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Formy rozliczeń pieniężnych – polecenie 

przelewu 

Polecenie przelewu – zlecenie uznaniowe, polegające 

na dyspozycji dłużnika obciążenia jego rachunku 

kwotą zobowiązania i uznania nią rachunku 

wierzyciela 

 

Dłużnik Wierzyciel 
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Formy rozliczeń pieniężnych – 

polecenie przelewu 

Drogi realizacji polecenia przelewu w Polsce w podziale na waluty 

• PLN 

– płatności detaliczne 

– natychmiastowe: SORBNET 

– Rozliczenia korespondenckie 

• EUR 

– EuroELIXIR  

– TARGET2-NBP, SORBNET-EURO 

– rozliczenia korespondenckie 

• Pozostałe waluty  

– rozliczenia korespondenckie 
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Formy rozliczeń pieniężnych – polecenie 

zapłaty 

Polecenie zapłaty – zlecenie obciążeniowe, polegające na 

dyspozycji wierzyciela obciążenia rachunku dłużnika 

kwotą należności i uznania nią rachunku wierzyciela 

Dłużnik Wierzyciel 

• Podstawa stosowania - zgoda na obciążanie rachunku  

• Możliwość odmowy realizacji obciążenia (przez bank dłużnika) 

• Możliwość odwołania realizacji obciążenia (przez dłużnika) 
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Formy rozliczeń pieniężnych – polecenie 

zapłaty 

Osoba fizyczna 

 nie prowadząca 

działalności gosp. 

 

Pozostałe  

podmioty 

Maksymalna  

kwota 
1 000 EUR* 50 000 EUR* 

Możliwość  

odwołania 

 

30 dni  

kalendarzowych 

 

5 dni  

roboczych 

* przeliczone na PLN według kursu średniego EUR, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w 

ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne 

Polecenie zapłaty w Polsce - ograniczenia 

Zmiana zasad od października 2012 r. – zw. z wejściem w życie zapisów ustawy 

o usługach płatniczych (koniec okresu dostosowawczego) 
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Rozliczenia międzybankowe i systemy 

rozrachunkowe w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na bazie www.nbp.pl 

  

bru tto   

bru tto   

netto 
  

Płatności  
wysokokwotowe 

  

N B P 
  

SORBNET   

TARGET2 
  

Sys temy rozliczeń detalicznych   

ELIXIR   EuroELIXIR   

s alda  
netto   

T2-NBP 

  

STEP2   

  

Systemy depozytowo  -rozrachunkowe 
papierów wartościowych   

  
KDPW   RPW   

netto 

EACHA 
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System EuroELIXIR 

  

 

ELIXIR® 

system rozliczeń detalicznych netto w PLN 

Data uruchomienia: kwiecień 1994 r. 
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System ELIXIR® 

Obsługiwane instrumenty: 

I. Komunikaty uznaniowe 

• polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 

• składki ZUS 

• płatności podatkowe 

• płatności LORO i pokrycie na MT103 

• czek rozrachunkowy 

II. Komunikaty obciążeniowe 

• polecenie zapłaty/GOBI 

• czek gotówkowy 

III. Komunikaty informacyjne i reklamacyjne 
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System ELIXIR® - ogólna charakterystyka 

• Schemat działania – instrumenty uznaniowe 
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System ELIXIR® - ogólna charakterystyka 

• Schemat działania – instrumenty obciążeniowe 
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System ELIXIR® -  
harmonogram sesji (ST nr 8) 

I. Standardowy harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zlecenia 12n (ZUS) poza międzyoddziałowymi 

• 21:00 (D-1) – 21:00 (D) 

I przebieg II przebieg III przebieg 

Otwarcie wejścia 16:00 (D-1) 9:30 13:30 

Zamknięcie wejścia 9:30 13:30 16:00 

Przetwarzanie, rozliczenie 9:30 – 10:30 13:30 – 14:30 16:00 – 17:00 

Rozrachunek w NBP 10:30 – 11:00 14:30 – 15:00 17:00 – 17:30 

Raporty (gwarancja rozrachunku) 11:00 (11:45) 15:00 (15:45) 17:30 (18:15) 
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System ELIXIR® - ogólna charakterystyka 

Mechanizm gwarancji rozrachunku – procedura inicjowana w 
momencie, gdy na rachunku bieżącym danego uczestnika rozliczeń 
ELIXIR® nie ma wystarczających środków na pokrycie zobowiązań 
wyliczonych zgodnie z przekazanymi przez KIR S.A. do NBP 
zbiorami wynikowymi z danej sesji 

 

• DSP NBP dokonuje blokad na rachunkach uczestników 

• DSP NBP przekazuje do KIR S.A. plik z limitami 

• KIR S.A. wycofuje wybrane zlecenia 

• KIR S.A. przekazuje nowe zbiory wynikowe do NBP  
i uczestników 

 

• Rezultat: dokonanie rozrachunku w ramach ustalonych przez 
NBP limitów bez konieczności wykluczania „uczestnika-
winowajcy” z rozliczeń 
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System EuroELIXIR 

  

 

EuroELIXIR 

system rozliczeń detalicznych netto w EUR 

Data uruchomienia: marzec 2005 r. 
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Dotychczasowa typologia rozliczeń: 

• krajowe 

• transgraniczne 

 

Nowa typologia rozliczeń:  

• wewnątrzsystemowe – 

pomiędzy uczestnikami jednego 

systemu rozliczeniowego 

• międzysystemowe – pomiędzy 

uczestnikami różnych systemów 

rozliczeniowych 

Uczestnik S2 
Uczestnik EE Uczestnik EE 

Kategorie rozliczeń w systemie EuroELIXIR 
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Rozliczenia wewnątrz i międzysystemowe 

Rozliczenia wewnątrzsystemowe 

• schematy rozliczeń  

- Credeuro (XCT) – format SWIFT MT103 

- SEPA (SCT) – format XML ISO20022 

• wymiana komunikatów w ramach systemu EuroELIXIR 

Rozliczenia międzysystemowe 

• schematy rozliczeń 

- SEPA (SCT) – format XML ISO20022 

• wymiana komunikatów z zewnętrznymi systemami rozliczeniowymi 

- STEP2 - rola KIR S.A. jako operatora technicznego NBP 

- EACHA – bezpośrednia współpraca izb rozliczeniowych EOG 

Rozrachunek wszystkich kategorii płatności inicjowany przez KIR S.A. 

na platformie SSP TARGET2 
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System EuroELIXIR – schemat działania 
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System EuroELIXIR 

Obsługiwane instrumenty: 

I. Komunikaty uznaniowe 

• polecenie przelewu Creduro 

• polecenie przelewu SEPA 

II. Komunikaty obciążeniowe 

• polecenie zapłaty SEPA - projekt 

 Każdy instrument to: 

– Odrębne mechanizmy przetwarzania 

– Niezależne tabele routingu 

– Odmienny zasięg adresacji 
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EuroELIXIR – rodzaje rozliczeń 

Polecenie przelewu Credeuro (XCT) 

• w latach 2005 – 2011 rozliczenia zapewniające w Polsce 

spełnienie wymogu zdolności odbioru (receiver capability) – system 

EuroELIXIR jako entry point dla płatności  systemu STEP2 

• od grudnia 2011 r. – rozliczenia o charakterze wyłącznie 

wewnątrzsystemowym 

• Standard bazowy – MT 103 (SWIFT) 

• Format komunikatów: etykietowy lub przecinkowy 

MT MT 

*. txt 

MT 
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EuroELIXIR – rodzaje rozliczeń 

SEPA Credit Transfer  

• Brak kategorii entry point – baza to tabele uczestników 

• Wspólne sesje rozliczeniowe i rozrachunkowe z XCT EuroELIXIR 

• Paneuropejski zasięg płatności – połączenie z systemem STEP2 

oraz z systemami EACHA (Equens, VocaLink) 

• Standard bazowy: ISO20022 XML – zgodny z SEPA 

• Format komunikatów: XML, przecinkowy (ew. etykietowy) 

     połączenie z mechanizmem konwersji w aplikacji EuroELIXIR-OK 

XML 
XML XML 

*. txt 

XML EACHA 
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SEPA Credit Transfer 

 Komunikaty SEPA Credit Transfer 

• Polecenie przelewu – podstawowa uznaniowa instrukcja płatnicza  

• Zwrot – instrukcja zwrotu środków po rozrachunku transakcji 

pierwotnej 

• Żądanie odwołania płatności – instrument umożliwiający  

- przed rozrachunkiem komunikatu pierwotnego - anulowanie 

złożonej wcześniej instrukcji płatniczej  

- po rozrachunku komunikatu pierwotnego – wystąpienie do 

uczestnika odbiorcy o zwrot transakcji pierwotnej i środków  

• Negatywna odpowiedź na żądanie odwołania płatności 

• Informacja o odrzuconych płatnościach – informacja o 

odrzuceniu płatności przez system rozliczeniowy 
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Harmonogram sesji EuroELIXIR 

 

 

 

 

 

• W ramach każdego przebiegu dokonywane jest rozliczenie i  

rozrachunek komunikatów wewnątrzsystemowych (XCT, SCT) i 

międzysystemowych (SCT) 

• Przebieg I i II – rozrachunek w dniu D 

• Przebieg III – rozrachunek w dniu D (wewnątrzsystemowe)  

  rozrachunek w dniu D+1 (międzysystemowe) 

I przebieg II przebieg III przebieg 

Otwarcie wejścia  15:30 (D-1)  08:30  12:00 

Zamknięcie wejścia  08:30  12:00  15:30 

Przetwarzanie, rozliczenie  08:30 – 09:30  12:00 – 12:30  15:30 – 16:30 

Rozrachunek   09:30 – 10:30  12:30 – 13:30  16:30 – 17:40 
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SEPA Direct Debit 

Zlecenia obciążeniowe w EUR, krajowe bądź transgraniczne 

w obszarze SEPA, inicjowane przez wierzyciela na 

podstawie wyrażonej przez dłużnika zgody na obciążanie 

rachunku. 

• Dematerializacja zgody (MRI - Mandate Related Information) 

• Dane zgody w każdym komunikacie obciążeniowym 

• Rodzaje dystrybucji zgody: 

- CMF (aktualnie obowiązujący) 

- DMF 

• Brak ograniczenia kwoty pojedynczego zlecenia 

• Pre-notyfikacja min. 14 dni kalendarzowych 

• Możliwość odrzucenia/odwołania/anulowania zleceń przed i po 

przeprowadzeniu rozrachunku – zestaw tzw. R-messages 
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SEPA Direct Debit a krajowe Polecenie 

Zapłaty 

Polecenie Zapłaty SEPA Direct Debit 

Max. kwota 1000 EUR/50000 EUR - 

Odwołanie 

30 dni kalendarzowych/ 

5 dni roboczych 

auth.: 8 tygodni 

unauth.: 13 miesięcy 

Dystrybucja zgody Typ mieszany CMF(DMF) 

Wygaśnięcie zgody Brak (tylko cofnięcie) 36 miesięcy nieaktywności 

SDD względem krajowego Polecenia Zapłaty 
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System EuroELIXIR 

  

 

Express ELIXIR 
 

system rozliczeń płatności natychmiastowych 

(SRPN) w PLN 

 

Data uruchomienia: kwiecień 2012 r. 
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Kontekst globalny 

Z przeprowadzonych badań rynku wynika,  

że ponad połowa (53%) respondentów 

byłaby skłonna skorzystać z usługi 

płatności natychmiastowych, przy czym 

20% badanych wyraziło zdecydowaną 

chęć realizowania płatności w czasie 

rzeczywistym 

 

Rozwój technologiczny oraz globalizacja obrotu 

gospodarczego wpływają istotnie na zmiany potrzeb klientów 

sektora bankowego i instytucji płatniczych – coraz silniej 

zaznacza się m.in. potrzeba realizowania płatności w czasie 

rzeczywistym 
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Rozwój systemu Faster Payments - 

VocaLink 

W sektorze bankowym pierwsze rozwiązanie tego typu 

zaproponowała brytyjska Izba Rozliczeniowa VocaLink, która w 

2008 r. uruchomiła w Wielkiej Brytanii system Faster Payments 

Pierwotnie system Faster Payments gwarantował realizację 

transakcji w czasie do 4 godzin. Obecnie transakcje realizowane 

są maksymalnie w ciągu 15 sekund, a system ten obsługuje także 

płatności mobilne (Immediate Mobile Payments)  

W ciągu dwóch lat działania tego systemu wolumen transakcji w 

relacjach międzybankowych, jak i wartość obrotów uległy 

podwojeniu. Płatności realizowane w czasie rzeczywistym 

obecnie stają się więc naturalnym kierunkiem rozwoju 

systemów płatniczych w Europie 
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Izba prowadzi prace nad wdrożeniem 

SRPN 

Izba realizuje działania w 

zakresie  wdrożenia 

Systemu Rozliczeń 

Płatności 

Natychmiastowych (SRPN) 

– banki będą mogły 

zaoferować klientom 

możliwość wysyłania i  

otrzymywania płatności w 

czasie rzeczywistym 

 

System SRPN 
stanowi infrastrukturę 

teleinformatyczną, która 

pozwala w 

wystandaryzowany 

sposób wymieniać 

przelewy pomiędzy 

Uczestnikami oraz 

realizuje funkcje związane 

z rozliczaniem 

płatności  
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System rozliczeń płatności 

natychmiastowych (SRPN) 

W grudniu 2011 roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uzyskała 

zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na 

prowadzenie Systemu SRPN, natomiast w styczniu 2012 

roku podpisała z NBP umowę o prowadzenie rachunku 

powierniczego dla potrzeb SRPN w systemie SORBNET 

Zastosowany mechanizm rozliczania zleceń, działający w 

oparciu o rachunek powierniczy prowadzony przez NBP w 

systemie SORBNET, eliminacja ryzyka systemowego i 

kredytowego dla uczestników Systemu oraz możliwość 

składania bezpośrednich zleceń w trybie 24/7/365 to 

podstawowe cechy funkcjonowania Systemu Rozliczeń 

Płatności Natychmiastowych, które stanowią o 

innowacyjności wdrażanego przez KIR S.A. rozwiązania 
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Innowacyjne rozwiązanie 

 Bezpośredni przelew z rachunku bankowego nadawcy 

na rachunek bankowy odbiorcy  

 Natychmiastowa realizacja płatności bez konieczności 

oczekiwania na sesję systemu ELIXIR  

 Możliwość realizacji poleceń przelewu w scenariuszu  

real-time w trybie 24/7/365 

 Obsługa pojedynczej transakcji nie będzie dłuższa niż 

15 sekund dla 99% transakcji 

 Technologia Web Services/XML (format komunikatów 

XML zgodny z normą ISO 20022) 
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Kontekst regulacyjny 

 System Rozliczeń Płatności Natychmiastowych jest 

podlegającym prawu polskiemu prawnym powiązaniem 

pomiędzy Uczestnikami Systemu, w ramach którego 

będą obowiązywać wspólne zasady, w tym zasady 

przeprowadzania rozrachunku międzybankowego 

 Do Systemu mają zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami 

 Podmiotem prowadzącym System jest Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A.  
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Schemat funkcjonowania 

Systemu 

Bank nadawca 

 
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Interfejsy dostępowe 

 

 

 

  

typu ELIXIR XML 

Moduły 

centralne 

Systemu 

Bank odbiorca 

system SORBNET 

Klient Klient 

Systemy 

wewnętrzne 

KIR S.A. 
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Podstawowe informacje o SRPN 

 SRPN umożliwia wymianę Komunikatów pomiędzy 

Uczestnikami w sposób pozwalający na natychmiastową 

realizację zlecenia przelewu 

 Z usług SRPN będą mogły korzystać banki będące 

Uczestnikami Systemu 

 W SRPN są realizowane płatności w złotych polskich 

 SRPN realizuje zlecenia przelewu z Limitem Transakcji 

(Limit Systemowy, Limit jednostki Uczestnika) 

 Brak obsługi transakcje typu ZUS i US w tej wersji 

systemu 

 Brak obsługi Poleceń Zapłaty 
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Rozliczenie płatności w Systemie będzie 

realizowane w modelu depozytowym 

 Rozliczenie płatności w Systemie jest realizowane w modelu 

depozytowym, z wykorzystaniem środków pieniężnych 

zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym. Rachunek 

Rozliczeniowy jest rachunkiem o charakterze powierniczym 

prowadzonym dla KIR S.A. na potrzeby SRPN w systemie 

SORBNET przez NBP 

 Uczestnicy Systemu będą wpłacać na Rachunek Rozliczeniowy 

środki pieniężne, których kwota będzie ustalana odrębnie przez 

każdego Uczestnika i będzie uzależniona od szacowanych 

obrotów z tytułu przelewów natychmiastowych  

 Każdy przelew przychodzący do danego Banku zwiększa 

dostępne saldo dla tego Banku, każdy przelew wychodzący 

zmniejsza dostępne saldo 

 Raporty rekoncyliacyjne 
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Dostępność Uczestników 

 Do realizacji transakcji konieczna jest dostępność obu 

jednostek Uczestników, zarówno nadającej jak i 

odbierającej 

 Dostępność nadawania oznacza możliwość 

niezwłocznego przekazania zlecenia płatniczego 

przyjętego od klienta banku do SRPN 

 Dostępność odbierania oznacza możliwość: 

 natychmiastowej autoryzacji transakcji oraz  

 natychmiastowego udostępnienia środków 

pieniężnych odbiorcy płatności po otrzymaniu 

informacji o realizacji płatności w SRPN 

 Tabele dostępności 
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Wybrane parametry jakościowe 

 Zakładany czas obsługi pojedynczego komunikatu:  

 90% komunikatów w czasie do kilku sekund  

 Zakładane jest udostępnienie środków klientowi przez 

Bank Odbiorcę natychmiast po odebraniu komunikatu 

„uznaj Rachunek”.  

 Zakładany czas przetworzenia transakcji od momentu 

wysłania przelewu do potwierdzenia zakończenia 

procesu (wysłanie komunikatów wyślij, odbierz)  

 90% transakcji w czasie do 15 sekund  

 Zakłada się, że Bank będzie mógł zgłosić reklamację 

jeśli nie otrzyma potwierdzenia wykonania przelewu lub 

odmowy w ciągu 5 minut  
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Standard wymienianych Komunikatów 

 SRPN umożliwia wykonywanie operacji (wysyłanie 

komunikatów) w 2 formatach: 

 ISO 20022  - standard komunikatów finansowych 

bazujący na XML stosowany m.in. w usługach 

SWIFT, SEPA 

 Przecinkowy – własny format komunikatów 

tekstowych opracowany na podstawie formatu 

wykorzystywanego w systemie ELIXIR i 

dostosowany do potrzeb SRPN 

 Każdy Uczestnik może wymieniać komunikaty z SRPN 

tylko w jednym standardzie zarówno dla funkcji 

wysyłania, jak i odbierania płatności 
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Produkcyjne  

uruchomienie Systemu 

SRPN z pełną 

funkcjonalnością 

Harmonogram 

 

Uruchomienie Systemu 

SRPN z pierwszymi 

Uczestnikami 

podłączonymi do 

SRPN 

II kwartał 

Kwiecień  
 

Udostępnienie 

Systemu SRPN 

do testów z 

bankami 

Marzec 
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SRPN dla klientów banków 

System Rozliczeń 

Płatności 

Natychmiastowych  

to nowa usługa w ofercie 

banków i nowe 

możliwości dla 

korporacji i ich klientów 
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Nowa usługa w ofercie banku  

 Pojawienie się możliwości wysłania / otrzymania przelewu w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego 

 

 Dodatkowa opcja w internetowym serwisie transakcyjnym 

 Realizacja poprzez serwis telefoniczny / IVR 

 Przelew z rachunku w oddziale banku 

 

 Natychmiastowa informacja o realizacji lub odrzuceniu przelewu  

pewność rozliczeń 

 Transakcja wykonywana w praktyce w ciągu kilkunastu sekund 

 

 Możliwość wykonania i otrzymania przelewu niezależnie od pory 

dnia/ tygodnia / roku  i niezależnie od dotychczasowego systemu 

rozliczeń ELIXIR (uwarunkowana jednak dostępnością stron 

Transakcji) 

Dostępność w 

poszczególnych 

kanałach w gestii 

banku 
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Korzyści i nowe zastosowania Systemu 

SRPN 

Skrócenie czasu 

realizacji płatności, 

dostępność w trybie 

ciągłym, niezależnie od 

harmonogramu sesji 

rozliczeń systemu 

ELIXIR 

Realizacja płatności 

możliwa w dniu 

wymagalności bez 

opóźnień  

zminimalizowanie 

ryzyka naliczania 

opłat karnych (jednak 

zależnie od 

możliwości prawnych 

i technologicznych 

strony odbierającej) 

Błyskawiczne zasilenie 

rachunku wybranej 

osoby w sytuacji 

awaryjnej: możliwość 

podjęcia gotówki przez 

odbiorcę natychmiast 

po nadaniu przelewu 

(np. bankomat) 

Realizacja płatności 

możliwa w dniu 

wymagalności bez 

opóźnień - 

zminimalizowanie 

ryzyka naliczania 

opłat karnych (jednak 

zależnie od 

możliwości prawnych 

i technologicznych 

strony odbierającej) 

Natychmiastowy 

przelew na rachunek 

sprzedawcy przy 

zakupach 

internetowych  

szybsza realizacja 

zamówienia 

Płynne regulowanie 

zobowiązań pomiędzy 

kontrahentami/klientami 

dla klientów 

korporacyjnych 
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SWIFT 

  

 

SWIFT 

globalna platforma komunikacyjna do realizacji 

międzynarodowych operacji finansowych  
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SWIFT - globalna platforma komunikacyjna do 

realizacji międzynarodowych operacji finansowych  

Banki  

(Utworzenie - 1973) 

IMI's  

(1992) 

MA-CUG (2001) 

Insurance IMI's  

(2001) 

Government 

institutions  

(2001)  

Trustees(1990) 

Broker-dealers  

(1987) 

Payment 

systems (1987) 

Clearing &Settlement 

systems (1987)  

Depositories (1987) 
Securities MI's 

(2000) 
Treasury 

Counterparties  

(1998) 
Payments MI's 

(1998) 

SCORE (2007) 

Stock Exchanges  

(1987) 
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4,4 mld komunikatów na rok 

10,060 klientów 

210 krajów 

Ponad 1,500 pracowników 

Średni dzienny wolumen 17.99 million komunikatów 

Maksymalny dzienny wolumen 19.9 million komunikatów 

SWIFT liczby 
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• SWIFT Service Bureau (SSB) – pośrednictwo w elektronicznym 

przesyłaniu komunikatów do/z sieci SWIFTNet z/do siedziby 

Klienta, umożliwiające dostęp do usług i rozwiązań w sieci 

SWIFTNet 

• SWIFT Service Partner (SSP) – wsparcie techniczne przy 

realizacji projektów informatycznych związanych z infrastrukturą 

dostępową do sieci SWIFTNet klienta  

Usługi SWIFT KIR S.A. 
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Zakres usług oferowanych  

w ramach SWIFT Service Bureau KIR 

• Przesyłanie komunikatów MT w ramach usługi FIN 

• Przesyłanie plików FileAct: 

Przelewy krajowe 

Raporty  

Faktury, inne 

• Dostęp do innych usług w SWIFTNet i systemów 

rozliczeniowych, np. Target2, SORBNET2 
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Rynek usług SWIFT 

 
• Banki zainteresowane częściowym lub całkowitym outsourcingiem 

dostępu do SWIFTNet lub  możliwością skorzystania z 

dodatkowych rozwiązań biznesowych 

• Instytucje finansowe - działające na rynku funduszy 

inwestycyjnych, dla których proponowana jest usługa SWIFTNet 

Funds – rozwiązanie pozwalające na standaryzację i 

automatyzację przepływów biznesowych powiązanych z 

dystrybucją funduszy inwestycyjnych (agenci transferowi, domy 

maklerskie, TFI, OFE i inne), 

• Przedsiębiorstwa - zainteresowane uproszczeniem komunikacji 

z instytucjami finansowymi oraz usprawieniem zarządzania 

gotówką poprzez wprowadzenie rozwiązań SWIFTNet for 

Corporates (polskie przedsiębiorstwa obsługiwane przez co 

najmniej kilka banków).  
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OGNIVO 

  

 

OGNIVO 
 

elektroniczna wymiana informacji 

 

Data uruchomienia: marzec 2007 r. 
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OGNIVO 

• OGNIVO to narzędzie umożliwiające elektroniczną wymianę informacji, 

określane również jako Witryna do wymiany informacji w szczególności 

związanych z rozliczeniami 

• OGNIVO jest aplikacją internetową (Web) składającą się z wielu 

dedykowanych modułów, w tym: 

- Moduł reklamacji i zapytań 

- Moduł monitoringu sald 

- Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty 

- Moduł awaryjnego kopiowania BIF 

- Moduł dot. przenoszenia rachunków/usług płatniczych 

- Moduł Informacji wyprzedzającej 

• Dostęp do usługi przez sieć Internet 

• Produkcyjne uruchomienie nastąpiło 1 marca 2007 r. 
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OGNIVO 

• Moduł reklamacji i zapytań 

- elektroniczna wymiana zapytań i reklamacji pomiędzy bankami, ZUS, 

Pocztą Polską i KIR S.A. 

- zapytania są przesyłane na podstawie dedykowanych formularzy 

zgłoszeń, w których opracowano zakres przekazywanych informacji  

- Bilix 

• Moduł monitoringu sald 

- jest rozwiązaniem nowoczesnym, łatwym w obsłudze,  

- aktualizacja pozycji następuje po każdej zmianie pozycji salda 

- moduł obowiązkowy dla banków, bezpośrednich uczestników systemów 

rozliczeniowych ELIXIR i EuroELIXIR od 8 czerwca 2009 

• Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty 

- obsługa procesów związanych z przyjęciem lub odrzuceniem zgody 

(odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty 

- moduł umożliwia na przesłanie elektronicznego obrazu zgody/odwołania 

polecenia zapłaty do banku dłużnika (Płatnika) 
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OGNIVO 

• Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF 

- obsługa procesów związanych z eksportem/importem plików BIF na/z 

bramkę FTP  

- moduł obowiązkowy dla banków bezpośrednich uczestników systemów 

rozliczeniowych ELIXIR i EuroELIXIR od 8 czerwca 2009 

- umożliwia obsługę realizowanych komunikatów płatniczych w sytuacjach 

awaryjnych tj: awaria dedykowanej sieci 

• Moduł dot. przenoszenia rachunków/usług płatniczych 

- służy do elektronicznej wymiany informacji związanej z przenoszeniem 

rachunku / usług płatniczych klienta 

- moduł zgodnie z rekomendacją ZBP został uruchomiony 1 stycznia 2010 

- aktualnie z modułu aktywnie korzysta 29 banków 

• Moduł Informacji wyprzedzającej 

- pozwala na  oferowanie przez Bank swoim klientom usługi otrzymywania 

informacji o przychodzących płatnościach na najbliższą sesję 

rozliczeniową systemu ELIXIR® jeszcze przed dokonaniem rozrachunku 

na dany przebieg 
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UCZESTNICY 

• W OGNIVO uczestniczy: 

- 50 banków, w tym wszystkie banki spółdzielcze 

- Centrala ZUS oraz 42 oddziały ZUS 

- Poczta Polska (od 7 września 2009) 

- KIR S.A. 

• Usługa jest oferowana tym podmiotom, które głównie 

współpracują z bankami 

 



Dziękuję za uwagę 

Wioletta Szwaja 

Linia biznesowa płatności natychmiastowe 

tel. (22) 545 56 87  

wioletta.szwaja@kir.com.pl 


