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łączy nas e-biznes

Misja1.

„Wspieramy kreowanie nowoczesnej i innowacyjnej 
gospodarki, realizując bezpieczną i niezawodną 
elektroniczną wymianę informacji, w tym w zakresie 
rozliczeń międzybankowych”

KIR S.A. opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania 

z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają 

znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki. 

Chociaż priorytetem dla Izby jest zapewnienie najwyższej jakości 

bezpiecznych usług rozliczeniowych, intensywnie wdrażane są 

działania w obszarze usług pozarozliczeniowych wynikające z realizacji 

zmodyfikowanej Strategii Izby. 

Od 17 lat Izba sprawnie i bezpiecznie realizuje usługi rozliczeniowe 

za pośrednictwem systemów ELIXIR® (dla płatności krajowych) 

i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro). 

Dotychczas Izba zrealizowała ponad 6 miliardów transakcji. Żadna 

z nich nie została zakwestionowana. W kwietniu 2008 roku, 

po raz pierwszy w historii Izby, miesięczna liczba zrealizowanych 

bezgotówkowych transakcji płatniczych przekroczyła 100 milionów. 

Tym samym  KIR S.A. umocniła swoją pozycję wśród największych 

europejskich izb rozliczeniowych. 

Dzięki dostosowaniu systemu EuroELIXIR do obsługi instrumentów SEPA 

Credit Transfer Izba umożliwia uczestniczącym w tym systemie bankom 

z polskiego obszaru płatniczego stosowanie nowych paneuropejskich 

instrumentów płatniczych w jednolitym standardzie, w ramach 

funkcjonującego od 28 stycznia 2008 roku Jednolitego Obszaru 

Płatności  w Euro. Z dniem jego uruchomienia Izba stała się częścią 

zintegrowanej infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej Europy. 

W celu zapewnienia najwyższej jakości bezpiecznych usług 

rozliczeniowych Izba wdrożyła i systematycznie rozszerza 

funkcjonalność usługi OGNIVO (dotychczas Witryna do wymiany 

informacji związanych z rozliczeniami). W 2008 roku uruchomiony 

został kolejny moduł – moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty. 

Obecnie z usługi OGNIVO korzystają już 34 banki, centrala 

i 42 oddziały ZUS oraz KIR S.A. Planowane jest dalsze rozszerzanie 

funkcjonalności usługi oraz włączenie do korzystania z tej usługi 

kolejnych podmiotów.

KIR S.A. jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych w Europie 

zaoferowała usługi podpisu elektronicznego. Już w 1994 roku z tego 

rozwiązania zaczęły korzystać polskie banki. Od 2003 roku KIR S.A. jest 

kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne 

w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników 

czasu. Od 2008 roku certyfikaty generowane są już we wszystkich 
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17 placówkach Izby zlokalizowanych na terenie całego kraju. Znacząco 

rozbudowana została również sieć partnerów świadczących usługi 

certyfikacyjne, na którą składają się banki oraz inne podmioty 

gospodarcze. Obecnie Izba współpracuje z ponad 300 partnerami  

i systematycznie tę sieć rozszerza. 

W Izbie konsekwentnie realizowane są działania służące upraszczaniu 

realizacji elektronicznych płatności. W lipcu 2008 roku KIR S.A., 

jako pierwsza na polskim rynku, uruchomiła usługę elektronicznej 

prezentacji i płatności rachunków (EBPP), działającą w oparciu 

o kanały bankowości internetowej. Wdrożyła ją pod własną marką 

BILIX. Za innowacyjność i bezpieczeństwo usługi BILIX KIR S.A. 

otrzymała nagrodę ALICJA 2008.

Izba podejmuje również działania służące poprawie funkcjonalności 

świadczonych usług. Efektem tych działań jest zwiększanie możliwości 

ich wykorzystywania przez kolejne grupy odbiorców. W 2008 roku 

rozpoczęte zostały prace integracyjne systemu PayByNet z elektroniczną 

Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Będzie to pierwszy 

w Polsce system umożliwiający klientom e-urzędów wnoszenie opłat 

urzędowych drogą elektroniczną i pozwalający na generowanie 

Elektronicznego Poświadczenia Opłaty, będącego potwierdzeniem jej 

wniesienia. Dotychczas usługa PayByNet adresowana była głównie do 

sklepów internetowych, internetowych biur obsługi klientów, masowych 

wierzycieli czy e-urzędów, zainteresowanych udostępnieniem klientom 

szybkiej i bezpiecznej formy płatności bezgotówkowych. 

Systematycznie rozwijane są również usługi elektronicznej archiwizacji 

dokumentów papierowych. Ponadto, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rynku, Izba rozszerzyła ofertę o nowe usługi kierowane 

do sektora publicznego oraz o usługi szkoleniowe.

Wdrażając nowoczesne rozwiązania w zakresie elektronicznej 

wymiany informacji pomiędzy bankami, przedsiębiorcami, 

administracją publiczną, spółkami z obszaru e-commerce 

i społeczeństwem oraz proponując ich wykorzystywanie naszym 

Partnerom i Klientom, łączymy e-biznes.

1.
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej2.

Szanowni Państwo,

W 2008 roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. wkroczyła w nowy, 

ważny dla funkcjonowania Izby etap działalności rozliczeniowej.

Wraz z wprowadzeniem 28 stycznia 2008 roku Jednolitego Obszaru 

Płatności w Euro (SEPA), system EuroELIXIR rozpoczął obsługę 

podstawowego instrumentu SEPA Credit Transfer, a dzięki połączeniu 

systemu EuroELIXIR z izbą rozliczeniową STEP2, prowadzoną przez EBA 

Clearing, Izba zapewniła uczestnikom paneuropejską adresowalność 

płatności. Izba rozpoczęła również realizację prac związanych  

z implementacją paneuropejskiego polecenia zapłaty – SEPA Direct 

Debit. Zapoczątkowana implementacja rozliczeń paneuropejskich 

instrumentów płatniczych, w połączeniu z usługami dodatkowymi, 

stanowi kompleksową odpowiedź KIR S.A. na wyzwania 

SEPA. Oferując bankom najnowsze instrumenty rozliczeniowe 

zintegrowanego rynku europejskiego, Izba zapewnia jednocześnie 

narzędzia wspomagające, pozwalające bankom ograniczyć i rozłożyć 

w czasie nakłady inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania  

w warunkach SEPA. 

Kolejne ważne działania, podjęte przez Izbę w 2008 roku w obszarze 

rozliczeniowym, są konsekwencją przystąpienia w maju 2008 roku 

Narodowego Banku Polskiego do systemu TARGET2. Dotyczą 

uruchomienia prac związanych z przeniesieniem rozrachunku 

systemu EuroELXIR z systemu SORBNET-EURO na platformę SSP 

systemu TARGET2.

Rok 2008, oprócz wdrażania nowych inicjatyw, które pozwalają 

Izbie stawać się częścią zintegrowanej infrastruktury rozliczeniowo-

rozrachunkowej Europy, charakteryzował się wzrostem liczby transakcji 

przetworzonych za pośrednictwem Izby – w systemie ELIXIR® 

zanotowany został wzrost w stosunku do roku poprzedniego 

o 10,3%, a w systemie EuroELIXIR o 56,8%. W kwietniu 2008 roku, 

po raz pierwszy w historii spółki, miesięczna liczba zrealizowanych 

przez Izbę bezgotówkowych transakcji płatniczych przekroczyła 

100 milionów. Tym samym KIR S.A. umocniła swoją pozycję wśród 

największych europejskich izb rozliczeniowych.
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2.

Chociaż priorytetem dla KIR S.A. jest zapewnienie najwyższej jakości 

bezpiecznych usług rozliczeniowych, Izba podjęła w 2008 roku także 

szereg działań wynikających z realizacji zmodyfikowanej Strategii 

Izby, zmierzających do dywersyfikacji działalności i docelowego 

zmniejszenia stopnia uzależnienia wyników spółki od działalności 

rozliczeniowej. 

W związku z uzyskaniem przez przedsiębiorców, na mocy Ustawy 

o informatyzacji, możliwości wykorzystywania bezpiecznego podpisu 

elektronicznego w kontaktach z ZUS, znacząco wzrósł popyt na 

tę usługę. Przygotowując się do obsługi dużej liczby klientów, Izba 

zrealizowała szereg działań usprawniających proces sprzedaży 

e-podpisu. Objęły one uruchomienie możliwości generowania 

certyfikatów w sieci 17 własnych placówek zlokalizowanych na terenie 

całego kraju oraz znaczącą rozbudowę sieci partnerów świadczących 

usługi certyfikacyjne. Zmiany prawne i szerokie działania 

prosprzedażowe, podjęte przez Izbę w 2008 roku, pozwoliły na 

sprawną obsługę kilkudziesięciu tysięcy klientów, a liczba wydanych 

certyfikatów kwalifikowanych, w stosunku do roku poprzedniego, 

wzrosła o 1 774%. Tym samym udział KIR S.A. w rynku na koniec 

2008 roku wyniósł 34,5%. 

Oferując bankom, przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej 

pakiet komplementarnych usług, Izba skutecznie wspiera rozwój 

polskiej e-gospodarki. Uruchomienie przez Izbę w 2008 roku systemu 

BILIX, czyli pierwszego w Polsce systemu elektronicznej prezentacji 

i płatności rachunków (EBPP), działającego w oparciu o kanały 

bankowości elektronicznej, czy też realizacja projektu wdrożenia 

systemu PayByNet w ramach platformy ePUAP, przyczyni się do 

zwiększenia obrotu bezgotówkowego w Polsce. W konsekwencji 

w kolejnych latach należy oczekiwać wzrostu przychodów Izby 

z działalności pozarozliczeniowej. 

W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję Zarządowi i Pracownikom 

Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. za dotychczasowy wysiłek włożony 

w rozwój i umacnianie pozycji rynkowej spółki.

Piotr Alicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej KIR S.A.
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List Prezesa Zarządu3.

Szanowni Państwo, 

Rok 2008 był dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. okresem wdrażania 

ważnych zmian biznesowych i organizacyjnych, mających na celu 

zwiększenie konkurencyjności rynkowej naszej spółki. Był to dla Izby rok 

trudny, ale dobry.

W 2008 roku Izba kontynuowała działania służące zapewnieniu 

najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych dla płatności 

krajowych i transgranicznych. Dzięki dostosowaniu systemów 

rozliczeniowych do wymagań Jednolitego Obszaru Płatności w Euro 

(SEPA), z dniem jego uruchomienia Izba stała się częścią zintegrowanej 

infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej Europy. Ogólny bilans 

rozliczeń zrealizowanych w 2008 roku za pośrednictwem Izby należy 

uznać za satysfakcjonujący. W systemie ELIXIR® przetworzono 

o 10,3% więcej transakcji niż w 2007 roku. W systemie EuroELIXIR 

liczba transakcji wzrosła o 56,8%. 

Jednocześnie, zgodnie ze zmodyfikowaną Strategią Izby, 

zintensyfikowane zostały działania w obszarze usług 

pozarozliczeniowych. Spółka konsekwentnie realizowała działania 

pozwalające na usprawnienie procesu sprzedaży e-podpisu. 

Od 2008 roku certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane 

generowane są już we wszystkich 17 placówkach Izby 

zlokalizowanych na terenie całego kraju. Znacząco rozbudowana 

została również sieć partnerów świadczących usługi certyfikacyjne, 

na którą składają się banki oraz inne podmioty gospodarcze. 

W 2008 roku Izba współpracowała z ponad 300 partnerami. 

Podjęte działania znacząco wpłynęły na osiągnięte dochody 

ze sprzedaży certyfikatów, a doświadczenia tego roku pokazują, 

że Izba przygotowana jest zarówno do sprawnej ich sprzedaży, 

jak i do opracowywania oraz wdrażania nowych rozwiązań służących 

rozwojowi rynku e-podpisu.

Izba realizowała również działania mające na celu upraszczanie 

realizacji elektronicznych płatności. W lipcu 2008 roku KIR S.A., 

jako pierwsza firma na polskim rynku, uruchomiła usługę 

elektronicznej prezentacji i płatności rachunków (EBPP), działającą 
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3.

w oparciu o kanały bankowości elektronicznej. Wdrożyła ją pod 

własną marką BILIX. Zasięgiem usługi objętych zostało ponad 50% 

klientów bankowości elektronicznej w Polsce. Obecnie Izba prowadzi 

zaawansowane rozmowy zarówno z bankami jak i dostawcami usług, 

co w przyszłym roku stworzy możliwość dynamicznego rozwoju 

usługi. Za innowacyjność i bezpieczeństwo, usługa BILIX otrzymała 

nagrodę ALICJA 2008. 

Również w 2008 roku rozpoczęte zostały prace integracyjne systemu 

realizacji płatności internetowych PayByNet z elektroniczną Platformą 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Będzie to pierwszy system 

umożliwiający klientom e-urzędów wnoszenie opłat urzędowych 

drogą elektroniczną. 

Rok 2008 to również dalszy rozwój usług elektronicznej archiwizacji 

dokumentów papierowych. W rezultacie przetworzono blisko 5,2 mln 

dokumentów, co stanowi około 20% wzrost wolumenu w stosunku 

do roku poprzedniego. Ponadto Izba rozszerzyła ofertę o nowe usługi 

skierowane do sektora publicznego oraz o usługi szkoleniowe.

Wdrażając innowacyjne i nowoczesne rozwiązania w zakresie 

elektronicznej wymiany informacji pomiędzy bankami, 

przedsiębiorcami, administracją publiczną i społeczeństwem oraz 

proponując ich wykorzystywanie naszym Partnerom i Klientom, 

łączymy e-biznes. Dzięki efektywnie wprowadzanym zmianom 

w obszarze działalności pozarozliczeniowej oraz podnoszeniu jakości 

świadczonych usług rozliczeniowych KIR S.A. ma szanse stać się 

liderem polskiej e-gospodarki. I tego właśnie życzę wszystkim naszym 

Partnerom i Klientom, a także wszystkim Pracownikom Izby, których 

intensywna praca pozwoliła na realizację kolejnych wyzwań na coraz 

bardziej wymagającym rynku.

Kazimierz Małecki

Prezes Zarządu KIR S.A.
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Akcjonariat4.

Struktura akcjonariatu

Narodowy Bank Polski

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Millennium S.A.

BRE Bank S.A.

ING Bank Śląski S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Związek Banków Polskich

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Kredyt Bank S.A.

Udziały (w %)

5,74

34,44

11,48

5,74

5,74

5,74

5,74

5,74

5,74

5,51

2,89

2,75

2,75
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5.1 Rada Nadzorcza

Piotr Alicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Ewa Szpak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bank Handlowy      

                        w Warszawie S.A. 

Członkowie Rady Nadzorczej

Jarosław Chrzanowski – Kredyt Bank S.A.

Krzysztof Freliszek – Narodowy Bank Polski

Piotr Kasznik – Bank Millennium S.A.

Justyna Kesler – ING Bank Śląski S.A.

Ewa Kowalczyk – Związek Banków Polskich

Zygmunt Miętki – Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Tomasz Pasikowski – BRE Bank S.A. (od 10 kwietnia 2008 roku) 

Maciej Pietrucha – Bank Zachodni WBK S.A. (od 10 kwietnia 2008 roku) 

Wacława Maria Sędziak – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

                                               (od 26 marca 2008 roku) 

Aniela Szafran – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Danuta Szymańska – PKO Bank Polski S.A.

Jerzy Jóźkowiak – BRE Bank S.A. (do 31 marca 2008 roku)

Tadeusz Kościński – Bank Zachodni WBK S.A. (do 10 kwietnia 2008 roku) 

Marek Oleś – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (do 1 marca 2008 roku)

5.2 Zarząd

Kazimierz Małecki – Prezes Zarządu 

Jacek Rapcia – Członek Zarządu 

Zygmunt Szafrański – Członek Zarządu 

Michał Szymański – Członek Zarządu 

Bartosz Drabikowski – Członek Zarządu (do 19 maja 2008 roku)

Władze5.

Zygmunt Szafrański              Jacek Rapcia              Kazimierz Małecki              Michał Szymański
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Usługi rozliczeniowe6.

6.1 Rozliczenia międzybankowe

6.1.1 System ELIXIR®  (rozliczenia w złotych)

Podobnie jak w poprzednich latach, elektroniczne rozliczenia 

międzybankowe w złotych, obsługiwane za pomocą uruchomionego 

w kwietniu 1994 roku systemu ELIXIR®, stanowiły w 2008 roku 

podstawową działalność KIR S.A. W analizowanym roku nastąpił 

dalszy rozwój systemu ELIXIR® zarówno pod względem liczby 

przetworzonych transakcji, jak i wartości obrotów, przy czym dynamika 

przyrostu liczby transakcji w porównaniu z 2007 rokiem była wyższa 

od dynamiki obrotów. W 2008 roku Izba przetworzyła w tym systemie 

łącznie ponad 1,16 miliarda transakcji, a obroty za pośrednictwem Izby 

przekroczyły po raz pierwszy w historii kwotę 3 bilionów złotych.

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

2006  2007  2008

1 400

1 200

1 000

 800

600

400

200

0

Wartości obrotów ogółem w systemie ELIXIR® 
(w mld zł)

2006  2007  2008

3 500

3 000

2 500

 2 000

1 500

1 000

500

0
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6.

Wyszczególnienie

Liczba banków w systemie na koniec roku

Liczba oddziałów zarejestrowanych
w systemie na koniec roku*

Liczba prezentowanych transakcji ogółem 
w roku, w tym: 

uznaniowe

obciążeniowe

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

uznaniowe

obciążeniowe

Średnia dzienna liczba transakcji

Średnia wartość jednej transakcji (w zł)

2007=100%

100,0

100,0

110,3

110,3

111,9

109,2

109,2

116,1

109,4

99,0

2008

53

2 980

1 164 541 186

1 144 147 040

20 394 146

3 092 279

3 077 343

14 936

4 584 808

2 655

2007

53

2 981

1 055 978 044

1 037 748 721

18 229 323

2 830 999

2 818 137

12 862

4 190 389

2 681

* Liczba oddziałów bezpośrednich, pośrednich wewnętrznych i pośrednich zewnętrznych (w tym banków spółdzielczych).
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6.

Udział przebiegów pod względem liczby transakcji 
w 2008 roku (system ELIXIR®)

Udział przebiegów pod względem wartości obrotów 
w 2008 roku (system ELIXIR®)

Transakcje uznaniowe

Liczba transakcji uznaniowych rozliczanych w systemie ELIXIR® nadal 

utrzymuje wysoką dynamikę przyrostu. Przyrost liczby transakcji 

w roku 2008, w porównaniu do roku 2007, wyniósł ok. 10,3%.

Struktura transakcji uznaniowych rozliczonych w 2008 roku, 

w stosunku do 2007 roku, nie uległa zasadniczej zmianie. W dalszym 

ciągu dominującą kategorią były polecenia przelewu, stanowiące 

W systemie ELIXIR® uruchamiane są 3 równorzędne sesje (przebiegi) 

dziennie, przy czym zarówno pod względem liczby transakcji, 

jak i wartości obrotów najwięcej transakcji rozliczano w pierwszym 

przebiegu. W każdym przebiegu rozliczane są zarówno uznaniowe, 

jak i obciążeniowe formy płatności.
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6.

Transakcje uznaniowe w systemie ELIXIR®
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77,8% ogólnej liczby prezentowanych transakcji uznaniowych i 97,8% 

ich ogólnej wartości. Wpłaty gotówkowe stanowiły 22% ogólnej 

liczby transakcji uznaniowych rozliczonych w 2008 roku, a pozostałe 

uznania 0,2%. Udział wpłat gotówkowych w ogólnej wartości 

obrotów uznaniowych wyniósł 1,8%, a pozostałych uznań 0,4%.

Od grudnia 2008 roku, w ramach systemu ELIXIR®, rozpoczęta została 

również obsługa nowej kategorii transakcji uznaniowych – płatności 

związanych z obsługą bankowości korespondenckiej (transakcje  

na rzecz klientów loro i pokrycia na MT103). W pierwszym miesiącu 

funkcjonowania instrument ten zaczęło wykorzystywać 6 banków, 

jednakże liczba tych transakcji w 2008 roku była śladowa. 

W ramach płatności uznaniowych istotne znaczenie mają płatności 

podatkowe oraz płatności na rzecz ZUS. W 2008 roku w systemie 

ELIXIR® rozliczono prawie 54,5 mln płatności na rzecz ZUS oraz 

26,6 mln płatności podatkowych, co oznacza wzrost w stosunku 

do roku poprzedniego odpowiednio o 6,2% i 4,5%.
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Transakcje obciążeniowe

Dynamika liczby transakcji obciążeniowych również utrzymuje się na 

wysokim poziomie. Należy zauważyć, że dynamika ta była również 

wyższa od dynamiki transakcji uznaniowych. 

W 2008 roku, w porównaniu do roku 2007, liczba transakcji 

obciążeniowych wzrosła o blisko 11,9%.

Pomimo dynamicznego wzrostu, instrumenty obciążeniowe, 

do których należy polecenie zapłaty, czeki oraz GOBI, w dalszym ciągu 

stanowiły niewielką, choć rosnącą, część rozliczeń. Ich udział 

w ogólnej strukturze wzrósł z 1,7% w 2007 roku do 1,8% w 2008 roku. 

Wzrost ten wynikał ze zwiększającej się popularności polecenia zapłaty, 

aktywnie promowanego przez Koalicję na Rzecz Polecenia Zapłaty, 

do której należą najwięksi wierzyciele oraz część banków. W pracach 

Koalicji aktywnie uczestniczy także Izba. Polecenia zapłaty stanowiły 

99,8% transakcji obciążeniowych. Wskaźnik ten utrzymywał się na 

niezmienionym poziomie w 2007 i 2008 roku. Liczba transakcji typu 

polecenie zapłaty wzrosła w stosunku rocznym o 11,9%, natomiast ich 

wartość wzrosła o 16,9%.

Transakcje obciążeniowe w systemie ELIXIR®
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Płatności masowe

Do priorytetów Izby należy wspieranie płatności masowych, związanych 

z dokonywaniem przez osoby fizyczne regularnych płatności na rzecz 

dostawców usług. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez rozwój polecenia 

zapłaty, a także poprzez wprowadzanie dedykowanych transakcji, 

zaspokajających specyficzne potrzeby związane z tym segmentem 

rynku. Do komunikatów dedykowanych zalicza się zarówno komunikat 

MPS, przeznaczony do obsługi masowych płatności (udostępniony od 

października 2003 roku), jak i Komunikat Uproszczony KOK (udostępniony 

od czerwca 2005 roku).

6.

Komunikaty te pozwalają na usprawnienie procesu rejestracji 

transakcji po stronie instytucji prezentującej płatności do rozliczeń 

oraz eliminację błędów utrudniających identyfikację płatności po 

stronie beneficjenta.
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6.1.2 System EuroELIXIR (rozliczenia w euro)

System EuroELIXIR umożliwia bankom rozliczanie płatności 

denominowanych w euro w skali krajowej (wewnątrzsystemowej) 

i transgranicznej (międzysystemowej). System zapewnia paneuropejski 

zasięg, dzięki połączeniu z pierwszą paneuropejską izbą rozliczeniową 

STEP2 prowadzoną przez EBA Clearing. 

System ten obejmuje swoim zakresem Europejski Obszar Gospodarczy 

(European Economic Area – EEA), w skład którego wchodzą państwa 

członkowskie UE i państwa stowarzyszone w Europejskim Zrzeszeniu 

Wolnego Handlu (European Free Trade Area – EFTA): Islandia, Lichtenstein, 

Norwegia i Szwajcaria. Uruchomienie systemu EuroELIXIR ułatwiło bankom 

w Polsce spełnienie jednego z trudniejszych wymogów związanych  

z adresowalnością w relacjach transgranicznych. 

W 2008 roku w systemie EuroELIXIR została uruchomiona obsługa 

paneuropejskiego polecenia przelewu SEPA Credit Transfer. Tym samym 

KIR S.A. stała się uczestnikiem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, 

stwarzając bankom możliwość zaistnienia w SEPA od pierwszego dnia 

jego funkcjonowania. 

SEPA Credit Transfer EuroELIXIR to usługa, która wprowadziła do polskiego 

systemu rozliczeń międzybankowych paneuropejskie polecenie przelewu, 

zgodnie z wymogami SEPA. Zapewnia ona szybką i bezpieczną realizację 

uznaniowej instrukcji płatniczej w euro w standardzie XML ISO20022 na 

terenie EEA i Szwajcarii. W celu ułatwienia uczestnikom systemu EuroELIXIR 

uzyskania zdolności obsługi tego instrumentu i zaistnienia w SEPA, 

bez konieczności dokonywania kosztownych zmian w systemach 

informatycznych, Izba udostępniła również mechanizm konwersji pomiędzy 

XML ISO20022, a dotychczas stosowanymi formatami. SCT EuroELIXIR, 

w połączeniu z usługami dodatkowymi, stanowi kompleksową odpowiedź 

Izby na wyzwania SEPA, która ułatwia instytucjom finansowym zaistnienie 

i funkcjonowanie w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro. 

W najbliższej perspektywie, kolejnymi przewidywanymi przez KIR S.A. 

krokami w SEPA jest wdrożenie obsługi paneuropejskiego polecenia zapłaty 

SEPA Direct Debit oraz przeniesienie rozrachunku systemu EuroELIXIR na 

platformę Single Shared Platform systemu TARGET2. Ponadto, w kolejnych 

latach nie jest wykluczone ustanowienie alternatywnego względem 

systemu STEP2 połączenia w ramach sieci Europejskiego Stowarzyszenia Izb 

Rozliczeniowych EACHA.

Na koniec 2008 roku w systemie EuroELIXIR liczba bezpośrednich 

uczestników wynosiła 31, w tym 7 to również uczestnicy rozliczeń SCT. 

W 2008 roku system rozliczył łącznie prawie 3,6 mln transakcji, w tym 

6.
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około 3 mln w relacjach międzysystemowych. Wartość rozliczonych 

transakcji wyniosła ponad 17,1 miliarda euro.

Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowany został w transakcjach 

międzysystemowych otrzymanych. W stosunku do roku 2007 liczba 

tych transakcji wzrosła o ponad 73%. Należy również podkreślić 

znaczny udział liczby transakcji SEPA Credit Transfer – w relacjach 

międzysystemowych stanowiły one ponad 19,4% wszystkich transakcji. 

6.
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Liczba komunikatów w systemie EuroELIXIR (w tys. szt.)

System EuroELIXIR jest najbardziej zaawansowanym 

i przyszłościowym produktem KIR S.A. w zakresie rozliczeń. 

Obecnie jest on wykorzystywany przez większość banków działających 

w Polsce, a liczba przetwarzanych w nim płatności dynamicznie rośnie. 

W oparciu o system EuroELIXIR budowana będzie pozycja Izby  

w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.
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6.1.3 Usługa OGNIVO

Usługa OGNIVO służy do wymiany informacji związanych 

z rozliczeniami pomiędzy uczestnikami systemów ELIXIR®, EuroELIXIR, 

KIR S.A. i zainteresowanymi podmiotami. Usługa pozwala na 

znaczne usprawnienie realizowanego przez banki czasochłonnego 

procesu realizacji zapytań i reklamacji, jak również – dzięki wdrażaniu 

kolejnych modułów – na usprawnianie wymiany informacji pomiędzy 

uczestnikami usługi. 

Obecnie Izba udostępnia następujące moduły:

• moduł reklamacji i zapytań, polegający na elektronicznej wymianie 

zapytań i reklamacji pomiędzy bankami, ZUS i KIR S.A. Zapytania są 

przesyłane na podstawie dedykowanych formularzy zgłoszeń, 

w których opracowano zakres przekazywanych informacji oraz listę 

najczęściej zadawanych powodów,

• moduł monitoringu sald, który jest rozwiązaniem dedykowanym 

dla banków, wspierającym bieżącą działalność departamentu 

gospodarki pieniężnej. Aktualizacja pozycji następuje po każdej 

zmianie pozycji salda,

• moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty, który pozwala 

na obsługę procesów związanych z przyjęciem lub odrzuceniem 

zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia 

zapłaty. 

Dostęp do usługi realizowany jest poprzez Internet. Po stronie 

instytucji uczestniczących można zdefiniować wielu użytkowników. 

Istnieje również możliwość elastycznego zarządzania uprawnieniami 

użytkowników tak, aby możliwe było dostosowanie się do procedur 

obowiązujących w danej instytucji. Dostęp do usługi możliwy jest po 

uzyskaniu niekwalifikowanego certyfikatu KIR S.A. i wprowadzeniu 

danych użytkownika do aplikacji. Obecnie z usługi OGNIVO korzystają 

34 banki, centrala i 42 oddziały ZUS oraz KIR S.A.

Dwa pierwsze moduły zostały uruchomione w 2007 roku.

We wrześniu 2008 roku, po wprowadzeniu zmian do Porozumienia 

międzybankowego z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie stosowania 

polecenia zapłaty, uruchomiony został kolejny moduł 

– moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty. Przedmiotem zmian 

w Porozumieniu jest ustalenie warunków zasad realizacji polecenia 

zapłaty oraz rozrachunków międzybankowych z tego tytułu. Obecnie 

w module elektronizacji zgód poleceń zapłaty uczestniczy 7 banków. 

6.
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6.2 SWIFT

W 2008 roku organizacja SWIFT wprowadziła nowy model współpracy 

z partnerami, w ramach którego ujednoliciła zasady współdziałania 

w zakresie serwisowania, tworzenia oprogramowania i sprzedaży oraz 

dokonała weryfikacji istniejących relacji partnerskich. Wynikiem tego 

procesu było potwierdzenie akredytacji KIR S.A. jako partnera SWIFT  

i nadanie Izbie statusu SWIFTReady Services Provider, zgodnie z nową 

nomenklaturą. W ramach tego modelu Izba jest dostawcą dwóch 

rodzajów usług: dostępu do SWIFTNet jako SWIFT Service Bureau oraz 

wsparcia technicznego jako SWIFT Service Partner.

Usługi SWIFT Service Bureau Izba świadczy od ponad trzech lat. Usługi 

te mają charakter komplementarny. Infrastruktura dostępowa do 

sieci SWIFTNet, wykorzystywana przez SWIFT Service Bureau, została 

utworzona na potrzeby systemu EuroELIXIR, który za pośrednictwem 

protokołu komunikacyjnego SWIFTNet FileAct wymienia zlecenia 

płatnicze z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2. SWIFTNet stanowi 

również platformę dostępową do europejskiego systemu rozliczeń 

wysokokwotowych TARGET2.

Usługi SWIFT Service Bureau, oferowane przez KIR S.A., polegają na 

pośrednictwie w elektronicznym przesyłaniu komunikatów do sieci 

SWIFTNet z siedziby banku wraz z możliwością korzystania ze stanowiska 

zastępczego, umożliwiającego tworzenie komunikatów SWIFT w siedzibie 

Izby i przesłanie ich do sieci SWIFTNet. Izba oferuje klientom również 

usługę wsparcia technicznego w zakresie weryfikacji poprawności 

teletransmisji danych  do i z sieci SWIFTNet. 

Oferta SWIFT Service Bureau skierowana jest do banków i instytucji 

finansowych, które planują rozpocząć lub rozwijać działalność 

zagraniczną związaną z wymianą komunikatów swiftowych 

w ramach bankowości korespondenckiej. SWIFT Service Bureau, 

w trybie dostępu podstawowego, umożliwia przesyłanie i odbieranie 

komunikatów z sieci SWIFTNet, bez konieczności budowania własnej 

infrastruktury dostępowej i ponoszenia nakładów i kosztów związanych 

z jej utworzeniem i utrzymaniem.

6.
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Ponadto, z usług SWIFT Service Bureau, w trybie zapasowym, mogą 

korzystać instytucje nieposiadające własnej rezerwowej infrastruktury 

dostępowej do SWIFTNet, zainteresowane zwiększeniem niezawodności  

i podniesieniem poziomu bezpieczeństwa jednego z krytycznych 

procesów biznesowych, jakim jest obsługa transakcji zagranicznych. 

W przypadku awarii własnego łącza mogą  przesyłać komunikaty, 

korzystając z łączności ze SWIFTNet oferowanej przez SWIFT Service 

Bureau Izby. 

Liczba klientów korzystających z usług SWIFT Service Bureau 

sukcesywnie wzrasta. W 2008 roku  grono użytkowników SWIFT Service 

Bureau  powiększyło się o 3 banki i na koniec roku z usług pośrednictwa 

KIR S.A.  w dostępie do SWIFTNet korzystało 9 banków, w tym 

6 w trybie podstawowym i 3 w trybie zapasowym.

Od sierpnia 2006 roku, dzięki współpracy z organizacją SWIFT 

w ramach programu SWIFT Service Partner, Izba dodatkowo 

zapewnia klientom możliwość korzystania z wysokiej jakości usług 

certyfikowanych przez ekspertów technicznych SWIFT, którzy 

dysponują szeroką wiedzą w zakresie  funkcjonalności interfejsów 

swiftowych, integracji z systemami back-office, instalacji i konfiguracji 

oprogramowania.

W 2008 roku usługi SWIFT Service Partner świadczone przez Izbę, 

dotyczyły wsparcia technicznego przy migracji do nowej platformy 

bezpieczeństwa SWIFTNet Phase 2 oraz podłączania banków do 

europejskich systemów rozliczeniowych. Eksperci Izby przeprowadzili 

projekty aktywacji aplikacji RMA dla 4 polskich banków, w ramach 

realizacji kolejnego etapu projektu migracji do SWIFTNet Phase 2. 

Zostały też wykonane projekty podłączenia banku do EBA STEP2 oraz 

jego słowackiego oddziału do SWIFTNet, a następnie do TARGET2. 

Od marca 2008 roku, w ramach trzyletniego kontraktu, KIR S.A. 

jako SWIFT Service Partner, świadczy usługi wsparcia technicznego 

infrastruktury dostępowej do SWIFTNet dla jednego z największych 

banków komercyjnych.  

Usługi SWIFT sukcesywnie się rozwijają. W 2008 roku nastąpił ponad 

dwukrotny wzrost przychodów z usług SWIFT. Zauważalny na świecie 

trend do outsourcingu usług informatycznych pozwala sądzić, 

że widoczny poziom rozwoju usług SWIFT będzie zachowany również 

w kolejnych latach. 

6.
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Oczekuje się też, że na większą skalę pojawią się potrzeby związane 

z wykorzystaniem usług biznesowych dostępnych w sieci SWIFTNet. 

Dzięki posiadanej infrastrukturze,  w zależności od potrzeb instytucji 

finansowych, Izba może również oferować usługi dostępu do 

rozwiązań biznesowych z rodziny SWIFTSolutions oraz europejskich 

infrastruktur rozliczeniowych, takich jak EBA STEP2, TARGET2, CLS, 

6.
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Euroclear. Dostępem do sieci SWIFTNet coraz bardziej interesują 

się również inne instytucje finansowe, takie jak agenci transferowi 

czy fundusze inwestycyjne. Ponadto, kilka krajowych banków 

przygotowuje się do zaoferowania swoim klientom korporacyjnym 

platformy SWIFTNet jako kanału komunikacyjnego alternatywnego 

do bankowości elektronicznej.
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Usługi pozarozliczeniowe7.

7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Podpis elektroniczny jest wykorzystywany w KIR S.A. już od 1994 roku 

na potrzeby systemu elektronicznych rozliczeń międzybankowych 

ELIXIR®. W 2002 roku, wraz z wejściem w życie Ustawy o podpisie 

elektronicznym, pojawiły się nowe możliwości stosowania tej 

technologii. Dlatego Izba, dzięki doświadczeniom zdobytym we 

wcześniejszym okresie, postanowiła rozpocząć działalność w nowym 

obszarze związanym z wydawaniem certyfikatów klucza publicznego, 

służących do weryfikacji podpisów elektronicznych. W konsekwencji 

już w marcu 2003 roku, na mocy decyzji ministra gospodarki, KIR S.A. 

stała się kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne. Umożliwia to Izbie wydawanie i zarządzanie 

kwalifikowanymi certyfikatami kluczy publicznych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. 

Kwalifikowane certyfikaty są niezbędne do weryfikowania bezpiecznych 

podpisów elektronicznych, które z mocy prawa są równoważne pod 

względem skutków prawnych podpisom własnoręcznym.

Od 2006 roku systematycznie rozszerzany jest zakres możliwości 

stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Obecnie 

wykorzystywany jest do pobierania informacji i zgłaszania zmian 

w KRS, rejestracji baz danych w GIODO, podpisywania faktur VAT 

czy podpisywania danych przesyłanych do GIIF. Oprócz możliwości 

składania deklaracji podatkowych i załatwiania spraw w urzędach, 

bezpieczny podpis elektroniczny pozwala również na podpisywanie 

umów i innych prawnie wiążących dokumentów,  a także na udział 

w elektronicznych aukcjach i przetargach. Stosują go również szpitale 

i uczelnie do podpisywania danych umieszczanych w dokumentacji 

medycznej czy też w Elektronicznych Legitymacjach Studenckich. 

Także banki, które są prekursorami w zakresie wykorzystywania 

podpisu elektronicznego, rozszerzają zakres jego stosowania. Coraz 

więcej banków wykorzystuje podpis elektroniczny jako zabezpieczenie 

transakcji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Rok 2008 był bardzo dobrym okresem dla rozwoju podpisu 

elektronicznego w Polsce. Od kwietnia 2008 roku podatnicy mogą 

składać deklaracje podatkowe, zabezpieczone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez Internet, a od maja 2008 roku klienci administracji 

publicznej uzyskali możliwość komunikowania się z urzędami drogą 

elektroniczną. Jednak główną grupą klientów byli przedsiębiorcy, którzy 

na mocy Ustawy o informatyzacji, od lipca 2008 roku uzyskali możliwość 
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wykorzystywania bezpiecznego podpisu elektronicznego 

i certyfikatów kwalifikowanych w kontaktach z ZUS. W związku 

z powyższym znacząco wzrósł popyt na zestawy do składania 

i weryfikacji e-podpisu. Przygotowując się do obsługi tak dużej liczby 

klientów, Izba zrealizowała szereg działań służących usprawnieniu 

procesu sprzedaży zestawu do składania e-podpisu SZAFIR. W ramach 

podjętych działań Izba uruchomiła możliwość generowania certyfikatów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych w sieci 17 własnych placówek 

zlokalizowanych na terenie całego kraju. Znacząco rozbudowana została 

sieć partnerów świadczących usługi certyfikacyjne, na którą składają 

się zarówno banki, jak i inne podmioty gospodarcze. W 2008 roku 

7.

Izba współpracowała z ponad 300 partnerami. Wprowadzona została 

również możliwość zakupu zestawu do składania e-podpisu z dostawą 

do biura wraz z możliwością korzystania z usług szkoleniowych w zakresie 

jego wykorzystania. Ponadto, Izba prowadziła intensywne działania 

promocyjne sprzyjające popularyzacji e-podpisu. 

Zmiany prawne i szerokie działania prosprzedażowe podjęte przez Izbę 

w 2008 roku pozwoliły na sprawną obsługę kilkudziesięciu tysięcy klientów, 

co skutkowało wzrostem liczby wydanych certyfikatów kwalifikowanych, 

w stosunku do roku poprzedniego, o 1 774%.
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7.2 Faktury elektroniczne i konsolidacja  
korespondencji – usługa BILIX

W 2007 roku KIR S.A. opracowała system informatyczny dla usługi EBPP 

(Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków). We wrześniu 

2008 roku Izba wdrożyła usługę pod własną marką BILIX. KIR S.A. 

to pierwsza firma na polskim rynku, która uruchomiła usługę EBPP 

działającą w oparciu o kanały bankowości elektronicznej.

Usługa BILIX to nowoczesny, szybki, wygodny i prosty sposób 

opłacania rachunków i faktur, który całkowicie eliminuje z obiegu 

papierowe rachunki i faktury w kontaktach między dostawcą 

masowych usług a ich odbiorcą. Usługa BILIX polega na przekazywaniu 

klientom dostawców usług masowych elektronicznej formy rachunku 

lub faktury oraz umożliwieniu dokonania elektronicznej płatności

za pośrednictwem bankowości internetowej klienta końcowego. 

Od września 2008 roku z usługi BILIX mogą korzystać klienci firmy 

dostarczającej usługi telewizji satelitarnej oraz spółki z sektora 

energetycznego. W październiku 2008 roku Izba zawarła umowę 

na świadczenie usługi z firmą z sektora ubezpieczeń direct. 

W grudniu 2008 roku usługę BILIX udostępniono klientom bankowości 

internetowej największego polskiego banku detalicznego. Również 

w grudniu 2008 roku zawarto umowę z kolejnym dużym bankiem. 

Tym samym zasięgiem usługi BILIX zostanie objętych ponad 50% 

polskich użytkowników e-bankowości.

Usługa BILIX cieszy się dużym zainteresowaniem klientów końcowych. 

Statystyki jednego z dostawców, który wdrożył usługę wskazują, 

że w ciągu pierwszych 4 miesięcy od jej wdrożenia, spośród klientów 

posiadających konta w jednym z banków oferujących tę usługę, 

ponad 12% klientów zaczęło z niej korzystać. 

Prowadzone są negocjacje i przygotowania do wdrożeń w kolejnych 

bankach oraz u dostawców usług z różnych branż – energetyka, 

telekomunikacja, telewizja satelitarna i kablowa, ubezpieczenia.

Za innowacyjność i bezpieczeństwo usługa BILIX otrzymała nagrodę 

ALICJA 2008.

7.
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Schemat działania usługi BILIX

Bank dostawcy

Bank klienta

Klient

Dostawca

1

6

2

5

7

7

4

3

1.  Dostawca usługi, np. zakład energetyczny, zamiast wysyłać 

do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe 

materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie 

elektronicznej.

2.  KIR S.A., jako operator usługi BILIX, świadczący usługi dla różnych 

dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane i udostępnia 

je bankowi.

3.  Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu BILIX dane 

za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

4.  Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje 

(lub nie) płatność. 

5.  Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego 

dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie 

wykonania płatności.

6.  KIR S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie 

przekazuje dostawcom usług w ustalonej formie.

7.  Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku 

klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo 

(poprzez system ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny).

7.
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7.3 Zarządzanie dokumentacją

Usługa archiwizacji dokumentów elektronicznych obejmuje 

gromadzenie, przechowywanie, uzupełnianie, aktualizowanie oraz 

udostępnianie obrazów i informacji elektronicznych, utworzonych 

w wyniku procesu skanowania i odczytu optycznego dokumentów 

papierowych. W archiwum elektronicznym (zwanym eArchiwum) mogą 

być umieszczane dowolne typy dokumentów, tzn. zarówno obrazy 

dokumentów papierowych, jak i dokumenty elektroniczne w postaci 

plików (np. e-faktury). Proces wyszukiwania dokumentów w archiwum 

elektronicznym odbywa się przy wykorzystaniu opracowanej przez 

Izbę aplikacji, zawsze zgodnie z zadanymi przez użytkownika kryteriami. 

Usługą towarzyszącą archiwizacji elektronicznej jest usługa archiwizacji 

dokumentów papierowych, które wcześniej zostały przez Izbę 

przetworzone na postać elektroniczną.

W 2008 roku Izba nadal rozwijała usługę elektronicznej archiwizacji 

dokumentów papierowych, obejmując m.in. dokumenty finansowo-

-księgowe, kredytowe, kadrowe, ubezpieczeniowe, bankowe karty 

wzorów podpisów, a także dokumenty firm leasingowych oraz 

faktoringowych. W tym okresie Izba realizowała umowy zawarte 

w latach wcześniejszych i podejmowała działania zmierzające do 

pozyskiwania nowych kontraktów na świadczenie usług archiwizacji 

elektronicznej. W rezultacie w 2008 roku przetworzono łącznie prawie 

5,2 miliona różnego typu dokumentów, co stanowiło około 20% wzrost 

wolumenu w stosunku do roku poprzedniego. 

W ramach dalszych działań rozwojowych w obszarze systemu 

eArchiwum Izba zamierza utworzyć moduł do zarządzania 

i przechowywania e-faktur, a docelowo również innych e-dokumentów. 

Dodanie takiej funkcjonalności wpisuje się w oczekiwania klientów. 

Innym ważnym zagadnieniem będzie implementacja rozwiązań 

zapewniających integrację systemu eArchiwum z zewnętrznymi 

systemami zarządzania obiegiem dokumentów (workflow) oraz 

systemami zarządzania przedsiębiorstwem.

7.
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7.4 Płatności internetowe – usługa PayByNet

W listopadzie 2007 roku KIR S.A. uruchomiła nową formę 

internetowych płatności – PayByNet. Usługa adresowana jest do 

sklepów internetowych sprzedających towary i usługi w globalnej 

sieci, jak również do tych, które planują wejść na rynek e-commerce 

w przyszłości. PayByNet to pierwszy w Polsce system przekazujący 

w trybie on-line informację o realizacji bezpośredniego przelewu 

pomiędzy klientem internetowego sklepu a samym sklepem, bez 

konieczności posiadania przez obie strony rachunku w tym samym 

banku. 

PayByNet znacznie skraca czas związany z dystrybucją zamówionego 

towaru i usługi. Po dokonaniu przelewu, informacja o zrealizowanej 

płatności przesyłana jest niezwłocznie do sklepu internetowego. 

W praktyce sklep otrzymuje informację o płatności, zanim pieniądze 

faktycznie znajdą się na jego koncie. Jest to możliwe dzięki gwarancji 

płatności, jakiej udziela KIR S.A. 

7.

Schemat działania usługi PayByNet

BANK
KLIENTA

eSKLEP

BANK 
obsługujący 

sklep internetowy

KLIENCI

1. Wybór towaru i formy płatności PayByNet

2. Przekazanie informacji z danymi transakcji

5. Przekazanie informacji o dokonaniu płatności

6. Dostarczenie towaru

Rozliczenie środków

3. Prezentacja przelewu
4. Akceptacja przelewu
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7.

Ze względu na szczególne cechy systemu PayByNet (przelew 

bezpośredni, informacja w trybie on-line, gwarancja płatności) jest to 

usługa dedykowana nie tylko e-sklepom, ale również internetowym 

biurom obsługi klienta masowych wierzycieli oraz urzędom 

administracji publicznej. 

W 2008 roku KIR S.A. rozpoczęła prace integracyjne systemu 

realizacji płatności internetowych PayByNet z elektroniczną Platformą 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Będzie to pierwszy system 

umożliwiający klientom e-urzędów wnoszenie opłat urzędowych 

drogą elektroniczną i pozwalający na generowanie Elektronicznego 

Poświadczenia Opłaty, będącego potwierdzeniem jej wniesienia. 

PayByNet jest jedynym systemem płatności będącym w fazie 

integracji z systemem ePUAP.

Aby usługa stała się dostępna dla jak największej liczby klientów 

bankowości elektronicznej, Izba prowadzi rozmowy i negocjacje 

z kolejnymi bankami.
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Nowe usługi8.

8.1 Produkty dla sektora publicznego

Od lipca 2008 roku KIR S.A., wykorzystując rozwiązania własne 

i partnerów technologicznych, oferuje administracji publicznej usługi 

i produkty informatyczne.

Izba oferuje rozwiązania pozwalające przetwarzać dokumentację 

papierową na wersję elektroniczną. Ponadto oferta Izby obejmuje 

platformę do wysyłania i archiwizacji dokumentacji elektronicznej, 

jak również systemy klasy BPM (Business Process Management).

W obszarze systemów BPM Izba podpisała dwie umowy partnerskie, 

na mocy których dysponuje pełną gamą rozwiązań technicznych 

z obszaru workflow. Ponadto Izba zawarła umowę partnerską, na 

mocy której zaczęła świadczyć usługę Estimo – elektronicznego 

dziennika szkolnego, umożliwiającego elektroniczną obsługę 

sekretariatu, dziennika lekcyjnego, jak również zapewnia komunikację 

on-line pomiędzy szkołą a rodzicami. 

Wykorzystując usługi eArchiwum oraz podpisu elektronicznego, 

KIR S.A. rozpoczęła również wdrażanie platformy do prezentacji 

i obsługi dokumentów elektronicznych, pod nazwą e-Dokument. 

System stanowi niezależne rozwiązanie, pozwalające na 

bezpieczne przesyłanie uwierzytelnionych dokumentów pomiędzy 

zainteresowanymi podmiotami. Za pomocą platformy e-Dokument 

można przetwarzać na formę elektroniczną wszystkie rodzaje 

dokumentów. Dzięki modułowej budowie platforma może być 

elastycznie dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta oraz 

zintegrowana z istniejącą infrastrukturą informatyczną klienta, bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów projektowych.
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8.2 Szkolenia

Od lipca 2008 roku KIR S.A. uzupełniła ofertę również o usługi 

szkoleniowe dla sektora bankowo-finansowego i publicznego, 

przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. 

Oferta szkoleniowa KIR S.A. obejmuje szkolenia i specjalistyczne 

warsztaty dla uczestników systemów rozliczeniowych KIR S.A. oraz 

szkolenia dla użytkowników e-podpisu i elektronicznej archiwizacji.  

W związku ze wzrostem zainteresowania usługami SWIFT Izba jest  

w trakcie rozszerzania oferty szkoleniowej w tym zakresie. Po zakończeniu 

procesu certyfikacji KIR S.A. będzie jedynym certyfikowanym partnerem 

szkoleniowym SWIFT w Polsce (SWIFT Training Partner). 

W planach rozwoju usług jest rozszerzenie oferty o szkolenia 

z obszarów związanych z płatnościami kartami płatniczymi, rynkiem 

e-commerce i e-administracją.

8.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta9.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowej 

Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z badania sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego 

Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów 

i pasywów zamyka się sumą 131 647 568,53 zł,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 

31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 36 669 859,63 zł,

• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 

od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące wzrost kapitału 

własnego o kwotę 13 147 459,63 zł,

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. 

do 31.12.2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych 

o kwotę 29 810 345,57 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z działalności jednostki odpowiada kierownik jednostki.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii 

o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego 

oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 

sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 

postanowień:

• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),

• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 

i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 

pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
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W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 

zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości

i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze

w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych,  z których 

wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, 

jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do 

wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące 

dane liczbowe i objaśnienia słowne:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 

31.12.2008 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 

01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,

• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 

z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych,

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego 

przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 

ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 

ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Eliza Słaby

Biegły rewident nr 11244/8078

ul. Elbląska 15/17

01-747 Warszawa

Beata Szymańska

Biegły rewident nr 10285/7579

Członek Zarządu

Podmiot uprawniony do badania

Sprawozdań finansowych nr 477

PKF CONSULT Sp. z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17

tel. +48 22 560 76 50, fax +48 22 560 76 63

REGON 010143080, NIP 521-052-77-10

Warszawa, 4 marca 2009 r.                                                                                                        

9.
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Wyniki finansowe 10.

10.1 Bilans

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

OGÓŁEM AKTYWA

Stan na 31 grudnia 2007 
(w tys. zł)

59 667

3 384

53 934

–

–

2 349

47 254

458

8 708

37 345

743

106 921

59 324

4 017

52 138

–

–

3 169

72 323

1 514

11 286

58 811

712

131 647

Stan na 31 grudnia 2008 
(w tys. zł)
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PASYWA

A. Kapitał własny

I. Kapitał podstawowy

II. Kapitał zapasowy

III. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V. Zysk lat ubiegłych

VI. Zysk netto za rok obrotowy

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania krótkoterminowe

III. Rozliczenia międzyokresowe

OGÓŁEM PASYWA

Stan na 31 grudnia 2007 
(w tys. zł)

89 989

5 445

4 735

50

56 140

–

23 619

16 932

12 261

4 644

27

106 921

103 135

5 445

4 779

5

56 236

–

36 670

28 512

16 201

12 263

48

131 647

Stan na 31 grudnia 2008 
(w tys. zł)

10.
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Suma bilansowa w 2008 roku wyniosła 131 647 tys. zł i ukształtowała 

się na poziomie o 23,1% wyższym niż w roku ubiegłym.

Wartość aktywów trwałych, w porównaniu do roku 2007, zmniejszyła 

się o kwotę 343 tys. zł i wynosiła 59 324 tys. zł. W tej grupie około 88% 

stanowił rzeczowy majątek trwały (52 138 tys. zł), z czego największą 

wartość przedstawia grupa budynków i budowli (32 441 tys. zł). 

Umorzenie aktywów trwałych na koniec 2008 roku wyniosło 

126 342 tys. zł. Wartość aktywów obrotowych, w porównaniu do roku 

ubiegłego, wzrosła o kwotę 25 069 tys. zł i wyniosła 72 323 tys. zł.  

W tej grupie największą pozycję stanowiły inwestycje krótkoterminowe 

(58 811 tys. zł , tj. ok. 81%).

10.

Kapitały własne na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 103 135 tys. zł 

i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 13 146 tys. zł. 

Równocześnie Izba odnotowała wzrost w pozycji zobowiązań i rezerw 

o kwotę 11 580 tys. zł, wynikający przede wszystkim ze wzrostu 

zobowiązań krótkoterminowych, które na koniec 2008 roku wyniosły 

12 263 tys. zł.

W roku 2008 Izba dokonała wypłaty dywidendy za 2007 rok w kwocie 

23 522 tys. zł (tj. 99,5% zysku netto zrealizowanego w 2007 roku).
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A. Przychody netto ze sprzedaży

B. Koszty działalności operacyjnej

C. Zysk ze sprzedaży (A – B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk z działalności operacyjnej 
(C + D – E)

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Zysk z działalności gospodarczej 
(F + G – H)

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych

K. Zysk brutto

L. Obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego

Ł. Zysk netto (K – L)

2007 (w tys. zł) 

93 208

66 067

27 141

983

199

27 925

1 425

9

29 341

–

29 341

5 722

23 619

118 118

75 202

42 916

288

371

42 833

2 789

4

45 618

–

45 618

8 948

36 670

2008 (w tys. zł) 
10.2 Rachunek zysków i strat

10.



łączy nas e-biznes

W 2008 roku Izba wypracowała zysk netto na poziomie o ponad 55% 

wyższym od zysku zrealizowanego w 2007 roku. Był to najlepszy 

wynik finansowy netto osiągnięty przez Izbę w jej historii. Wzrost 

zysku netto możliwy był głównie dzięki realizacji przychodów 

na poziomie o 27% wyższym niż w roku ubiegłym. 

W bieżącym roku obrotowym Izba wypracowała przychody w łącznej 

wysokości 121 195 tys. zł. W strukturze przychodów ok. 97% stanowiły 

przychody ze sprzedaży, 2% to przychody finansowe, a 1% to 

10.

pozostałe przychody operacyjne. Przychody ze sprzedaży, wynoszące 

118 118 tys. zł, ukształtowały się na poziomie o 27% wyższym niż 

w 2007 roku. 

Koszty funkcjonowania Izby w bieżącym roku obrotowym wyniosły 

75 577 tys. zł, a ich struktura ukształtowała się w sposób następujący: 

99,5% stanowiły koszty działalności operacyjnej, a 0,5% to pozostałe 

koszty operacyjne i koszty finansowe.


