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„WSPIERAMY KREOWANIE 

NOWOCZESNEJ I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI, 

REALIZUJĄC BEZPIECZNĄ I NIEZAWODNĄ 

ELEKTRONICZNĄ WYMIANĘ INFORMACJI, 

W TYM W ZAKRESIE ROZLICZEŃ 

MIĘDZYBANKOWYCH”

„WE SUPPORT THE CREATION 

OF MODERN AND INNOVATIVE ECONOMY 

BY CARRYING OUT SECURE AND RELIABLE 

ELECTRONIC EXCHANGE OF INFORMATION,

INCLUDING INFORMATION PERTAINING 

TO INTERBANK CLEARINGS”
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KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. – 

– DWIE DEKADY ZMIAN

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. – 

TWO DECADES OF CHANGE

Dzięki Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., która w 2012 roku obcho-

dziła 20-lecie swojej działalności, realizacja przelewu między ban-

kami może dziś trwać zaledwie kilka sekund. Jeszcze 20 lat temu ta 

operacja zabierała nawet tydzień. Osiągnięcia KIR S.A. plasują 

Polskę w światowej czołówce instytucji rozliczeniowych. 

Na początku lat 90. nie było w Polsce instytucji rozliczeniowej, która pośred-

niczyłaby w bezpiecznej wymianie zleceń płatniczych pomiędzy bankami. 

Obowiązujące wówczas rozwiązania dopuszczały różnice w czasie pomiędzy 

obciążeniem rachunku jednego banku, a uznaniem rachunku drugiego, co 

sprzyjało nieuczciwym praktykom. Kres szkodliwej dla banków działalności 

miało położyć utworzenie w Polsce nowoczesnego systemu rozlicze-

niowego, który zapewniałby szybką, sprawną, a przede wszystkim bezpieczną 

realizację płatności pomiędzy bankami. W tym celu z inicjatywy Związku 

Banków Polskich i 16 największych banków, w tym NBP, powstała Krajowa 

Izba Rozliczeniowa S.A. Choć 20 lat temu trudno było przypuszczać, że polski 

system rozliczeniowy stanie się jednym z najnowocześniejszych 

w Europie, właśnie tak się stało.

Thanks to Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., which celebrated its 20th 

anniversary in 2012, making interbank transfers today may only take 

a few seconds. Only 20 years ago the operation could last as much as 

a week. The achievements of KIR S.A. make Poland one of the leaders 

among global clearing institutions. 

In the early 1990s there was no clearing institution in Poland which could 

act as intermediary in the safe exchange of payment orders between 

banks. The existing solutions allowed for delays between the debiting of 

one account and the crediting of the other, which favoured dishonest 

practices. The creation of a modern clearing system in Poland, 

guaranteeing the swift, efficient, and above all secure execution of 

interbank payments was aimed at putting an end to that activity, which 

was harmful to the banks. Therefore, the Association of Polish Banks 

and 16 largest Polish banks, including the National Bank of Poland, 

launched the initiative to create Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. The 

Polish clearing system became one of the most modern systems in 

Europe, although nobody could have expected it 20 years ago.

KIR S.A. jako pierwszy opracowała i wdrożyła system SYBIR, rozliczający 

zlecenia płatnicze zarejestrowane na dokumentach papierowych. Domi-

nującą rolę w działalności Izby odgrywały wtedy jej jednostki – banko-

we regionalne izby rozliczeniowe, realizujące wymianę zleceń płatniczych 

w postaci papierowej, pomiędzy oddziałami banków na terenie całego kraju. 

Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, wspierane rozwiązaniami in-

formatycznymi. Jednocześnie od początku działalności, Izba pracowała nad 

uruchomieniem systemu rozliczeń elektronicznych. 

- Decyzja o stworzeniu elektronicznej wymiany i rozrachunku zleceń płat-

niczych pomiędzy bankami była wówczas, w dobie wszechobecnego papieru, 

rewolucyjna. Już w 1994 r. uruchomiliśmy pierwszy elektroniczny system 
®rozliczeń międzybankowych – ELIXIR, dedykowany do wymiany zleceń płat-

niczych w polskich złotych. Swoją funkcjonalnością i zaawansowaniem tech-

nologicznym przewyższał większość stosowanych wówczas rozwiązań. Uru-

chomiliśmy 3 sesje rozliczeniowe dziennie, co uplasowało Izbę w światowej 

czołówce pod względem szybkości realizacji transakcji międzybankowych. 

Obecnie Izba przetwarza prawie 6 milionów transakcji dziennie, co rocznie 

daje blisko 1,5 miliarda – mówi Kazimierz Małecki, Prezes Zarządu KIR S.A.

The first system created by KIR S.A. was SYBIR, processing payment orders 

registered on paper-format documents. The dominant role in KIR S.A’s 

activity at the time was played by its entities (banking regional clearing 

houses), executing the exchange of paper-format payment orders  between 

bank branches all over Poland. That was a huge logistic undertaking, 

supported by IT tools. At the same time, since its creation, KIR  S.A. worked 

to create an electronic clearing system. 

– The decision to create an electronic exchange and settlement of Interbank 

payment orders was then revolutionary, in the paper-dominated times. As 

early as in 1994 we launched ELIXIR®, the first interbank electronic clearing 

system, dedicated for the exchange of payment orders in PLN. Its functionality 

and technological progress surpassed most of the solutions used at the time. 

We launched 3 clearing cycles per day, which made KIR S.A. one of the 

leaders with regard to  the speed of interbank transaction processing. Today 

KIR S.A. processes nearly 6 million transactions daily, which makes a total of 

nearly 1.5 billion transactions annually – says Kazimierz Małecki, President of 

the Management Board. 

KIR S.A. jako jedna z pierwszych izb rozliczeniowych w Europie zaczęła wy-

korzystywać podpis elektroniczny do zabezpieczania informacji rozliczenio-

wych, a już w 1994 r. z tego rozwiązania zaczęły korzystać polskie banki. Od 

2003 r. Izba jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certy-

fikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znacz-

ników czasu. Jest także jedynym w Polsce centrum certyfikacji o tak znaczą-

cym doświadczeniu w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego. System 

SZAFIR oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wdrażania e-podpisu, 

stanowiące podstawę rozwoju e-gospodarki. 

– Samo wprowadzenie bezpiecznego podpisu elektronicznego do podpi-

sywania elektronicznej dokumentacji było nowatorskim rozwiązaniem nie tylko 

na skalę Polski, ale i całej Europy. Już wówczas, zaledwie 2 lata od powstania, 

Izba dała się poznać nie tylko jako instytucja gwarantująca bezpieczny obieg 

środków finansowych, ale także jako firma korzystająca z najbardziej nowo-

czesnych rozwiązań –  komentuje Prezes K. Małecki.

KIR S.A., as one of the first clearing houses in Europe, started using the 

electronic signature to secure clearing data. In 1994 Polish banks began 

using the new solution. Since 2003 KIR S.A. has been a qualified entity 

offering certification services in relation to issuing qualified certificates and 

time-marking services. KIR S.A. is also the only certification centre in Poland 

with such extensive experience in the field of public key infrastructure. 

SZAFIR system offers comprehensive solutions in the field of e-signature 

implementation, which is the basis for economic growth. 

– The sheer implementation of the secure electronic signature to sign 

electronic documents was an innovative solution, not only for Poland, but on 

a pan-European level. Then, only 2 years after its creation, KIR S.A. gained 

a reputation of an institution guaranteeing the secure flow of funds and  using 

the most modern solutions available – adds President K. Małecki.



8 9

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla polskiego systemu bankowego było 

uruchomienie w 2005 r. mechanizmu gwarancji rozrachunku, dzięki czemu 

znacznie obniżone zostało ryzyko płynnościowe. Dopiero później przykład 

z Polski wzięły inne kraje regionu. Również w 2005 r. KIR S.A. uruchomiła 

kolejny elektroniczny system rozliczeń międzybankowych do realizacji 

płatności krajowych i transgranicznych w euro – EuroELIXIR. 

Od 2008 r. Izba jest aktywnym uczestnikiem Jednolitego Obszaru Płatności 

w Euro SEPA. Dzięki dostosowaniu systemu EuroELIXIR do obsługi instru-

mentów SEPA Credit Transfer oraz przeniesieniu rozrachunku na europejską 

platformę TARGET 2, Izba umożliwia uczestniczącym w tym systemie 

bankom z polskiego obszaru płatniczego stosowanie nowych, paneu-

ropejskich instrumentów płatniczych. Tym samym KIR S.A. jest częścią 

zintegrowanej infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej Europy.

Ważnym krokiem, pozwalającym na poszerzanie oferty usług rozliczenio-

wych kierowanych do banków w Polsce, było rozpoczęcie procesu urucha-

miania bezpośredniej wymiany płatności transgranicznych pomiędzy izba-

mi rozliczeniowymi, stowarzyszonymi w ramach EACHA (Stowarzyszenie 

Europejskich Izb Rozliczeniowych). Wszystkie te działania służą stopniowe-

mu przygotowywaniu polskiej gospodarki do funkcjonowania w strefie euro. 

Another important event for the Polish banking system was the launch of the 

settlement guarantee mechanism in 2005, which significantly limited the 

liquidity risk. Other countries in the region followed the Polish example. Also 

in 2005 KIR S.A. launched EuroELIXIR, another electronic interbank clearing 

system for domestic and cross-border payments in EUR.

Since 2008 KIR S.A. has been an active participant of the Single Euro 

Payments Area (SEPA). By adapting the EuroELIXIR system to support SEPA 

Credit Transfer instruments and by transferring settlements to the European 

TARGET 2 platform, KIR S.A. gives the participating banks from the Polish 

payment area the possibility to use new pan-European payment instruments. 

Thus, KIR S.A. has become part of the integrated European clearing and 

settlement infrastructure. 

Another important step widening the range of clearing services offered to 

banks in Poland was the launch of the initiation process for the direct 

exchange of cross-border payments between clearing houses associated in 

the European Automated Clearing House Association (EACHA). All those 

initiatives are aimed at the gradual adaptation of Polish economy to operate in 

the Eurozone.  

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU 

Od początku funkcjonowania, KIR S.A. aktywnie uczestniczy w rozwoju 

nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, realizując bezpieczną i niezawodną 

elektroniczną wymianę informacji. Izba wprowadza rozwiązania, które zna-

cząco wpływają na rozwój polskiej e-gospodarki, nie tylko w obszarze dzia-

łalności rozliczeniowej. Chcąc maksymalnie wykorzystać posiadany poten-

cjał technologiczny i kadrowy, opracowuje i wdraża również inne rozwiązania 

skierowane do instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji 

publicznej oraz firm działających na rynku e-commerce oraz ich klientów.

– Przez dwie ostatnie dekady rynek zmienił się diametralnie. Obecnie 

wyzwaniem dla gospodarki jest zwiększenie udziału elektronicznego pieniądza 

i stopniowe ograniczanie udziału kosztownej gotówki. Dla banków z kolei 

wyzwaniem jest zwiększenie lojalności klienta, co można osiągnąć przez 

tworzenie oferty atrakcyjnej nie tylko cenowo, ale także produktowo. Staramy 

się odpowiadać na te potrzeby, wprowadzając na rynek usługi wspierające 

płatności, m.in. PayByNet – system bezpośrednich i gwarantowanych płat-

ności internetowych, dedykowanych sektorowi publicznemu oraz branży 

e-commerce. Należy też powiedzieć o usłudze invoobill – nowoczesnym spo-

sobie opłacania rachunków i faktur – tłumaczy Prezes K. Małecki. Invoobill 

całkowicie eliminuje z obiegu papierowe rachunki i faktury. Klienci otrzymują 

je wyłącznie w formie elektronicznej i regulują płatności jednym kliknięciem, 

BUSINESS SOLUTIONS

Since its creation, KIR S.A. has been actively participating in the 

development of a modern and innovative economy, by executing the secure 

and reliable exchange of information. KIR S.A. implements solutions which 

have direct impact on the growth of the Polish e-economy, not only in the 

field of clearing services. Wishing to optimize its technological and HR 

potential, it designs and implements other solutions targeted at financial 

institutions, businesses, public administration and companies operating on 

the e-commerce market, as well as their clients. 

– In the last two decades the market has changed drastically. Today our 

economy faces the challenge of increasing the share of electronic funds and 

gradually decreasing the share of costly cash.  Banks, on the other hand, are 

faced with the challenge of increasing the clients’ loyalty, which is possible by   

designing an attractive offer, not only in terms of prices, but in terms of 

products as well.  We try to respond to those expectations by introducing 

payment-support services, including PayByNet – a system of direct 

guaranteed on-line payments, dedicated for the public sector and  

e-commerce. We should also mention invoobill –  a modern method of 

paying invoices and bills – explains President K. Małecki.

Invoobill fully eliminates paper-format invoices and bills. Customers only 

receive them in electronic format and make one-click payments thanks to 

on-line access to their bank accounts. The service is already available to over 

98% of Polish on-line banking users. Moreover, KIR S.A. systematically 

za pośrednictwem internetowego dostępu do bankowego konta. Usługa ta 

jest już dostępna dla ponad 98 proc. klientów polskiej bakowości elektro-

nicznej. Izba systematycznie rozwija również usługi elektronicznej archiwi-

zacji dokumentów papierowych i elektronicznych. W systemie eArchiwum  

zakończone zostały prace związane z implementacją rozwiązań zapewnia-

jących jego integrację z zewnętrznymi systemami zarządzania obiegiem 

dokumentów w przedsiębiorstwie, czy zarządzania jego zasobami informa-

cyjnymi. Zmodyfikowany system pozwala na zintegrowanie i wykorzystanie 

funkcjonalności oferowanych w ramach innych produktów Izby, co umożliwia 

poszerzenie oferty o rozwiązania wspierające kompleksową  obsługę faktur 

elektronicznych i papierowych, w tym e-fakturę.

BŁYSKAWICZNE PRZELEWY BEZ POŚREDNIKÓW

Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi rynku i jego oczekiwań, 

Izba udostępniła bankom system rozliczeń płatności natychmiastowych – 

Express ELIXIR, umożliwiający realizację przelewów w czasie rzeczywistym, 

liczonym w sekundach. Izba pełni w systemie zarówno funkcję rozlicze-

niową, jak i rozrachunkową, dzięki czemu płatności realizowane są w trybie 

24h/dobę i 365 dni w roku. 

– W dobie „elektronizacji” życia, klienci banków coraz częściej wyrażają 

potrzebę natychmiastowego transferu pieniędzy, tak jak niemal natychmiast 

przesyłane są np. maile. Tę potrzebę widzą także banki. System Express 

ELIXIR to nasza odpowiedź na oczekiwania rynku w zakresie skracania czasu 

rozliczeń. Tak innowacyjne rozwiązanie Izba wdrożyła jako pierwsza w Europie 

Środkowo–Wschodniej i druga w Europie – komentuje Prezes K. Małecki.

Mechanizm rozliczania zleceń w systemie Express ELIXIR działa w oparciu 

o bezpieczny rachunek powierniczy, prowadzony na potrzeby tego systemu 

przez NBP w systemie SORBNET. Takie rozwiązanie zapewnia klientom 

banków pełne bezpieczeństwo, ponieważ środki finansowe klientów nie 

opuszczają sektora bankowego podczas całego procesu obsługi i rozliczenia 

płatności. Umożliwia ono także bezpośrednią realizację zleceń pomiędzy 

uczestnikami, czyli jednostkami różnych banków, bez wykorzystywania 

jakichkolwiek pośrednich rachunków podmiotu pozabankowego. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Choć priorytetem działalności KIR S.A. jest zapewnienie najwyższej jakości 

usług rozliczeniowych, realizowanych za pośrednictwem nowoczesnych 
®i bezpiecznych systemów ELIXIR , EuroELIXIR i Express ELIXIR, Izba planuje 

także stale rozwijać usługi z obszaru pozarozliczeniowego, które przyspie-

szają obieg informacji oraz umożliwiają znaczną redukcję kosztów poprzez 

stopniową eliminację papieru z obrotu gospodarczego. 

– Naszym celem było, jest i będzie zapewnienie bezpiecznych i szybkich rozli-

czeń, wspieranie budowania nowoczesnej gospodarki elektronicznej i gene-

rowanie zysku dla udziałowców. Bezpieczeństwo i innowacyjność to wartości, 

które zbudowały naszą pozycję na europejskim rynku rozliczeniowym i które 

będziemy pielęgnować. Głęboko wierzę w to, że podejmowane obecnie dzia-

łania będą z perspektywy czasu oceniane równie pozytywnie, jak nasze do-

tychczasowe dokonania – podsumowuje Prezes K. Małecki.

a solution will guarantee full security to the clients of banks involved in the 

system, because their funds will not “leave” the banking sector at any time in 

the course of the procedure of processing and clearing immediate payments. 

The system will also enable to carry out orders directly between the sender 

and the recipient (in different banks) without using any intermediary accounts 

belonging to non-banking entities.

PLANS FOR THE FUTURE  

Although KIR S.A.’s priority is to offer top-quality clearing services, 

processed using the modern and secure ELIXIR® , EuroELIXIR and Express 

ELIXIR systems, the institution is also planning to continue developing its 

services beyond the clearing field, which accelerate information flow and 

allow for a significant cost reduction by the gradual elimination of paper 

format from business transactions.  

– Our aim has been, is and will be to provide secure and swift clearing, to 

support  the shaping of a modern digital economy and to generate profit for 

shareholders. Security and innovation are values which have allowed us to 

achieve a leading position on the European clearing market and we are 

determined to respect those values. I truly believe that in the future our current 

decisions will be assessed as positively as our achievements to date – sums 

up President K. Małecki.

develops electronic archiving services for paper- and digital-format 

documents. Works aimed at implementing solutions ensuring the integration 

of eArchiwum system with  external document flow management systems 

within the company or the management of its data resources have already 

been completed. The modified system allows for the integration and use of 

functionalities offered in other KIR S.A. products, thus widening the offer to 

include comprehensive solutions for electronic and paper-format invoices, 

including e-invoices.  

IMMEDIATE TRANSFERS WITHOUT INTERMEDIARIES

In response to the dynamic market development and evolving market 

expectations, KIR S.A. offered the banks the new Express ELIXIR system for 

immediate clearing of payments, which makes it possible to make payments 

in real time, within seconds. KIR S.A. plays a double role, both as the clearing 

and settling institution. Thus, payments are processed 24x7x365. 

- In times of „digitalization”, the banks’ clients require ever more frequently 

immediate money transfers, similar to the nearly immediate exchange of e-

mails. The banks also recognize such a need. Express ELIXIR system is our 

response to market expectations with regard to shortening clearing time. 

KIR S.A. was the first institution in Central-Eastern Europe, and the second 

institution in Europe, which launched such an innovative solution – comments 

President K. Małecki. The Express ELIXIR mechanism is based on a safe trust 

account kept by the National Bank of Poland in the SORBNET system. Such 
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czesnego sektora bankowego w Polsce, odznaczeniami państwo-
wymi uhonorowani zostali: 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – 
Kazimierz Małecki, Prezes Zarządu KIR S.A.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 
Zygmunt Szafrański, Wiceprezes Zarządu KIR S.A.
Złotym Krzyżem Zasługi – 
Maria Loth-Jaranowska – Ekspert w Obszarze Rozliczeń 
w KIR S.A. 

Odznaczenia wręczył Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP. 

were granted in recognition of special merits in the process of 
creating a modern banking sector in Poland: 

Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta – 
Kazimierz Małecki, President of the Management Board 
of KIR S.A.
Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta – 
Zygmunt Szafrański, Vice-President of the Management Board 
of KIR S.A.
Gold Cross of Merit – 
Maria Loth-Jaranowska – Clearing Expert at KIR S.A. 

The decorations were presented by Olgierd Dziekoński, Secretary of  
State at the Chancellery of the President of the Republic of Poland. 

Director of the Regional Operational Centre in Białystok
Maria Loth-Jaranowska, 
Clearing Expert 
Michał Szymański, 
Vice-President of the Management Board 
Elżbieta Włodarczyk, 
Director of Electronic Signature Business Line 

The decorations were presented by Witold Koziński, Vice-President of 
the National Bank of Poland.

Kolejną częścią obchodów jubileuszu była uroczystość wręcze-nia 
odznaczeń resortowych. Decyzją Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, Marka Belki, odznaką honorową „Za zasługi dla ban-
kowości Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczonych zostało 6 pra-
cowników KIR S.A.: 

Zygmunt Gastman, 
Dyrektor Departamentu Przetwarzania Danych 
Tomasz Jończyk, 
Dyrektor linii biznesowej rozliczenia

Adam Kostro, 
Dyrektor Regionalnego Centrum Operacji w Białymstoku
Maria Loth-Jaranowska, 
Ekspert w Obszarze Rozliczeń
Michał Szymański, 
Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Włodarczyk, 
Dyrektor linii biznesowej podpis elektroniczny

Odznaki wręczał Witold Koziński, Wiceprezes NBP.

Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności KIR S.A., 18 maja 2012 r. 
w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli 
administracji państwowej i samorządowej, klientów, partnerów 
biznesowych, akcjonariuszy oraz pracowników. Wśród przy-byłych 
gości byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd 
Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Jerzy 
Osiatyński, Doradca Społeczny Prezydenta RP; przedstawiciele ad-
ministracji państwowej z Jackiem Kozłowskim, Wojewodą 
Mazowieckim i przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego 
z Witoldem Kozińskim, Wiceprezesem NBP. 

Podczas uroczystości, decyzją Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego za wybitne zasługi na rzecz budowy nowo-

In celebration of the 20th anniversary of the creation of KIR S.A., on 
18 May 2012 in Warsaw a special ceremony was organized, with 
participants representing public administration, self-government 
authorities, clients, business partners, shareholders and employees. 
The list of guests included representatives of the Chancellery of the 
President of the Republic of Poland – Olgierd Dziekoński, Secretary 
of State at the Chancellery, and Jerzy Osiatyński, Social Advisor to 
the President, representatives of state administration with the 
Governor of Mazowieckie Province, Jacek Kozłowski, and 
representatives of the National Bank of Poland with Witold Koziński, 
Vice-President of the Bank. 

During the event, following a decision by Bronisław Komorowski, 
President of the Republic of Poland, the following state decorations 

The celebrations continued with the granting of sectoral decorations. 
Following a decision by Marek Belka, President of the National Bank of 
Poland, the special decoration „In recognition of merits to the banking 
sector of the Republic of Poland” was granted to 6 employees of 
KIR S.A.: 

Zygmunt Gastman, 
Director of Data Processing Department 
Tomasz Jończyk, 
Director of Clearing Business Line 
Adam Kostro, 

Od lewej: / From left:

Kazimierz Małecki 
Jerzy Osiatyński 

Olgierd Dziekoński
Zygmunt Szafrański 

Maria Loth-Jaranowska

Od lewej: / From left:

Zygmunt Gastman 
Elżbieta Włodarczyk
Witold Koziński 
Tomasz Jończyk 
Adam Kostro 
Maria Loth-Jaranowska 
Michał Szymański
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Nie zabrakło również gratulacji dla Jubilata – odczytane zostały oko-
licznościowe listy gratulacyjne od Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, Prezesa NBP 
Marka Belki i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. 

Obchody jubileuszu 20-lecia KIR S.A. uświetnił koncert Orkiestry 
Adama Sztaby.

Podczas uroczystości wyróżnione zostały również 2 osoby, któ- 
re wniosły znaczący wkład w tworzenie i rozwój KIR S.A. 
Jubileuszową Statuetką 20-lecia KIR S.A. wyróżnieni zostali Tadeusz 
Ołdakowski, pierwszy Prezes Zarządu KIR S.A. oraz Krzysztof 
Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Statuetki KIR S.A. 
wręczył Kazimierz Małecki. 

Tego samego dnia w siedzibie Izby za zasługi dla KIR S.A. wyróż-
nionych zostało 50 pracowników.

During the celebrations, two more people received special 
distinctions in recognition of their contribution to the creation and 
development of KIR S.A. Jubilee Statuettes commemorating the 
20th anniversary of KIR S.A. were awarded to Tadeusz Ołdakowski, 
the first President of the Management Board of KIR S.A. and Krzysztof 
Pietraszkiewicz, President of the Association of Polish Banks. KIR S.A. 
statuettes were presented by Kazimierz Małecki. 

On the same day 50 employees of KIR S.A. were rewarded for their 
special merits for KIR S.A. at the Company’s seat.
The special event could not have taken place without 
congratulation letters for the celebrating entity. Special 

congratulation letters from Bronisław Komorowski, President of the 
Republic of Poland, Ewa Kopacz, Speaker of the Lower Chamber of 
the Polish Parliament, Marek Belka, President of the National Bank 
of Poland, and Adam Struzik, Marshall of Mazowieckie Province, 
were read out. 

A concert by Adam Sztaba Orchestra added splendour to the 
celebration of the 20th anniversary of KIR S.A.

LISTY GRATULACYJNE
CONGRATULATION LETTERS

List gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
Congratulation letter from Bronisław Komorowski, President of the Republic of Poland

Od lewej: / From left:

Krzysztof Pietraszkiewicz 
 Kazimierz Małecki 

Tadeusz Ołdakowski
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List gratulacyjny Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz 
Congratulation letter from Ewa Kopacz, Speaker of the Lower Chamber 
of the Polish Parliament 

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
Congratulation letter from Adam Struzik, Marschall of Mazowieckie Province 

List gratulacyjny Prezesa NBP Marka Belki 
Congratulation letter from Marek Belka, President of the National Bank 
of Poland

LISTY GRATULACYJNE
CONGRATULATION LETTERS
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STRUKTURA AKCJONARIATU – UDZIAŁY (W %)
SHAREHOLDING STRUCTURE – SHARES (IN %)

Narodowy Bank Polski  5,74

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 34,44

Bank Zachodni WBK S.A. 11,48

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 5,74

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 5,74

Bank Millennium S.A. 5,74

BRE Bank S.A. 5,74

ING Bank Śląski S.A. 5,74

PKO Bank Polski S.A. 5,74

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 5,51

Związek Banków Polskich 2,89

SGB-Bank S.A. 2,75

Kredyt Bank S.A. 2,75



Aniela Szafran
Przewodnicząca Rady Nadzorczej / 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Mieczysław Groszek  
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej / 

Związek Banków Polskich 

Chairman of the Supervisory Board 

Vice-Chairman of the Supervisory Board

Katarzyna Bajerowska

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Piotr Kasznik

Bank Millennium S.A.

Robert Klepacz

Narodowy Bank Polski

Piotr Miałkowski

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zygmunt Miętki

SGB – Bank S.A.

Krzysztof Freliszek 

Narodowy Bank Polski (do 12 stycznia 2012 r.) 

Dariusz Marcjasz

Kredyt Bank S.A. (do 3 września 2012 r.) 

 

(until 12 January 2012)

(until 3 September 2012)

Jarosław Orlikowski

PKO Bank Polski S.A.

Tomasz Pasikowski

BRE Bank S.A.

Maciej Pietrucha

Bank Zachodni WBK S.A.

Wacława Maria Sędziak

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Alicja Żyła

ING Bank Śląski S.A.

RADA NADZORCZA
SUPERVISORY BOARD

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD
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ZARZĄD
MANAGEMENT BOARD

WŁADZE / AUTHORITIES

Dariusz Marcjasz
Wiceprezes Zarządu 

(od 1 stycznia 2013 r.)

Vice-President of the 

Management Board 

(from 1 January 2013)

Jacek Rapcia
iWceprezes Zarządu 

Vice-President of the 

Management Board 

Kazimierz Małecki
Prezes Zarządu

President of the Management Board

Zygmunt Szafrański 
Wiceprezes Zarządu (do 30 maja 2012 r.)

) 

Vice-President of the Management Board

(until 30 May 2012

Michał Szymański
Wiceprezes Zarządu  

Vice-President of the 

Management Board



®
SYSTEM ELIXIR (ROZLICZENIA W ZŁOTYCH)

®
THE ELIXIR SYSTEM (CLEARINGS IN PLN)

®ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU ELIXIR
®INTERBANK CLEARING TRANSACTIONS USING THE ELIXIR SYSTEM

®
Liczba transakcji ogółem w systemie ELIXIR (w mln szt.) / 

®
 Total number of transactions in ELIXIR (in millions)

®
Wartość obrotów ogółem w systemie ELIXIR (w mld zł)  /  

®
Total turnover of transactions in ELIXIR (in billion PLN)]
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Struktura wolumenu wg przebiegów
®rozliczeniowych w systemie ELIXIR

Percentage of transaction volume
®per clearing cycle in ELIXIR

Struktura wartości wg przebiegów
®rozliczeniowych w systemie ELIXIR

Percentage of turnover value
®per cycle in ELIXIR

®ELIXIR jest systemem elektronicznych rozliczeń międzybankowych w pol-

skich złotych, kluczowym dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu 

bankowego. Bieżąca obsługa i rozwój systemu stanowi podstawową działal-

* zmniejszenie liczby banków w systemie wynika z konsolidacji Get Banku SA i Getin Noble Banku S.A.

* the reduced number of banks in the system results from the consolidation of Get Bank SA and Getin Noble Bank S.A.

®ELIXIR is an Electronic interbank clearing system in PLN, crucial to the 

smooth functioning of the Polish banking system. The everyday operation 

and development of the system is the core business activity of KIR S.A.

®W systemie ELIXIR, w każdym dniu rozliczeniowym uruchamiane są 3 rów-

norzędne sesje (przebiegi). Zarówno pod względem wolumenu transakcji, 

jak i wartości obrotów, najwięcej transakcji rozliczano w pierwszej sesji. 

®ELIXIR initiates three equivalent clearing sessions (cycles) per day. Most 

transactions (both in terms of volume and in turnover value) are actually 

cleared during the first session.

®ność biznesową KIR S.A. W 2012 roku za pośrednictwem systemu ELIXIR 

przetworzono łącznie blisko 1,5 mld transakcji, o wartości obrotów przekra-

czającej 3,7 bln zł. 

®In 2012, a total of 1.5 billion transactions were processed in ELIXIR and 

generated turnover exceeded 3.7 trillion PLN.

Wyszczególnienie

Liczba banków w systemie na koniec roku 

uznaniowe /
obciążeniowe / 

uznaniowe / 
obciążeniowe / 

Średnia dzienna liczba transakcji 

Średnia wartość jednej transakcji (w zł) 

Number of banks in the system at the end of year

Total number of transactions, including:

 credit transactions
debit transactions

Total turnover value (in million PLN), including:

credit transactions
debit transactions

Average daily number of transactions

Average transaction value (in PLN)

Liczba transakcji ogółem, w tym: 

Wartość obrotów ogółem (w mln zł), w tym: 

2011

50

1 381 063 602
21 316 160

3 595 345
17 656

5 564 999

2 576

1 402 379 762

3 613 001

2012

49*

1 441 408 117
21 182 550

3 748 612
17 312

5 803 931

2 575

1 462 590 667

3 765 924

2011 = 100%

98,0

104,4
99,4

104,3
98,0

104,3

99,9

104,3

104,2

56,1%

18,9%

16,8%

36,5%

27,1% 44,6%

20 21

Przebieg I / Cycle I Przebieg I / Cycle I

Przebieg II / Cycle II Przebieg II / Cycle II

Przebieg III / Cycle III Przebieg III / Cycle III

USŁUGI ROZLICZENIOWE / CLEARING SERVICES



TRANSAKCJE UZNANIOWE 
CREDIT TRANSACTIONS 

TRANSAKCJE OBCIĄŻENIOWE
DEBIT TRANSACTIONS

®W 2012 roku KIR S.A. rozliczyła za pośrednictwem systemu ELIXIR 

o 4,3 proc. transakcji uznaniowych więcej, niż rok wcześniej. 

W porównaniu z rokiem 2011 w ogólnej liczbie zrealizowanych transakcji 

uznaniowych zwiększył się udział poleceń przelewu (wzrost z 83,6 proc. do 

85 proc.), natomiast udział wpłat gotówkowych zmniejszył się z 16 proc. do 

14,6 proc. Odsetek pozostałych uznań utrzymał się na poziomie 0,4 proc. 

ogólnej liczby transakcji uznaniowych. 

W 2012 roku dynamika liczby transakcji obciążeniowych rozliczonych w sys-
®temie ELIXIR była ujemna – w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił 

spadek o 0,6 proc. Ze względu na ujemną dynamikę liczby transakcji 

obciążeniowych i przyrostu liczby transakcji ogółem, udział transakcji 

obciążeniowych w ogólnej strukturze komunikatów rozliczonych w ramach 
®systemu ELIXIR zmniejszył się do 1,4 proc. (w 2011 roku – 1,5 proc.). 

®In 2012 the number of transactions cleared by KIR S.A. in ELIXIR increased 

by 4.3% as compared to 2011. 

As compared to the previous year, in 2012 an increased share of credit 

transfers (increase from 83.6% to 85%) was observed in the context of the 

number of transactions cleared, while the share of incoming cash payments 

declined from 16% to 14.6%. The share of remaining credit transactions 

remained stable and was equal to 0.4% of the total number of transactions of 

this kind.

®In 2012 the volume of debit transactions cleared within the ELIXIR system 

decreased by 0.6 % as compared to 2011. Due to the negative volume of 

debit transactions combined with an overall increase of the total number of 

transactions, the share of debit transactions in the overall structure of 
®messages cleared within the framework of the ELIXIR system decreased to 

1.4% in 2012 (in 2011 the relevant share corresponded to 1.5%).

Struktura wartości obrotów, w stosunku do 2011 roku pozostała bez 

większych zmian. Polecenia przelewu stanowiły 97,6 proc. ogólnej wartości 

obrotów uznaniowych (w 2011 roku – 97,5 proc), wpłaty gotówkowe sta-

nowiły 1,3 proc. wartości (w 2011 roku – 1,4 proc.), a udział pozostałych 

uznań wyniósł 1,1 proc. (w 2011 roku – 1 proc.).

Struktura transakcji obciążeniowych, podobnie jak w poprzednich latach, 

była zdominowana przez polecenie zapłaty. Komunikaty związane z tym 

instrumentem w 2012 roku stanowiły 99,9 proc. liczby transakcji obcią-

żeniowych i 99,7 proc. ich wartości. Wskaźniki struktury utrzymywały się na 

poziomie zbliżonym do 2011 roku.

Liczba transakcji typu polecenie zapłaty zmniejszyła się w stosunku rocznym 

o 0,6 proc., a ich wartość zmniejszyła się o 1,9 proc.

The structure of turnover value remained practically unchanged, as 

compared to the previous year. Credit transfers generated 97.6% of total 

credit turnover (as compared to 97.5% in 2011), incoming cash payments 

constituted 1.3% of the said value (1.4% in 2010), and the share of the 

remaining credits was equal to 1.1% (against 1% in 2011).

The structure of debit transactions was dominated by direct debit 

transactions, just as in the previous years. In 2012 direct debit messages 

corresponded to 99.9% of the total number of debit transactions and 99.7% 

of the value of all debit transactions. Structure indicators remained at 

a similar level as in 2011.

The number of direct debit and similar transactions decreased by 0.6% in the 

annual perspective, while their value dropped by 1,9%.
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®
Transakcje uznaniowe w systemie ELIXIR  /

 

®
Credit transactions in ELIXIR

Wartość obrotów ogółem (w mld zł) / Total turnover value (in billion PLN)
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®
Debit transactions in ELIXIR

Wartość obrotów ogółem (w mld zł) / Total turnover value (in billion PLN)
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SYSTEM EuroELIXIR  
EuroELIXIR SYSTEM  

EuroELIXIR to system do międzybankowych rozliczeń w euro, umożliwiający 

rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. System jest 

w pełni dostosowany do standardów europejskich. Funkcjonuje w ramach 

zintegrowanej infrastruktury Europejskiego Obszaru Płatności. 

Od chwili uruchomienia w systemie EuroELIXIR obsługi płatności SCT, udział 

komunikatów realizowanych w ramach tego schematu w płatnościach re-

alizowanych ogółem w euro, ulega systematycznemu wzrostowi. W związku 

z zakończeniem w grudniu 2011 roku obsługi rozliczeń XCT w systemie 

STEP2, w 2012 roku komunikaty XCT rozliczane były tylko w relacjach 

wewnątrzsystemowych, a udział płatności SCT wyniósł 98,6 proc., co pod 

względem migracji do standardów SEPA stawia system EuroELIXIR w czo-

łówce systemów europejskich.

EuroELIXIR is an interbank clearing system in Euro, designed to clear both 

domestic and cross-border payments. It is fully adjusted to the European 

standards and operates within the framework of integrated infrastructure of 

the European Payment Area. 

Since SCT payments were initiated in the EuroELIXIR system, the share of 

messages carried out within the framework of this scheme in the total 

number of payments in Euro cleared by KIR S.A. has been systematically 

growing. In January 2009 this indicator was equal to 31.6%, while in 

December 2011 it reached the level of 97.9% of all cleared messages.

Due to the withdrawal from XCT clearings in STEP2 system, in 2012 XCT 

messages were cleared only in intersystem relations, while the share of SCT 

clearings reached 98.6%, which makes EuroELIXIR one of the leading 

European systems in terms of migration to SEPA standards. 

W 2012 roku w systemie EuroELIXIR rozliczono ponad 1,7 mln transakcji 

więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 21,8 proc.). W 2012 roku rozliczono 

łącznie ponad 9,7 mln transakcji, z czego znaczną większość (94,1 proc.) 

w relacjach międzysystemowych. Wartość rozliczonych transakcji wyniosła 

41,8  mld euro.

W 2012 roku w zakresie płatności SCT w systemie EuroELIXIR dominujący 

udział miały rozliczenia międzysystemowe, z których większość została 

zrealizowana we współpracy z systemem STEP2. Udział przelewów zreali-

zowanych z wybranymi izbami rozliczeniowymi należącymi do EACHA (Sto-

warzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych) osiągnął poziom 16 proc. 

ogółu płatności międzysystemowych SEPA, przy czym w zakresie komu-

nikatów otrzymywanych, udział ten wyniósł 16,8 proc., natomiast w zakresie 

wysyłanych – 12,6 proc.  

1.7 million additional transactions were cleared in EuroELIXIR in 2012 as 

compared to the previous year (increase by 21.8%). A total number of nearly 

9.7 million transactions were cleared in 2012, 94.1% of which were 

processed within the framework of intersystem relationships. The value of 

cleared transactions was equal to 41.8 billion EUR.

In 2012 intersystem clearings dominated among SCT payments in 

EuroELIXIR system. Most of them were processed in cooperation with STEP 

2. The share of transfers processed with selected clearing houses – members 

of EACHA (European Automated Clearing House Association) reached 16% 

of the total number of intersystem SEPA payments, while for messages 

received the share was 16.8% and for messages sent 12.6%. 
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Liczba transakcji ogółem w systemie EuroELIXIR wg typu (w mln szt.) /  Total number of various types of transactions in EuroELIXIR (in millions)
Liczba transakcji ogółem w systemie EuroELIXIR wg kierunku rozliczeń (w mln szt.) 

Total number of various types of transactions in EuroELIXIR (in millions)
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ROZWÓJ SYSTEMU  
SYSTEM DEVELOPMENT

SYSTEM Express ELIXIR   
Express ELIXIR SYSTEM

Od początku istnienia, tj. od 2005 roku, system EuroELIXIR połączony jest 

z izbą rozliczeniową STEP2, zapewniając uczestniczącym w nim bankom oraz 

ich klientom możliwość realizacji płatności w skali paneuropejskiej. System 

został dostosowany do wymogów SEPA i wraz z uruchomieniem Jednolitego 

Obszaru Płatności w Euro (styczeń 2008 roku), przyjął do rozliczeń pierwsze 

zlecenia polecenia przelewu w nowym standardzie. 

W czerwcu 2009 roku nastąpiło przeniesienie rozrachunku zleceń 

płatniczych rozliczanych w systemie EuroELIXIR z systemu SORBNET-EURO 

bezpośrednio na platformę TARGET2. Obecnie rozrachunek odbywa się w ra-

mach polskiego komponentu TARGET2-NBP. Od 2010 roku KIR S.A. jest 

również aktywnym uczestnikiem w rozliczeniach EACHA, w ramach których 

wymiana płatności odbywa się bezpośrednio pomiędzy zrzeszonymi izbami. 

W ramach rozwoju systemu EuroELIXIR, w 2012 roku wprowadzone zostały 

nowe rozwiązania w harmonogramie rozliczeń – dzięki udostępnieniu dodat-

kowej trzeciej sesji, zwiększyła się możliwość realizacji płatności w ramach 

jednego dnia, co stanowi jeden z podstawowych wymogów „Dyrektywy 

w sprawie usług płatniczych”. Dokonano także zmian w zakresie obsługi 

W czerwcu 2012 roku, KIR S.A. udostępniła bankom system rozliczeń 

płatności natychmiastowych Express ELIXIR. Usługa umożliwia realizację 

przelewów międzybankowych w czasie rzeczywistym, liczonym w se-

kundach. Tak innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności KIR S.A. wdrożyła 

jako pierwsza firma w Europie Środkowo-Wschodniej, a druga w Europie. 

KIR S.A. pełni w systemie zarówno funkcję rozliczeniową, jak i rozra-

chunkową, dzięki czemu płatności realizowane są w trybie 24h/dobę i 365 

dni w roku. 

Mechanizm rozliczania zleceń w systemie Express ELIXIR działa w oparciu 

o bezpieczny rachunek powierniczy, prowadzony na potrzeby tego systemu 

przez NBP w systemie SORBNET. Takie rozwiązanie zapewnia klientom 

banków pełne bezpieczeństwo, ponieważ ich środki finansowe nie 

opuszczają sektora bankowego podczas całego procesu obsługi i rozliczania 

płatności. System umożliwia bezpośrednią realizację przelewów pomiędzy 

rachunkami nadawcy i odbiorcy znajdującymi się w różnych bankach, bez 

wykorzystywania  pośrednich  rachunków  podmiotu  pozabankowego. 

Since its creation in 2005, EuroELIXIR has been connected to STEP2 clearing 

house, offering the participating banks and their clients the possibility of 

exchanging payments on a pan-European scale. The system has been 

adjusted to SEPA requirements and it received the very first credit transfer 

order in the new standard as soon as the Single Euro Payments Area was 

launched (January 2008). 

In June 2009 settlements of payment orders cleared within the EuroELIXIR 

system were transferred directly from SORBNET-EURO to the TARGET2 

platform. Currently such settlements are handled using its Polish component 

TARGET2-NBP. Starting from 2010 KIR S.A. has also become an active 

participant of settlements within the framework of EACHA (European 

Automated Clearing House Association), where the exchange of payments 

takes place directly between the associated clearing houses. 

Year 2012 was marked by further development of EuroELIXIR, with the 

introduction of new solutions in the clearing schedule – an additional third 

session was launched, the possibility of making payments within the same 

In June 2012 KIR S.A. offered banks the new Express ELIXIR immediate 

payment clearing system. It is a solution enabling immediate interbank 

transfers in real time, within seconds. KIR S.A. was the first company to 

launch such an innovative solution in Central-Eastern Europe (and the 

second in Europe). KIR S.A. acts as both the clearing and settlement entity, 

thus enabling 24/7 payments throughout the year. 

The Express ELIXIR mechanism is based on a safe trust account kept by the 

National Bank of Poland in the SORBNET system. Such a solution will 

guarantee full security to the clients of banks involved in the system, because 

their funds will not “leave” the banking sector at any time in the course of the 

procedure of processing and clearing immediate payments. The system will 

also enable to carry out orders directly between the sender and the recipient 

(in different banks) without using any intermediary accounts belonging to 

non-banking entities.

schematu SCT, wynikających z aktualizacji standardu wprowadzanego 

corocznie przez EPC (European Payments Council). 

Izba pracowała również nad poszerzaniem sieci powiązań systemu 

EuroELIXIR – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W 2012 roku do 

SCT EuroELIXIR przestąpiło trzech nowych uczestników, dzięki czemu na 

koniec 2012 roku w systemie uczestniczyło 20 podmiotów. Był to również 

czas rozwoju współpracy w ramach EACHA. Izba prowadziła rozmowy 

z kolejnymi potencjalnymi partnerami rozliczeniowymi. W efekcie tych 

działań w czerwcu br. uruchomiona została bezpośrednia wymiana zleceń 

płatniczych SCT z hiszpańską izbą rozliczeniową  –  IberPay.   

Istotnym elementem realizowanej strategii rozwoju systemu EuroELIXIR była 

kontynuacja prac nad uruchomieniem paneuropejskiego polecenia zapłaty 

w standardzie SEPA (SEPA Direct Debit). KIR S.A. opracowała model 

wdrożenia instrumentu, a także nawiązała współpracę z partnerami w ramach 

EACHA, w zakresie optymalizacji schematu funkcjonalnego. Proponowane 

założenia oraz planowany termin uruchomienia usługi zostały przedstawione 

uczestnikom rozliczeń.

W 2012 roku KIR S.A. prowadziła intensywne działania związane z wpro-

wadzeniem na rynek i upowszechnieniem usługi rozliczeń płatności natych-

miastowych Express ELIXIR. W wyniku podjętych działań, listy intencyjne 

dotyczące wdrożenia usługi podpisało 31 banków. Do końca 2012 roku 

usługę udostępniło swoim klientom 6 banków – Bank Millennium S.A., 

BRE Bank S.A. (część korporacyjna), Meritum Bank ICB S.A.,

ING Bank Śląski S.A., BZ WBK S.A. i Alior Bank S.A.

Pod koniec roku klienci wykonywali dziennie średnio powyżej 600 na-

tychmiastowych przelewów. Czas ich realizacji wahał się w granicach kilku 

sekund. W sumie, w ciągu pół roku funkcjonowania systemu Express ELIXIR, 

zrealizowano i rozliczono ponad 22 tys. transakcji.

day was increased as one of the basic requirements of the “Payment Services 

Directive”. Changes were also introduced to the use of SCT system, related to 

the annual standard update by EPC (European Payments Council). 

KIR S.A. also developed EuroELIXIR system network – with both internal and 

external. In 2012, three new participants joined EuroELIXIR SCT, with the total 

number of 20 participating entities at the end of 2012. The year was also 

marked by further development of cooperation within the framework of 

EACHA. KIR S.A. negotiated with other potential clearing partners. As 

a result, in June 2012 direct exchange of SCT payment orders was launched 

with IberPay – a Spanish clearing house.   

Another important element of our EuroELIXIR development strategy was the 

continuation of work on launching the pan-European payment SEPA Direct 

Debit. KIR S.A. designed the implementation model for the new tool and 

started cooperation with EACHA partners with a view to optimizing  the 

operating model. The assumptions and estimated launch date were 

presented to clearing participants. 

In 2012 KIR S.A. intensely marketed and promoted the new Express ELIXIR 

immediate payment clearing system. As a result, 31 banks signed letters of 

intent for the implementation of the service. By the end of 2012 the service 

was made available to clients of 6 banks – Bank Millennium S.A., 

BRE Bank S.A. (corporate division), Meritum Bank ICB S.A., ING Bank 

Śląski S.A., BZ WBK S.A. and Alior Bank S.A.

At the end of the year clients made an average of 600 immediate transactions 

daily. The processing time lasted several seconds. A total of over 22,000 

transactions were cleared within the first 6 months of operation of Express 

ELIXIR system. 
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Do końca 2012 roku, umowy uczestnictwa w systemie Express ELIXIR 

podpisały: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., 

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, SGB-Bank S.A., BGŻ S.A., 

BPS S.A., BOŚ Bank S.A., Wielkopolski Bank Spółdzielczy, CaixaBank S.A. 

oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. 

KIR S.A. prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami zainteresowanymi przystą-

pieniem do systemu Express ELIXIR. 

Until the end of 2012, agreements to participate in Express ELIXIR  were 

signed by: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., 

Societe Generale S.A. Polish Branch, SGB-Bank S.A., BGŻ S.A., BPS S.A., 

BOŚ Bank S.A., Wielkopolski Bank Spółdzielczy, CaixaBank S.A. and 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

KIR S.A. is negotiating with several other banks which expressed their interest 

to participate in Express ELIXIR. 

28 29USŁUGI ROZLICZENIOWE / CLEARING SERVICES

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

VI VII VIII IX X XI XII

Miesięczna liczba transakcji w systemie Express ELIXIR w okresie 

od 12 czerwca do 31 grudnia 2012 r.  

Monthly number of transactions in Express ELIXIR 

form 12 June until 31 December 2012

USŁUGA OGNIVO
OGNIVO

Usługa OGNIVO służy do wymiany informacji związanych z rozliczeniami, 
®pomiędzy uczestnikami systemów ELIXIR i EuroELIXIR, Izbą oraz pod-

miotami współpracującymi z bankami. Usługa pozwala na znaczne uspra-

wnienie realizowanego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapy-

tań i reklamacji, a także – poprzez wdrażanie kolejnych modułów – na uspra-

wnianie wymiany informacji pomiędzy uczestnikami usługi. 

Dostęp do usługi realizowany jest poprzez Internet. Obecnie z usługi korzysta 

49 banków, ZUS, Poczta Polska, komornicy sądowi oraz przedsiębiorcy.

W lutym 2012 roku została uruchomiona kolejna funkcjonalność usługi – 

moduł „Informacja wyprzedzająca o saldach przychodzących”. Usługa po-

lega na udostępnianiu bankom szczegółowych danych (tzw. analitycznych) 

o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu roz-

liczeniowego na daną sesję. Tym samym klient banku może zostać 

poinformowany, jeszcze przed zakończeniem sesji, że na rachunek bankowy 

wpłyną konkretne przelewy. Atutem jest możliwość poinformowania klienta 

banku o oczekujących przelewach, które zostaną rozliczone następnego dnia 

w pierwszej sesji.

W 2012 roku w ramach usługi OGNIVO funkcjonowało 8 modułów:

• moduł reklamacji i zapytań – polega na elektronicznej wymianie informacji 

dotyczących rozliczeń międzybankowych pomiędzy uczestnikami, czyli 

bankami, ZUS, Pocztą Polską i KIR S.A. Zapytania przesyłane są na 

podstawie dedykowanych elektronicznych formularzy zgłoszeń;

OGNIVO is used for the exchange of clearing-related information between the 
®participants of the ELIXIR and EuroELIXIR systems, KIR S.A. and other 

entities cooperating with banks. It offers significant enhancements to the 

time-consuming query and complaint processing procedure in banks. It also 

streamlines exchange of information between the participants – due to its 

newly-implemented modules.

Ognivo is accessible by Internet and it is currently being used by 49 banks, 

the Social Security Institution (ZUS), the Polish Post (Poczta Polska), court 

enforcement officers and entrepreneurs.

In February 2012 a new module was launched. “Forward information on 

incoming balance” module provides banks with detailed (so-called 

analytical) data on selected transactions which were transmitted to the 

clearing system in a given session. The bank’s client is informed, even before 

the session is closed, that certain transfers will be made to his bank account. 

Another advantage of the module is the possibility to inform the client on 

pending transfers which will be cleared in the course of the first session on 

the following day. 

In 2012 eight OGNIVO modules were available to the users:

•complaint and query module – it enables electronic exchange of 

information relative to interbank clearings between the participants, 

including banks, the Social Insurance Institution (ZUS), Poczta Polska and 

KIR S.A. Queries are sent via dedicated electronic forms;

• moduł monitoringu sald rozliczeń międzybankowych – pozwala na spraw-

dzenie sald banku w ramach działania systemów rozliczeniowych KIR S.A.; 

aktualizacja stanu rozliczeń banku następuje po każdej zmianie pozycji 

salda;

• moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane 

z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku 

z tytułu polecenia zapłaty;

• moduł do obsługi awaryjnego kopiowania plików z transakcjami wymie-

nianymi z bankami – umożliwia eksport/import plików zawierających tran-

sakcje rozliczeniowe poprzez bramkę FTP;

• moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – umożliwia 

bankom przenoszenie rachunków bankowych, w tym wymianę informacji 

pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem;

• moduł do obsługi reklamacji usługi invoobill – polega na elektronicznej  

wymianie reklamacji między bankami korzystającymi z usługi invoobill 

a Biurem Obsługi Klienta KIR S.A.;

• moduł poszukiwania rachunków bankowych dłużników – umożliwia 

elektroniczną komunikację komorników sądowych z bankami;

• moduł informacji o saldach wyprzedzających – umożliwia udostępnianie 

bankom analitycznych danych o wybranych transakcjach jeszcze przed 

dokonaniem  rozrachunku. 

Planowane jest dalsze rozszerzanie funkcjonalności usługi OGNIVO oraz 

włączanie do korzystania z niej kolejnych podmiotów.

• interbank clearing balance monitoring module – it enables to check bank 

account balances within the framework of operation of clearing systems 

operated by KIR S.A.; the bank’s clearing balance status is updated after 

each change of the balance items;

• direct debit mandates digitalisation module – supports processes relative 

to approving or refusing an approval (revocation) to debit an account as 

a result of a direct debit transaction;

• file backup module for transaction files exchanged with banks – enables 

exporting/importing files which contain clearing transactions using an FTP 

gateway;

• account and payment service transfer module – enables banks to transfer 

bank accounts, which also includes exchange of information between the 

previous and current bank;

• complaint module for invoobill (formerly Bilix) – consists in electronic 

exchange of complaints between banks using invoobill and the Customer 

Service Office of KIR S.A.;

• debtors’ bank accounts search – enables electronic communication 

between court enforcement officers and banks;

• forward information on incoming balance – provides banks with analytical 

data on selected transactions even before clearing is made.

KIR S.A. is planning to further extend the functionalities of OGNIVO and 

encourage new entities to subscribe this service. 



Projekty informatyczne realizowane przez sektor bankowy w 2012 roku – 

wdrożenie przez Narodowy Bank Polski nowego systemu rozliczeń wysoko-

kwotowych SORBNET2, który wykorzystuje SWIFTNet jako platformę komu-

nikacyjną z bankami, jak również migracja użytkowników sieci SWIFTNet na 

nową wersję SWIFTNet 7.0 – znacząco wpłynęły na wzrost zainteresowania 

klientów usługami SWIFT, oferowanymi przez KIR S.A. Tylko w związku 

z projektem NBP, liczba klientów SWIFT Service Bureau zwiększyła się 

o 5 nowych instytucji. Izba rozszerzyła także zakres usług świadczonych dla 

dotychczasowych klientów o dostęp do systemu SORBNET2.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw potrzebom banków związanym z ko-

niecznością dostosowania formatu informacji finansowej, generowanej przez 

systemy transakcyjne do wymagań systemu SORBNET2, KIR S.A. wzbo-

gaciła ofertę SWIFT Service Bureau o usługi integracyjne. W 2012 roku pod-

pisano umowy w tym zakresie z dwoma bankami. Wsparcie w projektach 

integracyjnych ma szansę stać się doskonałym uzupełnieniem dotychcza-

sowej oferty Izby w obszarze SWIFT Service Bureau. Nowa usługa może być 

interesująca dla banków, ze względu na wymagania systemu SORBNET2, 

a w przyszłości dla klientów korporacyjnych, którzy w ten sposób uzyskają 

IT projects carried out in the banking sector in 2012 – the implementation by 

the National Bank of Poland of SORBNET2, a newly-created high-value 

transaction clearing system, using SWIFTNet as a communication channel 

with banks, as well as SWIFTNet network user migration to the newer version 

SWIFTNet 7.0 – resulted in a higher interest of clients in SWIFT services 

offered by KIR S.A. With the implementation of the project by the National 

Bank of Poland only, SWIFT Service Bureau welcomed 5 new institutional 

clients. KIR S.A. also widened the range of services offered to existing clients 

by providing access to SORBNET2.

Meeting the banks’ expectations related to the need to adapt the new financial 

information format, generated by transaction systems, to SORBNET2 

requirements, KIR S.A. enriched its SWIFT Service Bureau offer by providing 

integration services. In 2012 two banks signed agreements for such services. 

Support in integration projects can greatly complement KIR S.A.’s existing 

offer in the SWIFT Service Bureau area. The new service could be of interest 

to banks, due to SORBNET2 requirements, and in the future it could also 

attract corporate clients which could thus gain easier access to business 

łatwiejszy dostęp do usług biznesowych w sieci SWIFTNet, bez konieczności 

wprowadzania znaczących zmian we własnych systemach.

W ramach migracji bankowej infrastruktury SWIFT do SWIFTNet 7.0, KIR S.A. 

zaangażowana była w cztery projekty. Ponadto w 2012 roku w dwóch bankach 

zrealizowane zostały prace związane z przygotowaniem infrastruktury SWIFT 

do komunikacji z systemem SORBNET2 oraz z uruchomieniem kanału komu-

nikacyjnego SWIFTNet dla klientów korporacyjnych w jednym z polskich 

banków.

W 2012 roku pozyskano również jeden z banków spółdzielczych, który za 

pośrednictwem infrastruktury SWIFT Izby będzie wymieniał transakcje 

finansowe w ramach tzw. bankowości korespondenckiej. Tym samym liczba 

klientów SWIFT Service Bureau wzrosła do 20.

W 2012 roku przychody ze sprzedaży usług SWIFT były o 33 proc. wyższe niż 

planowano. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim ze zwiększenia 

liczby klientów SWIFT Service Bureau i rozszerzenia oferty KIR S.A. o usługi 

konsultacyjne i wsparcie integracyjne. 

services within SWIFTNet network, without having to introduce significant 

changes to their own systems. 

With regard to the banking infrastructure migration, from SWIFT to SWIFTNet 

7.0, KIR S.A. is involved in 4 projects. Moreover, in 2012 two banks 

conducted work aimed at preparing  SWIFT infrastructure to communicate 

with SORBNET2 and one Polish bank prepared to launch SWIFTNet 

communication channel for corporate clients. 

In 2012 KIR S.A. also welcomed one of the cooperative banks which will use 

SWIFT infrastructure for financial transaction exchange within the so-called 

correspondent banking. The number of SWIFT Service Bureau clients thus 

reached 20.

In 2012 revenue on sales of SWIFT service was 33% higher than originally 

estimated. The increase in revenue was mainly due to the rising number of 

clients of SWIFT Service Bureau and the wider offer of KIR S.A., now 

including consultation services and integration support.  
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USŁUGI SWIFT 
SWIFT

KIR S.A. od 2004 roku posiada status SWIFT Service Bureau nadawany przez 

organizację S.W.I.F.T. SCRL (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Między-

bankowej Telekomunikacji Finansowej). KIR S.A. jest jedynym w Polsce do-

stawcą tej globalnej międzynarodowej platformy transmisji danych finan-

sowych, która służy do realizacji transgranicznych operacji finansowych po-

między bankami i innymi instytucjami finansowymi. 

Usługi SWIFT świadczone przez KIR S.A. obejmują pośrednictwo w elektro-

nicznym przesyłaniu komunikatów do sieci SWIFTNet. Realizowane są przy 

wykorzystaniu własnej infrastruktury teleinformatycznej w ramach statusu 

SWIFT Service Bureau oraz poprzez wsparcie techniczne w zakresie infra-

struktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce.

SWIFT Service Bureau, działając na podstawie zasad określonych przez 

SWIFT SCRL, posiada uprawnienia do świadczenia, na potrzeby użytkowni-

ków SWIFT, usług zapewniających dostęp do sieci SWIFTNet. Usługi te 

Since 2004 KIR S.A. has acted as SWIFT Service Bureau (status granted by 

S.W.I.F.T. SCRL - Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication). KIR S.A. is the only Polish provider of that global 

international platform for financial data transmission, used for making cross-

border financial operations between banks and other financial institutions.  

SWIFT services provided by KIR S.A. include intermediation in the area of 

electronic transfer of messages to the SWIFTNet network via KIR’s own ICT 

infrastructure, acting as a SWIFT Service Bureau, as well as offering technical 

support relative to access infrastructure for SWIFT users in Poland.

SWIFT Service Bureau, operating in line with the rules defined by SWIFT 

SCRL, is entitled to provide SWIFTNet access services to SWIFT users. Such 

services are aimed at current and future SWIFTNet users who are interested in 

kierowane są do obecnych i przyszłych użytkowników sieci SWIFTNet, 

zainteresowanych outsourcingiem dostępu do sieci SWIFTNet lub wyko-

rzystaniem SWIFT Service Bureau, jako infrastruktury backupowej. W ramach 

usług SWIFT Service Bureau, Izba umożliwia użytkownikom SWIFT dostęp do 

SWIFTNet na zasadzie współdzielenia niezbędnej infrastruktury. Dzięki temu 

koszty korzystania ze SWIFT są znacznie niższe niż w przypadku budowania 

przez bank własnej infrastruktury dostępowej. Jest to istotne zwłaszcza dla 

banków o małej liczbie zleceń. W porównaniu z innymi dostępnymi na rynku 

rozwiązaniami, KIR S.A. zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie dostępu 

do usług i serwisów w sieci SWIFTNet oraz brak ograniczeń w zakresie rodza-

ju i wolumenu przesyłanych komunikatów. Zaletą rozwiązania oferowanego 

przez KIR S.A. jest też możliwość uzyskania wsparcia technicznego przy 

implementacji usługi oraz wsparcia administratorskiego i operacyjnego 

w uzgodnionym zakresie po jej uruchomieniu. Jest to szczególnie ważne dla 

nowych użytkowników SWIFT.

outsourcing SWIFTNet access or using SWIFT Service Bureau as their 

backup infrastructure. Within the framework of services offered as SWIFT 

Service Bureau, KIR S.A. enables SWIFT users to access SWIFTNet 

according to the concept of sharing necessary infrastructure. As a result, the 

costs of using SWIFT are much lower than in the case of developing own 

access infrastructure by a bank. It is particularly important for banks that 

process a small number of transactions. If we compare it to other solutions 

available on the market, the offer proposed by KIR S.A. provides a full scope 

of functionalities relative to obtaining access to SWIFTNet services and sites, 

without limiting the type or volume of messages sent. The possibility to 

obtain technical and operational support both while implementing the 

service and once it is operational, constitutes yet another advantage of this 

solution. This aspect is of particular importance for new SWIFT users.



PŁATNOŚCI INTERNETOWE PayByNet
INTERNET PAYMENTS PayByNet 

CENTRUM OBSŁUGI PODPISU ELEKTRONICZNEGO SZAFIR
SZAFIR DIGITAL SIGNATURE SERVICE CENTRE

PayByNet to pierwszy w Polsce system, który umożliwia dokonywanie płat-

ności za zakupy online bezpośrednio pomiędzy klientem banku a sprzedaw-

cą – sklepem internetowym lub e-urzędem. 

System został opracowany na potrzeby handlu elektronicznego oraz e-admi-

nistracji. Jego wyjątkowość, w porównaniu z innymi rozwiązaniami typu 

pay-by-link, polega przede wszystkim na tym, że pozwala na przekazywanie 

środków pomiędzy uczestnikami transakcji, bez zatrzymywania ich w insty-

tucji pośredniczącej. PayByNet umożliwia błyskawiczną realizację transakcji 

zakupu dzięki przesyłanej online, przez 24 godziny na dobę, także w week-

endy, informacji o zatwierdzeniu płatności. KIR S.A., jako instytucja obsłu-

gująca transakcje pomiędzy polskimi bankami jest gwarantem, że transakcja 
®zostanie rozliczona podczas najbliższej sesji ELIXIR. 

PayByNet to dziś jedyny system szybkich przelewów internetowych, który 

jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP), dzięki czemu umożliwia uiszczanie opłat administracyjnych i ge-

nerowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Przelew do urzędu jest 

tym łatwiejszy, że system automatycznie wypełnia jego tytuł, bez możliwości 

dokonywania zmian przez użytkownika, co minimalizuje ryzyko błędu i skra-

ca proces realizacji transakcji. Upowszechnienie płatności internetowych 

w e-administracji to jeden z priorytetów KIR S.A. w obszarze rozwoju szyb-

kich płatności online. 

PayByNet is the first system in Poland which offers payment for on-line 

purchases directly between the banks’ client and the trader – an Internet store 

or an e-government. 

The system was designed for the purposes of on-line trade and 

e-administration. When compared to other pay-by-link solutions, it is 

unique, as it allows for the direct transfer of funds between the parties to the 

transaction, without withholding them at an intermediary institution. 

PayByNet enables the immediate execution of a purchase transaction by way 

of on-line, 24/7 (weekends included) transmission of information on 

payment confirmation. KIR S.A., as an institution processing transactions 

between Polish banks, guarantees that the transaction will be cleared at the 
®next  ELIXIR session. 

Today, PayByNet is the only system of rapid on-line transfers integrated with 

the Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP), allowing 

for the payment of administrative charges and the generation of an Electronic 

Payment Receipt. Transfers to administrative bodies are facilitated by an 

automatic generation of the transfer description, without any changes being 

made by the user, which limits the risk of error and shortens transation 

processing time. The promotion of on-line payments in e-administration is 

a priority for KIR S.A. in the area of rapid on-line payment development. 

W 2012 roku PayByNet został udostępniony użytkownikom Systemu 

Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej (SEKAP), który 

integruje 119 śląskich urzędów. Usługa została również wdrożona m. in. 

w Urzędzie Miasta Racibórz, Mieście Oświęcim, Urzędzie Miasta Rabka-

Zdrój i Urzędzie Miasta Kalisz. 

W 2012 roku z PayByNet mogli korzystać klienci bankowości elektronicznej

4 banków komercyjnych (Nordea Banku Polska S.A., Citi Handlowego, Banku 

Millennium S.A. i Alior Banku S.A.), 38 banków spółdzielczych 

z Grupy BPS oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, a także posiadacze kart 

płatniczych. W celu implementacji systemu PayByNet, KIR S.A. rozpoczęła 

współpracę z kilkoma firmami integrującymi i wytwarzającymi 

oprogramowanie dla rynku e-commerce.

Na koniec 2012 roku system funkcjonował w ponad 200 jednostkach 

administracji publicznej oraz w prawie 600 sklepach internetowych.

In 2012, PayByNet was made available to the users of the Electronic 

Communication System for Public Administration (SEKAP), integrating 119 

offices in Silesia region. The service was also launched in Racibórz City Hall, 

Oświęcim City Hall, Rabka-Zdrój Town Hall,  Kalisz City Hall, among other 

entities. 

In 2012 PayByNet was available to on-line banking clients of 4 commercial 

banks (Nordea Bank Polska S.A., Citi Handlowy, Bank Millennium S.A. and 

Alior Bank S.A.), 38 cooperative banks  in BPS Group and the Cooperative 

Banking Group, as well as card holders. For the implementation of PayByNet, 

KIR S.A. started cooperation with several companies integrating and 

developing software for e-commerce. 

At the end of 2012 the system was used in over 200 public administration 

entities and nearly 600 on-line stores.  

32 33INNE USŁUGI  / OTHER SERVICES 

Od 18 lat KIR S.A. oferuje podpis elektroniczny i infrastrukturę klucza 

publicznego na potrzeby systemu elektronicznych rozliczeń między-

bankowych. Jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, 

posiada uprawnienia do wydawania i zarządzania kwalifikowanymi certy-

fikatami kluczy publicznych, które są niezbędne do weryfikowania bez-

piecznych podpisów elektronicznych, z mocy prawa równoważnych z pod-

pisami własnoręcznymi. Od 2005 roku, w ramach systemu SZAFIR, Izba 

oferuje kwalifikowaną usługę znakowania czasem dokumentów 

elektronicznych.

Bezpieczny podpis elektroniczny SZAFIR, oferowany przez KIR S.A., klienci 

mogą  wykorzystywać  do:

• pobierania informacji i zgłaszania zmian w KRS, 

• rejestracji baz danych w GIODO, 

• podpisywania faktur VAT i  danych przesyłanych do GIIF,

• składania deklaracji podatkowych i komunikowania się z urzędami drogą 

elektroniczną, 

• podpisywania umów i innych prawnie wiążących dokumentów,

• podpisywania danych umieszczanych w dokumentacji medycznej, 

• podpisywania danych umieszczanych w elektronicznych legitymacjach 

studenckich.

For 18 years, KIR S.A. has been offering digital signature services and public 

key infrastructure for the electronic interbank clearing system. As a a qualified 

entity authorised to provide certification services, it issues and manages 

qualified public key certificates which are necessary for the verification of 

secure digital signatures, equal to handwritten signatures under the Polish 

legislation.  Since 2005, within the scope of SZAFIR system, KIR S.A. has 

been offering the qualified qualified service of electronic document time-

marking.

SZAFIR secure digital signature, offered by KIR S.A., may be used by clients 

to:

• obtain information and notify changes to the Polish National Court 

Register (KRS), 

• register databases with the General Inspectorate for Personal Data 

Protection (GIODO), 

• sign VAT invoices or authenticate data sent to the General Inspectorate of 

Financial Information (GIIF),

• file tax returns and communicate with various administrative bodies using 

electronic channels, 

• sign agreements and other legally binding documents,

• sign data included in medical files, 

• sign data stored on digital student cards.

Prekursorami w zakresie wykorzystywania podpisu elektronicznego są banki, 

które systematycznie rozszerzają obszar jego stosowania. Coraz więcej 

instytucji wykorzystuje podpis elektroniczny jako zabezpieczenie transakcji 

realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Od 2008 roku, 

na mocy ustawy o informatyzacji, możliwość wykorzystywania bezpiecznego 

podpisu elektronicznego i certyfikatów kwalifikowanych uzyskali także 

przedsiębiorcy. Stosują go przede wszystkim w kontaktach z ZUS.

W 2012 roku KIR S.A. uruchomiła nową witrynę produktową Centrum 

Certyfikacji SZAFIR, która ułatwia klientom kontakt oraz dostęp do informacji 

o produkcie w Internecie. Z myślą o rozwoju usług SZAFIR i zdobywaniu 

nowych rynków w obszarze e-podpisu, w połowie roku KIR S.A. przeszła 

specjalistyczny audyt bezpieczeństwa WebTrust, który docelowo pozwoli jej 

uzyskać automatyczną rozpoznawalność certyfikatów niekwalifikowanych 

w przeglądarkach internetowych. W 2012 roku technologia podpisu elektro-

nicznego zaczęła być stosowana w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu 

Drogowego i Ośrodkach Szkolenia Kierowców. 

KIR S.A. zajmuje drugie miejsce pod względem udziałów w polskim rynku 

certyfikatów kwalifikowanych. W ostatnim roku udział ten ponownie wzrósł 

w stosunku do konkurencyjnych kwalifikowanych podmiotów świadczących 

usługi certyfikacyjne.

Na koniec 2012 roku, liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych 

w  Polsce  wynosiła  244  235. 

Banks, which are traditionally forerunners in using the digital signature 

technology, are continuously extending the scope of its application. More 

and more institutions use the digital signature as a method of securing 

transactions carried out within their electronic banking channels. Since 

2008, pursuant to the provisions of the Digitalisation Act, entrepreneurs have 

been offered the possibility to use secure digital signature and qualified 

certificates. They use the signature mainly in their correspondence with the 

Social Insurance Institution (ZUS). 

In 2012, KIR S.A. launched a new SZAFIR Certification Centre website, 

facilitating the communication with clients and on-line access to product 

information. In order to develop SZAFIR services and gain access to new 

markets for digital signature, in mid-2012 KIR S.A. underwent WebTrust – 

a specialized security audit which was aimed at enabling the company 

eventually to gain automatic recognition of non-qualified signatures in 

Internet browsers. In 2012 digital signature technology was launched in 

Provincial Road Traffic Centres (WORD) and Driver Training Centres. 

KIR S.A. comes second with regard to the market share in Polish qualified 

certificates.  Last year the company’s market share increased as compared to 

competitive qualified entities offering certification services. 

At the end of 2012, the number of active qualified certificates in Poland was 

244 235. 



ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
DOCUMENTATION MANAGEMENT

PRODUKTY PARTNERSKIE 
PARTNER PRODUCTS

Obszar zarządzania dokumentacją obejmuje świadczenie usług prze-

twarzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych i papierowych, usług 

masowego skanowania dokumentacji oraz jej dystrybucję i przechowywanie 

w formie elektronicznej i papierowej. Dzięki skorzystaniu z usług zarządzania 

dokumentacją możliwe jest dodatkowo udostępnianie, gromadzenie, prze-

chowywanie, uzupełnianie oraz aktualizowanie obrazów i informacji elektro-

nicznych utworzonych przy wykorzystaniu odczytu optycznego.

Usługi z tego obszaru wspierają procesy rozliczeniowe w bankach (eMIR) 

oraz zapewniają obsługę faktur elektronicznych wraz z możliwością ich 

opłacania (invoobill, invooclip). 

W obszarze zarządzania dokumentacją, KIR S.A. oferuje:

• usługi eArchiwum,

• usługi odczytu optycznego eMIR,

• usługę invoobill,

• usługę invooclip.

Documentation management services involve processing and archiving 

electronic and paper-format documents, large-scale scanning of 

documents, as well as distribution and storage of electronic and paper-

format documentation. In addition, when using documentation management 

services, it is possible to share, collect, store, complete and update 

electronic images and information created by using optical read-out 

technology.

These services provide support for clearing processes in banks (eMIR) and 

for the processing of electronic invoices with a payment option (invoobill, 

invooclip). 

KIR S.A. services in the field of documentation management include:

• eArchiwum,

• eMIR optical read-out,

• invoobill,

• invooclip.

eArchiwum

To spektrum usług i rozwiązań związanych z masowym skanowaniem, 

archiwizacją oraz zarządzaniem dokumentacją papierową i elektroniczną 

różnego rodzaju, m.in.: księgową, kredytową, ubezpieczeniową, kadrowo-

-płacową, leasingową, a także techniczną.  

W ramach usługi eArchiwum, KIR S.A. świadczy usługi dla dużych i średnich 

firm z różnych sektorów, w tym z branży finansowej. Wykorzystanie narzędzi 

eArchiwum wpływa na optymalizację procesów zarządzania dokumentacją 

w przedsiębiorstwie. Pozwala na efektywną i mobilną pracę z dokumentami. 

Elektroniczne archiwizowanie to również gwarancja wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa firmowych zasobów informacyjnych. 

W archiwum elektronicznym umieszczane są dowolne typy dokumentów – 

zarówno elektroniczne obrazy dokumentów papierowych, jak i dokumenty 

wygenerowane w postaci plików elektronicznych. Usługą uzupełniającą 

w stosunku do archiwizacji elektronicznej jest usługa archiwizacji doku-

mentów papierowych, które wcześniej zostały przetworzone na postać obra-

zów elektronicznych.

eArchiwum

Is a range of services and solutions related to large-scale scanning, archiving 

and management of various types of electronic and paper-format documents, 

including: accounting, loan, insurance, HR, lease and technical 

documentation.  

Within its eArchiwum services, KIR S.A. provides services to large and 

medium-sized companies from various sectors, including the financial one. 

eArchiwum tools help optimize documentation management processes 

within the company. They enable the efficient and mobile processing of 

documents. Electronic archives also guarantee a high level of security for the 

company’s information. 

The electronic archive is used for storing all types of documents. They 

include both electronic images of paper-format documents and documents 

generated as electronic files. Electronic archiving services are 

complemented with equivalent services for paper-format documents which 

have been previously processed by KIR S.A. and transformed into electronic 

images.
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W ramach umowy partnerskiej, KIR S.A. oferuje swoim klientom produkty 

Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Decyzja o partnerstwie 

wynika ze strategii Izby, która zakłada promowanie gospodarki elektronicznej 

i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

W ramach partnerstwa z BIG InfoMonitor SA, KIR S.A. oferuje:

• dostęp do Rejestru Dłużników BIG – systemu, który umożliwia spraw-

dzanie wiarygodności finansowej kontrahentów w bazach: Biura Informacji 

Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz rejestru własnego BIG 

InfoMonitor. W Rejestrze Dłużników BIG gromadzone i udostępniane są 

wiarygodne informacje gospodarcze oraz unikalne dane z sektora ban-

kowego. W pobranym z Rejestru raporcie można sprawdzić, czy przed-

siębiorca lub osoba fizyczna wywiązuje się ze swoich zobowiązań finanso-

wych. Poprzez Rejestr Dłużników BIG prowadzone są także procesy mięk-

kiej windykacji, które pozwalają na osiągnięcie skuteczności odzyskiwania 

należności na poziomie 50-60 proc. 

• Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo (CFWF) – świadectwo 

rzetelności i solidności w biznesie. Dokument potwierdza, że dany przed-

Based on a partnership agreement, KIR S.A. offers its clients products of 

InfoMonitor SA Economic Information Bureau (BIG). The decision to act as 

the Bureau’s partner results from the company’s strategy to promote digital 

economy and the safety of business transactions. 

Within its partnership with BIG InfoMonitor SA, KIR S.A. offers the following 

services: 

• access to BIG’s Register of Debtors – a system enabling the evaluation of 

business parties’ financial credibility in the databases of Credit Reference 

Agency (BIK), the Association of Polish Banks and BIG InfoMonitor’s own 

register. BIG’s Register of Debtors collects and offers credible business 

information and unique data from the banking system.  It is possible to 

check, on the basis of reports from the Register, whether entrepreneurs or 

natural persons meet their financial obligations. Soft recovery procedures 

are also conducted via BIG’s Register of Debtors, resulting in recovery 

efficacy of 50-60%. 

• Financially Reliable Company Certificate (CFWF) – proving the 

company’s reliability and solidity. The certificate confirms that a given 

siębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, regulującym 

terminowo swoje zobowiązania. Jest to jedyny tego typu certyfikat na 

rynku, wydawany w oparciu o informacje z kilku baz danych: Rejestru 

Dłużników BIG, bazy Biura Informacji Kredytowej, Systemu Bankowy 

Rejestr Związku Banków Polskich. Certyfikat wydawany jest w formie 

cyfrowej i dostępny online, dzięki czemu łatwo można zweryfikować jego 

aktualność. 

W 2012 roku KIR S.A. podjęła decyzję o uruchomieniu wraz z BIG 

InfoMonitor SA projektu partnerskiego z bankami, w ramach którego będą 

one mogły oferować swoim klientom produkty Biura. Tym samym produkty 

BIG InfoMonitor SA uzupełnią oferty banków dla klientów biznesowych. 

Realizacja programu partnerskiego rozpocznie się w 2013 roku w kilku 

bankach, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie. 

entrepreneur is a trustworthy business partner, meeting its obligations 

without delays. It is the only such certificate available on the market, 

issued on the basis of information from several databases: BIG’s Register 

of Debtors, Credit Reference Agency database, the Banking Register of the 

Association of Polish Banks. The certificate is issued in digital format and 

available on-line, for an easy verification of its validity. 

In 2012 KIR S.A. decided to launch a partnership project with BIG InfoMonitor 

SA and banks which will be able to offer their clients products of the 

Economic Information Bureau. Thus, BIG InfoMonitor’s products will 

complete the banks’ offer for business clients. The implementation of the 

project starts in 2013 in several banks which declared their wish to 

participate. 
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korzystać ponad 98 proc. klientów banków internetowych w Polsce. Ponadto 

KIR S.A. kontynuowała udział w zainicjowanej w roku 2011 kampanii 

edukacyjno-promocyjnej „Dość papierowych rachunków. Chcę płacić 

bezpiecznie”, realizowanej w mediach społecznościowych. Celem kampanii 

była popularyzacja elektronicznych form dostarczania rachunków za usługi 

i realizacji płatności.

To nowa usługa, udostępniona przez KIR S.A. w 2012 roku. Przeznaczona jest 

ona dla klientów, którzy regularnie wystawiają duże wolumeny faktur 

elektronicznych i dla których ważna jest optymalizacja kosztów działalności, 

związanych z procesem obsługi tego typu dokumentacji.

Usługa pozwala na : 

• bezpieczny dostęp online do przechowywanych e-faktur i innych doku-

mentów elektronicznych przez okres 6 lat (zarówno dla wystawcy jak i od-

biorcy), szybkie ich wyszukiwanie, a także dystrybucję z potwierdzeniem 

odbioru,

• podpisywanie dokumentów zarówno bezpiecznym, jak i zwykłym podpi-

sem elektronicznym,

invooclip

continued to participate in the educational and promotional campaign 

launched in 2011 in social media, entitled “Dość papierowych rachunków. 

Chcę płacić bezpiecznie” (No more paper invoices. I want to make safe 

payments). The objective of the campaign was to make electronic delivery of 

invoices and electronic payments for mass services more popular in Poland.

Is a new service, launched by KIR S.A. in 2012. It is aimed at clients issuing 

regularly large volumes of electronic invoices, wishing to optimize operating 

costs related to the processing of such documents. 

The service offers: 

• bsafe on-line access to stored e-invoices and other electronic documents 

for a period of 6 years (both for the issuer and the recipient), rapid search of 

documents and their distribution with acknowledgement of receipt,

• signing documents with both the secure and the standard electronic 

signature,

• payment of e-invoices using PayByNet on-line payment system.

invooclip

• opłacanie e-faktur z wykorzystaniem systemu płatności internetowych 

PayByNet.

In 2012 a dozen agreements to provide invooclip service and partnership 

agreements were concluded, enabling our partners to offer the new tool.

In order to promote electronic document circulation, KIR S.A. participated in 

the work of the National Multilateral Electronic Invoicing Forum, under the 

auspices of the Ministry of Economy and the Ministry of Finance, aimed at 

conducting a comprehensive analysis of the functioning of e-invoices in EU 

Member States. KIR S.A. also participated in the work of „Wybieram 

e-fakturę” (I prefer e-invoices) Coalition, launched by the Polish 

Confederation of Private Employers Lewiatan. 
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W 2012 roku łączny wolumen dokumentów rozliczeniowych przetworzonych 

na postać elektroniczną, z których większość stanowiły standardowe do-

kumenty rozliczeniowe, wyniósł blisko 4 mln sztuk.

Usługa invoobill to wygodny i bezpieczny sposób regulowania płatności za 

dostarczone usługi, oparty na koncepcji elektronicznej prezentacji i płatności 

rachunków (EBPP). Rozwiązanie to umożliwia przekazywanie faktur i ra-

chunków bezpośrednio na internetowe konto bankowe klienta, z którego 

realizowana jest płatność. Invoobill stanowi platformę pośredniczącą po-

między dostawcami usług a bankiem oraz klientem, któremu bank udo-

stępnia informacje o oczekujących płatnościach przez swoje elektroniczne 

kanały transakcyjne. System działa w oparciu o model niezależnego ope-

ratora (tę rolę pełni KIR S.A.), który agreguje informacje na temat płatności 

pochodzących od różnych dostawców usług.

W 2012 roku, w celu stworzenia warunków do pozyskania kolejnych 

dostawców masowych usług, KIR S.A. wprowadziła nowe zasady współpracy 

z bankami, partnerami technologicznymi i handlowymi. W wyniku 

przeprowadzonych działań zawarte zostały umowy z kilkoma dostawcami 

masowych usług oraz partnerami biznesowymi. Obecnie z usługi może 

invoobill

In 2012 a total volume of nearly 4 million clearing documents was converted 

into electronic format (mostly standard clearing documents).

Is a convenient and safe way to pay for various services, based on the 

principle of electronic bill presentment and payment (EBPP). It consists in 

transmitting bills and invoices directly to the client’s Internet bank account, 

from which the payment is made. Invoobill is an interface platform between 

the service providers, the bank and the bank’s client. The client is informed 

by his/her bank about payments to be made, via the bank’s electronic 

transaction channels. The system operates according to an independent 

operator model (in this case this role is played by KIR S.A.) - the operator 

aggregates information about payments received from various service 

providers.

In 2012, in order to attract new large-scale service providers, KIR S.A. 

introduced new cooperation rules with banks, as well as technology and trade 

partners. As a result, agreements were signed with several large-scale 

service providers and business partners. Currently over 98% of Internet 

banking clients have access to the service in question. KIR S.A. also 

invoobill

Usługa zapewnia:

• dostęp do dokumentów elektronicznych w trybie 24/7, z dowolnego 

miejsca na świecie, w czasie do kilku sekund,

• skrócenie czasu pracy związanego z przetwarzaniem dokumentów nawet 

o 75 proc.,

• zmniejszenie kosztów wewnętrznej dystrybucji dokumentów papierowych 

oraz ograniczenie wydatków związanych z drukowaniem i kserowaniem 

dokumentów nawet o 40 proc.

Wolumenowo, w 2012 roku KIR S.A. przetworzyła łącznie ponad 6,68 mln 

różnego typu dokumentów.

Usługi te stanowią integralną część procesu rozliczeniowego i obejmują za-

mianę informacji z papierowych dokumentów rozliczeniowych, kierowanych 
®przez banki do rozliczenia w systemie ELIXIR, na postać komunikatów 

elektronicznych. W 2012 roku przetwarzane były przede wszystkim elektro-

niczne obrazy zleceń papierowych. Kontynuowane były także usługi 

skanowania i odczytu optycznego zgód poleceń zapłaty, kierowanych do 

systemu OGNIVO.

Usługi odczytu optycznego eMIR

The service offers:

• 24/7 access to electronic documents, from around the globe, within a few 

seconds,

• document processing time shorter by up to 75%,

• lower costs of internal paper-format document distribution and limiting 

printing and copying expenses by up to 40 %.

In terms of volume, in 2012 KIR S.A. processed a total of 6.68 million 

documents of various type.

Are an integral part of the clearing process and cover the conversion of 

information from paper-format clearing documents, transmitted by banks to 
®the ELIXIR clearing system, into electronic communications. In 2012 

KIR S.A. mainly processed electronic images of paper-format orders. We also 

continued the scanning and optical read-out of direct debit orders sent to 

OGNIVO system.

eMIR optical read-out services
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Auditor’s  Report

Independent Auditor’s Report for the General Meeting of Shareholders and 

the Supervisory Board of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. on the audit of 

financial statement for the financial year from 1 January to 31 December 

2012.

We have audited the financial statement of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

with its registered office at ul. rtm. W. Pileckiego 65 in Warsaw, comprising: 

• introduction to the financial statement;

• balance sheet as at 31 December 2012 showing the total balance of 

assets and liabilities of 118,120 thousand PLN;

• profit and loss account for the financial year from 1 January to 31 

December 2012 showing net profit of 25,050 thousand PLN;

• statement of changes in equity for the financial year from 1 January to 31 

December 2012 showing a decrease of equity by 2,632 thousand PLN;

• cash flow statement for the financial year from 1 January to 31 December 

2012 showing an increase of cash balance by 1,507 thousand PLN;

• additional information and explanatory notes. 

Drafting the financial statement and the report on the entity's operation in line 

with the binding provisions of the law falls within the scope of responsibility 

of the Company’s Management Board.

Members of the Company’s Management Board and of its Supervisory Board 

shall ensure that the financial statement and the report on the entity's 

operation meet the requirements of the Accounting Act of 29 September 

1994 (Journal of Laws No 152 of 2009, item 1223, as amended), hereinafter 

referred to as the “Accounting Act”.

Our task consisted in auditing and expressing our opinion on the consistency 

of this financial statement with applicable accounting principles (policy), as 

well as stating whether it gives a true and fair view of all material aspects of 

the property and financial standing of the company, as well as its financial 

results, and on the correctness of accounting books constituting the basis 

thereof.

Our audit of the financial statement was conducted in conformity with the 

provisions of:

• chapter 7 of the Accounting Act;  

• national financial auditing standards, as published by the National 

Chamber of Statutory Auditors in Poland.

 

We have planned and conducted the financial statement audit in a way 

allowing us to acquire reasonable certitude and to express an opinion 

thereon. The audit consisted in particular in verifying the correctness of 

accounting principles (policy) and significant estimates adopted by the 

Company as well as checking – mostly on a random basis – the accounting 

documents and entries constituting the basis for figures and information 

included in the financial statement, as well as in expressing a general opinion 

on the financial statement.

We think that the audit has provided us with enough grounds to express 

a reliable opinion.

In our opinion the attached financial statement, in all material aspects:

• presents truly and fairly all information which is vital for the assessment of 

property and financial standing of the Company as at 31 December 2012, 

as well as its financial results for the financial year from 1 January to 31 

December 2012;

• has been drafted in accordance with applicable accounting principles 

(policy) and on the basis of properly maintained accounting books;

• is in accordance with the provisions of the law influencing the contents of 

the financial statement and with the provisions of the Company's articles 

of association.

The report on the Company's activities is complete within the meaning of 

Article 49 of the Accounting Act and information included therein and 

resulting from the audited financial statement, is consistent therewith.

Warsaw, 8 March 2013

BDO Sp. z o.o.

ul. Postępu 12

02-676 Warszawa

Entity authorised to audit financial statements No 3355

Key auditor carrying out the audit:

Krzysztof Maksymik

Expert Auditor

No 11380 



WYNIKI FINANSOWE 
FINANCIAL RESULTS 

42 43

BILANS 
BALANCE SHEET 

AKTYWA (w tys. zł) /

I.Wartości niematerialne i prawne 

II.Rzeczowe aktywa trwałe 

III.Należności długoterminowe 

IV.Inwestycje długoterminowe 

V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

I.Zapasy

II.Należności krótkoterminowe 

III.Inwestycje krótkoterminowe 

IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 ASSETS (in thousand PLN) 

Fixed assets

Intangible assets

Tangible fixed assets

Long-term receivables

Long-term investments

Long-term accruals

Current assets

Inventory

Short-term receivables

Short-term investments

Short-term accruals

Total assets

A.Aktywa trwałe  

B.Aktywa obrotowe 

Aktywa razem 

PASYWA (w tys. zł) /

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 

III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 
 

IV.Kapitał (fundusz) zapasowy 

V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 

VIII.Zysk (strata) netto 

IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

I. Rezerwy na zobowiązania 

II.Zobowiązania długoterminowe 

III.Zobowiązania krótkoterminowe 

IV.Rozliczenia międzyokresowe 

 LIABILITIES (in thousand PLN)

Equity

Share capital

Called up share capital not paid (negative value)

Treasury shares (negative value)

Supplementary capital

Revaluation capital

Other reserve capital

Profit (loss) from previous years

Net profit (loss)

Net profit write-offs in the course of the financial year (negative value)

Accounts payable and provisions for accounts

Provisions for accounts payable

Long-term accounts payable

Short-term accounts payable

Accruals

Total liabilities

A.Kapitał (fundusz) własny 

B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

Pasywa razem 

31.12.2012

7 167

51 608

-

4 813

3 548

722

11 086

38 058

1 118

67 136

50 984

118 120

31.12.2012

5 445

-

-

4 784

1

56 722

-

25 050

-

17 642

-

8 463

13

92 002

26 118

118 120

31.12.2011

3 329

51 032

-

4 813

3 717

578

22 457

36 551

944

62 891

60 530

123 421

31.12.2011

5 445

-

-

4 784

1

56 718

-

27 686

-

17 888

-

10 886

13

94 634

28 787

123 421
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CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW I PASYWÓW
CHARACTERISTICS OF ASSETS AND LIABILITIES 

OMÓWIENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
COMMENTS ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

Wartość kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi-

ła 92 002 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec 2011 roku uległa 

zmniejszeniu o 2,8 proc. 

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania ukształtowała się na poziomie 

26 118 tys. zł. W tej grupie największą pozycję – 67,5 proc. – stanowiły 

rezerwy na zobowiązania. 

W porównaniu do 2011 roku nastąpił spadek zobowiązań krótkoterminowych 

o 22,3 proc. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, KIR S.A. nie posiadała 

zobowiązań długoterminowych.

Zysk brutto w 2012 roku ukształtował się na  poziomie o 3 358 tys. zł niższym 

niż w roku 2011, natomiast zysk netto – na poziomie o 2 636 tys. zł niższym 

niż rok wcześniej.

W 2012 roku wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) ukształtował 

się na poziomie 27,2 proc., wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – na 

poziomie 21,2 proc., a wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) – na poziomie 

23,1 proc.

Gross profit generated in 2012 was lower than in 2011 by the amount of 

3,358 thousand PLN, while the net profit was 2,636 thousand PLN lower than 

in the previous year.

The return on equity (ROE) for 2012 was equal to 27.2%, while return on 

assets (ROA) amounted to 21.2%, and return on sales (ROS) – to 23.1%.

The value of the Company’s equity as at 31 December 2012 was equal to 

92,002 thousand PLN and it decreased by 2.8% as compared to the situation 

at the end of 2011.

The value of accounts payable and provisions for accounts payable was equal 

to 26,118 thousand PLN. Provisions for accounts payable constituted the 

largest item within this group (67.5% of the total). The value of short-term 

accounts payable decreased by 22.3% as compared to the year 2011. As at 

31 December 2012 KIR S.A. did not record any long-term accounts payable.

Bilans KIR S.A. na koniec 2012 roku zamknął się sumą bilansową w wy-

sokości 118 120 tys. zł, czyli o 4,3 proc. niższej niż na koniec 2011 roku. 

Wartość aktywów trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 

67 136 tys. zł i w porównaniu do 2011 roku wzrosła o 6,7 proc. W tej grupie 

76,9 proc. stanowił rzeczowy majątek trwały, z czego największą wartość – 

64,0 proc. – stanowiła grupa budynków i budowli. 

Wartość aktywów obrotowych, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 

2011 roku, zmniejszyła się o 15,8 proc. (skutek zmniejszenia o 11 371 tys. zł 

wartości należności krótkoterminowych). 

W grupie aktywów obrotowych największą pozycję – 74,6 proc., stanowiły 

inwestycje krótkoterminowe.

W 2012 roku KIR S.A. wypracowała przychody ogółem w wysokości 

112 189 tys. zł. W strukturze przychodów ogółem, podobnie jak w latach 

ubiegłych, dominowały przychody ze sprzedaży, stanowiąc 96,8 proc. 

W okresie  sprawozdawczym koszty funkcjonowania KIR S.A. wyniosły ogó-

łem 81 161 tys. zł. W strukturze kosztów ogółem koszty działalności opera-

cyjnej stanowiły 99,6 proc.

Total revenue generated in 2012 by KIR S.A. amounted to 112,189 thousand 

PLN. Just like in the previous years, revenue on sales was the dominant 

position in the total revenue structure (96.8% of the total). Within the 

reporting period the costs of functioning of KIR S.A. amounted in total to 

81,161 thousand PLN. Costs of operation accounted for 99.6% of total costs.

As at 31 December  2012 the balance sheet of the Company amounted to 

118,120 thousand  PLN with a decrease by 4.3% as compared to 31 

December 2011. The value of fixed assets at the end of the reporting period 

amounted to 67,136 thousand PLN and increased by 6.7% as compared to 

the year 2011. Tangible fixed assets accounted for 76.9% of this asset group, 

with the most valuable item in this category being buildings and structures, 

accounting for 64% of the total amount.

The value of current assets decreased by 15.8% as compared to 31 

December 2011 due to the reduction by 11,371 thousand PLN of  the value 

of short-term receivables. Short-term investments constituted the largest 

group in the category of current assets (74.6% of the total).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W TYS. ZŁ)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (IN THOUSAND PLN)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 

Koszty działalności operacyjnej 

Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 

Podatek dochodowy 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

Net revenue on sales and equivalent income, including:

Costs of operations

Profit (loss) on sales

Other operating revenue

Other operating costs

Profit (loss) on operations

Financial revenue

Financial costs

Profit (loss) on business activities

Extraordinary gains (losses) 

Gross profit (loss)

Income tax

Other obligatory charges on profit

Net profit (loss)

Zysk (strata) ze sprzedaży 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

Zysk (strata) brutto 

Zysk (strata) netto 

       za rok 2012 / 

108 637

80 849

1 195

292

2 357

20

31 028

-

5 978

-

for 2012

27 788

28 691

31 028

25 050

      

109 081

77 317

1 241

216

1 841

244

34 386

-

6 700

-

za rok 2011 / for 2011

31 764

32 789

34 386

27 686
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