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Us³ugi p³atnicze banków – polecenia przelewu
Celem artyku³u jest przedstawienie warunków realizacji poleceñ przelewu po transpozycji do
polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy w sprawie us³ug p³atniczych z 2007 r., a tak¿e
wprowadzonego w Polsce w 2012 r. innowacyjnego systemu natychmiastowych poleceñ przelewu Express ELIXIR. W artykule przedstawiono korzyœci dla klientów banków, wynikaj¹ce z przyjêcia w 2011 r. ustawy o us³ugach p³atniczych, jeœli chodzi o szybkoœæ i przejrzystoœæ dokonywania przelewów, zarówno transgranicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i krajowych. Scharakteryzowano te¿ system natychmiastowych poleceñ przelewu Express ELIXIR
udostêpniony bankom w czerwcu 2012 r. przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹. W marcu 2014 r.
us³ugê tê oferowa³o 8 banków. G³ówne wnioski: Jednolity Obszar P³atnoœci w Euro jako samoregulacja sektora bankowego oraz regulacje Unii Europejskiej wprowadzone w latach 1997–2014
pozwoli³y zmniejszyæ op³aty za przelewy transgraniczne w EOG oraz nadaæ im przejrzystoœæ
i skróciæ czas ich realizacji. Krajowa Izba Rozliczeniowa systematycznie rozszerza us³ugi rozliczeniowe dla banków. W 2012 r. wprowadzi³a system Express ELIXIR, umo¿liwiaj¹cy dokonywanie
przelewów natychmiastowych w czasie rzeczywistym. W artykule zastosowano metodê analityczno-opisow¹, opieraj¹c siê na analizie literatury przedmiotu, dyrektyw i rozporz¹dzeñ unijnych oraz danych liczbowych.

Bank payment services – credit transfers
The purpose of this paper is to present the conditions of realizing of credit transfers in European
Union and fast credit transfers – Express ELIXIR – in Poland. This article presents main rules of
Payment Services Directive (PSD) which was implemented to Polish law in 2011, benefits for bank
customers regarding the transparency of conditions for cross-border in European Economic Area
and internal credit transfers, and the maximum time taken to execute these transfers. It also presents the analysis of the innovative bank’s payment services in Poland – real-time credit transfer
service called Express ELIXIR. This system was introduced in June 2012 by The National Clearing
House (KIR). By March 2014 eight banks in Poland were offering this service. The main conclusions are as follows: Single European Payment Area – self-regulation of banking sector, European
Union directives and regulations introduced in 1997–2014 – have ensured transparency for consumers and fee and execution time reduction of credit transfers in European Economic Area. In Poland, KIR has been systematically developing its services. In 2012 it has introduced Express
ELIXIR – the system which enables clearing immediate payments. Research method applied include the analysis of scientific papers, European legislation, and statistical data.
Keywords: Payment service directive, credit transfer, SEPA, Express ELIXIR
Klasyfikacja JEL: G21, F360
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Wprowadzenie
W krajach Unii Europejskiej, w tym równie¿ w Polsce, polecenie przelewu,
tj. polecenie bankowi przez d³u¿nika obci¹¿enia jego rachunku okreœlon¹ kwot¹
i uznania t¹ kwot¹ rachunku wierzyciela, jest powszechnie stosowan¹ form¹ rozliczeñ. W globalizuj¹cym siê coraz bardziej œwiecie szybkoœæ dokonywania przelewów ma wielkie znaczenie. Od lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Unia Europejska
podejmuje dzia³ania w celu poprawy warunków realizacji przelewów, w tym szybkoœci ich dokonywania, wyznaczaj¹c jednoczeœnie standardy w zakresie ochrony
klientów banków. Ich efektem s¹ kolejne dyrektywy, wprowadzane te¿ do prawa
polskiego, maj¹ce zapewniæ klientom szybki, pewny i tani transfer œrodków pieniê¿nych. Celem artyku³u jest charakterystyka us³ug p³atniczych banków dotycz¹cych wykonywania poleceñ przelewu, w szczególnoœci transgranicznych,
oraz zasad funkcjonowania natychmiastowych przelewów Express ELIXIR wprowadzonych do polskiego systemu bankowego w 2012 r.

1. Podstawy prawne realizacji przelewów
Od 24 paŸdziernika 2012 r. obowi¹zuj¹ce w Polsce zasady œwiadczenia us³ug
p³atniczych s¹ konsekwencj¹ transpozycji do polskiego prawa Dyrektywy
nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (wesz³a
w ¿ycie 25 grudnia 2007 r.) w sprawie us³ug p³atniczych w ramach rynku wewnêtrznego (Payment Services Directive – PSD). Pañstwa cz³onkowskie mia³y obowi¹zek
dostosowaæ prawo krajowe do przepisów dyrektywy do 1 listopada 2009 r. W Polsce prace nad jej implementacj¹ trwa³y jednak znacznie d³u¿ej, gdy¿ dopiero
19 sierpnia 2011 r. przyjêto ustawê o us³ugach p³atniczych, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 24 paŸdziernika 2011 r. Jednoczeœnie art. 168 ustawy okreœla³, ¿e dostawcy
us³ug p³atniczych maj¹ 12 miesiêcy na dostosowanie swojej dzia³alnoœci do wymogów zapisów zawartych w dzia³ach II i III ustawy, dotycz¹cych obowi¹zków
informacyjnych dostawców oraz praw i obowi¹zków stron umowy o œwiadczenie
tych us³ug.
Ustawa ta reguluje stosunki miêdzy dostawcami us³ug p³atniczych a ich u¿ytkownikami (zleceniodawcami/beneficjentami p³atnoœci). G³ównymi dostawcami
us³ug p³atniczych na polskim rynku s¹ banki. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dyrektywa,
a w œlad za ni¹ ustawa, dopuszcza do œwiadczenia tego typu us³ug podmioty inne
ni¿ banki/instytucje kredytowe. S¹ nimi nowe na rynku finansowym krajowe instytucje p³atnicze (wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego) i biura
us³ug p³atniczych (wymagany wpis do rejestru prowadzonego przez KNF), ró¿-
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ni¹ce siê zakresem œwiadczonych us³ug. Jako odrêbne podmioty ustawa wymienia
kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe (niezbêdne zawiadomienie KNF o œwiadczeniu tego typu us³ug). SKOK-i zosta³y wyodrêbnione w ramach tzw. opcji narodowej
(dyrektywa zawiera ich 25), pozwalaj¹cej na wy³¹czenie stosowania niektórych
przepisów dyrektywy, np. dotycz¹cych spe³niania przez okreœlone podmioty wymogów przewidzianych dla instytucji p³atniczych i biur us³ug p³atniczych.
Rejestr us³ug p³atniczych prowadzony przez KNF wed³ug stanu na 24 marca 2014 r.
obejmowa³ 1413 podmiotów, w tym 19 krajowych instytucji p³atniczych, 56 SKOK-ów
i 1338 biur us³ug p³atniczych (por. tab. 1).
Jedn¹ z kilku us³ug p³atniczych1 zdefiniowanych w ustawie jest wykonywanie transakcji p³atniczych, okreœlonych jako zainicjowana przez p³atnika lub odbiorcê wp³ata, transfer lub wyp³ata œrodków pieniê¿nych. A zatem wykonywanie
us³ug polecenia przelewu, czyli transferu œrodków pieniê¿nych zainicjowanych
przez p³atnika, w tym przelewów bankowych, bêd¹cych przedmiotem artyku³u,
jest regulowane przez tê ustawê.
Tabela 1. Liczba dostawców us³ug p³atniczych w Polsce zarejestrowanych w latach
2011–2014
Kategoria
Krajowe instytucje p³atnicze
Biura us³ug p³atniczych

2011

2012

2013

0

3

16

2014
0

2011–2014*
19

2

1001

281

54

1338

SKOK-i

55

1

0

0

56

Razem

57

1005

297

54

1413

* W 2014 r. stan na 24 marca

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [KNF, 2014].

Warto wskazaæ, ¿e pierwsza dyrektywa nr 97/5/WE w odniesieniu do realizacji przelewów, dotycz¹ca jednak tylko przelewów transgranicznych do kwoty
50 tys. EUR, zosta³a uchwalona w 1997 r. Dyrektywa ta oraz rozporz¹dzenie
nr 2560/2001 (WE) w sprawie p³atnoœci transgranicznych mia³y na celu poprawê
jakoœci œwiadczenia us³ug, w tym zapewnienie pe³nej przejrzystoœci kszta³towania cen za przelewy i zrównanie op³at za p³atnoœci transgraniczne w euro do poziomu op³at za p³atnoœci w obrêbie danego pañstwa cz³onkowskiego oraz ich
realizacji w okreœlonym terminie. Przes³ank¹ ich wprowadzenia by³y wysokie koszty
przelewów i d³ugi czas ich realizacji. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w.
w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej waha³y siê one od 3,5 do 26 EUR przy
ma³ych kwotach i od 31 do 400 EUR przy wiêkszych. Bior¹c pod uwagê piêæ krajów unii, najni¿sze op³aty za przelew (100 EUR) naliczano w Belgii – 10,24% wartoœci przekazywanej kwoty, a najwy¿sze w Portugalii – 31,6%. We W³oszech
1

Szerzej na temat klasyfikacji us³ug p³atniczych [Polasik, Maciejewski, 2009; Iwañczuk, 2011].
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wynosi³y one 12%, w Hiszpanii 14,7%, a we Francji 11,96%. Zdarzy³o siê i tak, ¿e
za przelew o wartoœci 100 EUR z Portugalii do W³och pobrano 73 EUR [Marciniak-Neider, 2004, s. 102–105]. Z kolei przeciêtny czas transferu œrodków wynosi³
w 1993 r. 4,6 dnia, a w 1994 r. 4,2 dnia.
Z analizy praktyki bankowej wynika³o te¿, ¿e w wielu przypadkach banki
obci¹¿a³y kosztami zarówno zleceniodawcê, jak i beneficjenta, który nie otrzymywa³ pe³nej kwoty przelewu. Przyk³adowo w 1993 r. do podwójnego obci¹¿ania
op³atami dochodzi³o w 43% operacji, a w 1994 r. – w 36%; w co trzecim przekazie
wys³anym z Belgii i w co czwartym wys³anym z Francji obci¹¿ono beneficjenta
kosztami, mimo wyraŸnej instrukcji, ¿e koszty te ponosi zleceniodawca [Hadding, 1998].
Dyrektywa nr 97/5/WE zosta³a uchylona przez dyrektywê nr 2007/64/WE,
a rozporz¹dzenie nr 2560/2001 przez rozporz¹dzenie nr 924/2009/WE. W konsekwencji w prawie polskim art 63g ust. 15 ustawy Prawo bankowe oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych,
stanowi¹ce implementacjê dyrektywy z 1997 r. oraz rozporz¹dzenia z 2001 r., zosta³y uchylone w 2011 r., po wprowadzeniu w ¿ycie ustawy o us³ugach p³atniczych.
Ustawa o us³ugach p³atniczych dotyczy zarówno transgranicznych poleceñ
przelewu dokonywanych miêdzy krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. miêdzy krajami Unii Europejskiej oraz Islandi¹, Liechtensteinem
i Norwegi¹, a tak¿e przelewów krajowych, realizowanych na terytorium Polski
w walutach pañstw cz³onkowskich EOG, bez wzglêdu na wysokoœæ kwoty przelewu. Zgodnie z ustaw¹ us³ugi p³atnicze s¹ œwiadczone na podstawie umów o pojedyncz¹ transakcjê lub umów ramowych.

2. Korzyœci dla klientów z wprowadzenia dyrektywy PSD
Z punktu widzenia klientów banków najistotniejsze postanowienia ustawy
o us³ugach p³atniczych, jeœli chodzi o szybkoœæ i przejrzystoœæ realizacji poleceñ
przelewów, dotycz¹:
– podzia³u kosztów miêdzy zleceniodawcê i beneficjenta przelewu (art. 38) – jeœli transakcja nie wi¹¿e siê z przeliczeniem waluty po stronie p³atnika obowi¹zuje opcja SHA (shared), tj. ka¿dy z nich ponosi koszty swojego banku;
beneficjent ma otrzymaæ pe³n¹ kwotê przelewu, a op³aty kwotowane s¹ odrêbnie (art. 52);
– okreœlenia terminów realizacji przelewów – uznanie rachunku banku beneficjenta ma nast¹piæ nie póŸniej ni¿ do koñca nastêpnego dnia roboczego po
otrzymaniu przez bank zlecenia (okreœlane: D+1, tomnext, spot-1), przy czym
jeœli zlecenie zosta³o z³o¿one w formie papierowej, termin ten mo¿e zostaæ
przed³u¿ony o jeden dzieñ (art. 54); bank beneficjenta nie mo¿e przetrzymy-
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waæ tych œrodków, gdy¿ ma obowi¹zek uznaæ rachunek beneficjenta
niezw³ocznie, z dat¹ waluty tego dnia roboczego, w którym otrzyma³ œrodki
pieniê¿ne (art. 59)2;
– okreœlenia obowi¹zków informacyjnych banków wobec u¿ytkowników, zarówno zleceniodawców, jak i beneficjentów przelewu (przed i po realizacji
polecenia przelewu), m.in. w odniesieniu do op³at, kursu walutowego zastosowanego w danej transakcji i daty otrzymania zlecenia.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ustawa ró¿nicuje obowi¹zki informacyjne banków
w zale¿noœci od tego, czy u¿ytkownikiem (p³atnikiem/zleceniodawc¹ i odbiorc¹/
beneficjentem) jest konsument, czy przedsiêbiorca. W stosunkach z konsumentem obowi¹zuj¹ bezwzglêdnie, a wiêc nie mog¹ byæ mniej korzystne ni¿ przewiduje to ustawa, a w stosunkach z przedsiêbiorc¹ mog¹ byæ zmienione na mocy
umowy stron. Jednoczeœnie niektóre przepisy ustawy, np. te dotycz¹ce podzia³u
kosztów (art. 38), czasu realizacji przelewu (art. 54) oraz daty waluty (art. 59), s¹
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce i nie mog¹ byæ zmienione w wyniku umowy stron.
Standardowe do niedawna terminy realizacji przelewów okreœlane jako spot
(bank zleceniodawcy uznaje rachunek banku beneficjenta w drugim dniu roboczym nastêpuj¹cym po dniu przyjêcia zlecenia) w rozliczeniach miêdzy krajami
EOG przechodz¹ do lamusa. Banki nie bêd¹ te¿ osi¹ga³y wp³ywów z tytu³u przyœpieszonych przelewów, jak to by³o wczeœniej, kiedy za realizacjê w pilnym terminie (tomnext) pobiera³y dodatkowe op³aty. Mog¹ natomiast oferowaæ krótszy czas
realizacji tych przelewów, w trybie ekspresowym, kiedy to uznanie rachunku
banku beneficjenta nastêpuje w tym samym dniu roboczym (overnight, spot-2), ale
w tym przypadku zleceniodawca przelewu ponosi dodatkowe koszty. W praktyce banki ograniczaj¹ realizacjê poleceñ przelewu w trybie ekspresowym do kilku
kluczowych walut, np. EUR, GBP i PLN.
Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e zgodnie z art. 49 ustawy bank mo¿e okreœliæ godzinê graniczn¹, pod koniec dnia roboczego, tzw. COT (cut off time), po której otrzymane od
p³atnika zlecenie p³atnicze uznaje siê za otrzymane pierwszego dnia roboczego
po tym dniu. Ponadto, gdy bank p³atnika otrzyma zlecenie p³atnicze w dniu niebêd¹cym dla niego dniem roboczym (np. w niedzielê za pomoc¹ bankowoœci internetowej), uznaje siê, ¿e zlecenie zosta³o otrzymane pierwszego dnia roboczego
po tym dniu. Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ ustalenia COT tylko dla transakcji
wychodz¹cych, a wiêc wysy³anych przez bank poleceñ przelewu, a nie dla przychodz¹cych, a wiêc otrzymywanych. Te ostatnie maj¹ byæ przekazane na konto
beneficjenta w dniu ich otrzymania przez bank.

2 W nielicznych przypadkach okreœlonych w art. 53 ustawy mo¿na ustaliæ inny termin realizacji
zleceñ, ale dla transakcji wewn¹trzwspólnotowych, dokonywanych w walutach pañstw cz³onkowskich, nie mo¿e on przekroczyæ 4 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia [szerzej: Grabowski,
2012, s. 160–164].

357

Us³ugi p³atnicze banków – polecenia przelewu

Warto podkreœliæ, ¿e w pkt. 44 preambu³y do dyrektywy ustawodawca wrêcz
zachêca, aby rozszerzyæ na inne kraje obowi¹zywanie postanowieñ dyrektywy,
dotycz¹cych przekazania pe³nej kwoty przelewu oraz terminu wykonania (D+1),
a wiêc bardzo korzystnych dla u¿ytkowników, wskazuj¹c, ¿e powinny one stanowiæ dobr¹ praktykê w przypadku, gdy jeden z podmiotów jest z kraju trzeciego,
spoza EOG. Takiego rozszerzenia dokona³o 13 krajów, w tym Niemcy, Litwa i Malta.
Nale¿y dodaæ, ¿e choæ transpozycja dyrektywy PSD w Polsce nast¹pi³a w 2011 r.,
to w odniesieniu do transgranicznych poleceñ przelewu w euro banki, w tym
równie¿ polskie, ju¿ w 2008 r. udostêpni³y klientom specjalne warunki ich realizacji w ramach Jednolitego Obszaru P³atnoœci w Euro (Single European Payment
Area – SEPA). SEPA to samoregulacja sektora bankowego, przygotowywana w latach 2000–2007, która wp³ynê³a na zakres i treœæ dyrektywy PSD. Samoregulacja ta
zosta³a w 2012 r. usankcjonowana przepisem unijnym – rozporz¹dzeniem
nr 260/2012, tzw. rozporz¹dzeniem SEPA-end-date – który m.in. okreœli³ terminy
migracji poleceñ przelewu i zap³aty do systemu SEPA. Do 1 lutego 2014 r. w strefie
euro, a do 31 paŸdziernika 2016 r. w krajach spoza strefy euro, mia³o nast¹piæ
przejœcie z krajowych schematów polecenia przelewu (i zap³aty) na ujednolicone,
zharmonizowane schematy, aby w obrêbie SEPA nie by³o ró¿nic miêdzy dokonywanymi w euro p³atnoœciami krajowymi i transgranicznymi. Jednak ze wzglêdu
na opóŸnienia w migracji, szczególnie poleceñ zap³aty, termin ten w odniesieniu
do krajów strefy euro przed³u¿ono rozporz¹dzeniem nr 248/2014 o 6 miesiêcy, do
1 sierpnia 2014 r. Po wprowadzeniu w 2008 r. poleceñ przelewu SEPA obowi¹zywa³ trzydniowy termin ich realizacji, a od 2012 r. cykl rozliczeniowy skrócono do dwóch bankowych dni roboczych (D+1).
Tabela 2. Porównanie dyrektywy PSD oraz SEPA
Dyrektywa PSD

SEPA

akt prawny

pocz¹tkowo samoregulacja sektora bankowego,
usankcjonowana w 2012 r. rozporz¹dzeniem
nr 260/2012

obejmuje podmioty œwiadcz¹ce us³ugi
p³atnicze, w tym banki

obejmuje tylko banki

dotyczy p³atnoœci we wszystkich walutach
pañstw cz³onkowskich EOG

dotyczy tylko p³atnoœci w EUR

obejmuje kraje EOG

obejmuje 34 kraje – EOG oraz Szwajcariê, Monako
i San Marino

dotyczy szerszego ni¿ SEPA zakresu us³ug
p³atniczych, wyspecyfikowanych w dyrektywie

dotyczy poleceñ przelewu, poleceñ zap³aty
i transakcji kartami p³atniczymi

ród³o: Opracowanie w³asne.
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W Polsce, wed³ug stanu na 25 marca 2014 r., uczestnikami systemu polecenia
przelewu SEPA by³y 34 banki, a polecenia s¹ realizowane przy wykorzystaniu systemu EuroELIXIR [szerzej: Marciniak-Neider, 2011]. W tabeli 2 przedstawiono
podstawowe ró¿nice miêdzy dyrektyw¹ PSD a systemem SEPA.
Podsumowuj¹c, w wyniku zastosowania regulacji unijnych i funkcjonowania
SEPA op³aty za przelewy w UE zosta³y obni¿one, a czas ich realizacji skrócony.
W 2013 r., zgodnie z art. 87 dyrektywy nr 2007/64/WE oraz art. 15 rozporz¹dzenia
nr 924/2009, Komisja Europejska dokona³a przegl¹du ich funkcjonowania [Sprawozdanie Komisji, 2013]. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono obni¿enie
op³at na du¿¹ skalê, np. op³ata za przelew w wysokoœci 100 EUR spad³a œrednio
w Unii Europejskiej z 23,60 EUR w 2001 r. do 2,48 EUR w 2005 r. Komisja oceni³a
te¿, ¿e dyrektywa umo¿liwi³a znaczne postêpy w odniesieniu do integracji rynku
p³atnoœci detalicznych. W³aœciwe stosowanie rozporz¹dzenia nr 924/2009/WE
przyczyni³o siê do dalszej obni¿ki op³at za przelewy w euro, np. w strefie euro
op³aty za przelewy inicjowane w Internecie na kwotê 100 EUR spad³y do 0,50 EUR,
a w przypadku przelewów inicjowanych w banku wynosi³y 3,10 EUR.
W praktyce, dla klientów banków w Polsce, jeœli chodzi o szybkoœæ realizacji
poleceñ przelewu, ustawa o us³ugach p³atniczych ma znaczenie przede wszystkim w obrocie transgranicznym w ramach EOG. Przy p³atnoœciach krajowych na
terenie Polski nie jest tak istotna, bo przed transpozycj¹ dyrektywy PSD kwoty
poleceñ przelewów dokonywanych w PLN przy wykorzystaniu systemu ELIXIR,
funkcjonuj¹cego od 1994 r., by³y czêsto ksiêgowane na koncie beneficjenta w tym
samym dniu roboczym, a wiêc realizowane w ci¹gu kilku godzin, w zale¿noœci od
godziny z³o¿enia przez zleceniodawcê dyspozycji przelewu oraz okreœlonych
przez jego bank godzin granicznych dla poszczególnych sesji ELIXIR wychodz¹cych i godzin granicznych dla sesji przychodz¹cych w banku beneficjenta.

3. Charakterystyka przelewów Express ELIXIR
Skrócenie czasu wykonania poleceñ przelewu, a tym samym rozliczeñ miêdzy
d³u¿nikami i wierzycielami, to istotne wyzwanie dla banków. Jednak czas ten,
zgodnie z dyrektyw¹ PSD i ustaw¹ o us³ugach p³atniczych, nadal liczony jest
w dniach, choæ w praktyce przelewy krajowe w PLN mog¹ byæ zrealizowane
w ci¹gu kilku godzin poprzez system ELIXIR. Do niedawna banki nie oferowa³y
poleceñ przelewu dla p³atnoœci detalicznych dokonywanych natychmiast, w czasie rzeczywistym. Sytuacja zmieni³a siê w czerwcu 2012 r., kiedy Krajowa Izba
Rozliczeniowa udostêpni³a bankom system Express ELIXIR, umo¿liwiaj¹cy dokonywanie natychmiastowych przelewów krajowych w PLN z konta bankowego
zleceniodawcy przelewu na konto odbiorcy w innym banku, a ich realizacja trwa
minuty.
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Przygotowania do wdro¿enia tego systemu trwa³y kilka lat. Nie bez znaczenia
dla przyœpieszenia jego uruchomienia by³o zaproponowanie podobnego typu
us³ugi przez instytucjê pozabankow¹ Blue Media3.
Us³ugê realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR
mog¹ oferowaæ banki, które podpisa³y z KIR, jako operatorem systemu i gwarantem jego w³aœciwego funkcjonowania, umowê uczestnictwa i wdro¿y³y odpowiednie rozwi¹zania technologiczne.
Pierwsze transakcje przeprowadzono 12 czerwca 2012 r. Na pocz¹tku us³ugê
tê udostêpni³y trzy banki: BRE Bank SA, Meritum Bank oraz Millenium Bank, a do
koñca 2012 r. kolejne trzy: ING Bank Œl¹ski (3 wrzeœnia 2012 r.), Alior Bank (1 grudnia 2012 r.), Bank Zachodni WBK (26 grudnia 2012 r.) [KIR, 2013]. W 2014 r. oferuje
je 8 banków – do³¹czy³ Citi Handlowy i Bank Polskiej Spó³dzielczoœci Nie jest to
du¿a liczba, jednak kolejne 23 banki podpisa³y umowy z KIR i mo¿na siê spodziewaæ zwiêkszenia dostêpnoœci tej us³ugi w 2014 r., tym bardziej, ¿e s¹ wœród nich
banki o du¿ym udziale w rozliczeniach klientowskich poprzez system ELIXIR.
Sprzyjaæ temu bêdzie stopniowe przy³¹czanie przez Bank BPS do systemu Express ELIXIR 365 banków, które zrzesza.
W systemie Express ELIXIR mo¿na dokonywaæ tylko rozliczeñ krajowych
w PLN, przy czym nie jest on dostêpny dla p³atnoœci podatkowych i p³atnoœci do
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. KIR ustanowi³a limit przelewu na 100 tys.
PLN, ale nie ma limitu liczby przelewów.
System Express ELIXIR udostêpniony bankom przez KIR dzia³a w trybie
ci¹g³ym, 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu, a obci¹¿enie rachunku nadawcy
i uznanie rachunku odbiorcy mo¿e odbywaæ siê niemal równoczeœnie, w czasie
rzeczywistym. Szczegó³owe warunki dokonywania przelewów natychmiastowych okreœlaj¹ jednak banki. A zatem choæ mo¿liwe jest funkcjonowanie systemu
24 godziny na dobê, przez 7 dni w tygodniu, to w praktyce mog¹ wyst¹piæ ograniczenia dostêpnoœci co do czasu i kategorii podmiotów, które mog¹ skorzystaæ z tej
us³ugi, oraz kwoty przelewu (zarówno dla pojedynczych transakcji, jak i limitu
dziennego), okreœlone przez poszczególne banki. Na przyk³ad wed³ug stanu na
26 marca 2014 r. bank Millenium oferuje tê us³ugê klientom indywidualnym i biznesowym maj¹cym dostêp do systemu Millenet, a tak¿e segmentowi bankowoœci
3 Blue Media SA wprowadzi³y us³ugê Blue Cash, polegaj¹c¹ na szybkich, elektronicznych przelewach miêdzy rachunkami w wyspecyfikowanych bankach. Klient posiadaj¹cy rachunek bankowy
w banku A, chc¹cy przekazaæ œrodki odbiorcy maj¹cemu rachunek w banku B, przekazywa³ je na rachunek Blue Media w banku A (przelew wewn¹trzbankowy), a nastêpnie Blue Media ze swojego
rachunku w banku B przekazywa³y œrodki na rachunek odbiorcy w banku B (przelew wewn¹trzbankowy). Dostêpnoœæ tej us³ugi zale¿a³a m.in. od dostêpnoœci œrodków na rachunkach Blue Media.
Maksymalna kwota przelewu to 5 tys. PLN lub 20 tys. PLN, w zale¿noœci od rodzaju u¿ytkownika.
W 2013 r. Blue Media we wspó³pracy z kilkoma bankami uruchomi³y system, w którym przelewy
wewn¹trzbankowe odbywaj¹ siê przy wykorzystaniu rachunków operacyjnych banków nadawcy
i odbiorcy przelewu. Wed³ug stanu na 20 stycznia 2014 r. przelewy ekspresowe dostêpne by³y
w 16 bankach, a wykonano ich w 2013 r. ponad 1 mln [Blue Media, 2014].
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prywatnej, przy czym zró¿nicowany jest dzienny limit przelewów (10–50 tys.
PLN), jak równie¿ op³aty (0–10 PLN), przy czym wysokoœæ op³aty nie zale¿y od
kwoty przelewu. W BRE Banku (mBanku) do 20 stycznia 2013 r. limit przelewu
wynosi³ 20 tys. PLN, ale podniesiono go do maksymalnej kwoty 100 tys. PLN,
przy czym dostêpny jest dla klientów korporacyjnych. Warto dodaæ, ¿e mBank
uczestniczy te¿ w systemie przelewów ekspresowych Blue Cash. W Alior Banku
w pocz¹tkowym okresie system udostêpniono tylko dla przelewów otrzymywanych od innych banków. W niektórych bankach us³uga jest dostêpna tylko w dni
robocze, np. w mBanku (w godz. 8.00–18.00) i w Citi Handlowym (w godz.
7.00–18.00). Warto dodaæ, ¿e klienci korporacyjni zainteresowani s¹ realizacj¹
przelewów g³ównie w godzinach pracy, a klienci detaliczni szersz¹ ich dostêpnoœci¹ czasow¹.
Przelewy te mog¹ byæ realizowane natychmiast i w ci¹gu minuty lub kilku minut s¹ dostêpne dla odbiorcy, a p³atnik od razu otrzymuje potwierdzenie ich wykonania. Dzieje siê tak jednak pod warunkiem równoczesnej dostêpnoœci banku
zleceniodawcy oraz banku beneficjenta w systemie Express ELIXIR. Jeœli bank odbiorcy nie jest dostêpny w systemie w danym momencie, przelew zostaje odrzucony na etapie sk³adania dyspozycji przez klienta – klient otrzymuje komunikat
o braku mo¿liwoœci wykonania zlecenia i jego przyczynie.
Z punktu widzenia klientów banków koszt tego typu przelewów jest wy¿szy
ni¿ przelewów standardowych, realizowanych za pomoc¹ systemu ELIXIR, i wynosi od 3 do 20 PLN, w zale¿noœci od banku, kategorii klienta, rodzaju konta, jakie
posiada, oraz sposobu komunikacji (internetowa, mobilna, serwis telefoniczny).
Przy tej wysokoœci op³at klienci, zw³aszcza detaliczni, mog¹ byæ zainteresowani t¹
us³ug¹ przede wszystkim wtedy, kiedy musz¹ pilnie przekazaæ œrodki, np. zasiliæ
rachunek odbiorcy, aby móg³ pobraæ pieni¹dze z bankomatu. W wypadku regularnych p³atnoœci korzystniejsze finansowo mo¿e byæ zlecenie sta³e czy te¿ jednorazowy przelew, które zlecane przez Internet s¹ bezp³atne lub wymagaj¹ niewielkiej op³aty. Przy wykorzystaniu systemu ELIXIR œrodki na koncie beneficjenta
mog¹ pojawiæ siê w ci¹gu kilku godzin. Nale¿y te¿ jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e
niektóre banki oferuj¹ bezp³atnie okreœlon¹ liczbê przelewów, w tym przelewów
natychmiastowych.
Spodziewane zwiêkszenie liczby banków-uczestników tego systemu pozwoli
na upowszechnienie tego typu przelewów i zwiêkszenie liczby realizowanych
zleceñ, co mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie op³at. Wed³ug danych KIR w systemie
Express ELIXIR w 2013 r. zrealizowano 330 tys. przelewów o ³¹cznej wartoœci
1,8 mld PLN. Dla porównania w systemie ELIXIR zrealizowano ich 1,527 mld na
kwotê 3,8 bln PLN, a w Euro ELIXIR 12,6 mln na kwotê 52 mld EUR [KIR, 2014].
Warto dodaæ, ¿e przelewu w czasie rzeczywistym mo¿na te¿ dokonaæ poprzez system SORBNET, choæ na ogó³ nie jest to przelew natychmiastowy (czas
od z³o¿enia dyspozycji przelewu do uznania rachunku odbiorcy w praktyce czêsto
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wynosi kilkadziesi¹t minut). Zosta³ on stworzony przez Narodowy Bank Polski
do realizacji przelewów wysokokwotowych, od 1 mln PLN, jednak udostêpniono
go te¿ dla poleceñ przelewu dla kwot poni¿ej 1 mln PLN [szerzej: Iwañczuk,
2011]. NBP nie jest jednak zainteresowany zwiêkszaniem niskokwotowych rozliczeñ klientowskich w tym systemie, przeznaczaj¹c go przede wszystkim dla p³atnoœci wysokokwotowych. Ponadto obowi¹zuj¹ tu godziny graniczne, np. jeœli
zlecenia przelewu zostan¹ z³o¿one w dni robocze do godziny 14.30, s¹ realizowane po z³o¿eniu dyspozycji (w czasie rzeczywistym), a jeœli póŸniej, to nastêpnego
dnia roboczego. Op³ata za przelew do 1 mln PLN wynosi w zale¿noœci od banku
30–50 PLN (powy¿ej 1 mln wynosi ok. 10 PLN), a zatem jest wy¿sza ni¿ przy przelewach w systemie ELIXIR.
Warto wskazaæ, ¿e w Europie podobny system, pod nazw¹ Faster Payment
Service, funkcjonuje od 2008 r. w Wielkiej Brytanii dla p³atnoœci krajowych w GBP,
jednak czas realizacji jest d³u¿szy ni¿ w systemie Express ELIXIR. Maksymalna
kwota jednorazowego przelewu wynosi 100 tys. GBP, przy czym banki mog¹
okreœliæ w³asne limity i czêsto ró¿nicuj¹ je w zale¿noœci od kategorii klientów
i sposobu komunikacji z bankiem.

Podsumowanie
W latach 2008–2012 znacz¹co zmieni³y siê w Polsce warunki wykonywania
przelewów bankowych. Transpozycja do polskiego prawa dyrektywy o us³ugach
p³atniczych, a tak¿e funkcjonowanie Jednolitego Obszaru P³atnoœci w Euro spowodowa³y m.in. skrócenie czasu ich realizacji w strefie EOG. Z punktu widzenia
polskich klientów dotyczy to przede wszystkim przelewów transgranicznych,
gdy¿ w obrocie krajowym, przy wykorzystaniu systemu ELIXIR, polecenia przelewu w PLN czêsto by³y i s¹ realizowane w ci¹gu kilku godzin. Innowacyjnym
rozwi¹zaniem, wprowadzonym do polskiego systemu bankowego w 2012 r., jest
system natychmiastowych przelewów Express ELIXIR. Choæ na razie funkcjonuje
on na stosunkowo niewielk¹ skalê, gdy¿ dostêp do niego oferuje tylko osiem banków, stanowi now¹ jakoœæ w ofercie bankowej.
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