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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 
 

Zadania zespołu w 2014 r.  

1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 – 

ustalonych i zgłoszonych przez KGU  i zaakceptowanych przez NBP: 

1.1 ustanowienie nowego parametru COT na g.18:00 dla zleceń wysłanych 

komunikatem MT202 na KDPW; 

1.2 zmiana definiowania wybranych zleceń jako międzybankowe poprzez 

utworzenie nowego statusu uczestnika „w trakcie fuzji”; 

1.3 zmiana związana z rozpoczęciem uczestnika KDPW_CCP w systemie 

SORBNET2; 

2. Konsultacje z KGU zmian wdrażanych przez KDPW w obsłudze rozrachunków 

pieniężnych w systemie SORBNET2, polegających na otwarciu rachunku w 

SORBNET2 dla KDPW_CCP i dokonywaniu rozrachunku części operacji obecnie 

wykonywanych przez rachunek KDPW w SORBNET2; 

3. Zespół współpracował z KIR w zakresie płatności Loro. 

4. Wydzielenie z KGU SORBNET2 odrębnej Grupy roboczej ds. obsługi Loro  

w systemie ELIXIR, której przewodniczącą została p. Monika Szeworska z KIR:  

Konsultacje w zakresie  poszerzenia funkcjonalności systemu ELIXIR dotyczącej 

obsługi płatności loro i pokrycia pod MT103:  

1/  poszerzenie istniejących rozwiązań o dystrybucję informacji o klientach LORO 

obsługiwanych przez poszczególne banki  (stworzenie bazy danych  

o korespondentach loro i klientach loro) 

2/ rozważenie możliwości standaryzacji struktury wymiany danych  

5. Realizacja ankiety - COT (cut off time) w kontekście rozliczeń KDPW  

i NBP/SORBNET2. 

Dwukrotnie przesłana do banków ankieta nie przyniosła rozwiązania problemu. 

Kontynuacja w 2015 r. 

6. Inne spawy wynikające z bieżącej współpracy.  

Przede wszystkim: 
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1/omówienie propozycji procedur awaryjnych dla systemu SORBNET2 – szczególnie 

z uwzględnieniem awarii mających miejsce po godz. 15 00 – kontynuacja w 2015r. 

7. Wdrożenie zmian (na wniosek KGU SORBNET2) w obsłudze płatności via system 

ELIXIR w dzień Wigilii 24.12 każdego roku – rezygnacja z III sesji ELIXIR. 

 

 

 

 

Beata.Krajewska 

e-mail: Beata.Krajewska@mbank.pl 

tel. 22 829 08 28 

 

mailto:Beata.Krajewska@mbank.pl
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Grupy roboczej ds. regulacji płatniczych 

 

 

Zadania zrealizowane w 2014 r.  

1. Wdrożenie zmian w Regulaminie KIR w zakresie zmian w obsłudze Elixir w Wigilię. 

2. Wdrożenie materiału informacyjnego Zalety schematu polecenia przelewu SEPA – 

tekst jest dostępny na stronach NBP. 

3. Powstał Zespół interdyscyplinarny ds. SecuRe Pay. 

4. Przygotowano w ramach Zespołu interdyscyplinarnego materiał dla banków w 

zakresie SecuRe Pay do akceptacji KNF. 

5. Powstał Zespół interdyscyplinarny ds. PSD 2. 

6. Wsparcie prac Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA w związku ze zbliżającym się 

terminem migracji SEPA dla krajów spoza strefy Euro. 

7. Temat procedur awaryjnych dla Sorbnet – został przekazany do realizacji do 

odpowiedniego Zespołu roboczego działającego przy RdUP. 

8. Włączenie się do prac nad PAD – w ramach Zespołu bankowości detalicznej i rynków 

finansowych. 

9. Aktywnie opiniowano poszczególne projekty zmian do PSD2. 

10. Powstały dwa dokumenty dot. ujemnych stóp procentowych – memorandum. 

11. Przygotowano prezentację nt aktualnych zmian prawnych w obszarze płatności – stan 

na koniec sierpnia 2014. 

12. Uczestniczyliśmy w opiniowaniu i pracach nad dokumentami NBP w zakresie opisów 

do wytycznych dla nowej statystyki. 

 

 

 
 

Przygotowała: Grażyna Gaczoł 

e-mail: grazyna.gaczol@ingbank.pl 

tel: (022) 820 4567, 695860078 
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Grupy roboczej ds. standaryzacji dokumentów bankowych 
 

 

 

 

 

1. Przekazanie wniosku w sprawie nowelizacji normy PN-F 01101:2007; Bankowość i 

pokrewne usługi bankowe. Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej 

(WP) do Komitetu Technicznego nr 271 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. 

Bankowości.  

 

2. Prace nad skróconą nazwą podmiotów prawnych – inicjatywa zgłoszona przez  

G. Gaczoł. Prace zawieszone do czasu wyjaśnienia kwestii z autorką propozycji. 

 

3. Działania na bieżąco na podstawie zgłaszanych inicjatyw bankowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowałi:  

Elżbieta Oleszczuk 

e-mail: roza@zbp.pl  

tel: (22) 48 68 139 

 

Marcin Wiśniewski 

e-mail: Marcin.Wisniewski@ge.com 

 

mailto:roza@zbp.pl
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Grupy roboczej ds. obrotu gotówkowego 
 

 

W roku 2014 Zespół zrealizował zadania przyjęte w Harmonogramie prac na 2014 r., w tym  

aktywnie współpracował z Narodowym Bankiem Polskim oraz Polską Organizacją Firm 

Obrotu Gotówkowego (POFOG) w zakresie optymalizacji procesów obrotu gotówkowego 

 

1. Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie: 

 sprawnego wdrożenia monet wykonanych z nowego stopu oraz zmodernizowanych 

banknotów waluty polskiej, 

 wdrożenia pilotażowego, a następnie pełnego  systemu wspomagającego 

zaopatrywanie banków komercyjnych w walutę polską (SESCM). 

 funkcjonowania obrotu gotówkowego w Polsce, z uwzględnieniem podmiotów 

zewnętrznych, którym banki na podstawie przepisów art. 6a Prawa bankowego,  

powierzyły  wykonywanie określonych czynności obrotu gotówkowego. 

 zmiany warunków przechowywania „depozytu NBP”, w tym o możliwość 

przechowywania depozytu NBP w miejscach świadczenia usług przez podmioty 

zewnętrzne,  

 uzgadniania stanowiska środowiska bankowego w związku z procesami 

przygotowywanymi przez NBP  (np. w związku ze zmianą przepisów, 

pozyskiwaniem danych). 

2. Dążenie do wypracowania nowoczesnego modelu obrotu gotówkowego w Polsce,                                        

z uwzględnieniem nowych technologii  

 

 

 

 
Przygotowała: Ewa Pieczyńska 

e-mail: ewa.pieczynska@pekao.com.pl 

tel. 22 524 88 75;  601 363 539 

mailto:ewa.pieczynska@pekao.com.pl
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2 
 

 

Zadania Grupy w 2014 r. można podzielić na następujące główne tematy: 

1. Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie rozwoju systemu TARGET2, 

- opiniowanie modyfikacji systemu planowane do wdrożenia w listopadzie 2015 r. 

2. Analiza problemów w zarządzaniu płynnością na rachunku w systemie TARGET2: 

- zorganizowaliśmy serię spotkań w celu analizy specyficznych problemów związanych z 

zarządzaniem płynnością na platformie TARGET2, 

- w wyniku analiz i dyskusji Grupa opracowała usprawnienie, polegające na 

umożliwieniu złożenia gotówki w PLN na zabezpieczenie kredytu intra-day w systemie 

TARGET2; wdrożenie wymaga zmiany przepisów EBC. 

3. Współpraca międzybankowa w zakresie usprawniania rozliczeń. 

- wsparcie w przygotowaniu testów awaryjnego zasilania subkont dla rozliczenia systemu 

Euro Elixir;    

 

 

 

 

 

 

 
Maciej Mikołajun 

e-mail: Maciej.Mikołajun@pkobp.pl  

tel.: +48 22 521 87 64 
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Grupy roboczej ds. Loro w systemie Elixir 

 

1. Grupa została powołana w drugiej połowie 2014 roku. 

2. W grudniu 2014 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy, na którym omówione 

zostały podstawowe zasady obsługi transakcji loro w systemie Elixir i wypracowane 

zostały dwa modele zmian. Na bazie ustaleń podjętych podczas spotkania, po stronie 

uczestników przeprowadzona została wstępna analiza, mająca na celu ustalenie 

preferowanego modelu. W oparciu o wyniki analiz przez KIR podjęte zostały prace 

nad dokumentacją techniczną nowego rozwiązania - zakłada ono stworzenie w 

systemie Elixir dodatkowych komunikatów, stanowiących odwzorowanie 

MT103/103+. MT202 i MT202cov. 

 

 

 
Monika Szeworska 

e-mail: monika.szeworska@kir.pl 
tel. 22 545 53 36  

 

Angelika Janiszewska 

e-mail: angelika.janiszewska@kir.pl 

tel. 22 545 53 33  
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Grupy roboczej ds. podstawowego rachunku bankowego 

 

 

 

W związku z decyzją Zarządu ZBP oraz pracami nad tematem dostępu do podstawowych 

usług bankowych na forum UE, Zespół zawiesił prace do momentu ewentualnej publikacji 

aktu normatywnego regulującego to zagadnienie.  
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Sprawozdanie z prac za 2014 r. 

Grupy roboczej ds. wdrażania EURO w Polsce. 

 

 

Do czasu nowych ustaleń NBP i Rządu nie przewiduje się prac Zespołu. 

 

 

 


