
Cel szczegó³owy 1:
Zmniejszenie kosztów 
zwi¹zanych z obs³ug¹ kasow¹
i obiegiem gotówki

Dzia³anie 1:
Usuniêcie barier regulacyjnych 
i wprowadzenie niezbêdnych 
zmian w obowi¹zuj¹cych 
przepisach prawnych

Dzia³anie 2:
Dzia³ania na rzecz 
zastêpowania kasowej obs³ugi 
oraz dokonywania i 
akceptowania p³atnoœci 
gotówkowych w instytucjach 
sektora publicznego oraz
w podmiotach gospodarczych, 
w szczeg. u masowych 
wierzycieli, przez p³atnoœci 
bezgotówkowe

Dzia³anie 3:
Dzia³ania maj¹ce na celu 
u³atwianie warunków 
funkcjonowania instrumentów 
dokonywania p³atnoœci
o niskiej wartoœci, w tym 
kwalifikowanych jako pieni¹dz 
elektroniczny.

Cel szczegó³owy 2:
Ograniczenie wykluczenia 
finansowego

Dzia³anie 1:
Usuniêcie barier regulacyjnych 
i wprowadzenie niezbêdnych 
zmian w obowi¹zuj¹cych 
przepisach prawnych

Dzia³anie 4:
Podjêcie dzia³añ maj¹cych na 
celu otwieranie i prowadzenie 
bezp³atnych lub tanich 
rachunków bankowych
i rozpoczêcie korzystania
z bezgot. instrumentów 
p³atniczych wœród osób
o niskich dochodach, 
nale¿¹cych do kategorii osób 
starszych (pow. 65 r. ¿ycia), 
mieszkañców mniejszych miast 
i wsi, osób niepe³nosprawnych 
i osób bezrobotnych, a tak¿e 
wœród m³odzie¿y pow. 13 r. 
¿ycia i studentów, 
nieposiadaj¹cych dot¹d 
rachunku bankowego.

Cel szczegó³owy 3:
Zwiêkszenie wykorzystania rachunków bankowych
i bezgotówkowych instrumentów p³atniczych oraz 
zmniejszenie kosztów bezgotówkowych us³ug 
p³atniczych

Dzia³anie 1:
Usuniêcie barier regulacyjnych i wprowadzenie 
niezbêdnych zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach 
prawnych

Dzia³anie 5:
Zwiêkszenie funkcjonalnoœci,  bezpieczeñstwa
i zakresu wykorzystywania rachunków bankowych, 
kart p³atniczych oraz innych bezgot. instrumentów 
p³atniczych

Dzia³anie 6:
Standaryzowanie i promowanie bankowoœci 
elektronicznej, dokonywania p³atnoœci za zakupy
w Internecie oraz innowacyjnych instrumentów 
p³atniczych 

Dzia³anie 7:
Upowszechnienie polecenia zap³aty jako 
efektywnej metody regulowania p³atnoœci masowych 

Dzia³anie 8:
Wypracowanie wspólnych standardów 
funkcjonowania kart miejskich oraz dzia³ania na rzecz 
rozwoju bezgotówkowego dokonywania mikrop³atnoœci 
w samorz¹dach lokalnych  

Dzia³anie 9:
Dostosowanie polityki cenowej banków za us³ugi 
zwi¹zane z obrotem bezgotówkowym do zwiêkszonej 
liczby osób i podmiotów korzystaj¹cych z tych us³ug

Dzia³anie 10:
Zmiana struktury op³at interchange dla szczególnych 
rodzajów akceptantów i p³atnoœci oraz dostosowanie 
tych op³at docelowo do poziomu œredniego w UE

Cel szczegó³owy 4:
Rozbudowa infrastruktury 
zwi¹zanej z obrotem 
bezgotówkowym

Dzia³anie 1:
Usuniêcie barier regulacyjnych 
i wprowadzenie niezbêdnych 
zmian w obowi¹zuj¹cych 
przepisach prawnych

Dzia³anie 11:
Rozwój infrastruktury bankowej 
i p³atniczej (bankomatów, 
terminali POS, Internetu)
w szczególnoœci w instytucjach 
publicznych oraz placówkach 
handlowo – us³ugowych z 
dominuj¹c¹ rol¹ mikrop³atnoœci 
w celu zaktywizowania obrotu 
bezgotówkowego, zw³aszcza 
wœród mieszkañców 
mniejszych miast i wsi.

Dzia³anie 12:
Zwiêkszenie bezpieczeñstwa
i zakresu funkcjonalnoœci 
bankomatów oraz umo¿liwienie 
bezp³atnego z nich 
korzystania przez klientów 
ka¿dego z banków

Dzia³anie 13:
Rozwój terminali 
samoobs³ugowych 
pozwalaj¹cych na dokonanie 
p³atnoœci w lokalach banków
z dostêpem przez 24 godziny 
(na wzór bankomatów) 

Cel szczegó³owy 5:
Pog³êbienie wiedzy o obrocie bezgotówkowym
i zwiêkszenie zaufania do niego

Dzia³anie 14:
Dzia³ania edukacyjne i promocyjne w zakresie obrotu 
bezgotówkowego skierowane do: dzieci, m³odzie¿y
i studentów, nauczycieli, spo³eczeñstwa, osób 
starszych, osób niepe³nosprawnych, osób o niskich 
dochodach lub bezrobotnych, przedstawicieli 
samorz¹dów lokalnych i regionalnych izb 
obrachunkowych, pracowników banków, 
œwiadczeniodawców (pracodawców), 
sprzedawców/akceptantów bezgotówkowych 
instrumentów p³atniczych

Dzia³anie 15:
Budowanie zaufania do gospodarki elektronicznej, 
bankowoœci elektronicznej i zakupów przez Internet 
oraz poszerzenie grona osób wykorzystuj¹cych 
Internet dla dokonywania p³atnoœci

Dzia³anie 16:
Uruchomienie bazy danych o ofertach banków
w zakresie warunków otwarcia i prowadzenia 
rachunków banków oraz wykorzystywania 
bezgotówkowych instrumentów p³atniczych,
w szczególnoœci dla ró¿nych grup osób, np. osób 
niepe³nosprawnych 

Dzia³anie 17:
Dzia³ania banków maj¹ce na celu upraszczanie 
procedur bankowych oraz bardziej przyjazne 
podejœcie bankowców do klienta, budowanie sta³ej 
relacji z klientem, pozyskiwanie zaufania i jego 
pog³êbianie

Dzia³anie 18:
Poszerzenie wiedzy wœród klientów banków na temat 
praw w zakresie bezgotówkowych instrumentów 
p³atniczych oraz bankowych us³ug p³atniczych 

Dzia³anie 19:
Przeprowadzenie pog³êbionych badañ w zakresie 
obrotu bezgotówkowego i upublicznienie ich wyników

Cel szczegó³owy 6:
Wspieranie krajowych
i miêdzynarodowych projektów
i programów

Dzia³anie 20:
Uwzglêdnienie dzia³añ maj¹cych 
na celu zwiêkszenie obrotu 
bezgotówkowego w krajowym 
planie przygotowania do 
przyst¹pienia Polski do strefy 
euro

Dzia³anie 21:
Wypracowanie efektywnych
i bezpiecznych instrumentów 
bezgotówkowych oraz 
przygotowanie odpowiedniej 
infrastruktury p³atniczej dla 
dokonywania wszelkiego rodzaju 
p³atnoœci przez kibiców 
uczestnicz¹cych w EURO 2012 

Dzia³anie 22:
Kontynuowanie prac maj¹cych 
na celu wprowadzenie 
standardów SEPA w sektorze 
bankowym 

Cel g³ówny: Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce


