
Dziesi´ç lat temu, dok∏adnie 5 kwietnia 1993 r., zosta∏ uruchomiony system
rozliczeƒ dla najwi´kszych banków za poÊrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej
SA. Do jego uruchomienia niezb´dna by∏a wola wspó∏pracy ze strony wszystkich
banków, w tym w szczególnoÊci Narodowego Banku Polskiego, a tak˝e Zwiàzku
Banków Polskich. ZBP wystàpi∏ w 1991 r. z inicjatywà nadania priorytetu powsta-
niu instytucji zdolnej do stworzenia nowoczesnego systemu rozliczeƒ i jego wpro-
wadzenia. KoniecznoÊç usprawnienia rozliczeƒ by∏a podyktowana wyst´pujàcymi
w tamtym czasie nieprawid∏owoÊciami w systemie rozliczeƒ, wysokim poziomem
kredytów nieregularnych w bankach, rosnàcymi zatorami p∏atniczymi w kraju. 

Uruchomienie systemu (pierwszym by∏ SYBIR – system Izby Papierowej) nastà-
pi∏o po z∏o˝eniu oÊwiadczenia przez ka˝dy z banków, przysz∏ych uczestników,
o bezwarunkowej gotowoÊci do jego uruchomienia. WczeÊniej, ju˝ 6 stycznia 1993
r., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarzàd KIR SA zg∏osi∏ gotowoÊç Izby do
wprowadzenia w trybie produkcyjnym tego systemu. W niespe∏na rok od rejestracji powsta∏a Izba z Centralà,
siedemnastoma oddzia∏ami (BRIR-ami) oraz systemem o wielowàtkowej, z∏o˝onej aplikacji. JednoczeÊnie urucho-
miona zosta∏a ogólnokrajowa poczta kurierska oraz zostali przeszkoleni pracownicy banków majàcy pracowaç
przy obs∏udze tego systemu. Narodowy Bank Polski dokona∏ z kolei konsolidacji numerów rachunków banków
prowadzonych dotàd w 49 oddzia∏ach NBP i scentralizowa∏ ich obs∏ug´ w nowo powo∏anym Departamencie
Rachunków Banków w ramach utworzonego systemu SORB (obecnie rachunki te obs∏uguje Departament Systemu
P∏atniczego Centrali NBP). Nale˝y zwróciç uwag´ na entuzjazm i nadziej´ wyra˝anà przez banki uczestniczàce
w tym przedsi´wzi´ciu. Dla nowo powsta∏ej spó∏ki by∏o to ogromne wyzwanie. Nie mo˝na by∏o bowiem zawieÊç
pok∏adanych w niej nadziei. System SYBIR zosta∏ zbudowany i wprowadzony w wyjàtkowo krótkim czasie,
za niewiele wi´cej ni˝ 1 mln USD, a co najwa˝niejsze, zosta∏ zaakceptowany przez banki. W mniej ni˝ 9 miesi´cy
od uruchomienia, tj. 30 czerwca 1994 r., ca∏y sektor bankowy korzysta∏ ju˝  z systemu rozliczeƒ prowadzonego
przez KIR SA. Równolegle podj´to prace nad systemem rozliczeƒ elektronicznych ELIXIR, w którym przedmiotem
rozliczeƒ by∏a nie papierowa przesy∏ka rozliczeniowa, tak jak w systemie SYBIR, ale elektroniczna pojedyncza
transakcja opatrzona podpisem cyfrowym. Od dnia 30 czerwca 1998 r. wszystkie banki korzysta∏y ju˝ z systemu
ELIXIR. Polskie prawo okaza∏o si´ na tyle elastyczne i nowoczesne, ˝e w jego ramach banki - na zasadzie porozu-
mienia - wzajemnie honorowa∏y transakcje z podpisem cyfrowym, mimo ˝e stosowna ustawa pojawi∏a si´ dopiero
9 lat póêniej. Izba nie tylko w tym zakresie realizowa∏a oczekiwania banków. Równie˝ dzisiaj kontynuuje przyj´tà
misj´ i, sukcesywnie w stosunku do oczekiwaƒ ze strony banków, przygotowuje nowe produkty oraz nowe formy
p∏atnoÊci, liczàc na pomyÊlne ich wprowadzenie. Praktycznie co roku Izba proponuje bankom nowe rozwiàzania
usprawniajàce system rozliczeƒ. Nale˝y tu wymieniç w kolejnoÊci wprowadzania: system MODELIX do rozlicza-
nia transakcji mi´dzyoddzia∏owych, IMBIR - do odczytu optycznego, SZAFIR – do certyfikacji kluczy, ZEFIR –
do weryfikacji poprawnoÊci numerów rachunków bankowych. Aby pomóc bankom w ograniczaniu roli systemu
SYBIR, zaproponowano ich  nowe produkty, tj. eMIR-S, eMIR-M oraz eMIR-L. Ju˝ od kilku lat gotowa jest koncep-
cja systemu EUROELIXIR, s∏u˝àcego do rozliczania transakcji w euro na terenie Polski. Przygotowywano tak˝e
system elektronicznych potwierdzeƒ dla przelewów kierowanych do systemu ELIXIR. JednoczeÊnie Izba koordynu-
je wprowadzanie standardowych dokumentów bankowych w polskim sektorze bankowym i finansowym oraz
monitoruje wdra˝anie nowego rachunku bankowego NRB. Jednym s∏owem, w pe∏ni stara si´ wywiàzywaç z powie-
rzonej misji zawartej w stwierdzeniu: szybkoÊç, niezawodnoÊç, bezpieczeƒstwo. Dysponujàc relatywnie krótkim
cyklem rozliczeniowym dla transakcji detalicznych, mo˝e byç wzorcem dla wielu krajów Europy. W ciàgu dziesi´-
ciu lat nie zdarzy∏o si´ „wypadni´cie” ˝adnego dnia rozliczeniowego. Niezb´dny do utrzymania wysokiej jakoÊci
us∏ug plan kontynuowania dzia∏alnoÊci zosta∏ w Izbie wprowadzony w czasie, gdy w kraju podj´to pierwsze teore-
tyczne rozwa˝ania na ten temat. Zastosowanie kluczy asymetrycznych, które rozpocz´∏o si´ 9 lat temu i by∏o
powiàzane z zapewnieniem jak najwy˝szego poziomu bezpieczeƒstwa dla transakcji elektronicznych, jeszcze
dzisiaj w wielu krajach nie jest powszechnie obowiàzujàcym rozwiàzaniem. Nic dziwnego, ˝e z Europy Wschod-
niej   i Centralnej jedynie KIR SA zosta∏a zaproszona do globalnego testu Y2K. G∏ówny cel planu strategicznego
Izby   na lata 2001-2005, którym jest eliminacja dokumentów papierowych z rozliczeƒ mi´dzybankowych do po∏owy
2004 r., staje si´ coraz bardziej realny zwa˝ywszy, ˝e w 2002 r. udzia∏ transakcji rozliczanych elektronicznie
si´gnà∏ 75% ogó∏u p∏atnoÊci rozliczonych przez Izb´. Wysi∏ek banków oraz instytucji wspó∏pracujàcych z Izbà
pozwoli Polsce do∏àczyç do grupy krajów z najnowoczeÊniejszym systemem rozliczeƒ. To, na co w wielu krajach
trzeba by∏o dziesi´cioleci, w naszym kraju zosta∏o wykonane w niespe∏na dekad´.
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