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W dniu 5 kwietnia 2003 r. min´∏a dziesiàta rocznica
uruchomienia zarówno systemu SYBIR, prowadzonego
przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà SA (KIR SA), jak
równie˝ systemu SORB (Systemu Obs∏ugi Rachunków
Banków), prowadzonego przez Narodowy Bank Polski
(NBP). System SORB by∏ pierwszym polskim systemem
majàcym podstawowe cechy systemu rozrachunku
brutto w czasie rzeczywistym, tj. systemem RTGS (ang.
Real Time Gross Settlement). Zlecenia p∏atnicze sk∏a-
dane przez banki by∏y bowiem realizowane w tym sys-
temie zgodnie z zasadà rozrachunku brutto (przetwa-
rzanie zleceƒ pojedynczo, tj. bez ich wzajemnego kom-
pensowania) oraz zasadà rozrachunku w czasie rzeczy-
wistym (przetwarzanie zleceƒ na bie˝àco w ciàgu dnia,
a nie w wyznaczonych momentach dnia)1. W 1996 r.
system SORB zosta∏ zastàpiony nowoczeÊniejszym sys-
temem SORBNET, który funkcjonuje do chwili obecnej
i który oczywiÊcie jest równie˝ systemem RTGS. Dzie-
siàta rocznica funkcjonowania systemu RTGS w Polsce
sk∏ania do przybli˝enia w niniejszym artykule
pierwszego z funkcjonujàcych dotàd polskich syste-
mów RTGS, który mia∏ istotne znaczenie dla
ukszta∏towania nowoczesnego systemu p∏atniczego w
Polsce. 

Przes∏anki powstania systemu SORB

Powstanie systemu SORB wià˝e si´ nieod∏àcznie z ge-
neralnà przebudowà polskiego systemu p∏atniczego,
która rozpocz´∏a si´ w kwietniu 1993 r. By∏a ona przy-
gotowywana od 1990 r. Do tego czasu ówczesny system
rozliczeƒ i rozrachunków mi´dzybankowych dzia∏a∏ na
zasadach okreÊlonych Instrukcjà S∏u˝bowà nr B/41
„Rozrachunki mi´dzybankowe w banku kredytowym”2

i opiera∏ si´ na prowadzeniu rachunków bie˝àcych jed-
nostek banków w oddzia∏ach okr´gowych NBP, rozli-
czaniu wszystkich mi´dzybankowych zleceƒ p∏atni-
czych za poÊrednictwem NBP, przep∏ywie tych zleceƒ
mi´dzy bankami, w formie papierowej za poÊrednic-
twem NBP i poczty, oraz scentralizowanej kontroli roz-
rachunków w NBP3. Mia∏ on jednak s∏aboÊci i wady ja-
ko system niedostosowany do zmienionej od 1988 r. sy-
tuacji w sektorze bankowym. Sytuacja ta charakteryzo-
wa∏a si´ m.in. wydzieleniem ze struktury NBP dziewi´-
ciu banków komercyjnych oraz stopniowym zwi´ksza-
niem liczby nowych banków, stwarzajàcym podstaw´
do powstania podobnej jak w gospodarkach rozwini´-
tych struktury sektora bankowego oraz do organizacji
efektywnego rynku mi´dzybankowego i rozliczeƒ mi´-
dzybankowych. Najbardziej wyrazistym przyk∏adem
braku sprawnoÊci i efektywnoÊci ówczesnego systemu
rozliczeƒ mi´dzybankowych by∏a tzw. afera ART-B po-
kazujàca, jak w sposób przest´pczy mo˝na wykorzystaç
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* Artyku∏ stanowi pierwszà cz´Êç z serii artyku∏ów poÊwi´conych funkcjono-
waniu polskich systemów RTGS. Pozosta∏e cz´Êci, dotyczàce systemu SORB-
NET oraz kierunków rozwoju polskiego systemu RTGS, przedstawione
zostanà w kolejnych numerach „Banku i Kredytu”.
** Autor jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego. Niniejsze opraco-
wanie jest wyrazem osobistego poglàdu autora i nie powinno byç traktowane
jako stanowisko instytucji, w której jest zatrudniony.
1 Definicja systemu RTGS przyj´ta za opracowaniem Real Time Gross Settle-

ment Systems. Bank for International Settlements, marzec 1997 r.

2 Instrukcja ta stanowi∏a za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia nr B/6/VII/88 Prezesa
NBP z dnia 16 wrzeÊnia 1988 r.
3 System scentralizowanej kontroli przep∏ywu awizów wysy∏anych i otrzymy-
wanych przez jednostki organizacyjne banków prowadzony by∏ w Centrum
Elektronicznym NBP w tzw. systemie 48, od którego nazwy nies∏usznie nazy-
wano cz´sto ca∏y system rozrachunków mi´dzybankowych, dzia∏ajàcy na pod-
stawie Instrukcji S∏u˝bowej Nr B/41.



nadmiernie zdecentralizowany system rozrachunków
mi´dzybankowych i wielodniowy przep∏yw dokumen-
tów rozliczeniowych w ramach tego systemu.

Projekt przebudowy systemu rozliczeƒ i rozra-
chunków mi´dzybankowych, który powsta∏ w NBP4,
przewidywa∏ stworzenie nowoczesnego systemu rozra-
chunków mi´dzybankowych i osiàgni´cie takich efek-
tów, jak:

- stworzenie mo˝liwoÊci dokonywania szybkiego
i bezpiecznego przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych mi´-
dzy bankami,

- skrócenie i precyzyjne okreÊlenie d∏ugoÊci banko-
wego cyklu rozliczeniowego,

- zapewnienie bankom bie˝àcej kontroli p∏ynnoÊci
i efektywniejszego zarzàdzania Êrodkami pieni´˝nymi
banku,

- wyeliminowanie kredytowania rozrachunków
mi´dzybankowych przez NBP i Êrodków pieni´˝nych
wykazywanych w bilansie NBP jako Êrodki „w drodze”,

- zwi´kszenie bezpieczeƒstwa systemu bankowego
i ochrony przed mo˝liwoÊcià wykorzystania rozliczeƒ
w sposób niezgodny z prawem.

Cele te mia∏y byç osiàgni´te poprzez nast´pujàce
podstawowe dzia∏ania:

1) powstanie bankowej izby rozliczeniowej, która
cz´Êciowo przej´∏aby od NBP, a cz´Êciowo zorganizo-
wa∏aby od poczàtku podstawowe dzia∏ania zwiàzane
z przeprowadzeniem rozliczeƒ mi´dzybankowych, tj.
wymian´ zleceƒ p∏atniczych mi´dzy bankami, wylicza-
nie wzajemnych zobowiàzaƒ i nale˝noÊci banków wy-
nikajàcych z tej wymiany oraz kierowanie skompenso-
wanych wyników rozliczeƒ do rozrachunku w NBP;

2) utworzenie systemu obs∏ugujàcego skonsolido-
wane rachunki bie˝àce banków – uczestników izby
rozliczeniowej w Narodowym Banku Polskim. W sys-
temie tym do rozrachunku mi´dzybankowego by∏yby
sk∏adane:

a) zlecenia izby rozliczeniowej, odzwierciedlajàce
wyniki kompensaty wzajemnych zobowiàzaƒ i nale˝-
noÊci banków, wynikajàcych z wymiany zleceƒ p∏atni-
czych mi´dzy bankami za poÊrednictwem izby rozli-
czeniowej, 

b) zlecenia dotyczàce operacji mi´dzybankowych
(w odró˝nieniu od izby rozliczeniowej, gdzie przetwa-
rzane by∏yby g∏ównie zlecenia klientowskie). Zlecenia
te umo˝liwia∏yby jednoczesne obcià˝enie rachunku
bie˝àcego banku d∏u˝nika i uznanie rachunku bie˝àce-
go banku wierzyciela oraz odejÊcie od automatycznego
kredytowania przez NBP niedoborów Êrodków w rozra-
chunkach mi´dzybankowych.

Powy˝sze za∏o˝enia znalaz∏y odbicie w zarzàdze-
niu nr 7/92 Prezesa NBP z dnia 24 czerwca 1992 r.

w sprawie jednolitych zasad rozrachunków mi´dzy-
bankowych (Dz.Urz. NBP Nr 6, poz. 13 i Nr 9, poz. 19
oraz z 1993 r. Nr 3, poz. 6), wydanym na podstawie art.
52 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodo-
wym Banku Polskim (Dz.U. Nr 4, poz. 22 z póêniejszy-
mi zmianami). Zarzàdzenie to m.in.:

- okreÊli∏o trzy mo˝liwe sposoby wymiany zleceƒ
i rejestracji wzajemnych zobowiàzaƒ i nale˝noÊci ban-
ków: poÊrednictwo izby rozliczeniowej, innego banku
lub bezpoÊrednià wymian´ zleceƒ mi´dzy bankami,
która w praktyce nie wystàpi∏a;

- stworzy∏o podzia∏ na p∏atnoÊci klientowskie, roz-
liczane za poÊrednictwem izby rozliczeniowej, oraz
p∏atnoÊci mi´dzybankowe, rozliczane bezpoÊrednio
w NBP na rachunkach bie˝àcych banków;

- wprowadzi∏o zasad´, ˝e bank - wierzyciel mo˝e
otrzymaç Êrodki pieni´˝ne tylko wówczas, gdy przeka-
˝e je bank – d∏u˝nik, oraz ˝e zap∏ata jest dokonywana
jednoczeÊnie na rachunku banku – d∏u˝nika i rachun-
ku banku – wierzyciela;

- okreÊla∏o, ˝e zlecenia p∏atnicze mogà byç realizo-
wane na rachunku bie˝àcym banku jedynie do wysoko-
Êci salda na tym rachunku;

- wprowadzi∏o zasad´, ˝e zlecenia p∏atnicze sà re-
alizowane w kolejnoÊci numerów nadanych poszcze-
gólnym zleceniom przez banki,

- okreÊla∏o, ˝e w razie braku Êrodków na rachunku
bie˝àcym do koƒca dnia zlecenie jest zwracane banko-
wi zleceniodawcy bez wykonania, co poÊrednio ozna-
cza∏o koniecznoÊç istnienia tzw. kolejki zleceƒ oczeku-
jàcych na realizacj´.

Zarzàdzenie nr 7/92 Prezesa NBP poczàtkowo mia-
∏o wejÊç w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1992 r., a na-
st´pnie 1 marca 1993 r. Jednak z uwagi na niepe∏ne
przygotowanie wszystkich podmiotów do wprowadze-
nia nowych zasad dat´ wejÊcia w ˝ycie przepisów ww.
zarzàdzenia przesuni´to na dzieƒ 5 kwietnia 1993 r. 

JednoczeÊnie w latach 1991-1993 NBP i sektor ban-
kowy podj´∏y nast´pujàce niezale˝ne dzia∏ania  w ra-
mach przygotowaƒ do przebudowy polskiego systemu
p∏atniczego:

• W dniu 22 listopada 1991 r. podpisano akt za∏o-
˝ycielski KIR SA (akcjonariuszami KIR SA  by∏o 17 naj-
wi´kszych polskich banków komercyjnych, NBP oraz
Zwiàzek Banków Polskich (ZBP)). W 1992 r. opracowa-
no regulamin Izby, do kwietnia 1993 r. przygotowano
zaÊ system SYBIR, oparty na wymianie papierowych
dokumentów rozliczeniowych mi´dzy oddzia∏ami ban-
ków za poÊrednictwem 17 Bankowych Regionalnych
Izb Rozliczeniowych.

• W 1992 r. dokonano konsolidacji rachunków
bie˝àcych oddzia∏ów banków, prowadzonych dotàd
w ró˝nych oddzia∏ach okr´gowych NBP, w jeden skon-
solidowany rachunek prowadzony dla ka˝dego z ban-
ków w oddziale okr´gowym NBP w∏aÊciwym dla sie-
dziby banku.
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4 Przy udziale najbardziej aktywnych banków i Zwiàzku Banków Polskich
oraz pomocy zagranicznych ekspertów, doradzajàcych w ramach misji Mi´-
dzynarodowego Funduszu Walutowego, m.in. z Banku Rezerwy Federalnej
w Stanach Zjednoczonych.



• Od paêdziernika 1992 r. wprowadzono zasad´,
˝e operacje na rachunku bie˝àcym banku sà realizowa-
ne do wysokoÊci salda tego rachunku5.

• Wydano zarzàdzenie Prezesa NBP z dnia 11
grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadza-
nia rozliczeƒ pieni´˝nych za poÊrednictwem banków
(MP Nr 39, poz. 293). Wprowadzi∏o ono m.in. zasad´
powszechnego inkasa czeków, tj. obowiàzek wcze-
Êniejszego uzyskania przez bank posiadacza czeku od
trasata funduszy wystarczajàcych do zap∏aty czeku
przed uznaniem rachunku posiadacza czeku (z wyjàt-
kiem okreÊlonych czeków z rachunków oszcz´dno-
Êciowo-rozliczeniowych, obj´tych porozumieniem
mi´dzybankowym). Zlikwidowano ponadto czeki z
gwarancjà zap∏aty.

• W Centrali NBP utworzono we wrzeÊniu 1992 r.
odr´bnà komórk´ organizacyjnà: Departament Rachun-
ków Banków (DRB), w którym mia∏o byç scentralizo-
wane prowadzenie skonsolidowanych rachunków
banków - uczestników KIR SA i rachunku pomocni-
czego KIR SA, oraz przygotowano nowe umowy ra-
chunku bankowego dla pierwszej grupy takich banków
i KIR SA.

• Do kwietnia 1993 r. przygotowano system infor-
matyczny do obs∏ugi ww. rachunków i realizowania
zleceƒ p∏atniczych banków oraz KIR SA – System Ob-
s∏ugi Rachunków Banków, tj. system SORB6.

W dniu 3 kwietnia 1993 r. do DRB i systemu SORB
przeniesiono z kilku oddzia∏ów okr´gowych NBP pro-
wadzenie rachunków bie˝àcych 17 pierwszych banków,
b´dàcych akcjonariuszami KIR SA i pierwszymi uczest-
nikami Izby. Umo˝liwiono w ten sposób rozpocz´cie,
z dniem 5 kwietnia 1993 r., zarówno wymiany zleceƒ
p∏atniczych mi´dzy uczestnikami KIR SA w ramach sys-
temu SYBIR, jak i przeprowadzania rozrachunku mi´-
dzybankowego w systemie SORB.  W dniu 5 kwietnia
1993 r. w systemie SORB by∏y zrealizowane jedynie zle-
cenia dotyczàce operacji mi´dzybankowych oraz opera-
cji z NBP, podczas gdy pierwsza sesja rozrachunkowa
KIR SA nastàpi∏a dopiero w dniu 6 kwietnia 1993 r. 

Architektura systemu SORB

System SORB by∏ systemem informatycznym dzia∏ajà-
cym na komputerze typu mainframe (IBM-4341), zain-
stalowanym w Departamencie Informatyki NBP, po∏à-

czonym poprzez ∏àcze Shine-Link z mikrokomputerami
PC zainstalowanymi w DRB, z których system by∏ ob-
s∏ugiwany. System SORB by∏ przygotowany przez fir-
m´ zewn´trznà przy udziale pracowników NBP z De-
partamentu Informatyki. Do jego stworzenia zastosowa-
no system zarzàdzania bazà danych SAPIENS.

Dla ochrony danych przewidziano w systemie
nadawanie ró˝nych uprawnieƒ i funkcji dost´pu do da-
nych i do systemu (m.in. administrator, inspektor, ope-
rator). Jedynie operatorzy, tj. tzw. kontrolerzy dyspozy-
cji w DRB, mieli mo˝liwoÊç rejestrowania w systemie
SORBNET zleceƒ p∏atniczych, wystawionych zarówno
przez banki, jak i NBP. Oznacza∏o to, ˝e system mia∏
charakter centralny, a nie rozproszony i ˝aden z pod-
miotów zewn´trznych (banki, KIR SA, inne jednostki
organizacyjne NBP) nie mia∏ bezpoÊredniego dost´pu
elektronicznego do systemu SORB, zw∏aszcza w pierw-
szym roku funkcjonowania systemu SORB. Od kwiet-
nia 1993 r. najbardziej zaawansowane technicznie by∏o
przekazywanie do DRB drogà elektronicznà zleceƒ
p∏atniczych z KIR SA na sesje rozrachunkowe, chocia˝
wymaga∏o ono r´cznej obs∏ugi przez operatora odbiera-
jàcego pliki przesy∏ane z KIR SA. Od czerwca 1994 r.
wprowadzono mo˝liwoÊç przekazywania zleceƒ p∏atni-
czych z oddzia∏ów okr´gowych NBP i G∏ównego Oddzia-
∏u Walutowo-Dewizowego NBP w sposób cz´Êciowo au-
tomatyczny, tj. z wykorzystaniem przygotowanego przez
Departament Informatyki NBP oprogramowania, wspo-
magajàcego rozrachunki mi´dzyoddzia∏owe z DRB, oraz
poczty elektronicznej. W lipcu 1995 r. uruchomiono z
kolei bezpoÊrednie (ale jeszcze z koniecznà wówczas
r´cznà kontrolà formalnà sk∏adanych zleceƒ) przekazy-
wanie do systemu SORB zleceƒ p∏atniczych z systemu
SKARBNET, rejestrujàcego bony skarbowe, prowadzo-
nego przez Departament Polityki Pieni´˝no-Kredytowej
NBP (DPPK). Jak widaç, architektura systemu SORB
podlega∏a pewnym zmianom w okresie jego funkcjono-
wania, co przedstawiajà szczegó∏owo schematy 1 i 2.

Aspekty prawne funkcjonowania systemu SORB

Podstawami prawnymi funkcjonowania systemu SORB
by∏y nast´pujàce regulacje prawne rangi ustaw lub ak-
tów wykonawczych do ustaw oraz o charakterze
umownym:

1) art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 4, poz. 22
z póêniejszymi zmianami), zgodnie z którymi NBP pro-
wadzi rachunki bie˝àce innych banków oraz dokonuje
rozrachunków mi´dzybankowych w zakresie wynikajà-
cym z prowadzenia rachunków bie˝àcych banków,

2) art. 13-16  ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Pra-
wo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 21 z póêniejszymi zmia-
nami), dotyczàce rachunków bankowych i rozliczeƒ
pieni´˝nych,

BANK I  KREDYT kwiecieƒ 20036 Systemy P∏atnoÊci

5 Zmiana zosta∏a wprowadzona Zarzàdzeniem nr B/7/I/92 Prezesa NBP z dnia
13 sierpnia 1992 r. zmieniajàcym zarzàdzenie w sprawie wprowadzenia „Re-
gulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w z∏otych przez
Narodowy Bank Polski”.
6 Poczàtkowo (w 1991 r.) planowano uruchomienie bardziej rozbudowanego
i w pe∏ni elektronicznego systemu RTGS o nazwie NBP-Wire (na wzór amery-
kaƒskiego systemu RTGS o nazwie Fedwire), Plany te nie zosta∏y jednak zreali-
zowane g∏ównie z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury teleinforma-
tycznej w sektorze bankowym. W 1992 r. podj´to prace nad ograniczonà wersjà
systemu, majàcego jednak podstawowe cechy wczeÊniej planowanego systemu
RTGS.



3) art. 725-733 Kodeksu cywilnego, dotyczàce
umowy rachunku bankowego,

4) rozdzia∏ 5 zarzàdzenia nr 7/92 Prezesa NBP
z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie jednolitych zasad
rozrachunków mi´dzybankowych, dotyczàcy zasad
przeprowadzania przez NBP rozrachunków mi´dzy-
bankowych,

5) zarzàdzenie Prezesa NBP z dnia 11 sierpnia
1989 r. w sprawie ogólnych warunków otwierania i

prowadzenia rachunków bankowych w celu przecho-
wywania Êrodków pieni´˝nych i przeprowadzania roz-
liczeƒ oraz uchylenia obowiàzków prowadzenia ra-
chunków podstawowego i pomocniczego (M.P. Nr 27,
poz. 218),

6) umowy rachunku bankowego zawarte mi´dzy
NBP a bankami, przygotowane specjalnie na potrzeby
i mo˝liwoÊci funkcjonowania systemu SORB, regulujà-
ce m.in.:
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Schemat 1 Struktura systemu SORB (kwiecieƒ 1993 r.)

Schemat 2 Struktura systemu SORB (marzec 1996 r.)
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- zakres operacji, do których s∏u˝y rachunek bie˝à-
cy banku,

- rodzaje zleceƒ sk∏adanych przez bank oraz form´
i warunki ich z∏o˝enia,

-  zasady realizacji zleceƒ p∏atniczych wystawia-
nych przez KIR SA i NBP, obcià˝ajàcych rachunek bie-
˝àcy banku,

- warunki odwo∏ania zlecenia,
- tryb przekazywania wyciàgu z rachunku banko-

wego i jego elementy,
- warunki reklamacji i dokonywania storn operacji

zrealizowanych na rachunku   bie˝àcym,
- tryb regulowania wierzytelnoÊci z tytu∏u zakupu

i sprzeda˝y znaków pieni´˝nych,
- tryb zakoƒczenia rozliczeƒ w ramach systemu

rozrachunków mi´dzybankowych, dzia∏ajàcego na
podstawie Instrukcji S∏u˝bowej Nr B/41 „Rozrachunki
mi´dzybankowe w banku kredytowym”,

7) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachun-
ków bankowych w z∏otych przez Narodowy Bank Pol-
ski”, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia nr B/2/I/91
Prezesa NBP z dnia 6 kwietnia 1991 r., którego postano-
wienia obowiàzywa∏y w zakresie nieuregulowanym ina-
czej w umowach rachunku bankowego. 

W okresie funkcjonowania systemu SORB powy˝-
sze regulacje praktycznie si´ nie zmienia∏y. Wyjàtkiem
by∏y nieliczne zmiany w umowach rachunku bankowe-
go, zwiàzane m.in. z odejÊciem od systemu rozrachun-
ków mi´dzybankowych, dzia∏ajàcego na podstawie
wspomnianej Instrukcji S∏u˝bowej Nr B/41, zmianà za-
sad trybu regulowania wzajemnych wierzytelnoÊci z ty-
tu∏u zakupu i sprzeda˝y krajowych i zagranicznych
znaków pieni´˝nych oraz wprowadzeniem obowiàzku
przekazywania zleceƒ na dyskietce w przypadku sk∏a-
dania jednorazowo ich wi´kszej liczby.

Nale˝y dodaç, ˝e podstawà prawnà prowadzenia
rachunku pomocniczego KIR SA w systemie SORB by-
∏a odr´bna umowa rachunku bankowego, zawarta mi´-
dzy NBP a KIR SA.

Uczestnictwo w systemie SORB

W pierwszym okresie funkcjonowania systemu SORB,
tj. do czerwca 1994 r., mog∏y jeszcze obowiàzywaç „sta-
re” zasady rozrachunków mi´dzybankowych w zakre-
sie wymiany z bankami nieuczestniczàcymi w izbie
rozliczeniowej, tj. zasady okreÊlone w Instrukcji S∏u˝-
bowej Nr B/41. Grono banków posiadajàcych rachunki
bie˝àce w systemie SORB (a jednoczeÊnie uczestników
KIR SA, gdy˝ z jednej strony posiadanie rachunku bie-
˝àcego w DRB by∏o warunkiem uczestnictwa w KIR SA,
a z drugiej strony nie otwierano w DRB rachunków bie-
˝àcych dla banków, nieb´dàcych uczestnikami Izby)
stopniowo si´ wówczas powi´ksza∏o. Z poczàtkowej
liczby 17 banków w kwietniu 1993 r. wzros∏o do 31

w lipcu 1993 r., 32 w listopadzie 1993 r., 44 w grudniu
1993 r., 53 w marcu 1994 r. oraz 68 banków w lipcu
1994 r. Powy˝sze etapowe przyjmowanie banków do
KIR SA nast´powa∏o zgodnie z umowà podpisanà mi´-
dzy NBP a KIR SA w kwietniu 1993 r., na mocy której
NBP uzna∏ KIR SA za organizacj´ realizujàcà czynnoÊci
izby rozliczeniowej w rozumieniu rozdzia∏u 2 zarzà-
dzenia nr 7/92 Prezesa NBP. Przyj´to w niej te˝, ˝e
wszystkie banki b´dà mia∏y prawo uczestnictwa w KIR
SA, o ile b´dà spe∏niaç warunki takiego uczestnictwa,
okreÊlone w regulaminie KIR SA. W efekcie do lipca
1994 r. wi´kszoÊç banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç w
Polsce (z 17 wyjàtkami, pomijajàc banki spó∏dzielcze)
sta∏a si´ bezpoÊrednimi uczestnikami KIR SA, a jedno-
czeÊnie uczestnikami systemu SORB. Od lipca 1994 r.
pozosta∏e banki, które do tego czasu nie przystàpi∏y do
izby rozliczeniowej, rozlicza∏y si´ za poÊrednictwem
banków - korespondentów, którymi zosta∏y: NBP (dla 10
banków) oraz 6 innych banków. Niektóre z powy˝szych
banków, rozliczajàcych si´ za poÊrednictwem banków -
bezpoÊrednich uczestników KIR SA, zosta∏y uczestnika-
mi Izby w 1994 i 1995 r. Zasad´ otwierania rachunków
bie˝àcych w systemie SORB tylko dla banków – bezpo-
Êrednich uczestników KIR SA NBP praktycznie utrzy-
ma∏ jeszcze w pierwszych czterech latach funkcjonowa-
nia systemu SORBNET, tj. do czerwca 2000 r., kiedy od-
stàpiono od wiàzania uczestnictwa banku w systemie
RTGS z jego uczestnictwem w KIR SA.

Liczba uczestników systemu SORB w kolejnych la-
tach jego funkcjonowania zmienia∏a si´ zarówno ze
wzgl´du na przyst´powanie kolejnych banków do KIR
SA, jak i z uwagi na dzia∏ania nadzorcze NBP wobec
banków o pogarszajàcej si´ sytuacji finansowej lub
przej´cie przez inne banki. W marcu 1996 r., tj. w koƒ-
cowym okresie funkcjonowania systemu SORB, ra-
chunki bie˝àce w tym systemie mia∏o 69 banków.

Rodzaje i formy sk∏adania zleceƒ p∏atniczych 

W systemie SORB by∏y realizowane zlecenia p∏atnicze
wystawiane przez:

1) banki, w tym:
- banki - bezpoÊrednich uczestników KIR SA, majàce

rachunki bie˝àce (do paêdziernika 1994 r. równie˝ rachun-
ki rezerwy obowiàzkowej) prowadzone w systemie SORB,

- banki uczestniczàce poÊrednio w KIR SA, tj. roz-
liczajàce si´ za poÊrednictwem banków - koresponden-
tów, majàce w systemie SORB jedynie rachunki rezer-
wy obowiàzkowej,

2) KIR SA,
3) NBP, w tym:
- DRB,
- inne jednostki organizacyjne NBP.
Banki - bezpoÊredni uczestnicy KIR SA sk∏ada∏y

do systemu SORB zlecenia p∏atnicze g∏ównie telefak-
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sem, na dyskietce lub na noÊniku papierowym. Zlece-
nia te dotyczy∏y przede wszystkim:

- operacji na rynku mi´dzybankowym (pieni´˝-
nym, walutowym oraz papierów wartoÊciowych),

- operacji z NBP (m.in. zakupu znaków pieni´˝-
nych lub walut),

- operacji mi´dzy rachunkami w∏asnymi banku
(m.in. odprowadzenia lub zmniejszenia rezerwy obo-
wiàzkowej oraz wykorzystania bàdê sp∏aty kredytu
lombardowego).

Dla unikni´cia ryzyka zbyt wysokiego wolumenu
operacji z ww. tytu∏ów na poczàtku funkcjonowania
systemu SORB istnia∏y ograniczenia iloÊciowe zleceƒ
p∏atniczych dotyczàcych operacji na poszczególnych
rynkach mi´dzybankowych (jedno zlecenie dziennie
mi´dzy danym bankiem a innym bankiem); z oczywistych
wzgl´dów po pewnym czasie je zniesiono. 

W okresie do czerwca 1994 r. bardzo wa˝nym ty-
pem zlecenia, majàcym najwy˝szy priorytet realizacji
po zleceniach KIR SA i opatrzonym numerem 1, by∏y
zlecenia banków sk∏adane w celu zap∏acenia przez nie
Narodowemu Bankowi Polskiemu zobowiàzaƒ wynika-
jàcych z wymiany zleceƒ p∏atniczych dokonywanej
zgodnie z dotychczasowymi zasadami okreÊlonymi In-
strukcjà S∏u˝bowà Nr B/41, tj. dotyczàcej zestawieƒ
awizów uznaniowych wys∏anych i obcià˝eniowych
otrzymanych. Odpowiednikiem tego zlecenia, ale
uznajàcego rachunki bie˝àce banków, by∏y zlecenia
opatrzone numerem 2, dotyczàce odpowiednio zesta-
wieƒ awizów uznaniowych otrzymanych i obcià˝enio-
wych wys∏anych. Od listopada 1993 r. wyodr´bniono
jednak z zakresu obj´tego ww. zleceniami operacje na
mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym, dokonywane
mi´dzy bankami - uczestnikami KIR SA a pozosta∏ymi
bankami. 

Cechà charakterystycznà tego okresu (jak równie˝
pierwszych lat funkcjonowania systemu SORBNET, tj.
do czerwca 2000 r.) by∏o to, ˝e przedmiotem rozrachun-
ku mi´dzybankowego w systemie SORB nie by∏y prak-
tycznie w ogóle zlecenia klientowskie banków (by∏y
one rozliczane wy∏àcznie za poÊrednictwem KIR SA).

Wyjàtkami w zakresie zleceƒ klientowskich realizowa-
nych w systemie SORB by∏y zlecenia z tytu∏u zakupu
lub wykupu skarbowych papierów wartoÊciowych,
w których uznawany lub obcià˝any by∏ rachunek Mini-
sterstwa Finansów prowadzony w Oddziale Okr´go-
wym NBP w Warszawie, oraz sporadycznie zdarzajàce
si´ zlecenia z tytu∏u zaj´cia wierzytelnoÊci na rachun-
ku banku, gdzie uznawany by∏ rachunek komornika.

Zlecenia sk∏adane przez banki nieuczestniczàce
bezpoÊrednio w KIR SA dotyczy∏y jedynie zmniejsza-
nia Êrodków odprowadzonych na rachunki rezerwy
obowiàzkowej. Zdarza∏o si´ to jednak doÊç rzadko (od-
prowadzanie rezerwy obowiàzkowej odbywa∏o si´ po-
przez zlecenia wystawione przez ich banki – korespon-
dentów, poÊredniczàcych w ich rozliczeniach).

KIR SA sk∏ada∏a zlecenia p∏atnicze do DRB wy-
∏àcznie na sesjach rozrachunkowych. Poczàtkowo by∏y
dwie takie sesje: w godzinach 10.30 – 11.00 (tzw. sesja
ranna, dotyczàca wyników wymiany zleceƒ uznanio-
wych w systemie SYBIR, a od kwietnia 1994 r. równie˝
w systemie ELIXIR) oraz 19.00 – 19.30 (tzw. sesja wie-
czorna, dotyczàca wyników wymiany zleceƒ obcià˝e-
niowych w systemie SYBIR, a od 18 kwietnia 1994 r.
równie˝ zleceƒ uznaniowych w systemie ELIXIR). Od
dnia 1 wrzeÊnia 1995 r. wprowadzono  sesj´ popo∏u-
dniowà, w godzinach 14.30-15.00, dotyczàcà wyników
wymiany zleceƒ uznaniowych w ramach systemu ELI-
XIR. Zlecenia p∏atnicze KIR SA by∏y sk∏adane do DRB
drogà elektronicznà w postaci pliku zawierajàcego po-
jedyncze kwoty dla ka˝dego z banków uczestniczàcych
w wymianie zleceƒ rozliczanych w danym przebiegu
rozliczeniowym w KIR SA.

Zlecenia p∏atnicze wystawione przez NBP by∏y
sporzàdzane bàdê przez DRB (dotyczy∏y one g∏ównie
zap∏aty przez banki odsetek, prowizji i op∏at), bàdê
przez inne jednostki i komórki organizacyjne NBP, tj.
oddzia∏y okr´gowe NBP, GOWD, DOZ oraz DPPK. Na
poczàtku funkcjonowania systemu SORB zlecenia z in-
nych jednostek NBP by∏y przekazywane do DRB w dro-
dze rozrachunków mi´dzyoddzia∏owych, g∏ównie tele-
faksem. Dopiero od czerwca 1994 r. zlecenia p∏atnicze
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z ww. jednostek by∏y sk∏adane do DRB za poÊrednic-
twem poczty elektronicznej, jednak wymaga∏y one w
DRB r´cznej obs∏ugi przez operatora odbierajàcego
przesy∏ki ze zleceniami.

Liczb´ operacji na rachunkach bie˝àcych banków
na tle liczby banków - uczestników KIR SA i systemu
SORB przedstawia wykres 1.

Zasady realizacji zleceƒ p∏atniczych w systemie
SORB

W systemie SORB zlecenia p∏atnicze ró˝nych podmio-
tów, obcià˝ajàce rachunki bie˝àce banków, mia∏y ró˝ny
priorytet realizacji. Najwy˝szy priorytet mia∏y zlecenia
KIR SA, nast´pnie zlecenia NBP, a najni˝szy priorytet
mia∏y zlecenia wystawiane przez same banki.

Zgodnie z regulaminem KIR SA oraz umowà ra-
chunku bankowego zawartà mi´dzy NBP a KIR SA,
okreÊlajàcà warunki sk∏adania i realizacji zleceƒ KIR
SA, zlecenia KIR SA by∏y realizowane na dwóch (a na-
st´pnie na trzech) sesjach rozrachunkowych wed∏ug za-
sady „wszystko albo nic”. Do regulaminowej godziny
zakoƒczenia sesji wszyscy uczestnicy, majàcy zobowià-
zania netto na danej sesji, powinni byli posiadaç na
swoich rachunkach Êrodki pieni´˝ne wystarczajàce na
zap∏at´ tych zobowiàzaƒ. W razie braku takich Êrodków
w regulaminowym czasie NBP powinien by∏ przekazaç
informacj´ o takim banku do Krajowej Izby Rozlicze-
niowej SA, która wyklucza∏aby bank z rozliczeƒ i sk∏a-
da∏aby kolejne zlecenie p∏atnicze, odzwierciedlajàce
przeliczone ponownie wyniki rozliczeƒ bez wykluczo-
nego banku. Taka procedura teoretycznie mog∏a powta-
rzaç si´ a˝ do momentu, w którym wszystkie banki po-
zosta∏e w rozrachunku posiada∏y Êrodki na op∏acenie
swoich zobowiàzaƒ. W praktyce bardzo rzadko zdarza-
∏y si´ takie wykluczenia: w 1994 r. mia∏o miejsce
pierwsze wykluczenie (Bank Agrobank SA), w 1995 r.
zaÊ dwa (Bank Rozwoju Rolnictwa SA oraz Bank Depo-
zytowo-Kredytowy „Savim Bank”). Przewa˝nie by∏y
one jednak spowodowane nie tyle bezpoÊrednio bra-
kiem p∏ynnoÊci banku akurat na danej sesji, ile ogólnà

z∏à sytuacjà finansowà danego banku, która by∏a na-
st´pnie przes∏ankà podj´cia stosownych decyzji nad-
zorczych ze strony NBP. W latach 1993-1995, tj.
w pierwszym okresie funkcjonowania systemu RTGS
w Polsce, k∏opoty z p∏ynnoÊcià na sesjach KIR SA - na
szcz´Êcie o charakterze technicznym i przejÊciowym,
a nie  sta∏ym - mia∏y jednak nie tylko ww. banki, które
ostatecznie zosta∏y wykluczone z KIR SA, ale tak˝e in-
ne banki.  K∏opoty z p∏ynnoÊcià banków odzwierciedla-
∏y si´ g∏ównie w wyd∏u˝ajàcych si´ sesjach rozrachun-
kowych KIR SA, co przedstawia wykres 2.

Oznacza∏o to, ˝e polityka NBP w tym okresie pole-
ga∏a raczej na niedopuszczaniu do wykluczenia banku
z KIR SA i przed∏u˝aniu sesji do momentu uzyskania
w∏aÊciwych Êrodków (co cz´sto i tak okazywa∏o si´
dzia∏aniem szybszym ni˝ ewentualne wykluczenie
banku przez KIR SA, obliczenie nowych wyników
i z∏o˝enie nowego zlecenia do NBP). Dzia∏o si´ tak
z uwagi m.in. na brak w KIR SA systemowych mecha-
nizmów nie tylko gwarancji rozrachunku, ale nawet je-
go wspomagania (poza przekazywanà bankom progno-
zà wyników: dzieƒ wczeÊniej w odniesieniu do syste-
mu SYBIR i przed sesjà w przypadku systemu ELIXIR).
Powodem takiej polityki by∏o tak˝e mo˝liwe ryzyko
systemowe dla wszystkich banków, wynikajàce z praw-
dopodobnego wystàpienia tzw. efektu domina. Wyklu-
czenie nast´powa∏o zatem jedynie w przypadku tych
banków, które nie tylko nie posiada∏y odpowiednich
Êrodków pieni´˝nych w czasie sesji, ale równie˝ ze
wzgl´du na swojà sytuacj´ finansowà nie rokowa∏y na-
wet, ˝e w miar´ szybko Êrodki takie uzyskajà.

W przeciwieƒstwie do zleceƒ KIR SA, które do roz-
rachunku w systemie SORB by∏y kierowane na bazie
netto, zlecenia wystawiane przez NBP i banki by∏y re-
alizowane na bazie brutto, tj. w sposób pojedynczy,
oraz w czasie rzeczywistym, tj. niezw∏ocznie po ich
otrzymaniu i kontroli formalnej (np. sprawdzeniu kom-
pletnoÊci i poprawnoÊci elementów zlecenia, m.in.
podpisów osób akceptujàcych zlecenie w przypadku
zleceƒ na papierowym noÊniku informacji), co definio-
wa∏o system SORB jako system RTGS. Kolejnà istotnà
zasadà realizacji tych zleceƒ p∏atniczych, obcià˝ajà-
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cych rachunki bie˝àce banków, by∏o uzale˝nienie ich
realizacji od posiadania przez banki wystarczajàcych
Êrodków pieni´˝nych na rachunkach. Banki nie
mia∏y mo˝liwoÊci bezpoÊredniego samodzielnego za-
rzàdzania kolejnoÊcià realizacji z∏o˝onych przez nie
zleceƒ. Mog∏y to czyniç, jedynie nadajàc zleceniom
wybrane numery, co wyznacza∏o kolejnoÊç realizacji
zleceƒ. Z tego wzgl´du zlecenia p∏atnicze, które zo-
sta∏y zarejestrowane w systemie SORB, ale nie zosta-
∏y zrealizowane (np. z powodu braku wystarczajà-
cych Êrodków lub oczekiwania na realizacj´ zlecenia
p∏atniczego z wy˝szym priorytetem, np. zlecenia tego
samego wystawcy z ni˝szym numerem zlecenia) tra-
fia∏y do kolejki zleceƒ oczekujàcych na realizacj´,
funkcjonujàcej w ramach systemu. Z tej kolejki by∏y
realizowane – w razie uzyskania Êrodków na rachun-
ku – najpierw zlecenia p∏atnicze wystawione przez
NBP, a nast´pnie zlecenia banku, w kolejnoÊci wyni-
kajàcej z nadanej przez banki numeracji zleceƒ p∏at-
niczych, jednak bez oczekiwania na zlecenia p∏atni-
cze z brakujàcymi numerami. Zlecenia niezrealizo-
wane do koƒca dnia operacyjnego by∏y odrzucane
przez system, a do banku zleceniodawcy by∏a wysy∏a-
na telefaksem informacja o zwrocie zlecenia. Poza
mo˝liwoÊcià odwo∏ania zlecenia z kolejki przez bank
nie istnia∏, niestety, mechanizm optymalizacji kolej-
ki, przeciwdzia∏ajàcy tworzeniu si´ zatorów w reali-
zacji zleceƒ p∏atniczych.

Chocia˝ system dzia∏a∏ od godz. 7.30 do co naj-
mniej godz. 19.00-19.30, zlecenia banków by∏y realizo-
wane g∏ównie w godzinach od 8.00 do 18.00 przez pi´ç
dni w tygodniu (od poniedzia∏ku do piàtku). Zlecenia
kierowane do innych jednostek lub komórek organiza-
cyjnych NBP mog∏y byç jednak sk∏adane i realizowane
tylko do godziny 14.00 z uwagi na krótszy czas obs∏ugi
klientów przez te jednostki. Umowa rachunku banko-
wego dopuszcza∏a jednak mo˝liwoÊç z∏o˝enia przez
bank zlecenia po godz. 18.00 w wyjàtkowym przypad-
ku, tj. je˝eli zlecenie takie mia∏o na celu przekazanie
brakujàcych Êrodków pieni´˝nych bankowi, który na
wieczornej sesji KIR SA (19.00-19.30) nie posiada∏
Êrodków na poczàtku sesji na op∏acenie swoich zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych na danej sesji. Mo˝liwoÊç taka
by∏a niejednokrotnie wykorzystywana.

Usprawnienia rozrachunku mi´dzybankowego
w systemie SORB

Po wejÊciu w ˝ycie nowych jednolitych zasad rozra-
chunków mi´dzybankowych zmniejszy∏a si´ wartoÊç
tzw. pieniàdza w drodze, pozostajàcego w ksi´gach ra-
chunkowych NBP (w 1993 r. saldo rozrachunków mi´-
dzybankowych zmniejszy∏o si´ z 8,5 bln PLZ w stycz-
niu do 1,0 bln PLZ w grudniu), poprawiajàc automa-
tycznie p∏ynnoÊç banków. Sprawne dokonywanie roz-

rachunków mi´dzybankowych w pierwszym okresie
funkcjonowania systemu SORB napotyka∏o jednak na-
st´pujàce przeszkody.

Brak mo˝liwoÊci wykorzystania przez banki rezerw obowiàzkowych
do rozliczeƒ

Do paêdziernika 1994 r. banki - uczestnicy KIR SA po-
siada∏y w DRB – poza rachunkami bie˝àcymi – równie˝
dwa rachunki rezerwy obowiàzkowej: rachunek rezer-
wy oprocentowanej i rachunek rezerwy nieoprocento-
wanej. ˚aden z tych rachunków nie móg∏ byç wykorzy-
stywany do rozliczeƒ. Oznacza∏o to, ˝e spora cz´Êç
Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachunkach
w NBP, wynikajàca z bardzo wysokiej w latach 1993-
1995 stopy rezerwy obowiàzkowej (wynosi∏a ona 20-
23% dla depozytów na ˝àdanie i 9-10% dla depozytów
terminowych), nie by∏a do sierpnia 1994 r. wykorzysty-
wana do poprawy dokonywania rozrachunku mi´dzy-
bankowego w systemie SORB.

Powy˝szy brak mo˝liwoÊci wynika∏ z ówczesnych
zapisów art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
o Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nim bank nie
móg∏ dysponowaç Êrodkami pieni´˝nymi, które odpro-
wadzi∏ na rachunek rezerw.

W okresie obowiàzywania ww. zasad banki do po-
prawy w∏asnej p∏ynnoÊci i usprawnienia realizacji zle-
ceƒ obcià˝ajàcych ich rachunki bie˝àce mog∏y wyko-
rzystywaç zatem jedynie lokaty z innych banków, kre-
dyt refinansowy z NBP, ale niekiedy nawet odprowa-
dzenie nadmiarów znaków pieni´˝nych do NBP. Brak
mo˝liwoÊci automatycznego przesy∏ania zleceƒ bezpo-
Êrednio do systemu SORB sprawia∏ jednak, ˝e nie za-
wsze powy˝sze operacje mog∏y byç szybko sfinalizowa-
ne i zapewniç odpowiednie Êrodki na rachunku dane-
go banku na czas, tj. najcz´Êciej przed regulaminowà
godzinà zakoƒczenia sesji rozrachunkowej KIR SA. Z
punktu widzenia banków g∏ównie te sesje, a zw∏aszcza
pierwsza z nich, wymaga∏y terminowego znalezienia
odpowiednich Êrodków na wykonanie ich zobowiàzaƒ
pieni´˝nych. Przes∏ankà poszukiwania nowych rozwià-
zaƒ usprawniajàcych rozrachunek by∏y utrudnienia
wynikajàce dla banków z wprowadzenia nowych zasad
rozrachunku. Zgodnie z nimi wyeliminowano bowiem
mo˝liwoÊç kredytowania rozrachunków mi´dzybanko-
wych przez NBP, a banki pozbawione zosta∏y mo˝liwo-
Êci wczeÊniejszego wykorzystania Êrodków, które nie
wp∏yn´∏y jeszcze na ich rachunki. 

Sprawia∏o to, ˝e w celu usprawnienia przeprowa-
dzania rozrachunku mi´dzybankowego w systemie
SORB NBP dà˝y∏ do zmiany ustawy o Narodowym
Banku Polskim w kierunku umo˝liwienia u˝ycia Êrod-
ków rezerwy obowiàzkowej do rozliczeƒ pieni´˝nych.
Sta∏o si´ to mo˝liwe dopiero od sierpnia 1994 r., kiedy
wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o re-
strukturyzacji banków spó∏dzielczych i Banku Gospo-
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darki ˚ywnoÊciowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
zgodnie z którà nadano nowe brzmienie art. 30 ust. 4
ustawy o Narodowym Banku Polskim. Zmiana ta umo˝-
liwi∏a zastàpienie dotychczasowego zarzàdzenia nr
3/92 Prezesa NBP z dnia 17 kwietnia 1992 r. w sprawie
wysokoÊci, zasad odprowadzania oprocentowania re-
zerw obowiàzkowych banków (Dz.Urz. NBP Nr 3, poz.
6 z póêniejszymi zmianami) nowym zarzàdzeniem nr
9/94 Prezesa NBP z dnia 9 sierpnia 1994 r. w sprawie
rezerwy obowiàzkowej banków (Dz.Urz. NBP Nr 16,
poz. 27 z póêniejszymi zmianami). Zgodnie z nim ban-
ki mog∏y rozpoczàç wykorzystywanie rezerw obowiàz-
kowych do rozliczeƒ. Mo˝liwoÊç wykorzystania rezer-
wy obowiàzkowej do tych celów zosta∏a jednak osiàgni´-
ta w dwóch etapach. Od sierpnia  1994 r. do paêdzier-
nika 1994 r. banki mog∏y, zgodnie z zarzàdzeniem Pre-
zesa NBP z dnia 9 sierpnia 1994 r., przenosiç Êrodki z
rachunku rezerwy nieoprocentowanej (wykorzystaniu
nie podlega∏y Êrodki z rachunku rezerwy oprocentowa-
nej) na rachunek bie˝àcy w ciàgu dnia. Na koniec dnia
mog∏y wykonaç operacj´ odwrotnà przy obowiàzku
utrzymania przeci´tnej rezerwy, w ciàgu miesi´cznego
okresu utrzymywania, co najmniej w wysokoÊci wyma-
ganej. Od listopada 1994 r. dopuszczono natomiast - na
podstawie zarzàdzenia nr 11/94 Prezesa NBP z dnia 14
paêdziernika 1994 r. zmieniajàcego zarzàdzenie w spra-
wie rezerwy obowiàzkowej banków (Dz.Urz. NBP Nr
19, poz. 30) - mo˝liwoÊç utrzymywania przez banki re-
zerwy nieoprocentowanej na rachunku bie˝àcym. Zli-
kwidowano ponadto bankom majàcym rachunki bie˝à-
ce w NBP rachunki rezerwy nieoprocentowanej i prze-
kazano Êrodki z rezerwy nieoprocentowanej na  ra-
chunki bie˝àce. Oznacza∏o to, ˝e banki mog∏y bezpo-
Êrednio wykorzystywaç do rozliczeƒ wi´kszà p∏ynnoÊç
na rachunkach bie˝àcych, co skróci∏o sesje rozrachun-
kowe KIR SA w DRB (z ponad 200 minut w skrajnych
przypadkach do 30 - 45 minut), przyspieszy∏o realiza-
cj´ pozosta∏ych operacji w systemie SORB, zmniejszy-
∏o liczb´ przypadków wzajemnego blokowania si´ zle-
ceƒ i kwot´ wolnych Êrodków, tj. bez uwzgl´dnienia re-
zerwy obowiàzkowej, na rachunkach banków (z 4,5 bln
PLZ i 3,5 bln PLZ w lipcu i sierpniu 1994 r. do 1,5 bln

PLZ we wrzeÊniu, 1,2 bln PLZ w paêdzierniku oraz  0,1
bln PLZ w listopadzie 1994 r.). Âwiadczy∏o to, ˝e po-
przez wykorzystanie ww. nowych rozwiàzaƒ banki
znaczàco poprawi∏y zarzàdzanie wolnymi Êrodkami na
rachunku bie˝àcym, a zwi´kszonà p∏ynnoÊç mog∏y
przeznaczyç na nowe inwestycje i pozyskanie dodatko-
wych dochodów. Rachunki rezerwy oprocentowanej
ostatecznie zlikwidowano w 1998 r.

Wp∏yw ww. zmian w mechanizmach wykorzysty-
wania rezerwy obowiàzkowej na wzrost Êrodków pie-
ni´˝nych  banków na rachunkach bie˝àcych w DRB ilu-
struje najlepiej wykres 3.

Brak mo˝liwoÊci szybkiego wykorzystania kredytu refinansowego

W pierwszym okresie funkcjonowania systemu SORB
rachunki wi´kszoÊci kredytów refinansowych by∏y
nadal prowadzone przez oddzia∏y okr´gowe NBP w∏a-
Êciwe dla siedziby centrali banku. Dotyczy∏o to kredy-
tu lombardowego, kredytu redyskontowego oraz kredy-
tu na inwestycje centralne. Do DRB przeniesiono od
kwietnia 1993 r. jedynie rachunki tzw. kredytu refinan-
sowego skonwertowanego, udzielonego w poprzednich
latach. Jego obs∏uga nie wymaga∏a bezpoÊredniego kon-
taktu z bankiem i dokonywania dodatkowych czynno-
Êci, które mog∏y byç wykonane w tym czasie tylko
przez oddzia∏y okr´gowe NBP (np. przyj´cie bonów
skarbowych, istniejàcych wówczas w postaci zmateria-
lizowanej, jako zastawu pod kredyt lombardowy, lub
weksli w przypadku uruchamiania kredytu redyskon-
towego). Oznacza∏o to, ˝e wykorzystanie kredytu lom-
bardowego bàdê redyskontowego dla polepszenia p∏yn-
noÊci i znalezienia odpowiednich Êrodków, np. na za-
p∏at´ zobowiàzaƒ na sesji KIR SA, wymaga∏o podj´cia
dodatkowych czynnoÊci w oddziale okr´gowym NBP,
co nieco opóênia∏o uzyskanie Êrodków na rachunku
bie˝àcym banku w DRB. Z uwagi na fakt, ˝e redyskon-
to weksli nie mog∏o byç przeniesione do DRB z przy-
czyn fizycznych (niemo˝liwoÊç szybkiego dostarczenia
weksli do redyskonta i co za tym idzie - uruchomienia
kredytu redyskontowego dla banków spoza Warszawy),
a kredyt na inwestycje centralne praktycznie by∏ ju˝ w
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okresie sp∏aty, mo˝na by∏o jedynie usprawniç procedu-
r´ obs∏ugi kredytu lombardowego. Od grudnia 1995 r.
w DRB otwierano rachunki kredytu lombardowego dla
operacji, w których przedmiotem zastawu by∏y bony
skarbowe zdematerializowane, rejestrowane w  Cen-
tralnym Rejestrze Bonów Skarbowych (CRBS), powsta-
∏ym w lipcu 1995 r. i  obs∏ugiwanym przez system
SKARBNET, prowadzony w NBP przez DPPK. Nowe
emisje bonów, rejestrowane w CRBS, mog∏y stanowiç
przedmiot zastawu pod kredyt lombardowy, urucha-
miany szybciej ni˝ w przypadku bonów zmaterializo-
wanych, których rejestry pozosta∏y w oddzia∏ach okr´-
gowych NBP do czasu ich wykupu. Pracownik banku
nie musia∏ ju˝ zatem przyje˝d˝aç do oddzia∏u okr´go-
wego NBP i przedstawiaç bonów do zastawu (choç w
praktyce by∏y one najcz´Êciej deponowane fizycznie w
oddziale okr´gowym NBP). Przysy∏a∏ jedynie telefak-
sem do DPPK zlecenie zablokowania w CRBS bonów
pod kredyt lombardowy i odpowiednie zlecenie p∏atni-
cze do DRB. JeÊli posiada∏ odpowiedni portfel bonów
skarbowych, operacja wykorzystania kredytu lombar-
dowego trwa∏a doÊç krótko i bank móg∏ stosunkowo
szybko mieç odpowiednie Êrodki z kredytu na rachun-
ku bie˝àcym.

Powy˝sze dzia∏ania sprawi∏y, ˝e po pierwszym,
bardzo trudnym okresie funkcjonowania systemu,
przejawiajàcym si´ m.in. w wyd∏u˝ajàcych si´ sesjach
rozrachunkowych KIR SA, okres od listopada 1994 r.
do marca 1996 r. by∏ czasem stabilizowania si´ mecha-
nizmów zarzàdzania przez banki Êrodkami pieni´˝ny-
mi na rachunkach bie˝àcych w systemie SORB, charak-
teryzujàcym si´ znacznym skróceniem – w stosunku do
wczeÊniejszego okresu, tj. od kwietnia 1993 r. do paê-
dziernika 1994 r. - czasu trwania sesji rozrachunko-
wych KIR SA. Sporadyczne przypadki opóêniania
przez banki sesji rozrachunkowych KIR SA koƒczy∏y
si´ oficjalnymi upomnieniami ze strony banku central-
nego, co równie˝ wp∏ywa∏o mobilizujàco na uczestni-
ków systemu SORB.

Pozosta∏e funkcje systemu SORB

Poza dokonywaniem rozrachunku mi´dzybankowego i
realizacjà zleceƒ p∏atniczych w systemie, co by∏o pod-
stawowymi funkcjami realizowanymi przez SORB, sys-
tem ten umo˝liwia∏ równie˝ realizacj´ funkcji zwiàza-
nych z obs∏ugà rachunków banków, funkcji ksi´go-
wych, statystycznych oraz innych zwiàzanych z admi-
nistrowaniem systemem. 

Do pierwszej grupy funkcji, zwiàzanych z obs∏ugà
rachunków banków, nale˝a∏y m.in.:

- obliczanie bie˝àcych sald rachunków po realiza-
cji ka˝dego zlecenia p∏atniczego, które dotyczy∏o tych
rachunków; umo˝liwia∏o to bie˝àce informowanie ban-

ków o aktualnym stanie Êrodków na ich rachunkach
bie˝àcych - poprzez przekazanie informacji bezpoÊred-
nio przedstawicielom banku zg∏aszajàcym si´ do DRB
bàdê telefonicznie upowa˝nionym przez bank osobom, 

- zapisywanie w systemie „historii” rachunku z
dni poprzednich (pe∏ne dane do kilku miesi´cy wstecz,
dane syntetyczne przez rok) oraz  z dnia bie˝àcego;
umo˝liwia∏o to przekazywanie bankom, poza informa-
cjà o aktualnym saldzie, danych o wszystkich obcià˝e-
niach i uznaniach na ich rachunku;

- obs∏uga kolejki zleceƒ oczekujàcych na realizacj´
z mo˝liwoÊcià jej przeglàdania i opró˝niania przez kon-
trolerów dyspozycji oraz wycofywania zlecenia na
wniosek banku zleceniodawcy;

- mo˝liwoÊç dokonywania przez DRB blokad okre-
Êlonych kwot pieni´˝nych na rachunku banku, np. na
poczàtku sesji rozrachunkowych KIR SA (blokada doty-
czy∏a kwoty do zap∏aty wynikajàcej ze zlecenia KIR SA
na rachunkach banków obcià˝anych  na sesji) lub z ty-
tu∏u zaj´cia wierzytelnoÊci; 

- umo˝liwienie wprowadzania do systemu dostar-
czonych przez KIR SA wst´pnych wyników wymiany
zleceƒ za poÊrednictwem KIR SA, co umo˝liwia∏o kon-
trolerom dyspozycji w DRB bie˝àce Êledzenie, czy bank
ma zapewnione Êrodki na zap∏at´ ewentualnych zobo-
wiàzaƒ na sesji rozrachunkowej KIR SA;

- sporzàdzanie na koniec dnia wyciàgu z rachunku
bankowego, wyszczególniajàcego wszystkie operacje za-
ewidencjonowane na rachunku w ciàgu dnia; wyciàg by∏
przekazywany bankom - bezpoÊrednio przedstawicielom
banku bàdê telefaksem na poczàtku nast´pnego dnia ope-
racyjnego (poczàtkowo wraz z tzw. za∏àcznikami, tj. ko-
piami zleceƒ p∏atniczych zrealizowanych na rachunku).

DziÊ funkcje te wydajà si´ podstawowym elemen-
tem prowadzenia rachunku bankowego, jednak dzie-
si´ç lat temu by∏y one pewnà nowoÊcià dla banków
(dotychczasowe systemy informatyczne w oddzia∏ach
okr´gowych NBP, gdzie wczeÊniej by∏y prowadzone ra-
chunki banków, takich funkcji nie mia∏y).

W ramach funkcji ksi´gowych system umo˝liwia∏:
- otwarcie i prowadzenie nie tylko rachunków bie-

˝àcych banków, ale równie˝ niektórych innych rachun-
ków banków (rachunków kredytu refinansowego, ra-
chunków rezerwy obowiàzkowej), rachunku pomocni-
czego KIR SA (o charakterze technicznym, umo˝liwia-
jàcego rozrachunek na sesji KIR SA), kont w∏asnych
NBP do ewidencji rozrachunków mi´dzybankowych i
mi´dzyoddzia∏owych oraz kosztów i dochodów, a tak-
˝e kont pozabilansowych (ewidencjonujàcych m.in.
przyznane kredyty refinansowe);

- sporzàdzanie dokumentacji ksi´gowej obowiàzu-
jàcej w Narodowym Banku Polskim;

- naliczanie i ksi´gowanie odsetek od rachunków
oprocentowanych;

- dokonywanie okresowych automatycznych prze-
ksi´gowaƒ, m.in. w ramach tzw. zamkni´ç rocznych.
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Pomimo samodzielnoÊci realizacji ww. funkcji
ksi´gowych dla pe∏nego bezpieczeƒstwa system SORB
by∏ w pierwszym okresie dzia∏alnoÊci (w 1993 r.) wspo-
magany przez system MINI-SOB, wykorzystywany w
NBP w niektórych mniejszych jednostkach prowadzà-
cych ksi´gi rachunkowe.

Realizacja funkcji statystycznych polega∏a w szcze-
gólnoÊci na wykonywaniu przez system odpowiednich
raportów niezwiàzanych z wymogami ksi´gowymi lub
warunkami obs∏ugi rachunków. System sporzàdza∏ w
ciàgu dnia lub na koniec dnia kilka dodatkowych wy-
druków, które umo˝liwia∏y opracowanie sprawozdaƒ o
charakterze statystycznym dla kierownictwa NBP i in-
nych departamentów. Jednym z istotniejszych raportów
by∏a lista operacji zrealizowanych w systemie w podzia-
le wed∏ug kodów tytu∏ów zleceƒ, tj. trzy- lub czterocy-
frowych kodów, którym przyporzàdkowano poszczegól-
ne typy operacji. Kody te, zaproponowane przez DRB
poczàtkowo w liczbie oko∏o kilkudziesi´ciu, zosta∏y
przyj´te przez banki i stosowano je powszechnie na za-
sadzie dobrowolnoÊci. Pozwala∏y one zmniejszyç praco-
ch∏onnoÊç obs∏ugi zleceƒ p∏atniczych przy jednoznacz-
nym okreÊleniu tytu∏u p∏atnoÊci dla banku zlecenio-
dawcy i zleceniobiorcy. Raporty te umo˝liwia∏y analiz´
obrotów na rachunkach bie˝àcych wed∏ug rodzajów
operacji zrealizowanych na tych rachunkach.

Przes∏anki rozpocz´cia prac nad nowym systemem
RTGS

Pomimo pewnego zmniejszenia stopnia ryzyka syste-
mowego poprzez omówione powy˝ej dzia∏ania podj´te
przez NBP nadal istnia∏o  i coraz bardziej zwi´ksza∏o
si´ ryzyko techniczne w systemie SORB. Do g∏ównych
s∏aboÊci technicznych systemu SORB nale˝y zaliczyç:

a) brak mo˝liwoÊci automatycznego, tj. w drodze
elektronicznej, sk∏adania przez banki zleceƒ do systemu7,

b) brak mo˝liwoÊci elektronicznego podglàdu sal-
da i obrotów na rachunku  przez banki (banki mog∏y je-
dynie kilkukrotnie w ciàgu dnia zapytaç telefonicznie o
saldo i obroty oraz otrzymywaç wyciàgi ze wszystkimi
operacjami po zakoƒczonym dniu), 

c) brak mo˝liwoÊci elektronicznego zarzàdzania
kolejkà zleceƒ oczekujàcych na realizacj´ (banki mia∏y
mo˝liwoÊç odwo∏ania zlecenia p∏atniczego oczekujàce-
go w kolejce na realizacj´ jedynie poprzez wys∏anie sto-
sownego zlecenia telefaksem),

d) coraz wi´ksze problemy z wydajnoÊcià systemu,
m.in. z uwagi na coraz wi´kszy wolumen zleceƒ, przez co
system zbli˝y∏ si  ́do granicy swojej  technicznej wydajnoÊci,

e) zdarzajàce si´ coraz cz´Êciej przerwy i zak∏óce-
nia w funkcjonowaniu systemu. 

Powy˝sze s∏aboÊci systemu sta∏y si´ przes∏ankà
rozpocz´cia od 1994 r. prac nad nowym systemem
RTGS, który by∏by wolny od powy˝szych s∏aboÊci i
móg∏by byç systemem bardziej sprawnym, bezpiecz-
nym i funkcjonalnym dla banków. 

Ogólna ocena systemu SORB

System SORB by∏ pierwszym polskim systemem RTGS,
stajàc si´ od dnia uruchomienia najistotniejszym, obok
systemów KIR SA, elementem nowego polskiego syste-
mu p∏atniczego. Wprowadzenie systemu SORB pozwo-
li∏o na uruchomienie dzia∏alnoÊci operacyjnej KIR SA.
Z jednej strony przyczyni∏o si´ przez to do okreÊlenia
optymalnej organizacji systemu p∏atniczego w Polsce
oraz istotnego zmodernizowania rozliczeƒ p∏atnoÊci
klientów polskich banków (m.in. poprzez ujednolice-
nie i skrócenie Êredniego czasu rozliczeƒ mi´dzybanko-
wych do 1 - 2 dni z oko∏o 5 - 8 dni przed uruchomie-
niem KIR SA). Z drugiej strony eliminowa∏o ponoszone
dotychczas przez NBP ryzyko automatycznego kredyto-
wania rozrachunków mi´dzybankowych. Znacznie
usprawni∏o równie˝ rozliczanie operacji mi´dzybanko-
wych i operacji banków z NBP. Powstanie systemu
SORB umo˝liwi∏o tak˝e, pod wzgl´dem technicznym,
rozwój dotychczasowych i powstanie nowych instru-
mentów polityki pieni´˝nej banku centralnego oraz po-
zwoli∏o na rozwój rynku mi´dzybankowego i rozwià-
zaƒ na nim oferowanych (w tym zw∏aszcza rozwój ryn-
ku lokat overnight, który w poprzednim systemie rozra-
chunków mi´dzybankowych praktycznie nie mia∏ mo˝-
liwoÊci wystàpienia). Nale˝y wskazaç, ˝e powstanie
systemu SORB by∏o konsekwencjà przede wszystkim
uruchomienia izby rozliczeniowej, co wymaga∏o scen-
tralizowania rachunków jej uczestników w jednej jed-
nostce organizacyjnej w NBP, i nie wynika∏o wprost z
koniecznoÊci usprawnienia rozliczeƒ operacji na rynku
mi´dzybankowym, mimo ˝e w efekcie i ten cel zosta∏
zrealizowany.

Skutkiem uruchomienia systemu SORB by∏ zna-
czàcy wzrost p∏ynnoÊci banków, która nast´pnie, po
efektywnym zainwestowaniu,  mog∏a przynieÊç odpo-
wiednie zyski. Osiàgni´to to dzi´ki: 

-  centralizacji dotychczas rozproszonych rachun-
ków bie˝àcych banków, co ma fundamentalne znacze-
nie dla efektywnego zarzàdzania p∏ynnoÊcià;  

- przekazaniu tzw. pieniàdza w drodze, pozostajà-
cego dotàd w bilansie NBP, do dyspozycji  banków; 

- zmniejszeniu niezb´dnych Êrodków na rachun-
kach bie˝àcych banków dla przeprowadzania rozra-
chunku mi´dzybankowego; kwoty netto zobowiàzaƒ i
nale˝noÊci wynikajàcych z wymiany zleceƒ za poÊred-
nictwem KIR SA by∏y bowiem blisko 8-krotnie mniej-
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7 Niektórzy eksperci b∏´dnie uznawali, ˝e cecha ta nie pozwala na uznanie
systemu SORB za system RTGS, podczas gdy ww. cecha, choç wyst´pujàca w
wi´kszoÊci systemów RTGS,  nie by∏a – zgodnie z opracowaniem „Real Time
Gross Settlement Systems” (vide przypis 1) - konieczna do zdefiniowania da-
nego systemu jako systemu RTGS. 



sze ni˝ przy rozliczaniu ich na bazie brutto (Êrednia
miesi´czna wielkoÊç Êrodków pieni´˝nych na rachun-
kach bie˝àcych banków w NBP zmniejszy∏a si´ z 7,6
bln PLZ w ciàgu roku poprzedzajàcego wprowadzenie
systemu SORB do 4,5 bln PLZ w okresie kwiecieƒ - gru-
dzieƒ 1993 r.); 

- dalszym zmianom w instrumentarium banku
centralnego (zw∏aszcza zwiàzanym z rezerwami obo-
wiàzkowymi).

System SORB pozytywnie „przeszed∏” przez mo-
ment denominacji z∏otego na prze∏omie 1994 i 1995 r.
By∏o to du˝e wyzwanie dla ka˝dego powa˝nego syste-
mu informatycznego w Polsce. 

Nale˝y tak˝e dodaç, ˝e system SORB by∏ w 1993 r.
jednym z nielicznych systemów tego typu w Europie i
na Êwiecie. W tamtym okresie systemy RTGS mia∏o w
Europie jedynie kilka krajów (m.in. Dania, Finlandia,
Niemcy, Szwecja). W∏aÊciwy rozwój systemów RTGS
w krajach Europy Zachodniej przypada w zasadzie na
kolejne lata, a zw∏aszcza drugà po∏ow´ lat dziewi´ç-
dziesiàtych. Powstanie systemów RTGS by∏o poczàt-
kowo tylko silnie rekomendowane8, ale nast´pnie sta-
∏o si´ wymogiem dla krajów przyst´pujàcych do UGW
i systemu TARGET. Wypada zatem uznaç, ˝e funkcjo-
nujàcy od 1993 r. w Polsce model organizacji rozliczeƒ
i rozrachunków mi´dzybankowych, bazujàcy na ist-
nieniu izby rozliczeniowej dla p∏atnoÊci detalicznych i
systemu RTGS w banku centralnym dla p∏atnoÊci wy-
sokokwotowych,  by∏ rozwiàzaniem najw∏aÊciwym z
punktu widzenia potrzeb i warunków polskiego syste-
mu p∏atniczego (w zasadniczych elementach bowiem
nie zmieni∏ si´ do dnia dzisiejszego) oraz przyj´tych
standardów mi´dzynarodowych  (by∏ on bowiem mo-
delem powszechnie przyjmowanym w innych krajach
i rekomendowanym przez mi´dzynarodowe gremia ja-

ko rozwiàzanie optymalne dla krajowego systemu p∏at-
niczego)9.

Wysi∏ek podj´ty przez Narodowy Bank Polski w
celu zbudowania systemu SORB przyniós∏ zatem pozy-
tywne efekty systemowe, przyczyniajàc si´ do moder-
nizacji polskiego systemu p∏atniczego i rozwoju pol-
skiego systemu bankowego i finansowego przy stosun-
kowo niskich kosztach ponoszonych przez uczestni-
ków (do 1997 r. za otwieranie i prowadzenie rachun-
ków banków w systemie RTGS NBP zasadniczo nie po-
biera∏ op∏at). 

JednoczeÊnie jednak system SORB mia∏ wiele wad
i s∏aboÊci, g∏ównie technicznych. Brakowa∏o zw∏aszcza
elektronicznej ∏àcznoÊci banków z NBP do automatycz-
nego przekazywania zleceƒ p∏atniczych i ewentual-
nych innych komunikatów mi´dzy obiema stronami,
brak by∏o bie˝àcego podglàdu salda swojego rachunku
przez banki, a tak˝e coraz mniej wydajny by∏ system
obs∏ugujàcy coraz wi´kszà liczb´ zleceƒ p∏atniczych.
Dla wyeliminowania tych wad i s∏aboÊci jedynym roz-
wiàzaniem by∏o przygotowanie nowego systemu RTGS
o nazwie SORBNET (System Obs∏ugi Rachunków
Banków - wersja sieciowa), co mia∏o miejsce w latach
1994-1996, i jego uruchomienie, co nastàpi∏o w dniu 29
marca 1996 r. DoÊwiadczenie zdobyte w okresie funk-
cjonowania systemu SORB okaza∏o si´ bardzo przydat-
ne do stworzenia, uruchomienia i obs∏ugi systemu
SORBNET, a dotychczasowe rozwiàzania o charakterze
nieautomatycznym sta∏y si´ niejednokrotnie wykorzy-
stywanymi rozwiàzaniami awaryjnymi dla podstawo-
wego, elektronicznego kana∏u ∏àcznoÊci banków z NBP,
przyj´tego w systemie SORBNET.
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8 Zasada nr  4 w: „Minimum Common Features for Domestic Payment Sys-
tems”. Komitet Gubernatorów Banków Centralnych Krajów Cz∏onkowskich
EWG, listopad 1993 r.
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