecenia 

przelewu SEPA w ogólnym wolumenie transakcji polecenia przelewu.  

Transakcje SCT stanowią obecnie 30,03% wszystkich transakcji polecenia przelewu 

(dane na wrzesień 2012 r.). Państwa cieszące się największym wskaźnikiem to Finlandia 

(100%), Wielka Brytania (100%), Polska (98,45%), Słowenia (97,9%), Łotwa 

(97,42%). Do tej pory 11 krajów osiągnęło wynik wyższy niż 50%, co stanowi poprawę 

w stosunku do roku poprzedniego. 6 państw osiągnęło wynik powyżej 90% migracji. 

 

 

 

Rys.1 Wykres: Polecenie przelewu SEPA – ilość oraz procentowy udział w ogólnym wolumenie 

transakcji polecenia przelewu.4 

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

(dane  EBC; .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 %) 

Sierpień 2011 104.41 20.12 

Wrzesień 2011 114.48 21.07 

Październik 2011 122.01 22.42 

Listopad 2011 127.33 22.66 

Grudzień 2011 147.68 23.71 

Styczeń 2012 139.08 24.53 

Luty 2012 136.7 24.83 

Marzec 2012 158.44 27.16 

Kwiecień 2012 153.53 27.29 

Maj 2012 163.45 28.21 

Czerwiec 2012 175.1 29.57 

Lipiec 2012 176.39 29.55 

Sierpień 2012 164.02 29.85 

Wrzesień 2012 165.66 30.3 

 

Rys. 2  Tabela: Polecenie przelewu SEPA – ilość oraz procentowy udział w ogólnym wolumenie 

transakcji polecenia przelewu.5 (dane: EBC). 

 

                                                           
5
 Liczba i udział procentowy transakcji SCT przetworzonych przez raportujące do EBC izby rozliczeniowe 

(dane  EBC).http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html 
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2. Polecenie Zapłaty SEPA 

Polecenie Zapłaty SEPA jest wciąż mało popularnym instrumentem, jednak zgodnie z 

danymi EBC, od ostatniego roku nastąpił zauważalny wzrost wskaźnika ilości transakcji 

polecenia zapłaty SEPA oraz procentowego udziału tego instrumentu w ogólnym 

wolumenie polecenia zapłaty. Na wrzesień 2012 roku odnotowano 10,52 mln transakcji, 

co stanowiło 1,86 % w ogólnym wolumenie. Mimo, że wynik ten wydaje się niewielki, to 

stanowi on wzrost o ponad 14 razy w stosunku do danych za czerwiec 2011 r.  

 

Rys. 3  Wykres: Polecenie zapłaty SEPA – ilość oraz procentowy udział w ogólnym wolumenie 

transakcji polecenia przelewu.6 (dane: EBC). 

 

3. Karty płatnicze w SEPA 

 

Dla standaryzacji kart płatniczych kluczową kwestią jest migracja na system EMV. Od 

wielu miesięcy wskaźniki te są bardzo satysfakcjonujące. Według danych na koniec roku 

2011  poziom migracji  szacował się na poziomie: 90,43% dla kart, 94% dla POS-ów i 

97% dla  ATM-ów. Ze względu na fakt, iż wielkości te stanowią niemal pełną migrację, 

Europejska Rada ds. Płatności (która dotychczas dostarczała te dane) zrezygnowała z 

publikowania kolejnych danych. 

 

                                                           
6
 Liczba i udział procentowy transakcji SDD przetworzonych przez raportujące do EBC izby rozliczeniowe 

(dane  EBC).http://www.ecb.int/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html 
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Rys.4: Udział procentowy kart EMV w UE i Strefie Euro (dane: EBC) 

 
Rys.5: Udział procentowy terminali POS zgodnych z EMV w UE i Strefie Euro (dane: EBC) 

 
Rys.6: Udział procentowy bankomatów zgodnych z EMV w UE i Strefie Euro(dane EBC) 
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4. Daty końcowe migracji na instrumenty SEPA  

Rozporządzenie SEPA end-date ustanawia następujące daty, wskazujące na kolejne 

etapy migracji na instrumenty SEPA 

31 Marca 2012 

Wejście w życie Rozporządzenia SEPA end-date. 

Usunięcie pułapu 50.000 Euro przy wymogu, zgodnie z 
którym opłaty nakładane przez dostawcę usług 
płatniczych na użytkownika usług płatniczych w 
odniesieniu do płatności transgranicznych są takie 
same jak opłaty nakładane przez tego dostawcę usług 
płatniczych na użytkowników usług płatniczych w 
odniesieniu do odpowiadających im płatności 
krajowych o tej samej wartości i w tej samej walucie. 

 

1 Listopada 2012 
Zakaz stosowania opłaty MIF przy transgranicznym 
poleceniu zapłaty 

1 Lutego 2014 

Data końcowa migracji SEPA dla polecenia przelewu i 
polecenia zapłaty dla państw strefy Euro; 
BIC nie powinien być wymagany do realizacji 
krajowych transakcji  

1 Lutego 2016 

BIC nie powinien być wymagany dla transgranicznych 
płatności; 
Powinna być zakończona migracja produktów 
niszowych (10% całkowitej liczby transakcji polecenia 
przelewu lub polecenia zapłaty w danym państwie 
członkowskim) 
 

31 Października 2016 
Koniec okresu przejściowego migracji dla państw, 
których waluta nie jest Euro 

1 Lutego 2017 
Opłata MIF nie powinna być stosowana przy krajowym 
poleceniu zapłaty  
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II Migracja na instrumenty SEPA w Polsce  

1. Polecenie Przelewu SEPA 

W 2012 roku do Schematu Polecenia Przelewu SEPA przystąpiły cztery banki (tabela poniżej). 

W sumie, już 34 banki w Polsce są uczestnikami schematu polecenia przelewu SEPA. Wynik ten 

jest bardzo satysfakcjonujący, szczególnie w relacji do danych dotyczących ilości i wartości 

transakcji SCT realizowanych przez banki raportujące do sekretariatu SEPA Polska, oraz udziale 

transakcji SEPA w ogólnym wolumenie transakcji w Euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DNB NORD POLSKA S.A. 2012-02-06 

 
6.  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 2008-01-28 
7.  BANK MILLENNIUM S.A. 2008-01-28 

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

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

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

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

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

14.  CREDIT AGRICOLE Bank Polska   2010-11-01 

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

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

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

18.  GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.  2009-03-02 
19.  GETIN NOBLE BANK SA 

 
2012-02-06 

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

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

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

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

24.  KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCZY 
 

2012-05-07 

25.  MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. 2008-03-03 
26.  NARODOWY BANK POLSKI 2008-01-28 

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

28.  POCZTOWY BANK SA 
 

2012-02-06 

29.  POLSKI BANK PRZEDSIEBIORCZOSCI S.A. 2008-01-28 
30.  POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 

POLSKI S.A. 
2008-01-28 

31.  RABOBANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 2011-02-07 

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

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

34.  WESTLB BANK POLSKA S.A. 2008-01-28 
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Rys.7: Dane o ilości i wartości transakcji polecenia przelewu SEPA za 3Q 2012r.. Dane zostały 

zebrane przez sekretariat SEPA od 22 polskich banków- członków SEPA Polska działające przy 

ZBP.  

Dla porównania poniżej zaprezentowane zostały dane za ten sam kwartał roku 2011. 

 

Rys.8: Dane o ilości i wartości transakcji polecenia przelewu SEPA za 3Q 2011r.. Dane zostały 

zebrane przez sekretariat SEPA od 21 polskich banków.  

 

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową, udział transakcji 

polecenia przelewu realizowanych w standardzie SEPA, w stosunku do ogólnej ilości transakcji 

polecenia przelewu w Euro, stanowi już prawie 99%. Jak wykazano w pierwszej części 

sprawozdania – Polska jest trzecim krajem (po Finlandii i Wielkiej Brytanii, które osiągnęły 

pełną migrację) z najwyższym wskaźnikiem migracji na instrument SCT. 

 

2. Polecenie Zapłaty SEPA  

Migracja na instrument polecenia zapłaty SEPA oraz biznesowy instrument polecenia zapłaty 

jest w Polsce wciąż bardzo niska. W 2012 roku 1 bank przystąpił zarówno do schematu Core 

Direct  Debit oraz do schematu B2B Direct Debit. W sumie 4 Banki są uczestnikami schematu 

Core DD oraz 3 Banki schematu B2B DD. 

Jak wskazano we sprawozdaniu z 2011 r., 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 
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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.  

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 płatniczym7.  

Niemniej jednak, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia SEPA end-date,, 

od października 2016 roku dostawcy usług płatniczych, oferujący instrument polecenia zapłaty 

w Euro, będą je musieli oferować zgodnie z wymogami ww. aktu prawnego. Stanowi to duże 

wyzwanie dla sektora na nadchodzące miesiące. 

  

3. Karty płatnicze SEPA  

Jak wspomniano w poprzedniej części sprawozdania, dostosowywanie rynku kart płatniczych 

do wymogów SEPA, zasadniczo koncentruje się na migracji na standard EMV.  

Według danych udostępnianych przez Narodowy Bank Polski, migracja w Polsce przebiega 

zadowalająco. Tradycyjnie prezentujemy dane przedstawiające strukturę kart oraz wzrost ilości 

kart w systemie EMV od 4Q2008 r. do danych najbardziej aktualnych.  

 

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

I kwartału oraz II kwartału 2012r.) Dane: NBP 

                                                           
7
 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w 2011 r. www.sepapolska.pl 
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Rys. 10. Wzrastająca liczba kart hybrydowych wyposażonych w pasek magnetyczny i 

mikroprocesor EMV w kolejnych kwartałach-Dane NBP 

 

4. Inne instrumenty SEPA  

W roku 2012 sektor bankowy, za pośrednictwem między innymi SEPA Polska, brał 

udział w konsultacjach Zielonej Księgi Komisji Europejskiej w kierunku zintegrowanego 

europejskiego rynku kart, Internetu i płatności mobilnych.  

Wciąż nie zostało w pełni zakończone dochodzenie Komisji Europejskiej w sprawie 

wydanego przez Europejską Radę ds. Płatności dokumentu E-Payment Framework. Ze 

względu na prowadzone dochodzenie, mające na celu zbadanie, czy nie zostało 

naruszone prawo konkurencji, EPC zdecydowało o zakończeniu prac nad materiałem.  

 

5. Nowa struktura SEPA Polska 
 

W 2012 roku Sekretariat SEPA Polska zaproponował zmianę obecnej struktury SEPA 

Polska. Inicjatywa ta wynika z konieczności dostosowania struktury  do wyzwań 

wynikających z przyjęcia Rozporządzenia SEPA end-date i związanego z tym faktem 

częściowego odejścia od samoregulacji na rzecz regulacji prawnej Projektu SEPA. 

Dodatkowo,  nowa struktura organizacyjna powinna uwzględniać szerszy udział 

podmiotów niebankowych oraz użytkowników usług płatniczych. W ramach nowej 
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struktury funkcjonować będzie ciało, na forum którego ustalane będzie wspólne 

stanowisko europejskiego sektora bankowego w sprawach dotyczących  jednolitego 

rynku usług płatniczych w Europie. Ciało to zostanie ściśle powiązane z istniejącym 

SEPA Forum Polska, w  

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż aktualnie, od momentu wejścia w życie 

Rozporządzenia SEPA end-date,  trwają konsultacje Europejskiej Rady ds. Płatności 

(EPC) oraz SEPA Council w sprawie ustalenia nowych zasad Zarządzania SEPA. Decyzje 

w tej materii mają zostać podjęte do końca bieżącego roku. Do połowy 2013 roku ma 

zostać natomiast przygotowany model rekonstrukcji niektórych jednostek działających 

w ramach EPC. Jednocześnie, wejście w życie rozporządzenia powoduje, że program 

SEPA de facto przestaje być programem samoregulacyjnym, a staje się programem 

regulowanym przepisami prawa. W związku z tym wskazane jest włączenie do składu 

SEPA Forum Polska przedstawiciela, bądź kilku przedstawicieli Ministerstwa Finansów.  

 


