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1. STRESZCZENIE 

 

Czym jest SEPA?  

 

Jednolity Obszar Płatności Euro (SE-
PA) jest obszarem, w którym zarówno 
obywatele jak i przedsiębiorcy oraz in-
ni uczestnicy obrotu gospodarczego 
mogą dokonywać i otrzymywać płat-
ności w euro, na terenie Europy, za-
równo transgraniczne, jak i w grani-
cach państw, według takich samych 
prostych zasad, regulacji prawnych i 
zobowiązań, bez względu na położe-
nie. SEPA obejmuje 27 państw człon-
kowskich UE, Islandię, Liechtenstein, 
Norwegię i Szwajcarię. 

 

Jak SEPA będzie oddziaływać na 
rynek płatności?  

 

SEPA jest europejską inicjatywą inte-
grującą rynki, zainicjowaną przez Unię 
Europejską. Wprowadzenie standar-
dów i systemów płatności SEPA, 
sprawi iż SEPA będzie miała wpływ na 
wszystkie płatności w euro. Każdy 
obywatel, przedsiębiorca, administra-
cja publiczna i korporacja w strefie eu-
ro zetknie się z SEPA, ponieważ SEPA 
będzie obecna we wszystkich płatno-
ściach w euro. 

 

 

 

 

Jak SEPA będzie oddziaływać na 
gospodarkę i społeczeństwo?  

 

SEPA stworzy warunki do zwiększonej 
konkurencji w obszarze usług płatni-
czych. Poprzez harmonizację wytwo-
rzy bardziej wydajne systemy płatno-
ści, które w efekcie przyniosą widocz-
ne korzyści zarówno dla gospodarki 
jak i społeczeństwa jako całości. Po-
nadto SEPA sprawi, iż aluta euro bę-
dzie się systematycznie umacniać po-
przez powiązanie ze zintegrowanym 
środowiskiem płatności. 

 

Czego dokonano do tej pory?  

 

Europejski sektor bankowy w oparciu 
o światowe standardy ISO zdefiniował 
system SEPA dla przelewów banko-
wych i poleceń zapłaty oraz Format 
Danych SEPA. System Polecenia Prze-
lewu SEPA został uruchomiony w 
styczniu 2008. Termin startu Systemu 
Polecenia Zapłaty został wyznaczony 
przez EPC na listopad 2009. W tym 
czasie państwa członkowskie UE 
przyjmą wspólne regulacje prawne dla 
płatności. Uzgodniono również, że 
SEPA Cards Framework zostanie za-
implementowana przez banki, syste-
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my kart oraz agentów rozliczenio-
wych.   

 

Jakie są korzyści?  

 

Pełne wdrożenie SEPA sprawi, iż wy-
miana płatności w Euro pomiędzy 
wszystkimi rachunkami w SEPA bę-
dzie równie łatwa do zrealizowania, 
jak w obrębie granic państwowych. 
Wspólne normy, szybsze rozliczenia i 
uproszczenia procesów znacznie po-
prawią przepływ środków pieniężnych, 
obniżą koszty i ułatwią dostęp do no-
wych rynków. Ponadto klienci będą 
mogli skorzystać z rozwoju innowacyj-

nych produktów zaoferowanych przez 
sektor płatności. 

 

Spraw, aby SEPA stała się suk-
cesem!  

 

Europejski sektor bankowy opracował 
już innowacyjne i wspólne schematy 
płatności oraz ramy ich funkcjonowa-
nia. Teraz rolą politycznych promoto-
rów SEPA- rządów Państw UE, Komisji 
Europejskiej i Europejskiego Banku 
Centralnego jest stworzenie właści-
wych zachęt do migracji klientów na 
nowe instrumenty płatnicze SEPA.  
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Jednolity Obszar Płatności w Euro - SEPA - będzie obszarem, w którym 
zarówno obywatele jak i przedsiębiorcy oraz inni uczestnicy obrotu go-
spodarczego będą dokonywać i otrzymywać płatności w euro, na terenie 
Europy, zarówno transgraniczne, jak i w granicach państw, według ta-
kich samych prostych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań, bez 
względu na położenie. W dłuższej perspektywie systemy i standardy SE-
PA zastąpią krajowe systemy płatnicze, obecnie używane w Europie. 

 

2. SEPA: WIZJA I CELE 

 

2.1 Wizja SEPA  

  

 

 

SEPA jest europejską inicjatywą integrującą rynki płatności, zaini-
cjowaną przez Unię Europejską, w celu osiągnięcia pełnej integracji 
rynku wewnętrznego i unii walutowej. Po wprowadzeniu euro w 
2002 r. polityczni przewodniczący inicjatywy SEPA - rządy państw 
UE, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny skoncentrowali 
się na zharmonizowaniu rynku płatności w euro. Integracja wielu 
krajowych systemów płatniczych jest naturalnym krokiem do uczy-
nienia euro w pełni funkcjonującej i jednolitej waluty. SEPA urze-
czywistni się gdy nastąpi migracja płatności w euro z krajowych in-
strumentów płatniczych do nowych instrumentów płatniczych SE-
PA.  

Europejskie banki zdecydowały się przyjąć wiodącą rolę w migracji 
poprzez samoregulację. Jednak SEPA będzie realizowana tylko 
wtedy gdy kluczowi partnerzy, tacy jak społeczeństwo biznesowe i 
administracja publiczna, zobowiążą się do wprowadzenia niezbęd-
nych zmian w zakresie SEPA. 

 

2.2 Zakres SEPA  
 

Rocznie, w samej Strefie Euro przetwarzanych jest 50 miliardów de-
talicznych transakcji elektronicznych i około 2 do 4 razy więcej 
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transakcji gotówkowych. Ta olbrzymia liczba generowana jest 
przez około 321.5 milionów obywateli, 16-18 1milionów małych i du-
żych przedsiębiorców, w tym 8 tysięcy banków2, 5.75 miliona punk-
tów sprzedaży i 293 tysiące bankomatów (informacje zostały opar-
te na statystycznych danych EBC Blue Book, z sierpnia 2007, o ile 
nie wyszczególniono inaczej). 
 
Do SEPA aktualnie należy 27 krajów członkowskich oraz Islandia, Norwegia, Lich-
tenstein i Szwajcaria. 
 
 
 
 

                                                
1
 Europejskie obserwatorium SEMs z 2003 r. 

2
 Liczba szacunkowa 
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2.3 Cele SEPA 

 

Ogólny cel SEPA został zdefiniowany przez rząd Unii Europejskiej w Agendzie Li-
zbońskiej, która przedstawia wewnętrzny rynek Unii Europejskiej jako najbardziej 
konkurencyjny i oparty na znajomości światowej gospodarki. Głównym warunkiem 
do zrealizowania tej wizji jest integracja europejskiego rynku płatności. Aby 
wzmocnić Europejską ekonomię, jako całość konieczne jest wdrożenie SEPA, które 
zwiększy konkurencję w sektorze usług płatniczych na rzecz klientów takich jak 
konsumenci, przedsiębiorstwa i administracji publicznej. 

  

 

 

 

 

 

 

Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny oczekują, iż SEPA dokona rewolucji 
w elektronicznych usługach płatniczych w sektorach usług publicznych. Skutkiem 
tego będzie dalsze obniżanie kosztów i wzrost wydajności z korzyścią dla klientów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Według najnowszych badań przeprowadzonych na wniosek Komisji 
Europejskiej, zastąpienie krajowych systemów płatniczych przez SEPA 
to potencjalne korzyści dla użytkowników usług płatniczych w wyso-
kości 123 miliardów euro w ciągu 6 lat.   
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Przed SEPA SEPA  

Krajowe/lokalne rozwiązania Wspólne rozwiązania i dodatkowe usługi 
opcjonalne (AOS).  

Różne instrumenty płatnicze i standar-
dy, wymagania i prawa klienta 

Wspólne podstawowe instrumenty płat-
nicze i standardy, podobne doświadcze-
nie klienta, zharmonizowane prawo 
ochrony konsumenta 

Transgraniczne złożoności i ryzyko Zmniejszona złożoność i poprawa wy-
dajności: wszystkie płatności SEPA są  
płatnościami krajowymi 
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3. Historia SEPA 

 

Politycznym orędownikiem harmonizacji rynku płatności w euro była Komisja Euro-
pejska, współpracująca ściśle z Radą i Parlamentem Europejskim. Podobnie jak w 
przypadku wprowadzania euro, kluczowe wymogi oraz harmonogramy wdrożenia 
zdefiniowała Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Kształt schematów 
SEPA oraz standardów niezbędnych do przeistoczenia tej politycznej wizji w rze-
czywistość to zadanie Europejskiej Rady ds. Płatności, podobnie jak monitoring 
wdrażania i migracji.  

 

3.1. SEPA i Komisja Europejska 

 

Historia projektu SEPA sięga do 1990r., kiedy to opublikowany 
został raport Komisji Europejskiej „Dokonywanie płatności na 
Rynku Wewnętrznym”.  

W dokumencie tym zarysowano wizję jednolitego obszaru płat-
ności i zaznaczono, że „pełne korzyści jednolitego rynku mogą zostać osiągnięte je-
dynie w sytuacji, gdy podmioty będą miały możliwość dokonywania szybkich, pew-
nych i tanich transferów z jednej części Wspólnoty do innej, tak jak dzieje się to w 
wewnątrz Państw Członkowskich”. Pomimo tego, że wizja ta odnosi się jedynie do 
detalicznych transakcji transgranicznych, stała się podstawą działań na kolejne 12 
lat. 

Harmonizacja rynków usług bankowych i finansowych okazała się zadaniem bardzo 
złożonym, przede wszystkim ze względu na różnice strukturalne w modelach obro-
tu i operacji (zasady biznesowe oraz standardy). Długą drogę przeszedł również 
rozwój koncepcji wspólnej infrastruktury płatności.  

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Dyrekcja Generalna ds. Rynku We-
wnętrznego w Komisji Europejskiej współpracowała wspólnie z różnymi komitetami 
reprezentującymi banki europejskie, aby rozszerzyć gamę usług dostępnych dla 
transferów transgranicznych. W latach 1995/1996 na rynek wkroczyli nowi gracze, 
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co spowodowało, że jakość usług wzrosła. Jednak banki europejskie nie były w sta-
nie podjąć większego politycznego i strukturalnego projektu na dłuższy czas, tak 
aby zharmonizować europejski rynek płatności. Prawie na pewno jedną z głównych 
przeszkód postępu było znaczne zróżnicowanie krajowych zasad, systemów praw-
nych i standardów w bankowości. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było funkcjo-
nowanie izb rozliczeniowych i systemów elektronicznych transferów funduszy w 
Punktach Sprzedaży ( POS) na różnych standardach i w oparciu o zróżnicowany ze-
staw norm prawnych i handlowych.  

Wysokie koszty, ryzyko i złożoność zmian każdego z narodowych rynków, a także 
mnogość projektów zmian, w które już byli zaangażowani oznaczała, że bankierzy 
niechętnie podejmą ryzyko kolejnego projektu harmonizacyjnego przed wprowa-
dzeniem euro, nie mając pełnego wsparcia całej Unii Europejskiej.  

W tym okresie zauważalne również było skoncentrowanie uwagi sektora bankowe-
go oraz jego nadzorców na wysokokwotowych systemach płatności, jak również na 
usuwaniu ryzyka systemowego poprzez utworzenie systemów rozliczeń w czasie 
rzeczywistym (RTGS) oraz powiązanych projektów takich jak Continuous Linked 
Settlement (CLS) na zagranicznym rynku walutowym. 

W 1998 r. Komisja Europejska stwierdziła, że UE nadal w pełni nie wy-
korzystuje rynku wewnętrznego dla finansowych usług oraz ponowiła 
swój apel o integrację sektora płatności. 

W 2001 roku Komisja Europejska wydała Rozporządzenie 2560/2001, stanowiące 
podstawę jej polityki SEPA. W regulacji tej zawarto zakaz nakładania przez banki 
różnych opłat dla płatności krajowych i transgranicznych w euro oraz wypłat gotów-
kowych z bankomatów w obrębie całej Europejskiej EU27.  

Ponadto, Komisja Europejska zauważyła, że utworzenie jednolitego rynku płatności 
możliwe jest tylko w oparciu o wspólne ramy prawne, które niwelują krajowe prze-
szkody i różnice. Pierwsza wersja Nowych Ram Prawnych dla Płatności (poprzedza-
ły Dyrektywę o Usługach Płatniczych) wydana została w 2001 roku. Jej celem było 
zharmonizowanie niespójnych przepisów krajowych. Niniejszy dokument roboczy 
doprowadził do powstania dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD), który zo-
stał opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 grudnia 2007 
(szczegóły o PSD w rozdziale 12). 
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3.2 SEPA i Europejski Bank Centralny 

 

          

EBC zawsze zaznaczał, że zmiana waluty pozostawać będzie nie-
dokończona tak długo, jak długo Europa nie przejdzie na wspólne 
elektroniczne euro-pieniądze we wszystkich formach płatności. 
EBC w szczególności określił wymogi systemowe, do których do-

stosować się muszą banki europejskie (po konsultacjach z uczestnikami rynku), jak 
również określił rozkład i czasowy plan implementacji SEPA. 

EBC stworzył platformę TARGET, aby zrealizować wydajny i uporządkowany sys-
tem rozliczeń płatności w euro dla banków i banków centralnych. Platforma ta, po-
czynając od listopada 2007, została zastąpiona przez nową platformę, TARGET2. 

EBC bierze czynny udział w programie SEPA, regularnie publikując raporty o postę-
pie prac nad programem oraz organizując częste spotkania z branżą bankową, gru-
pą użytkowników i dostawców infrastruktury.  

EBC był zawsze bardzo aktywnym promotorem planu ujednolicenia europej-
skich płatności oraz katalizatorem dla stworzenia koncepcji SEPA, co wynika z 
jego odpowiedzialności wspólną walutę euro.  

Celem SEPA jest wsparcie współpracujących europejskich banków, w celu integracji 
rynku płatności w euro w ramach Europejskiej Rady Płatności. 
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4. EUROPEJSKA RADA DS. PŁATNOŚCI  

 

W 2002 roku główne banki euro-
pejskie i ich stowarzyszenia wzię-
ły udział w warsztatach na temat 

samoregulacji, która pomogłaby osiągnąć harmonizację płatności. Wnioski ze spo-
tkania zostały zawarte w Białej Księdze "Euroland: nasz Jednolity Obszar Płatności", 
która opisała  wymagane zmiany programu jako "Jednolity Obszar Płatności w Euro 
- SEPA". W ten sposób powstała "SEPA". Następnie w czerwcu 2002 został powoła-
ny samoregulujący się organ, określający i monitorujący wdrażanie SEPA - Europej-
ska Rada ds. Płatności. 

Europejska Rada ds. Płatności (EPC) jest ciałem decyzyjnym i koordynacyjnym 
europejskiego sektora bankowego w zakresie płatności. 

 

EPC definiuje wspólne stanowiska dla podstawowych usług płatniczych, stanowi 
strategiczne wytyczne dotyczące  

 

standaryzacji, formułuje najlepsze praktyki oraz wspiera i monitoruje realizację pod-
jętych decyzji. 

 

Pod koniec 2008 r. Rada liczyła 74 członków obejmujących banki i ich stowarzysze-
nia. Ponad 300 specjalistów, reprezentujących wszystkie sektory branży bankowej 
w Europie z 31 krajów jest bezpośrednio zaangażowanych w program prac EPC. 

 

SEPA: Pierwsze kroki milowe 

 

Opracowane przez EPC schematy płatności określają zestaw międzybankowych za-
sad i standardów, których należy przestrzegać dokonując płatności w euro. Sche-
maty zapewniają jednolite postępowanie banków (dostawców usług płatniczych) w 
zakresie transferu funduszy z rachunku A na rachunek B w ramach SEPA. EPC jest 
także odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie schematami SEPA zgodnie z Rulebo-
okami opublikowanymi przez EPC.  
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Aby zagwarantować najwyższy poziom zasięgu,  efektywności i bezpieczeństwa 
systemów SEPA, zasady zostały  ustalane przez samych dostawców usług płatni-
czych. Odbywa się to w sposób, który umożliwia bankom zachowanie samoregulacji 
a jednocześnie realizację wymogów i oczekiwań regulatorów i użytkowników. 

 

Podczas gdy zasady i standardy, które składają się na schematy płatności, są defi-
niowane przez banki na płaszczyźnie współpracy, poszczególne produkty płatnicze 
oferowane klientom, rozwijane są przez indywidualne banki lub grupy banków dzia-
łające w środowisku konkurencji. Pod warunkiem, że zasady systemu płatności są 
przestrzegane, dostawcy usług płatniczych mogą dodawać funkcje i usługi według 
swojego  wyboru do konkretnego produktu płatniczego. 

 

Rozwój produktów płatniczych opartych na schematach SEPA, włączając wszystkie 
związane z produktem kwestie, takie jak polityka cenowa,  jest poza zakresem EPC. 
Po szczegóły oferty klient powinien zwrócić się do wybranego dostawcy usług płat-
niczych.  

 

Usługi oferowane przez systemy rozliczeniowe i dostawców technologii w oparciu o 
schematy SEPA są regulowane przez siły rynkowe i nie są objęte zakresem EPC. 

 

Europejskiemu środowisku bankowemu udało się udostępnić podstawowe 
komponenty SEPA, zdefiniowane początkowo w Mapie Drogowej EPC 2004-
2010. Mapa Drogowa określa podstawowe instrumenty SEPA, które powinny 
zostać wdrożone w celu integracji rynku płatności w euro. 

 

EPC osiągnęło następujące kamienie milowe: 

 

 W styczniu 2008 ponad 4300 banków reprezentujących ok 95 procent wolu-
menu płatności w Europie z 31 krajów uczyniło historyczny krok do SEPA  uru-
chomiając System Polecenia Przelewu SEPA dla płatności w euro. 

 

 Zatwierdzenie Systemu Podstawowego Polecenia Zapłaty SEPA i Systemu 
Biznesowego Polecenia Zapłaty SEPA; Datę rozpoczęcia Systemu SEPA Direct 
Debit EPC określiło na listopad 2009 roku. 
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 Po wprowadzeniu SEPA Credit Transfer, europejskie banki będą pierwszymi 
na świecie, które wdrożą nowy format danych – standardy komunikatów ISO 
20022 XML dla masowych transakcji płatniczych w euro. Ta innowacja będzie 
mieć prawdopodobnie wpływ na kraje spoza Europy. Przedsiębiorstwa i banki w 
Azji i obu Amerykach już zaczęły zdawać sobie sprawę z globalnego wpływu 31 
krajów wprowadzających wspólnie te międzynarodowe standardy. 

 

 Porozumienie w sprawie korzystania z jednolitego identyfikatora rachunku 
opartego na globalnych standardach ISO „Międzynarodowego  numeru rachunku 
bankowego (IBAN)” i na kodzie identyfikującym bank („Kod Identyfikujący Bank 
(BIC)”). 

 

 Zatwierdzenie SEPA Cards Framework dla płatności euro przy użyciu kart 
ogólnego przeznaczenia  

 

 wraz z zasadami dla banków, systemów kart, dla dostawców usług i innych 
zainteresowanych stron.  

 

 Porozumienie w sprawie ram dla pan-europejskich dostawców infrastruktury 
rozliczeniowej. 

 

 Projekt Ram funkcjonowania gotówki do wsparcia przejścia na elektroniczne 
środki płatnicze,  ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z obsługą trans-
akcji gotówkowych. 

 

Więcej informacji o projektach EPC, które dopiero będą realizowane, znajduje się 
w rozdziale 19 tej publikacji. 

 

 Schematy standardy SEPA będą stopniowo zastępować istniejące elektro-
niczne instrumenty płatnicze w euro w obszarze SEPA i będą miały wpływ na 
każdego obywatela, korporację, małe i średnie przedsiębiorstwa, detalistów i 
administrację publiczną. Migracja istniejących systemów płatności, umożliwi 
wszystkim klientom dokonywanie i otrzymywanie płatności w euro z zastosowa-
niem tych samych jednolitych instrumentów płatniczych SEPA.  

 

 



 

Warszawa, 2009 

4.2  Zaangażowanie zainteresowanych stron 

EPC nadal pracuje nad rozwojem systemów SEPA zgodnie z procedurami zarządza-
nia zmianami i w oparciu o przewidywalne harmonogramy, w ścisłej współpracy z 
użytkownikami. Przedstawiciele środowisk użytkowników współpracują z EPC w 
ramach Customer Stakeholders Forum (Forum Użytkowników).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM POLECENIA PRZELEWU SEPA (SCT)  

5. Polecenie Przelewu SEPA  



 

 

19 
 

 

 

 

 

Polecenie przelewu SEPA funkcjonuje w oparciu o czterostronny model, co oznacza, 
że płatnik (zleceniodawca) wypełnia dyspozycję przelewu i przekazuje ją do banku 
zleceniodawcy w formie uzgodnionej z bankiem [2]. 

Bank zleceniodawcy sprawdza dyspozycję, po czym odrzuca błędną, a poprawną 
wykonuje- wówczas rachunek zleceniodawcy zostaje obciążony, a przelew skiero-
wany jest do rozliczenia (np. do Krajowej Izby Rozliczeniowej SA) [3]. 

Po rozliczeniu transakcji system rozliczeniowy przesyła informacje o przelewie do 
banku beneficjenta, który uznaje rachunek beneficjenta kwotą podaną w dyspozycji 
[4]. Bank beneficjenta otrzymuje i sprawdza informację o przelewie oraz o rachunku 
beneficjenta i przekazuje środki na jego rachunek [5].  



 

Warszawa, 2009 

 

5.1 System w pigułce 

System Polecenia Przelewu SEPA umożliwia dostawcom usług płatni-
czych oferowanie podstawowych przelewów w ramach SEPA, tak po-
jedynczych, jak i zbiorczych. Standardy ułatwiają inicjację, przetwa-
rzanie i rekoncyliację płatności, w oparciu o bezpośrednie procesy 
przetwarzania (STP). Zakres ogranicza się do płatności w euro w kra-
jach SEPA.  Instytucje kredytowe wykonujące przelewy muszą być 
Uczestnikami Systemu, tzn. muszą formalnie do niego przystąpić. Nie 
ma żadnego  limitu kwoty płatności realizowanych w ramach Syste-
mu. 

Źródłami informacji na temat zasad i zobowiązań w ramach Systemu Polecenia 
Przelewu SEPA są SEPA Credit Transfer Rulebook i towarzyszące mu Wytyczne 
Implementacyjne,  zatwierdzone przez EPC. Najnowszą wersję Rulebooka i Wy-
tycznych Implementacyjnych znaleźć można na stronie internetowej 
www.europeanpaymentscouncil.eu. 

 

5.2 Zalety Systemu Polecenia Przelewu SEPA 

 

 

 Schemat oferuje tak zleceniodawcom jak i beneficjentom płatno-
ści szereg korzyści w zakresie funkcjonalności, efektywności kosz-
tów i łatwości użytkowania.  

 Przelew wykonywany jest w pełnej kwocie- istnieje zakaz pobiera-
nia opłat z kwoty transferowanej. Klient może zostać obciążony 
opłatą przez jego własny bank.  

 Informacje o płatności, składające się ze 140 znaków, są dostar-
czone do beneficjenta bez modyfikacji i pomyłek. 

 Tych 140 znaków może być w formie nieustrukturyzowanej (wolny 
tekst) lun ustrukturyzowanej, zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy 
kontrahentami.  

 Pełna dostępność w obszarze SEPA- możliwość dokonania płatno-
ści na rzecz każdego beneficjenta w jakimkolwiek kraju SEPA, pod 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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warunkiem, że posiada on rachunek w banku, który przystąpił do 
Systemu Polecenia Przelewu SEPA. 

 Czas wykonania płatności jest z góry określony, pewny i przewi-
dywalny. 

 Jednolity i wspólny standard identyfikacji i walidacji rachunku w 
banku w Europie w oparciu o IBAN pozwala na przechowywanie 
pewnych informacji w ustandaryzowany sposób.  

 Zwroty i odrzucenia mogą zostać zautomatyzowane ponieważ ob-
sługuje się je w jednolity i przewidywalny sposób.  

 Obsługiwane są zarówno pojedyncze płatności jak i zbiorcze.  
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6. SYSTEM POLECENIA ZAPŁATY SEPA 
 

 

 

 

 Dłużnik wydaje upoważnienie 
(na formularzu zgody), uprawniające 
wierzyciela do inicjowania płatności [1] 
przy wykorzystaniu polecenia zapłaty i 
zezwala bankowi dłużnika dokonać 
płatności. Dłużnicy są jednak upraw-
nieni, w określonych ramach czaso-
wych, do zażądania od banków nie za-
akceptowania poboru należności przy 
użyciu polecenia zapłaty z ich rachun-
ków. Formularz zgody może być za-
równo dokumentem wystawionym 
metodą tradycyjną, tj. w formie papie-
rowej, jak również dokumentem elek-
tronicznym, stworzonym i podpisa-
nym w zabezpieczonym środowisku. 
Formularz zgody po podpisaniu przez 
dłużnika musi zostać wysłany do wie-
rzyciela. 

 Po otrzymaniu podpisanego 
formularza zgody wierzyciel może 

rozpocząć pobór należności. Przedtem 
jednak musi wysłać dłużnikowi wstęp-
ną zgodę ( pre- notyfikację) [2], chyba 
że strony postanowiły inaczej.  
 

 Podpisany formularz zgody mu-
si być przechowywany przez wierzy-
ciela przez cały okres ważności formu-
larza zgody. Dane związane ze zgodą 
są przesyłane w formie elektronicznej 
przy każdym poborze należności [3]. 
 

 Bank dłużnika otrzymuje mię-
dzybankową wiadomość [4] i obciąża 
rachunek dłużnika [5]. 
 

 Bank wierzyciela otrzymuje 
międzybankową wiadomość [6] i kre-
dyt w rachunku wierzyciela [7]. 
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MODEL POLECENIA ZAPŁATY SEPA 
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6.1. Schemat Polecenia Zapłaty w pigułce 

 

System polecenia zapłaty SEPA - jak każdy inny system polecenia 
zapłaty - opiera się na koncepcji: "Ja proszę o pieniądze od kogoś, za 
jego uprzednią zgodą, i zostają mi one przekazane". 

Formularz zgody podpisuje dłużnik (płatnik) aby uprawnić wierzycie-
la do pobrania  płatności i zezwala bankowi dłużnika dokonać płatno-
ści na jego rzecz (dłużnicy są uprawnieni do zażądania od banków nie 
zaakceptowania poboru należności przy użyciu polecenia zapłaty z 
ich rachunków). Formularz zgody może być zarówno dokumentem w 
formie papierowej, jak również dokumentem elektronicznym. Upo-
ważnienie wygasa po 36 miesiącach po ostatniej inicjacji polecenia 
zapłaty, po czym powinno zostać anulowane przez wierzyciela. Pod-
pisany formularz zgody musi być przechowywany przez wierzyciela 
przez cały okres ważności formularza zgodnie z krajowymi wymo-
gami prawnymi.   

Podstawowy schemat polecenia zapłaty SEPA dotyczy transakcji w 
euro. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel muszą posiadać konto w in-
stytucji kredytowej zlokalizowanej w SEPA. Instytucje kredytowe 
wykonujące polecenia zapłaty muszą być Uczestnikami Systemu, 
tzn. muszą do niego formalnie przystąpić. Nie istnieje żaden limit 
kwoty płatności realizowanych w ramach Systemu. System obsługu-
je płatności pojedyncze i zbiorcze.  

 

6. 2 Elektroniczna zgoda 

System polecenia zapłaty SEPA został zaprojektowany zgodnie z oczekiwaniami 
klientów. System oferuje obecnie możliwość tworzenia formularzy zgód za pomocą 
kanałów elektronicznych, to tzw. e-zgoda (e- upoważnienie).  

Dzięki zastosowaniu elektronicznej zgody dłużnik unika niedogodności związanych 
z drukowaniem, podpisywaniem i wysyłaniem papierowych formularzy do wierzy-
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ciela. Elektroniczna zgoda oparta jest na bezpiecznych, często stosowanych inter-
netowych usługach banku dłużnika. 

Dłużnik może wykorzystywać metody uwierzytelniające swojej bankowości elek-
tronicznej. Żadne dodatkowe środki identyfikacji nie są konieczne Elektroniczna 
zgoda powstała zgodnie ze światowymi normami ISO, zarządzanymi przez SWIFT.   

Elektroniczna zgoda będzie opcjonalną usługą oferowaną przez dostawców usług 
płatniczych ich klientom, tj. nie jest obowiązkową częścią systemu polecenia zapła-
ty SEPA. 

Źródłami informacji na temat zasad i zobowiązań systemu są Rulebook Systemu 
Polecenia Zapłaty SEPA i Wytyczne Implementacyjne zatwierdzone przez EPC. 
Najnowszą wersję Rulebooka i Wytycznych Implementacyjnych znaleźć można 
na stronie internetowej www.europeanpaymentscouncil.eu . 

 

6.3 Zalety Systemu Polecenia Zapłaty SEPA (SDD) 

 

Zalety dla wierzycieli: 

 
 Prosty i tani sposób poboru należności. 

 
 Możliwość określenia dokładnej daty poboru należności. 

 
 Czas wykonania płatności jest z góry określony.  

 
 Możliwość optymalizacji przepływu środków pieniężnych i zarządzania finan-

sami. 
 

 Bezpośrednia rekoncyliacja otrzymanych płatności.  
 

 Możliwość automatyzacji odrzuceń, refundacji i odwołań.  
 

 Zasady postępowania są proste, jasne i przejrzyste. 
 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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 Możliwość poboru należności od dłużników przy użyciu jednego instrumentu 
płatniczego we wszystkich 31 krajach SEPA.  
 

 

Zalety dla dłużników: 
 

 Prosty sposób zapłaty za rachunki w SEPA bez ryzyka zaległości płatności i ich 
skutków. 
 

 Polecenie zapłaty SEPA jest łatwe w użyciu, ponieważ schemat zostanie 
przyjęty jako jeden, zaufany instrument przez wszystkich wierzycieli w SEPA. 

  
 Proste uzgodnienie obciążenia rachunku. 

 
 Możliwość złożenia papierowej zgody lub w pełni elektronicznej, jeżeli jest 

ona oferowana przez instytucję kredytową.  
 

 Szybka i prosta procedura zwrotu w ciągu ośmiu tygodni od daty obciążenia 
rachunku dla autoryzowanych transakcji i 13 miesięcy  dla nieautoryzowanych 
transakcji. 
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6.4 Data startu 

Wprowadzenie polecenia zapłaty SEPA 
wymaga wprowadzenia jednolitych ram 
prawnych dla płatności w całej UE.  

Uruchomienie systemu jest więc uwarun-
kowane przyjęciem Dyrektywy w sprawie 
usług płatniczych (PSD) do prawa krajo-
wego państw członkowskich.  

Dyrektywa PSD definiuje m.in., wspólne 
zasady autoryzacji płatności, zwrotu płat-
ności i praw klientów do odmowy polece-
nia zapłaty.  

Termin zaimplementowania polecenia za-
płaty SEPA  został wyznaczony przez EPC 
na listopad 2009. W tym czasie państwa 
członkowskie UE przyjmą wspólne regula-
cje prawne dla płatności.  

 

System Polecenia Zapłaty SEPA tworzy 
po raz pierwszy instrument płatniczy, 
który może być używany zarówno dla 
krajowych i transgranicznych poborów 
należności w całym obszarze SEPA. 
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7. SYSTEM BIZNESOWEGO POLECENIA ZAPŁATY 
SEPA (B2B) 

7.1 Różnice pomiędzy PODSTAWOWYM i BIZNESOWYM Systemem 
Polecenia Zapłaty SEPA  

System Biznesowego Polecenia Zapłaty SEPA ( dalej: System B2B) będzie bazą do 
rozwoju produktów dla klientów biznesowych, którzy chcą wykorzystywać polece-
nie zapłaty jako część ich rozliczeń.  

Najważniejszymi  różnicami pomiędzy podstawowym i biznesowym poleceniem za-
płaty są:  

 W systemie B2B dłużnik nie może uzyskać zwrotu autoryzowanej transakcji, 
to stanowi gwarancję płatności dla wierzyciela.  
 

 System B2B wymaga od banku dłużnika  zapewnienia, że pobory należności 
są autoryzowane poprzez sprawdzenie poboru z informacjami na formularzu 
zgody; Bank dłużnika i dłużnik są zobowiązani do porozumienia w sprawie 
weryfikacji, które mają być wykonane dla każdego polecenia zapłaty (po-
twierdzona transakcja).  

 
 Bank dłużnika nie może zaoferować usług w ramach tego systemu dłużniko-

wi, który nie jest przedsiębiorcą , tj. jest konsumentem zgodnie z prawem 
kraju, w którym jest bank dłużnika świadczy usługi płatnicze. System B2B jest 
dostępny tylko dla przedsiębiorców, a nie osób prywatnych.  
 

 W odpowiedzi na szczególne potrzeby środowiska biznesowego, System B2B 
oferuje znacznie krótsze ramy czasowe realizacji i zredukowane terminy 
zwrotów.  
 

 
Źródłami informacji o zasadach Systemu Biznesowego Polecenia Zapłaty SEPA 
jest SEPA Business to Business Direct Debit Rulebook i towarzyszące Wytyczne 
Implementacyjne, zatwierdzone przez EPC. Ostatnie wersje tych materiałów 
znajdują się na www.europeanpaymentscouncil.eu 

 

  

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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7.2. Zalety Systemu B2B 

Zalety dla wierzycieli: 

 Prosty i tani sposób poboru należności. 
 Możliwość określenia dokładnej daty poboru należności. 
 Pewność realizacji płatności w krótkim i uprzednio zdefiniowanym cyklu cza-

sowym.  
 Możliwość optymalizacji przepływu środków pieniężnych i zarządzania finan-

sami.  
 Bezpośrednia rekoncyliacja otrzymanych płatności.  
 Możliwość automatyzacji odrzuceń, refundacji i odwołań- zasady postępowa-

nia są proste, jasne i przejrzyste. 
 Szybkie procedury poboru należności spełniają potrzebę instrumentu płatni-

czego o krótkim okresie ryzyka kredytowego. 
 Redukcja kosztów administracyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez 

użycie elektronicznych zgód. 
 Możliwość poboru należności od dłużników przy użyciu jednego instrumentu 

płatniczego obowiązującego we wszystkich krajach Europy. 

Zalety dla dłużników:  

 Prosty sposób zapłaty za rachunki w SEPA bez ryzyka zaległości 
płatności i ich konsekwencji.  

 Możliwość prowadzenia interesów dłużnika z wierzycielem wymaga-
jącym korzystania z polecenia zapłaty B2B dla dokonywania płatności w 
sposób efektywny.  

 Polecenie zapłaty SEPA jest łatwe w użyciu dla ofert biznesowych. 
System B2B jest przyjęty przez wszystkich wierzycieli SEPA jako jedyna, 
zaufana usługa płatnicza.   

 Dłużnik ma pewność, że bank dłużnika sprawdzi transakcję B2B 
przed obciążeniem rachunku dłużnika. 

7.3. Data Startu 
Termin zaimplementowania polecenia zapłaty SEPA Business to Business został 
wyznaczony przez EPC na listopad 2009.  
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8. FORMAT DANYCH SEPA  

8.1 Potrzeba wspólnego formatu danych 

Wspólny format danych, używany przez wszystkie strony w transakcji płatniczej, 
jest niezbędny dla zmniejszenia kosztów obsługi miliardów płatności. Dziś dziesiątki 
różnych formatów danych biorą udział w procesie płatności różnych krajowych i eu-
ropejskich systemów rozliczeniowych w Unii Europejskiej. 

Realizacja SEPA wymaga porozumienia w sprawie wspólnego zbioru danych , które 
mają być wymieniane za pośrednictwem wspólnej składni. Format Danych  SEPA 
określony przez EPC do wymiany płatności SEPA takich jak  polecenia zapłaty i 
przelewy, stanowi takich wspólny zbiór danych. 
 

8.2 Standard komunikatów ISO 20022 XML 

Format Danych SEPA nie jest wyłącznie standardem europejskim. Format Danych 
SEPA jest oparty na światowym standardzie komunikatów ISO 20022 XML. Te for-
maty  obowiązują dla wymiany płatności SEPA pomiędzy bankami. Zaleca się, aby 
klienci biznesowi wykorzystywali Formaty Danych SEPA do inicjacji płatności. Jed-
nakże banki mogą przyjmować również inne formaty od klientów dla płatności SE-
PA. 

8.3  ISO 20022 

ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, jest światowym dostawcą glo-
balnych standardów. W ISO skumulowana jest wiedza przedstawicieli wszystkich 
sektorów. Zainteresowane strony mogą zatem uczestniczyć w procesie ustanawia-
nia standardów ISO. 

ISO pracowało także nad kształtowaniem komunikatów finansowych. Te zostały 
zapisane w normie ISO 20022 (patrz: www.iso20022.org).  Standard dostarcza me-
todologii definiowania procesów biznesowych i związanych elementów danych. W 
procesie ISO wymogi biznesowe skonstruowano dla wszystkich rynków świato-
wych. Różne rynki mają różne potrzeby w zakresie danych. To oznacza, że każde 
środowisko może chcieć zdefiniować swoją własną wersję standardu globalnego, 

http://www.iso20022.org/
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dostosowaną do specyficznych realiów. Biorąc to pod uwagę komunikaty ISO zosta-
ły odpowiednio dostosowane do wymogów SEPA.  

Rola EPC w definiowaniu Formatu Danych SEPA  polega zatem  na określeniu, w 
ramach standardu globalnego, wszystkich elementów danych niezbędnych do do-
konywania płatności SEPA zdefiniowanych w Rulebookach systemowych. Te „pod-
stawowe” elementy danych oznaczone są kolorem żółtym w Wytycznych Imple-
mentacyjnych SEPA, wydanych przez EPC  dla systemów Polecenia Przelewu i Po-
lecenia Zapłaty SEPA.  

W celu umożliwienia środowiskom bankowym uczestniczącym w systemach SEPA 
oferowania dodatkowych usług opcjonalnych (Additional Optional Services- AOS) 
opartych o schematy płatności SEPA, EPC zdefiniowała również w ramach standar-
du globalnego właściwe elementy danych, które mogą być w tym zakresie wykorzy-
stywane. Te elementy oznaczono kolorem białym w Wytycznych Implementacyj-
nych SEPA, wydanych przez EPC  dla systemów Polecenia Przelewu i Polecenia Za-
płaty SEPA. 

Format Danych SEPA jest obowiązującym podzespołem globalnej Normy ISO 
20022. 
 

8.4  Extensible Markup Language- XML (Rozszerzalny Język Znaczni-
ków)  

Składnia XML jest rekomendowaną przez ISO.  Podstawowym celem XML  jest uła-
twienie wymiany uporządkowanych danych przez różne systemy informacyjne takie 
jak Internet. Standard XML jest utrzymywany przez Konsorcjum World Wide Web.  
Standard jest bezpłatny i otwarty. 

Wraz z wdrożeniem polecenia przelewu SEPA w styczniu 2008 r., banki Unii Euro-
pejskiej jako pierwsze na świecie rozpoczęły używanie nowego formatu opartego na 
globalnych standardach – komunikatów ISO 20022 XML-  dla płatności masowych w 
euro. 

Ta innowacja może mieć wpływ na kraje spoza strefy Europy. Przedsiębiorstwa i 
banki w Azji i obu Amerykach zaczęły zdawać sobie sprawę z globalnego wpływu 31 
krajów wprowadzających wspólnie te międzynarodowe standardy. 
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Formaty danych SEPA są uniwersalnymi standardami wymiany komunikatów finan-
sowych. Europejski sektor bankowy jest liderem w zakresie innowacji w globalnych 
płatnościach 

 

Po więcej informacji sięgnij do Wytycznych Implementacyjnych schematu Polecenia 
Przelewu i Polecenia Zapłaty SEPA, które znajdują się  stronie internetowej 
http://www.europeanpaymentscouncil.eu 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/


 

Warszawa, 2009 

9. KARTY PŁATNICZE SEPA 

 

9.1 SEPA Cards Framework (SCF) 

 

Stworzenie SEPA dla kart ma na celu ułatwienie dokonywania płatności posia-
daczom kart i akceptantom tych płatności. Korzyści odniosą zarówno posiada-
cze, jak i detaliści oraz dostawcy usług, prowadzący punkty akceptujące płatno-
ści kartowe. 

Europejscy konsumenci powinni skorzystać z poszerzenia sieci akceptacji ich kart w 
ramach SEPA oraz z większego niż wcześniej wyboru produktów kartowych.  Euro-
pejscy akceptanci będą czerpać korzyści z bardziej konkurencyjnego rynku acqu-
iringu i możliwości wyboru systemów kartowych i agentów rozliczeniowych.   

EPC postanowiła nie tworzyć nowego wspólnego systemu kartowego, zastępujące-
go, czy konkurującego z już istniejącymi, ponieważ wierzy, że konkurencja pomię-
dzy systemami (podobnie jak pomiędzy wydawcami kart, dostawcami i procesora-
mi) będzie korzystna dla konsumentów i gospodarki europejskiej jako całości.  

Zamiast tego, EPC stworzyła „Ramy funkcjonowania kart SEPA” - SEPA Cards Fra-
mework (SCF)5. 

SCF to dokument polityczny, opisujący jak uczestnicy rynku kart , tacy jak system 
kartowe, banki wydające karty, banki obsługujące akceptantów i innych dostawcy 
usług, muszą dostosować swoje bieżące operacje, aby były zgodne z wizją SEPA w 
zakresie płatności kartami w euro. Członkowie EPC zagwarantowali dostosowanie 
się emitentów i nabywców do warunków SCF. 

Dostosowanie do SCF jest decyzją poszczególnych uczestników rynku, jednak 
Członkowie PEC zobowiązali się przystosować do SCF w ramach swoich ról wydaw-
ców i agentów rozliczeniowych.  

 

Większość kart płatniczych posiada już międzynarodową interoperacyjność z szero-
ką akceptacją w bankomatach i punktach sprzedaży (ATM i POS) , na przykład po-
przez Visa (i Electron/V- Pay), MasterCard (i Maestro), lub poprzez uczestniczenie w 
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nowych inicjatywach, takich jak Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS). Jednak-
że karty płatnicze z krajów SEPA nie będą posiadały tej funkcjonalności, jeżeli nie 
będą posiadały marki międzynarodowego systemu kartowego, nie będą z nim 
współpracować w ramach co- brandingu, lub nie będą zintegrowane w szeroko ak-
ceptowanej inicjatywie o charakterze systemu kartowego.   

SFC zwiększa poziom interoperacyjności SEPA poprzez zdefiniowanie wspólnych 
standardów, poprawę przejrzystości i usuwanie innych barier rozwoju SEPA w ob-
szarze kart.  

Ramy dostarczają sektorowi środków do osiągnięcia SEPA dla kart poprzez samo-
regulację. Zawierają szereg zobowiązań, które będą wprowadzane dobrowolnie 
przez emitentów kart agentów rozliczeniowych lub ich odpowiedników oraz przez 
systemy. Zobowiązania te obejmują różne obszary, włączając interoperacyjność  i 
standardy techniczne. 

Płatności kartowe stały się , w efekcie rozwoju w konkurencyjnym środowisku w 
okresie ponad 40 lat, jedną z najchętniej wykorzystywanych metod płatności. Do-
prowadziło to do różnych innowacji, włączając autoryzację online w punkcie sprze-
daży, handel elektroniczny, Chip i PIN, a obecnie płatności przedpłacone i mobilne. 
Celem SCF jest umożliwienie konkurencji pomiędzy wszystkimi uczestnikami (sys-
temami, emitentami, agentami rozliczeniowymi i dostawcami), aby ją jeszcze bar-
dziej rozwijać. Rynek będzie się rozwijał tak, jak będą tego chcieli konsumenci i ak-
ceptanci.   

 
Nie oznacza to jednak, że SCF gwarantuje, że wszystkie karty będą akceptowane 
przez wszystkich akceptantów. Trzeba brać pod uwagę, że akceptacja karty w ter-
minalu jest zależna tylko ostatecznie wyłącznie  od decyzji akceptanta. Jednak SCF 
usuwa wiele barier, tak aby akceptacja i zasięg były zgodne z potrzebami konsu-
mentów i detalistów.  

 

9.2 Program standaryzacji kart SEPA 

SEPA dla kart zostanie osiągnięta w największym stopniu poprzez stosowanie 
otwartych standardów, dostępnych dla wszystkich stron łańcucha płatności karto-
wych.   
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We współpracy z innymi partnerami, EPC jest w trakcie realizacji programu 
standaryzacji kart, dzięki któremu zostaną usunięte techniczne przeszkody, 
uniemożliwiające osiągnięcie jednolitego poziomu doświadczenia dla klientów 
na całym rynku kart SEPA. 

 

Standaryzacja kart europejskich jest 
koniecznością, ale i ogromnym wy-
zwaniem. Podejmując to zadanie, 
trzeba pogodzić wiele czasami 
sprzecznych wymiarów:  

 Nie należy zakłócać obecnie do-
brej obsługi posiadaczy i akcep-
tantów kart. W szczególności je-
śli chodzi o posiadaczów kart, 
standaryzacja powinna być nie-
mal niewidoczna.  

 Detaliści zainwestowali już wiele 
w terminale i w powiązane z tym 
aplikacje, a następnie je wdroży-
li. Terminy deprecjacji urządzeń 
determinują bardziej indywidu-
alne decyzje niż jakakolwiek wi-
zja europejska. Ponadto w wielu 
krajach detaliści ukończyli mi-
grację do EMV (Program Euro-
pay MasterCard Visa do wdro-
żenia bezpieczeństwa CHIP & 
PIN w transakcjach kartowych). 

 Detaliści są różni. Różne wyma-
gania różnych zawodów i specy-
ficznych branż, oznaczają ko-
nieczność każdorazowego do-
stosowania wdrażanych produk-
tów.  

 Producenci doceniają stopień 
normalizacji, ale także chcą 
mieć możliwość różnicowania 
towarów oraz chcą korzystać z 
innowacji, aby móc konkurować 
na rynku. 

 Politycy i regulatorzy również 
mają wyraźne oczekiwania od 
standaryzacji: ekonomia skali 
osiągnięta dzięki standardowe-
mu wyposażeniu, certyfikowa-
nemu na szczeblu europejskim, 
powinna obniżyć koszty i uczy-
nić płatności kartami jeszcze 
bardziej atrakcyjnymi.  

 I wreszcie- Europa nie jest wy-
spą. Standardy dla kart są usta-
lane nie tylko w Europie, a euro-
pejscy uczestnicy rynku  są za-
niepokojeni kompatybilnością 
rozwiązań przez nich  propono-
wanych i / lub wdrażanych poza 
granicami Europy. 

 

 

 



 

Warszawa, 2009 

 

 

Program standaryzacji kart SEPA próbuje pogodzić wymienione wyzwania, ofe-
rując wszystkim partnerom pragmatyczną ścieżkę działania: 

 Rozwój zestawu podstawowych wymogów biznesowych i funkcjonalnych 
("Normy EPC”) w kartach, włączając zasady i ramy certyfikacji w celu osią-
gnięcia najpierw wzajemnego uznania certyfikatów, a w kolejnej fazie- 
jednolitą paneuropejską certyfikację.  

 Każdy uczestnik rynku będzie mógł zdecydować, czy będzie korzystał z 
tych norm. Ci, którzy się na to zdecydują, będą mogli, w rezultacie samo-
oceny, ogłosić zgodność z SCF.  

 Te standardy będą bazą, na której uczestnicy rynku będą w stanie rozwijać 
specyfikacje wdrażania, aby zaspokoić specyficzne potrzeby różnych seg-
mentów rynku oraz umożliwić konkurencję. Odpowiedzialnością każdego 
z dostawców będzie zapewnienie, że specyfikacje są wykonane zgodnie z 
normami, o których mowa powyżej.  

 

Zgromadzenie Plenarne EPC przyjęło ostateczną wersję Księgi Standaryzacji Kart 
SEPA w grudniu 2008 roku. Księga określa wymogi funkcjonalne i  wymogi bezpie-
czeństwa, jak również  metodologię oceny i certyfikacji architektury, które są zale-
cane dla przyjęcia przez graczy rynkowych.  
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10. RAMY FUNKCJONOWANIA GOTÓWKI- SECA 

 

Wprowadzenie banknotów i monet euro w styczniu 2002 roku okazało się pomyślną 
operacją i krokiem w kierunku zwiększenia europejskiej integracji finansowej.  

Konsumenci są nadal przywiązani do gotówki, ponieważ jest ona rzeczą widoczną 
gołym okiem, a przy okazji  pozornie wolna od dodatkowych kosztów. Niewielu 
klientów (tj. konsumentów i detalistów) jest świadomych wysokich kosztów opera-
cji gotówkowych dla społeczeństwa, które wynikają z:  

 Złożonych procesów produkcji, dystrybucji i recyklingu gotówki w sposób 
bezpieczny.   

 Użycia gotówki niezgodnie z prawem, 

 Konsekwencji nieoficjalnej działalności gospodarczej ( tzw. szara strefa) 

 

Szacuje się, że rocznie w Unii Europejskiej 7 - 8 na 10 transakcji „twarzą w 
twarz” to transakcje gotówką. Całkowity koszt roczny obrotu gotówkowego dla 
gospodarki UE  wynosi szacunkowo od 45 mld do 70 mld euro. Ponadto liczba 
gotówki w obiegu nadal przyrasta szybko, ok. 7 do 10 procent rocznie. 

 

Aktualnie dystrybucję gotówki charakteryzuje wiele infrastruktur zorganizowanych 
na szczeblach krajowych oraz w oparciu o różne modele biznesowe. Brak harmoni-
zacji, wspólnego podejścia i najlepszych praktyk, zwiększają koszty przetwarzania 
gotówki i tworzą wiele nieefektywności w całej strefie euro. Obsługa gotówki deta-
licznej jest trudna dla wszystkich- banków, akceptantów, władz publicznych i orga-
nizacji transportowych.  

Mając to na uwadze, EPC wierzy, że działania podjęte przez wszystkie zaangażowa-
ne podmioty w ramach strefy euro przyczynią się do obniżenia wysokich kosztów 
przetwarzania i obsługiwania gotówki. W tym celu zostanie utworzony Jednolity 
Obszar Gotówki Euro (SECA). 
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Plany Jednolitego Obszaru Gotówki Euro (Single Euro Cash Area - SECA) zostały 
przygotowane przy ścisłej współpracy z Komitetem Banknotów Eurosystemu (Euro-
system Bank Note Committee), bankami i innymi kluczowymi graczami. Celem SE-
CA jest zbudowanie wraz z Eurosystemem, zasad równej konkurencji, w ramach 
której podstawowe funkcje gotówkowe wykonywane przez Narodowe Banki Cen-
tralne (NCB) w Strefie Euro są  wymienne, tj. istnieje jednolity poziom usług i 
wszystkie NCB przestrzegają wspólnych procedur. 

Ponadto, SECA zapewnić ma harmonizację kosztów dystrybucji gotówki w ramach 
obszaru SEPA. Celem jest wspólna infrastruktura dla gotówki (banknotów i monet) 
we wszystkich państwach euro. Podstawowe cechy i zasady SECA ujęte są w 
„Ramach Jednolitego Obszaru Gotówki Euro”, opublikowanych przez EPC i 
przedstawione poniżej: 

 Jednolite, spójne doświadczenie klienta- customer experience- we wszystkim 
bankomatach obszaru euro.  

 Jednorodne banknoty, wysoka jakość cech monet  

 Spójne i jednorodne standardy i praktyka w masowym i detalicznym obrocie go-
tówką na wszystkich rynkach lokalnych 

 Ulepszona jakość usług dla akceptantów i zwiększona konkurencja pomiędzy 
firmami cash-in-transit (zajmującymi się transportem gotówki) 

 Usunięcie barier prawnych i harmonizacja warunków NBC 

 Zwiększanie wydajności gotówkowego łańcucha zaopatrzeniowego- zmniejsza-
nie liczby stopni 

 Zwiększanie konkurencyjności poprzez stosowanie alternatywnych modeli, spo-
sobów dystrybucji gotówki 

 Dostęp do każdego NBC na każdym rynku lokalnym i sieć zaopatrzenia w go-
tówkę, która zapewnia optymalny dostęp 

 Efektywne i wydajne systemy informacyjne zarządzania dystrybucją gotówki ( 
cash distribution management) dla banków centralnych, banków i firm cash-in-
transit 

 Zharmonizowane obowiązki NBC i umowy typu SLA ( Service Level Agreement- 
Gwarancja Jakości Świadczonych Usług) dla obciążania i kredytowania, depozy-
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tów i wypłat, godzin pracy, autentyczności i jakości kontroli. Wspólne zasady 
opłat bankowych i kosztów NBC. 

 Stabilność usług i warunków operacyjnych umożliwiająca inwestycje długoter-
minowe.

  

Ponadto EPC opracowała rekomendacje, których celem jest utworzenie wspólnej 
infrastruktury hurtowej obsługi gotówki. Jej podstawowe zasady to:  

 Opracowanie wspólnych wymogów bezpieczeństwa transportu banknotów eu-
ro, w tym norm dotyczących systemów neutralizacji banknotów. 
 

 Określenie standardów najlepszych praktyk w zakresie pakowania monet i 
banknotów, zawierających rodzaje plików (zawartość, ilość monet/banknotów, 
pojedyncze lub wielokrotne nazwy krajów, procedury zwrotu fałszywych i 
uszkodzonych banknotów). Normy te powinny także obejmować harmonizację 
procesów na wszystkich rynkach krajowych oraz standardy pakowania bankno-
tów kompatybilne z systemami degradacji gotówki.  

 
 SEPA będzie zachęcać konsumentów i detalistów do migracji z gotówki do kart 

płatniczych i innych elektronicznych instrumentów płatniczych. 
 
 

SECA wspierać będzie jeden z największych celów SEPA: zachęcanie konsumen-
tów i akceptantów do migracji z gotówki do kart płatniczych i innych elektro-
nicznych instrumentów płatniczych. 
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11. INFRASTRUKTURA SEPA 

 
Systemy ustanowione w celu rozliczania i rozrachunku transakcji płatniczych 
pomiędzy dostawcami usług płatniczych, określamy mianem infrastruktury lub 
mechanizmów rozliczeniowo- rozrachunkowych (CSMs- Clearing and Settle-
ment Mechanisms). Tą infrastrukturą mogą być banki oraz inne podmioty go-
spodarcze (które mogą, ale nie muszą, być własnością banków). Tradycyjne roz-
liczanie płatności (wymiana komunikatów) oraz systemy rozrachunku (wymiana 
funduszy) są regulowane przez odpowiednie krajowe konwencje płatności. 

Głównymi cechami infrastruktury są: 

 Podstawowe usługi operacyjne umożliwiają autoryzację, rozliczenie i roz-
rachunek transakcji płatniczej 

 Technologie dostarczają systemy i podmioty sieciowe, które wspierają 
system płatniczy 

 Platforma technologiczna, na której funkcjonują procesy rozliczenia  

 Operacje wsparcia klienta, służące bankom, przedsiębiorstwom, akcep-
tantom i administracji publicznej 

 Rozwój i utrzymanie aplikacji technologicznych, platform IT i zarządzania 
siecią 

 Funkcje zawierają systemy rozliczeniowo- rozrachunkowe, switche i sieci 
kartowe, księgowość akceptantów i procesy back-endowe wykonywane 
przez banki, firmy międzybankowe, komercyjnych procesorów i banki cen-
tralne.  

Najważniejszym kryterium infrastruktury SEPA jest dostępność wszystkich 
uczestników systemu (banków): Bank A, zlokalizowany gdziekolwiek w ramach 
SEPA, musi mieć możliwość dotarcia z płatnością do banku B, zlokalizowanego 
gdziekolwiek w SEPA w sposób bilateralny, bądź za pośrednictwem mechani-
zmu rozliczeniowo- rozrachunkowego, zapewniając, że płatność dokonana bę-
dzie we właściwym czasie. 
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 Neutralność krajowa w odniesieniu do dostępu, 
zarządzania, reguł 

 Zagwarantowane otwarte i przejrzyste kryteria 
dostępu dla wszystkich banków w SEPA 

 Dostępność na całym obszarze SEPA dla 
wszystkich banków SEPA, pośrednio lub bezpo-
średnio 

 Pełna interoperacyjność oraz usługi rozliczenio-
wo-rozrachunkowe dla SCT i SDD 

 Jasne zestawienia usług, brak barier wejścia  

 Otwarta struktura zarządzania 

 Stabilne zasady operacyjne dla zarządzania ry-
zykiem, rozliczeń, rozrachunku, realizacji trans-
akcji i bezpieczeństwa 

 
 
 

 

 

SEPA wymaga infrastruktury, która będzie wspierać zarówno systemy i stan-
dardy SEPA, jak i zapewniać maksymalną dostępność  albo w postaci działa-
nia jako PE-ACH (patrz poniżej) lub w oparciu o interoperacyjność pomiędzy 
infrastrukturami.  

 

Istniejące krajowe struktury często zawierają komercyjne aspekty schematu 
płatniczego, związane z zasadami działalności przedsiębiorstwa, które odpo-
wiada za międzybankowe przetwarzanie transakcji. W SEPA natomiast usługi 
oferowane przez systemy rozliczeniowo- rozrachunkowe dla schematów 
płatności SEPA rządzone są przez siły rynku i pozostają na poza zakresem 
EPC. 

W nowym środowisku SEPA rynek może dokonać wyboru spośród kilku 
opcjonalnych modeli CSM, wszystkie jednak muszą być zgodne ze schema-
tami SEPA, tj.: 

 PE-ACH.  Automatyczna Izba Rozliczeniowa (ACH), która  jest Pan-
Europejską Izbą Rozliczeniowa lub jej częścią, funkcjonującą na całym 
obszarze SEPA, neutralną organizacją rozliczeniową, mającą i dającą 
dostęp do wszystkich banków w Systemach SEPA, którą banki z każde-
go kraju w ramach obszaru SEPA mogą wybrać w oparciu o kryterium 

ceny i usług i z niej korzystać. Główne ce-
chy PE-ACH to: 

CSM umożliwia wymianę środków 

i komunikatów pomiędzy 2 ban-

kami wykonującymi transakcję 

płatniczą.  
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 Automatyczna Izba Rozliczeniowa (ACH) zgodna z SEPA. Automa-
tyczna Izba Rozliczeniowa będąca w stanie przetwarzać transakcje Sys-
temów SEPA w ramach określonego rynku i która może (lub nie) znaj-
dować się w fazie przeobrażania się w PEACH  

 Wielostronne CSM. Zdecentralizowana forma wielostronnych rozliczeń 
i rozrachunków (nie będących strukturą Automatycznej Izby Rozlicze-
niowej) mogąca przetwarzać transakcje Systemów SEPA w ramach zde-
finiowanego rynku. 

 Dwustronne rozrachunki i rozliczenia. Zdecentralizowana forma dwu-
stronnych rozliczeń i rozrachunków (np. bankowość korespondencyjna). 

 Rozrachunek i rozliczenie Intra-Bank/Intra-Group. Porozumienia mię-
dzy bankami (intra-bank) i/lub między grupami banków  (intra-group) w 
zakresie rozliczeń i rozrachunku, zazwyczaj gdy obydwaj, inicja-
tor/wierzyciel i beneficjent/dłużnik  posiadają rachunki w tym samym 
banku lub grupie banków.  

 
 
 
 

 

 

 

Więcej informacji o infrastrukturze SEPA w dokumencie „SEPA 
CSM Market Practices” na www.europeanpaymentscouncil.eu 

 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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12. DYREKTYWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH  

 

12.1 Zakres PSD 
 
Dyrektywa o usługach płatniczych (PSD), znana także jako Nowe Ramy Prawne dla 
Płatności została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w Grud-
niu 2007 roku. Państwa członkowskie zobowiązane są do przystosowania prawa kra-
jowego do przepisów Dyrektywy w terminie najpóźniej do listopada 2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwotnie PSD miała zapewnić harmonizację prawną dla niezbędną dla realizacji 
SEPA. Komisja Europejska zdecydowała się jednak na akt sięgający o wiele dalej, 
akt, który ujednoliciłby wymogi informacyjne oraz prawa i obowiązki dostawców i 
użytkowników usług płatniczych.  
Cele PSD sięgają  od reżimu niebankowych dostawców usług płatniczych po zwięk-
szanie ochrony konsumenta, przejrzystość, kwestie konkurencji, efektywności i 
modernizacji systemów płatniczych i usług, integrację i konsolidacji rynków płatni-
czych oraz zwiększoną innowacyjność.  
 
 
Podzielona na cztery szerokie sekcje (tzw. tytuły), PSD pokrywa zakres i definicje 
(Tytuł I), regulacje instytucji płatniczych, tzn. niebankowych dostawców usług płat-
niczych (Tytuł II), wymogi informacyjne dot. usług płatniczych (Tytuł III) oraz prawa i 
obowiązki użytkowników i dostawców (Tytuł IV).  
 

Dyrektywa wprowadza nowy reżim licencjonowania, aby zachęcić niebankowe in-
stytucje do wejścia na rynek płatności; ustanawia wspólne standardy dla umów re-
gulaminów, koncentrując się na zapewnieniu wysokiego poziomu przejrzystości; 
określa maksymalny czas realizacji płatności w euro i innych walutach UE; wprowa-

 

PSD nie jest „Dyrektywą SEPA”. PSD ma bardzo szeroki 
zakres, co sprawia iż jest to najważniejszy i najpełniejszy 

dotychczas fragment legislacji usług finansowych Unii Eu-
ropejskiej w odniesieniu do rynku płatności. 
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dza przesunięcie odpowiedzialności między dostawcami i konsumentami  w intere-
sie ochrony konsumentów i zachęca do przyjęcia bardziej wydajnych rodzajów płat-
ności. 
 
Zakres geograficzny PSD różni się od zakresu SEPA. Podczas gdy SEPA obejmuje 
płatności denominowane w euro w 31 krajach (EOG + Szwajcaria), PSD ma zasto-
sowanie do płatności denominowanych nie tylko w euro, ale i w walutach krajowych 
30 krajów UE.  
 
Podczas gdy PSD dostarczy pozytywne zmiany dla użytkowników usług płatności w 
zakresie przejrzystości i usprawnienia zasad operacyjnych związanych z realizacją 
płatności, europejskie instytucje finansowe- aby zapewnić zgodność PSD do roku 
2009- będą musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi z konieczno-
ścią dostosowania systemów i usług.  
  
W celu ułatwienia implementacji niezbędnych zmian w związku z wprowadzeniem 
PSD dla instytucji finansowych, konieczne jest również jak najszybsze udostępnie-
nie przez rządy krajowe informacji na temat transpozycji legislacyjnych. Pewność w 
sprawie wymagań prawnych z kolei przyczyni się do dalszego wsparcia wdrażania 
SEPA przez banki. 
 
PSD będzie miało wpływ na aktualnych i przyszłych dostawców i użytkowników 
usług płatniczych w Unii Europejskiej i poza nią, tak jak infrastruktura rynku, syste-
my kart, oprogramowania i innych dostawców pomocniczych usług. 
 
 

 
 

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy prawne dla płatności w EEA. 
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12.2 PSD i SEPA 
 
Przez wzgląd na realizację SEPA, PSD jest istotna w szczególności określając jedno-
lite zasady, na przykład, autoryzacja płatności, zwrotu płatności i zwrot płatności 
spłata należytości. 
Te zasady nie tylko tworzą pewniejsze prawo i akceptację w relacji klient - bank, po-
nieważ mają one zastosowanie wszędzie w SEPA, lecz także dostarczają niezbędne 
jednolite podstawy prawne niezbędne dla do uruchomienia SEPA Direct Debit. 
 
PSD określa także pierwszeństwo unikatowemu identyfikatorowi konta (Międzyna-
rodowy standard numeru rachunku bankowego  - IBAN), aby zapewnić wyższy po-
ziom STP i ograniczyć odpowiedzialność banków i innych dostawców usług płatni-
czych, w przypadku gdy klient wprowadził błędny numer identyfikujący. 
 
PSD został przyjęty przez europejskie rynki prawne 2 lata później, niż początkowo 
planowano. W związku z tym planowana na styczeń 2008 transpozycja została prze-
sunięta na Listopad 2009. W konsekwencji to będzie jedyna możliwość, aby uczynić 
SEPA DD dostępną w Unii Europejskiej 1 Listopada 2009. 
 

Akt prawny PSD zamieszczony jest na stronie: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_319/l_31920071205en00010036

.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_319/l_31920071205en00010036.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_319/l_31920071205en00010036.pdf
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13. WPŁYW SEPA NA BANKI 

 

13.1 Możliwości strategiczne 
 

 

 

Odpowiedzialność za wdrożenie SEPA 
spoczywa na bankach i innych uczest-
nikach rynku płatności. Z tego wzglę-
du tak ważne jest, aby te podmioty w 
pełni zrozumiały skalę możliwości SE-
PA. SEPA będzie miała wpływ na 
wszystkie banki dokonujące transakcji 
detalicznych w euro niezależnie od te-
go, czy są w strefie euro, czy też nie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Banki muszą zrozumieć szczegóły do-
tyczące SEPA i PSD, ocenić wpływ na 
ich przychody, przyjrzeć się ofertom 
konkurentów i przeanalizować ich 
mocne i słabe strony w przyszłym ryn-
ku płatności. Korzyści mogą się rów-
nież pojawić w przyszłych aliansach i 
fuzjach.   

 

Wraz z wejściem w życie SEPA pojawią 
się strategiczne możliwości dla ban-
ków do innowacji, rozwijania nowych 
produktów, zastąpienia przestarzałych 
systemów i poprawy wydajności ope-
racyjnej. Konkurencja wśród banków 
wzrośnie. Nowe schematy płatności 
SEPA określają podstawowe elementy 
i najlepsze praktyki oraz służą dostaw-
com usług płatniczych do budowania 
produktów i usług gotowych do wej-
ścia na rynek 

 
Większe banki mogą zaproponować 
produkty służące do przetwarzania 
dużych wolumenów płatności. Mniej-
sze banki mogą konkurować z więk-
szymi, ponieważ ich klienci (prywatni 
klienci, studenci, emeryci itd) z konta 
lokalnego mogą korzystać w wielu kra-
jach. Duże i mniejsze banki mogą wy-
specjalizować się, rozwijać i dostarczać 
produkty dla obsługi sektorów niszo-
wych. 
 
Agenci rozliczeniowi, tzn. banki i inni 
firmy obsługujące detalistów akceptu-
jących karty, mogą zaoferować akcep-
tantom znacznie ulepszone, pan-
europejskie usługi rozliczania transak-
cji kart płatniczych. Wspólne platfor-
my wewnętrzne pozwolą dużym pro-
cesorom rozwijać nowe usługi przy 
niższych kosztach.  
 

To ważne, aby banki nie postrzega-
ły SEPA tylko jako projektu dosto-
sowywania, ale jako szansę bizne-

sową. 
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Dostawcy oprogramowania dla sekto-
ra płatniczego będą wprowadzać in-
nowacje oraz rozwijać nowe interfejsy 
i konwertery w celu ułatwienia migracji 
na SEPA. Ponadto, koszty produktów i 
usług ulegną obniżeniu, ponieważ 
„vendorzy” rozwijać będą wspólne 
produkty dla całej Unii Europejskiej, a 
nie specyficzne dla krajowych rynków, 
przez co koszty operacji bankowych 
ulegną obniżeniu. 
 
Wszystkie banki będą musiały osza-
cować wpływ SEPA i PSD na źródła ich 
przychodów oraz ponownie ocenić 
swoje strategie cenowe w kontekście 
nowego rynku (uwaga: EPC nie ma 
wpływu na modele przychodu). 

 
Wzrost przejrzystości zredukuje sub-
sydiowanie i jako rezultat ceny pro-
duktów płatniczych będą bardziej uza-
leżnione od rzeczywistych kosztów. 
Przejrzystość pomoże w uproszczeniu 
struktur, poprawi przejrzystość dla 
konsumenta i spełni wymogi regulato-
rów i grup przedsiębiorców i klientów.   

 

Zintegrowane strategie płatnicze SE-
PA powiązane z wprowadzaniem no-
wych, innowacyjnych ofert rynkowych 
i połączone z korzyściami wynikają-
cymi z poprawy efektywności będą za-
sadniczymi wymogami, jeżeli banki 
chcą ze sobą konkurować. 

 

 

 

 

Zintegrowana strategia płatnicza SEPA 
 

 

 
 

 

 
Sugeruje się uwzględnienie przez banki budujące strategię SEPA następujących 
kroków:  
 

Business Case  
& i korzyści SEPA 

 Czynniki przychodu 

 Czynniki kosztowe 

Plan Dostarczenia SEPA 

 Model operacyjny 

 Platformy IT/kanały dys-
trybucji 

 Plan komunikacji 

     Planowane produkty SEPA 

 Nowe produkty i usłu-

gi 

 Strategia rynkowa 

 
Strategia i propozycje rozwoju SE-
PA 

 Ocena wpływu SEPA 

 Mocne i słabe strony 

 Szanse i zagrożenia 

 Rynki docelowe, segmen-
tacja 

 Propozycje klientów 
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 Określenie rynków docelowych przez geografię i usługi w ramach SEPA. 

 Segmentacja i określenie docelowych klientów oraz ich potrzeb. 

 Identyfikacja możliwości rynku masowego, sektorów niszowych i specjali-
stycznych.  

 Przegląd schematów i strategii marki i ich międzybankowe implikacji. 

 Rozwój nowych, wzbogaconych SEPA ofert i propozycji.  

 Zaprojektowanie nowych produktów i usług SEPA.  

 Przegląd produkcji, strategii dystrybucji i opcji dla obecnych i nowych klien-
tów  

 Rozwój strategii wejścia na rynek i wdrożenia produktu.  
 

13. 2 Budowanie uzasadnienia biznesowego 
 
Banki musza zrozumieć wpływ nowych czynników kosztowych i dokonać oceny 
obecnej sytuacji w zakresie swoich wewnętrznych procesów, platform IT i kanałów 
dystrybucji. 
 
Inwestycje technologiczne niezbędne dla SEPA również wymagają dokładnej anali-
zy i planowania. Banki będą musiały zmodyfikować istniejące platformy IT i kanały 
dystrybucji. Wiele z nich będzie korzystało z SEPA, zastępując lub odświeżając stare 
platformy i systemy. 
 
Banki powinny także oszacować wpływ na systemy kart, w których uczestniczą oraz 
na mechanizmy rozliczeń i rozrachunków. 
 
Należy podjąć decyzje w sprawie m możliwości rozwoju, budowy systemów we-
wnętrznych, zakupu oprogramowania lub outsourcingu. SEPA dostarcza również 
możliwość ponownej oceny dotychczasowych porozumień, przedyskutować wpływ 
SEPA na dostawców, uzgodnić projekty i zbudować plan pracy. 

 

Należy oszacować możliwość scentralizowania systemów,a wykorzystanie alterna-
tywnych opcji sourcingu (zarówno sieci międzybankowe/ procesorzy i dostawcy 
komercyjni) rozważyć w kontekście nowych produktów, konkurencji i konsolidacji w 
sektorze dostawców i procesorów.  
 
Modele obecnie funkcjonujące będą musiały zostać przedefiniowane, aby mogły w 
pełni korzystać ze zwiększenia efektywności, którą niosą wspólne standardy i pro-
cesy. Nowe schematy płatności i ramy funkcjonowania SEPA zostały tak skonstru-
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owane, aby umożliwić redukcję wewnętrznych i zewnętrznych kosztów ponoszo-
nych przez banki. 
 

Nowy konkurencyjny rynek mechanizmów rozliczeń i rozrachunku (CMS) powinien 
obniżyć koszty banków w tym obszarze. Wraz z redukcją ilości transakcji 
„papierowych” pozycja poszczególnych instrumentów płatniczych na rynku również 
ulegnie zmianie na korzyść płatności elektronicznych. Nastąpi racjonalizacja i 
usprawnienie funkcjonowania infrastruktur międzybankowych. Mechanizmy 
rozliczeń i rozrachunku mogą stać się bardziej efektywne dzięki wprowadzeniu 
systemów elektronicznego transferu (ETS). 

Banki o zasięgu międzynarodowym osiągną znaczne oszczędności, jeśli zastąpią 
lokalne instrumenty płatnicze zestawem instrumentów paneuropejskich i zredukują 
ilość połączeń z wieloma platformami rozliczeniowymi. Banki wyspecjalizowane w 
przetwarzaniu płatności dostrzegą podobne korzyści. Banki działajace w jednym 
kraju będą mogły podnieść efektywność swoich operacji back- officowych, a wiele 
spośród nich poszukiwać będzie zapewne korzyści skali i przetwarzania poprzez 
outsourcing funkcji operacyjnych i produkcyjnych. 

Zwiększenie wydajności pomoże bankom łagodzić koszty zmian infrastrukturalnych 
SEPA i umożliwi im budowę business case dla SEPA 

Sektor bankowy nie ma jednak złudzeń – wypracowanie business case dla SEPA 
będzie zadaniem trudnym i złożonym dla wszystkich banków. Konieczna jest 
długoterminowa wizja, bowiem w krótkim okresie, koszty przejścia będą 
przewyższały zyski. Banki o podejściu aktywnym i otwartym, słuchają swoich 
klientów i potrafią w pełni zrozumieć wpływ SEPA na możliwości rynkowe i w te 
sposób budować będą wiarygodne długoterminowe business case’y. 
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 Banki muszą zbudować programy 
zmian wdrażanie przez dedykowane ze-
społy SEPA. Istotnym elementem tych 
programów będzie efektywna komuni-
kacja docierająca do wszystkich stron, 
włącznie z klientami i partnerami bizne-
sowymi 
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14. KORZYŚCI Z SEPA DLA KLIENTÓW  

 

 

14.1 Korzyści dla KONSUMENTÓW 
 
SEPA będzie miała wpływ na wszystkie podmioty dokonujące elektronicznych 
transakcji w euro i wpłynie na usługi pozwalające na dokonywanie i otrzymywanie 
przez nich płatności. Badania przeprowadzone przez europejskie organizacje ban-
kowe pokazują, że aktualnie usługi bankowe odpowiadają w wysokim stopniu po-
trzebom klientów w ramach rynków krajowych. Wymagania konsumentów i ich 
przyzwyczajenia ulegają jednak zmianom.. Obywatele wszystkich państw pragną 
otrzymywać lepsze usługi i oczekują, że płatności przetwarzane będą szybko i w 
standardowej formie zarówno w ich kraju, jak i w razie dokonywania transakcji na 
innych rynkach europejskich. 
 
W SEPA konsumenci mogą wykorzystywać nowe elementy płatności. Mogą oni 
za pomocą jednego rachunku bankowego i jednej karty płatniczej dokonywać 
płatności we wszystkich 31 krajach Europy.  
 
Obywatele poruszający się po UE mogą płacąc czuć się bezpieczniej, mając przy so-
bie mniejszą ilość gotówki oraz będąc mniej uzależnionymi od korzystania z lokal-
nych bankomatów. Ich karta płatnicza jest akceptowana we wszystkich krajach SE-
PA, a oni otrzymują pełne informacje na temat kursów waluty w krajach SEPA. Pro-
cedury, reguły i numery rachunków dla przesyłania środków w ramach SEPA do ro-
dziny i znajomych,  będą uproszczone poprzez ustandaryzowanie transferów pie-
niężnych i transparentne struktury opłat bez żadnych potrąceń z kwoty transferu. 
 

Polecenie zapłaty zostanie zharmonizowane w ramach SEPA. Zostaną przyjęte 
wspólne procesy ustanowienia zgody, pierwszej płatności oraz zmiany danych 
stałych, co wpłynie na ulepszenie płatności regularnych. Ponadto wypłata 
wynagrodzeń oraz kredytów do bieżącego rachunku będzie miała przewidywalną 
datę nadania. Wprowadzone zostaną wspólne ramy prawne dla ochrony 
konsumenta, rozwiązywania sporów i rozpatrywania skarg, a opłaty będą w pełni 
transparentne. 

 
W ramach SEPA, mobilni obywatele Europy, w tym pracownicy, studenci, właścicie-
le wakacyjnych domów lub emeryci mieszkający za granicą , bez względu na miej-
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sce pracy lub nauki, odczują znaczną poprawę usług płatniczych. Osoby, które do-
konają takiego wyboru, będą mogły wykorzystywać tylko jeden rachunek i jedną 
kartę dla wszystkich płatności w SEPA.  
 

14.2 Korzyści dla małych i średnich akceptantów 
 

SEPA będzie miała duży wpływ na podejście małych i średnich sprzedawców deta-
licznych do akceptacji kart i usług, które otrzymują od swojego banku. Ci, którzy ak-
ceptują wiele transakcji turystycznych lub transgranicznych, jak również ci, którzy 
muszą przyjmować duże ilości gotówki, zauważą znaczne zmiany na lepsze. 
 
Wraz z wprowadzeniem SEPA wiele krajowych praktyk, które są specyficzne dla 
każdego rynku krajowego stanie się spójniejszymi. Systemy kartowe również 
przyjmą bardziej ujednolicone podejście.  
 
Wprowadzenie SEPA zachęci konsumentów i akceptantów do przejścia na karty 
płatnicze i płatności elektroniczne. Wzrost transakcji elektronicznych uprości 
procedury wewnętrzne i zredukuje koszty i ryzyko obsługi gotówki. 
 

Akceptacja kart rozszerzy się, umożliwiając akceptacje kart lokalnych systemów w 
większości terminali w UE. Co więcej, wszystkie karty SEPA będą musiały być wy-
posażone w mikroprocesor (pasek magnetyczny nie będzie zgodny z wymogami 
SEPA) i będą potwierdzane przez PIN (a nie przez podpis), przyczyniając się tym 
samym do ulepszenia bezpieczeństwa przepływu danych przesyłanych z POS-u i 
znacznie redukując oszustwa kartowe. Oczekuje się, że koszty terminali zmaleją, 
gdy zbudowane zostaną i wdrożone wspólne, tańsze aplikacje SEPA.  

Ponadto przez Dyrektywę PSD wprowadzone zostaną nowe, wspólne europejskie 
ramy prawne w zakresie ochrony konsumenta. Wreszcie, poprzez przejście do 
wspólnych standardów, SEPA otworzy rynek na usługi agentów rozliczeniowych, co 
prowadzić będzie do zwiększonego wyboru dostawców i rozwoju wielu nowych 
produktów i usług.  

 

 

14. 3 Korzyści dla dużych akceptantów 



 

Warszawa, 2009 

Z powodu znacznej fragmentacji infrastruktury płatności najwięksi akceptanci 
europejscy borykają się ze znacznymi problemami w rozwijaniu wspólnych 
systemów wewnętrznych i procedur dla ich operacji na rynkach europejskich. 
Działalność agentów rozliczeniowych i przetwarzanie w punktach sprzedaży są 
ukszatłtowane odrębnie i specyficznie dla każdego rynku krajowego, w rezultacie 
agenci rozliczeniowi ponoszą duże koszty w rozwijaniu i prowadzeniu wielu 
równoległych infrastruktur. Wiele dużych sieci supermarketów posiada wewnętrzne 
systemy, które są specyficzne dla każdego kraju, tak, że nie mogą korzystać z 
ekonomii skali i konsolidacji transakcji. 

Wszystkie korzyści płynące z SEPA dla małych i średnich akceptantów, odnoszą 
się również do największych sprzedawców detalicznych w każdym kraju człon-
kowskim, którzy często przetwarzają ponad 50 % wszystkich transakcji kartami 
płatniczymi w danym kraju. 

Detaliści dużych rozmiarów zauważą większe korzyści w niższych kosztach prze-
twarzania, które będą rezultatem wspólnej strategii wycofywania gotówki. Podob-
nie, dzięki jednolitym procedurom akceptacji kart w punktach usługowo - handlo-
wych (POS) znacznie uproszczone zostaną szkolenia personelu i obniżone zostanie 
ryzyko błędów.  Spójne, jednolite ramy prawne dla rozstrzygania sporów i procedu-
ry obsługi transakcji wyjątkowych przyczynią się również do oszczędności w zakre-
sie kosztów personelu back officowego. Duży akceptant odnotuje również znaczne 
oszczędności w kosztach terminali, procedur akceptacji kart oraz infrastruktury 
dzięki jednolitej aplikacji software’owej SEPA, jak również usunięciu wielu terminali 
i wprowadzeniu wspólnego terminala działającego na wspólnych standardach. 

Dodatkowymi korzyściami są: wykorzystanie jednolitej wewnętrznej platformy 
ePOS/ EftPos, która obsługiwać będzie płatności dla wszystkich państw i umożliwi 
wspólne systemy dla usług takich jak doładowywanie telefonów komórkowych 
(MTU), dynamiczna konwersja waluty (DCC) i płatność rachunków (BP). To wyeli-
minuje specyficzne systemy krajowe. Transgraniczna ekspansja biznesu nie będzie 
już dłużej powstrzymywana. Złożone relacje bankowe agentów rozliczeniowych 
ulegną redukcji, ponieważ SEPA umożliwi łączne przyjmowanie kart płatniczych dla 
transakcji w euro. Operacje treasury będą przetwarzane bardziej wydajnie, a proce-
sy back officowe ulegną uproszczeniu w efekcie wprowadzenia wspólnego systemu 
rozliczeń i rozrachunków dla wszystkich państw Strefy Euro.  

W końcu, liczba banków oferujących usługi rozliczeniowe zwiększy się, podobnie jak 
liczba nowych usług i produktów. Równolegle oddzielenie systemów kartowych od 
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podmiotów przetwarzających transakcje wpłynie na utworzenie wielu nowych 
wyspecjalizowanych procesorów – podmiotów przetwarzających transakcje, 
wcześniej połączonych z systemami kartowymi. To zaś prowadzić powinno do 
otwarcia rynku przetwarzania, zwiększonej konsolidacji i obniżenia opłat za 
transakcje dzięki ekonomii skali. 

 

14.4 Korzyści dla biznesu 

 

Duże międzynarodowe korporacje od dawna poszukiwały tańszych i lepszych 
rozwiązań dla przetwarzania płatności w ramach rynków krajowych i europej-
skich. SEPA dostarcza zestaw takich właśnie rozwiązań. 
 
Te korporacje są samowystarczalne i ściśle współpracują z bankami w celu stwo-
rzenia wysoce wydajnych procesów płatniczych w ich krajowych rynkach. Jednak 
wielu z nich pragnie dalszych udoskonaleń: jednolitego dostępu i wzrostu stopnia 
standaryzacji, automatyzacji i centralizacji umożliwiających racjonalizację co 
spowoduje redukcję kosztów. Pojedyncze banki oraz wspólnoty bankowe będą 
wprowadzać kompletne usługi oparte o system SEPA w celu spełnienia potrzeb 
klientów. 
 
Istnienie wielu różnych krajowych systemów i formatów płatniczych tworzy 
znaczne przeszkody dla firm chcących rozwinąć działalność na rynkach zagra-
nicznych. Dostępność płatniczych standardów infrastruktury SEPA otwiera nowe 
możliwości rozszerzenia działalności poza granicami kraju. 
 
Firmy utrzymujące konta do obsługi lokalnych płatności w innych krajach euro-
pejskich będą mogły scentralizować je. Obecne różnice między krajowymi i 
transgranicznymi płatnościami w ramach SEPA zostaną wyeliminowane. 
 
Wprowadzenie standardów komunikatów XML ISO 20022 - Formatu Danych SE-
PA- pozwala na racjonalizację, co z kolei oznacza obniżenie kosztów związanych 
z utrzymaniem różnych krajowych formatów płatności i powiązanych kosztów IT, 
włączając administrację systemami.  
 

Format danych SEPA poprzez przyjęcie nowych standardów usprawnia również 
uzgadnianie rachunków. Normy te obejmują na przykład specjalne odniesienia do 
strony zleceniodawcy i standardową długość informacji o płatności. Wszystkie stro-
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ny w łańcuchu przetwarzania płatności są zobowiązane do przekazania niezmienio-
nych informacji o przelewie od zleceniodawcy (inicjator) do odbiorcy płatności (be-
neficjent). Aby spełniać oczekiwania klientów, Format SEPA będzie aktualizowany 
corocznie, zgodnie z przyjętym i przewidywalnym harmonogramem.  
 
Jednolite okresy rozrachunku i procedury dla transakcji wyjątkowych dla wszystkich 
krajów europejskich w znaczący sposób zmniejszą dzisiejsze trudności. Dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych (PSD), które ma być wdrożona do prawa krajowego 
państw członkowskich UE w listopadzie 2009, przyczyni się do dalszego zwiększe-
nia pewności i przewidywalności prawnej w płatnościach. 
 
„Payment factories” – zautomatyzowane centra płatnicze to firmy dostarczające 
usługi związane z płatnościami na skalę przemysłową dla klientów takich jak przed-
siębiorstwa, banki i izby rozrachunkowe i inne. Realizacja zintegrowanego rynku 
płatności euro zwiększy tendencję do outsourcingu płatności. SEPA umożliwia po-
zyskanie dodatkowo znacznych wolumenów płatności przez „Payment factories”, 
które z kolei wygenerują skalę i zakres korzyści dla swoich klientów. 

 

Liczba umów bankowych dla dokonywania i otrzymywania płatności może zostać 
skonsolidowana. Banki będą oferować rozszerzony zasięg i wsparcie dla operacji o 
zasięgu całej SEPA, zmniejszając koszty administracyjne i zwiększając efektywność. 
 
Więcej informacji o tym jak przygotować firmę do funkcjonowania w SEPA, do-
stępnych jest w publikacji EPC „SEPA for Business”, dostępnej 
www.europeanpaymentscouncil.eu.  
 

14.5 Korzyści dla administracji publicznej 
 
Informacje o korzyściach wypływających z wdrożenia SEPA dla administracji pu-
blicznej zawarte są w rozdziale 16 "SEPA i dalej: rola sektora publicznego". 
 
 
 

 

 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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15. BUDOWA ŚWIADOMOŚCI I GOTOWOŚCI NA SE-
PA PO STRONIE KLIENTA  

 

15.1. Na jakim etapie klienci są teraz? 
 
Tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich użytkowników usług 
płatniczych, takich jak przedsiębiorstwa, akceptanci, SMEs, administracja 
publiczna i konsumenci SEPA osiągnie sukces. Na koniec 2008 roku świado-
mość SEPA na stronie klienta nie była wysoka. 
 
Według SEPA Survey 2008, 84 procent przedsiębiorstw oraz organizacji sektora 
publicznego zna inicjatywę SEPA. Jednak 79 procent z nich utworzyła zespołu ds. 
SEPA, a 80 procent nie ma strategii SEPA. Z badań wynika, iż pomimo dużej zna-
jomości SEPA, rzeczywista świadomość rynku na temat wpływu, skutków i po-
tencjalnych korzyści SEPA jest niska, więc gotowość rynku do SEPA również jest 
niska. 
 
Tylko 15% uczestników ankiety już rozpoczęła wdrażanie SEPA. 75 procent re-
spondentów oświadczyło, że zamierza wdrożyć SEPA w ciągu dwóch lat. Więk-
szość spodziewa się dalszego wykorzystania dotychczasowych przelewów do 
2013 roku. 
 

 Znajomość SEPA jest identyfikowana przez posiadanie wiedzy o projekcie 
SEPA, tzn. znajomość jest postrzegana jako pierwszy etap w kierunku 
świadomości i gotowości do wdrożenia SEPA 

 Świadomość SEPA jest zdefiniowana jako posiadanie wiedzy i uznanie 
wpływu SEPA na procesy płatnicze, jak również identyfikacja potencjal-
nych kosztów i korzyści, jakie pochodzą z SEPA. 

 Gotowość do SEPA jest definiowana jako rozpoczęcie lub zakończenie 
konkretnych działań w celu zapewnienia spójności ze zmieniającymi się 
płatnościami. Ostatecznie korporacje będą gotowe wdrożyć SEPA, gdy 
wszystkie obecne płatności elektroniczne w euro, staną się płatnościami 
SEPA. 
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Autorzy SEPA Survey 2008 odkryli, że SEPA nie jest priorytetem wśród przedsię-
biorców, wydaje się, że ze względu na brak poczucia pilności. Przywoływane 
przez respondentów powody braku poczucia pilności to w głównej mierze:  

 Stosunkowo niski priorytet SEPA w porównaniu do innych wewnętrznych 
projektów (27 procent)  

 Brak uzasadnienia biznesowego (16 procent)  

 Brak akceptowalnego rozwiązania bankowego (74 procent) 

Ponadto, powodami tej raczej biernej postawy użytkowników są: 

 Obecna sytuacja w zakresie płatności jest uważana za wystarczającą lub 
nawet lepszą niż ta oferowana przez SEPA. 

 Obecne portfolio SEPA jest niekompletne - wdrożenie Dyrektywy w spra-
wie usług płatniczych (PSD) i SEPA Direct Debit zaplanowano na listopad 
2009.  

 Płatności w ramach procesu organizacyjnego firmy są zawsze krytyczne, 
ale bardzo rzadko uznawane są za podstawowy biznes. Innymi słowy: bez 
wyraźnej zachęty, inne projekty będą zawsze miały wyższy priorytet.  

 Obecnie nie ma bezpośrednich konsekwencji dla firm, które nie biorą 
udziału w SEPA (brak przygotowania nie jest sankcjonowany prawnie).  

15.2 Stworzenie zespołu SEPA 

Należy znaleźć sposób, aby podnieść świadomość użytkowników SEPA i poczu-
cie pilności. Banki w dalszym ciągu będą odgrywały ważną rolę w przekazywaniu 
swoim klientom koncepcji SEPA w oparciu o atrakcyjne oferty i produkty. Poli-
tyczni promotorzy SEPA mają możliwość ułatwienia użytkownikom zmiany na 
SEPA. Administracja publiczna powinna być katalizatorem dla przyjęcia instru-
mentów płatniczych SEPA (patrz rozdział „SEPA i dalej: Rola Sektora Publiczne-
go). Dostawcy technologii, oprogramowania, procesorzy i konsulting powinni 
wspierać rozwój nowych, efektywnych kosztowo produktów i usług, które uła-
twią użytkownikom usług płatniczych szybką migrację do SEPA.  
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Klienci staną się bardziej aktywni. Zalecane jest, aby jako pierwszy krok, 
indywidualne firmy i publiczna administracja utworzyły dedykowane ze-
społy SEPA. 

Zgodnie z SEPA Survey 2008, 60 procent respondentów uważa, że SEPA może 
oznaczać duże szanse biznesowe. Jednak 48 procent respondentów nie jest w 
stanie oszacować potencjalnych korzyści finansowych, jakie przyniesie wprowa-
dzenie SEPA i konsekwentnie nie może zbudować uzasadnienia biznesowego dla 
SEPA. 

Ponadto, 65 procent uczestników badania potwierdza, że SEPA będzie miała du-
ży wpływ na ich codzienne płatności. Jednak 42 procent respondentów nie jest w 
stanie oszacować inwestycji niezbędnych do wdrożenia rozwiązań SEPA, np. do 
dostosowania istniejących procesów i systemów (więcej informacji na temat 
skutków wdrożenia SEPA w wewnętrznych procesach można znaleźć w publika-
cjach EPC "SEPA dla firm" i "SEPA dla sektora publicznego" dostępnych na 
www.europeanpaymentscouncil.eu). 

Utworzenie wyspecjalizowanego zespołu SEPA umożliwi przedsiębiorstwom i 
agencjom rządowym określenie korzyści i kosztów związanych z wdrażaniem 
SEPA i oceną wpływu na systemy wewnętrzne. Jasność w tych kwestiach ułatwi 
zamówienie najbardziej odpowiednich rozwiązań SEPA oferowanych przez banki 
i dostawców technologii. Te kroki powinny zaowocować implementacją projek-
tów na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw oraz jednostek rządowych. 

EPC także zachęca użytkowników do czynnego brania udziału w ewolucji 
schematów płatności i ram funkcjonowania SEPA. 

Wszyscy partnerzy są zachęcani do konsultacji w ramach Forów Użytkowników 
SEPA ustanowionych w ramach środowisk krajowych.  Każda organizacja działa-
jąca na szczeblu europejskim i reprezentująca interesy poszczególnych użytkow-
ników jest zaproszona do uczestniczenia w Forum Użytkowników SEPA na 
szczeblu EPC. Użytkownicy mają możliwość wzięcia udziału w publicznych kon-
sultacjach, prowadzonych przez EPC (informacje na temat toczących się konsul-
tacji można znaleźć na stronie www.europeanpaymentscouncil.eu).  

 

Zacznij – już teraz.  

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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16. SEPA I KROK DALEJ: ROLA ADMINISTRACJI PUBLICZ-

NEJ W SEPA  

 

Administracja publiczna, podobnie jak przedsiębiorstwa, (patrz: poprzedni 
rozdział) będzie czerpać korzyści z wdrażania innowacyjnych produktów płat-
niczych SEPA. Innowacja procesów płatniczych, np. migracja płatności urzę-
dowych z papierowych i gotówkowych jest postrzegana jako ważny element 
tworzenia nowoczesnej infrastruktury. Skutkiem tego będzie ograniczenie 
kosztów, stworzenie wydajnej struktury operacyjnej, a przede wszystkim po-
prawa jakości usług publicznych. 

Jednak jeżeli chodzi o sektor publiczny, polityczni promotorzy SEPA postrze-
gają SEPA nie tylko jako środek do modernizacji systemów płatniczych, ale 
również jako możliwość do zrewolucjonizowania usług administracji publicznej 
w 21. wieku. 

16.1 Promowanie elektronicznego rynku wewnętrznego 

Komisja Europejska oczekuje, że SEPA będzie wpływać nie tylko na przemysł 
płatniczy i powiązane z nim usługi urzędowe. SEPA będzie platformą, na której 
rozwiązania e-administracji, takie jak e-faktury, e-zamówienia, e-płatności, 
podpis elektroniczny i e-usługi w odniesieniu do podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych będą dalej rozwijane. 

Zgodnie z tymi oczekiwaniami Komisja powtórzyła ostatnio, iż jej ambicją jest 
wypełnienie luk w jednolitym wspólnym rynku, zwłaszcza w sektorze usług. 
Odnosi się to w szczególności do upraszczania procedur, redukcji ciężarów 
administracyjnych, promocji trans granicznego dostępu do rynku, w szczegól-
ności w zakresie zamówień publicznych w oparciu o interoperacyjne standar-
dy.  
 
Inicjatywa SEPA stanowi przykład rozwoju ogólnoeuropejskich standardów 
technologicznych. W ten sposób SEPA powinna posłużyć jako katalizator 
rozwoju wspólnych standardów będących bazą ulepszonych usług elektro-
nicznej administracji.   
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Harmonizacja rozwiązań e-administracji oraz rozwój technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych (ICT) powinny przyczynić się do bardziej efektywnej 
promocji usług publicznych przy jednoczesnym rozwoju wspólnego rynku i 
społeczeństwa informacyjnego. To natomiast jest głównym celem inicjatywy 
Komisji Europejskiej „i2010”.  

Celami tej inicjatywy jest:  

 Stworzenie europejskiej przestrzeni informacyjnej, tzn. prawdziwego 
jednolitego rynku dla gospodarki cyfrowej, tak aby w pełni wykorzystać 
ekonomię skali oferowaną przez 500- milionowy rynek konsumentów 
europejskich.   

 Wzmocnienie innowacji i inwestycji w badania ICT, biorąc pod uwagę,  
że technologie informacyjno- komunikacyjne to podstawa rozwoju go-
spodarki.  

 Promocja usług publicznych i jakości życia europejskiego społeczeństwa 
informacyjnego.  

Według Komisji Europejskiej, ICT ma potencjał do otwarcia jednolitego rynku z 
korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw oraz władz publicznych. Swobodny 
przepływ wiedzy i innowacji powinien być promowany jako "piąta swoboda" w 
ramach jednolitego rynku. UE powinna polepszyć warunki ramowe innowacji, 
w szczególności społeczeństwa informacyjne, poprzez przyspieszenie ustana-
wiania standardów interoperacyjnych i przejście do wspólnego w szerszym za-
kresie. 

Ponadto Komisja w zakresie implementacji ICT zamierza zająć się wymogami, 
lukami i niespójnościami, jakie mogą wynikać z różnych krajowych ram praw-
nych. Komisja będzie również zachęcać państwa członkowskie, aby na bieżąco 
śledziły zmiany technologiczne. Zapewni to sprawne funkcjonowanie elektro-
nicznego rynku wewnętrznego.  

 

16.2 Korzyści standaryzacji 

SEPA może wypromować wspól-
ne normy dotyczące różnych 
usług oferowanych przez agencje 
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rządowe w całej Europie. Może ona odegrać ważną rolę w dostarczeniu wspól-
nych rozwiązań w obszarze wspólnej polityki, podczas gdy inwestycje mogą 
być dzielone a korzyści transformacji procesów realizowane. Taki rozwój może 
znacząco obniżyć koszty wdrożenia nowych procesów i generować efektyw-
ność kosztową sektora publicznego.  

16.3 Zwiększenie potencjału zamówień publicznych 

SEPA może także odgrywać ważną rolę w obszarze zamówieniach publicz-
nych, np. w zakupie towarów, usług i ro-
bót publicznych przez rządy i organy 
administracji publicznej. Zamówienia 
publiczne w UE są według najnowszych 
dostępnych danych kluczowym sekto-
rem gospodarki europejskiej, szacowane 
w sumie na około 1,5 bilionów euro lub 16 
procent unijnego PKB. Otwarcie rynków zamówień może znacznie zwiększyć 
konkurencyjność i zmniejszyć wydatki rządowe. 

EPC zaleciło, aby standardy SEPA wymogiem w każdym procesie zamówień 
publicznych podczas dostarczania usług płatniczych w administracji publicznej 
w strefie euro. 

16.4 Budowanie masy krytycznej 

SEPA stanie się rzeczywistością kiedy krytyczna ilość transakcji zmigruje z 
obecnych krajowych systemów płatności na nowe instrumenty paneuropej-
skie. Ten cel można osiągnąć jedynie, gdy główni gracze w środowisku płatno-
ści (tacy jak administracja publiczna) staną się klientami SEPA. 

 

Przeniesienie płatności dokonanych przez organy administracji publicznej do 
SEPA nie tylko znacznie przyczyni się do stworzenia masy krytycznej, ale do-
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datkowo spowoduje przyjęcie instrumentów SEPA przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów. Biorąc pod uwagę szersze korzyści dla społeczeństwa, publicz-
na administracja powinna odegrać znaczącą rolę w nadawaniu właściwego 
tempa  migracji poprzez stanowienie przykładu dla wszystkich użytkowników 
usług płatniczych. 
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17. KLIENCI- WEZWANIE DO DZIAŁANIA 

 

SEPA jest największą, bezprecedensową inicjatywą płatniczą w Europie i 
prawdopodobnie na świecie. Program o tej wielkości i skali nie może być zaim-
plementowany tylko połączonymi siłami Komisji Europejskiej, EBC i EPC. Aby 
projekt był równie udany jak wprowadzenie euro, w jego wdrażanie zaanga-
żować się muszą wszyscy użytkownicy: rządy, administracja publiczna, akcep-
tanci, przedsiębiorstwa, organizacje handlu i konsumentów oraz dostawcy 
płatności.   

 Pozytywna komunikacja: wykorzystaj ten dokument lub wyciągi z niego do pozytyw-
nego przekazania wiadomości SEPA zarówno wewnętrznie i zewnętrznie do wszystkich 
tych stron, na które Twoim zdaniem będzie miała wpływ SEPA.  

 Ocena i reagowanie na wpływ: przeprowadź ocenę wpływu SEPA na biznes, admini-
strację, techniczne i operacyjne aspekty przetwarzania płatności w ramach swojej orga-
nizacji.  

 Ocena i wykorzystanie z możliwości: SEPA to nie tylko zlecony odgórnie projekt infra-
strukturalny. Wykorzystaj zmianę i ponownie oszacuj i uruchom produkty, usługi, pro-
cesy i platformy do poprawy efektywności i wartości dodanej dla firmy. 

 Wyznacz kierownika projektu SEPA: Wyznacz specjalisty odpowiedzialnego za koor-
dynację wszystkich aspektów wdrażania SEPA i pełniącego funkcję kontaktową dla 
wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych komunikacji SEPA.  

 Zbuduj i wdrażaj plan SEPA: Niech Twój Zespół SEPA skonstruuje plan implementacji 
SEPA, który będzie aktualizowany w miarę wdrażania systemów i ram SEPA przez EPC.  

 Wspieraj krajową strukturę koordynującą wdrażanie SEPA: Współpracuj w organiza-
cją koordynującą wdrażanie SEPA na szczeblu krajowym.  

 Bądź na bieżąco: jak w przypadku projektu euro, SEPA będzie generować wiele doku-
mentów, nowe rulebooki i ramy, jak również szczegółowe normy i specyfikacje. Te do-
kumenty będą musiały zostać zrozumiane przez tysiące osób, które pracują w sektorze 
płatności. 

 

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat inicjatywy SEPA i EPC należy od-
wiedzić stronę: www.europeanpaymentscouncil.eu  
 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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Aby zrealizować wizję SEPA wymagane jest pozyskanie wszystkich zainte-
resowanych stron, w szczególności w strefie euro. 



 

PL                                                                                   65 

18. JAK SPRAWIĆ, ABY SEPA STAŁA SIĘ SUKCESEM  

 

Wizji SEPA nie da się zrealizować jedynie dzięki istnieniu wysokiej jakości sys-
temów i standardów, podobnie jak unia monetarna UE nie powstała jedynie 
dzięki istnieniu banknotów i monet euro.  

Zdecydowana większość użytkowników nigdy nie wnosiła o zastąpienie krajo-
wych instrumentów płatniczych instrumentami SEPA. SEPA nie jest procesem 
napędzanym przez rynek. SEPA jest europejską inicjatywą integrującą rynki, 
zainicjowaną przez Unię Europejską w celu generowania makroekonomicz-
nych korzyści i innowacji technologicznych. 

Makro-ekonomiczne korzyści w przypadku decyzji inwestycyjnych mogą nie 
być kluczowym czynnikiem dla poszczególnych przedsiębiorstw i publicznej 
administracji. Nawet biorąc pod 
uwagę znaczne korzyści z roz-
wiązań płatniczych SEPA, należy 
przyznać, że istniejące aplikacje 
płatnicze są ogólnie postrzegane 
jako dobrze działające. Innymi 
słowy, klienci mogą mieć inne 
priorytety niż modernizacja pro-
cesów 
 płatności. 
 
SEPA jest europejską inicjatywą integrującą rynki, zapoczątkowaną przez Unię 
Europejską – nie jest procesem napędzanym siłami rynku. Dlatego tak  istot-
nym jest, aby polityczni promotorzy SEPA tworzyli zachęty niezbędne do uła-
twienia tych przemian dla klientów. 
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Rola KOMISJI EUROPEJSKIEJ:  

 Zapewnienie dalszego zaangażowania rządów UE w realizację SEPA. 

 Tworzenie odpowiedniego środowiska prawnego i regulacyjnego dla in-
strumentów SEPA. 

 Zapewnienie wsparcia na skalę porównywalną do wprowadzenia euro.  

Rola RZĄDÓW PAŃSTW UE:  

 Przewodnictwo w krajowych Komitetach SEPA wraz ze wszystkimi in-
nymi uczestnikami, łącznie z krajowymi bankami centralnymi, jak to 
uczyniono w przypadku wprowadzenia euro  

 Zapewnienie jednolitej transpozycji Dyrektywy w sprawie usług płatni-
czych (PSD) do 1 listopada 2009  

 Promowanie i wspieranie wdrażania SEPA przez administrację publiczną 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Pozyskanie administra-
cji publicznej ma zasadnicze znaczenie, jako sektora publicznego gene-
rującego ponad 20 procent ruchu płatności w UE  

 Wspólne ustalenie dat zakończenia migracji sektora publicznego do in-
strumentów płatniczych SEPA 

 Alokacja środków na wdrożenie SEPA oraz migrację w budżetach rocz-
nych  

 Wymaganie zastosowania standardów SEPA w zamówieniach publicz-
nych na usługi umożliwiające bankom dostarczenie usług płatniczych 
SEPA do każdej administracji publicznej w obszarze SEPA  

 Opracowanie i wdrożenie zachęt, które ułatwią przejście z lokalnych in-
strumentów płatności do SEPA- takich jak np. ulgi podatkowe dla pre-
kursorów 

 W razie potrzeby ułatwienie dalszego stosowania istniejących zgód po-
lecenia zapłaty w ramach Systemu Polecenia Zapłaty SEPA.  
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Rola EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO:  

 Zróżnicowanie wymogów dot. raportowania statystycznego, ustano-
wionych przez poszczególne krajowe banki centralne, stanowi barierę 
rozwoju koncepcji jednego wspólnego rynku płatności i musi zostać jak 
najszybciej usunięte.   

 W przypadku przyjęcia euro uruchomiono znaczny budżet na cele ko-
munikacji. Porównywalna kampania komunikacyjna powinna wspierać 
wprowadzenie SEPA.  

 

 

W tym momencie sukces SEPA zależy - przede wszystkim - od dalszego za-
angażowania i praktycznego wsparcia politycznych promotorów tego pro-
jektu. 
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19. SEPA- PLAN DALSZYCH DZIAŁAŃ  

 

 

Idąc dalej, EPC koncentruje się na elementach dodatkowych, projektowanych 
w celu rozszerzenia możliwości w zakresie wdrażania instrumentów płatni-
czych SEPA. W odpowiedzi również na wnioski środowisk biznesowych, prace 
trwają obecnie w następujących obszarach:  

19.1 Komunikacja pomiędzy bankiem a klientem 

Ostatecznie, wynik transakcji płatniczej musi być przekazany przez bank do 
klienta. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem elektronicznego 
lub papierowego raportu (raporty, powiadomienia i wyciągi z rachunku), który 
informuje klienta banku o transakcjach płatniczych dotyczących jego rachun-
ku.  

ISO opracowuje niezbędne normy do umożliwienia rozwoju jednolitych komu-
nikatów sprawozdawczych dla transakcji SEPA. EPC rozważa możliwość stwo-
rzenia wytycznych dla szerokiego stosowania komunikatów w SEPA. 

19.2 Kanały E&M 

EPC obecnie opracowuje elektroniczne i mobilne kanały inicjacji płatności SE-
PA, włączając w to niezbędne standardy i wymogi dotyczące bezpieczeństwa. 
To pozwoli klientom zainicjować płatności SEPA online lub za pośrednictwem 
telefonu komórkowego. 
 

19.3 Faktury elektroniczne 
 
Elektroniczne fakturowanie - lub e-fakturowanie - to rozwiązanie umożliwiają-
ce bezpieczną wymianę faktur elektronicznych oraz odpowiednich danych 
pomiędzy dostawcami i nabywcami, obejmująca uaktualnienia systemów 
sprzedaży i zamówień. Celem elektronicznego fakturowania jest usprawnienie 
administracji procesami obciążeń i płatności przez wyeliminowanie obsługi 
papierowej zarówno dla kupców jak i dostawców. E-faktury mogą być archiwi-
zowane w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia i obniża koszty ich prze-
glądu gdy jest to konieczne. E-fakturowanie jest stosunkowo nową koncepcją 
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z  nielicznymi przykładami władz lokalnych czy przedsiębiorców korzystają-
cych z niego.  
 

Stworzenie europejskiego standardu e-faktur nie należy do EPC. EPC ściśle 
monitoruje postępy prac eksperckiej grupy utworzonej przez Komisję Europej-
ską, która ocenia teraz możliwości zbudowania Europejskich Ram Funkcjono-
wania Elektronicznych Faktur.  

Niektórzy uważają, że dostępność standardu e-fakturowania zachęciłaby do 
implementacji systemów SEPA użytkowników, w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 
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20. SŁOWNICZEK  

 

Termin Definicja 

ACH Automated Clearing House- Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa 

ATM Automated Teller Machine- bankomat 

Bank Identifier Code 
(BIC) 

8 lub 11 znaków kodu ISO przyznanych przez SWIFT i używanych 
do identyfikacji instytucji finansowej w transakcji finansowych (ISO 
9362) 

CIT Cash-in-transit company- firmy zajmujące się transportem gotówki 

Clearing Proces przekazywania, w niektórych przypadkach, potwierdzania 
zleceń płatniczych przed dniem rozliczenia, w tym ewentualnie 
kompensacji instrukcji i ustanowienie ostatecznej pozycji w rozli-
czeniach 

Clearing and Settle-
ment 

Mechanism (“CSM”) 

Clearing and Settlement Mechanisms- mechanizmy rozliczeniowo- 
rozrachunkowe. Mechanizm rozliczeń i rozrachunków został opisa-
ny w ramach CSM. Aby uzyskać więcej informacji prosimy spraw-
dzić dokument "SEPA CSM praktykami rynkowymi", opublikowany 
przez Europejską Rada ds. Płatności 
(www.europeanpaymentscouncil.eu / Knowledge Bank) 

Direct Debit Collection „Kolekcja” jest częścią bezpośredniego polecenia zapłaty, począw-
szy od kolekcji zainicjowanej przez wierzyciela do momentu jej za-
kończenia poprzez normalne obciążenie rachunku dłużnika lub do 
momentu zakończenia przez odrzucenie, zwrot lub refundację. 

EMV Europay MasterCard Visa program wdrożenia Mikropreocesora i 
PIN dla bezpieczeństwa transakcji kartowych   

EPC European Payments Council - Europejska Rada ds. Płatności  

EU European Union - Unia Europejska 

Eurosystem Eurosystem składa się z Europejskiego Banku Centralnego i Narodo-
wych Banków Centralnych państw, które przyjęły euro 

Euro Area W 2009 strefa Euro – 16 państw, w których walutą jest euro 

Funds W transakcji płatniczej oznacza gotówkę, pieniądz bankowy i pie-
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niądz elektroniczny, zostało to zdefiniowane w Dyrektywie 
2000/46/WE. 

IBAN Rozszerzona wersja podstawowego numeru rachunku bankowego 
(BBAN) przeznaczona do wykorzystania w skali międzynarodowej. 
IBAN jednoznacznie identyfikuje indywidualne konto w konkret-
nych instytucjach finansowych w danym kraju (ISO 13616). 

ISO International Organisation for Standardisation- Międzynarodowa 
Organizacja Standaryzacji 

SECA Single Euro Cash Area- Jednolity Obszar Gotówki Euro 

Single Euro Payments 
Area 

(SEPA) 

Definicja SEPA jest częścią EPC Roadmap 2004-2010, zatwierdzo-
nego przez plenarne EPC w grudniu 2004. Jednolity Obszar Płatno-
ści Euro (SEPA) jest obszarem, w którym zarówno obywatele jak i 
przedsiębiorcy oraz inni uczestnicy obrotu gospodarczego mogą 
dokonywać i otrzymywać płatności w euro, na terenie Europy, za-
równo transgraniczne, jak i w granicach państw, według takich sa-
mych prostych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań, bez wzglę-
du na położenie. SEPA obejmuje wszystkie państwa członkowskie 
UE oraz Islandię, Norwegię, Liechtenstein i Szwajcarię. SEPA bę-
dzie również obejmować terytoria, które są uważane za część Unii 
Europejskiej zgodnie z artykułem 299 Traktatu Rzymskiego: Mar-
tynika, Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Gibraltar, Azory, 
Maderę, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla i Wyspy Alandzkie. 

SEPA payment instru-
ments 

Paneuropejskie instrumenty płatnicze dla płatności w euro, które do-
starczone zostaną przez banki w ramach programu SEPA 

SEPA payment scheme Zasady i praktyki dla prowizji i operacji instrumentu płatniczego 
SEPA, zatwierdzone na poziomie międzybankowym w konkuren-
cyjnym środowisku 

SEPA Business to 
Business Direct Debit 
Scheme 

SEPA Business to Business Direct Debit Scheme jest systemem 
płatniczym dotyczącym dokonywania płatności polecenia zapłaty 
całej SEPA przez klientów biznesowych: dłużników, wierzycieli, jak 
określono w SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Rule-
book. 

SEPA Core Direct Debit 
Scheme 

SEPA Direct Debit Core jest instrumentem płatniczym regulowa-
nym przez system SEPA Direct Debit Scheme Core. Za pomocą te-
go instrumentu dokonuje się zapłaty w euro w na obszarze całej 
SEPA z rachunków bankowych na inne rachunki bankowe określo-
ne w Core SEPA Direct Debit Scheme Rulebook. 

SEPA Credit Transfer SEPA Credit Transfer Scheme jest system płatniczym służącym do 
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Scheme wykonywania przelewów bankowych w całej SEPA, jak określono 
w SEPA Credit Transfer System Rulebook. 

Stakeholders Banki (i ich stowarzyszenia oraz infrastruktury), ich klienci (i ich 
stowarzyszenia), a także nadzór. 

Settlement Akt który zwalnia obowiązki w odniesieniu do transferu środków po-
między bankiem wierzyciela i dłużnikiem banku. 

Terms and Conditions Ogólne terminy i warunki banku i jego klientów, które mogą zawierać 
dyspozycje dotyczące ich praw i obowiązków. Takie dyspozycje mogą 
być również zawarte w specjalnej umowie. 

Target 2 Przygotowany przez Eurosystem do zastąpienia TARGET (Trans-
European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer 
system- Transeuropejski Ekspresowy System Rozrachunku Brutto 
w Czasie Rzeczywistym). 

(EPC) White Paper Biała Księga-Dokument, który stanowił podwaliny SEPA i wyzna-
czył plan działania dla SEPA w 2002r.  

 

 


