
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania 
Systemu Informacji Walutowej 2 

(EBC/2011/9) 

(2011/509/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności art. 128, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego 
art. 5 i 16, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja EBC/2010/14 z dnia 16 września 2010 r. 
w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej 
oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów 
euro ( 1 ) zastąpiła z dniem 1 stycznia 2011 r. Ramowe 
zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania 
banknotów według jakości przez instytucje kredytowe 
i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki 
(zwane dalej „ramowymi zasadami postępowania 
z banknotami euro powracającymi z obiegu”). Decyzja 
EBC/2010/14 nakłada na podmioty zajmujące się 
obsługą gotówki obowiązek przekazywania danych staty
stycznych do ich krajowych banków centralnych (KBC) 
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. KBC dostarczają 
takie dane statystyczne do EBC w zagregowanym 
formacie określonym w wytycznych EBC/2008/8 z dnia 
11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych doty
czących euro oraz działania Systemu Informacji Walu
towej 2 ( 2 ). 

(2) Dla zapewnienia, aby nie powstała luka w przekazywaniu 
danych statystycznych, konieczne jest uregulowanie zbie
rania takich danych przez KBC w ciągu 2011 r. od 
instytucji, które podlegały ramowym zasadom postępo
wania z banknotami euro powracającymi z obiegu do 
dnia 1 stycznia 2011 r. 

(3) W reakcji na brak efektywnych narzędzi sprawozdaw
czych w sytuacjach kryzysu finansowego opracowane 
zostały funkcje sprawozdawczości codziennej, uzupełnia
jące funkcje sprawozdawczości miesięcznej i półrocznej 
określone już w wytycznych EBC/2008/8. Funkcje te 
zostały przyjęte przez Radę Prezesów w dniu 12 maja 
2010 r. Zachodzi zatem potrzeba nowelizacji wytycz
nych EBC/2008/8 w celu wprowadzenia wymogu 
codziennego przekazywania przez KBC danych CIS 2 w 
określonych okolicznościach. 

(4) Potrzebne jest również zastąpienie niektórych terminów 
technicznych stosowanych w wytycznych EBC/2008/8. 

(5) Wytyczne EBC/2008/8 powinny zatem zostać zmie
nione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W wytycznych EBC/2008/8 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) skreśla się lit. a); 

b) w lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie: 

„(i) centralnej bazy danych umieszczonej w EBC w celu 
przechowywania wszelkich istotnych informacji odno
szących się do banknotów i monet euro, infrastruktury 
gotówki oraz decyzji EBC/2010/14 z dnia 16 września 
2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości 
obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu 
banknotów euro (*), gromadzonych zgodnie 
z niniejszymi wytycznymi; 

___________ 
(*) Dz.U. L 267 z 9.10.2010, s. 1.”;
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c) lit. i) otrzymuje brzmienie: 

„i) »wiadomość zawierająca dane« oznacza plik zawie
rający dane dzienne, miesięczne lub półroczne KBC 
lub przyszłego KBC Eurosystemu za jeden okres 
sprawozdawczy, lub – w przypadku korekt – za 
jeden lub kilka okresów sprawozdawczych 
w formacie danych zgodnym z mechanizmem 
transmisji systemu CIS 2;”; 

d) w lit. m) ppkt (i) otrzymuje brzmienie: 

„(i) KBC przesyła wiadomość zawierającą dane dzienne, 
miesięczne lub półroczne do systemu CIS 2, wywołującą 
wiadomość zwrotną do tego KBC oraz do EBC;”; 

e) po lit. m) dodaje się definicję w brzmieniu: 

„n) »podmioty zajmujące się obsługą gotówki« ozna
czają instytucje i podmioty gospodarcze, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 
2001 r. ustanawiającego środki niezbędne dla 
ochrony euro przed fałszowaniem (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6.”; 

2) tytuł art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zbieranie danych dotyczących banknotów euro 
przekazywanych z częstotliwością miesięczną”; 

3) dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

Zbieranie danych dotyczących banknotów euro 
przekazywanych z częstotliwością dzienną 

1. EBC uruchamia codzienną sprawozdawczość danych 
CIS 2 w razie zajścia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 

a) więcej niż jeden KBC zgłasza EBC niezwykłe zmiany 
w cyklu środków pieniężnych, przy czym co najmniej 
jeden z tych KBC prawdopodobnie zażąda doraźnego 
transportu banknotów euro; 

b) przekazywane z częstotliwością miesięczną dane CIS 2 
wskazują, że emisja banknotów euro brutto na 
poziomie Eurosystemu przekracza określone progi 
zatwierdzone przez Radę Prezesów i osobno ustalone 
przez EBC; 

c) jej uruchomienie zostaje uzasadnione przez Komitet ds. 
Banknotów. 

2. Niezależnie od ust. 1 w celach testowania awaryjnego 
codzienną sprawozdawczość danych CIS 2 uruchamia się 
w każdym roku w czerwcu na okres jednego miesiąca. 

3. Po uruchomieniu codziennej sprawozdawczości 
zgodnie z ust. 1 lub 2 KBC dostarczają EBC codziennie 
dane CIS 2 dotyczące banknotów euro, tj. dane dotyczące 
banknotów określone w załączniku VII. Dane te powinny 
być dostępne w trzecim dniu roboczym po uruchomieniu 
codziennej sprawozdawczości i obejmować dane za drugi 
dzień roboczy po tym uruchomieniu. 

4. KBC przekazują dane, o których mowa w ust. 3, nie 
później niż o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego 
w dniu roboczym przypadającym po okresie sprawozdaw
czym. 

5. Przepis art. 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio do prze
kazywania danych, o których mowa w ust. 3.”; 

4) tytuł art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zbieranie danych dotyczących monet euro 
przekazywanych z częstotliwością miesięczną”; 

5) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Zbieranie danych dotyczących infrastruktury gotówki 
oraz decyzji EBC/2010/14 przekazywanych 
z częstotliwością półroczną 

1. KBC przekazują z częstotliwością półroczną do EBC 
dane dotyczące infrastruktury gotówki w sposób określony 
w załączniku IIIa. 

2. KBC przekazują do EBC dane określone w załączniku 
IIIa w pierwszej transmisji danych w datach określonych 
w ust. 7, a następnie z częstotliwością półroczną. Dane 
przekazywane EBC opierają się na danych, które KBC 
otrzymały od podmiotów zajmujących się obsługą gotówki 
zgodnie z załącznikiem IV do decyzji EBC/2010/14. 

3. Uwzględniając okoliczność, że zgodnie z art. 13 
decyzji EBC/2010/14 KBC mogą przyznać podmiotom 
zajmującym się obsługą gotówki roczny okres przejściowy 
na przekazywanie danych określonych w załączniku IV do 
decyzji EBC/2010/14, KBC przekazują EBC w październiku 
2011 r. i w kwietniu 2012 r. dane określone w załączniku 
IIIb niezależnie od tego, czy przyznały podmiotom zajmu
jącym się obsługą gotówki taki okres przejściowy. Od 
października 2012 r. dane przekazuje się zgodne ust. 2. 

4. Do przekazywania danych, o których mowa w ust. 
1–3, KBC wykorzystują mechanizm transmisyjny CIS 2. 

5. Co roku, najpóźniej szóstego dnia roboczego 
października, KBC przekazują dane o których mowa 
w ust. 1–3, za okres sprawozdawczy od stycznia do 
czerwca danego roku.
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6. Co roku, najpóźniej szóstego dnia roboczego 
kwietnia, KBC przekazują dane o których mowa w ust. 
1–3, za okres sprawozdawczy od lipca do grudnia 
poprzedniego roku. 

7. Pierwsze przekazanie danych dotyczących decyzji 
EBC/2010/14 odbędzie się: 

a) w październiku 2012 r. dla KBC państw członkowskich, 
które przyjęły euro w dniu 1 stycznia 2011 r. albo 
przed tą datą; oraz 

b) w październiku roku przypadającego po roku przyjęcia 
euro dla KBC państw członkowskich, które przyjęły 
euro po dniu 1 stycznia 2011 r.”; 

6) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po dacie wymiany pieniądza gotówkowego, 
w okresie, który zostanie uzgodniony między KBC 
a EBC, KBC przekazuje do EBC dane dotyczące pozycji 
określonych w załączniku VII z częstotliwością 
dzienną.”; 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepis art. 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio do 
przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 i 3.”; 

7) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. KBC podejmują odpowiednie środki w celu 
zapewnienia kompletności oraz poprawności danych 
wymaganych zgodnie z niniejszymi wytycznymi przed 
przekazaniem ich do EBC. KBC przeprowadzają co 
najmniej: a) kontrole kompletności określone 
w załączniku V oraz kontrole poprawności określone 
w załączniku VI dla pozycji danych przekazywanych 
z częstotliwością miesięczną i półroczną; oraz b) 
kontrole kompletności określone w załączniku VII dla 
pozycji danych przekazywanych z częstotliwością 
dzienną.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. EBC zapewnia przeprowadzenie przez system CIS 
2: a) kontroli kompletności oraz poprawności określo
nych w załącznikach V oraz VI dla pozycji danych 
przekazywanych z częstotliwością miesięczną 
i półroczną; oraz b) kontroli kompletności określonych 
w załączniku VII dla pozycji danych przekazywanych 
z częstotliwością dzienną – zanim dane zostaną zapi
sane w centralnej bazie systemu CIS 2.”; 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Jeżeli KBC przekazują dane dotyczące transferu 
i odbioru banknotów określone w części 2 załącznika 
I, tj. pozycje danych 4.2 i 4.3, które są ze sobą 
niespójne, wyjaśniają one tę sytuację między sobą bez 
zbędnej zwłoki. W braku wyjaśnienia sytuacji EBC inter
weniuje w celu zapewnienia poprawności przekazy
wania danych CIS 2.”; 

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po otrzymaniu pisemnego wniosku oraz pod warun
kiem zawarcia odrębnej umowy, o której mowa w ust. 2, 
EBC przyznaje dostęp do systemu CIS 2: a) maksymalnie 
10 indywidualnym użytkownikom dla każdego KBC, 
każdego przyszłego KBC Eurosystemu oraz dla Komisji 
Europejskiej jako kwalifikowanemu podmiotowi trzeciemu; 
oraz b) jednemu indywidualnemu użytkownikowi dla 
każdego z pozostałych kwalifikowanych podmiotów trze
cich. Dostęp przyznany użytkownikom będącym kwalifiko
wanymi podmiotami trzecimi jest ograniczony do danych 
dotyczących monet euro. EBC z należytą uwagą rozpozna 
pisemne wnioski o dostęp do systemu CIS 2 dla dalszych 
indywidualnych użytkowników, w zależności od dostęp
ności oraz pojemności.”; 

9) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z art. 17.3 Regulaminu Europejskiego 
Banku Centralnego Zarząd jest upoważniony do wprowa
dzania technicznych zmian do załączników do niniejszych 
wytycznych oraz do specyfikacji mechanizmu przekazy
wania danych systemu CIS 2, po zasięgnięciu opinii Komi
tetu ds. Banknotów oraz Komitetu ds. Technologii Infor
matycznych.”; 

10) załącznik I do wytycznych EBC/2008/8 podlega zmianie 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszych wytycznych; 

11) załącznik III do wytycznych EBC/2008/8 otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku II do niniejszych wytycz
nych; 

12) załącznik V do wytycznych EBC/2008/8 otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku III do niniejszych 
wytycznych; 

13) załącznik VI do wytycznych EBC/2008/8 otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku IV do niniejszych 
wytycznych; 

14) dodaje się nowy załącznik VII do wytycznych 
EBC/2008/8 w brzmieniu określonym w załączniku V do 
niniejszych wytycznych; 

15) glosariusz do wytycznych EBC/2008/8 otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku VI do niniejszych 
wytycznych.
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Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 30 czerwca 2011 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 

Jean-Claude TRICHET 
Prezes EBC
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ZAŁĄCZNIK I 

Część 2 załącznika I otrzymuje brzmienie: 

„CZĘŚĆ 2 

Specyfikacja danych dotyczących banknotów euro 

Dla wszystkich pozycji danych, KBC i przyszłe KBC Eurosystemu przekazują liczby jako jednostki w liczbach całkowitych, 
niezależnie od tego, czy mają one wartość dodatnią czy ujemną. 

1. Dane zbiorcze 

Zbiorcze pozycje danych są agregowane przez wszystkie okresy sprawozdawcze, poczynając od pierwszej dostawy 
z drukarni przed wprowadzeniem nowej serii, odmiany lub nominału do zakończenia okresu sprawozdawczego 

1.1 Wytworzone banknoty Banknoty, które zostały: (i) wytworzone zgodnie z odrębnym aktem 
prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów; (ii) dostarczone do 
zapasów logistycznych KBC lub Strategicznych Zapasów Eurosystemu 
w posiadaniu KBC; oraz (iii) zarejestrowane w systemie obsługi gotówki 
KBC ( 1 ). Banknoty przetransportowane do lub będące w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie lub banków 
prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, włączając w to 
banknoty zniszczone (pozycje danych 1.2 i 1.3), pozostają częścią 
wytworzonych banknotów KBC. 

1.2 Banknoty zniszczone on-line Banknoty, które zostały zniszczone przy pomocy maszyny sortującej 
banknoty z wbudowaną niszczarką po sprawdzeniu ich autentyczności 
oraz ich jakości, przez KBC lub w imieniu KBC. 

1.3 Banknoty zniszczone off-line Wytworzone banknoty, które zostały zniszczone po sprawdzeniu ich 
autentyczności oraz ich jakości za pomocą środków innych niż maszyna 
sortująca z wbudowaną niszczarką albo przez KBC, albo w imieniu KBC, 
np. banknoty uszkodzone lub banknoty odrzucone przez maszyny sortu
jące banknoty z jakiegokolwiek powodu. Dane te nie obejmują 
banknotów zniszczonych on-line (pozycja danych 1.2). 

2. Pozycje danych odnoszące się do zapasów banknotów 

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące zapasów, odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego. 

(A) Zapasy w posiadaniu Eurosystemu 

2.1 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
nowych banknotów 

Nowe banknoty, które stanowią część Strategicznych Zapasów Eurosys
temu i są przetrzymywane przez KBC w imieniu EBC. 

2.2 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
banknotów nadających się do 
obiegu 

Banknoty nadające się do obiegu, które stanowią część Strategicznych 
Zapasów Eurosystemu i są przechowywane przez KBC w imieniu EBC. 

2.3 Zapasy logistyczne nowych 
banknotów w posiadaniu KBC 

Nowe banknoty należące do zapasów logistycznych KBC 
i przetrzymywane przez KBC (w siedzibie głównej i/lub w oddziale). 
Ta liczba nie obejmuje nowych banknotów, które stanowią część Strate
gicznych Zapasów Eurosystemu. 

2.4 Zapasy logistyczne banknotów 
nadających się do obiegu 
w posiadaniu KBC 

Banknoty nadające się do obiegu, należące do zapasów logistycznych 
KBC i przetrzymywane przez KBC (w siedzibie głównej i/lub 
w oddziale). Ta liczba nie obejmuje nowych banknotów, które stanowią 
część Strategicznych Zapasów Eurosystemu. 

2.5 Zapasy banknotów nienadających 
się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia (do zniszczenia) 
w posiadaniu KBC 

Banknoty nienadające się do obiegu w posiadaniu KBC, które nie zostały 
jeszcze zniszczone. 

2.6 Zapasy niesprawdzonych 
banknotów w posiadaniu KBC 

Banknoty znajdujące się w posiadaniu KBC, których jakość 
i autentyczność nie została jeszcze sprawdzona przez KBC przy użyciu 
maszyn sortujących banknoty lub ręcznie. Banknoty, których autentycz
ność została sprawdzona przez podmioty prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie, banki prowadzące poszerzone depozyty powier
nicze lub przez podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki, 
a następnie zwrócone do KBC, są wykazywane w tej pozycji do czasu 
sprawdzenia ich przez KBC.
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(B) Zapasy w posiadaniu podmiotów prowadzą
cych systemy banknotów na zlecenie 

Niniejsze indywidualne pozycje danych odnoszą się do systemów banknotów na zlecenie, które KBC może ustanowić na 
obszarze swojej jurysdykcji. Dane pochodzące z pojedynczych podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie 
są przekazywane do KBC i agregowane dla wszystkich podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie. Te 
zapasy nie zaliczają się do banknotów w obiegu. 

2.7 Zapasy logistyczne nowych 
banknotów w posiadaniu 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

Nowe banknoty przetransportowane z KBC znajdujące się w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie 

2.8 Zapasy logistyczne banknotów 
nadających się do obiegu 
w posiadaniu podmiotów prowa
dzących systemy banknotów na 
zlecenie 

Banknoty nadające się do obiegu przetransportowane z KBC albo wyco
fane z obiegu i uznawane za nadające się do obiegu przez podmioty 
prowadzące systemy banknotów na zlecenie zgodnie z decyzją 
EBC/2010/14, znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

2.9 Zapasy banknotów nienadających 
się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia w posiadaniu 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

Banknoty uznawane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień 
zużycia przez podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie 
zgodnie z decyzją EBC/2010/14, znajdujące się w posiadaniu podmiotów 
prowadzących systemy banknotów na zlecenie 

2.10 Zapasy niesprawdzonych 
banknotów w posiadaniu 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

Banknoty znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie, których autentyczność i jakość nie 
została sprawdzona zgodnie z decyzją EBC/2010/14 

(C) Zapasy w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do programu poszerzonych depozytów powierniczych. Te zapasy nie zaliczają się 
do banknotów w obiegu. 

2.11 Zapasy logistyczne nowych 
banknotów w posiadaniu banków 
prowadzących poszerzone depo
zyty powiernicze 

Nowe banknoty przetransportowane z KBC, znajdujące się w posiadaniu 
banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze. 

2.12 Zapasy logistyczne banknotów 
nadających się do obiegu 
w posiadaniu banków prowadzą
cych poszerzone depozyty 
powiernicze 

Banknoty nadające się do obiegu, które zostały przetransportowane 
z KBC lub wycofane z obiegu i uznane za nadające się do obiegu 
przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zgodnie 
z decyzją EBC/2010/14, będące w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze. 

2.13 Zapasy banknotów nienadających 
się do obiegu z uwagi na stopień 
zużycia w posiadaniu banków 
prowadzących poszerzone depo
zyty powiernicze 

Banknoty uznane przez banki prowadzące poszerzone depozyty powier
nicze za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia 
zgodnie z decyzją EBC/2010/14 i znajdujące się w posiadaniu banków 
prowadzących poszerzone depozyty powiernicze. 

2.14 Zapasy niesprawdzonych 
banknotów w posiadaniu banków 
prowadzących poszerzone depo
zyty powiernicze 

Banknoty znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze, których autentyczność i jakość nie została spraw
dzona zgodnie z decyzją EBC/2010/14. 

2.15 Zapasy logistyczne banknotów 
w transporcie z lub do banków 
prowadzących poszerzone depo
zyty powiernicze 

Banknoty dostarczone przez KBC do banku prowadzącego poszerzone 
depozyty powiernicze (lub do przedsiębiorstwa przewozu gotówki dzia 
łającego na rzecz banku prowadzącego poszerzone depozyty powier
nicze), które na koniec okresu sprawozdawczego znajdują się nadal 
w transporcie do siedziby banku prowadzącego poszerzone depozyty 
powiernicze, oraz banknoty, które KBC ma otrzymać od banku prowa
dzącego poszerzone depozyty powiernicze (lub od przedsiębiorstwa 
przewozu gotówki działającego na rzecz banku prowadzącego posze
rzone depozyty powiernicze), które na koniec okresu sprawozdawczego 
znajdują się nadal w transporcie, tzn. które opuściły siedzibę banku 
prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze, ale nie dotarły jeszcze 
do KBC.
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(D) Weryfikacja danych 

2.16 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
oznaczone do transportu 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty Strategicznych Zapasów 
Eurosystemu w posiadaniu KBC, które są zarezerwowane dla transferów 
zgodnie z odrębnymi aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji 
banknotów oraz zarządzania zapasami banknotów. KBC może przetran
sferować banknoty do zapasów logistycznych lub Strategicznych 
Zapasów Eurosystemu jednego lub więcej KBC, lub do własnych zapasów 
logistycznych. Dopóki banknoty nie zostaną faktycznie przetransporto
wane, stanowią one część nowych i nadających się do obiegu Strategicz
nych Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC (pozycja 
danych 2.1 lub 2.2). 

2.17 Zapasy logistyczne oznaczone do 
transportu 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty z zapasów logistycznych 
KBC, które są zarezerwowane dla transferów zgodnie z odrębnymi 
aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów oraz zarzą
dzania zapasami banknotów. KBC może przetransferować banknoty do 
zapasów logistycznych lub Strategicznych Zapasów Eurosystemu jednego 
lub więcej KBC, lub do Strategicznych Zapasów Eurosystemu w jego 
posiadaniu. Dopóki banknoty nie zostaną faktycznie przetransportowane, 
stanowią one część jego nowych lub nadających się do obiegu zapasów 
logistycznych (pozycja danych 2.3 lub 2.4). 

2.18 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
oznaczone do odbioru 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które mają zostać przetran
sportowane do Strategicznych Zapasów Eurosystemu znajdujących się 
w posiadaniu KBC (jako odbierającego KBC) przez jeden lub więcej 
KBC, drukarnię lub z własnych zapasów logistycznych KBC zgodnie 
z odrębnymi aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów 
i zarządzania zapasami banknotów. 

2.19 Zapasy logistyczne oznaczone do 
odbioru 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które mają zostać przetran
sportowane do zapasów logistycznych KBC (jako odbierającego KBC) 
przez jeden lub więcej KBC, drukarnię lub ze Strategicznych Zapasów 
Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC zgodnie z odrębnymi 
aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów i zarządzania 
zapasami banknotów. 

3. Pozycje danych odnoszące się do działań operacyjnych 

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy. 

(A) Działania operacyjne KBC 

3.1 Banknoty wyemitowane przez 
KBC 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty pobrane przez podmioty 
trzecie w kasach KBC, niezależnie od tego czy pobrane banknoty zostały 
spisane w ciężar rachunku klienta czy też nie. Ta pozycja danych nie 
obejmuje transferów do podmiotów prowadzących systemy banknotów 
na zlecenie (pozycja danych 3.2) oraz banków prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze (pozycja danych 3.3). 

3.2 Banknoty przekazane z KBC do 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które zostały przekazane 
przez KBC do podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie. 

3.3 Banknoty przekazane przez KBC 
do banków prowadzących posze
rzone depozyty powiernicze 

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które zostały przekazane 
przez KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze. 

3.4 Banknoty zwrócone do KBC Banknoty powracające z obiegu do KBC, niezależnie od tego czy zwró
cone banknoty zostały spisane w dobro rachunku klienta czy też nie. Ta 
pozycja danych nie obejmuje banknotów przetransferowanych do KBC 
przez podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie (pozycja 
danych 3.5) lub banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze 
(pozycja danych 3.6). 

3.5 Banknoty przekazane 
z podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 
do KBC 

Banknoty, które podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie 
przetransferowały do KBC. 

3.6 Banknoty przekazane z banków 
prowadzących poszerzone depo
zyty powiernicze do KBC 

Banknoty, które banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze 
przetransferowały do KBC.
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3.7 Banknoty sprawdzone przez KBC Banknoty, których autentyczność oraz jakość zostały sprawdzone przez 
KBC przy użyciu maszyn sortujących banknoty lub ręcznie. 

Ta pozycja danych przedstawia zapasy niesprawdzonych banknotów 
(pozycja danych 2.6) z poprzedniego okresu sprawozdawczego + 
banknoty powracające z obiegu (pozycja danych 3.4) + banknoty prze
transferowane z podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie do KBC (pozycja danych 3.5) + banknoty przetransferowane 
z banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do KBC 
(pozycja danych 3.6) + niesprawdzone banknoty otrzymane z innych 
KBC (podzbiór pozycji danych 4.3) – niesprawdzone banknoty przeka
zane do innych KBC (podzbiór pozycji danych 4.2) – zapasy niespraw
dzonych banknotów z bieżącego okresu sprawozdawczego (pozycja 
danych 2.6). 

3.8 Banknoty oznaczone przez KBC 
jako nienadające się do obiegu 
ze względu na stopień zużycia 

Banknoty sprawdzone przez KBC i oznaczone jako nienadające się do 
obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z odrębnym aktem 
prawnym EBC dotyczącym sprawdzania banknotów przez KBC. 

(B) Działania operacyjne podmiotów prowadzą
cych systemy banknotów na zlecenie 

3.9 Banknoty wprowadzone do 
obiegu przez podmioty prowa
dzące systemy banknotów na 
zlecenie 

Banknoty wprowadzone do obiegu przez podmioty prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie, tj. ogólna liczba pobrań w podmiotach prowa
dzących systemy banknotów na zlecenie. 

3.10 Banknoty zwrócone do 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

Banknoty wycofane z obiegu do podmiotów prowadzących systemy 
banknotów na zlecenie, tj. ogólna liczba depozytów w podmiotach 
prowadzących systemy banknotów na zlecenie. 

3.11 Banknoty sprawdzone przez 
podmioty prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie 

Banknoty, których autentyczność oraz jakość zostały sprawdzone przez 
podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie przy użyciu 
maszyn sortujących banknoty lub ręcznie, zgodnie z decyzją 
EBC/2010/14. 

3.12 Banknoty oznaczone przez 
podmioty prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie jako 
nienadające się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia 

Banknoty sprawdzone przez podmioty prowadzące systemy banknotów 
na zlecenie i oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia, zgodnie z decyzją EBC/2010/14. 

(C) Działania operacyjne banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

3.13 Banknoty wprowadzone do 
obiegu przez banki prowadzące 
poszerzone depozyty powiernicze 

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze, tj. ogólna liczba pobrań w bankach prowadzących 
depozyty powiernicze. 

3.14 Banknoty zwrócone do banków 
prowadzących poszerzone depo
zyty powiernicze 

Banknoty wycofane z obiegu do banków prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze, tj. ogólna liczba depozytów w bankach prowa
dzących depozyty powiernicze. 

3.15 Banknoty sprawdzone przez 
banki prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 

Banknoty, których autentyczność oraz jakość zostały sprawdzone przez 
banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze przy użyciu maszyn 
sortujących banknoty lub ręcznie, zgodnie z decyzją EBC/2010/14. 

Ta pozycja danych przedstawia zapasy niesprawdzonych banknotów 
(pozycja danych 2.14) z poprzedniego okresu sprawozdawczego + 
banknoty zwrócone do banków prowadzących poszerzone depozyty 
powiernicze (pozycja danych 3.14) – zapasy niesprawdzonych 
banknotów (pozycja danych 2.14) z bieżącego okresu sprawozdawczego. 

3.16 Banknoty oznaczone jako niena
dające się do obiegu ze względu 
na stopień zużycia przez banki 
prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze 

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze i oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia zgodnie z decyzją EBC/2010/14.
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4. Pozycje danych odnoszące się do transferów banknotów 

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy. 

4.1 Dostawa nowej produkcji 
z drukarni do właściwego KBC 

Nowe banknoty, które zostały wyprodukowane zgodnie z odrębnym 
aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów i które zostały 
dostarczone z drukarni do KBC (jako KBC odpowiedzialnego za 
produkcję), lub przez KBC (jako KBC odpowiedzialnego za produkcję) 
do innego KBC 

4.2 Transfer banknotów Banknoty przetransferowane z KBC do innego KBC lub wewnętrznie 
z własnych zapasów logistycznych do Strategicznych Zapasów Eurosys
temu znajdujących się w posiadaniu KBC, lub odwrotnie. 

4.3 Odbiór banknotów Banknoty otrzymane przez KBC od innego KBC lub przetransferowane 
wewnętrznie z własnych zapasów logistycznych do Strategicznych 
Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC, lub 
odwrotnie. 

5. Pozycje danych dla przyszłych KBC Eurosystemu 

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego. 

5.1 Zapasy przed nadaniem statusu 
prawnego środka płatniczego 

Zapasy banknotów euro znajdujących się w posiadaniu przyszłych KBC 
Eurosystemu dla celu wymiany pieniądza gotówkowego. 

5.2 Zaopatrzenie wstępne Banknoty euro objęte zaopatrzeniem wstępnym przez przyszłe KBC 
Eurosystemu do kwalifikowanych podmiotów spełniających warunki 
otrzymania banknotów euro w celu dokonania zaopatrzenia wstępnego 
przed datą wymiany pieniądza gotówkowego zgodnie z wytycznymi 
EBC/2006/9. 

5.3 Zaopatrzenie wtórne Banknoty euro objęte zaopatrzeniem wtórnym przez kwalifikowane 
podmioty do profesjonalnych osób trzecich zgodnie z wytycznymi 
EBC/2006/9 i znajdujące się w posiadaniu tych profesjonalnych osób 
trzecich na ich terenie przed wymianą pieniądza gotówkowego. Niniejsza 
pozycja danych jest częścią pozycji danych 5.2. 

( 1 ) Wszystkie banknoty, które zostały wytworzone i następnie oznaczone jako wzór, są odejmowane od tej pozycji danych.”
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK IIIa 

DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY GOTÓWKI I DECYZJI EBC/2010/14 

Dla wszystkich pozycji danych liczby przekazywane są jako dodatnie liczby całkowite. 

1. Pozycje danych dotyczących infrastruktury gotówki związanej z KBC 

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego. 

1.1 Liczba oddziałów KBC Wszystkie oddziały KBC świadczące usługi gotówkowe na rzecz instytucji 
kredytowych oraz innych klientów profesjonalnych. 

1.2 Zdolność przechowawcza Całkowita zdolność przechowawcza KBC, w milionach banknotów oraz obli
czona na podstawie nominału 20 euro. 

1.3 Zdolność sortowawcza Całkowita zdolność sortowawcza (tzn. całkowita maksymalna teoretyczna 
wydajność) maszyn sortujących KBC w okresie rocznym, obliczona na 
podstawie liczby dni roboczych KBC w danym roku pomniejszonej o dni 
konserwacji. 

1.4 Zdolność transportowa Całkowita zdolność transportowa (tzn. maksymalna zdolność załadunku) 
opancerzonych pojazdów KBC będących w użyciu, w tysiącach banknotów 
oraz obliczona na podstawie nominału 20 euro. 

2. Pozycje danych dotyczące ogólnej infrastruktury gotówki oraz decyzji EBC/2010/14 

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego. 

Ogólna infrastruktura gotówki 

2.1a Liczba oddziałów instytucji 
kredytowych 

Wszystkie oddziały instytucji kredytowych, w tym niewielkie oddziały, filie lub 
agencje, utworzone w uczestniczącym państwie członkowskim, świadczące 
detaliczne lub hurtowe usługi gotówkowe. 

2.1b Liczba niewielkich oddziałów, 
filii lub agencji instytucji 
kredytowych 

Wszystkie oddziały instytucji kredytowych, które kwalifikują się jako 
»niewielkie oddziały, filie lub agencje« (remote branches) zgodnie z decyzją 
EBC/2010/14. 

2.2 Liczba przedsiębiorstw prze
wozu gotówki 

Wszystkie przedsiębiorstwa przewozu gotówki utworzone w uczestniczącym 
państwie członkowskim ( 1 ) ( 2 ). 

2.3 Liczba centrów gotówki nie 
stanowiących własności KBC 

Wszystkie centra gotówki utworzone w uczestniczącym państwie członkow
skim, które stanowią własność instytucji kredytowych, przedsiębiorstw prze
wozu gotówki oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą 
gotówki ( 1 ) ( 2 ). 

Urządzenie wypłacające banknoty »Urządzenie wypłacające banknoty« oznacza samoobsługowe urządzenie, które 
przy użyciu karty bankowej lub w inny sposób wypłaca banknoty euro, obcią 
żając rachunek bankowy ( 1 ) ( 2 ) 

2.4a Liczba bankomatów pod 
nadzorem instytucji kredyto
wych 

Ta część pozycji obejmuje wszystkie bankomaty prowadzone pod nadzorem 
instytucji kredytowych utworzonych w uczestniczącym państwie członkow
skim, niezależnie od tego, kto zaopatruje te bankomaty 

2.4b Liczba bankomatów prowa
dzonych przez inne podmioty 
zajmujące się obsługą gotówki 

Ta część pozycji obejmuje bankomaty prowadzone pod nadzorem podmiotów 
innych niż instytucje kredytowe utworzone w uczestniczącym państwie człon
kowskim (np. »bankomaty detaliczne« lub »bankomaty w sklepach«). 

2.5 Liczba terminali samoobsługo
wych (»SCoTs«) 

Ta część pozycji obejmuje terminale samoobsługowe (ang. self-checkout terminals 
– SCoTs) umożliwiające płacenie za towary lub usługi przy użyciu karty 
bankowej, gotówki lub innych instrumentów płatniczych, które posiadają 
funkcję wypłaty gotówki, ale nie sprawdzają autentyczności i jakości obiegowej 
banknotów euro. 

2.6 Liczba innych urządzeń 
wypłacających banknoty 

Ta pozycja obejmuje wszystkie inne typy urządzeń wypłacających banknoty.
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Urządzenia do obsługi gotówki 
obsługiwane przez klienta 
i obsługiwane przez personel 

Następujące obowiązki sprawozdawcze odnoszą się do załączników I i IV do 
decyzji EBC/2010/14. 

Zgodnie z załącznikiem IV zakres sprawozdawczości może zostać ograniczony 
z powodu wyjątków lub progów sprawozdawczych określanych przez każdy 
KBC. 

2.7a Liczba obsługiwanych przez 
klientów urządzeń do przyj
mowania i wydawania 
banknotów pracujących 
w obiegu zamkniętym (ang. 
cash-recycling machines, CRM), 
prowadzonych przez insty
tucje kredytowe 

CRM pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunek 
bankowy oraz na wypłatę banknotów euro z ich rachunków bankowych, 
przy użyciu karty bankowej lub innych środków. Urządzenia te sprawdzają 
autentyczność oraz jakość obiegową banknotów euro, jak również umożliwiają 
ustalenie posiadacza rachunku. Dla wypłat gotówki urządzenia te mogą wyko
rzystywać autentyczne i nadające się do obiegu banknoty euro, które zostały 
wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach. 

Ta część pozycji obejmuje CRM prowadzone przez instytucje kredytowe. 

2.7b Liczba CRM obsługiwanych 
przez klientów, prowadzonych 
przez inne podmioty zajmu
jące się obsługą gotówki 

CRM pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunek 
bankowy oraz na wypłatę banknotów euro z ich rachunków bankowych, 
przy użyciu karty bankowej lub innych środków. Urządzenia te sprawdzają 
autentyczność oraz jakość obiegową banknotów euro, jak również umożliwiają 
ustalenie posiadacza rachunku. Dla wypłat gotówki urządzenia te mogą wyko
rzystywać autentyczne i nadające się do obiegu banknoty euro, które zostały 
wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach. 

Ta część pozycji obejmuje CRM prowadzone przez inne podmioty zajmujące 
się obsługą gotówki. 

2.8 Liczba obsługiwanych przez 
klientów urządzeń do przyj
mowania banknotów 
z funkcją weryfikacji auten
tyczności (ang. cash-in 
machines, CIM) 

CIM pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunek bankowy 
przy użyciu karty bankowej lub innych środków, nie posiadają jednak żadnych 
funkcji pozwalających na wypłacanie gotówki. Urządzenia te weryfikują 
banknoty euro pod względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posia
dacza rachunku; weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna. 

Ta część pozycji obejmuje CIM prowadzone przez wszystkie podmioty zajmu
jące się obsługą gotówki ( 1 ) ( 2 ). 

2.9 Liczba urządzeń do przyj
mowania i wydawania 
banknotów (ang. combined 
cash-in machines, CCM) 

CCM pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunki bankowe 
oraz na wypłatę banknotów euro z tych rachunków, przy użyciu karty 
bankowej lub innych środków. Urządzenia te weryfikują banknoty euro pod 
względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku; 
weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna. Do wypłat gotówki urządzenia 
te nie wykorzystują banknotów euro, które zostały wpłacone przez innych 
klientów w poprzednich transakcjach, lecz jedynie banknoty euro, które 
zostały w nich umieszczone oddzielnie. 

Ta część pozycji obejmuje CCM prowadzone przez wszystkie podmioty zajmu
jące się obsługą gotówki ( 1 ) ( 2 ). 

2.10 Liczba urządzeń do wyda
wania banknotów z funkcją 
weryfikacji autentyczności 
i jakości obiegowej (banko
matów) 

Bankomaty są urządzeniami wypłacającymi banknoty, które weryfikują auten
tyczność i jakość obiegową banknotów euro przed wypłaceniem ich klientom. 
Bankomaty wykorzystują banknoty euro umieszczone w nich przez podmioty 
zajmujące się obsługą gotówki lub inne systemy automatyczne (np. automaty 
do sprzedaży). 

Ta część pozycji obejmuje bankomaty prowadzone przez wszystkie podmioty 
zajmujące się obsługą gotówki. 

2.11 Liczba urządzeń kasjerskich 
z funkcją sprawdzania auten
tyczności i jakości obiegowej 
banknotów (ang. teller assistant 
recycling machines, TARM), 
używanych jako urządzenia 
obsługiwane przez klientów 

TARM są obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki urzą
dzeniami do przyjmowania i wydawania banknotów pracującymi w obiegu 
zamkniętym (CRM), które weryfikują banknoty euro pod względem autentycz
ności i jakości obiegowej. Dla wypłat gotówki urządzenia te mogą wykorzy
stywać autentyczne i nadające się do obiegu banknoty euro, które zostały 
wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach. Dodatkowo 
przechowują one banknoty euro w bezpiecznym miejscu, jak również pozwa
lają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki na uznawanie lub obciążanie 
rachunków bankowych ich klientów. 

Ta część pozycji znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy klienci wprowadzają 
banknoty euro w celu wpłaty do TARM albo pobierają banknoty wydawane 
przez te urządzenia.
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2.12 Liczba urządzeń kasjerskich 
z funkcją sprawdzania auten
tyczności banknotów (ang. 
teller assistant machines, TAM), 
używanych jako urządzenia 
obsługiwane przez klientów 

TAM są urządzeniami obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą 
gotówki, które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności. 
Dodatkowo przechowują one banknoty euro w bezpiecznym miejscu, jak 
również pozwalają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki na uznawanie 
lub obciążanie rachunków bankowych ich klientów ( 1 ). 

Ta część pozycji znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy klienci wprowadzają 
banknoty euro w celu wpłaty do TAM albo pobierają banknoty wydawane 
przez te urządzenia ( 1 ) ( 2 ). 

2.13a Liczba obsługiwanych przez 
personel urządzeń do obsługi 
gotówki prowadzonych przez 
instytucje kredytowe 

Ta część pozycji obejmuje wszystkie obsługiwane przez personel urządzenia 
do obsługi gotówki prowadzone przez instytucje kredytowe. 

2.13b Liczba obsługiwanych przez 
personel urządzeń do obsługi 
gotówki prowadzonych przez 
inne podmioty zajmujące się 
obsługą gotówki 

Ta część pozycji obejmuje wszystkie obsługiwane przez personel urządzenia 
do obsługi gotówki prowadzone przez inne podmioty zajmujące się obsługą 
gotówki. 

3. Operacyjne pozycje danych 

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy i są przekazywane 
w odniesieniu do sztuk z podziałem na nominały. Zgodnie z zasadami określonymi w załączniku IV do decyzji 
EBC/2010/14 zakres sprawozdawczości może zostać ograniczony z powodu wyjątków lub progów sprawozdawczych 
określanych przez KBC. Ogólnym wyłączeniem objęte są banknoty sprawdzane, sortowane lub powtórnie wprowadzane 
do obiegu w niewielkich oddziałach, filiach lub agencjach. 

3.1 Liczba banknotów sprawdzo
nych na urządzeniach do 
obsługi gotówki prowadzo
nych przez instytucje kredy
towe 

Banknoty, których autentyczność i jakość obiegowa została sprawdzona na 
urządzeniach do obsługi banknotów obsługiwanych przez klientów 
i obsługiwanych przez personel, prowadzonych przez instytucje kredytowe. 

3.2 Liczba banknotów sprawdzo
nych na urządzeniach do 
obsługi gotówki prowadzo
nych przez inne podmioty 
zajmujące się obsługą gotówki 

Banknoty, których autentyczność i jakość obiegowa została sprawdzona na 
urządzeniach do obsługi banknotów obsługiwanych przez klientów 
i obsługiwanych przez personel, prowadzonych przez inne podmioty zajmu
jące się obsługą gotówki. 

3.3 Liczba banknotów uznanych 
za nienadające się do obiegu 
ze względu na stopień zużycia 
na urządzeniach do obsługi 
gotówki prowadzonych przez 
instytucje kredytowe 

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia 
na urządzeniach do obsługi banknotów obsługiwanych przez klientów 
i obsługiwanych przez personel, prowadzonych przez instytucje kredytowe. 

3.4 Liczba banknotów uznanych 
za nienadające się do obiegu 
ze względu na stopień zużycia 
na urządzeniach do obsługi 
gotówki prowadzonych przez 
inne podmioty zajmujące się 
obsługą gotówki 

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia 
na urządzeniach do obsługi banknotów obsługiwanych przez klientów 
i obsługiwanych przez personel, prowadzonych przez inne podmioty zajmu
jące się obsługą gotówki. 

3.5 Liczba banknotów powtórnie 
wprowadzonych do obiegu 
przez instytucje kredytowe 

Banknoty, które wpłynęły do instytucji kredytowych, zostały sprawdzone na 
urządzeniach do obsługi banknotów obsługiwanych przez klientów 
i obsługiwanych przez personel zgodnie z decyzją EBC/2010/14 i wypłacone 
klientom albo zatrzymane w celu powtórnego wprowadzenia do obiegu 
poprzez wypłatę klientom. Wyłącza się banknoty zwracane do KBC. 

3.6 Liczba banknotów powtórnie 
wprowadzonych do obiegu 
przez inne podmioty zajmu
jące się obsługą gotówki 

Banknoty, które wpłynęły do innych podmiotów zajmujących się obsługą 
gotówki, zostały sprawdzone na urządzeniach do obsługi banknotów obsługi
wanych przez klientów i obsługiwanych przez personel zgodnie z decyzją 
EBC/2010/14 i wypłacone klientom albo zatrzymane w celu powtórnego 
wprowadzenia do obiegu poprzez wypłatę klientom. Wyłącza się banknoty 
zwracane do KBC. 

( 1 ) Przekazywanie danych uzależnione jest od ich dostępności w uczestniczącym państwie członkowskim. KBC przekazują EBC informację 
o zakresie ich sprawozdawczości. 

( 2 ) KBC dostarczają dane obejmujące wszystkie podmioty zajmujące się obsługą gotówki wymienione w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1338/2001. KBC przekazują EBC informację o zakresie ich sprawozdawczości.
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ZAŁĄCZNIK IIIB 

DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY GOTÓWKI I POWTÓRNEGO WPROWADZANIA BANKNOTÓW 
EURO DO OBIEGU ZGODNIE Z RAMOWYMI ZASADAMI POSTĘPOWANIA Z BANKNOTAMI 

POWRACAJĄCYMI Z OBIEGU (BRF) ( 1 ) 

Dla wszystkich pozycji danych liczby przekazywane są jako dodatnie liczby całkowite. 

1. Pozycje danych dotyczących infrastruktury gotówki związanej z KBC 

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego. 

1.1 Liczba oddziałów KBC Wszystkie oddziały KBC świadczące usługi gotówkowe na rzecz insty
tucji kredytowych oraz innych klientów profesjonalnych. 

1.2 Zdolność przechowawcza Całkowita zdolność przechowawcza KBC, w milionach banknotów 
oraz obliczona na podstawie nominału 20 euro. 

1.3 Zdolność sortowawcza Całkowita zdolność sortowawcza (tzn. całkowita maksymalna teore
tyczna wydajność) maszyn sortujących KBC będących w użyciu, 
w tysiącach banknotów na godzinę oraz obliczona na podstawie 
nominału 20 euro. 

1.4 Zdolność transportowa Całkowita zdolność transportowa (tzn. maksymalna zdolność zała
dunku) opancerzonych pojazdów KBC będących w użyciu, 
w tysiącach banknotów oraz obliczona na podstawie nominału 
20 euro. 

2. Pozycje danych dotyczące ogólnej infrastruktury gotówki oraz BRF 

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego. 

2.1 Liczba oddziałów instytucji kredyto
wych 

Wszystkie oddziały instytucji kredytowych utworzone 
w uczestniczącym państwie członkowskim świadczące detaliczne lub 
hurtowe usługi gotówkowe 

2.2 Liczba niewielkich oddziałów, filii 
lub agencji instytucji kredytowych 

Wszystkie oddziały instytucji kredytowych, które kwalifikują się jako 
„niewielkie oddziały” (ang. „remote branches”) na podstawie BRF ( 1 ). 

2.3 Liczba przedsiębiorstw przewozu 
gotówki 

Wszystkie przedsiębiorstwa przewozu gotówki utworzone 
w uczestniczącym państwie członkowskim ( 2 ) ( 3 ). 

2.4 Liczba centrów gotówki nie stano
wiących własności KBC 

Wszystkie centra gotówki utworzone w uczestniczącym państwie 
członkowskim, które stanowią własność instytucji kredytowych, 
przedsiębiorstw przewozu gotówki oraz innych podmiotów zajmują
cych się zawodowo obsługą gotówki w rozumieniu BRF ( 2 ) ( 3 ). 

2.5 Liczba bankomatów prowadzonych 
przez instytucje kredytowe 

Wszystkie bankomaty prowadzone pod nadzorem instytucji kredyto
wych utworzonych w uczestniczącym państwie członkowskim, nieza
leżnie od tego, kto zaopatruje te bankomaty. 

2.6 Liczba innych bankomatów Wszystkie bankomaty prowadzone przez podmioty inne niż insty
tucje kredytowe utworzone w uczestniczącym państwie członkow
skim (np. „bankomaty detaliczne” lub „bankomaty w sklepach”) ( 2 ). 

2.7 Liczba obsługiwanych przez 
klientów urządzeń do przyjmowania 
i wydawania banknotów pracujących 
w obiegu zamkniętym (ang. cash- 
recycling machines, CRM), prowadzo
nych przez instytucje kredytowe 

Wszystkie obsługiwane przez klientów CRM w uczestniczących 
państwach członkowskich, prowadzone przez instytucje kredytowe ( 1 ). 

2.8 Liczba obsługiwanych przez 
klientów urządzeń do przyjmowania 
banknotów z funkcją weryfikacji 
autentyczności (ang. cash-in machines, 
CIM) prowadzonych przez instytucje 
kredytowe 

Wszystkie obsługiwane przez klientów CIM w uczestniczących 
państwach członkowskich, prowadzone przez instytucje kredytowe ( 1 ).
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( 1 ) BRF oznaczają ramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu określone w dokumencie zatytułowanym „Postę
powanie z banknotami euro powracającymi z obiegu: ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według 
jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki”, przyjętym przez Radę Prezesów w dniu 
16 grudnia 2004 r., i opublikowane na stronie internetowej EBC w dniu 6 stycznia 2005 r. oraz dokumenty odnoszące się do 
terminów ich implementacji na poziomie krajowym.



2.9 Liczba obsługiwanych przez personel 
urządzeń do obsługi gotówki prowa
dzonych przez instytucje kredytowe 

Wszystkie urządzenia do obsługi gotówki obsługiwane przez personel 
w uczestniczących państwach członkowskich, wykorzystywane w celu 
powtórnego wprowadzania do obiegu przez instytucje kredytowe ( 1 ). 

2.10 Liczba urządzeń do sortowania 
gotówki obsługiwanych przez 
personel znajdujących się na 
zapleczu, prowadzonych przez inne 
podmioty zajmujące się zawodowo 
obsługą gotówki w rozumieniu BRF 

Wszystkie urządzenia do sortowania gotówki obsługiwane przez 
personel w uczestniczących państwach członkowskich, wykorzysty
wane w celu powtórnego wprowadzania do obiegu przez inne 
podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki utworzone 
w tym państwie członkowskim, do których znajdowały zastosowanie 
BRF. 

3. Operacyjne pozycje danych BRF ( 4 ) 

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy i są przekazywane 
w odniesieniu do sztuk z podziałem na nominały. 

3.1 Liczba banknotów powtórnie wpro
wadzonych do obiegu w drodze 
wypłaty klientom przez instytucje 
kredytowe 

Banknoty otrzymane przez instytucje kredytowe od klientów, prze
tworzone przez urządzenia do sortowania gotówki znajdujące się na 
zapleczu zgodnie z BRF, które albo zostały wydane klientom. albo są 
przechowywane z zamiarem wydania ich klientom. 

3.2 Liczba banknotów powtórnie wpro
wadzonych do obiegu w drodze 
wypłaty klientom przez inne 
podmioty zajmujące się zawodowo 
obsługą gotówki w rozumieniu BRF 

Banknoty otrzymane przez inne podmioty zajmujące się zawodowo 
obsługą gotówki od instytucji kredytowych, przetworzone na urzą
dzeniach do sortowania gotówki znajdujących się na zapleczu zgodnie 
z BRF przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą 
gotówki, które albo zostały dostarczone do instytucji kredytowych 
albo są przechowywane z zamiarem dostarczenia ich do instytucji 
kredytowych. 

3.3 Liczba banknotów przetworzonych 
przez urządzenia do sortowania 
banknotów znajdujące się na 
zapleczu prowadzone przez insty
tucje kredytowe 

Banknoty, których jakość obiegowa i autentyczność została spraw
dzona na urządzeniach do sortowania banknotów obsługiwanych 
przez personel i znajdujących się na zapleczu instytucji kredytowych 
utworzonych w uczestniczącym państwie członkowskim. 

3.4 Liczba banknotów przetworzonych 
przez urządzenia do sortowania 
banknotów obsługiwane przez 
personel znajdujące się na zapleczu, 
prowadzone przez inne podmioty 
zajmujące się zawodowo obsługą 
gotówki w rozumieniu BRF 

Banknoty, których jakość obiegowa i autentyczność została spraw
dzona na urządzeniach do sortowania banknotów obsługiwanych 
przez personel i znajdujących się na zapleczu pozostałych podmiotów 
zajmujących się zawodowo obsługą gotówki utworzonych 
w uczestniczącym państwie członkowskim 

3.5 Liczba banknotów uznanych za 
nienadające się do obiegu ze względu 
na stopień zużycia przez urządzenia 
do sortowania banknotów znajdujące 
się na zapleczu, prowadzone przez 
instytucje kredytowe 

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień 
zużycia przez urządzenia do sortowania banknotów obsługiwane 
przez personel i znajdujące się na zapleczu instytucji kredytowych 
utworzonych w uczestniczącym państwie członkowskim 

3.6 Liczba banknotów uznanych za 
nienadające się do obiegu ze względu 
na stopień zużycia przez urządzenia 
do sortowania banknotów obsługi
wane przez personel znajdujące się 
na zapleczu, prowadzone przez 
inne podmioty zajmujące się zawo
dowo obsługą gotówki 
w rozumieniu BRF 

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień 
zużycia przez urządzenia do sortowania banknotów obsługiwane 
przez personel i znajdujące się na zapleczu pozostałych podmiotów 
zajmujących się zawodowo obsługą gotówki utworzonych 
w uczestniczącym państwie członkowskim 

( 1 ) Wszystkie instytucje kredytowe, dla których BRF znajdowały zastosowanie w dniu 31 grudnia 2010 r., działające w uczestniczącym 
państwie członkowskim. 

( 2 ) Przekazywanie danych uzależnione jest od ich dostępności w uczestniczącym państwie członkowskim. KBC przekazują EBC informację 
o zakresie ich sprawozdawczości. 

( 3 ) KBC przekazują dane obejmujące co najmniej instytucje kredytowe i/lub przedsiębiorstwa przewozu gotówki, dla których BRF znaj
dowały zastosowanie w dniu 31 grudnia 2010 r. KBC przekazują EBC informację o zakresie ich sprawozdawczości. 

( 4 ) Banknoty wprowadzone powtórnie do obiegu przez niewielkie oddziały, filie lub agencje nie są uwzględniane.”
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ZAŁĄCZNIK III 

„ZAŁĄCZNIK V 

PRZEPROWADZANIE KONTROLI KOMPLETNOŚCI DANYCH PRZESŁANYCH PRZEZ KBC ORAZ 
PRZYSZŁE KBC EUROSYSTEMU 

1. Wprowadzenie 

Dane przesłane przez KBC i przyszłe KBC Eurosystemu podlegają kontroli pod kątem kompletności w systemie CIS 2. 
Z uwagi na zróżnicowany charakter pozycji danych rozróżnia się, z jednej strony, pomiędzy pozycjami danych kategorii 
1 a pozycjami danych kategorii 2, gdzie dane muszą zostać przekazane dla każdego okresu sprawozdawczego, oraz, 
z drugiej strony, pomiędzy pozycjami danych, które są wywołane przez zdarzenie dotyczące danych, które muszą zostać 
przekazane, tylko jeśli określone zdarzenie wystąpi w danym okresie sprawozdawczym. 

System CIS 2 sprawdza, czy wszystkie pozycje danych kategorii 1 oraz kategorii 2 zostały zawarte w pierwszej przesyłce 
danych z KBC dla danego okresu sprawozdawczego, mając na uwadze parametry systemowe odnoszące się do atrybutów 
KBC oraz stosunku pomiędzy KBC a bankiem prowadzącym program poszerzonych depozytów powierniczych opisany 
w sekcji 2 tabeli w załączniku IV. Jeżeli przynajmniej jedna pozycja danych kategorii 1 jest brakująca lub niekompletna, 
CIS 2 odrzuca pierwszą przesyłkę danych i KBC musi ponownie dokonać przesyłki danych. Jeżeli pozycje danych 
kategorii 1 są kompletne, ale przynajmniej jedna pozycja danych kategorii 2 jest brakująca lub niekompletna 
w pierwszej przesyłce, CIS 2 przyjmuje pierwszą przesyłkę danych i przechowuje ją w centralnej bazie, jednak 
w aplikacji internetowej wyświetla się ostrzeżenie przy każdej takiej pozycji. Ostrzeżenie to jest widoczne dla wszystkich 
użytkowników EBC, KBC oraz przyszłych KBC Eurosystemu, a w odniesieniu do monet widoczne dla wszystkich 
użytkowników z kwalifikowanych podmiotów trzecich. Ostrzeżenia są widoczne do momentu, gdy dany KBC prześle 
jedną lub więcej poprawionych przesyłek danych, uzupełniając brakujące dane z pierwszej przesyłki. W odniesieniu do 
pozycji wywołanych przez zdarzenia dotyczące danych system CIS 2 nie przeprowadza kontroli kompletności danych. 

W sekcji 4 dokonuje się rozróżnienia między kontrolą kompletności danych dotyczących infrastruktury gotówki okre 
ślonych w załączniku IIIa (4a)) a kontrolą kompletności danych dotyczących infrastruktury gotówki określonych 
w załączniku IIIb (4b)). 

2. Kontrola kompletności danych dla banknotów euro 

Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii/odmiany oraz 
podział według nominału 

Podział według banku 
prowadzącego poszerzone 

depozyty powiernicze 
Rodzaj pozycji danych 

1.1–1.3 Zbiorcze pozycje 
danych 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego oraz po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

2.1–2.6 
Zapasy 
w posiadaniu 
Eurosystemu 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego oraz po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

2.7–2.10 

Zapasy 
w posiadaniu 
podmiotów 
prowadzących 
systemy 
banknotów na 
zlecenie 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego oraz po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

2.11–2.15 

Zapasy 
w posiadaniu 
banków 
prowadzących 
poszerzone 
depozyty 
powiernicze 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego wszystkie banki 

prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych
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Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii/odmiany oraz 
podział według nominału 

Podział według banku 
prowadzącego poszerzone 

depozyty powiernicze 
Rodzaj pozycji danych 

2.16–2.19 Weryfikacja pozycji 
danych 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego lub nie będące 
jeszcze prawnym środkiem 
płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

3.1 
Banknoty 
wyemitowane 
przez KBC 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 1 

3.2 

Banknoty 
przekazane z KBC 
do podmiotów 
prowadzących 
systemy 
banknotów na 
zlecenie 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.3 

Banknoty 
przekazane przez 
KBC do banków 
prowadzących 
poszerzone 
depozyty 
powiernicze 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.4 Banknoty 
zwrócone do KBC 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.5 

Banknoty 
przekazane 
z podmiotów 
prowadzących 
systemy 
banknotów na 
zlecenie do KBC 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego oraz po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.6 

Banknoty 
przekazane 
z banków 
prowadzących 
poszerzone 
depozyty 
powiernicze do 
KBC 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego wszystkie banki 

prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.7 
Banknoty 
sprawdzone przez 
KBC 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 1 

3.8 

Banknoty 
oznaczone przez 
KBC jako 
nienadające się do 
obiegu ze względu 
na stopień zużycia 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 1
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Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii/odmiany oraz 
podział według nominału 

Podział według banku 
prowadzącego poszerzone 

depozyty powiernicze 
Rodzaj pozycji danych 

3.9 

Banknoty 
wprowadzone do 
obiegu przez 
podmioty 
prowadzące 
systemy 
banknotów na 
zlecenie 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 1 

3.10 

Banknoty 
zwrócone do 
podmiotów 
prowadzących 
systemy 
banknotów na 
zlecenie 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.11 

Banknoty 
sprawdzone przez 
podmioty 
prowadzące 
systemy 
banknotów na 
zlecenie 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 1 

3.12 

Banknoty 
oznaczone przez 
podmioty 
prowadzące 
systemy 
banknotów na 
zlecenie jako 
nienadające się do 
obiegu ze względu 
na stopień zużycia 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 1 

3.13 

Banknoty 
wprowadzone do 
obiegu przez banki 
prowadzące 
poszerzone 
depozyty 
powiernicze 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

kategoria 1 

3.14 

Banknoty 
zwrócone do 
banków 
prowadzących 
depozyty 
powiernicze 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.15 

Banknoty 
sprawdzone przez 
banki prowadzące 
poszerzone 
depozyty 
powiernicze 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

kategoria 2 

3.16 

Banknoty 
oznaczone jako 
nienadające się do 
obiegu ze względu 
na stopień zużycia 
przez banki 
prowadzące 
poszerzone 
depozyty 
powiernicze 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 
zarządzane przez KBC 

kategoria 2
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Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii/odmiany oraz 
podział według nominału 

Podział według banku 
prowadzącego poszerzone 

depozyty powiernicze 
Rodzaj pozycji danych 

4.1 

Dostawa nowej 
produkcji 
z drukarni do 
właściwego KBC 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego lub nie będące 
jeszcze prawnym środkiem 
płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

4.2 Transfer 
banknotów 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego, nie będące jeszcze 
prawnym środkiem płatniczym 
lub nie będące już prawnym 
środkiem płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

4.3 Odbiór banknotów 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego, nie będące jeszcze 
prawnym środkiem płatniczym 
lub nie będące już prawnym 
środkiem płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

5.1–5.3 
Pozycje danych dla 
przyszłych KBC 
Eurosystemu 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego lub nie będące 
jeszcze prawnym środkiem 
płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

3. Kontrola kompletności danych dotyczących monet euro 

Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii oraz podział 
według nominału Podział według podmiotu Rodzaj pozycji danych 

1.1 

Krajowa emisja 
netto monet 
przeznaczonych do 
obiegu 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.2 

Krajowa emisja 
netto monet 
kolekcjonerskich 
(liczba) 

— — kategoria 2 

1.3 

Krajowa emisja 
netto monet 
kolekcjonerskich 
(wartość) 

— — kategoria 2 

2.1 Zapasy monet 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego wszystkie podmioty 

trzecie emitujące monety, 
od których KBC zbiera 
dane dotyczące zapasów 
monet 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego oraz po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.1 
Monety 
wyemitowane do 
społeczeństwa 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie podmioty 
trzecie emitujące monety, 
od których KBC zbiera 
dane dotyczące 
transferów monet 

kategoria 1
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Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii oraz podział 
według nominału Podział według podmiotu Rodzaj pozycji danych 

3.2 Monety wycofane 
ze społeczeństwa 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie podmioty 
trzecie emitujące monety, 
od których KBC zbiera 
dane dotyczące 
transferów monet 

kategoria 1 

wszystkie kombinacje po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

3.3 Sprawdzone 
monety 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie podmioty 
trzecie emitujące monety, 
od których KBC zbiera 
dane dotyczące 
transferów monet 

kategoria 2 

3.4 

Monety oznaczone 
jako nienadające 
się do obiegu ze 
względu na stopień 
zużycia 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

wszystkie podmioty 
trzecie emitujące monety, 
od których KBC zbiera 
dane dotyczące 
transferów monet 

kategoria 2 

4.1 
Transfer monet 
przeznaczonych do 
obiegu 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego lub nie będące już 
prawnym środkiem płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

4.2 
Odbiór monet 
przeznaczonych do 
obiegu 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego lub nie będące już 
prawnym środkiem płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

5.1 

Zapisane w dobro 
zapasy monet 
przeznaczonych do 
obiegu będące 
w posiadaniu 
podmiotów 
emitujących 
monety 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— kategoria 2 

wszystkie kombinacje przed 
uzyskaniem statusu prawnego 
środka płatniczego oraz po 
utracie statusu prawnego środka 
płatniczego 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

5.2 

Liczba zapisanych 
w dobro monet 
kolekcjonerskich 
będących 
w posiadaniu 
instytucji 
emitujących 
monety 

— — kategoria 2 

5.3 

Wartość 
zapisanych 
w dobro monet 
kolekcjonerskich 
będących 
w posiadaniu 
instytucji 
emitujących 
monety 

— — kategoria 2 

6.1 Nadwyżka monet 
wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

6.2 Niedobór monet 
wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych
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Liczba i nazwa pozycji danych Podział według serii oraz podział 
według nominału Podział według podmiotu Rodzaj pozycji danych 

6.3 

Wartość zapasów 
zapisanych 
w dobro 
prawnemu 
emitentowi/ 
emitentom przez 
KBC 

— — kategoria 1 

7.1–7.3 

Pozycje danych dla 
przyszłych 
uczestniczących 
państw 
członkowskich 

wszystkie kombinacje ze 
statusem prawnego środka 
płatniczego lub nie będące 
jeszcze prawnym środkiem 
płatniczym 

— 
wywołane przez 

zdarzenie dotyczące 
danych 

4. Kontrola kompletności danych półrocznych dotyczących infrastruktury gotówki 

a) Kontrola kompletności danych dotyczących infrastruktury gotówki oraz decyzji EBC/2010/14 określonych w załączniku IIIa 

Numer i nazwa pozycji danych Podział według nominałów Rodzaj pozycji danych 

Pozycje danych dotyczące infrastruktury gotówki związanej z KBC 

1.1 Liczba oddziałów KBC — kategoria 2 

1.2 Zdolność przechowawcza — kategoria 2 

1.3 Zdolność sortowawcza — kategoria 2 

1.4 Zdolność transportowa — kategoria 2 

Pozycje danych dotyczące ogólnej infrastruktury gotówki 

2.1a Liczba oddziałów instytucji 
kredytowych — kategoria 2 

2.1b Liczba niewielkich oddziałów, filii 
lub agencji instytucji kredytowych — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.2 Liczba przedsiębiorstw przewozu 
gotówki — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.3 Liczba centrów gotówki 
niestanowiących własności KBC — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.4a Liczba bankomatów pod nadzorem 
instytucji kredytowych — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.4b 
Liczba bankomatów prowadzonych 
przez inne podmioty zajmujące się 
obsługą gotówki 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.5 Liczba terminali samoobsługowych 
(»SCoTs«) — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.6 Liczba innych urządzeń 
wypłacających banknoty — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.7a 

Liczba obsługiwanych przez 
klientów urządzeń do przyjmowania 
i wydawania banknotów pracujących 
w obiegu zamkniętym (ang. cash- 
recycling machines, CRM), 
prowadzonych przez instytucje 
kredytowe 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.7b 

Liczba CRM obsługiwanych przez 
klientów, prowadzonych przez inne 
podmioty zajmujące się obsługą 
gotówki 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych
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Numer i nazwa pozycji danych Podział według nominałów Rodzaj pozycji danych 

2.8 

Liczba obsługiwanych przez 
klientów urządzeń do przyjmowania 
banknotów z funkcją weryfikacji 
autentyczności (ang. cash-in machines, 
CIM) 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.9 
Liczba urządzeń do przyjmowania 
i wydawania banknotów (ang. 
combined cash-in machines, CCM) 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.10 
Liczba urządzeń do wydawania 
banknotów z funkcją weryfikacji 
autentyczności i jakości obiegowej 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.11 

Liczba urządzeń kasjerskich 
z funkcją sprawdzania 
autentyczności i jakości obiegowej 
banknotów (ang. teller assistant 
recycling machines, TARM), 
używanych jako urządzenia 
obsługiwane przez klientów 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.12 

Liczba urządzeń kasjerskich 
z funkcją sprawdzania 
autentyczności banknotów (ang. 
teller assistant machines, TAM), 
używanych jako urządzenia 
obsługiwane przez klientów 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.13a 

Liczba obsługiwanych przez 
personel urządzeń do obsługi 
gotówki prowadzonych przez 
instytucje kredytowe 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.13b 

Liczba obsługiwanych przez 
personel urządzeń do obsługi 
gotówki prowadzonych przez inne 
podmioty zajmujące się obsługą 
gotówki 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

Operacyjne pozycje danych 

3.1 

Liczba banknotów sprawdzonych na 
urządzeniach do obsługi gotówki 
prowadzonych przez instytucje 
kredytowe 

wszystkie nominały dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.2 

Liczba banknotów sprawdzonych na 
urządzeniach do obsługi gotówki 
prowadzonych przez inne podmioty 
zajmujące się obsługą gotówki 

wszystkie nominały dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.3 

Liczba banknotów uznanych za 
nienadające się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia na 
urządzeniach do obsługi gotówki 
prowadzonych przez instytucje 
kredytowe 

wszystkie nominały dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.4 

Liczba banknotów uznanych za 
nienadające się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia na 
urządzeniach do obsługi gotówki 
prowadzonych przez inne podmioty 
zajmujące się obsługą gotówki 

wszystkie nominały dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych
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Numer i nazwa pozycji danych Podział według nominałów Rodzaj pozycji danych 

3.5 
Liczba banknotów powtórnie 
wprowadzonych do obiegu przez 
instytucje kredytowe 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.6 

Liczba banknotów powtórnie 
wprowadzonych do obiegu przez 
inne podmioty zajmujące się obsługą 
gotówki 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

b) Kontrola kompletności danych dotyczących infrastruktury gotówki oraz powtórnego wprowadzania banknotów euro do obiegu 
zgodnie z ramowymi zasadami postępowania z banknotami powracającymi z obiegu (BRF), określonych w załączniku IIIb 

Numer i nazwa pozycji danych Podział według nominałów Rodzaj pozycji danych 

Pozycje danych dotyczące infrastruktury gotówki związanej z KBC 

1.1 Liczba oddziałów KBC — kategoria 2 

1.2 Zdolność przechowawcza — kategoria 2 

1.3 Zdolność sortowawcza — kategoria 2 

1.4 Zdolność transportowa — kategoria 2 

Pozycje danych dotyczące ogólnej infrastruktury gotówki 

2.1 Liczba oddziałów instytucji 
kredytowych — kategoria 2 

2.2 Liczba niewielkich oddziałów, filii 
lub agencji instytucji kredytowych — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.3 Liczba przedsiębiorstw przewozu 
gotówki — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.4 Liczba centrów gotówki 
niestanowiących własności KBC — wywołane przez zdarzenie 

dotyczące danych 

2.5 Liczba bankomatów prowadzonych 
przez instytucje kredytowe — kategoria 2 

2.6 Liczba innych bankomatów — wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.7 
Liczba CRM obsługiwanych przez 
klientów, prowadzonych przez 
instytucje kredytowe 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.8 
Liczba CIM obsługiwanych przez 
klientów, prowadzonych przez 
instytucje kredytowe 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.9 

Liczba obsługiwanych przez 
personel urządzeń do obsługi 
gotówki prowadzonych przez 
instytucje kredytowe 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

2.10 

Liczba urządzeń do sortowania 
gotówki obsługiwanych przez 
personel, znajdujących się na 
zapleczu, prowadzonych przez inne 
podmioty zajmujące się zawodowo 
obsługą gotówki w rozumieniu BRF 

— wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych
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Numer i nazwa pozycji danych Podział według nominałów Rodzaj pozycji danych 

Operacyjne pozycje danych 

3.1 

Liczba banknotów powtórnie 
wprowadzonych do obiegu 
w drodze wypłaty klientom przez 
instytucje kredytowe 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.2 

Liczba banknotów powtórnie 
wprowadzonych do obiegu 
w drodze wypłaty klientom przez 
inne podmioty zajmujące się 
zawodowo obsługą gotówki 
w rozumieniu BRF 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.3 

Liczba banknotów przetworzonych 
przez urządzenia do sortowania 
banknotów, znajdujące się na 
zapleczu, prowadzone przez 
instytucje kredytowe 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.4 

Liczba banknotów przetworzonych 
przez urządzenia do sortowania 
banknotów obsługiwane przez 
personel, znajdujące się na zapleczu, 
prowadzone przez inne podmioty 
zajmujące się zawodowo obsługą 
gotówki w rozumieniu BRF 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.5 

Liczba banknotów uznanych za 
nienadające się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia przez 
urządzenia do sortowania 
banknotów znajdujące się na 
zapleczu, prowadzone przez 
instytucje kredytowe 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych 

3.6 

Liczba banknotów uznanych za 
nienadające się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia przez 
urządzenia do sortowania 
banknotów obsługiwane przez 
personel, znajdujące się na zapleczu, 
prowadzone przez inne podmioty 
zajmujące się zawodowo obsługą 
gotówki w rozumieniu BRF 

wszystkie nominały, dla których jest 
przynajmniej jedna kombinacja 
serii/odmiany/nominału ze statusem 
prawnego środka płatniczego przez 
przynajmniej jeden miesiąc w czasie 
okresu sprawozdawczego 

wywołane przez zdarzenie 
dotyczące danych”
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ZAŁĄCZNIK IV 

„ZAŁĄCZNIK VI 

KONTROLA POPRAWNOŚCI DANYCH PRZESYŁANYCH PRZEZ KBC ORAZ PRZYSZŁE KBC 
EUROSYSTEMU 

1. Wprowadzenie 

Dane przesyłane przez KBC i przyszłe KBC Eurosystemu do EBC są kontrolowane pod względem poprawności 
w systemie CIS 2, który rozróżnia dwa rodzaje kontroli: »kontrole obowiązkowe« (must check) oraz »kontrole zalecane« 
(should-check). 
»Kontrola obowiązkowa« stanowi kontrolę poprawności, która musi zostać zaliczona bez przekroczenia progu limitu 
tolerancji. Jeżeli »kontrola obowiązkowa« nie zostanie zaliczona, dane wyjściowe są uznawane za niepoprawne i system 
CIS 2 odrzuca całą wiadomość zawierającą dane przesłaną przez dany KBC. Próg limitu wynosi 1 % dla kontroli 
poprawności z operatorem »równa się« ( 1 ), oraz zero dla pozostałych kontroli poprawności. 
»Kontrola zalecana« stanowi kontrolę poprawności, dla której próg poziomu tolerancji wynosi 3 %. Przekroczenie progu 
nie wpływa na przyjęcie wiadomości zawierającej dane w systemie CIS 2, jednakże w aplikacji on-line wyświetlone zostaje 
ostrzeżenie dla tej kontroli poprawności. Ostrzeżenie to jest widoczne dla wszystkich użytkowników z KBC oraz 
przyszłych KBC Eurosystemu, a w przypadku monet jest widoczne dla wszystkich użytkowników z kwalifikowanych 
podmiotów trzecich. 
Kontrole poprawności są przeprowadzane dla banknotów oraz monet posiadających status prawnego środka płatniczego 
oraz osobno dla każdej kombinacji serii i nominału. Dla banknotów są one również przeprowadzane dla każdej 
kombinacji odmiany oraz nominału, jeśli takie odmiany istnieją. Kontrole poprawności dla danych dotyczących trans
ferów banknotów (kontrole 5.1 oraz 5.2) oraz dla danych dotyczących transferów monet (kontrola 6.6) przeprowadzane 
są również dla statusów poprzedzających uzyskanie waloru prawnego środka płatniczego i po utracie waloru prawnego 
środka płatniczego. 
2. Kontrole poprawności dla krajowej emisji netto banknotów 

Jeżeli nowa seria, odmiana lub nominał uzyskuje walor prawnego środka płatniczego, ta kontrola poprawności jest 
przeprowadzana od pierwszego okresu sprawozdawczego w którym seria/odmiana/nominał uzyskała bądź uzyskał 
walor prawnego środka płatniczego. Krajowa emisja netto dla poprzednich okresów sprawozdawczych (t-1) wynosi 
w takim przypadku zero. 
2.1. Krajowa emisja netto banknotów (kontrola zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okres 
sprawozdawczy Podział oraz sprawozdający KBC 

Krajowa emisja netto według metody zapasów dla okresu 1 

– 
Krajowa emisja netto według metody zapasów dla okresu (t-1) 

= 

3.1 Banknoty wyemitowane przez 
KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 3.9 Banknoty wprowadzone do 
obiegu przez podmioty 
prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ Σ 3.13 Banknoty wprowadzone do 
obiegu przez banki 
prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 3.4 Banknoty zwrócone do KBC t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 3.10 Banknoty zwrócone do 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 3.14 Banknoty zwrócone do banków 
prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k
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( 1 ) Dozwolona maksymalna różnica pomiędzy lewą a prawą stroną równania nie może przekraczać bezwzględnej wartości strony 
równania z większą wartością bezwzględną pomnożoną przez próg. Kontrola poprawności sprawdza, czy: bezwzględna wartość (»lewa 
strona« — »prawa strona«) jest mniejsza lub równa dozwolonej maksymalnej różnicy. 
Przykład: 
»lewa strona« = 190; »prawa strona« = 200; próg = 1 %; dozwolona maksymalna różnica: 200 × 1 % = 2 
Kontrola poprawności sprawdza, czy: bezwzględna wartość (190 – 200) ≤ 2 
W niniejszym przykładzie: bezwzględna wartość (190 – 200) = 10. Tym samym kontrola poprawności nie zostaje zaliczona.



— Krajowa emisja netto według metody zapasów jest obliczana zgodnie ze sposobem zawartym w poniższej tabeli. 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych 
Okres 

sprawo
zdawczy 

Podział oraz sprawozdający KBC 

Krajowa emisja netto według metody zapasów dla okresu t = 

1.1 Wytworzone banknoty t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 1.2 Banknoty zniszczone on-line t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 1.3 Banknoty zniszczone off-line t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.1 Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych 
banknotów 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.2 Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów 
nadających się do obiegu 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.3 Zapasy logistyczne nowych banknotów 
w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.4 Zapasy logistyczne banknotów nadających się 
do obiegu w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.5 Zapasy banknotów nienadających się do 
obiegu ze względu na stopień zużycia (do 
zniszczenia) w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.6 Zapasy niesprawdzonych banknotów 
w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.7 Zapasy logistyczne nowych banknotów 
w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.8 Zapasy logistyczne banknotów nadających się 
do obiegu w posiadaniu podmiotów 
prowadzących systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.9 Zapasy banknotów nienadających się do 
obiegu ze względu na stopień zużycia 
w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 2.10 Zapasy niesprawdzonych banknotów 
w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 2.11 Zapasy logistyczne nowych banknotów 
w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 2.12 Zapasy logistyczne banknotów nadających się 
do obiegu w posiadaniu banków 
prowadzących poszerzone depozyty 
powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 2.13 Zapasy banknotów nienadających się do 
obiegu z uwagi na stopień zużycia 
w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 2.14 Zapasy niesprawdzonych banknotów 
w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 2.15 Zapasy logistyczne banknotów w transporcie 
z lub do banków prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k
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3. Kontrola poprawności dla zapasów banknotów 

Kontrola poprawności dla zapasów banknotów jest stosowana dopiero od drugiego okresu sprawozdawczego, w którym 
KBC przekazuje dane systemu CIS 2 do EBC. 

Jeżeli seria, odmiana lub nominał uzyskuje walor prawnego środka płatniczego, poniższe kontrole poprawności są 
stosowane dopiero, począwszy od drugiego okresu sprawozdawczego, w którym dana seria, odmiana lub dany nominał 
posiada walor prawnego środka płatniczego. 

Dla KBC, które niedawno przyjęły euro (tzn. byłe przyszłe KBC Eurosystemu) kontrole poprawności dla zapasów 
banknotów są stosowane dopiero od drugiego okresu sprawozdawczego po przyjęciu euro. 

3.1. Zmiany nowych banknotów w Strategicznych Zapasach Eurosystemu (kontrola obowiązkowa) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okres 
sprawozdawczy Podział oraz sprawozdający KBC 

2.1 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
nowych banknotów 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

= 

2.1 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
nowych banknotów 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 4.1 Dostawa nowej produkcji 
z drukarni do właściwego KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, 

gdzie »do rodzaju zapasów« = ESS 

+ Σ 4.3 Odbiór banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie jakość = nowy ORAZ »do 
rodzaju zapasów« = ESS 

– Σ 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k gdzie jakość = nowy ORAZ (»z 
rodzaju zapasów« = ESS LUB »z rodzaju 
zapasów« = produkcja) ORAZ »do rodzaju 
zapasów« = ESS 

— Zanim nowe banknoty Strategicznych Zapasów Eurosystemu mogą zostać wyemitowane, są one przekazywane do 
zapasów logistycznych emitującego KBC. 

3.2. Zmiany nowych banknotów w Strategicznych Zapasach Eurosystemu (kontrola obowiązkowa) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okres 
sprawozdawczy Podział oraz sprawozdający KBC 

2.2 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
banknotów nadających się do 
obiegu 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

= 

2.2 Strategiczne Zapasy Eurosystemu 
banknotów nadających się do 
obiegu 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ Σ 4.3 Odbiór banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie jakość = nadający się do 
obiegu ORAZ »do rodzaju zapasów« = ESS 

– Σ 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie jakość = nadający się do 
obiegu ORAZ »z rodzaju zapasów« = ESS
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— Zanim banknoty nadające się do obiegu Strategicznych Zapasów Eurosystemu mogą zostać wyemitowane, są one 
przekazywane do zapasów logistycznych emitującego KBC. 

3.3. Zmiany zapasów logistycznych banknotów nowych oraz nadających się do obiegu (kontrola zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okres 
sprawozdawczy Podział oraz sprawozdający KBC 

2.3 Zapasy logistyczne nowych 
banknotów w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 2.4 Zapasy logistyczne banknotów 
nadających się do obiegu 
w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

= 

2.3 Zapasy logistyczne nowych 
banknotów w posiadaniu KBC 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 2.4 Zapasy logistyczne banknotów 
nadających się do obiegu 
w posiadaniu KBC 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 4.1 Dostawa nowej produkcji 
z drukarni do właściwego KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie »do rodzaju zapasów« = zapasy 
logistyczne 

+ Σ 4.3 Odbiór banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie jakość = nowe i nadające się 
do obiegu ORAZ gdzie »do rodzaju 
zapasów« = zapasy logistyczne 

– Σ 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie (jakość = nowe lub nadające 
się do obiegu ORAZ »od rodzaju zapasów« 
= zapasy logistyczne) LUB (jakość = nowe 
ORAZ »od rodzaju zapasów« = produkcja 
ORAZ »do rodzaju zapasów« = zapasy 
logistyczne) 

– 3.1 Banknoty wyemitowane przez 
KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 3.7 Banknoty sprawdzone przez 
KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 3.8 Banknoty oznaczone przez KBC 
jako nienadające się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 3.2 Banknoty przekazane z KBC do 
podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– Σ 3.3. Banknoty przekazane przez KBC 
do banków prowadzących 
poszerzone depozyty 
powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

3.4. Zmiany zapasów banknotów niesprawdzonych (kontrola zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

2.6 Zapasy niesprawdzonych 
banknotów w posiadaniu KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

= 

2.6 Zapasy niesprawdzonych 
banknotów w posiadaniu KBC 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

– 3.7 Banknoty sprawdzone przez 
KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 3.4 Banknoty zwrócone do KBC t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k
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Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

+ 3.5 Banknoty przekazane 
z podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 
do KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ Σ 3.6 Banknoty przekazane z banków 
prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze do KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ Σ 4.3 Odbiór banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie jakość = niesprawdzone 

– Σ 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, gdzie jakość = niesprawdzone 

— Wszystkie odbiory niesprawdzonych banknotów są księgowane przez odbierający KBC przy użyciu »do rodzaju 
zapasów« = zapasy logistyczne. 

— Wszystkie transfery niesprawdzonych banknotów są księgowane przez dostarczający KBC przy użyciu »do rodzaju 
zapasów« = zapasy logistyczne. 

3.5. Zmiany w zapasach banknotów w posiadaniu podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie (kontrola zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

2.7 Zapasy logistyczne nowych banknotów 
w posiadaniu podmiotów prowadzących systemy 
banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 2.8 Zapasy logistyczne banknotów nadających się do 
obiegu w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 2.9 Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 2.10 Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

= 

2.7 Zapasy logistyczne nowych banknotów 
w posiadaniu podmiotów prowadzących systemy 
banknotów na zlecenie 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 2.8 Zapasy logistyczne banknotów nadających się do 
obiegu w posiadaniu podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 2.9 Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze 
względu na stopień zużycia w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 2.10 Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 3.2 Banknoty przekazane z KBC do podmiotów 
prowadzących systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

+ 3.10 Banknoty zwrócone do podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

– 3.5 Banknoty przekazane z podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie do KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k 

– 3.9 Banknoty wprowadzone do obiegu przez 
podmioty prowadzące systemy banknotów na 
zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, 
sprawozdający KBC-k
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— Dla celów niniejszych wytycznych wszystkie banknoty wycofane z obiegu do podmiotów prowadzących systemy 
banknotów na zlecenie są zawarte w pozycji danych 2.10 (zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu 
podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie) do czasu ich sprawdzenia. 

3.6. Zmiany w zapasach niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze (kontrola 
zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okres 
sprawozdawczy Podział oraz sprawozdający KBC 

2.14 Zapasy niesprawdzonych banknotów 
w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, bank prowadzący poszerzone 
depozyty powiernicze-m 

= 

2.14 Zapasy niesprawdzonych banknotów 
w posiadaniu banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, bank prowadzący poszerzone 
depozyty powiernicze-m 

– 3.15 Banknoty sprawdzone przez banki 
prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, bank prowadzący poszerzone 
depozyty powiernicze-m 

+ 3.14 Banknoty zwrócone do banków 
prowadzących poszerzone depozyty 
powiernicze 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, bank prowadzący poszerzone 
depozyty powiernicze-m 

— Dla celów niniejszych wytycznych wszystkie banknoty wycofane z obiegu do banków prowadzących poszerzone 
depozyty powiernicze są zawarte w pozycji danych 2.14 (zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków 
prowadzących poszerzone depozyty powiernicze) do czasu ich sprawdzenia. 

3.7. Zmiany w zapasach banknotów w posiadaniu przyszłych KBC Eurosystemu (kontrola obowiązkowa) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

5.1 Zapasy przed nadaniem statusu 
prawnego środka płatniczego 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 5.2 Zaopatrzenie wstępne t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

= 

5.1 Zapasy przed nadaniem statusu 
prawnego środka płatniczego 

t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 5.2 Zaopatrzenie wstępne t-1 Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ 4.1 Dostawa nowej produkcji 
z drukarni do właściwego KBC 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

+ Σ 4.3 Odbiór banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 
gdzie »od KBC« ≠ sprawozdający KBC-k 

– Σ 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k 

gdzie »do KBC« ≠ sprawozdający KBC-k 

4. Kontrole poprawności dotyczące aktywności operacyjnych banknotów 

4.1. Banknoty oznaczone przez KBC jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia (kontrola obowiązkowa) 

Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

3.8 Banknoty oznaczone przez KBC jako 
nienadające się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

≤ 

3.7 Banknoty sprawdzone przez KBC t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k
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4.2. Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez podmioty prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie (kontrola obowiązkowa) 

Numer i nazwa pozycji danych Okres 
sprawozdawczy Podział oraz sprawozdający KBC 

3.12 Banknoty oznaczone przez podmioty 
prowadzące systemy banknotów na zlecenie 
jako nienadające się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

≤ 

3.11 Banknoty sprawdzone przez podmioty 
prowadzące systemy banknotów na zlecenie 

t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

4.3. Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze (kontrola obowiązkowa) 

Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

3.16 Banknoty oznaczone jako nienadające się do 
obiegu ze względu na stopień zużycia przez 
banki prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze 

T Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k, 
bank prowadzący poszerzone depozyty 
powiernicze-m 

≤ 

3.15 Banknoty sprawdzone przez banki 
prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze 

T Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k, 
bank prowadzący poszerzone depozyty 
powiernicze-m 

5. Kontrole poprawności dotyczące transferów banknotów 

5.1. Transfery pomiędzy różnymi rodzajami zapasów w obrębie KBC (kontrola obowiązkowa) 

Warunki Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

JEŻELI 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, »do KBC«-m, »od rodzaju zapasów«- 
u, »do rodzaj zapasów«-v, jakość-x, 
planowanie-y, 

gdzie KBC-k = KBC-m 

WÓWCZAS 4.2 Transfer banknotów t rodzaj zapasów-u ≠ rodzaj zapasów-v 

5.2. Weryfikacja zgodności pomiędzy indywidualnymi transferami banknotów pomiędzy (przyszłymi) KBC (Eurosystemu) (kontrola 
zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

Σ 4.2 Transfer banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, »do KBC«-m, jakość-n, »do rodzaju 
zapasów«-p 

= 

4.3 Odbiór banknotów t Seria/odmiana-i, nominał-j, sprawozdający 
KBC-k, »od KBC«-k, jakość-n, »do rodzaju 
zapasów«-p 

— Banknoty dostarczone przez KBC lub przyszły KBC Eurosystemu powinny być równe banknotom otrzymanym przez 
inny KBC lub inny przyszły KBC Eurosystemu. 

6. Kontrole poprawności dotyczące monet 

6.1. Zmiany krajowej emisji monet netto (kontrola zalecana) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

1.1 Krajowa emisja netto monet 
przeznaczonych do obiegu 

t seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

=
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Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

1.1 Krajowa emisja netto monet 
przeznaczonych do obiegu 

t-1 seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

+ Σ 3.1 Monety wyemitowane do 
społeczeństwa 

t seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

– Σ 3.2 Monety wycofane ze 
społeczeństwa 

t seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

— Niniejsza kontrola poprawności jest stosowana od drugiego okresu sprawozdawczego, w którym KBC przekazuje dane 
systemu CIS 2 do EBC. 

— Jeżeli nowa seria lub nowy nominał uzyskuje walor prawnego środka płatniczego, poniższa kontrola jest stosowana 
od pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym dana seria lub dany nominał uzyskuje walor prawnego środka 
płatniczego. Krajowa emisja netto dla poprzednich okresów sprawozdawczych (t-1) wynosi w takim przypadku zero. 

6.2. Weryfikacja zgodności zapasów monet (kontrola obowiązkowa) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

Σ 2.1 Zapasy monet t seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

≥ 

5.1 Zapisane w dobro zapasy monet 
przeznaczonych do obiegu 
w posiadaniu podmiotów 
emitujących monety 

T seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k 

— System CIS 2 gromadzi dane dotyczące zapasów (pozycja danych 2.1) niezależnie od tego, czy zostały one zapisane 
w dobro prawnym emitentom czy też nie. Całość zapasów dla wszystkich podmiotów emitujących monety, będących 
fizycznie w ich posiadaniu na obszarze uczestniczącego państwa członkowskiego, musi być większa lub równa 
zapasom zapisanym w dobro prawnego emitenta tego państwa członkowskiego lub prawnego emitenta innego 
uczestniczącego państwa członkowskiego. 

6.3. Porównanie ogółu monet zapisanych w dobro z zapasami KBC zapisanymi w dobro (kontrola obowiązkowa) 

Operatory Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Inne szczegóły 

Σ 5.1 Zapisane w dobro zapasy monet 
przeznaczonych do obiegu 
w posiadaniu podmiotów 
emitujących monety 

t sprawozdający KBC-k 

Z uwagi na to, że pozycja danych 5.1 jest 
przekazywana w postaci kwot, poszczególne 
wielkości są mnożone przez ich wartość 
nominalną. 

+ 5.3 Wartość zapisanych w dobro 
monet kolekcjonerskich 
w posiadaniu instytucji 
emitujących monety 

t sprawozdający KBC-k 

≥ 

6.3 Wartość zapasów zapisanych 
w dobro prawnemu emitentowi 
przez KBC 

t sprawozdający KBC-k 

6.4. Sprawdzanie monet (kontrola obowiązkowa) 

Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

3.4 Monety oznaczone jako nienadające się do 
obiegu ze względu na stopień zużycia 

T seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k, podmiot- 
m 

≤ 

3.3 Sprawdzone monety T seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k, podmiot- 
m
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6.5. Kontrola nadwyżek i niedoborów (kontrola obowiązkowa) 

Warunki Nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

JEŻELI 6.1 Nadwyżka monet t nominał-j, sprawozdający KBC-k 

> 0 

WÓWCZAS 6.2 Niedobór monet t nominał-j, sprawozdający KBC-k 

Musi wynosić 0 lub brak wpisu 

6.6. Weryfikacja zgodności indywidualnych transferów monet pomiędzy (przyszłymi) uczestniczącymi państwami członkowskimi 
(kontrola zalecana) 

Numer i nazwa pozycji danych Okresy 
sprawozdawcze Podział oraz sprawozdający KBC 

4.1 Transfer monet przeznaczonych do obiegu T seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-k, »do 
państwa członkowskiego«-m 

= 

4.2 Odbiór monet przeznaczonych do obiegu T seria-i, nominał-j, sprawozdający KBC-m, »od 
państwa członkowskiego«-k 

Monety dostarczone przez (przyszłe) uczestniczące państwo członkowskie powinny być równe monetom otrzymanym 
przez inne (przyszłe) uczestniczące państwo członkowskie.”
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ZAŁĄCZNIK V 

„ZAŁĄCZNIK VII 

POZYCJE DANYCH DZIENNYCH DLA CIS 2 

(Schemat sprawozdawczości, zakres, obowiązki dostarczania i kontrole kompletności) 

1. Pozycje danych dotyczących banknotów dla KBC Eurosystemu 

Tabela 1 

Dane dzienne dotyczące zapasów banknotów euro 

Pozycja danych 

Odpo
wiednik 
wśród 

pozycji 
danych 

miesięcz
nych (i ) 

Sprawozda
jący KBC 

Okres spra
wozdawczy 

Seria/ 
odmiana Nominał Prawny środek 

płatniczy (ii ) 

Przed uzyskaniem 
statusu prawnego 

środka płatniczego (ii ) 

Po uzyskaniu statusu 
prawnego środka 

płatniczego (ii ) 

1.1 Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów 2.1 Tak Tak Tak Tak Kompletne (kat. 1) wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.2 Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do 
obiegu 

2.2 Tak Tak Tak Tak Kompletne (kat. 1) wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.3 Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC 2.3 Tak Tak Tak Tak Kompletne (kat. 1) wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.4 Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu 
w posiadaniu KBC 

2.4 Tak Tak Tak (iii ) Tak Kompletne (kat. 1) wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.5 Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na 
stopień zużycia (do zniszczenia) w posiadaniu KBC (iv ) 

2.5 Tak Tak Tak Tak wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.6 Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC (iv ) 2.6 Tak Tak Tak (iii ) Tak wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

1.7 Banknoty w transporcie do innych KBC (iv ) Brak Tak Tak Tak Tak wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane przez 
zdarzenie dotyczące 

danych 

(i ) Odpowiednik wskazuje, czy pozycja danych miesięcznych istnieje. »Brak« wskazuje, że dana pozycja danych przekazywana jest codziennie, ale nie comiesięcznie. 
(ii ) »Kompletne (kat. 1)« oznacza, że wymagane są wszystkie kombinacje serii/nominału. »Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych« oznacza, że nie przekazuje się kombinacji serii/nominału niemających wartości. 
(iii ) Podział na serię i wariant dla mieszanych wiązek albo mieszanych paczek zawierających banknoty z różnych serii lub odmian może być określany metodami statystycznymi. 
(iv ) Objęte sprawozdaniem na zasadach dobrowolności.
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Uzasadnienie: Dane dotyczące zapasów logistycznych KBC i znajdujących się w ich posiadaniu Strategicznych Zapasów Eurosystemu mają podstawowe znaczenie. Rozróżnienie pomiędzy nowymi banknotami 
a banknotami nadającymi się do obiegu nie ma kluczowego znaczenia, ale może być przydatne w sytuacji kryzysowej. Należy preferować posiadanie nowych banknotów, gdyż po ich wyemitowaniu będą co do 
zasady istnieć dłużej, zanim zostaną zniszczone. 

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia oraz niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC dają ogólny przegląd ich zapasów banknotów. Znaczna część niespraw
dzonych banknotów może zostać ponownie wyemitowana po sprawdzeniu, w związku z czym informacja ta ma istotne znaczenie dla zarządzania zapasami. W sytuacji kryzysowej ilość zapasów banknotów 
nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia może być przydatna, ponieważ niektóre z tych banknotów można jeszcze wyemitować w wypadku poważnego niedoboru banknotów. 

Tabela 2 

Dane dzienne dotyczące wyemitowanych banknotów euro 

Pozycja danych 

Odpo
wiednik 
wśród 

pozycji 
danych 

miesięcz
nych (i ) 

Sprawozda
jący KBC 

Okres spra
wozdawczy 

Seria/ 
odmiana Nominał Banki prowadzące poszerzone 

depozyty powiernicze 
Prawny środek 

płatniczy (ii ) 

Przed uzyska
niem statusu 

prawnego 
środka 

płatniczego (ii ) 

Po uzyskaniu 
statusu 

prawnego 
środka płatni

czego (ii ) 

1.8 Banknoty wyemitowane przez KBC 
3.1 Tak Tak Tak (iii ) Tak Kompletne 

(kat. 1) 

1.8.1 Banknoty wysłane bezpośrednio lub pośrednio 
klientom spoza strefy euro (iv ) Brak Tak Tak Tak (iii ) Tak 

wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

1.9 Banknoty przekazane z KBC do podmiotów 
prowadzących systemy banknotów na zlecenie 

3.2 Tak Tak Tak (iii ) Tak Kompletne 
(kat. 1) 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

1.10 Banknoty przekazane przez KBC do banków 
prowadzących poszerzone depozyty powiernicze 

3.3 Tak Tak Tak (iii ) Tak 

Tak 
(banki prowadzące posze

rzone depozyty powiernicze 
zdefiniowane dla okresu 

sprawozdawczego sprawoz
dającego KBC) 

wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

(i ) Odpowiednik wskazuje, czy pozycja danych miesięcznych istnieje. »Brak« wskazuje, że dana pozycja danych przekazywana jest codziennie, ale nie comiesięcznie. 
(ii ) »Kompletne (kat. 1)« oznacza, że wymagane są wszystkie kombinacje serii/nominału. »Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych« oznacza, że nie przekazuje się kombinacji serii/nominału niemających wartości. 
(iii ) Podział na serię i wariant dla mieszanych wiązek albo mieszanych paczek zawierających banknoty z różnych serii lub odmian może być określany metodami statystycznymi. 
(iv ) Objęte sprawozdaniem na zasadach dobrowolności. Oparte na szacunkach. 

Uzasadnienie: Banknoty emitowane do społeczeństwa przez KBC i banknoty przekazane z KBC do podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie i banków prowadzących poszerzone depozyty 
powiernicze dają kompletny przegląd ilości banknotów opuszczających zasoby KBC w celu zaspokojenia popytu.

PL 
L 217/34 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
23.8.2011



Tabela 3 

Dane dzienne dotyczące zwracanych banknotów euro 

Pozycja danych 

Odpo
wiednik 
wśród 

pozycji 
danych 

miesięcz
nych (i ) 

Sprawozda
jący KBC 

Okres spra
wozdawczy 

Seria/ 
odmiana Nominał Banki prowadzące poszerzone 

depozyty powiernicze 
Prawny środek 

płatniczy (ii ) 

Przed uzyska
niem statusu 

prawnego 
środka 

płatniczego (ii ) 

Po uzyskaniu 
statusu 

prawnego 
środka 

płatniczego (ii ) 

1.11 Banknoty zwrócone do KBC 

3.4 Tak Tak Tak (iii ) Tak Kompletne 
(kat. 1) 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

1.11.1 Banknoty otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od 
klientów spoza strefy euro (iv ) 

Brak Tak Tak Tak (iii ) Tak 
wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

1.12 Banknoty przekazane z podmiotów prowadzących 
systemy banknotów na zlecenie do KBC 

3.5 Tak Tak Tak (iii ) Tak Kompletne 
(kat. 1) 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

1.13 Banknoty przekazane z banków prowadzących 
poszerzone depozyty powiernicze do KBC 

3.6 Tak Tak Tak (iii ) Tak 

Tak 
(banki prowadzące posze

rzone depozyty powiernicze 
zdefiniowane dla okresu 

sprawozdawczego sprawoz
dającego KBC) 

wywołane przez 
zdarzenie doty

czące danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

(i ) Odpowiednik wskazuje, czy pozycja danych miesięcznych istnieje. »Brak« wskazuje, że dana pozycja danych przekazywana jest codziennie, ale nie comiesięcznie. 
(ii ) »Kompletne (kat. 1)« oznacza, że wymagane są wszystkie kombinacje serii/nominału. »Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych« oznacza, że nie przekazuje się kombinacji serii/nominału niemających wartości. 
(iii ) Podział na serię i wariant dla mieszanych wiązek albo mieszanych paczek zawierających banknoty z różnych serii lub odmian może być określany metodami statystycznymi. 
(iv ) Objęte sprawozdaniem na zasadach dobrowolności. Oparte na szacunkach. 

Uzasadnienie: Banknoty zwracane od społeczeństwa do KBC i banknoty przekazane z podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie i banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do 
KBC dają kompletny przegląd ilości banknotów zwracanych do zasobów KBC.
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Tabela 4 

Dane dzienne dotyczące krajowej emisji netto banknotów euro 

Pozycja danych 
Odpowiednik wśród 

pozycji danych 
miesięcznych (i ) 

Sprawozda
jący KBC 

Okres spra
wozdawczy 

Seria/ 
odmiana Nominał Prawny środek 

płatniczy (ii ) 

Przed uzyskaniem 
statusu prawnego 

środka 
płatniczego (ii ) 

Po uzyskaniu 
statusu prawnego 

środka 
płatniczego (ii ) 

1.14 Krajowa emisja banknotów netto Brak Tak Tak Tak (iii ) Tak Kompletne (kat. 1) wywołane 
przez zdarzenie 

dotyczące 
danych 

(i ) Odpowiednik wskazuje, czy pozycja danych miesięcznych istnieje. »Brak« wskazuje, że dana pozycja danych przekazywana jest codziennie, ale nie comiesięcznie. 
(ii ) »Kompletne (kat. 1)« oznacza, że wymagane są wszystkie kombinacje serii/nominału. »Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych« oznacza, że nie przekazuje się kombinacji serii/nominału niemających wartości. 
(iii ) Podział na serię i wariant dla mieszanych wiązek albo mieszanych paczek zawierających banknoty z różnych serii lub odmian może być określany metodami statystycznymi. 

Uzasadnienie: Wiedza o krajowej emisji netto przez KBC i wielkości obiegu na poziomie Eurosystemu ma kluczowe znaczenie. Jako że informacji tych nie da się obliczyć na podstawie pozycji danych dziennych, 
tak jak na podstawie pozycji danych miesięcznych, pozycja danych »krajowa emisja banknotów netto« musi zostać obliczona i przekazana do CIS 2 przez KBC. 

2. Monety (tylko dla nowych państw członkowskich przystępujących do strefy euro) 

Tabela 5 

Dane dzienne dotyczące monet euro 

Pozycja danych 

Odpo
wiednik 
wśród 

pozycji 
danych 

miesięcz
nych (i ) 

Sprawozda
jący KBC 

Okres spra
wozdawczy 

Seria/ 
odmiana Nominał Podmiot Prawny środek 

płatniczy (ii ) 

Przed uzyska
niem statusu 

prawnego 
środka 

płatniczego (ii ) 

Po uzyskaniu 
statusu praw
nego środka 

płatniczego (ii ) 

Wartość na podmiot 

2.1 Krajowa emisja netto monet 
przeznaczonych do obiegu 1.1 Tak Tak Tak Tak 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

2.2 Zapasy monet 2.1 Tak Tak Tak Tak Tak 
(tylko KBC) 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

Tylko dla podmiotu = 
KBC, jeżeli zdefiniowany 

jako dostawca danych 
dotyczących zapasów 

monet
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Pozycja danych 

Odpo
wiednik 
wśród 

pozycji 
danych 

miesięcz
nych (i ) 

Sprawozda
jący KBC 

Okres spra
wozdawczy 

Seria/ 
odmiana Nominał Podmiot Prawny środek 

płatniczy (ii ) 

Przed uzyska
niem statusu 

prawnego 
środka 

płatniczego (ii ) 

Po uzyskaniu 
statusu praw
nego środka 

płatniczego (ii ) 

Wartość na podmiot 

2.3 Monety wyemitowane do 
społeczeństwa 3.1 Tak Tak Tak Tak Tak 

(tylko KBC) 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

Tylko dla podmiotu = 
KBC, jeżeli zdefiniowany 

jako dostawca danych 
dotyczących zapasów 

monet 

2.4 Monety wycofane ze społeczeństwa 3.2 Tak Tak Tak Tak Tak 
(tylko KBC) 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

wywołane 
przez 

zdarzenie 
dotyczące 

danych 

Tylko dla podmiotu = 
KBC, jeżeli zdefiniowany 

jako dostawca danych 
dotyczących zapasów 

monet 

(i ) Odpowiednik wskazuje, czy pozycja danych miesięcznych istnieje. »Brak« wskazuje, że dana pozycja danych przekazywana jest codziennie, ale nie comiesięcznie. 
(ii ) »Kompletne (kat. 1)« oznacza, że wymagane są wszystkie kombinacje serii/nominału. »Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych« oznacza, że nie przekazuje się kombinacji serii/nominału niemających wartości. 

Uzasadnienie: Są to podstawowe informacje potrzebne do analizy codziennych zmian zapasów i obiegu monet w czasie wymiany pieniądza gotówkowego w państwach członkowskich przyjmujących euro. 
Wskazania dla nagłówków »podmiot«, »prawny środek płatniczy« i »wartość na podmiot« różnią się od kontroli poprawności stosowanych przy pozycjach danych miesięcznych. 

3. Pozycje danych obliczane przez aplikację 

Tabela 6 

Pozycje danych dziennych obliczane przez CIS 2 

Pozycja danych Obliczenie Sprawozdający KBC Okres 
sprawozdawczy Seria/odmiana Nominał 

3.1 Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów i banknotów 
nadających się do obiegu 

1.1 + 1.2 Tak Tak Tak Tak 

3.2 Zapasy logistyczne nowych banknotów i banknotów nadających się do 
obiegu 

1.3 + 1.4 Tak Tak Tak Tak 

3.3 Zapasy logistyczne i Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów 
i banknotów nadających się do obiegu 

1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 Tak Tak Tak Tak 

3.4 Wypływ banknotów z KBC 1.8 + 1.9 + 1.10 Tak Tak Tak Tak 

3.5 Wpływ banknotów do KBC 1.11 + 1.12 + 1.13 Tak Tak Tak Tak”
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ZAŁACZNIK VI 

„Glosariusz 

Glosariusz zawiera definicje terminów technicznych zawartych w załącznikach do niniejszych wytycznych. 

»Seria banknotów« oznacza liczbę nominałów banknotów euro określoną jako seria w decyzji EBC/2003/4 z dnia 
20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro ( 1 ) lub 
w późniejszym akcie prawnym EBC. Pierwsza seria banknotów euro wprowadzona do obiegu w dniu 1 stycznia 
2002 r. składa się z nominałów 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR oraz 500 EUR. Banknoty euro, 
które posiadają zmienioną specyfikację techniczną lub zmieniony wygląd (np. odmienny podpis dla każdego prezesa 
EBC), stanowią nową serię banknotów, tylko jeżeli tak zostały określone w nowelizacji decyzji EBC/2003/4 lub później
szym akcie prawnym EBC. 

»Banknoty w obiegu« oznaczają wszystkie banknoty euro wyemitowane przez Eurosystem oraz wprowadzone do 
obiegu przez KBC w określonym czasie; na potrzeby niniejszych wytycznych oznacza to również banknoty wprowadzone 
do obiegu przez podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz banki prowadzące poszerzone depozyty 
powiernicze. Jest to równe zagregowanej krajowej emisji netto banknotów euro. Należy podkreślić, że pojęcie 
»banknotów w obiegu« nie jest stosowane na poziomie krajowym, ponieważ nie można określić, czy banknoty wprowa
dzone do obiegu w jednym państwie członkowskim znajdują się w obiegu w tym państwie członkowskim lub czy nie 
zostały wycofane z obiegu do innego KBC, podmiotu prowadzącego system banknotów na zlecenie lub banku prowa
dzącego poszerzone depozyty powiernicze. 

»Odmiana banknotu« w ramach serii banknotów oznacza podserię składającą się z jednego lub więcej nominałów 
banknotu euro zawierającego ulepszone elementy bezpieczeństwa lub zmieniony wygląd. 

»Centrum gotówki« oznacza centralny zabezpieczony obiekt, w którym banknoty lub przeznaczone do obiegu monety 
euro podlegają obsłudze po przetransportowaniu z innych miejsc. 

»Monety przeznaczone do obiegu« oznaczają monety euro oznaczone jako będące prawnym środkiem płatniczym na 
terenie strefy euro zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów 
i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu ( 2 ). Pierwsza seria monet euro wprowadzona do 
obiegu w dniu 1 stycznia 2002 r. obejmuje nominały 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 
1 EUR oraz 2 EUR. Monety euro przeznaczone do obiegu obejmują monety o specjalnym wykończeniu lub jakości i/lub 
opakowaniu oraz monety pamiątkowe przeznaczone do obiegu. Te ostatnie z reguły upamiętniają wydarzenie lub osobę 
i są emitowane według wartości nominalnej przez ograniczony czas i w ograniczonych ilościach. 

»Podmioty emitujące monety« oznaczają jakiekolwiek podmioty, którym krajowy emitent monet euro powierzył 
zadanie wprowadzenia monet euro do obiegu, lub samego emitenta. Podmioty emitujące monety mogą obejmować 
KBC, mennice, skarb państwa, wyznaczone agencje publiczne oraz wyznaczone agencje prywatne. Te podmioty emitujące 
monety, z wyjątkiem KBC, są również określane jako »podmioty trzecie emitujące monety«. 

»Seria monet« oznacza liczbę nominałów monet euro określoną jako seria w rozporządzeniu (WE) nr 975/98 lub 
w późniejszym akcie prawa unijnego. Pierwsza seria monet euro wprowadzona do obiegu w dniu 1 stycznia 2002 r. 
składa się z nominałów 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR oraz 2 EUR. Monety 
euro, które posiadają zmienioną specyfikację techniczną lub zmieniony wygląd (np. zmiany w mapie Europy na wspólnej 
stronie), stanowią nową serię monet, tylko jeśli tak stanowi nowelizacja do rozporządzenia (WE) nr 975/98 lub 
późniejszy akt prawa unijnego. 

»Monety w obiegu« oznaczają zagregowaną krajową emisję netto monet euro przeznaczonych do obiegu (pozycja 
danych 1.1). Należy podkreślić, że pojęcie »monet w obiegu« nie jest stosowane na poziomie krajowym, ponieważ nie 
można określić, czy monety wprowadzone do obiegu w uczestniczącym państwie członkowskim znajdują się tam 
w obiegu oraz czy nie zostały wycofane z obiegu do podmiotów emitujących monety w innym uczestniczącym państwie 
członkowskim. Kolekcjonerskie monety euro nie są uwzględniane, gdyż monety takie stanowią prawny środek płatniczy 
tylko w państwie członkowskim ich emisji. 

»Monety kolekcjonerskie« oznaczają monety euro stanowiące prawny środek płatniczy tylko w uczestniczącym 
państwie członkowskim ich emisji i które nie są przeznaczone do obiegu. Ich wartość nominalna, wizerunek, wielkość 
oraz waga różnią się od monet euro znajdujących się w obiegu i mogą przez to zostać łatwo odróżnione od monet euro 
znajdujących się w obiegu. Monety kolekcjonerskie oznaczają również monety wykonane z metali szlachetnych ( 3 ). 

»Monety wytworzone« oznaczają monety euro przeznaczone do obiegu, które zostały: (i) wyprodukowane przez 
mennice z odpowiednią stroną narodową; (ii) dostarczone do podmiotów emitujących monety w uczestniczącym 
państwie członkowskim; oraz (iii) zarejestrowane w systemie obsługi gotówki w danego podmiotu emitującego monety. 
Odpowiednio znajduje to również zastosowanie do kolekcjonerskich monet euro.
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( 1 ) Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 6. 
( 3 ) Monety sprzedawane w charakterze inwestycji w metale szlachetne nazywane są bulionem (bullion coins) lub monetami inwestycyjnymi 

(investment coins). Z reguły są one wybijane w zależności od poziomu popytu na rynku i nie wyróżniają się one szczególnym 
wykończeniem lub jakością. Monety takie są wyceniane zgodnie z aktualną ceną rynkową dla metalu, z którego się składają, powięk
szonego o niewielkie koszty wybicia, które obejmują koszty produkcji, koszty promocji oraz nieznaczny zysk.



»Nominał« oznacza wartość nominalną banknotu lub monety euro, określoną dla banknotów w decyzji EBC/2003/4 lub 
w późniejszym akcie prawnym EBC, a dla monet w rozporządzeniu (WE) nr 975/98 lub w późniejszym akcie prawa 
unijnego. 

»Strategiczne Zapasy Eurosystemu« (Eurosystem Strategic Stock, ESS) oznaczają zapasy nowych i nadających się do 
obiegu banknotów euro przechowywanych przez określone KBC w celu pokrycia popytu na banknoty euro, który nie 
może zostać pokryty z zapasów logistycznych ( 1 ). 

»Program poszerzonych depozytów powierniczych« (extended custodial inventory, ECI) lub »program ECI« oznacza 
program składający się z postanowień umownych pomiędzy EBC, KBC a indywidualną instytucją kredytową (»bank 
prowadzący poszerzone depozyty powiernicze«), na podstawie których KBC: (i) dostarcza bankowi prowadzącemu posze
rzone depozyty powiernicze banknoty euro, które są przez niego przechowywane w depozycie poza Europą w celu 
wprowadzenia ich do obiegu; oraz (ii) uznaje rachunki banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze warto 
ścią banknotów, które zostają zdeponowane przez ich klientów, sprawdzone co do autentyczności i zdolności obiegowej, 
przechowywane w depozycie oraz o których zawiadomiono EBC. Banknoty przechowywane w depozycie przez banki 
prowadzące poszerzone depozyty powiernicze, w tym banknoty będące w przewozie pomiędzy KBC a bankami prowa
dzącymi poszerzone depozyty powiernicze, są w pełni objęte zabezpieczeniem do chwili ich wprowadzenia do obiegu 
przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze lub zwrotu do KBC. Banknoty przetransportowane z KBC do 
banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze stanowią część wytworzonych banknotów KBC (pozycja 
danych 1.1). Banknoty przechowywane w depozycie przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze nie 
stanowią części krajowej emisji banknotów netto KBC. 

»Banknoty nadające się do obiegu« oznaczają: (i) banknoty euro, które zostały zwrócone do KBC i które nadają się do 
obiegu zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym przetwarzania banknotów przez KBC; lub (ii) banknoty 
euro, które zostały zwrócone do instytucji kredytowych, w tym podmiotów prowadzących systemy banknotów na 
zlecenie oraz banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, i które nadają się do obiegu zgodnie ze mini
malnym standardami dla sortowania banknotów określonymi w decyzji EBC/2010/14 z dnia 16 września 2010 r. 
w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro ( 2 ). 

»Zapasy logistyczne« oznaczają ogół zapasów wszystkich nowych i nadających się do obiegu banknotów euro, które nie 
stanowią strategicznych zapasów Eurosystemu, przechowywane przez KBC oraz dla celów niniejszych wytycznych przez 
podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze ( 1 ). 

»Krajowa emisja brutto« w odniesieniu do monet euro oznacza monety euro przeznaczone do obiegu lub kolekcjoner
skie monety euro, które zostały wyemitowane przez emitenta prawnego w uczestniczącym państwie członkowskim (tzn. 
monety, których wartość nominalna została zapisana w dobro na rachunku emitenta prawnego), niezależnie od tego, czy 
monety te znajdują się w posiadaniu KBC, przyszłego KBC Eurosystemu, podmiotu trzeciego emitującego monety lub 
społeczeństwa. 

Dla monet przeznaczonych do obiegu, krajowa emisja brutto = krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu 
(pozycja danych 1.1.) + zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu przetrzymywanych przez podmioty 
emitujące monety (pozycja danych 5.1) + transfery monet przeznaczonych do obiegu od chwili ich wprowadzenia 
(zbiorcza pozycja danych 4.1) — wpływy monet przeznaczonych do obiegu od chwili ich wprowadzenia (zbiorcza 
pozycja danych 4.2). 

Dla monet kolekcjonerskich, krajowa emisja brutto = krajowa emisja monet kolekcjonerskich (wartość) (pozycja danych 
1.3) + wartość zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich przetrzymywanych przez podmioty emitujące monety 
(pozycja danych 5.3). 

»Krajowa emisja netto banknotów« oznacza wielkość banknotów euro wyemitowanych i wprowadzonych do obiegu 
przez pojedynczy KBC w określonym czasie (np. na koniec okresu sprawozdawczego), włączając w to wszystkie banknoty 
euro wprowadzone do obiegu przez wszystkie krajowe podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz 
wszystkie krajowe banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez dany KBC. Banknoty przeka
zane do innych KBC lub przyszłych KBC Eurosystemu są wyłączone. Krajowa emisja netto banknotów może zostać 
obliczona przy zastosowaniu albo (i) metody zapasów, która wykorzystuje tylko dane dotyczące zapasów odnoszące się 
do określonego momentu w czasie; lub (ii) metody przepływów, która agreguje dane dotyczące przepływów od daty 
wprowadzenia banknotów do określonego momentu w czasie (np. na koniec okresu sprawozdawczego). 

Metoda zapasów: krajowa emisja netto = banknoty wytworzone (pozycja danych 1.1) — zapasy banknotów wytwo
rzonych (pozycje danych 2.1 do 2.15) — zniszczone banknoty wytworzone (pozycje danych 1.2 oraz 1.3). 

Metoda przepływów: krajowa emisja netto = banknoty wytworzone wyemitowane przez KBC (w tym banknoty wprowa
dzone do obiegu przez podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz banki prowadzące poszerzone 
depozyty powiernicze) od ich wprowadzenia (zbiorcze pozycje danych 3.1, 3.9 oraz 3.13) – banknoty wytworzone 
zwrócone do KBC (w tym banknoty zwrócone do podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie oraz 
banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze) od ich wprowadzenia (zbiorcze pozycje danych 3.1, 3.9 
oraz 3.14). 

»Nowe banknoty« oznaczają banknoty euro, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obiegu przez KBC, podmioty 
prowadzące systemy banknotów na zlecenie lub banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze, lub objęte zaopat
rzeniem wstępnym przez przyszłe KBC Eurosystemu.
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( 1 ) Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym zarządzania zapasami banknotów. 
( 2 ) Dz.U. L 267 z 9.10.2010, s. 1.



»System banknotów na zlecenie lub podobny« (notes-held-to-order or similar scheme) lub »system NHTO« oznacza 
system składający się z indywidualnych postanowień umownych pomiędzy KBC a jednym lub większą ilością podmiotów 
(»podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenie«) w uczestniczącym państwie członkowskim danego KBC, na 
podstawie których KBC: (i) dostarcza do podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie banknoty euro, które 
są przechowywane przez nie w depozycie poza pomieszczeniami KBC w celu wprowadzenia ich do obrotu; oraz 
(ii) uznaje albo obciąża bezpośrednio rachunki w KBC podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie lub 
instytucji kredytowych będących klientami podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie prowadzących 
o wartość banknotów, które zostają zdeponowane w pomieszczeniach depozytowych albo wycofane z tych pomieszczeń 
przez podmioty prowadzące systemy banknotów na zlecenia lub przez ich klientów z zawiadomieniem KBC. Banknoty 
przetransportowane z KBC do podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie stanowią część wytworzonych 
banknotów KBC (pozycja danych 1.1). Banknoty przetrzymywane w depozycie przez podmioty prowadzące systemy 
banknotów na zlecenie nie stanowią części krajowej emisji banknotów netto KBC. 

»Społeczeństwo« w odniesieniu do emisji monet euro oznacza wszystkie podmioty oraz członków społeczeństwa 
innych niż podmioty emitujące monety w (przyszłych) uczestniczących państwach członkowskich. 

»Zestaw startowy« oznacza paczkę zawierającą określoną liczbę monet euro przeznaczonych do obiegu o różnych 
nominałach, określonych przez właściwe władze krajowe, w celu zaopatrzenia wtórnego społeczeństwa w przyszłym 
uczestniczącym państwie członkowskim. 

»Banknoty nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia« oznaczają: (i) banknoty euro, które zostały 
zwrócone do KBC, ale które nie nadają się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z odrębnym aktem 
prawnym EBC dotyczącym sprawdzania banknotów przez KBC; lub (ii) banknoty euro, które zostały zwrócone do 
instytucji kredytowych, w tym do podmiotów prowadzących systemy banknotów na zlecenie oraz do banków prowa
dzących poszerzone depozyty powiernicze, ale które nie nadają się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie 
z minimalnymi standardami sortowania banknotów określonymi w decyzji EBC/2010/14. 

»Niesprawdzone banknoty« oznaczają: (i) banknoty euro, które zostały zwrócone do KBC, ale których jakość 
i autentyczność nie zostały sprawdzone zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym sprawdzania banknotów 
przez KBC; lub (ii) banknoty euro, które zostały zwrócone do instytucji kredytowych, w tym do podmiotów prowa
dzących systemy banknotów na zlecenie oraz do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, ale których 
jakość i autentyczność nie zostały sprawdzone zgodnie z decyzją EBC/2010/14.”
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