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Komunikat 

z Posiedzenia Plenarnego  

Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 

w dniu 21 listopada 2008 r.  
 

 

 

W dniu 21 listopada 2008 r. odbyło się trzecie plenarne posiedzenie Koalicji na Rzecz 

Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Adam Tochmański, Przewodniczący Prezydium Koalicji, 

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. 

 

Podczas posiedzenia Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności: 

1) zapoznała się ze stanem prac nad „Strategią rozwoju obrotu bezgotówkowego w 

Polsce na lata 2009-2013”, której podstawowe założenia zostały przyjęte na 

posiedzeniu Koalicji w dniu 29 maja 2008 r., 

2) została poinformowana o treści pierwszej części „Strategii rozwoju obrotu 

bezgotówkowego w Polsce na lata 2009- 2013”, obejmującej: 

a) charakterystykę obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. 

b) diagnozę stanu obrotu bezgotówkowego i gotówkowego w Polsce. 

c)  aspekty międzynarodowe obrotu bezgotówkowego. 

d) analizę SWOT obrotu bezgotówkowego, 

e) wizję obrotu bezgotówkowego w 2013 r., 

f) mapę Strategii, 

3) zapoznała się z harmonogramem dalszych prac nad Strategią. 
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Koalicja przyjęła powyższe informacje i wyraziła podziękowanie Prezydium Koalicji, 

przedstawicielom Narodowego Banku Polskiego i Związku Banków Polskich oraz 

członkom grup roboczych przy Koalicji, w szczególności Grupy Roboczej ds. Programu 

Obrotu Bezgotówkowego, za podjęte prace nad przygotowaniem Strategii.  

Koalicja zaakceptowała szczegółową strukturę „Strategii rozwoju obrotu 

bezgotówkowego w Polsce na lata 2009- 2013”, a w jej ramach w szczególności 

przedstawione propozycje: 

- wizji obrotu bezgotówkowego w 2013 r., 

 - celu głównego Strategii, 

- 6 szczegółowych celów strategicznych, 

- 22 działań realizujących cele strategiczne. 

Przyjętą strukturę Strategii zawiera załącznik do komunikatu. 

 

Koalicja przyjęła do wiadomości informację, że druga część Strategii, zawierająca opis 

celów strategicznych oraz działań służących ich realizacji, jest w trakcie finalizacji, oraz 

że całość dokumentu Strategii zostanie przekazana Członkom Koalicji do pisemnych 

konsultacji w grudniu br.  

 

Koalicja zaakceptowała harmonogram dalszych prac nad Strategią, tj.: 

- przygotowanie drugiej części Strategii do dnia 8 grudnia 2008 r., 

- przedstawienie Strategii na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 

grudnia 2008 r., 

- pisemne konsultacje Strategii z Członkami Koalicji w grudniu 2008 r., 

- przedstawienie Strategii w styczniu 2009 r. Zarządowi Związku Banków Polskich, a 

następnie Zarządowi Narodowego Banku Polskiego. 

i upoważniła Prezydium do dalszych działań mających na celu ukończenie prac nad 

Strategią i przekazanie jej w I kwartale 2009 r. Członkom Koalicji i Radzie Ministrów.  

 

Koalicja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 1 kwietnia 2009 r. 

 

 


