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Bohdan Szafrański

Kryzys finansowy z 2008 r. 
i wynikające z niego spo-
wolnienie gospodarcze 
uwydatniło zalety posługi-
wania się gotówką. W me-
diach pokazywano kolej-
ki klientów próbujących 
wypłacić pieniądze z ban-
ków, które znalazły się 
w kłopotach. Choć pie-
niądz elektroniczny jest 
wygodniejszy i bezpiecz-
ny w użytkowaniu, to na 
świecie nadal rośnie zapo-
trzebowanie na gotówkę.

OPTYMALIZACJA CYKLU OBSŁUGI 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Dla banku obsługa go-
tówki to znaczący 
koszt. Dlatego stale 
poszukuje się sposo-

bów na jej optymalizację. W sekto-
rze obsługę gotówki w większości 
przejęły, w ramach outsourcin-
gu, wyspecjalizowane firmy. Usłu-
gi cash processingu obejmują takie 
czynności, jak: transport wartości, 
sortowanie, weryfikację autentycz-
ności i przeliczanie gotówki. Nie 
chodzi tu tylko o jej konwojowa-
nie czy przechowywanie. To dziś 
złożone i w wielu przypadkach 
zautomatyzowane czynności i pro-
cedury. Dlatego też oferowanie na 
rynku konkurencyjnych stawek za 
takie usługi wymagało od usługo-
dawców również znaczących in-
westycji w nowoczesne wyposaże-
nie, sprzęt i technologie. 

Nowe technologie i konkuren-
cja na rynku pozwalały bankom 
znacząco obniżać koszty obsłu-
gi gotówki. Pojawiają się jednak 
głosy, że może to się zmienić. Ni-
skie stawki zniechęcały bowiem 
do wchodzenia na rynek nowych 
usługodawców lub były powodem 
do wychodzenia z niego. Niskie 
marże zachęcały do konsolida-
cji (zmniejszała się równocześnie 
liczba aktywnych uczestników 
rynku) i niestety do obniżania ja-
kości świadczonych usług. Mniej-
sza konkurencja to dla klientów, 
w tym przypadku dla sektora ban-
kowego, ryzyko wzrostu pono-
szonych kosztów. Na nasz rynek 
wszedł też znaczący gracz Pocz-
ta Polska, jeden z największych 
na rynku obsługi gotówki. Fir-
ma przetwarza gotówkę własną 

i klientów w sieci liczarni. Obsłu-
guje cały proces, czyli sortowanie, 
przeliczanie wartości i weryfikację 
autentyczności.

Może być lepiej
Co sprawia, że ludzie i firmy 
chcą się posługiwać banknota-
mi? Na pewno wiele osób jest 
przyzwyczajonych do posługi-
wania się gotówką i wybiera ten 
sposób regulowania należności 
nawet wtedy, gdy jest możliwość 
skorzystania z płatności elek-
tronicznej. Płacąc pieniędzmi, 
mamy też większe poczucie kon-
troli nad wydawanymi kwotami. 
W mediach społecznościowych 
mówi się o powszechnej inwigi-
lacji obywateli, a płacenie gotów-
ką jest przedstawiane jako jeden 
ze sposobów na zachowanie ano-
nimowości. Oczywiście można 
zachęcać klientów do korzysta-
nia z płatności elektronicznych, 
ale czy już dziś są gotowi zaak-
ceptować oddział banku, w któ-
rym nie obsługuje się gotówki? 
Gotówka ma jednak również słabe 
strony, a jej obsługa generuje do-
datkowe koszty dla firm i banków. 
Dziś mówi się o innowacjach, któ-
re mogą zwiększyć efektywność 
cyklu jej obiegu, m.in. takich jak 
recyrkulacja środków pieniężnych 
na poziomie oddziału i w punk-
cie sprzedaży. Rozwijają się narzę-
dzia zarządzania gotówką służące 
optymalizacji przepływów pienięż-
nych. Powstają nowe produkty ▸
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nio w kasie sklepowej. Obecnie 
wykorzystywane zautomatyzowa-
ne systemy sprawdzania bankno-
tów działają wolno i są kosztow-
ne oraz nie weryfikują tego, czy 
stan banknotu pozwala na jego po-
nowne wprowadzenie do obiegu. 
Projekt EUROTHENTIC ma do-
prowadzić do opracowania tanie-
go modułu sprawdzania gotówki, 
który będzie można zainstalować 
w istniejących systemach. Ma on 
sprawnie sprawdzać banknoty, re-
jestrować ich obraz i poddawać 
analizie z wykorzystaniem sieci 
neuronowej. Ma też łączyć się po-
przez sieć i zdalnie pobierać in-
formacje i aktualizacje np. z bazy 
danych o numerach seryjnych. 
Pozwoli to na śledzenie i porów-
nywanie informacji o czasie oraz 
miejscu, w którym aktualnie znaj-
dują się banknoty. Wprowadzenie 
do powszechnego użytku takich 
nowych technologii pozwoli wy-
eliminować przynajmniej niektó-
re ograniczenia i zmniejszy koszty 
związane z obsługą gotówki. 

Obecna sytuacja
Usługodawcy z branży obsługi 
gotówki muszą stale udoskona-
lać procesy i inwestować w sprzęt. 
Coraz częściej mówi się o możli-
wości łączenia i dzielenia centrów 
gotówkowych, bankomatach z re-
cyklingiem oraz o możliwościach 
związanych z międzybankowym 
hurtowym przetwarzaniem gotów-
ki. Jednym z poważniejszych wy-

zwań dla firm z branży jest wpro-
wadzenie nowych serii banknotów. 
Mieliśmy z tym do czynienia nie-
dawno w Polsce oraz w strefie euro 
po wprowadzeniu drugiej serii 
banknotów. Narodowy Bank Pol-
ski 5 stycznia 2015 r. opublikował 
nowe rekomendacje standardów 
postępowania z banknotami w ob-
rocie gotówkowym. Zwraca w nich 
szczególną uwagę na zapewnienie 
właściwej jakości banknotów po-
nownie wprowadzanych do obro-
tu. Mają one spełniać odpowiednie 
standardy jakości obiegowej. Naka-
zuje się, aby urządzenia do obsłu-
gi banknotów, służące sprawdza-
niu ich autentyczności lub jakości 
obiegowej, były poddawane testom 
mającym potwierdzić ich zdolność 
do wykrywania fałszywych bank-
notów oraz identyfikacji tych nie-
nadających się do obiegu. 
NBP ma wspierać rynek obro-
tu gotówkowego poprzez prowa-
dzenie szkoleń oraz umożliwia-
nie producentom i serwisantom 
urządzeń dostępu do bankno-
tów, jak również do określonych 
informacji dotyczących pienię-
dzy i ich zabezpieczeń do od-
czytu maszynowego oraz zagro-
żeń fałszerstwami. Polski bank 
centralny wzoruje się na prze-
pisach obowiązujących w Euro-
systemie, zawartych w decyzji 
EBC z dnia 16 września 2010 r. 
w sprawie weryfikacji autentycz-
ności i jakości obiegowej oraz 
powtórnego wprowadzania do 

Projekt EUROTHENTIC ma do prowadzić  
do opracowania tanie go modułu 
sprawdzania gotówki, który będzie można 
zainstalować w istniejących systemach.  
Ma on sprawnie sprawdzać banknoty,  
re jestrować ich obraz i poddawać analizie  
z wykorzystaniem sieci neuronowej. 
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i rozwiązania przeznaczone dla 
sprzedawców. W obiegu pojawia 
się coraz więcej i lepiej podrobio-
nych banknotów i monet, ponie-
kąd i dlatego, że w sklepach sieci 
handlowych coraz częściej spotyka 
się kasy samoobsługowe. Stąd tak 
ważne jest, by w takich miejscach 
też skutecznie wyłapywać próby 
płacenia fałszywymi banknotami. 
CORDIS (Wspólnotowy Serwis 
Informacyjny Badań i Rozwoju) 
poinformował, że trwają prace nad 
wydajniejszym systemem obsłu-
gi gotówki. Od wprowadzenia wa-
luty euro w 2002 r. rośnie liczba 
fałszerstw, są przy tym coraz do-
skonalsze. Dlatego powstała nowa 
maszyna do sprawdzania bankno-
tów. Europejski Bank Centralny 
wprowadził restrykcyjne przepi-
sy dotyczące ponownego wykorzy-
stania banknotów. Zgodnie z nim, 
urządzenia do obsługi gotówki nie 
mogą wprowadzać do obiegu żad-
nych fałszywych pieniędzy. Jak po-
dano, w Europie Północnej działa 
już około 15 tys. systemów obsłu-
gi gotówki w punkcie sprzeda-
ży. W projekcie EUROTHENTIC 
(Development of a secure, modular, 
note validation machine) zapro-
ponowano ich integrację z syste-
mem sprawdzania banknotów. 
Jego wprowadzenie zmniejszy 
ilość przechowywanych pienię-
dzy w sklepie. Obniży się dzięki 
temu koszt ich obsługi i transpor-
tu. System ma udostępniać funk-
cję wypłaty gotówki bezpośred-
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obrotu banknotów euro. Opra-
cował też standardowe rozwią-
zania w zakresie kwalif ikacji 
jakościowej banknotów. Propo-
nowane regulacje mają pojawić 
się w znowelizowanej ustawie 
o NBP. W regulacji chodzi m.in. 
o ochronę wiarygodności pie-
niędzy i skuteczne wykrywanie 
fałszerstw, którym sprzyja funk-
cjonowanie w obrocie bankno-
tów o znacznym stopniu zuży-
cia, co utrudnia ich weryfikację. 
Obecnie dokładnie określono 
kryteria sortowania jakościowe-
go. Banknoty, których auten-
tyczność jest podejrzana, mają 
być zatrzymane przez urzą-
dzenie sortujące i niezwłoczne 
przekazane do właściwej teryto-
rialnie jednostki policji. Zaleca 
się, żeby urządzenia do spraw-
dzania autentyczności i jakości 
banknotów były odpowiednio 
testowane. Zapewne powsta-
nie stosowna jednostka certyfi-
kującą urządzenia, tak jak jest 
to w strefie euro. W rekomen-
dacji określa się też procedu-
ry postępowania w sytuacjach, 
gdy klient korzysta z urządzenia 
z funkcją identyfikacji wpłaca-
jącego lub z niej rezygnuje itp. 
Choć zalecane procedury popra-
wią bezpieczeństwo w obrocie 
gotówkowym, zmniejszając licz-
bę fałszywych banknotów, to dla 
branży i banków są to kolejne 
nowe wyzwania organizacyjne, 
a zatem i koszty.  ▪
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Jaka dziś jest kondycja branży w Polsce?
– Niestety nie jest dobra. Na naszym rynku głów-
ni gracze to: Konsalnet, Impel, Solid. Swoje usłu-
gi zaczyna oferować też Poczta Polska. Na ryn-
ku konkurowano głównie ceną oferowanych 
usług. Ta wojna cenowa spowodowała, że z na-
szego rynku wycofali się najwięksi światowi gra-
cze, firmy takie jak Brink’s czy G4S. Co więcej, do-
szło do tego, że dochodowość firm jest obecnie 
bardzo niska. Można powiedzieć, że są na skra-
ju finansowej opłacalności. Ciągła presja na ob-
niżenie kosztów może spowodować spadek ja-
kości wykonywanych usług. Banki skorzystały 
z niskich cen oferowanych na rynku przetwarza-
nia gotówki. Jednak trudna sytuacja finansowa 
współpracujących z nimi firm niesie ze sobą za-
grożenia. Wynagrodzenia pracownicze stano-
wią obecnie w branży główne źródło kosztów. 
Każda zmiana na rynku wynagrodzeń – zarów-
no w zakresie prawnym, jak również finansowym 
– spowoduje podniesienie kosztów, a w efek-
cie podwyżkę kosztów dla instytucji finanso-
wych. Obsługa gotówki stanowi nadal poważną 
pozycję w budżecie banku. Dlatego nawet kilku-
procentowa zmiana to duże dodatkowe koszty.

A może rozwiązaniem może być  
automatyzacja obsługi gotówki?
– Banki, konkurując o klienta, oferują wiele niestan-
dardowych usług związanych z obróbką gotówki. 
Dla sortowni to dodatkowe utrudnienie i koniecz-
ność wykonywania niektórych czynności ręcznie. Sor-
towni automatycznych nie ma wiele, a to powodu-
je cięższą i coraz droższą pracę. Dotychczas bankom 
udawało się znaleźć oferenta, który godził się ją wy-
konać tanio. Jeśli porównamy stawki oferowane in-
stytucjom finansowym w Polsce do warunków za-
chodnich, to tam na takie same zadania poświęca 
się trzy razy więcej pracy i robi to za dziesięciokrot-
nie mniejsze wynagrodzenie. Rozwiązaniem jest au-
tomatyzacja procesów i zgoda po stronie banków, 
że pewne procesy trzeba uwspólnić i ujednolicić, tak 
by były takie same dla każdego klienta. Tylko ich au-
tomatyzacja i uproszczenie jest drogą do niepod-
niesienia kosztów procesowania gotówki. Na rynek 
wchodzą nowi gracze, jak na przykład Poczta Polska. 
Dlatego trzej dotychczas najwięksi Konsalnet, Impel 
i Solid już dostosowują strategię do tej nowej sytu-
acji. W zasadzie cały sektor bankowy oddał proceso-
wanie gotówki do firm zewnętrznych i jedynie PKO 
Bank Polski ma swoje sortownie. W każdym banku 
jest przynajmniej dwóch dostawców, a gdy sieć jest 
duża, musi być trzech. Dla banków nie jest to bez-
pieczna sytuacja. Jeśli chodzi o proste konwojowa-
nie i transport gotówki, to na rynku działa wiele firm 
ochroniarskich. W przypadku liczenia i procesowania 
gotówki jest inaczej. Dodatkowo sytuację kompliku-
ją regulacje NBP. Chodzi na przykład o wymóg zorien-
towania banknotów przy paczkowaniu po 100 sztuk 
(wszystkie muszą być ułożone w paczce w jedną 
stronę). Takie wymaganie to dodatkowa praca w sor-
towni. W strefie euro nie ma takiego obowiązku.

Czy dziś realne jest, że banki odejdą od gotówki?
– Banki chętnie poszłyby w stronę pieniądza elek-
tronicznego, bo dziś dużo płacą za obsługę gotów-
ki. Jednak rokrocznie liczba banknotów w obiegu 
rośnie o 6–8 proc. Tak też jest i w Polce. W naj-
bliższym czasie liczba gotówki w obiegu nie spad-
nie i z niej nie zrezygnujemy. W czasach kryzysu 
i zawirowań w gospodarce ludzie wracają do go-
tówki. Gotówka jest też anonimowa, a takiej ce-
chy nie ma pieniądz elektroniczny. Również wiele 
osób wypłaca pieniądze z bankomatu i płaci nimi 
za zakupy. Jeśli mamy gotówkę w kieszeni to ła-
twiej nam ograniczać wydatki. Tym bardziej że wie-
le banków zdecydowało się dać klientom możliwość 
wypłaty z bankomatów za darmo, po obniżeniu 
opłat interchange związanych z bankomatami.


