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Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020 - mapa Programu 

Informacja o realizacji „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020” w 2014 r.  

Cel główny: Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego 
w Polsce 

 

Cel szczegółowy 1: 

 

 Ograniczenie wykluczenia 
finansowego 

Działania 1.1 - 1.3 

 

Cel szczegółowy 2: 

  Przełamanie barier 
mentalnościowych oraz 
zmiana przyzwyczajeń 

płatniczych konsumentów, 
przedsiębiorstw i instytucji 

publicznych w kierunku 
większego korzystania z 
obrotu bezgotówkowego 

Działania 2.1 – 2.4 

 

Cel szczegółowy 3:  

Upowszechnienie 
infrastruktury płatniczej 

oraz sieci akceptacji 
bezgotówkowych 

instrumentów 
płatniczych 

Działania 3.1 – 3.7 

 

Cel szczegółowy 4: 

 Zapewnienie 
bezpieczeństwa i 

efektywności elektronicznych 
instrumentów płatniczych 

Działania 4.1 – 4.5 

 

Cel szczegółowy 5: 

 Zwiększenie 
konkurencyjności na rynku 

usług płatniczych i 
rozliczeniowych 

Działania 5.1 – 5.2 

3 



■ 1 cel główny – Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce  

■ 5 celów szczegółowych 

■ 21 działań, w tym: 

 10 działań kierowanych wyłącznie do podmiotów spoza sektora 
rządowego, 

 7 działań skierowanych zarówno do Rządu, jak i pozostałych podmiotów, 

 4 działania skierowane wyłącznie do Rządu, 

■ 110 szczegółowych czynności, z czego: 

 75 adresowanych jest do sektora pozarządowego, 

 35 skierowanych jest do Rządu, instytucji rządowych i publicznych, 

w tym 8 czynności wspólnych. 
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Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020  



■ Wstęp  

■ Część I      Informacja o realizacji celu głównego i celów szczegółowych na koniec 2014 r.  

 1. Cel główny  - Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce   

 2. Cel szczegółowy nr 1 -  Ograniczenie wykluczenia finansowego  

 3. Cel szczegółowy nr 2 - Przełamanie barier mentalnościowych oraz zmiana przyzwyczajeń  

                                          płatniczych konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych  

                      w kierunku większego korzystania z obrotu bezgotówkowego  

 4. Cel szczegółowy nr 3 - Upowszechnienie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji  

                      bezgotówkowych instrumentów płatniczych 

 5. Cel szczegółowy nr  4  - Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych  

                        instrumentów płatniczych, poszerzenie ich oferty oraz rozwój  

                        innowacyjnych instrumentów płatniczych   
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Spis treści   

 



 

■ Część II  Informacja o realizacji  działań zawartych w „Planie Operacyjnym na lata 2014-16” i w 

 „Rekomendacjach dla Rządu” w 2014 r.  

 1. Cel szczegółowy nr 1 -  Ograniczenie wykluczenia finansowego 

 2. Cel szczegółowy nr 2 -  Przełamanie barier mentalnościowych oraz zmiana przyzwyczajeń  
                          płatniczych konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych  
     w kierunku większego korzystania z obrotu bezgotówkowego 

 3. Cel szczegółowy nr 3 -   Upowszechnienie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji  
     bezgotówkowych instrumentów płatniczych 

 4. Cel szczegółowy nr 4 -   Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych instrumentów 
   płatniczych, poszerzenie ich oferty oraz rozwój innowacyjnych instrumentów 
   płatniczych   

 5. Cel szczegółowy nr 5 -   Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług płatniczych i rozliczeniowych  
 

■ Część III   Wnioski 
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Spis treści – cd.   

 



Lp. 

Wskaźnik 
Wartość bazowa 

wskaźnika 

Zakładana 

wartość wskaźnika w 

roku docelowym 

 

Częstotliwość pomiaru 

wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

na koniec 2014r. 
Uwagi 

1 Udział procentowy 

obiegu pieniądza 

gotówkowego w 

agregacie podaży 

pieniądza M1 

21,1% 18,3% raz w roku 21,4% Wartość 

bazowa - grudzień 

2012 r. 

2 Udział procentowy 

płatności 

bezgotówkowych w 

ogólnej liczbie płatności 

detalicznych osób 

fizycznych 

18% 36 - 44% 2016 r. 

2020 r. 

brak 

danych 

Wskaźnik 

zostanie obliczony 

podczas badania w 

2016 r. 

3 Liczba osób 

powyżej 18 roku życia  

posiadających rachunki w 

porównaniu do ogólnej 

liczby osób w tym wieku 

77% 84%-90% I połowa 2015 r. 

I połowa 2017 r. 

II połowa 2020 r. 

87% Wynik 

uzyskany w badaniu 

postaw Polaków 

wobec obrotu 

bezgotówkowego 

przeprowadzonego 

przez prof. Dominikę 

Maison we wrześniu 

2013 r. 

4 Liczba 

prowadzonych rachunków 

na 1 mieszkańca 

1,08 1,19 raz w roku 1,11 Dane NBP 

5 Indeks 

korzystania z obrotu 

bezgotówkowego 

28 56 2016 r. 

2020 r. 

36 Wynik 

uzyskany w badaniu 

postaw Polaków 

wobec obrotu 

bezgotówkowego 

przeprowadzonego 

przez prof. Dominikę 

Maison we wrześniu 

2013 r. 
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Cel główny  - Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce   
Tabela nr 1. Wskaźniki monitorowania celu głównego 
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 Lp. 

Wskaźnik 
Wartość bazowa 

wskaźnika 

Zakładana 

wartość wskaźnika 

w roku docelowym 

Częstotliwość pomiaru 

wskaźnika Wartość 

wskaźnika na koniec  

2014r. 

Uwagi 

1. Udział procentowy liczby osób powyżej 65 roku życia 

posiadających rachunki 
43% 70% I połowa 2015 r. 

I połowa 2017 r. 

II połowa 2020 r. 

73% Wynik uzyskany w badaniu postaw 

Polaków wobec obrotu bezgotówkowego 

przeprowadzonego przez prof. Dominikę 

Maison we wrześniu 2013 r. 

2. Udział procentowy liczby osób w przedziale wiekowym 18-

24 lata posiadających rachunki 
70% 90% I połowa 2015 r. 

I połowa 2017 r. 

II połowa 2020 r.  

79% Wynik uzyskany w badaniu postaw 

Polaków wobec obrotu bezgotówkowego 

przeprowadzonego przez prof. Dominikę 

Maison we wrześniu 2013 r.  

3. Udział procentowy gospodarstw domowych o łącznych 

dochodach miesięcznych poniżej 1300 zł netto posiadających 

rachunki 

59% 75% I połowa 2015 r. 

I połowa 2017 r. 

II połowa 2020 r.  

brak danych  Wskaźnik zostanie obliczony 

podczas badania w 2015 r. 

4. Udział procentowy mieszkańców wsi i miast poniżej 20 tys. 

mieszkańców posiadających rachunki : 

- wieś 

- małe miasta 

    

72% 

79% 

      

84% 

89% 

I połowa 2015 r. 

I połowa 2017 r. 

II połowa 2020 r.  

brak danych Wskaźnik zostanie obliczony 

podczas badania w 2015 r. 

5. Udział procentowy liczby wypłat wynagrodzeń na rachunki 

w relacji do całości wypłat wynagrodzeń 
88% 95% I połowa 2015 r. 

I połowa 2017 r. 

II połowa 2020 r. 

brak danych Wskaźnik zostanie obliczony 

podczas badania w 2015 r. 

6. Udział procentowy świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS 

wypłaconych bezgotówkowo 
61% 80% raz w roku 64,7% Dane z ZUS 

7. Udział procentowy świadczeń z KRUS wypłaconych 

bezgotówkowo  
44% 70% raz w roku brak danych Dane z KRUS 

8. Udział procentowy wypłat świadczeń rodzinnych w formie 

bezgotówkowej 
68% 80% 2016 r.  

2020 r. 
brak danych Wskaźnik zostanie obliczony 

podczas badania w 2016 i 2020 roku. 

Tabela nr 2 – Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 1 



 

Tabela nr 3. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 2   
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Cel szczegółowy nr 2 – Przełamanie barier mentalnościowych oraz zmiana 

przyzwyczajeń płatniczych konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych 

w kierunku większego korzystania z obrotu bezgotówkowego 

 

Lp 

Wskaźnik 

Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Zakładana 

wartość 

wskaźnika w 

roku 

docelowym 

Częstotliwość 

pomiaru wskaźnika Wartość 

wskaźnika na 

koniec 2014r.  

Uwagi 

1. Indeks zaufania do 

obrotu bezgotówkowego 

57  75 2016 r.  

2020 r. 

59 Wynik uzyskany w 

badaniu postaw Polaków 

wobec obrotu 

bezgotówkowego 

przeprowadzonego przez 

prof. Dominikę Maison we 

wrześniu 2013 r. 

2. Poziom zaufania 

społeczeństwa do sektora 

bankowego  

65% 75%  raz w roku brak 

danych 

Wartość bazowa wg 

wyników badania CBOS z 

X.2012 r.  
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Cel szczegółowy nr 3 – Upowszechnienie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji 

bezgotówkowych instrumentów płatniczych 

  

 Lp. 

Wskaźnik 

Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Zakładana 

wartość 

wskaźnika w 

roku 

docelowym 

Częstotliwość 

pomiaru wskaźnika Wartość 

wskaźnika na 

koniec 2014r.  

Uwagi 

1. Liczba punktów akceptujących 

karty płatnicze lub inne  bezgotówkowe 

instrumenty płatnicze 

237 tys.  475 tys. raz w roku 305 tys.  dane NBP 

2. Odsetek punktów akceptujących 

karty płatnicze lub inne  bezgotówkowe 

instrumenty płatnicze 

19% 40%  raz w roku 20% Wyniki 

badania rynku 

płatności 

detalicznych w 

Polsce dra 

Michała 

Polasika z 2013 
3. Liczba terminali akceptujących 

płatności bezgotówkowe  

290 tys. 500 tys. raz w roku 398 tys.  dane NBP 

4. Liczba punktów dostępu do gotówki 64,3 tys.  150,5 tys. raz w roku 107 tys. dane NBP 

5. Średnia wartość opłat akceptanta 

(MSC) 
 1,8-1,9%  Średnia 

UE 

raz w roku 0,9 -

0,97% 

Badanie 

IPSOS  

Tabela nr 4. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 3   



Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  w Polsce na lata 2014-2020 zakłada 

realizację celu głównego w średniookresowym, siedmioletnim horyzoncie czasowym.  

Cel główny, jakim jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce, ma zostać 

osiągnięty dzięki realizacji pięciu celów szczegółowych, na którą składają się 

poszczególne działania i czynności zaproponowane w Programie, które w ramach 

„Planu Operacyjnego na lata 2014-2016” zostały rozpisane na okres trzech lat.  

Trudno jest, po upływie zaledwie 1 roku, w pełni podsumować wyniki, jakie planuje się 

zrealizować długofalowo.  

Zgodnie z Programem, monitorowanie jego ma następować w okresach rocznych.  

Tym niemniej, wydaje się, że na podstawie informacji uzyskanych za  2014 r. od 

szerokiego zakresu podmiotów, nie tylko tych będących Członkami Koalicji, można 

pokusić się o następujące cząstkowe oceny i wnioski: 
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Część III – Wnioski   
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Cel szczegółowy nr 4 – Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych instrumentów 

płatniczych, poszerzenie ich oferty oraz rozwój innowacyjnych instrumentów płatniczych 

  

 Lp. 

Wskaźnik 

Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Zakładana 

wartość 

wskaźnika w 

roku docelowym 

 

Częstotliwość 

pomiaru wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika na 

koniec 2014 r.  

Uwagi 

1. Udział procentowy liczby operacji 

oszukańczych w stosunku do liczby transakcji 

bezgotówkowych dokonanych kartami 

płatniczymi  

0,005% Utrzymanie 

wskaźnika na 

poziomie nie 

niższym niż 

obecny  

raz w roku 0,004% Dane NBP  

(wydawcy 

kart płatniczych)  

2. Udział procentowy wartości operacji 

oszukańczych w stosunku do wartości 

transakcji bezgotówkowych dokonanych 

kartami płatniczymi 

0,02% Utrzymanie 

wskaźnika na 

poziomie nie 

niższym niż 

obecny 

raz w roku 0,02% Dane NBP  

(wydawcy 

kart płatniczych) 

Tabela nr 5. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 4   



1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego  

3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny  

4. Bank Pekao S.A.   

5. Diners Club Polska 

6. eService S.A. 

7. Euronet 

8. ING Bank Śląski S.A. 

9. Krajowy Fundusz Kapitałowy 

10. Komisja Nadzoru Finansowego  

11. Komitet Agentów Rozliczeniowych  

12. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

13. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 

14. MasterCard  Europe 

15. Medien Service 

16. Ministerstwo Edukacji Narodowej  

17. Ministerstwo Finansów 
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Podmioty, których informacje o podjętych działaniach mających na celu realizację  

PROB  zostały uwzględnione w Informacji  

    

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

3. Ministerstwo Sprawiedliwości  

4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

6. Ministerstwo Środowiska  

7. Narodowy Bank Polski 

8. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

9. PKO BP S.A. 

10. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji  

11. Polski Standard Płatności Sp. z o.o. 

12. Urząd Komunikacji Elektronicznej  

13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

14. VISA Europe Services Inc.  

15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

16. Związek Banków Polskich    

17. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców  

 

 



Wartość bardzo wielu wskaźników wykorzystywanych do monitorowania realizacji 

zarówno celu głównego, jak i poszczególnych celów szczegółowych, wykazuje 

oczekiwany kierunek zmian, co jest zjawiskiem pozytywnym. W przypadku niektórych 

wskaźników realizacji celu głównego oraz realizacji celów szczegółowych, osiągnięta 

przez nie wartość na koniec 2014 r. lub najbardziej aktualna wartość danego 

wskaźnika, późniejsza od jego wartości bazowej, mieści się już obecnie na poziomie 

zaplanowanym do osiągnięcia w roku docelowym (2020 r.) lub wręcz jest od tych 

wartości docelowych wyższa.  

Tym niemniej jest grupa wskaźników, których zmiany w 2014 r. są albo odwrotne od 

oczekiwanych tendencji, albo niewielkie, nie rokując osiągnięcia w roku 2020 poziomu 

docelowego.  
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Część III – Wniosek 1   

 



Szczegółowa analiza uzyskanych informacji o podjętych działaniach w 2014 r. w ramach "Planu 

Operacyjnego na lata 2014-2016" pozwala na stwierdzenie, że widoczne jest duże zaangażowanie 

wielu podmiotów wchodzących w skład Koalicji w realizację przyjętego Programu.  

Szereg podmiotów i instytucji uczestniczących w Koalicji bądź rozpoczęło, bądź kontynuuje 

przedsięwzięcia wpisujące się w większość konkretnych działań zaplanowanych w ramach Programu.  

Wiele działań będzie rozpoczętych jeszcze w 2015 r., zgodnie z zaproponowanym harmonogramem. 

Na 75 czynności przewidzianych w "Planie Operacyjnym na lata 2014-2016" istnieje niewiele działań, 

których realizacja powinna mieć miejsce w 2014 r., a które albo nie zostały rozpoczęte (6 czynności), 

albo nie uzyskano informacji o ich realizacji od właściwych podmiotów (8 czynności), w tym również  

podmiotów spoza Koalicji, które zgodnie z Programem, miałyby je zrealizować.  

Istnieje też kilka czynności nierozpoczętych w 2014 r., których realizację zaplanowano jednak dopiero 

po 2014 r.  
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Część III – Wniosek 2   

 



Istnieje w „Planie Operacyjnym na lata 2014-2016” kilka czynności, które z uwagi na czynniki 
zewnętrzne stały się nieaktualne i wymagają skreślenia z Programu. Ponadto, niektóre podmioty 
uczestniczące w Koalicji zwróciły uwagę na fakt, że Program, przygotowywany w 2013 r., nie 
uwzględnia niektórych najnowszych zjawisk w zakresie obrotu bezgotówkowego oraz niektórych 
obszarów działań podejmowanych w ostatnim czasie w celu upowszechnienia obrotu 
bezgotówkowego.  

Powyższe dwa czynniki skłoniły w 2014 r. Koalicję do podjęcia decyzji o wcześniejszej niż w 2017 
roku modyfikacji Programu, co dokona się w 2015 r. przy okazji przygotowywania „Planu 
Operacyjnego na lata 2016-2018”. Warto wówczas uwzględnić takie nowe działania w Programie, aby 
zwiększyć jego kompleksowość i aby mógł być on pełniejszym „drogowskazem” w zakresie rozwoju 
obrotu bezgotówkowego w Polsce dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób.  

Za podjęciem takiego działania mogą również przemawiać nowe uwarunkowania regulacyjne 
(krajowe i unijne), potrzeba wykorzystania wyników najnowszych badań i analiz w zakresie obrotu 
bezgotówkowego, jak również widoczne na polskim rynku płatniczo-rozliczeniowym różne inicjatywy 
poszerzające zarówno zakres usług płatniczych na rynku polskim, jak i konkurencyjność na tym 
rynku. 
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Część III – Wniosek 3   

 



 

Informacje uzyskane od ministerstw i instytucji z szeroko rozumianego sektora 

rządowego świadczą o tym, że pewne działania, określone w „Rekomendacjach dla 

Rządu”, zostały podjęte w 2014 r. , przez sektor rządowy. Tym niemniej, dla pełniejszego 

rozwoju obrotu bezgotówkowego Koalicja widzi potrzebę podjęcia przez organy i 

jednostki administracji publicznej intensywniejszych działań, mających na celu realizację 

Programu oraz ich lepszej koordynacji.  
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Część III – Wniosek 4 

 



 

 

 Dziękuję Państwu za uwagę 
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