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Wstęp  

 

W dniu 2 grudnia 2013 r. Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności (zwana dalej „Koalicją”) zatwierdziła „Program 

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020”, zwany dalej „Programem”, składający się z trzech dokumentów: 

część I - „Dokument Strategiczny”, określający m.in. cel główny oraz cele szczegółowe Programu,   

część II – „Plan Operacyjny na lata 2014 – 2016”, obejmujący planowane działania podmiotów rynkowych i pozarządowych, 

część III – „Rekomendacje dla Rządu”, obejmujący rekomendacje działań, kierowane do instytucji należących do szeroko rozumianego sektora 

rządowego. 

 

W pkt. 8 „Dokumentu Strategicznego” pt. „Sposób monitorowania Programu” przyjęto, iż: 

- zgodnie z decyzją Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, podjętą na X posiedzeniu plenarnym w dniu 28 listopada 2012 

r., monitorowanie stopnia realizacji części pozarządowej Programu ma być realizowane przez Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i 

Mikropłatności, 

- raz w roku, w oparciu o dostępne badania bądź dane, będzie sprawdzany poziom realizacji poszczególnych celów za pomocą wskaźników 

przypisanych każdemu z nich, 

- raporty te, monitorujące realizację Programu, posłużą do przygotowywania kolejnych planów operacyjnych, a także będą stanowiły podstawę 

do aktualizacji Programu, przewidzianej na rok 2017, 

- raporty roczne będą również przekazywane informacyjnie Radzie ds. Systemu Płatniczego (RSP), organowi opiniodawczo-doradczemu przy 

Zarządzie NBP. 

 

Zgodnie z decyzją Rady ds. Systemu Płatniczego, podjętą na posiedzeniu w kwietniu 2014 r., do „Planu rocznego pracy Rady ds. Systemu 

Płatniczego na rok 2014” i porządku obrad posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w grudniu 2014 r. wprowadzono, na wniosek Związku 

Banków Polskich, temat „Informacja o realizacji „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020” w  I półroczu 2014 r.”. 

Informacja ta została przygotowana w II półroczu 2014 r. w Narodowym Banku Polskim (NBP) na podstawie informacji uzyskanych od 15 
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Członków Koalicji i przyjęta przez Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności  na jej posiedzeniu plenarnym w dniu 27 

października 2014 r.  Wnioskami przyjętymi przez Koalicję, wynikającymi z powyższej informacji, były m.in.: 

- decyzja, aby kolejne sprawozdania z realizacji Programu były sporządzane już tylko w okresach rocznych, 

- decyzja, aby w 2015 r. przy okazji przygotowywania, zgodnie z dotychczasowymi założeniami, „Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2018”  

nastąpiła aktualizacja całego Programu, w tym „Dokumentu Strategicznego” i „Rekomendacji dla Rządu” z uwagi na powstanie nowych 

uwarunkowań i potrzeb od czasu przygotowania Programu w 2013 r. 

 

Poniższy materiał został przygotowany w NBP na podstawie danych o kształtowaniu się wskaźników monitorowania celów Programu, 

zebranych przez NBP,  oraz informacji o podjętych działaniach, uzyskanych od 32 podmiotów, w tym 19 członków Koalicji (listę ich zawiera 

załącznik do Informacji). Celem opracowania tej informacji jest przedstawienie danych faktograficznych obrazujących realizację Programu w  

2014 r., w tym poziomu wskaźników monitorowania celu głównego i celów szczegółowych oraz działań podjętych przez Członków Koalicji 

oraz inne podmioty dla realizacji tych celów. 

 

Informacja poniższa zostanie zaprezentowana Członkom Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności  na jej posiedzeniu 

plenarnym w dniu 18 maja 2015 r.  w celu jej zatwierdzenia, a następnie przedstawiona informacyjnie na posiedzeniu Rady ds. Systemu 

Płatniczego w dniu 15 czerwca 2015 r.  

 

Informacja składa się z trzech części: 

1) część pierwsza - Informacja o realizacji celu głównego i celów szczegółowych na koniec 2014 r., 

2)  część druga - Informacja o realizacji działań zawartych w „Planie Operacyjnym na lata 2014-2016” i w „Rekomendacjach dla Rządu”    

w 2014 r., 

3) część trzecia – Wnioski. 

 

 

 

 



5 

 

 

CZĘŚĆ I 

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

 

„Dokument strategiczny” określił jeden cel główny Programu: „Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce”   

oraz następujących pięć celów szczegółowych:  

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.  

 

Każdemu z powyższych celów, poza celem szczegółowym nr 5, przypisano w „Programie” kilka wskaźników monitorowania 

realizacji tych celów. Poniżej przedstawiono informacje o wszystkich przyjętych w Programie wskaźnikach monitorowania celu 

głównego i celów szczegółowych nr 1-4 wraz z: 

a) wynikającymi z Programu  informacjami o wartości bazowej wskaźnika (najczęściej na koniec 2012 r., jeżeli to było możliwe), 

zakładanej wartości wskaźnika w roku docelowym (2020 r.) oraz częstotliwości pomiaru wskaźnika, 

b) informacjami o wartości wskaźnika według stanu na koniec  2014 r., 

c) oceną możliwości osiągnięcia wskaźnika w roku docelowym.  
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Cel główny  - Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce 

 

Celem głównym Programu jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce. Realizacja celu głównego ma być mierzona za 

pomocą poniżej zaprezentowanych pięciu wskaźników pomiaru monitorowania, które mają określić poziom kilku najważniejszych 

mierników związanych z obrotem bezgotówkowym: udział gotówki w podaży pieniądza, udział gotówki w ogólnej liczbie płatności 

detalicznych, ubankowienie oraz poziom korzystania z obrotu bezgotówkowego. Stan realizacji celu głównego ilustrują wskaźniki 

zamieszczone w tabeli nr 1.  

 

Tabela nr 1. Wskaźniki monitorowania celu głównego  

 

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 

po raz kolejny w 2016 r. 

3 Liczba osób powyżej 18 

roku życia  posiadających 

rachunki w porównaniu do 

ogólnej liczby osób w tym 

77% 84%-90% I połowa 

2015 r. 

I połowa 

2017 r. 

87% Wynik uzyskany w badaniu 

postaw Polaków wobec 

obrotu bezgotówkowego 

przeprowadzonego przez 



7 

 

wieku II połowa 

2020 r. 

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. 

 

Ocena: 

1) Negatywnie należy ocenić wartość wskaźnika nr 1, który po dwóch latach  od momentu liczenia wskaźnika bazowego nie tylko nie 

zmniejszył się, jak zakładano, lecz lekko wzrósł. Biorąc pod uwagę długookresowe tendencje w zakresie zmian tego wskaźnika, nie jest 

jeszcze wykluczone osiągnięcie wartości wskaźnika w roku docelowym, ale staje się to zadaniem trudniejszym niż wydawało się w 

2013 r. przy konstruowaniu Programu. 

2) Należy pozytywnie ocenić wartość wskaźnika nr 3, który mieści się w zakresie zakładanej wartości wskaźnika w roku docelowym. 

Wskazać jednak należy, że w przypadku tego wskaźnika jego wysoką wartość powinny potwierdzić jeszcze inne badania empiryczne, 

planowane w 2015 r. 

3) W przypadku wskaźnika nr 4 wzrost jego wartości o 0,03  w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego w 2012  roku, a więc w 

ciągu dwóch lat, oznacza, że przy utrzymaniu takiej tendencji wzrostowej wartości tego współczynnika jest duże prawdopodobieństwo 

osiągnięcia w 2020 roku zakładanej wartości wskaźnika na poziomie 1,19. 

4) W przypadku wskaźnika nr 5 wzrost jego wartości o 8 punktów w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego w 2009  roku, a 

więc w ciągu 4 lat, oznacza, że przy utrzymaniu takiej tendencji wzrostowej wartości tego współczynnika, trudno będzie osiągnąć w 

2020 roku zakładaną wartość wskaźnika na poziomie 56. 
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1. Cel szczegółowy nr 1 –  Ograniczenie wykluczenia finansowego 

 

Stan realizacji celu szczegółowego nr 1 ilustrują wskaźniki zamieszczone w tabeli nr 2.  

 

Tabela nr 2. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 1   

 

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. 
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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. 

 

Ocena: 

1) Należy pozytywnie ocenić zmiany w zakresie wskaźnika nr 1, którego wartość za 2014 rok przekroczyła już zakładane wartości 

wskaźnika w roku docelowym. Wskazać jednak należy, że w przypadku tego wskaźnika jego tak wysoką wartość powinny 

potwierdzić jeszcze inne badania empiryczne, planowane w 2015 r. 
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2) W przypadku wskaźnika nr 2 wzrost jego wartości o 9 punktów % w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego pod koniec 2012 

roku, a więc w ciągu niecałego roku, jest dobrym prognostykiem dla osiągnięcia w 2020 roku zakładanej wartości wskaźnika na 

poziomie 90%. Wskazać jednak należy, że wysoki wzrost wartości tego wskaźnika powinny potwierdzić jeszcze inne badania 

empiryczne, planowane w 2015 r. 

3) W przypadku wskaźnika nr 6 wzrost jego wartości o 3,7  pkt % w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego na koniec 2012 roku, 

a więc w ciągu dwóch lat, oznacza – przy założeniu utrzymania podobnego wzrostu wartości wskaźnika w kolejnych latach - 

prawdopodobieństwo braku osiągnięcia w 2020 roku zakładanej wartości wskaźnika na poziomie 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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

płatniczych konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych w kierunku większego 

korzystania z obrotu bezgotówkowego 

 

Stan realizacji celu szczegółowego nr 2 ilustrują wskaźniki zamieszczone w tabeli nr 3.  

 

Tabela nr 3. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 2   

 

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.  

 

 

Ocena: 

W przypadku wskaźnika nr 1 wzrost jego wartości o 2 punkty w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego w 2009 roku, a więc w 

ciągu 4 lat, oznacza niewielki postęp i duże prawdopodobieństwo braku osiągnięcia w 2020 r. zakładanej wartości wskaźnika na poziomie 75. 
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3. Cel szczegółowy nr 3 - Upowszechnienie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji 

bezgotówkowych instrumentów płatniczych  

 

Stan realizacji celu szczegółowego nr 3 ilustrują wskaźniki zamieszczone w tabeli nr 4.  

 

Tabela nr 4. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 3 

 

  

 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 r. 

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 obrotu 

kartowego wśród 
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przedsiębiorców z marca 2015 

r.   

Ocena: 

 

1) W przypadku wskaźnika nr 1 wzrost jego wartości o  68 tys. punktów akceptujących karty płatnicze lub inne  bezgotówkowe 

instrumenty płatnicze w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego na koniec 2012 roku, a więc w ciągu 2 lat , oznacza – przy 

założeniu utrzymania podobnego wzrostu wartości wskaźnika w kolejnych latach – prawdopodobieństwo  osiągnięcia w 2020 roku 

zakładanej wartości wskaźnika na poziomie 475 tys. 

2) W przypadku wskaźnika nr 2 wzrost jego wartości o 1 punkt % w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego w 2011 roku, a 

więc w ciągu 2 lat, oznacza niewielki postęp i duże prawdopodobieństwo braku osiągnięcia w 2020 r. zakładanej wartości 

wskaźnika na poziomie 40%. 

3)  W przypadku wskaźnika nr 3 wzrost jego wartości o  108 tys. terminali w stosunku do wskaźnika bazowego, wyliczonego na 

koniec 2012 roku, a więc w ciągu dwóch lat, oznacza -– przy założeniu utrzymania podobnego wzrostu wartości wskaźnika w 

kolejnych latach – duże prawdopodobieństwo osiągnięcia w 2020 roku zakładanej wartości wskaźnika na poziomie 500 tys. 

4)  W przypadku wskaźnika nr 4 wzrost jego wartości o 41,7 tys. punktów dostępu do gotówki w stosunku do wskaźnika bazowego, 

wyliczonego na koniec 2012 roku, a więc w ciągu dwóch lat, jest dobrym prognostykiem dla osiągnięcia w 2020 roku zakładanej 

wartości wskaźnika na poziomie 150 tys. 

5) Wartość wskaźnika nr 5 zmieniła się w pożądanym kierunku, osiągając założony poziom dzięki wprowadzeniu w praktyce od dnia 

1 lipca 2014 r. obniżki opłaty interchange z około 1,2-1,3% do poziomu 0,5%. Oczekuje się, że w 2015 r. w związku z dalszym 

obniżeniem opłat interchange w Polsce do poziomu 0,2-0,3% oraz podobnym zmniejszeniem tej opłaty w całej UE, po wejściu w 

życie obniżonych stawek opłat interchange na podstawie tzw. Interchange Fee Regulation pod koniec 2015 r., średnia wartość opłat 

akceptanta będzie zbliżona w Polsce i w UE.    
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4. Cel szczegółowy nr  4  - Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych instrumentów 

płatniczych, poszerzenie ich oferty oraz rozwój innowacyjnych instrumentów płatniczych 

 

Stan realizacji celu szczegółowego nr 4 ilustrują wskaźniki zamieszczone w tabeli nr 5.  

 

` Tabela nr 5. Wskaźniki monitorowania celu szczegółowego nr 4 

 

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 

wyższym 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 

wyższym niż 

obecny 

raz w roku 0,02% Dane NBP  

(wydawcy kart 

płatniczych) 

 

Ocena: 

Oba wskaźniki utrzymały się w 2014 r. na poziomie nie wyższym niż wartość bazowa wskaźnika.  
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CZĘŚĆ II 

Informacja o realizacji działań zawartych w „Planie Operacyjnym na lata 2014-2016” 

i „Rekomendacjach dla Rządu” w 2014 r. 

 

„Plan Operacyjny na lata 2014-2016” i „Rekomendacje dla Rządu” określiły odpowiednio 75 i 35 czynności zaproponowanych w 

ramach 17 i 11 działań, których podjęcie - w przypadku „Planu Operacyjnego na lata 2014-2016” - przez podmioty rynkowe i instytucje 

pozarządowe, w tym NBP oraz – w przypadku „Rekomendacji dla Rządu” – przez rząd oraz instytucje z szeroko rozumianego sektora 

rządowego , powinno przyczynić się do realizacji następujących pięciu celów szczegółowych, sformułowanych w ramach Programu:  

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.  

   

Poniżej, w ramach każdego z celów, przedstawiono: 

a) w pierwszej części oznaczonej literą a) -  uzyskane od 32 podmiotów, w tym 19 Członków Koalicji, informacje o podjętych - w 

ramach poszczególnych celów, działań i czynności, określonych ww. Planem – przedsięwzięciach przez podmioty, do których 

poszczególne działania i czynności zostały skierowane. W przypadku istnienia kilku podmiotów przedstawiających podjęte 

działania w ramach danej czynności, informacje od nich uzyskane uporządkowano w kolejności alfabetycznej tych podmiotów z 

wyjątkiem podmiotów, które wprost wskazano w Programie jako wiodące (zostały one umieszczone na pierwszym miejscu). 

Powyższe pierwsze części uzupełniono o ocenę realizacji zaplanowanych w Programie działań. 
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b) w drugiej części oznaczonej literą b) - działania, które podjęły ministerstwa i inne instytucje publiczne  w ramach „Rekomendacji dla 

Rządu”.  

 

Wykaz poszczególnych działań, mających na celu realizację danego celu szczegółowego, jest uzupełniony o ocenę realizacji działań 

przewidzianych w Programie. 
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1. Cel szczegółowy nr 1 - Ograniczenie wykluczenia finansowego 

 

Wykaz podjętych w 2014 r. działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 1 zawiera tabela nr 6.  

 

` Tabela nr 6. Wykaz podjętych działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 1 

 

a/ „Plan Operacyjny na lata 2014-2016” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot  

odpowiedzialny 
Termin Podjęte  

działania  

1. 1.1.1 Wypracowanie 

koncepcji i wdrożenie 

podstawowego 

rachunku płatniczego  

zgodnie z 

ewentualnymi 

uregulowaniami 

europejskimi. 

Reprezentatywne 

organizacje 

zrzeszające 

dostawców 

usług 

płatniczych 

(ZBP, KZBS, 

KSKOK, PONiP)  

2015-2016 ZBP: 

Dyrektywa w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami 

płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego 

rachunku płatniczego (tzw. Dyrektywa PAD) weszła w życie z dniem 17 września 

2014 r., termin na jej implementacji do krajowych porządków prawnych upływa z 

dniem 18 września 2016 r.  ZBP był w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów 

oraz polskimi eurodeputowanymi zaangażowanymi w prace nad dyrektywą PAD 

na poziomie unijnym, na bieżąco przekazując uwagi polskiego środowiska 

bankowego w tym zakresie. Na bieżąco uczestniczył w konsultacjach 

prowadzonych na forum Europejskiej Federacji Bankowej, a uwagi zgłaszane przez 

ZBP były stałym przedmiotem analizy GR ds. przenoszenia rachunków bankowych 

przy ZBP.  Komisja Europejska oczekuje obecnie od państw członkowskich 

przedstawienia planów transpozycji dyrektywy PAD na poziomie krajowym.  

ZBP został zaproszony do prac Ministerstwa Finansów dotyczących możliwości 

implementacji dyrektywy PAD do ustawodawstwa polskiego (odbyto w tym 

zakresie dwa spotkania - w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. ).Wstępny projekt 

ustawy implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego został 
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przekazany przez Ministerstwa Finansów w dniu 27 lutego 2015 r. Związek został 

zobowiązany przez Ministerstwo Finansów do przedłożenia swojego stanowiska w 

przedmiotowym zakresie. Jednocześnie z końcem lutego2015 r. ZBP wystosował 

pismo do prezesów wszystkich banków - członków ZBP z prośbą o delegowanie 

przedstawicieli banków w pracach nowo powoływanej w ramach Związku Grupy 

roboczej ds. dyrektywy PAD celem wypracowania jednolitego stanowiska sektora 

bankowego w tym zakresie, bieżącego konsultowania ustaleń podejmowanych na 

poziomie Ministerstwa Finansów, jak również wymiany doświadczeń z 

implementacji zapisów ustawy w bankach. 

KZBS: 

KZBS aktywnie uczestniczył w organizowanych przez Ministerstwo Finansów 

konferencjach nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych  i 

zgłaszał dwukrotnie pisemne uwagi. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia 

Banków Spółdzielczych (EACB), KZBS uczestniczył i wspierał dialog w sprawie 

dyrektywy PAD, w którym podnoszona była ze strony banków spółdzielczych 

kwestia doniosłości ułatwień w dostępie do usług bankowych dla najszerszych 

kręgów konsumentów. 

2. 1.1.2 Publikowanie 

półrocznych opracowań 

analizujących politykę 

cenową banków w 

zakresie standardowych 

produktów i usług 

bankowych dla klienta 

indywidualnego, 

identyfikujących średni 

koszt prowadzenia 

standardowego 

rachunku i korzystania 

NBP  2 razy w 

roku 

(marzec,  

wrzesień)  

NBP: 

W marcu 2014 r. NBP przygotował materiał pt. „Porównanie wysokości prowizji i 

opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze 

bankowym w okresie czerwiec –grudzień 2013 r.”. W kwietniu 2014 r. materiał ten 

został opublikowany na stronie internetowej NBP : 

www.nbp.pl/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/raport_2_2013.pdf 

 

We wrześniu 2014 r. NBP przygotował kolejny materiał pt. „Porównanie wysokości 

prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim 

sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r.- czerwiec 2014 r.”.  Dokument ten 

został następnie opublikowany na stronie internetowej NBP : 

www.nbp.pl/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/raport_1_2014.pdf 

http://www.nbp.pl/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/raport_2_2013.pdf
http://www.nbp.pl/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/raport_1_2014.pdf
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z bezgotówkowych 

instrumentów 

płatniczych. 

 

 

3. 1.1.3 Rozwijanie ofert 

dostawców usług 

płatniczych 

skierowanych do dzieci 

i młodzieży (przykład 

SKO). 

Dostawcy usług  

płatniczych  

działanie  

ciągłe  

BGŻ: 

Uproszczenie zasad korzystania z konta osobistego przez osoby, które ukończyły 

13 lat  

Preferencje cenowe – karta do konta bez opłaty (w ramach konta bez opłaty 

miesięcznej z nielimitowanymi bezpłatnymi wypłatami z bankomatów 

Diners Club Polska: 

Wdrożenie wydawania kart dodatkowych dla osób nieletnich, które ukończyły 13 

rok życia w ramach Limitu Wydatków karty głównej. 

MasterCard:  

1. Wsparcie wdrożenia kart pre-paid dla dzieci poniżej 13 roku życia (z PKO 

BP) (http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/pierwsze-

w-polsce-karty-platnicze-z-postaciami-z-kreskowek/) 

2. Wsparcie wdrożenia gadżetów zbliżeniowych dla dzieci – filcowej żyrafki 

i silikonowego prostokąta (z PKO BP).  

PEKAO: 

Bank udostępnia w ofercie: 

 Rachunek Oszczędnościowy  -Mój Skarb dla dzieci w wieku 0 – 18, 

 Kartę prepaid – po zakupie przez osobę dorosłą może zostać ona przekazana 

dziecku, także poniżej 13 roku życia. 

 Kartę kredytową – dodatkowa karta kredytowa, w ramach przyznanego limitu 

karty głównej (przyznanego osobie dorosłej) może być wydana dziecku, które 

ukończyło 13 lat 

PKO BP: 

- Oferta dla dzieci i młodzieży: http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-

http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/pierwsze-w-polsce-karty-platnicze-z-postaciami-z-kreskowek/
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/pierwsze-w-polsce-karty-platnicze-z-postaciami-z-kreskowek/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/rachunki/
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studenci/rachunki/ 

- Bank wprowadził przedpłacone karty dla dzieci poniżej 13. roku życia. Są to 

pierwsze tego typu karty w Polsce. Karty dostępne są w formie klasycznej, naklejek 

zbliżeniowych oraz gadżetów w postaci filcowej żyrafki i silikonowego prostokąta 

- Pilotaż karty szkolnej dla dzieci w gimnazjach. 

http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/karta-szkolna-z-pko-

bankiem-polskim/ 

VISA: 

Wsparcie wdrożenia naklejki zbliżeniowej oraz klasycznej karty pre-paid w 

ramach oferty Junior PKO Banku Polskiego kierowanej przez banki do dzieci i 

młodzieży 

 

4. 1.1.4 Prowadzenie działań na 

rzecz zachęcania dzieci, 

młodzieży i ich 

opiekunów prawnych 

do otwierania i 

korzystania ze 

specjalnie dla nich 

dedykowanych 

rachunków. 

Dostawcy usług 

płatniczych, 

organizacje ich 

zrzeszające, w 

tym ZBP i KZBS 

działanie  

ciągłe 

 BGŻ: 

Uproszczenie zasad korzystania z konta osobistego przez osoby, które ukończyły 

13 lat . 

Preferencje cenowe – karta do konta bez opłaty (w ramach konta bez opłaty 

miesięcznej z nielimitowanymi bezpłatnymi wypłatami z bankomatów. 

Diners Club Polska: 

Przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród posiadaczy kart Diners Club pt. 

„Promocja na dzień dziecka” mającej na celu zachęcenie do wystąpienia o karty 

dodatkowe dla osób nieletnich, które ukończyły 13 rok życia. 

KZBS: 

 Działania edukacyjne mające na celu przekazanie uczniom praktycznej 

wiedzy z zakresu finansów oraz wzmacnianie wizerunku Banku jako 

instytucji zaufania publicznego, w tym liczne spotkania w szkołach, jak 

również placówkach banków. 

 Promowanie i zachęcanie do oszczędzania poprzez objęcie programem 

Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) uczniów szkół wszystkich 

szczebli. 

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/rachunki/
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/karta-szkolna-z-pko-bankiem-polskim/
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/karta-szkolna-z-pko-bankiem-polskim/
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 Prowadzenie działań na rzecz zachęcania dzieci i młodzieży do otwierania i 

korzystania z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - np. konta 

typu „JUNIOR”. 

MasterCard:  

1. Wsparcie wdrożenia kart zbliżeniowych i zbliżaków (gadżety, zabawki, 

którymi można płacić zbliżeniowo) do konta Junior w PKO BP  

2. Wsparcie wdrożenia kart pre-paid dla dzieci poniżej 13 roku życia (z PKO 

BP) (http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/pierwsze-

w-polsce-karty-platnicze-z-postaciami-z-kreskowek/) 

PEKAO:  

W ramach Akademii Finansów Banku Pekao SA  prowadzone są w szkołach lekcje i 

prezentacje o zarządzaniu oszczędnościami, innowacyjnych produktach oraz 

nowoczesnych formach płatności w ramach bankowości mobilnej.  

Bank współpracuje też z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, 

prowadząc zajęcia w szkołach i w placówkach Banku. 

Bieżąca informacja udostępniana jest ponadto w oddziałach i na stronach 

internetowych Banku.  

PKO BP: 

- Oferta SKO:  

https://www.pkobp.pl/lpk/promocja-sko-id01/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-

studenci%2F&med=button#/strona-glowna/ 

- Oferta dla młodzieży:  

http://www.pkobp.pl/junior/ 

VISA: 

Organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży w ramach oferty SKO  przygotowanej 

przez PKO Bank Polski. 

Współpraca z bankami w obszarze działań edukacyjnych odnośnie wdrażania i 

rozwoju płatniczej karty szkolnej, w tym przygotowanie scenariuszy lekcyjnych na 

temat płatności bezgotówkowych. 

http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/pierwsze-w-polsce-karty-platnicze-z-postaciami-z-kreskowek/
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/pierwsze-w-polsce-karty-platnicze-z-postaciami-z-kreskowek/
https://www.pkobp.pl/lpk/promocja-sko-id01/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2F&med=button#/strona-glowna/
https://www.pkobp.pl/lpk/promocja-sko-id01/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2F&med=button#/strona-glowna/
http://www.pkobp.pl/junior/
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ZBP: 

ZBP opracowywał poradniki, prowadził audycje radiowe „Bankomat” 

ukierunkowane  na obszary o małym ubankowieniu. 

5. 1.1.5 Prowadzenie działań 

przez dostawców usług 

płatniczych na rzecz 

promocji i atrakcyjności 

produktów 

skierowanych do 

młodych osób w 

przedziale wiekowym 

18-24 lata. 

Dostawcy usług  

płatniczych 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Preferencje cenowe (dotyczy klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia) – karta 

do konta bez opłaty (w ramach konta bez opłaty miesięcznej z nielimitowanymi 

bezpłatnymi wypłatami z bankomatów 

Diners Club Polska 

Promocja na karty dodatkowe dla posiadaczy kart Diners Club. 

ING:  

Stała oferta darmowej karty Moja Karta ING oraz karty wirtualnej – stała oferta dla 

18-26. 

PEKAO: 

Działania prowadzone są w ramach Akademii Finansów Banku Pekao SA, w 

formie stoisk promujących nowoczesne formy bankowości mobilnej na uczelniach, 

informacji przekazywanej przez pracowników w oddziałach Banku i na stronach 

internetowych Banku.  

PKO BP: 

- Wdrożenie Nowego Konta dla Młodych: http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-

i-studenci/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-dla-mlodych/  

- Wdrożenie kart do Konta dla Młodych w atrakcyjnej formie breloków i naklejek 

zbliżeniowych: 

https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-

pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-

studenci%2Fkarty%2F&med=button 

- Konkurs dla klientów, którzy otworzą Nowe Konto dla Młodych:  

www.wygrajnissana.pl 

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-dla-mlodych/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-dla-mlodych/
https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button
https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button
https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button
http://www.wygrajnissana.pl/
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6. 1.1.6 Rozszerzanie przez 

dostawców usług 

płatniczych oferty 

produktów 

adresowanych do osób 

starszych (+65) oraz 

rozwijanie przyjaznych 

rozwiązań 

ułatwiających 

korzystanie z kanałów 

elektronicznych, w tym 

bankowości 

elektronicznej przez 

osoby starsze. 

Dostawcy usług  

płatniczych,  

organizacje ich 

zrzeszające,  

w tym ZBP i 

KZBS 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Wprowadzenie kart zbliżeniowych - możliwość realizowania transakcji o niskich 

kwotach (do 50 zł) bez wymogu podania PIN (pozytywnie odebrane przez 

klientów „seniorów”) 

KZBS: 

 Udostępnianie rachunków w powiązaniu z bankowością elektroniczną z 

przystosowaną stroną internetową do potrzeb osób starszych (lepsza 

przejrzystość, większa czcionka, powiększony widok itp.). 

 Stosowanie zaleceń Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej w sprawie 

obsługi osób starszych, odnoszącej się do zrozumiałego i precyzyjnego 

sposobu informowania klientów, którego celem jest świadome podjęcie 

decyzji o korzystaniu z danej usługi. 

PEKAO: 

Bank oferuje rachunek przeznaczony dla  osób uzyskujących świadczenia 

emerytalno-rentowe z ZUS, ze specjalną ofertą cenową oraz  ubezpieczeniem 

assistance – Pomoc w domu. 

PKO BP: 

PKO Konto Pogodne dla osób powyżej 60 roku życia: 

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-

konto-pogodne/ 

ZBP: 

ZBP  wydał kolejną wersję materiału „Dobre praktyki obsługi osób z 

niepełnosprawnościami  przez banki”, które ze względu na opracowane w nich 

zalecenia, nakierunkowane są również na zwiększenie jakości obsługi osób 

starszych przez banki. Materiał przed oficjalnym wydaniem został przekazany do 

konsultacji podmiotów zewnętrznych, przede wszystkim reprezentujących interesy 

osób z niepełnosprawnościami (takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, Stowarzyszenia i 

Fundacje). Zakończenie prac na dokumentem planowane jest na koniec 2014 roku. 

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-pogodne/
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-pogodne/
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Ponadto, w sierpniu 2014 r. ZBP podpisał Porozumienie o współpracy z Fundacją 

Integracja na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w bankach.  

W 2014 roku rozpoczęły się także prace nad projektem upowszechnienia usługi 

tłumacza języka migowego on-line. W tym celu powołany został specjalny Zespół 

projektowy analizujący to zagadnienie. W prace Zespołu zaangażowani zostali 

Członkowie Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki 

(działającego w ramach Komitetu Jakości Usług Finansowych) oraz Forum 

Technologii Bankowych. 

 

7. 1.1.7 Ocena możliwości 

powiązania legitymacji  

emeryta-rencisty z 

instrumentem 

płatniczym. 

ZUS, dostawcy 

usług 

płatniczych 

2014 r. ZUS: 

Zrealizowane - przeprowadzona przez ZUS ocena możliwości powiązania 

legitymacji emeryta-rencisty z instrumentem płatniczym wykazała: 

1. Wzór Legitymacji emeryta–rencisty określa Rozporządzenie Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji 

emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 

dnia 17 września 2004 r.). Wyposażenie legitymacji emeryta-rencisty w 

funkcję płatniczą oznacza konieczność zmiany ww. rozporządzenia 

poprzez dodanie zapisu umożliwiającego wydawanie legitymacji 

elektronicznej, zawierającej interfejs (chip), co w przyszłości pozwoli na 

rozszerzenie obszarów stosowania legitymacji, w tym dodanie funkcji 

płatniczej.  

2. Istniejące na rynku doświadczenia przy dodawaniu funkcji płatniczej do 

legitymacji studenckich lub kart miejskich są możliwe do wykorzystania, 

jednakże współpraca tylko z jednym bankiem oznaczałoby narzucenie 

Klientom ZUS banku prowadzącego rachunek rozliczeniowo -

oszczędnościowy (powiązanie z kartą płatniczą). Z kolei opcja współpracy 

z wieloma instytucjami bankowymi oznaczałaby znaczne skomplikowanie 

procesu wydawania legitymacji po stronie ZUS oraz związany z tym 

wzrost ryzyka operacyjnego i kosztów.  
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W chwili obecnej nie przewiduje się wdrożenia w ZUS przedmiotowego projektu. 

PEKAO: 

 Bank ocenia projekt jako interesujący. Wdrożenie do oferty możliwe będzie po 

przeanalizowaniu i uzgodnieniu wymagań prawnych, technicznych i operacyjnych. 

Bank prowadzi działania zmierzające do wdrożenia instrumentów 

wieloaplikacyjnych.   

8. 1.1.8 Prowadzenie przez 

instytucje pozarządowe, 

programu w zakresie 

wyposażania, w 

szczególności osób z 

niepełnosprawnościami 

oraz osób starszych, w 

stanowiska 

komputerowe lub inne 

zdalne środki 

umożliwiające 

korzystanie z kanałów 

elektronicznych, w tym 

bankowości 

elektronicznej. 

Instytucje  

pozarządowe 

2014-2016  

9. 1.1.9 Wdrożenie dobrych 

praktyk obsługi osób z 

niepełnosprawnościami. 

ZBP, banki  działanie  

ciągłe 

KZBS :  

 Doszkalanie kadry pracowniczej, m.in. kursy dla pracowników banku 

dotyczące komunikacji z osobami o różnych dysfunkcjach. 

 Dostosowanie placówek Banków do odpowiednich 

wymogów  zapewniających pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych 

(windy i podjazdy dla niepełnosprawnych). 

 Przystosowanie bankomatów dla osób niewidzących - napisy w języku 

Braille`a są umieszczone na klawiszach funkcyjnych. 
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PEKAO: 

Na podstawie materiału ZBP pt. „ Dobre praktyki obsługi osób z 

niepełnosprawnościami przez banki”, Bank przygotował:    

1) wytyczne, które uzupełnią obowiązujące w Banku Standardy Obsługi Klientów o 

część poświęconą obsłudze osób z niepełnosprawnościami, 

2) szkolenie e-learningowe dla Pracowników.  

 W związku z przekazaniem przez ZBP uaktualnionej  wersji „Dobrych praktyk” – 

materiały przygotowane przez Bank do wdrożenia  - są obecnie aktualizowane.   

ZBP: 

Pierwsza wersja „Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez 

banki” została pozytywnie przyjęta przez banki i odnotowuje się kolejne przykłady 

jej efektywnego wdrażania. Wiele banków z inspiracji wydanego dokumentu 

udoskonaliło swoje usługi, dostosowujące je do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, a ich działania dają wymierne efekty. Zaangażowanie 

banków w prace nad doskonaleniem swoich usług w tym zakresie zostało 

docenione podczas konferencji prasowej ZBP i Fundacji Integracja, która odbyła się 

w sierpniu 2014 r.  Druga edycja materiału została wydana w IV kwartale 2014 

roku. 
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10. 1.1.10 Opracowanie 

ogólnodostępnego 

poradnika dotyczącego 

włączenia finansowego . 

ZBP  

we współpracy z 

NBP 

I półrocze  

2014 r. 

NBP: 

NBP przygotował, dla potrzeb Akademii Dostępne Finanse, publikację pt. 

„Bankowy zawrót głowy”, omawiający w przystępny sposób zagadnienia związane 

zarówno z tematyką włączenia finansowego, jak i pozostałymi obszarami 

dotyczącymi obrotu bezgotówkowego. Materiał ten opublikowano na stronie 

internetowej NBP  :  

http://www.nbp.pl/adf/bankowy-zawrot-glowy.pdf 

W ramach programu edukacji ekonomicznej realizowanego przez NBP , Polska 

Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego przygotowała opracowanie pt. „Dobre 

rady Pani Róży”, które przybliża seniorom problematykę bankowości i finansów, w 

tym obrotu bezgotówkowego. Materiał ten opublikowano na stronie internetowej:   

www.senior.rozansko.pl  

ZBP: 

Od początku 2014 roku przeprowadzono wspólne spotkania przedstawicieli NBP i 

ZBP w zakresie podjęcia wspólnych działań mających na celu realizację Programu 

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Ze względu na fakt, że wiele zadań 

dedykowanych realizacji przez NBP i ZBP mają charakter kampanijno-edukacyjny, 

a także by zapewnić spójność wydawanych w tym celu dokumentów, 

zadecydowano o zbiorczej realizacji działań wskazanych w punktach 1.1.10, 2.1.7, 

2.1.8, 4.1.2  

Zadania te zostaną zrealizowane poprzez wydanie wspólnego materiału 

poruszającego najważniejsze zagadnienia ważne z punktu widzenia użytkowników 

obrotu bezgotówkowego.  

 

 

 

Ocena 

Większość z 10 przewidzianych czynności w ramach realizacji celu szczegółowego nr 1 została podjęta przez podmioty rynkowe oraz NBP. 

W jednym przypadku (czynność 1.1.8) brak jest informacji o realizacji zadania. 

http://www.nbp.pl/adf/bankowy-zawrot-glowy.pdf
http://www.senior.rozansko.pl/
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b/ „Rekomendacje dla Rządu” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot  

odpowiedzialny 
Podjęte  

działania  

1. 1.1.1 Stworzenie w miejskich i gminnych 

urzędach, placówkach pocztowych 

oraz lokalnych domach kultury 

stanowisk komputerowych z dostępem 

do Internetu lub do innych urządzeń 

umożliwiających dokonanie przelewu.  

Rząd, samorządy   

2. 1.1.2 Prowadzenie przez samorządy 

programu w zakresie wyposażania, w 

szczególności osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób 

starszych, w stanowiska komputerowe 

lub inne zdalne środki umożliwiające 

korzystanie z kanałów elektronicznych, 

w tym bankowości elektronicznej.  

Rząd, samorządy   

3. 1.1.3 Tworzenie platform umożliwiających 

zdalne regulowanie płatności 

publicznoprawnych.  

Rząd  Ministerstwo Sprawiedliwości:  

W 2014 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości nastąpiła intensyfikacja prac w 

zakresie realizacji projektu obejmującego wdrożenie systemu informatycznego 

obsługującego e-płatności. Po przeprowadzeniu procedur związanych z 

zamówieniami publicznymi i wyłonieniu wykonawcy, w dniu 26 września 

2014 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie 

przedmiotowego systemu. System e-płatności ma zostać powiązany z 

systemami obsługującymi wybrane usługi resortu świadczone elektronicznie 

(e-usługi) i niejako „integrować" już obecnie działające, zrealizowane w ramach 
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dotychczas przeprowadzonych projektów w resorcie sprawiedliwości, 

rozproszone elementy rozwiązań umożliwiających nowoczesne i 

bezgotówkowe formy regulowania płatności za część usług realizowanych 

przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości, 

obejmujące m.in.: 

 opłaty on-line za e-usługi w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego 

(odpisy, zaświadczenia, informacje), 

 opłaty za e-usługi w zakresie Elektronicznej Księgi Wieczystej (odpisy, 

zaświadczenia, informacje on-line), 

 płatności on-line w ramach systemu S24 umożliwiającego internetową 

rejestrację spółki za pomocą wzorca umowy, 

 opłaty sądowe on-line w ramach elektronicznego postępowania 

upominawczego (EPU), 

 opłaty za wydanie zaświadczenia drogą elektroniczną z Krajowego 

Rejestru Karnego. 

Podjęto również prace legislacyjne obejmujące dostosowanie właściwych 

przepisów prawnych koniecznych do wdrożenie powyższych rozwiązań 

związanych z e-płatnościami i e-usługami. 

4. 1.1.4 Zwiększenie dostępności do Internetu 

szerokopasmowego.  

MAiC  UKE: 

Prezes UKE w dniu 7.10.2014 r. wydał decyzję i postanowienie uwalniające 

rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach. Decyzja ta 

kompleksowo reguluje rynek hurtowego dostępu do szybkiego Internetu, 

skutkuje brakiem obciążeń regulacyjnych dla tego rynku na obszarach 

skutecznie konkurencyjnych. Tym samym powinna ona pozytywnie wpłynąć 

na rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.  



30 

 

5. 1.2.1 Przygotowanie projektów zmian w 

Kodeksie pracy oraz regulacjach 

dotyczących ubezpieczeń społecznych i 

pomocy społecznej w sprawie 

stosowania, jako formy preferowanej, 

bezgotówkowych transferów 

pieniężnych – przy zachowaniu 

możliwości wypłat w gotówce.  

Właściwe resorty   

6. 1.2.2 Wprowadzenie stosownych regulacji 

dotyczących rachunku podstawowego 

(w przypadku wydania Dyrektywy w 

tym zakresie).  

MF  Rozpoczęcie procesu implementacji Dyrektywy PAD do polskiego systemu 

prawnego. 

7. 1.3.1 Wprowadzenie rekomendacji 

dotyczących wypłat wynagrodzeń lub 

innych świadczeń dla pracowników w 

instytucjach państwowych i 

samorządowych, w formie 

bezgotówkowej.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  

Wszystkie rozliczenia z kontrahentami realizowane są w sposób 

bezgotówkowy za pomocą bankowości elektronicznej poprzez systemy 

VideoTel, BGK zlecenia, BGK@24 Biznes. Ponadto w celu przyspieszenia i 

zmniejszenia kosztów dokonywania płatności w euro, na obszarze Europy 

zarówno transgranicznie, jak i w granicach naszego kraju, wykorzystywany jest 

system płatności SEPA. Kolejną z form upowszechniania obrotu 

bezgotówkowego w ministerstwie są płatności dokonywane pieniądzem 

plastikowym, tj. kartami płatniczymi. Operacje gotówkowe realizowane przez 

ministerstwo stanowią niespełna 0,005 % wszystkich płatności. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:  

Pracownicy Zakładu Emerytalno- Rentowego MSW wskazywali przyszłym 

świadczeniobiorcom, że wypłata świadczenia na rachunek bankowy jest 

najszybszą i najbezpieczniejszą formą przekazywania świadczeń. Z początkiem 

2014 roku procentowa wartość świadczeń przekazywanych przez Zakład  na 

rachunki bankowe wynosiła 86,59 %, natomiast w styczniu 2015 r. powyższa 

wartość wzrosła i kształtowała się na poziomie 87,30 %. 
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych:  

W 2014 r. podejmowano działania na rzecz wprowadzenia rekomendacji 

dotyczących wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń dla pracowników w 

formie bezgotówkowej.  

Ministerstwo Środowiska:  

Obrót gotówkowy dotyczy wydatków bieżących i realizowany jest w 

minimalnym stopniu w zakresie: 

 wypłat wynagrodzeń (0,6 % - udział procentowy kwoty wypłat 

wynagrodzeń osobowych w formie gotówkowej do całości wypłat 

wynagrodzeń w roku 2014), 

 wypłat świadczeń z ZFŚS (głównie emerytom), 

 transakcji o niskiej wartości obejmującej najczęściej zakupy usług 

pozostałych - w przypadku gdy brak jest możliwości realizacji 

transakcji w formie bezgotówkowej (łączna kwota transakcji w roku 

2014-5 tys. zł), 

 płatności dewizowych (w zakresie wypłaty delegowanym zaliczek w 

walucie obcej na koszty zagranicznych podróży służbowych). 

 Stosownie do zapisów obowiązującej Polityki rachunkowości oraz 

procedur kontroli finansowej, wykonywanie dyspozycji pieniężnych w 

formie gotówkowej ograniczone jest do niezbędnego minimum i 

wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane są z uwzględnieniem 

tej zasady. 

 

8. 1.3.2 Rozwijanie przez instytucje publiczne 

mechanizmów bezgotówkowej 

wypłaty świadczeń mieszkańcom.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:  

ZUS wypłaca świadczenia 7,5 milionom emerytów i rencistów, z czego ok. 40% 

korzysta jeszcze z tradycyjnej formy odbioru świadczenia za pośrednictwem  

listonosza.  

Udział osób pobierających świadczenia, wypłacane przez ZUS, przekazywane 

na rachunki bankowe stale wzrasta i wynosił odpowiednio: XII 2013 – 62,99%, 
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XII 2012 – 60,55%, XII 2011 – 58,36%. Mimo że w ciągu ostatnich lat nastąpił 

wyraźny wzrost wskaźnika korzystania z tej formy wypłaty emerytów (w 2005 

r. odsetek korzystających z rachunku bankowego wynosił 44,5%), ZUS we 

wrześniu 2014 r. ogłosił konkurs skierowany do banków komercyjnych na 

przygotowanie i realizację strategii kampanii marketingowej zachęcającej 

świadczeniobiorców do korzystania z kont bankowych.  Celem konkursu było 

zachęcanie klientów ZUS do zakładania kont bankowych i tym samym 

odbieranie świadczeń w formie bezgotówkowej. Warunkiem złożenia oferty 

była jej bezpłatność. Oznacza to, że każdy ze świadczeniobiorców, który 

zdecyduje się założyć konto, będzie miał je za darmo przez 24 miesiące. 

Bezpłatne powinny być: prowadzenie konta, obsługa karty i wypłaty w 

bankomatach. Komisja konkursowa ZUS po ocenie złożonych ofert 

konkursowych oraz spotkaniu z bankami uznała, że najciekawszą propozycję 

strategii oraz najkorzystniejszą dla świadczeniobiorców ofertę zaprezentował 

Bank BPH. Obecnie negocjowany jest kształt umowy, która obowiązywać 

będzie przez 24 miesiące w latach 2015–2016. 
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2. Cel szczegółowy nr 2  - Przełamanie barier mentalnościowych oraz zmiana przyzwyczajeń 

płatniczych konsumentów, przedsiębiorstw  i instytucji publicznych w kierunku większego 

korzystania z obrotu bezgotówkowego 

 

Wykaz podjętych w 2014 r. działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 2 zawiera tabela nr 7.  

 

` Tabela nr 7. Wykaz podjętych działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 2 

 

a/ „Plan Operacyjny na lata 2014-2016” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin Podjęte 

działania 

1. 2.1.1 Kontynuowanie 

kampanii 

edukacyjnej 

Akademia 

„Dostępne 

Finanse”. 

NBP 2014-2016 NBP: 

W  2014 r. miały miejsce 4 spotkania inaugurujące projekt ADF w następujących 

województwach: 

-  małopolskim (Kraków, w dniu 17 marca 2014 r.), 

- warmińsko-mazurskim (Olsztyn, w dniu 16 czerwca 2014 r.),  

- podkarpackim (Rzeszów, 22 września 2014 r.) i  

- lubuskim (Zielona Góra, 24 listopada 2014 r.),  

w których uczestniczyły 224 osoby, będące liderami lokalnych społeczności. 

W 2014 r. ramach drugiego etapu, tzw. „Echa” ADF, zostało zorganizowanych w 

środowiskach lokalnych 167 spotkań z udziałem 8.449 osób. 

2. 2.1.2 Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

kampanii 

edukacyjnej 

ZUS 

we współpracy z  

BFG, ZBP, NBP 

2014-2016 ZUS: 

W realizacji – ZUS zawarł z Bankiem BPH SA umowę o współpracy w ramach  

projektu polegającego na opracowaniu i realizacji działań, które mają zachęcić 

emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń z ZUS.  
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skierowanej do 

emerytów i 

rencistów. 

Istotnym elementem zaprezentowanego planu działań marketingowych są 

inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu osób starszych 

oraz akcje edukacyjne z zakresu finansów. Start kampanii: II kwartał 2015 r. 

3. 2.1.3 Opracowanie 

koncepcyjne i 

wdrożenie 

kampanii „Płać 

złotówki bez 

gotówki”, 

promującej 

dokonywanie 

płatności o niskich 

wartościach (tzw.  

mikropłatności)  

bezgotówkowo. 

Koalicja na rzecz  

Rozwoju Obrotu  

Bezgotówkowego  

2014-2016  
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4. 2.1.4 Podjęcie działań 

mających na celu 

uatrakcyjnienie 

instrumentów 

bezgotówkowych 

względem 

gotówki. 

 

Dostawcy usług 

płatniczych 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Decyzja o wdrożeniu naklejek zbliżeniowych, promocje na kartach nagradzające 

transakcje bezgotówkowe money back’iem; promocja cash back („płać kartą i 

wypłacaj”); zwolnienia z opłat za używanie karty w transakcjach bezgotówkowych, 

umożliwienie bezpłatnej wymiany karty stykowej na zbliżeniową (łatwiejsza 

obsługa transakcji bezgotówkowych) wszystkim klientom kont osobistych 

Diners Club Polska 

1.cykliczne informowanie posiadaczy kart DC o nowych punktach handlowo- 

usługowych akceptujących karty DC. 

2.prowadzenie działań mających na celu wzrost poziomu akceptacji kart DC. 

3.przeprowadzanie akcji mających na celu zachęcanie posiadaczy do aktywnego 

używania kart DC i uświadamiania o korzyściach płynących z tego tytułu (akcje 

smsowe, informacje na wyciągach, w e-Koncie, strona www). 

4.Zaktywizowanie posiadaczy do aktywnego korzystania z kart DC poprzez 

zorganizowanie Konkursu „Płacę i korzystam”. 

e-Service: 

Prowadzono szereg akcji promocyjnych dotyczących akceptacji kart płatniczych 

jako atrakcyjnej formy płatności w stosunku do gotówki – zarówno w obszarach 

POS, jak i eCommerce. 

ING:  

1. Cykliczna akcja informacyjno-aktywizująca skierowana do klientów, którzy 

otrzymali kartę do konta i jeszcze jej nie aktywowali. Przekaz: aktywuj swoją kartą, 

płać nią w sklepach i zbieraj punkty w programie lojalnościowym banku- jesz-

zyskujesz -  w formie SMS. 

2. Akcja informacyjno-edukacyjna do klientów, którzy mają limit na transakcje 

zagraniczne ustawione na 0 zł. Edukacja, jak zmienić limit i jak korzystać z karty za 

granicą – w formie SMS i reklamy w bankowości internetowej. 

3. Akcja edukacyjna, jak bezpiecznie płacić kartą za zakupy w Internecie – w formie 

SMS, reklamy w bankowości internetowej oraz dedykowanej strony. 
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4. Edukacja skierowana do klientów, którzy często korzystają z bankomatów. 

Informacja, jak bezpiecznie i wygodnie płacić kartą za codzienne zakupy – w formie 

SMS, reklamy w bankowości internetowej, oraz dedykowanej strony. 

5. Zachęta do płacenia kartą za zakupy w Internecie oraz promocja Elektronicznego 

Portfela ING V.me by Visa wśród klientów ING – w formie SMS, reklamy w 

bankowości internetowej, wiadomości e-mail oraz dedykowanej strony, dodatkowo 

partnerzy akcji dawali rabaty i zniżki klientom korzystającym z Portfela ING. 

6. Cykliczne akcje edukacyjne skierowane do posiadaczy kart kredytowych, 

zachęcające do korzystania z kart podczas zakupów przez Internet.  

7. Przelew krajowy (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożony poprzez 

ING BankOnLine (bankowość internetowa) za wyjątkiem przelewów typu Express 

ELIXIR i SORBNET. 

KZBS: 

 Promowanie bankowości internetowej, kart płatniczych i obrotu 

bezgotówkowego poprzez obarczanie ich niższymi lub zerowymi 

prowizjami, w odróżnieniu od transakcji gotówkowych. 

 Uczestnictwo i wsparcie doradcze dla akcji promocyjnych firm wydających 

karty do rachunków osobistych i firmowych pracowników.  

 Uczestnictwo i wsparcie doradcze dla akcji promocyjnych firm wydających 

karty do rachunków osobistych i firmowych pracowników.  

MasterCard: 

1. Zachęcanie małych i średnich merchantów do wprowadzenia płatności 

bezgotówkowych poprzez uruchomienie  programu dofinansowania  

zakupu mobilnych terminali płatniczych (mPOS), 

2. Udostępnienie i promocja w Polsce platformy do bezpiecznych i prostych 

płatności elektronicznych w sklepach online oraz mobilnych - MasterPass 

3. Promocja płatności kartami zbliżeniowymi na festiwalach muzycznych jako 

wyłącznego lub jednego z dwóch środków płatności. 

4. Promowanie płatności kartami  zbliżeniowych we współpracy z bankami – 
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możliwość otrzymania dodatkowych benefitów (punktów w Programie 

MasterCard Rewards), 

5. Stałe działania promocyjno-edukacyjne dotyczące płatności zbliżeniowych.  

6. Promocja płatności MasterCard Mobile 

7. Promocje usługi Płać kartą i wypłacaj 

8. Prowadzenie i promocja programu rabatowego „Buy&Smile”, oferującego 

rabaty przy płatnościach kartami Premium oraz Biznes 

9. Wdrażanie płatności elektronicznych (płatności fizyczne kartą oraz 

mobilne) w instytucjach użytku publicznego: parkometry, urzędy 

samorządowe. 

10. Wdrażanie płatności elektronicznych (płatności fizyczne kartą oraz 

mobilne) w komunikacji miejskiej. 

11. Wdrażanie projektów kart „hybrydowych”, gdzie karta zbliżeniowa jest 

kartą płatniczą, ale jednocześnie ma inną funkcję, np. identyfikacyjną, biletu 

komunikacji miejskiej, karty dostępu, biletu (m.in. projekty z BZ WBK, 

Alior  Bankiem). 

PEKAO: 

W 2014 r. Bank zorganizował we współpracy z MasterCard i VISA 3 ogólnopolskie 

kampanie promujące korzystanie z  płatności bezgotówkowych (tzw. promocje 

używalności kart).  

PKO BP: 

- Kampanie bezpośrednie aktywacyjne do klientów do osób, które nie dokonywały 

płatności kartami, 

- Kampanie bezpośrednie z ofertami rabatowymi partnerów handlowych, 

- Nowe karty do rachunków w atrakcyjnej formie breloków i naklejek 

zbliżeniowych: https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-

debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-

uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button 

- Aplikacja IKO umożliwiająca dokonywanie płatności za zakupy: 

https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button
https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button
https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe/karta-pko-ekspres-w-fomie-gadzetu-lub-naklejki/?s=%2Fdzieci-uczniowie-i-studenci%2Fkarty%2F&med=button
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http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/ 

- Uzależnienie w 100% opłaty za konto od transakcji bezgotówkowych w ramach 

Nowego Konta Za Zero: http://www.pkobp.pl/klienci-

indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-za-zero/ 

VISA: 

1. Wsparcie wdrożenia przez wybrane banki następujących produktów: 

a/ płatnicze karty wielofunkcyjne (debet/kredyt, karta ratalna) 

b/ naklejki zbliżeniowe 

c/ karty przepłacone w sektorze świadczeń socjalnych 

2.Otwieranie kart debetowych na transakcyjność w segmencie e-commerce (zamiast 

płatności za pobraniem) 

3.Wdrożenie rozwiązań popularyzujących płatności bezgotówkowe w sektorze e-

commerce (portfel V.me). ). Sektorowe działania z wybranymi detalistami, m.in. 

E.Leclerc, Piotr i Paweł, Audioteka, Media Markt, Saturn, Euro RTV AGD, Ole Ole, 

Merlin, Allegro, promujące używanie kart płatniczych oraz portfela V.me w 

płatnościach on-line’owych 

4.Popularyzacja płatności zbliżeniowych (nisko- i wysokokwotowych) oraz 

przygotowanie ekosystemu do wdrożenia płatności mobilnych 

5. Uruchomienie płatności mobilnych Visa w oparciu o rozwiązania technologiczne 

wykorzystujące bezpieczny element umieszczony na karcie SIM oraz chmurę i 

standard Host Card Emulation 

6. Sektorowe (z detalistami, m.in. Carrefour, sieć stacji paliwowych BP, Multikino, 

Inter Sport, Avans, Telepizza) i ogólnorynkowe (z wydawcami kart) działania 

promocyjne wspierające rozwój płatności kartami w codziennym życiu 

7. Rozszerzenie programu rabatowego (Oferty Visa) o oferty dla konsumentów 

(segment Premium) i sektora przedsiębiorstw, oraz dostosowanie platformy 

programu do urządzeń mobilnych. 

5. 2.1.5 Działania 

edukacyjne w 

Dostawcy usług 

płatniczych, 

działanie  

ciągłe 

ING: 

Portal zafinansowani.pl serwis edukacyjny ING Banku Śląskiego „Zupełnie inna 

http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/
http://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-za-zero/
http://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-za-zero/
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zakresie finansów 

osobistych, w tym 

prowadzenie 

„lekcji o finansach 

osobistych” w 

szkołach. 

szkoły średnie i 

wyższe, 

organizacje 

pozarządowe , 

fundacje, ZBP 

strona finansów - poznaj lepiej swoje pieniądze!” – Nauka oszczędności i 

zarządzania budżetem pokazująca, że zarządzanie finansami nie musi być trudne. 

MasterCard: 

1.Organizowanie akcji edukacyjnych oraz marketingowych – zarówno 

generycznych, jak i we współpracy z instytucjami bankowymi, agentami 

rozliczeniowymi oraz akceptantami, promujących płatności bezgotówkowe 

2. Wspólna promocja kart płatniczych dla studentów (z Getin Bank) 

NBP: 

W ramach wspierania projektów edukacyjnych, NBP dofinansowywał działania 

zewnętrznych podmiotów, nakierowane m.in. na szerzenie wiedzy ekonomicznej, 

w tym z zakresu obrotu bezgotówkowego, zarówno wśród osób starszych (np. 

spotkania w bibliotekach dla osób powyżej 50 roku życia mieszkających na terenach 

wiejskich i w małych miastach),   jak i młodzieży (ćwiczenia internetowe dla 

uczniów, materiały dydaktyczne oraz warsztaty e-learningowe dla nauczycieli, 

ćwiczenia dla uczniów, wykłady interaktywne, konkursy, warsztaty).    

W ramach Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP, prowadzony jest, jako specjalna 

jego część (w zakładce Dydaktyka),  Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. 

Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu 

działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych 

nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów. 

NBPortal.pl przedstawia też cykl lekcji podstaw przedsiębiorczości – tematy w 

oryginalnym ujęciu, interesujące odniesienia do świata literatury oraz do 

przykładów z życia wziętych, nietypowe zadania oraz testy sprawdzające. Odrębna 

zakładka poświęcona jest scenariuszom lekcji. Scenariusze te przeznaczone są dla 

nauczycieli prowadzących lekcje z gimnazjalistami jak również uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych. 

W dniu 24 listopada 2014 r. w Rzeszowie NBP zorganizował konferencję nt. obrotu 

bezgotówkowego, w której uczestniczyło ok 70 osób, głównie nauczycieli 
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przedsiębiorczości z województwa podkarpackiego jak również  wykładowców i 

studentów - członków kół naukowych. 

PEKAO: 

W ramach Akademii Finansów Banku Pekao SA  prowadzone są w szkołach lekcje i 

prezentacje o zarządzaniu oszczędnościami, innowacyjnych produktach oraz 

nowoczesnych formach bankowości mobilnej. 

PKO BP: 

- Oferta SKO:  

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/ 

- Karta Szkolna - Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku polskim łączące w sobie 

dwie użyteczne cechy: bezpieczeństwo i edukacja. Karta szkolna to przedpłacona 

karta płatnicza będąca równocześnie kartą wejściówką do budynku szkoły. 

Umożliwia ona dziecku wygodne dysponowanie pieniędzmi bez konieczności 

powierzania mu gotówki oraz bezpieczne przebywanie na terenie swojej szkoły. W 

ramach pilotażu przygotowano scenariusze lekcji oraz konkurs dotyczący 

bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych. 

Program edukacyjny SKO PKO Banku Polskiego: 

1. Gotowe scenariusze lekcji przygotowane przez Bank, objęte patronatem 

Ministra Edukacji Narodowej oraz większości kuratoriów oświaty – 

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-

oszczednosci/edukacja/scenariusze-lekcji/ 

2. Inne materiały i działania edukacyjne: 

 Książeczki i inne materiały edukacyjne dla dzieci (m.in. „Przygody Kuby 

Pieniążka i żyrafy Lokatki, czyli przewodnik po świecie pieniędzy” - 

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-

oszczednosci/edukacja/przygody-kuby-pieniazka-i-zyrafy-lokatki-czyli-

przewodnik-po-swiecie-pieniedzy/) 

 SKO Szkoła Oszczędzania (grupa na http://nk.pl/sko) ukierunkowana na 

edukację finansową dzieci oraz promocję Programu SKO i oferty PKO 

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/edukacja/scenariusze-lekcji/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/edukacja/scenariusze-lekcji/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/edukacja/przygody-kuby-pieniazka-i-zyrafy-lokatki-czyli-przewodnik-po-swiecie-pieniedzy/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/edukacja/przygody-kuby-pieniazka-i-zyrafy-lokatki-czyli-przewodnik-po-swiecie-pieniedzy/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/edukacja/przygody-kuby-pieniazka-i-zyrafy-lokatki-czyli-przewodnik-po-swiecie-pieniedzy/
http://nk.pl/sko
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Junior 

 Konkursy dla szkół, nauczycieli i dzieci promujące obrót bezgotówkowy 

(rachunki dla dzieci) http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-

studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/konkursy/ 

 Artykuły medialne (prasa i internet) nt. Programu SKO i oferty PKO Junior 

Link do strony poświęconej Programowi SKO: http://www.pkobp.pl/dzieci-

uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/ 

VISA: 

Sektorowe (z detalistami) i ogólnorynkowe (z wydawcami kart) działania 

promocyjne wspierające rozwój płatności kartami w codziennym życiu, skutkujące 

zmianami zachowań konsumentów. 

Współpraca z bankami w obszarze działań edukacyjnych odnośnie wdrażania i 

rozwoju płatniczej karty szkolnej, w tym przygotowanie scenariuszy lekcyjnych na 

temat płatności bezgotówkowych. 

ZBP: 

Nawiązanie współpracy z Centrum Prawa Bankowego w obszarze edukacji na 

uczelniach wyższych 

Konkurs wiedzy ekonomicznej w ramach współpracy ze stacjami radiowymi. 

Warszawski Instytut Bankowości realizuje projekt BAKCYL, w ramach którego 

bankowcy jako wolontariusze działają na rzecz krzewienia  praktycznej edukacji 

finansowej wśród młodzieży w szkołach gimnazjalnych ( przede wszystkim w 

województwie mazowieckim). W projekt zaangażowało się 17 banków. Projekt 

BAKCYL ma zainicjować i umożliwić stały proces przekazywania młodzieży przez 

pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności 

wykorzystywania usług finansowych, tak aby jej ułatwić świadomy i pomyślny 

start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. W ramach tego 

przedsięwzięcia , realizowanego  z NBP w ramach programu edukacji 

ekonomicznej 60 wolontariuszy przeprowadziło w 2014 r. łącznie 206 lekcji, w 31 

gimnazjach ( na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego) , w 67 klasach.  

http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/konkursy/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/konkursy/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/
http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/
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6. 2.1.6 Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

szerokiej, 

ogólnopolskiej 

kampanii 

edukacyjnej w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

środków 

pieniężnych 

zdeponowanych 

na rachunkach 

płatniczych. 

PONiP działanie  

ciągłe 

 

7. 2.1.7 Przygotowanie 

materiałów 

informacyjnych 

dedykowanych 

zagadnieniom 

obrotu 

bezgotówkowego 

i mikropłatności 

oraz przekazanie 

ich do portalu 

wiedzy dla 

nauczycieli 

Scholaris. 

 

ZBP i NBP 2014-2015 NBP: 

Wśród materiałów i publikacji NBP poruszających tematykę obrotu 

bezgotówkowego warto wymienić następujące:  

1. broszura „ABC Finansów Osobistych” - broszura wydana w 2012 r. przez 

NBP w ramach projektu Akademia „Dostępne Finanse”.  Artykuły z gazety 

”Fakt Pieniądze”, projektu współfinansowanego przez NBP, Departament 

Edukacji i Wydawnictw - 

http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_abc_finansow_osobistych.pdf 

2. broszura „Finanse dla Seniora” - broszura wydana w 2012 r. przez 

Narodowy Bank Polski w ramach projektu Akademia „Dostępne 

Finanse”.  Artykuły z tygodnika  „Gość Niedzielny”, projektu 

współfinansowanego przez NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw - 

http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_finanse_dla_seniora.pdf 

3. broszura „Bankowy zawrót głowy” - broszura wydana w 2014 r. przez NBP 

http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_abc_finansow_osobistych.pdf
http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_finanse_dla_seniora.pdf
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w ramach projektu Akademia „Dostępne 

Finanse”.  http://www.nbp.pl/adf/bankowy-zawrot-glowy.pdf 

4. ulotka „Karty płatnicze - co warto o nich wiedzieć”, ulotka wydana w 2012 

r. przez NBP w ramach projektu Akademia „Dostępne Finanse”., 

zaktualizowana w 2014 r. - 

http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_karty_platnicze_co_warto_o_nich_wiedzie

c.pdf 

5. e-book „Płatności mobilne” materiał przygotowany w ramach projektu 

realizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna” z NBP w ramach 

programu edukacji ekonomicznej - http://gospodarka.dziennik.pl/platnosci-

mobilne/ebook  

6. e-book „Metody planowania budżetów domowych” materiał 

przygotowany w ramach projektu realizowanego przez „Dziennik Gazeta 

Prawna” z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej - 

http://g.dziennik.pl/images/nbp/metody_planowania_budzetow_domowyc

h.pdf?param=378762/362335_0_ 

7. link do strony TVP, gdzie są odcinki miniserialu pt. „Spokojnie, to tylko 

ekonomia” poprzedzającego emisję Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej 

w TVP1, projektu realizowanego przez TVP S.A. z NBP w ramach 

programu edukacji ekonomicznej - 

http://wielkitestwiedzyekonomicznej2.tvp.pl/odcinki.html 

8. prezentacja ze strony NBPortal.pl pt. „Zakupy przez Internet” - 

http://www.nbportal.pl/prezentacje/zakupy-przez-internet/zakupy-przez-

internet.html 

9. prezentacja ze strony NBPortal.pl pt. „Podmioty i przebieg transakcji 

kartowej” - http://www.nbportal.pl/prezentacje/podmioty-i-przebieg-

transakcji-kartowej/indexnbp.html  

10. Materiały na stronie internetowej NBP dotyczące danych i analiz nt. 

systemu płatniczego - 

http://www.nbp.pl/adf/bankowy-zawrot-glowy.pdf
http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_karty_platnicze_co_warto_o_nich_wiedziec.pdf
http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_karty_platnicze_co_warto_o_nich_wiedziec.pdf
http://gospodarka.dziennik.pl/platnosci-mobilne/ebook
http://gospodarka.dziennik.pl/platnosci-mobilne/ebook
http://g.dziennik.pl/images/nbp/metody_planowania_budzetow_domowych.pdf?param=378762/362335_0_
http://g.dziennik.pl/images/nbp/metody_planowania_budzetow_domowych.pdf?param=378762/362335_0_
http://wielkitestwiedzyekonomicznej2.tvp.pl/odcinki.html
http://www.nbportal.pl/prezentacje/zakupy-przez-internet/zakupy-przez-internet.html
http://www.nbportal.pl/prezentacje/zakupy-przez-internet/zakupy-przez-internet.html
http://www.nbportal.pl/prezentacje/podmioty-i-przebieg-transakcji-kartowej/indexnbp.html
http://www.nbportal.pl/prezentacje/podmioty-i-przebieg-transakcji-kartowej/indexnbp.html
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http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/subgen.ascx&navid=9164   

 

Wśród projektów skierowanych do młodzieży warto wymienić dwa projekty 

realizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP): 

-  projekt pt. „Ekonomia na co dzień” 

W projekcie „Ekonomia na co dzień” realizowanym przez FMP, przygotowywane 

są obecnie materiały szkoleniowe (ćwiczenia internetowe dla uczniów, materiały 

dydaktyczne oraz warsztaty e-learningowe dla nauczycieli), które na jesieni będą 

wykorzystywane podczas szkoleń dla nauczycieli, a następnie podczas zajęć z 

uczniami.  

Celem projektu jest dostarczenie gimnazjalistom podstaw wiedzy ekonomicznej 

oraz rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby 

potrafili zrozumieć procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego 

gospodarowania zasobami w życiu codziennym. Celem głównym projektu jest 

łączenie zdobywania wiedzy przez uczniów z podejmowaniem przez nich działań 

praktycznych i rozwiązywaniem sytuacji problemowych. Przedsięwzięcie ma 

również na celu przygotowanie nauczycieli gimnazjum do stosowania 

aktywizujących metod nauczania oraz realizacji projektów uczniowskich w 

środowisku szkolnym i lokalnym. Więcej informacji o projekcie na stronie 

junior.org.pl.  

- projekt pt. „Moje finanse” 

W projekcie „Moje finanse” realizowanym przez FMP, trwają prace nad 

przygotowywaniem materiałów szkoleniowych (ćwiczenia dla uczniów, 

webquesty, materiały dydaktyczne dla nauczycieli, wykłady interaktywne dla 

uczniów, konkursy, warsztaty e-learningowe dla nauczycieli), które na  

jesieni będą wykorzystywane na szkoleniach dla nauczycieli, a następnie na 

zajęciach z uczniami.  

Podstawowym celem programu „Moje finanse” – uzupełniającego i 

rozszerzającego obowiązkowy program nauczania przedmiotu podstawy 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/subgen.ascx&navid=9164
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przedsiębiorczości - jest wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności 

związane ze znajomością i stosowaniem zasad funkcjonowania sektora 

finansowego, w szczególności bankowego, znajomością sposobów planowania i 

inwestowania oraz umiejętności zarządzania finansami osobistymi. Więcej 

informacji o projekcie na stronie junior.org.pl. 

Ponadto,  w ramach programu edukacji ekonomicznej seniorów, NBP 

współpracował  z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy 

realizacji projektu pt. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”. Jest to już  III 

edycja tego projektu. Za zgodą OFUTW, DEW wydrukował broszurę pt. 

„Bezpieczne finanse seniora”, która była dystrybuowana wraz innymi materiałami 

NBP podczas spotkań inaugurujących ADF.  

http://www.federacjautw.pl/fds2/images/prezentacjawarsztaty.pdf 

http://www.federacjautw.pl/fds2/images/prezentacjawyklad.pdf 

NBP współpracował z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przy 

realizacji projektu pt. „O finansach … w bibliotece – III edycja”. 

Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, mieszkających na 

terenach wiejskich i w małych miastach. Inicjatywa służy zwiększeniu umiejętności, 

które są niezbędne seniorom do poruszania się w świecie finansów. Ma także na 

celu przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań edukacyjnych 

poświęconych tematyce edukacji ekonomicznej dla osób powyżej 50 roku życia. W 

ramach projektu gminne biblioteki publiczne organizują cykl pięciu spotkań z 

osobami starszymi, oferując zajęcia nt. budżetu domowego, zakładania i 

wykorzystywania możliwości internetowego konta bankowego, kredytów, lokat, 

ubezpieczeń, a także roli i zasad funkcjonowania banku centralnego. Zajęcia 

prowadzone są za pomocą e-learningowego kursu „O finansach… w bibliotece”, 

zaprojektowanego w ramach I edycji projektu i dostosowanego do potrzeb osób 

starszych. 

Projekt rozpoczął się w grudniu 2013 r. i trwał do listopada 2014 r. Szacowano, że w 

2014 roku weźmie w nim udział 114 bibliotek, które przeszkolą 2200 osób. 

http://www.federacjautw.pl/fds2/images/prezentacjawarsztaty.pdf
http://www.federacjautw.pl/fds2/images/prezentacjawyklad.pdf
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NBP  zaangażowany  był również w realizowany przez Polskie Radio projekt pt. 

„Gospodarka dla każdego – VI edycja”. Głównym celem tego przedsięwzięcia był 

wzrost wiedzy ekonomicznej słuchaczy Polskiego Radia (Programu 1, Programu 4 i 

PR 24) poprzez emisję cyklicznych audycji radiowych i zamieszczanie 

wzbogacających je publikacji informacyjno-edukacyjnych na stronach serwisu 

gospodarka.polskieradio.pl. Tematyka programów dotyczyła bieżących zagadnień 

gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Dodatkowo były zamieszczane one 

na stronie internetowej Polskieradio.pl. 

 

ZBP: 

Od początku 2014 roku przeprowadzono wspólne spotkania przedstawicieli NBP i 

ZBP w zakresie podjęcia wspólnych działań mających na celu realizację Programu 

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Ze względu na fakt, że wiele zadań 

dedykowanych realizacji przez NBP i ZBP mają charakter kampanijno-edukacyjny, 

a także by zapewnić spójność wydawanych w tym celu dokumentów, 

zadecydowano o zbiorczej realizacji działań wskazanych w punktach 1.1.10, 2.1.7, 

2.1.8, 4.1.2  

Zadania te zostaną zrealizowane poprzez wydanie wspólnego materiału 

poruszającego najważniejsze zagadnienia ważne z punktu widzenia użytkowników 

obrotu bezgotówkowego. 

8. 2.1.8 Opracowanie 

treści dotyczących 

obrotu 

bezgotówkowego 

i przedstawienie 

ich do włączenia 

w „e-podręczniku 

do kształcenia 

NBP i ZBP 2014-2015 NBP: 

Prace zostaną rozpoczęte w  2015 r.  

ZBP: 

Od początku 2014 roku przeprowadzono wspólne spotkania przedstawicieli NBP i 

ZBP w zakresie podjęcia wspólnych działań mających na celu realizację Programu 

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Ze względu na fakt, że wiele zadań 

dedykowanych realizacji przez NBP i ZBP mają charakter kampanijno-edukacyjny, 

a także by zapewnić spójność wydawanych w tym celu dokumentów, 
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ogólnego” (w 

ramach programu 

„Cyfrowa 

szkoła”), 

przygotowywany

m przez 

Uniwersytet 

Wrocławski. 

zadecydowano o zbiorczej realizacji działań wskazanych w punktach 1.1.10, 2.1.7, 

2.1.8, 4.1.2  

Zadania te zostaną zrealizowane poprzez wydanie wspólnego materiału 

poruszającego najważniejsze zagadnienia ważne z punktu widzenia użytkowników 

obrotu bezgotówkowego. 

9. 2.2.1 Uproszczenie 

procedur i treści 

umów i 

regulaminów oraz 

informacji 

przeznaczonych 

dla klientów. 

Dostawcy usług  

płatniczych 

2014-2015 BGŻ: 

1.Karta debetowa jest funkcjonalnością konta osobistego. Istnieje jeden wspólny 

dokument (Umowa ramowa) wymagający jednego podpisu od klienta, obejmujący 

wszystkie elementy oferty (regulacje, zasady działania, cennik, limity transakcyjne) 

2.Karta kredytowa  - jedna umowa ramowa, wymagająca jednego podpisu od 

klienta, obejmująca wszystkie elementy oferty (regulacje, zasady działania, cennik, 

limity transakcyjne) 

e-Service: 

Wdrożenie prostszych formularzy, umów i regulaminów dla potencjalnych 

Akceptantów, dzięki czemu są one przyjaźniejsze i prostsze. 

ING: 

Projekt „Po prostu” – projekt mający na celu zrozumienie treści które bank kieruje 

do klienta. 

PEKAO: 

W marcu 2014 r. Bank zakończył przegląd procedur pod kątem ich przejrzystości i 

zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wysłał do klientów kompletne teksty 

jednolitych regulaminów rachunków oraz Taryfy Opłat i Prowizji. 

10. 2.2.2 Czytelne 

prezentowanie 

opłat i prowizji 

dla klientów 

Dostawcy usług  

płatniczych 

2014-2015 BGŻ: 

Wszystkie składowe cennika są zawarte w umowie produktu. 

e-Service: 

Systematyczna modyfikacja kolejnych wzorów umów z Akceptantami, precyzyjnie i 
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indywidualnych 

oraz 

wprowadzenie 

efektywnych 

mechanizmów 

informacyjnych w 

tym zakresie. 

w jednym miejscu zbierających wszystkie opłaty. 

ING: 

„Najbardziej przejrzysta tabela opłat i prowizji w ING” - ING Bank Śląski zajął 

pierwsze miejsce w rankingu portalu eBroker.pl porównującym przystępność tabel 

opłat i prowizji banków. Wyniki rankingu zostały opublikowane przez Gazetę 

Bankową. 

PEKAO: 

Nowa Taryfa Opłat i Prowizji, charakteryzująca się  uproszczoną formą i 

skorygowanymi pod kątem czytelności i zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa  zapisami, została przygotowana i wydana na początku 2014 r.  Klienci 

otrzymali jednolity tekst Taryfy w marcu 2014. 

PKO BP: 

Taryfa prowizji i opłat bankowych zawiera zestawienie opłat i prowizji dla klientów 

indywidualnych 

http://www.pkobp.pl/oplaty-i-prowizje/ 

11. 2.3.1 Ponowne 

przeprowadzenie 

badania 

dzienniczkowego 

„Zwyczaje 

płatnicze 

Polaków”. 

NBP 2020 r. NBP: 

Działanie zostanie podjęte przed 2020 r. 

12. 2.3.2 Przeprowadzenie 

badania 

dotyczącego 

zaufania i 

korzystania przez 

Polaków z usług 

bankowych 

NBP 2016 - 2020 

  

NBP: 

Działanie zostanie podjęte w latach 2016 – 2020.  

http://www.pkobp.pl/oplaty-i-prowizje/
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„Postawy Polaków 

wobec obrotu 

bezgotówkowego” 

13. 2.3.3 Przeprowadzenie 

badania w 

zakresie kosztów 

instrumentów 

płatniczych. 

NBP 2014 - 2015 NBP: 

NBP, przy współpracy z innymi podmiotami, kontynuował badanie kosztów 

instrumentów płatniczych, rozpoczęte w 2013 r. 

W I półroczu 2014 r. trwały prace metodologiczne w ramach zespołu roboczego i 

kilku podzespołów dedykowanych poszczególnym podmiotom, które zostały objęte 

badaniem.  

W drugim półroczu 2014 r. Narodowy Bank Polski kontynuował prace w ramach 

badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim. Badanie  jest oparte 

na badaniu kosztów instrumentów płatniczych, przeprowadzonym w latach 2009-

2012 pod kierunkiem EBC, w którym wzięło udział 13 państw z Unii Europejskiej. 

Badanie od strony operacyjnej realizuje Zespół Roboczy ds. badania kosztów 

instrumentów płatniczych na rynku polskim. Zespół Roboczy został podzielony na 

sześć podzespołów: ds. banku centralnego, ds. banków, ds. podmiotów 

infrastruktury płatniczej, ds. CIT, ds. akceptantów oraz ds. konsumentów. 

Podzespoły kontynuowały w drugim półroczu 2014 r. pracę nad metodyką 

właściwą dla ich obszaru badania kosztów płatności i przygotowaniem formularzy 

ankietowych, które będą wypełniane przez podmioty objęte badaniem. 

Opracowanie formularza ankietowego skierowanego do przedsiębiorców 

zostało powierzone zewnętrznemu ekspertowi. Przedmiotem szczególnego 

zainteresowania w drugim półroczu 2014 r. było oszacowanie liczby i wartości 

płatności gotówkowych w Polsce. Przeprowadzono wstępne szacunki ww. 

wielkości na podstawie dostępnych badań ankietowych dotyczących rynku 

płatności detalicznych, a także danych statystycznych udostępnianych m.in. przez 

GUS oraz NBP. Trwają prace nad wyborem optymalnej metody, która pozwoli na 
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oszacowanie jednostkowych kosztów płatności gotówkowych. Ponadto na 

posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w grudniu 2014 r. został przygotowany 

materiał pt. „Informacja na temat stanu prac Zespołu roboczego ds. badania 

kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim”. 

Wyniki tego pierwszego w Polsce tak kompleksowego badania powinny przyczynić 

się do uzyskania ważnych szacunków dla polskiego rynku płatniczego w zakresie 

kosztów społecznych i prywatnych instrumentów płatniczych, ponoszonych przez 

poszczególne najważniejsze strony łańcucha płatności. 

Badanie to będzie miało także znaczenie dla całej polskiej gospodarki, ponieważ 

finalnie ma umożliwić oszacowanie całkowitych kosztów płatności, a także 

możliwych do uzyskania oszczędności w efekcie zmiany struktury płatności z 

gotówkowej na bezgotówkową. 

14. 2.3.4 Uaktualnienie i 

publikacja 

materiału 

dotyczącego 

korzyści z obrotu 

bezgotówkowego. 

NBP 2014 r. NBP: 

Prace rozpoczęto w II połowie 2014 r. i będą one kontynuowane w 2015 r.  

 

15. 2.3.5 Przeprowadzenie 

analizy 

możliwości 

wprowadzenia 

limitów 

kwotowych dla 

płatności 

gotówkowych z 

udziałem osób 

fizycznych oraz 

przygotowanie 

ZBP 2014 r. ZBP: 

Przeprowadzono przedmiotową analizę. Wykazała ona, iż brak jest obecnie 

przepisów, które kompleksowo regulowałyby zasady płatności wykonywane przez 

konsumentów. W przeciwieństwie do regulacji ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, brak jest ograniczeń w zakresie progów kwotowych transakcji 

gotówkowych realizowanych przez konsumentów. Ewentualna zmiana w tym 

zakresie musiałaby przyjąć postać nowelizacji w zakresie np. postanowień ordynacji 

podatkowej lub odrębnej regulacji. Jednocześnie należy mieć na uwadze 

ewentualne zarzuty natury konstytucyjnej odnoszące się do ograniczenia swobód 

obywatelskich w tym zakresie. 
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rekomendacji dla 

Rządu w tym 

zakresie. 

16. 2.3.6 Przeprowadzenie 

analizy 

możliwości 

ograniczenia 

transakcji 

gotówkowych ze 

względu na rodzaj 

płatności i 

wolumeny 

transakcji. 

Przygotowanie 

rekomendacji dla 

Rządu w tym 

zakresie. 

ZBP 2014 r. ZBP: 

Przeprowadzono przedmiotową analizę. Wykazała ona, iż ewentualne zmiany w 

tym zakresie w odniesieniu do płatności realizowanych przez przedsiębiorców w 

zakresie różnych kategorii płatności są możliwe, w szczególności w zakresie 

płatności o charakterze publicznoprawnym. Także wprowadzenie obowiązku 

rozliczeń w odniesieniu do niektórych kategorii usług lub towarów mających 

charakter strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa czy 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

 

 

Ocena: 

Większość z 16 przewidzianych czynności w ramach realizacji celu szczegółowego nr 2 została podjęta przez podmioty rynkowe oraz NBP.  

Jedno działanie (czynność 2.1.3), mające być rozpoczęte w 2014 r., nie zostało jeszcze podjęte i nie są znane perspektywy jego podjęcia. W 

dwóch przypadkach (czynności 2.3.1 i 2.3.2) działania będą podjęte w terminie późniejszym, zgodnie z harmonogramem wynikającym z 

Programu. W jednym przypadku (czynność 2.1.6) brak jest informacji o realizacji zadania. 
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b/ „Rekomendacje dla Rządu” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot  

odpowiedzialny 
Podjęte  

działania  

1. 2.1.1 Tworzenie sprzyjających warunków dla 

rozwoju obrotu bezgotówkowego.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów:  

Popieranie dozwolonych prawem wszelkich inicjatyw, w tym 

legislacyjnych, mających na celu rozwój obrotu bezgotówkowego. 

W 2014 r. podjęto prace zmierzające do rozwoju obrotu bezgotówkowego 

zarówno w administracji podatkowej jak i celnej: 

 Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw (w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów nr UD 

154), który został przekazany do rozpatrzenia przez Radę 

Ministrów, przewiduje wprowadzenie przepisów 

umożliwiających zapłatę podatku również kartą płatniczą, z 

zastrzeżeniem ponoszenia kosztów takich transakcji przez 

konsumentów (art. 60 § 1 pkt 2 i § 2a-2e projektu ustawy). W 

przedmiotowym projekcie zaproponowano także stosowne 

zmiany w ustawie – Prawo celne. 

 W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów 

prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku 

(Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra Finansów numer 13.22) 

zaproponowano zapis, by opłata od wniosku była uiszczana na 

rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji 

indywidualnej 

Bank Gospodarstwa Krajowego:  

Dokonywanie cyklicznego przeglądu procedur produktowych oraz 
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wewnętrznych aktów normatywnych Banku w celu wyeliminowania, o 

ile to możliwe, postanowień mogących ograniczać stosowanie 

instrumentów bezgotówkowych lub zalecać stosowanie rozliczeń w 

formie gotówkowej. Ponadto Bank dokonuje stopniowego ograniczania 

obrotu środkami gotówkowymi w Banku w ramach reorganizacji obrotu 

gotówkowego w BGK, prowadzonej zgodnie z Wieloletnim Programem 

Rozwoju - Strategią Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014 – 2017. 

2. 2.1.2 Przygotowanie i przeprowadzenie 

szerokiej, ogólnopolskiej kampanii 

edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa 

środków  

pieniężnych zdeponowanych na 

rachunkach bankowych.  

 

BFG we współpracy 

z ZBP i NBP  
Bank Gospodarstwa Krajowego: 

 Realizowanie działań edukacyjnych na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych, m.in. w ramach uczestnictwa w organizowanych 

konferencjach i spotkaniach, na których propagowane są bezgotówkowe 

instrumenty rozliczeniowe znajdujące się w ofercie Banku. Ponadto 

pracownicy Banku prowadzą działania szkoleniowe w ramach 

wolontariatu działań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej na temat 

produktów i usług bankowych, w tym bezgotówkowych form rozliczeń. 

BFG:  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uczestniczy w inicjatywie Narodowego 

Banku Polskiego pod nazwą Akademia „Dostępne Finanse" (ADF).  

Jej celem jest upowszechnianie obrotu bezgotówkowego. W ramach 

projektu ADF przedstawiciel Funduszu uczestniczył w spotkaniach 

edukacyjnych organizowanych przez Oddziały Okręgowe Narodowego 

Banku Polskiego na których przekazywano m.in. „nieubankowionym" 

Polakom wiedzę na temat korzyści związanych z używaniem 

bezgotówkowych płatności oraz o mechanizmach zabezpieczających 

klientów banków i kas tj. m.in.  o istnieniu takiego systemu, a także o 

jego podstawowych zasadach, którymi są: 

- limit gwarancyjny przysługujący każdemu deponentowi banku 

czy kasy w wysokości równowartości 100 tys. euro, 

- wypłata środków gwarantowanych w terminie 20 dni roboczych. 
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3. 2.1.3 Promowanie i wspieranie wśród 

samorządów lokalnych działań mających na 

celu wprowadzenie możliwości 

bezgotówkowej obsługi mieszkańców lub 

jej usprawnienie.  

Właściwe resorty, 

jednostki 

samorządowe, 

wojewodowie  

 

4. 2.1.4 Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych 

dla lokalnych liderów społecznych w 

zakresie podstawowego doradztwa w 

zakresie włączenia finansowego obywateli.  

Właściwe resorty,  

samorządy  
Bank Gospodarstwa Krajowego:  

Realizowanie działań edukacyjnych na rzecz samorządów oraz 

podmiotów działających regionalnie m.in. w ramach uczestnictwa w 

organizowanych konferencjach i spotkaniach, na których propagowane 

są bezgotówkowe instrumenty rozliczeniowe znajdujące się w ofercie 

Banku.  

5. 2.1.5 Przegląd programów edukacyjnych i 

podręczników szkolnych w zakresie 

zagadnień dotyczących ekonomii i 

finansów, w celu szerzenia wiedzy o 

nowoczesnych sposobach dokonywania 

płatności.  

MEN z ZBP i NBP  MEN: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło uwagę, iż ze względu na 

obowiązujące przepisy prawa oświatowego, realizacja zadania 

polegającego na przeglądzie programów edukacyjnych i podręczników 

szkolnych w zakresie zagadnień dotyczących ekonomii i finansów w 

celu szerzenia wiedzy o nowoczesnych sposobach dokonywania 

płatności nie jest możliwa. Programy nauczania stanowią integralną 

sprawę szkoły, gdyż to nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia 

dyrektorowi szkoły program nauczania (uwzględniający cele kształcenia  

i treści nauczania  określone w podstawie programowej) do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza 

do użytku w danej szkole przedstawiony program nauczania. 

Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny 

zestaw programów nauczania, a dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za 

uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości 

podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. 

Natomiast podręczniki są dopuszczane do użytku szkolnego przez 
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ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie 

pozytywnych opinii rzeczoznawców, w tym dwóch opinii 

merytoryczno-dydaktycznych (zawierających szczegółową ocenę 

poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę 

przydatności dydaktycznej) oraz jednej opinii językowej. Podręcznik 

może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli zawiera 

usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania z zakresu 

danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ustalonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

Zdaniem  MEN, działanie niniejsze (2.1.5) powinno być wykreślone z 

Programu.    

6. 2.1.6 Uwzględnienie „Rekomendacji dla Rządu” 

przy aktualizacji Narodowego Planu 

Wprowadzenia Euro, a w szczególności 

Narodowej Strategii Komunikacyjnej.  

MF  W przypadku aktualizacji Narodowego Planu Wprowadzenia Euro 

przedmiotowa kwestia będzie rozpatrywana. 

7. 2.4.1 Obniżenie limitu kwotowego, od którego 

istnieje obowiązek dokonywania płatności 

w formie bezgotówkowej wśród 

przedsiębiorców.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów zgłosiło stosowny postulat w trakcie procesu 

legislacyjnego dotyczącego zmiany ustawy o SDG. Finalna decyzja o 

uwzględnieniu propozycji będzie należeć do Ministerstwa Gospodarki. 

8. 2.4.2 Analiza rekomendacji w zakresie 

możliwości wprowadzenia limitów 

kwotowych dla płatności gotówkowych z 

udziałem osób fizycznych i wprowadzenie 

odpowiednich przepisów w tym zakresie 

do obowiązującego prawa.  

Właściwe resorty   
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3. Cel szczegółowy nr 3 – Upowszechnienie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji 

bezgotówkowych instrumentów płatniczych 

 

Wykaz podjętych w 2014 r. działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 3 zawiera tabela nr 8.  

 

` Tabela nr 8. Wykaz podjętych działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 3 

 

a/ „Plan Operacyjny na lata 2014-2016” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin Podjęte 

działania 

1. 3.1.1 Analiza przepisów pod 

kątem istniejących barier 

dla rozwoju płatności 

bezgotówkowych.  

ZBP, akceptanci, 

agenci 

rozliczeniowi i 

inne  

zainteresowane  

podmioty 

2014 r. Komitet Agentów Rozliczeniowych: 

Analiza przepisów w tym zakresie została przeprowadzona w drodze 

wewnętrznych konsultacji zarówno na poziomie prawodawstwa 

krajowego, jak i wspólnotowego, w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach 

płatniczych 

3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015 w 

sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji 

płatniczych realizowanych w oparciu o kartę 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy w trybie ciągłym analizuje obowiązujące 

przepisy, również pod kątem istniejących barier dla rozwoju płatności 

bezgotówkowych. Na dzień dzisiejszy jako główne bariery 

identyfikujemy nadal wysokie koszty związane z opłatami dla systemów 
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płatniczych, co przekłada się na poziom opłat dla akceptantów, co z 

kolei skutkuje w przypadku mniejszych akceptantów ustalaniem 

minimalnej kwoty, powyżej której można płacić kartą. Barierą dla 

mniejszych przedsiębiorców są również stosunkowo wysokie stawki 

opłat za dzierżawę terminali POS. 

ZBP: 

Analiza przepisów w tym zakresie została przeprowadzona przez ZBP 

przy współpracy z bankami w związku z projektem pakietowych zmian 

legislacyjnych odnoszących się do tego zagadnienia.    

2. 3.1.2 Identyfikacja i 

sformułowanie rozwiązań 

prawnych, których 

wprowadzenie może być 

stymulujące dla rozwoju 

rynku płatności 

bezgotówkowych. 

ZBP, akceptanci, 

agenci 

rozliczeniowi i 

inne  

zainteresowane 

podmioty 

2015 – 2016 KAR: 

W ramach wewnętrznych wykonano analizy możliwości wprowadzenia 

rozwiązań prawnych, które mogłyby oddziaływać pozytywnie na 

funkcjonowanie rynku płatności bezgotówkowych, w zakresie dalszych 

nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

ZBP: 

Przeprowadzona analiza zmian legislacyjnych dokonywana była pod 

kątem różnych kierunków rozwoju obrotu bezgotówkowego. 

W ramach Forum ds. e-Faktur i e-Opłat ZBP została powołana 

dedykowana Grupa Robocza, której celem jest określenie zakresu zmian 

legislacyjnych ułatwiających rozwój e-Faktur i e-Opłat. W listopadzie 

2014 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Forum. Podczas 

posiedzenia podzielono zadania, w wyniku którego wyodrębniono 

następujące grupy robocze: 

· Grupa ds. Standaryzacji i Regulacji Prawnych; 

· Grupa ds. Opracowania Modelu Biznesowego; 

· Grupa da. Opracowania Modelu Technologicznego; 

· Grupa ds. Opracowania Modelu Funkcjonalnego. 
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3. 3.2.1 Ocena stanu obecnego, 

propozycje zmian w 

przepisach prawa  na 

szczeblu krajowym i 

unijnym. 

Agenci 

rozliczeniowi, 

akceptanci, 

wydawcy 

instrumentów 

płatniczych, ZBP  

2014 – 2015 BGŻ: 

Uczestnictwo w RWKB – ZBP 

KAR: 

Ocena dotychczasowego prawodawstwa w zakresie płatności 

bezgotówkowych oraz konsultowanie i opiniowanie (zgłaszanie uwag 

do Ministerstwa Finansów, Sejmu RP) projektów aktów normatywnych, 

np.: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania 

informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów 

rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz 

wydawców pieniądza elektronicznego 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 

r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad 

instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności 

Komisji Nadzoru Finansowego 

3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach 

płatniczych 

ZBP: 

Przeprowadzona analiza odnosiła się do stanu obecnego, wskazując na 

obecnie funkcjonujące regulacje wraz z propozycjami zmian. Obecnie 

przygotowywana jest aktualizacja w zakresie propozycji legislacyjnych 

mających na celu wzmocnienie obrotu bezgotówkowego na rynku. 

 

4. 3.2.2 Identyfikacja obszarów, w 

których brak ingerencji ze 

strony regulatora może 

wpływać 

negatywnie/ograniczająco 

Agenci 

rozliczeniowi, 

akceptanci, 

wydawcy 

instrumentów  

2016 r. BGŻ: 

Uczestnictwo w RWKB – ZBP 

KAR: 

Realizowanie zadania w ramach bieżących prac. 

PEKAO: 
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na rozwój płatności 

bezgotówkowymi 

instrumentami płatniczymi 

i rynek akceptacji, w 

szczególności obszary 

wymagań specyficznych dla 

organizacji kartowych, 

poziomy opłat narzucanych 

kompleksowo pozostałym 

uczestnikom rynku. 

płatniczych, ZBP Bank jako agent rozliczeniowy identyfikuje obszar opłat ponoszonych na 

rzecz systemów płatniczych jako jeden z głównych obszarów 

ograniczających rozwój płatności gotówkowych, zwłaszcza u 

potencjalnych akceptantów z segmentu SME oraz mających siedziby w 

małych miejscowościach. Pomimo obniżenia stawek IF wysokość opłat 

za przetwarzanie, marketingowych oraz licencyjnych stanowi o ciągle 

relatywnie wysokich stawkach MSC opłat ponoszonych przez 

akceptantów tzw. Merchant Service Charge (MSC) na rzecz agentów 

rozliczeniowych . 

5. 3.3.1 Podjęcie i wsparcie 

inicjatyw tworzenia 

programów 

lojalnościowych, systemów 

promocyjnych i 

instrumentów płatniczych 

w otwartym standardzie 

(open loop), które 

obejmowałyby także 

akceptantów z sektora 

małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP). 

Akceptanci, 

agenci 

rozliczeniowi i 

inne  

zainteresowane  

podmioty 

działanie  

ciągłe 

eService: 

Rozpoczęcie dyskusji na temat zbudowania atrakcyjnego systemu 

lojalnościowego dla akceptantów. 

MasterCard: 

1.Promocje Programu MasterCard Rewards, zarówno z merchantami, jak 

i wydawcami kart 

2.Promowanie programu rabatowego MasterCard Buy&Smile w 

mediach oraz nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami 

programu, również reprezentującymi sektor MSP   

POHiD: 

1. Nasze firmy umożliwiają konsumentom korzystanie ze wszystkich 

najnowszych form płatności, w tym płatności mobilnych, płatności 

bezstykowych czy płatności w kasach bezobsługowych z terminalami 

POS 

Sieci handlowe – akceptujące nowoczesną formę karty zbliżeniowej w 

postaci naklejki do rachunku ING. Zbliżak MasterCard® to nowoczesna 

wersja płatniczej karty zbliżeniowej wydawanej do konta osobistego w 

formie naklejki. Z naszych sieci ten rodzaj karty płatniczej akceptują:  

o   Auchan,  
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o   Freshmarket (Żabka Polska),  

o   Kaufland,  

o   Lidl,  

o   Pepco,  

o   Żabka Polska  

http://www.ingbank.pl/indywidualni/karty/zblizak  

2. Nasze sieci handlowe również inicjują nowe możliwości płatności – 

inicjatywa sieci Biedronka w zakresie wdrożenia płatności mobilnych 

3. Rozwijanie w naszych sieciach handlowych zakresu usług dodanych 

do płatności bezgotówkowych, np. Cash back czy DCC 

4. Programy promocyjne np. MasterCard z siecią Carrefour „Zakupy z 

premią”, promowanie płatności kart Carrefour VISA „Premia do 10%”, 

karty przedpłacone Auchan MasterCard – Skarbonka, karty kredytowe 

Auchan VISA, Promocja „Letnie Orzeźwienie” Żabka, Fresh Market z 

MasterCard i BZWBK, Tesco projekt karty kredytowej VISA ClubCard, 

Media Markt MasterCard PayPass - karta partnerska Credit Agricole 

Bank Polska  

Makro Cash & Carry – Objęcie płatności kartowych oferowanym przez 

sieć Makro systemem bonusowym dla klientów - 

http://www.makro.pl/public/plac-karta-visa-i-mastercard-w-hurtowni-

makro 

Schiever Polska powiązana z siecią AUCHAN buduje następujące 

wspólne programy promujące płatności bezgotówkowe : 

o   Program Oszczędnościowy SKARBONKA - pozwalający na 

dodatkowe korzyści 

o   Możliwość zakupów na raty dla posiadaczy Kart Visa i Mastercard 

Auchan 

http://www.schiever.com.pl/Oferta_Auchan-4.html 

http://www.auchan.pl/karty-auchan/karty/skarbonka-program-

http://www.makro.pl/public/plac-karta-visa-i-mastercard-w-hurtowni-makro
http://www.makro.pl/public/plac-karta-visa-i-mastercard-w-hurtowni-makro
http://www.schiever.com.pl/Oferta_Auchan-4.html
http://www.auchan.pl/karty-auchan/karty/skarbonka-program-lojalnociowy-skarbonka
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lojalnociowy-skarbonka 

5. Media Saturn Holding - Promocja „V.me by Visa rabat 3% w Saturn i 

Media Markt” związana z zakładaniem portmonetki elektronicznej i 

dokonywaniem za jej pomocą zakupów - 

http://www.aktualnerabaty.pl/v-me-by-visa-rabat-3-w-saturn-i-media-

markt/ 

6. Makro Cash & Carry – Zbudowanie razem z bankiem Millenium linii 

usług finansowych opartych na kartach partnerskich  MAKRO 

Millennium systemu MasterCard, łączących funkcjonalności karty 

płatniczej i karty wejściowej do hal MAKRO. Karty umożliwiają 

wygodne i bezpieczne dokonywanie płatności bezgotówkowych nie 

tylko w halach MAKRO, ale również we wszystkich punktach 

handlowo-usługowych akceptujących karty MasterCard/Maestro - 

http://www.totalmoney.pl/artykuly/5928,karty-kredytowe,bank-

millennium-i-makro-cash--carry-wypuszczaja-wspolna-oferte,1,1 

7. E.Leclerc – karta kredytowa E. Leclerc VISA Maxima 

http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/karty-

kredytowe/karty-kredytowe-partnerskie/karta-kredytowa-visa-e-leclerc 

VISA: 

1. Promocje dedykowane segmentowi przedsiębiorstw handlowych w 

sektorze detalicznym 

2. Rozszerzenie programu rabatowego (Oferty Visa) o oferty dla 

konsumentów (segment Premium) i sektora przedsiębiorstw 

6. 3.3.2 Wspieranie działań 

związanych z 

wprowadzaniem na rynek 

nowych, niskokosztowych 

metod płatności, w tym 

płatności mobilnych. 

Agenci 

rozliczeniowi, 

dostawcy usług 

płatniczych, 

akceptanci  i inne 

zainteresowane 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Bank planuje przystąpienie do usługi MasterPass na przełomie 2014/2015 

e-Service: 

Aktywne uczestnictwo w rozwoju projektu IKO, prace nad wdrożeniem 

akceptacji płatności systemem Blik, przygotowania do wdrożenia 

mPOSa (kontynuacja migracji systemu IKO na BLIK). 

http://www.auchan.pl/karty-auchan/karty/skarbonka-program-lojalnociowy-skarbonka
http://www.aktualnerabaty.pl/v-me-by-visa-rabat-3-w-saturn-i-media-markt/
http://www.aktualnerabaty.pl/v-me-by-visa-rabat-3-w-saturn-i-media-markt/
http://www.aktualnerabaty.pl/v-me-by-visa-rabat-3-w-saturn-i-media-markt/
http://www.aktualnerabaty.pl/v-me-by-visa-rabat-3-w-saturn-i-media-markt/
http://www.totalmoney.pl/artykuly/5928,karty-kredytowe,bank-millennium-i-makro-cash--carry-wypuszczaja-wspolna-oferte,1,1
http://www.totalmoney.pl/artykuly/5928,karty-kredytowe,bank-millennium-i-makro-cash--carry-wypuszczaja-wspolna-oferte,1,1
http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/karty-kredytowe/karty-kredytowe-partnerskie/karta-kredytowa-visa-e-leclerc
http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/karty-kredytowe/karty-kredytowe-partnerskie/karta-kredytowa-visa-e-leclerc
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podmioty Euronet: 

Umożliwienie w sieci własnych urządzeń realizacji transakcji IKO 

(styczeń 2014) oraz współpraca z PSP i innymi uczestnikami projektu 

BLIK w przygotowaniu warunków do wdrożenia obsługi transakcji Blik 

w sieci Euronet w 2015 r.  

KIR:  

Wdrożenie przez Polski Standard Płatności systemu płatności mobilnych 

BLIK we współpracy z KIR (m.in. rozrachunek systemu BLIK poprzez 

system Elixir, obsługa operacyjna systemu, realizacja płatności P2P w 

systemie ExpressELIXIR oraz rozrachunek w systemie ELIXIR . 

MasterCard: 

1. Promocja rozwiązania do płatności mobilnych MasterCard Mobile  

2. Udostępnienie i promocja w Polsce plaftormy do bezpiecznych i 

prostych płatności w sklepach online oraz mobilnych – MasterPass 

3. Dalsza ekspansja płatności telefonem przy wykorzystaniu 

technologii NFC. Obecnie 2 operatorów telekomunikacyjnych 

(Orange i T-Mobile) oraz osiem banków udostępnia swoim klientom 

płatności zbliżeniowe NFC.   

4. Kampanie edukacyjno-promocyjne płatności zbliżeniowych 

5. Wspieranie płatności mobilnych w instytucjach użytku publicznego 

(urzędy samorządowe, komunikacja miejska) 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy wprowadził na rynek płatności mobilne 

PeoPay – kompleksowe rozwiązanie służące osobno do dokonywania 

zapłaty (PeoPay) oraz do akceptacji  (mPOS) z wykorzystanie aplikacji 

na smartfony. 

W grudniu 2014 roku, Bank Pekao wdrożył, jako pierwszy w Polsce i 

jeden z pierwszych wydawców na świecie, płatności zbliżeniowe w 

technologii HCE – technologia ta umożliwia korzystanie ze 
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zbliżeniowych płatności mobilnych niezależnie od umowy z operatorem 

telekomunikacyjnym, a kluczowe operacje związane z dokonaniem 

płatności przebiegają w tak zwanej chmurze obliczeniowej. Dzięki temu 

projektowi, użytkownicy aplikacji PeoPay uzyskali możliwość 

dokonywania płatności we wszystkich terminalach zbliżeniowych w 

kraju i zagranicą. 

PKO BP: 

Wdrożenie aplikacji IKO dla klientów PKO Banku Polskiego: 

http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/ 

POHiD: 

1. Nasze sieci handlowe inicjują nowe możliwości płatności – inicjatywa 

sieci Biedronka w zakresie wdrożenia płatności mobilnych 

2. Biedronka – rozpoczęcie akceptacji kart płatniczych plus umożliwienie 

dokonywania płatności mobilnych: 

o   System iKasa  razem z Alior Bankiem objęcie płatności mobilnym 

zwrotem w wysokości 3% wartości dokonanych w ten sposób zakupów 

http://www.biedronka.aliorbank.pl/ 

o   System iKasa razem z Getin Online objęcie płatności mobilnych 

zwrotem w wysokości 10% wartości dokonanych w ten sposób zakupów 

https://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/aplikacje-

mobilne/ikasa/oferta 

o   System IKasa razem z Pekao SA – Peo Pay 

PSP: 

Spółka planuje swój rozwój w zakresie poszerzania funkcjonalności 

systemu płatności BLIK o funkcje takie jak przelewy na numer telefonu 

pomiędzy użytkownikami systemu, umożliwienie dokonywania 

płatności przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowych, udostępnienie 

interfejsu umożliwiającego bezpieczną integrację innych aplikacji 

mobilnych z funkcjami płatniczymi BLIK, wsparcie dla programów 

http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/
http://www.biedronka.aliorbank.pl/
https://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/aplikacje-mobilne/ikasa/oferta
https://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/aplikacje-mobilne/ikasa/oferta
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lojalnościowych. Ponadto planowane jest przygotowanie narzędzi, które 

będą wspierać adopcję systemu płatności BLIK zarówno wśród 

wydawców, jak i agentów - aplikacja White Label, która umożliwi 

szybkie wdrożenia BLIKA w bankach nie dysponujących kompetencjami 

potrzebnymi do przygotowania własnych aplikacji mobilnych oraz 

aplikacja mPOS, która umożliwi budowanie sieci akceptacji BLIK w 

punktach handlowych i usługowych, które nie korzystają z tradycyjnych 

POSów. 

VISA: 

1. Wspieranie wdrożeń popularyzujących płatności bezgotówkowe w 

sektorze e-commerce (portfel V.me) 

2. Wspieranie wdrożeń w zakresie płatności mobilnych NFC 

7. 3.3.3 Wspieranie działań 

poszerzających sieć 

akceptacji instrumentów 

bezgotówkowych w tym o 

nowe rozwiązania 

systemowe i sprzętowe 

wykorzystujące nowe bądź 

zintegrowane technologie 

akceptacji płatności.  

Agenci 

rozliczeniowi, 

akceptanci  i inne  

zainteresowane  

podmioty 

działanie  

ciągłe 

Euronet: 

Sieć Euronet umożliwiająca realizację transakcji IKO została 

powiększona o ponad 1400 urządzeń.  

e-Service: 

Przygotowania do wdrożenia mPOSa umożliwiającego akceptację kart 

płatniczych z wykorzystaniem telefonu komórkowego/ tableta. 

Zaprezentowanie nowej, bardziej przejrzystej i funkcjonalnej bramki 

płatniczej.  

KZBS: 

Dysponowanie szerokim asortymentem kart płatniczych i kredytowych 

oraz wzrastająca współpraca z operatorami terminali POS w zakresie ich 

promocji i wydawania. 

MasterCard: 

1. Udostępnienie specjalnego programu dofinansowania do 

mobilnych terminali płatniczych dla przedsiębiorców z sektora 

małych i średnich firm.  

2. Uruchomienie specjalnego programu (Large Merchant Program) 
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dla dużych merchantów, oferującego niższe stawki opłat 

interchange fee. 

3. Ogólnopolska kampania promocyjna usługi cash back 

4. Przeprowadzenie we współpracy z agentami rozliczeniowymi  

akcji oznaczania punktów usługowo-handlowych, w których 

można skorzystać z usługi cash back. 

5. Wspieranie rozwoju sieci akceptacji w sektorze publiczno-

prawnym, transporcie miejskim, płatności za rachunki 

6. Organizowanie warsztatów edukacyjnych - Master Your Card -  

dla małych i średnich przedsiębiorstw na temat akceptacji kart 

płatniczych: dlaczego warto akceptować  płatności kartami, jak 

rozpocząć akceptację, jakie rozwiązania są dostępne na rynku. 

7. Bliska współpraca z merchantami w celu powiększania sieci 

akceptacji  MasterPass w sklepach online i mobilnych. 

 

 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy podejmuje działania w kierunku rozwoju 

sieci akceptacji aplikacji mobilnej PeoPay, zarówno w sieci terminali POS 

jak i mPOS. 

W połowie 2014 roku, Bank jako agent rozliczeniowy zrealizował projekt 

wprowadzenia płatności kartowych do sieci Biedronka należącej do 

Jeronimo Martins Polska – największej sieci handlu detalicznego w 

Polsce, dokonując instalacji ponad 13 000 terminali w ponad 2 400 

sklepach. Dzięki temu wdrożeniu miliony klientów, którzy codziennie 

dokonują zakupów w sklepach sieci Biedronka mogą odtąd płacić za nie 

także kartami płatniczymi. Operacją ta była bez precedensu ze względu 

na swoje rozmiary i czas przeprowadzenia a jej skutki odmieniły rynek 

płatności bezgotówkowych w Polsce, przyczyniając się do dalszego 
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upowszechnienia transakcji bezgotówkowych,  w tym niskokwotowych. 

POHiD: 

1. Upowszechnianie ilości terminali POS i sieci akceptacji poprzez 

inwestycje naszych sieci w kolejne placówki umożliwiające płatności 

bezgotówkowe – w 2014 r nasi członkowie utworzyli ok. 500 obiektów 

handlowych we wszystkich rodzajach formatów i osobowościach 

prawnych 

np. Lidl – w sklepie zbudowanym z okazji festiwalu „Przystanek 

Woodstock” zostały zainstalowane terminale przyjmujące płatności 

kartami w tym bezstykowymi https://www.visa.pl/o-

nas/aktualnosci/platnosc-kartami-visa-na-tegorocznym-przystanku-

woodstock 

2. Dużym impulsem dla rynku e-commerce i płatności bezgotówkowych 

było wejście naszych sieci handlowych w rynek internetowy, że 

wspomnę o Auchan, Tesco czy Media–Saturn Holding 

3. Rozpoczęcie akceptacji płatności kartą przez Biedronkę (2400 terminali 

POS), Selgros i Makro Cash&Carry (w 30 halach Makro)  

VISA: 

1.Uruchomienie Programu wsparcia rozwoju sieci akceptacji w małych 

miastach i na terenach wiejskich (od maja 2014 r.), w tym wsparcie 

rozwoju nowoczesnych mobilnych rozwiązań akceptacji kart (mPOS). 

2.Kontynuacja działań wspierających rozwój płatności kartami w 

sektorach: 

a. płatności publiczno-prawnych, 

b. płatności za rachunki, 

c. transportu miejskiego, 

d. handlu hurtowego. 

3.Wsparcie rozwoju sieci akceptacji kart w Internecie – portfel 

elektroniczny V.me 

https://www.visa.pl/o-nas/aktualnosci/platnosc-kartami-visa-na-tegorocznym-przystanku-woodstock
https://www.visa.pl/o-nas/aktualnosci/platnosc-kartami-visa-na-tegorocznym-przystanku-woodstock
https://www.visa.pl/o-nas/aktualnosci/platnosc-kartami-visa-na-tegorocznym-przystanku-woodstock
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8. 3.3.4 Prowadzenie działań 

aktywizujących 

akceptantów w zakresie 

przyjmowania płatności 

bezgotówkowych.  

FROB i inne  

organizacje 

zrzeszające  

akceptantów  

działanie  

ciągłe 

  

9. 3.3.5 Podjęcie działań mających 

na celu wyposażenie 

wszystkich urządzeń 

vendingowych (automatów 

sprzedażowych) w funkcję 

umożliwiającą 

przyjmowanie zapłaty w 

formie bezgotówkowej.  

Operatorzy  

urządzeń  

vendingowych  

działanie  

ciągłe 

 

10. 3.4.1 Rozważenie powołania 

ciała koordynującego 

działania edukacyjne. 

Zainteresowane  

podmioty 

I półrocze  

2014 r. 

 

11. 3.4.2 Przegląd i analiza 

istniejących programów, 

propagandowych, instytucji 

i platform zajmujących się 

edukacją w sferze obrotu 

bezgotówkowego. 

Zainteresowane  

podmioty 

I półrocze  

2014 r. 

NBP i ZBP dokonały wstępnego przeglądu dotychczasowych publikacji i 

materiałów dotyczących obrotu bezgotówkowego.  

NBP: 

W ramach realizowanego przez DEW projektu badawczego pt. 

”Diagnoza wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży” 

powstały trzy szczegółowe raporty: 

- Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce, 

- Analiza podręczników szkolnych i podstaw programowych, 

- Mapa programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży.  

W szczególności drugi z ww. raportów wpisuje się w realizację 
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czynności 3.4.2 . 

12. 3.4.3 Wypracowanie zasad 

koordynacji ww. działań i 

na tej podstawie realizacja  

pierwszej akcji społecznej 

dot. Tematyki obrotu 

bezgotówkowego jako 

całości lub wybranych jego 

części.  

Zainteresowane  

podmioty 

II półrocze  

2014 r. 

 

13. 3.4.4 Poszerzanie działań 

edukacyjnych o nowe 

tematy i nowych partnerów.  

Zainteresowane  

podmioty 

po 2015 r.  

działanie  

ciągłe 

 

14. 3.5.1 Współpraca z samorządami 

i ich organizacjami w 

zakresie identyfikacji 

rodzajów operacji, przy 

których wprowadzenie 

nakazu płatności 

bezgotówkowych miałoby 

uzasadnienie ekonomiczne i 

społeczne. 

NBP, ZBP 2014 – 2015 NBP: 

Przedstawiciele Koalicji  w dniach 28-29.10.2014 r.  wzięli  udział w 

posiedzeniu Komisji Skarbników Miast UMP  na  temat „Efektywność 

świadczenia usług publicznych przez JST”, które odbyło się w Katowicach.  

Podczas tego spotkania, Przewodniczący Koalicji  wygłosił prezentację 

nt.: Założenia „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 

2014-2020” i zaproponowane w nim rekomendacji dla jednostek samorządowych 

oraz odbyła się dyskusja dotycząca obrotu bezgotówkowego w 

płatnościach samorządowych. 

 

ZBP: 

Przeprowadzono spotkanie reprezentantów NBP i ZBP z 

przedstawicielami samorządów w zakresie identyfikacji rodzajów 
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operacji, przy których wprowadzenie nakazu płatności 

bezgotówkowych miałoby uzasadnienie ekonomiczne i społeczne, 

weryfikacji zgodności z przepisami wprowadzenia wymogu rozliczeń 

bezgotówkowych oraz przygotowania propozycji zmian regulacji 

prawnych. 

 

15. 3.5.2 Współpraca z samorządami 

i ich organizacjami w 

zakresie weryfikacji 

zgodności z przepisami 

wprowadzenia wymogu 

rozliczeń bezgotówkowych. 

 

NBP, ZBP 2014 – 2015 NBP: 

Przedstawiciele Koalicji  w dniach 28-29.10.2014 r.  wzięli  udział w 

posiedzeniu Komisji Skarbników Miast UMP  na  temat „Efektywność 

świadczenia usług publicznych przez JST”, które odbyło się w Katowicach.  

Podczas tego spotkania Przewodniczący Koalicji  wygłosił prezentację 

nt.: Założenia „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 

2014-2020” i zaproponowane w nim rekomendacji dla jednostek 

samorządowych. oraz odbyła się dyskusja dotycząca obrotu 

bezgotówkowego w płatnościach samorządowych. 

 

ZBP: 

Przeprowadzono spotkanie reprezentantów NBP i ZBP z 

przedstawicielami samorządów w zakresie identyfikacji rodzajów 

operacji, przy których wprowadzenie nakazu płatności 

bezgotówkowych miałoby uzasadnienie ekonomiczne i społeczne, 

weryfikacji zgodności z przepisami wprowadzenia wymogu rozliczeń 

bezgotówkowych oraz przygotowania propozycji zmian regulacji 

prawnych. 

16. 3.5.3 Współpraca z samorządami 

i ich organizacjami w 

zakresie przygotowania 

propozycji zmian regulacji 

prawnych. 

NBP, ZBP 2015 – 2016 ZBP: 

Przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami samorządów w zakresie 

identyfikacji rodzajów operacji, przy których wprowadzenie nakazu 

płatności bezgotówkowych miałoby uzasadnienie ekonomiczne i 

społeczne, weryfikacji zgodności z przepisami wprowadzenia wymogu 
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rozliczeń bezgotówkowych oraz przygotowania propozycji zmian 

regulacji prawnych. 

17. 3.6.1 Wdrożenie wynikających z 

raportu NBP z 2014 r. 

rekomendacji m.in. przez 

sektor bankowy, agentów 

rozliczeniowych i 

akceptantów. 

NBP, 

zainteresowane 

podmioty 

2014 – 2016 Działanie nieaktualne z uwagi na brak przyjęcia przez RSP rekomendacji 

w tym zakresie.  

18. 3.6.2 Zorganizowanie panelu nt. 

usługi cash back podczas 

konferencji dotyczącej 

rynku kartowego.  

 

NBP, Medien 

Service 

2014 – 2016 Medien Service: 

Tego rodzaju panel jest zaplanowany na I kw. 2015 r. (odbył się on w 

marcu 2015 r.) . 

19. 3.6.3 Zorganizowanie kampanii 

promocyjnej na temat 

usługi cash back, w tym 

opracowanie poradnika nt. 

usługi cash back dla 

akceptantów i 

konsumentów. 

Dostawcy usług  

płatniczych,  

zainteresowane  

podmioty 

2014 – 2015 BGŻ: 

Promocja na usługę cash back – od 01.03.2014 do 31.08.2014 – opłata 0 zł 

Duża kampania informacyjna o charakterze edukacyjnym dla klientów i 

doradców (strona www, mailing, inserty do card carrierów itp.) 

 

MasterCard : 

1. Dwie kampanie szeroko komunikowane w mediach ATL edukujące 

o możliwości wypłacania gotówki w sklepach i punktach handlowo-

usługowych.  

2. Cykl artykułów edukacyjnych skierowanych do konsumentów, 

informujących i zachęcających do korzystania z usługi cash back w 

mediach regionalnych i ogólnopolskich 

3. Cykl programów telewizyjnych „Pewne jak w banku” w TVP 
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Regionalna, skierowanych do konsumentów, poświęconych edukacji 

na temat usług i produktów finansowych, w tym cash back. 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy prowadzi działania wdrożeniowe i 

szkoleniowe dla akceptantów w ramach standardowych procesów 

obsługi.  

 

20. 3.6.4 Przeprowadzenie, na 

podstawie badań, ponownej 

(w stosunku do 2013 r.) 

wszechstronnej analizy 

dotyczącej usługi cash back. 

NBP 2016 r. MasterCard: 

Badanie konsumentów na temat rozpoznawalności usługi cash back 

potwierdzające pozytywny wpływ kampanii edukacyjnej MasterCard na 

znajomość usługi i jej przydatność.  Badanie zostanie powtórzone w 2015 

roku. 

NBP: 

Działanie będzie podjęte w 2016 r. 

21. 3.6.5 Zbieranie cyklicznych 

danych statystycznych na 

temat usługi cash back oraz 

ich publikowanie. 

 

NBP, dostawcy 

usług płatniczych 

działanie  

ciągłe 

NBP:  

NBP zbiera dane w ujęciu kwartalnym i publikuje je w kwartalnych 

informacjach o kartach płatniczych - 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html 

BGŻ: 

Zbieranie danych, cykliczna analiza wewnętrzna 

PEKAO: 

Cykliczne raportowanie danych dotyczących transakcji cash back do NBP 

MasterCard: 

Dane dotyczące usługi cash back są cyklicznie zbierane (w ujęciu 

kwartalnym) oraz analizowane wewnętrznie. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html
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22. 3.6.6 Rozwijanie oferty 

dotyczącej cash back przez 

dostawców usług 

płatniczych, w tym 

rozszerzenie zakresu 

przedmiotowego i 

podmiotowego. 

Dostawcy usług 

płatniczych  

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Promocja na usługę cash back – od 01.03.2014 do 31.08.2014 – opłata 0 zł 

MasterCard: 

1. Wprowadzenie polskiej nazwy usługi „Płać Kartą i Wypłacaj” 

2. Podniesienie limitu maksymalnej kwoty wypłaty gotówki w 

ramach usługi cash back do 300 PLN. 

3. Rozwój usługi cash back we współpracy z agentami 

rozliczeniowymi, poprzez aktywną edukację skutkującą 

wzrostem liczby punktów oferujących usługę. 

4. Organizacja i przeprowadzenie szeregu akcji promujących 

usługę cash back z akceptantami 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy rozszerza zakres wdrożeniowy usługi 

cash back również w stosunku do akceptantów SME. 

 

PKO BP: 

Usługa cash back dostępna jest dla wszystkich kart PKO Ekspress 

wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. 

Prowizja za wypłatę gotówki w tej formie jest atrakcyjna w porównaniu 

do wypłaty gotówki w bankomatach obcych. 

VISA: 

Zwiększenie limitu kwoty cash back oraz aktywna komunikacja do 

acquierów i akceptantów. 

Poszerzenie gamy produktów umożliwiających ofertę usługi cash back o 

karty kredytowe. 

23. 3.7.1 Wprowadzenie w życie 

rekomendacji Zespołu 

Roboczego ds. opłat 

bankomatowych przy 

Operatorzy 

bankomatów oraz 

inne podmioty do 

których 

2014 - 2016 Zadanie nieaktualne z uwagi na brak przyjęcia przez RSP rekomendacji 

w tym zakresie.  

ZBP: 

W  ramach Rady Wydawców Kart Bankowych powołano Grupę roboczą 
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Radzie ds. Systemu 

Płatniczego, dotyczącej 

działań podmiotów 

rynkowych. 

skierowana 

zostanie 

rekomendacja  

ds. realizacji wniosków z prac Zespołu Roboczego ds. Opłat 

Bankomatowych przy Radzie ds. Systemu Płatniczego 

 

 

Ocena: 

Większość z 23 przewidzianych czynności w ramach realizacji celu szczegółowego nr 3 została podjęta przez podmioty rynkowe oraz NBP.  

W jednym przypadku (czynność 3.6.4) działania będą podjęte w terminie późniejszym, zgodnie z harmonogramem wynikającym z Programu. 

W dwóch przypadkach (czynność 3.6.1 i 3.7.1) zadanie określone w Programie stało się nieaktualne ze względu na czynniki zewnętrzne. W 

pięciu przypadkach (czynność 3.3.4, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.3 oraz 3.4.4) brak jest informacji o realizacji zadania. 
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b/ „Rekomendacje dla Rządu” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot  

odpowiedzialny 
Podjęte  

działania  

1. 3.1.1 Wprowadzenie ułatwień/zachęt 

związanych z instalacją terminali lub 

tworzeniem nowych punktów 

akceptujących, takich jak: ulgi 

podatkowe przy wydatkach na 

infrastrukturę dla akceptantów i 

podmiotów budujących infrastrukturę.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów: 

Kwestia uzależniona od sytuacji budżetu Państwa. Przewiduje się, że w 

najbliższej przyszłości implementacja tego postulatu będzie znacznie 

utrudniona.  

Wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców promujących obrót 

bezgotówkowy może wydawać się zasadne, z uwagi na możliwość 

przyczynienia się takiego rozwiązania do ograniczenia szarej strefy, a w 

konsekwencji do wzrostu dochodów podatkowych. Niemniej jednak należy 

zauważyć, że funkcjonowanie rozbudowanego wachlarza preferencji 

podatkowych prowadzi do rozszczelnienia systemu podatkowego. Może się 

również wiązać z trudnościami w weryfikacji utraconych środków 

budżetowych i komplikacją przepisów podatkowych. 

Ponadto należy zauważyć,  że wprowadzenie ewentualnych ulg 

podatkowych będzie możliwe dopiero po wyjściu Polski z procedury 

nadmiernego deficytu. 

2. 3.1.2 Analiza propozycji zmian i ewentualne 

ich przyjęcie w przepisach prawa 

polskiego dotyczących regulacji rynku 

akceptacji kart.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów: 

Pojawiające się koncepcje zmian są analizowane na bieżąco.  

MF m.in. pozytywnie opiniował  obniżanie stawki IF. 

 

3. 3.1.3 Wprowadzenie przepisów 

umożliwiających integrację kas 

fiskalnych z terminalem płatniczym.  

Właściwe resorty   
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4. 3.5.1 Identyfikacja rodzajów operacji, przy 

których wprowadzenie nakazu 

płatności bezgotówkowych miałoby 

uzasadnienie ekonomiczne i społeczne.  

Samorządy i ich 

organizacje oraz 

jednostki 

samorządowe  

 

5. 3.5.2 Weryfikacja zgodności z przepisami 

wprowadzenia wymogu rozliczeń 

bezgotówkowych.  

Samorządy i ich 

organizacje  
 

6. 3.5.3 Przygotowanie propozycji zmian 

regulacji prawnych.  

Właściwe resorty   

7. 3.7.1 Wprowadzenie w życie rekomendacji 

Zespołu Roboczego ds. opłat 

bankomatowych przy Radzie ds. 

Systemu Płatniczego, dotyczącej 

ewentualnych działań regulacyjnych.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów: 

Kwestia jest stale monitorowana. W dającej się przewidzieć przyszłości MF 

nie planuje inicjatywy legislacyjnej w tej materii. 
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4. Cel szczegółowy nr  4 - Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności elektronicznych instrumentów 

płatniczych, poszerzenie ich oferty oraz rozwój innowacyjnych instrumentów płatniczych 

 

Wykaz podjętych w 2014 r. działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 4 zawiera tabela nr 9.  

 

` Tabela nr 9. Wykaz podjętych działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 4 

      

                       a/ „Plan Operacyjny na lata 2014-2016” 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin Podjęte 

działania 

1. 4.1.1 Prowadzenie działań 

edukacyjno- 

promocyjnych 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

płatności (np. cykl 

spotkań, w tym także 

z mediami). 

ZBP/NBP/FROB/ 

Medien Service lub 

inne zainteresowane 

podmioty   

działanie  

ciągłe 

ZBP: 

ZBP utrzymywał stałe kontakty z mediami, podczas których poruszana była 

tematyka bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego. Ponadto organizował 

konferencje prasowe w zakresie bankowości elektronicznej. 

ZBP prowadził stronę www.zastrzegam.pl.  

Opublikowane zostało także 27 rad bezpiecznego korzystania z kart 

bankowych (http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-

bankowe). 

2. 4.1.2 Przygotowanie 

poradnika „Obalamy 

mity”. 

 

NBP we współpracy z 

ZBP i 

zainteresowanymi 

podmiotami 

2014 - 2015 NBP: 

Prace zostaną podjęte w  2015 r.  

ZBP: 

Od początku 2014 roku przeprowadzono wspólne spotkania przedstawicieli 

NBP i ZBP w zakresie podjęcia wspólnych działań mających na celu 

realizację Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Ze względu na 

fakt, że wiele zadań dedykowanych realizacji przez NBP i ZBP mają 

charakter kampanijno-edukacyjny, a także by zapewnić spójność 

http://www.zastrzegam.pl/
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe
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wydawanych w tym celu dokumentów, zadecydowano o zbiorczej realizacji 

działań wskazanych w punktach 1.1.10, 2.1.7, 2.1.8, 4.1.2  

Zadania te zostaną zrealizowane poprzez wydanie wspólnego materiału 

poruszającego najważniejsze zagadnienia ważne z punktu widzenia 

użytkowników obrotu bezgotówkowego. 

3. 4.1.3 Stworzenie strony 

internetowej 

poświęconej 

płatnościom i 

rozliczeniom 

bezgotówkowym 

(oraz forum 

dyskusyjnego).  

ZBP we współpracy z 

NBP i zainteresowa-

nymi podmiotami 

2014 - 2016 NBP: 

W ramach działalności edukacyjnej, na stronach prowadzonego przez NBP 

Portalu Edukacji Ekonomicznej - www.nbportal.pl –  zamieszczane są 

artykuły oraz prezentacje i informacje dotyczące kwestii ekonomicznych, w 

tym również bezpieczeństwa i aktualności obrotu bezgotówkowego.  

ZBP: 

Prowadzenie strony www.zastrzegam.pl oraz www.kartybeztajemnic.info 

Inne podmioty: 

W sieci internetowej rozpoczął działalność  portal Cashless.pl. Jest to blog o 

nowoczesnych technologiach w finansach, którego celem jest popularyzacja 

najnowszych rozwiązań technologicznych ułatwiających korzystanie z 

usług finansowych oraz obrotu bezgotówkowego. Treści zamieszczane na 

blogu Cashless.pl są autorstwa doświadczonych dziennikarzy i pasjonatów 

technologii z wieloletnim stażem w prasie ekonomicznej.  

 

4. 4.1.4 Promocja rozwiązań 

podnoszących 

bezpieczeństwo 

elektronicznych 

instrumentów 

płatniczych, w tym 

stworzenie jednego 

numeru telefonu do 

blokowania 

ZBP i inne  

zainteresowane  

podmioty 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

BGŻ uczestniczy w programie SZK (System Zastrzegania Kart), decyzja o 

wdrożeniu usługi 3DS. 

Diners Club Polska 

Podnoszenie świadomości posiadaczy kart DC na temat bezpieczeństwa 

korzystania z kart płatniczych poprzez umieszczenie informacji na stronie 

www pt. „Jak bezpiecznie korzystać z karty”. 

MasterCard 

Wsparcie projektu Systemu Zastrzegania Kart ZBP oraz jego aktywna 

http://www.nbportal.pl/
http://www.zastrzegam.pl/
http://www.kartybeztajemnic.info/
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instrumentu 

płatniczego.  

promocja w działaniach komunikacyjnych oraz poprzez banki. 

VISA: 

Wsparcie działań ZBP we wdrożeniu Systemu Zastrzegania Kart 

ZBP: 

Prowadzenie SZK (Systemu Zastrzegania Kart), w tym prowadzenie działań 

marketingowych promujących ten system. 

5. 4.1.5 Realizacja 

rekomendacji Rady 

ds. Systemu 

Płatniczego w 

zakresie zwiększenia 

świadomości 

posiadaczy kart z 

funkcją zbliżeniową.  

Organizacje płatnicze, 

wydawcy kart 

płatniczych, agenci 

rozliczeniowi, ZBP 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Rekomendacje zrealizowano 

MasterCard: 

Ciągłe działania komunikacyjno-edukacyjne związane ze zwiększaniem 

świadomości bezpieczeństwa i wygody korzystania z kart zbliżeniowych  

1. Dwie ogólnopolskie kampanie edukacyjne informujące o 

bezpieczeństwie i wygodzie płatności zbliżeniowych 

2. Cykl artykułów edukacyjnych skierowanych do konsumentów, 

informujących o bezpieczeństwie i wygodzie korzystania ze 

zbliżeniowych kart płatniczych w mediach regionalnych i 

ogólnopolskich 

3. Cykl programów telewizyjnych „Pewne jak w banku” w TVP 

Regionalna, skierowanych do konsumentów, poświęconych 

edukacji na temat usług i produktów finansowych, w tym płatności 

kartami zbliżeniowymi.  

4. Cykl publikacji na platformie blogowej SpidersWeb.pl, 

skierowanych do młodych konsumentów, poświęconych m.in. 

zagadnieniom bezpieczeństwa korzystania z kart zbliżeniowych, 

ich  wielu zastosowań i wygodzie użytkowania. 

PEKAO: 

W celu zwiększenia świadomości posiadaczy kart, Bank przekazuje 

szczegółowe informacje o funkcjonalności zbliżeniowej w maksymalnie 

szerokim zakresie form komunikacji, tj.: w regulaminach właściwych 
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rachunków i w regulaminach kart, w jednostkach Banku, na 

ogólnodostępnej stronie internetowej Banku, w serwisie transakcyjnym 

Banku i za pośrednictwem infolinii Banku. 

W terminie wejścia w życie Rekomendacji Bank rozpoczął akcję edukacyjną 

i informacyjną, w ramach której informuje Klientów o istocie i 

bezpieczeństwie funkcjonalności zbliżeniowej zgodnie z katalogiem 

określonym w Rekomendacji: 

1) za pośrednictwem ulotki, dołączanej  do przesyłek z kartami nowymi i 

wznawianymi, dostępnej także w jednostkach Banku, na stronie 

internetowej Banku i w serwisie transakcyjnym Banku), 

2) na wyciągach do rachunków kart. 

PKO BP: 

PKO Bank Polski spełnił zalecenia Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie 

zwiększenia świadomości posiadaczy kart z funkcją zbliżeniową 

(komunikacja do klientów, możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej, 

obsługa reklamacji) 

VISA: 

   Stałe wkomponowanie działań zwiększających świadomość wygody i 

bezpieczeństwa dokonywania płatności przy pomocy transakcji 

zbliżeniowych kartami płatniczymi i urządzeniami mobilnymi 

ZBP: 

Monitorowanie wdrożenia zasad rekomendacji NBP przez banki i agentów 

rozliczeniowych- zasady Rekomendacji zostały wdrożone w działalności 

tych podmiotów. 

6. 4.2.1 Spotkania w ramach 

Forum Technologii 

Bankowych oraz 

Rady Bankowości 

Elektronicznej  z 

ZBP/Forum 

Technologii 

Bankowych/ Grupa ds. 

Cloud computing i inne 

zainteresowane 

działanie  

ciągłe 

ZBP: 

Spotkania w ramach Forum Technologii Bankowych oraz Rady Bankowości 

Elektronicznej (w tym również wspólnych spotkań, m.in. Prezydium FTB, 

Posiedzenia Ogólne FTB, posiedzenia Prezydium FTB z Prezydium RBE i 

Prezydium RWKB) 
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ewentualnym 

udziałem 

zaproszonych 

podmiotów.  

podmioty 

7. 4.2.2 Przygotowanie przez 

grupy robocze przy 

ZBP oraz 

oddelegowanych 

pracowników 

podmiotów 

zainteresowanych  

badań 

porównawczych w 

zakresie dostępnych 

produktów. 

 

NBP/banki/ZBP/ 

Forum Technologii 

Bankowych  

2014 - 2015 NBP:  

W I półroczu 2014 r. zainaugurowano prace Zespołu ds. Innowacji i 

Nowych Standardów SEPA przy ZBP, w ramach prac którego ma zostać 

przygotowany raport nt. innowacji płatniczych w Polsce , mający na celu 

przegląd nowoczesnych inicjatyw w płatnościach na rynku polskim w 

ujęciu międzynarodowym.  

W II półroczu 2014 r. kontynuowano prace Zespołu ds. Innowacji i Nowych 

Standardów SEPA przy ZBP nad przygotowaniem opracowania pt. 

Innowacje płatnicze w Polsce przedstawiającego przegląd nowoczesnych 

inicjatyw w płatnościach na rynku polskim w ujęciu międzynarodowym. W 

wyniku podjętych ustaleń dokonano weryfikacji i redukcji zgłoszonych 

inicjatyw, a także przygotowano założenia, spis treści i podział zagadnień 

tego raportu i przydzielono większość z tematów zainteresowanym 

instytucjom.  

ZBP: 

Zadanie realizowane jest na bieżąco poprzez wydawane  materiały 

dotyczące nowych technologii i możliwości ich użycia: Raport 

Biometryczny 2.0 „Bankowość Biometryczna”,  „Cloud Computing w 

sektorze finansowym”, „Identyfikacja i uwierzytelnianie w usługach 

elektronicznych”., a także White Paper nt. biometrii w bankowości, Raport 

nt. Big Data. 

Służą temu również prace prowadzone przez Zespół roboczy ds. innowacji i 

nowych standardów.   
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8. 4.2.3 Analiza istniejących 

standardów w UE i 

ich implementacja w 

Polsce.  

ZBP działanie  

ciągłe 

ZBP: 

W ramach SEPA Polska działającego w strukturach ZBP  funkcjonuje Zespół 

ds. innowacji i nowych standardów, którego zadaniem jest między innymi 

analiza rozwiązań funkcjonujących w UE i ewentualna ocena możliwości 

ich wdrażania w Polsce. 

9. 4.2.4 Nawiązanie 

współpracy z 

podmiotami 

reprezentującymi 

interesy dostawców 

technologicznych 

(niezrzeszonych). 

Forum Technologii 

Bankowych, 

ZBP/NBP/FROB i inne 

zainteresowane 

podmioty 

działanie  

ciągłe 

PSP: 

W II półroczu 2014 r. Spółka podpisała z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

Umowę Serwisowo – Rozwojową Dla Systemu BLIK.  

ZBP: 

Prowadzenie strony FTB z informacjami o jego działalności i realizowanych 

projektach. 

Spotkania oraz stały kontakt z firmami technologicznymi zainteresowanymi 

przyjęciem w poczet Członków FTB. 

Szerzenie wiedzy o nowoczesnych technologiach oraz systematyczny 

rozwój technologii na rynku bankowym (ok 1700 bankomatów 

biometrycznych). 

Organizacja konferencji takich jak: Kongres Forum Technologii Bankowych, 

Kongres Gospodarki Elektronicznej oraz International Biometric Congress. 

10. 4.2.5 Przygotowanie 

standardu 

bankowego procesu 

zdalnej identyfikacji i 

elektronicznej 

tożsamości klienta.  

ZBP/banki/PIIT/ 

Grupa zadaniowa ds. 

e-administracji, e-

biznesu i 

społeczeństwa 

informacyjnego (RBE 

ZBP), ZBP:  

Forum Technologii 

Bankowych (FTB), 

Medien Service 

2014 – 2015, 

nie później 

niż do 

czasu 

przygotowa

nia 

regulacji 

unijnej 

ZBP: 

Analiza możliwości przygotowania standardu bankowego procesu zdalnej 

identyfikacji i elektronicznej tożsamości klienta. 

Prace Grupy FTB ds. Identyfikacji i Uwierzytelniania Klienta. 
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11. 4.2.6 Przygotowanie 

opracowania 

dotyczącego cech 

idealnych 

modelowych 

instrumentów 

płatniczych z punktu 

widzenia klientów, 

przedsiębiorców i 

strony podażowej, w 

celu ich dopasowania 

do potrzeb i 

możliwości. 

ZBP/NBP i inne  

zainteresowane  

podmioty 

2014 - 2016 NBP: 

Działania zostaną podjęte po 2014 r. 

12. 4.3.1 Przegląd istniejących 

oraz tworzenie i 

wspieranie 

standardów 

dotyczących 

płatności (m.in w 

zakresie 

interoperacyjności ). 

ZBP/Rada Bankowości 

Elektronicznej 

(RBE)/FTB/FROB/ 

PONiP lub inne 

zainteresowane 

podmioty 

działanie  

ciągłe 

KIR:  

KIR S.A. uczestniczy w pracach stowarzyszenia EACHA nad zapewnieniem 

interoperacyjności płatności natychmiastowych w ramach UE. KIR 

uczestniczy także w pracach nad nowym systemem rozliczeniowym na 

poziomie europejskim, w ramach nowej inicjatywy części europejskich izb 

rozliczeniowych, skupionych w EACHA. 

ZBP: 

Zadanie ciągle realizowane jest przez ZBP, poprzez prowadzenie licznych 

analiz, a także konsultacji w ramach Zespołów roboczych. 

13. 4.3.2 Przygotowanie 

rekomendacji dla 

użytkowników 

dotyczących 

bezpieczeństwa i 

efektywności 

instrumentów 

ZBP/RBE/ 

Forum Bezpieczeństwa 

Transakcji 

Elektronicznych/FROB

/ 

inne zainteresowane 

podmioty 

2014 - 2016 ZBP: 

Publikowanie na stronie internetowej Związku Banków Polskich - 

www.zbp.pl -> Dla Klientów –>  Bezpieczny Bank: 

 „Aktualności” -  informacji nt. aktualnych zagrożeń dla użytkowników 

bankowości elektronicznej oraz internetu. 

 „Bankowość internetowa” - publikacja Bezpieczeństwo transakcji 

bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich 
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płatniczych.   „Karty bankowe” - publikacja 27 rad bezpiecznego korzystania z kart 

bankowych (http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-

bankowe) 

 „Bankowość telefoniczna” – poradnik: 14 zasad bezpiecznych 

kontaktów telefonicznych z bankiem 

„Aktualności” oraz poradniki również są podlinkowywane lub 

wykorzystywane w inny sposób przez banki. 

14. 4.3.3 Dostosowanie 

krajowych 

instrumentów 

płatniczych do 

standardów 

europejskich (np. PZ 

do SDD) z 

zastrzeżeniem 

wspierania także 

lokalnych rozwiązań 

zgodnych z 

Programem. 

ZBP/NBP/KIR i inne 

zainteresowane  

podmioty 

działanie  

ciągłe 

KIR:  

Wdrożenie obsługi SDD w systemie EuroELIXIR jest realizowane przez KIR 

S.A. – zgodnie z przyjętym harmonogramem prac udostępnienie nowego 

instrumentu  paneuropejskiego nastąpi w 2016 roku, w powiązaniu z 

wdrożeniem nowej  aplikacji użytkownika systemu Elixir. 

ZBP: 

W ramach SEPA Polska działającego w strukturach ZBP powołano Zespół 

ds. innowacji i nowych standardów, którego zadaniem jest między innymi 

analiza rozwiązań funkcjonujących w UE i ocena możliwości ich wdrażania 

w Polsce. 

Ponadto, w ramach SEPA Polska aktywnie działają Zespół ds. polecenia 

przelewu SEPA oraz Zespół ds. polecenia zapłaty SEPA. Aktualnie praca 

obu Zespołów skoncentrowana jest na dostosowywaniu krajowych 

instrumentów do dokonywania płatności w walucie Euro do standardów 

europejskich. 

15. 4.3.4 Wspieranie 

powstania 

bezpiecznych i 

efektywnych 

instrumentów 

umożliwiających 

płatności pomiędzy 

Dostawcy usług 

płatniczych,  

wszystkie  

zainteresowane  

podmioty 

działanie  

ciągłe 

KIR:  

Patrz pkt. 3.3.2 – współpraca z PSP 

PEKAO: 

Funkcjonalność P2P dostępna jest w Banku Pekao S.A. w ramach aplikacji 

płatniczej PeoPay dedykowanej na smartfony. Polega na przesyłaniu 

pieniędzy innemu użytkownikowi systemu poprzez jego numer telefonu 

powiązany z jego rachunkiem typu prepaid lub kontem osobistym w Pekao 

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe
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osobami fizycznymi 

(P2P), w tym oparte o 

rachunki bankowe.  

lub poprzez zeskanowanie kodu QR, lub funkcję NFC. 

Usługa jest dostępna także dla osób nie będących Klientami Banku. 

Wystarczy pobrać aplikację na smartfona, zarejestrować się oraz utworzyć 

rachunek typu prepaid. Następnie należy wpłacić na niego pieniądze  i 

można dokonywać przelewów do innych użytkowników systemu PeoPay. 

PKO BP: 

Wdrożenie aplikacji IKO dla klientów PKO Banku Polskiego: 

http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/ 

PSP: 

Polski Standard Płatności Sp. z o.o. jest gotowy do realizacji w II kwartale 

2015 r. płatności P2P. Płatność P2P cechuje wyeliminowanie uciążliwego dla 

klienta realizującego przelew wpisywania numeru rachunku odbiorcy oraz 

innych danych. Już teraz każdy statystyczny Polak korzysta z telefonu 

komórkowego. Użytkownik rozpoczyna zlecanie Przelewu P2P, korzystając 

z przycisku „Przelew na tel.”, podaje numeru telefonu odbiorcy i kwotę 

transakcji. Bank nadawca kieruje do PSP zapytanie o numer rachunku 

bankowego odpowiadający numerowi telefonu odbiorcy. Bank nadawca 

realizuje przelew składając zlecenie w systemie Express Elixir. Rozliczenie i 

rozrachunek płatności P2P odbywa się natychmiast co gwarantuje wygodę i 

bezpieczeństwo transakcji dla obu stron transakcji. Nowa usługa Systemu 

BLIK istotnie wpłynie na dynamiczny rozwój transakcji bezgotówkowych w 

Polsce i wzrost ubankowienia Polaków. 

VISA: 

Działania wspierające instytucje bankowe w celu wdrożenia bezpiecznych 

płatności osobistych Visa Personal Payments 

16. 4.3.5 Realizacja 

rekomendacji Rady 

ds. Systemu 

Płatniczego w 

Wydawcy kart  

płatniczych  

I kwartał  

2014 r. 

BGŻ: 

Zrealizowane 

PEKAO: 

W odniesieniu do 66,75%  kart,  Bank udostępniał możliwość wyłączenia, 

http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/
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zakresie ulepszenia 

procedur związanych 

z wydawaniem kart 

zbliżeniowych i 

ustalania podziału 

odpowiedzialności za 

transakcje 

nieautoryzowane 

między wydawcą 

karty zbliżeniowej a 

jej posiadaczem. 

ponownego włączenia funkcjonalności  zbliżeniowej już w terminie  

opublikowania Rekomendacji w 2013 r.  

W odniesieniu do pozostałych kart, wyżej wymienioną opcję udostępniono 

w czerwcu 2014, (zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem), a w 

odniesieniu do niewielkiego odsetka  kart  VISA – w lipcu. 

Informacje o możliwości wyłączenia i ponownego włączenia 

funkcjonalności zbliżeniowej, a także o: 1) istocie i bezpieczeństwie 

funkcjonalności zbliżeniowej zgodnie z katalogiem określonym w 

Rekomendacji, 2) określonym w Rekomendacji podziale odpowiedzialności  

za transakcje nieautoryzowane między wydawcą, a posiadaczem karty oraz  

wyłączeniu odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje zbliżeniowe 

dokonane przed udostępnieniem przez Bank opcji wyłączenia tej 

funkcjonalności - umieszczono w regulacjach właściwych kart i rachunków. 

Są one również dostępne za pośrednictwem infolinii Banku,  w oddziałach 

Banku i na stronie internetowej Banku. Klienci otrzymali je   dodatkowo w 

ramach akcji edukacyjnej, o której mowa w pkt 4.1.5. 

W zakresie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje zbliżeniowe,  

zmiana regulacji  nie była potrzebna w odniesieniu do 69% kart, w związku 

z oferowaniem przez Bank nieodpłatnej usługi zabezpieczenia transakcji, w 

ramach której klienci nie ponoszą odpowiedzialności za transakcje 

nieautoryzowane, z wyłączeniem transakcji umyślnych lub dokonanych na 

skutek rażącego niedbalstwa.  

W celu minimalizacji  ryzyka przekroczenia salda rachunku lub limitu 

karty, transakcje kartami Banku, w tym transakcje zbliżeniowe, już przed 

opublikowaniem  Rekomendacji realizowane były co do zasady w trybie on-

line. W drugim kw. 2014 w tym trybie zrealizowano 99,97% transakcji 

zbliżeniowych. 

Jedocześnie, zgodnie ze stosowaną w Banku polityką bezpieczeństwa,  

transakcje zbliżeniowe dokonywane w trybie off-line ograniczane były już 
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przed publikacją Rekomendacji  limitami ustawionymi  w 

mikroprocesorach kart.  Wartości limitów on-line i off-line, wraz z 

informacją o możliwości przekroczenia salda lub limitu karty,  umieszczono 

w regulacjach właściwych rachunków i w regulaminach kart,  dostępne są 

one także za pośrednictwem infolinii Banku, w oddziałach Banku i na 

stronie internetowej Banku.  

PKO BP: 

PKO Bank Polski spełnił zalecenia Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie 

zwiększenia świadomości posiadaczy kart z funkcją zbliżeniową 

(komunikacja do klientów, możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej, 

obsługa reklamacji) 

ZBP: 

Złożenie sprawozdania na Radzie ds. Systemu Płatniczego.  

Rekomendacja została wdrożona. 

17. 4.4.1 Monitoring rynku i 

analiza powstających 

rozwiązań.  

Agenci rozliczeniowi, 

akceptanci, dostawcy 

usług płatniczych  

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Realizowane cyklicznie 

e-Service: 

eService analizuje nowe rozwiązania rynkowe, zarówno na rynku polskim 

jak i w pozostałych krajach UE. 

ING: 

Bieżące działania 

KAR: 

Bieżące monitorowanie rynku i współpraca z Radą Wydawców Kart 

bankowych ZBP. 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy prowadzi stały monitoring rynku akceptacji 

instrumentów płatniczych. Analizując nowe możliwości, dostosowuje swoje 

rozwiązania do obowiązujących standardów prawnych i jakościowych. 
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18. 4.4.2 Weryfikacja 

rozwiązań pod kątem 

wykorzystania 

istniejącej 

infrastruktury i 

konieczności 

ewentualnej 

rozbudowy, 

modernizacji, zmian.  

Agenci rozliczeniowi, 

akceptanci,  

dostawcy usług  

płatniczych 

działanie  

ciągłe 

BGŻ: 

Realizowane cyklicznie 

e-Service: 

Prowadzone prace nad modernizacją systemów informatycznych pod 

kątem akomodacji rozwiązań z innych rynków UE. 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy inwestuje w nowe rozwiązania związane z 

komunikacją dla sieci terminali POS. Inwestycje dokonywane są również w 

wymianę używanych terminali POS na terminale spełniające najnowsze 

standardy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności, zgodne z wymaganiami 

akceptantów oraz systemów płatniczych. Bank realizuje także projekty 

wymagające integracji z systemami akceptantów, w tym  rozwiązania 

niestandardowe m.in. optymalizujące czas obsługi transakcji w sklepie oraz 

przetwarzanie transakcji.   

19. 4.4.3 Tworzenie katalogu 

zachęt dla 

podmiotów 

budujących 

bezpieczne i 

efektywne 

instrumenty płatności 

bezgotówkowych.  

Agenci rozliczeniowi, 

akceptanci, dostawcy  

usług płatniczych 

działanie  

ciągłe 

e-Service: 

Współpraca z partnerami prowadzącymi działalność związana z 

wdrożeniami rozmaitych rozwiązań płatności bezgotówkowych – 

zawierane umowy o partnerstwie. 

PEKAO: 

Bank jako agent rozliczeniowy oferuje atrakcyjne warunki dla klientów 

akceptujących płatności mobilne PeoPay 

VISA: 

1.Uruchomienie Programu wsparcia rozwoju sieci akceptacji w małych 

miastach i na terenach wiejskich (od maja 2014 r.), w tym wsparcie rozwoju 

nowoczesnych mobilnych rozwiązań akceptacji kart (mPOS) 

2.Organizacja konkursu dla handlowców i akceptantów wspierająca 

powiększanie sieci akceptacji kart w małych miejscowościach oraz 

zachęcanie do przyjmowania płatności kartami Visa 
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Ocena: 

Większość z 19 przewidzianych czynności w ramach realizacji celu szczegółowego nr 4 została podjęta przez podmioty rynkowe oraz NBP.  

W dwóch przypadkach (czynność 4.1.2 i 4.2.6) działania będą podjęte w terminie późniejszym, zgodnie z harmonogramem wynikającym z 

Programu.  
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b/ „Rekomendacje dla Rządu” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot  

odpowiedzialny 
Podjęte  

działania  

1. 4.5.1 Dokonanie przeglądu przepisów pod kątem 

zidentyfikowania ewentualnych barier w 

wejściu na rynek lub świadczeniu usług 

płatniczych wynikających z narzucenia 

przez przepis prawny pewnych rozwiązań 

technologicznych w tym zakresie.  

Resorty właściwe, 

odpowiedzialne za 

poszczególne akty 

prawne, przy 

merytorycznym wsparciu 

ZBP/NBP  

 

2. 4.5.2 Unikanie wprowadzania do prawodawstwa 

regulującego płatności przepisów 

narzucających rozwiązania technologiczne.  

Właściwe resorty   

3. 4.5.3 Usprawnienie procesu konsultacji 

społecznych projektów aktów prawnych 

(szerszy zakres konsultacji, głębsza analiza 

treści zgłoszonych uwag oraz uzasadnienie 

nieuwzględnienia uwag).  

Właściwe resorty  Zmiany implementowane wraz z uchwaleniem Uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów. 

4. 4.5.4 Rozwiązanie problemu dotyczącego 

elektronicznej tożsamości i 

uwierzytelnienia.  

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

rozliczeniowych 

 

Wykaz podjętych w 2014 r. działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 5 zawiera tabela nr 10.  

 

` Tabela nr 10. Wykaz podjętych działań mających na celu realizację celu szczegółowego nr 5 

 

a/ „Plan Operacyjny na lata 2014-2016” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin Podjęte 

działania 

1. 5.1.1 Badanie rynku pod kątem 

pojawiających się projektów 

innowacyjnych i ocena ich 

potencjału. 

NBP, FROB, ZBP,  

PONiP, KAR 

działanie  

ciągłe 

KAR: 

Realizowanie zadania w ramach bieżących prac. 

NBP:  

W I półroczu 2014 r. zainaugurowano prace Zespołu ds. Innowacji i 

Nowych Standardów SEPA przy ZBP, w ramach prac którego ma zostać 

przygotowany raport nt. innowacji płatniczych w Polsce , mający na celu 

przegląd nowoczesnych inicjatyw w płatnościach na rynku polskim w 

ujęciu międzynarodowym.  

W II półroczu 2014 r. kontynuowano prace Zespołu ds. Innowacji i 

Nowych Standardów SEPA przy ZBP nad przygotowaniem 

opracowania pt. Innowacje płatnicze w Polsce przedstawiającego przegląd 

nowoczesnych inicjatyw w płatnościach na rynku polskim w ujęciu 

międzynarodowym. W wyniku podjętych ustaleń dokonano weryfikacji 

i redukcji zgłoszonych inicjatyw, a także przygotowano założenia, spis 

treści i podział zagadnień tego raportu i przydzielono większość z 
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tematów zainteresowanym instytucjom.  

ZBP: 

Stałe prowadzenie dyskusji i analiz w ramach Zespołów ZBP i innych 

podmiotów. 

ZPP : 

Prezentacja raportu z badania „Opinie na temat płatności kartą wśród 

przedsiębiorców” przygotowanego przez Dom Badawczy Maison dla 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Debata Publiczna ZPP 

poruszająca tematykę badania – styczeń 2014. 

Badanie przeprowadzono metodą CATI na grupie reprezentatywnej 

1000 firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 500 firm 

akceptujących karty płatnicze oraz 500 firm nie posiadających terminali 

płatniczych. 

2. 5.1.2 Wspieranie inicjatyw 

budowy inkubatora 

innowacji i komercjalizatora 

projektów płatniczych, 

włączenie się w inne 

proinnowacyjne projekty 

rządowe. 

 

NBP, FROB, 

uczelnie wyższe, 

dostawcy usług 

płatniczych i 

dostawcy 

systemów 

płatności 

działanie  

ciągłe 

 

3. 5.1.3 Skoordynowane 

przygotowanie i 

prowadzenie kampanii 

edukacyjno – 

promocyjnych, organizacja 

konferencji.  

FROB, ZBP, 

PONiP, Medien 

Service 

działanie  

ciągłe 

ZBP: 

ZBP prowadził stałe kontakty z mediami podczas których poruszana 

była tematyka bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego. Ponadto 

organizował konferencje prasowe w zakresie bankowości elektronicznej, 

a także organizował i współorganizował liczne wydarzenia poświęcone 

obrotowi bezgotówkowemu. 

4. 5.2.1 Rozpoznanie potrzeb 

uczestników rynku, 

NBP, FROB, ZBP,  

PONiP, KAR 

2014 r. Zadanie uwarunkowane jest zakończeniem  działania z pkt. 4.2.6. 

KAR: 
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określenie barier rozwoju 

rynku płatności, w tym 

wykorzystanie wyników 

działania określonego w 

celu nr 4, działanie nr 2, 

czynność nr 6. 

Realizowanie zadania w ramach bieżących prac. 

ZPP : 

Przeprowadzenie „Badania Cen, Opłat i Prowizji Bankowych za okres 

styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r.”. 

Badanie przeprowadzono metodą desk research przez ARC Rynek i 

Opinia dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.   

 

5. 5.2.2 Wspieranie inicjatyw 

powstania nowych 

systemów płatności.  

FROB, 

zainteresowane 

instytucje jak: 

ZBP, PONiP, WZ 

UW, Izba 

Gospodarki 

Elektronicznej  

działanie  

ciągłe 

KIR:  

KIR S.A. finalizuje prace nad wdrożeniem systemu płatności kartowych, 

który zapewniałby autoryzację (SWITCH) oraz rozliczenie i rozrachunek 

transakcji kartowych dokonywanych na terenie Polski. Planowane 

wdrożenie systemu nastąpi w 2015 r. 

PKO BP: 

PKO Bank Polski jest inicjatorem powstania rodzimego standardu 

płatności mobilnych bazującego na wdrożonym w Banku systemie 

płatności mobilnych IKO. Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni 

WBK, BRE Bank, ING Bank Śląski i PKO Bank Polski porozumiały się w 

sprawie strategicznej współpracy, dotyczącej zbudowania wspólnego 

standardu płatności mobilnych. Jego podstawą jest aplikacja IKO. W celu 

zagwarantowania niezależności i otwartości systemu rola operatora 

została powierzona spółce joint venture Polski Standard Płatności sp. z 

o.o. (PSP), której udziałowcami są banki, które uczestniczą w inicjatywie.  

Zainicjowany projekt jest unikalny ze względu na swoją skalę i szerokie 

możliwości, które oferuje użytkownikom. Celem projektu jest 

zbudowanie wspólnej infrastruktury dla płatności mobilnych w Polsce. 

Nowy standard autoryzacji i rozliczeń jest otwarty na wielu uczestników 

rynku, w tym na inne banki oraz akceptantów 

rozliczeniowych. Stworzenie lokalnego standardu płatności mobilnych, 

ze względu na innowacyjny charakter projektu, wpłynie pozytywnie na 
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obrót bezgotówkowy, a przez to na efektywność gospodarczą. 

PSP: 

1. 26 czerwca 2014 r. Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie 

koncentracji, co pozwoliło wspólnikom w sierpniu 2014  na 

przystąpienie do Spółki i objęcie udziałów. 

2. 12 listopada 2014 na podstawie decyzji Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego nr D/3/SP/2014 Spółka uzyskała zezwolenie na 

prowadzenie „Systemu Płatności Mobilnych BLIK”. Jest to 

pierwsza licencja NBP dla systemu detalicznych płatności 

mobilnych 

3. W ostatnim kwartale 2014 roku Spółka podpisała Umowy o 

uczestnictwo w systemie BLIK z:  Alior Bankiem  SA, Bankiem 

Zachodnim WBK SA, Bankiem Millenium SA, ING Bankiem 

Śląskim SA, mBankiem SA, PKO Bankiem Polskim SA 

6. 5.2.3 Opracowanie założeń i 

zasad działania nowych 

systemów płatności, w tym 

w zakresie dostępu do 

płynności na rachunkach 

płatniczych. 

Zainteresowane 

instytucje, w tym 

FROB,  

WZ UW 

2014 – 2015, 

ewentualnie 

kolejne lata 

Programu 

 

7. 5.2.4 Analiza możliwości 

stworzenia krajowej 

instytucji pieniądza 

elektronicznego oraz 

opracowanie koncepcji.  

WZ UW i inne  

zainteresowane  

podmioty 

2014 - 2015  
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Ocena: 

Trzy z 7 przewidzianych czynności w ramach realizacji celu szczegółowego nr 5 zostały podjęte przez podmioty rynkowe oraz NBP.  W 

czterech przypadkach (czynność 5.1.2, 5.2.1, 5.2.3 i 5.2.4) brak jest informacji o realizacji zadania, ale w jednym z nich (czynność 5.2.1) jego 

realizacja jest uzależniona od realizacji zadania 4.2.6, którego realizację zaplanowano na lata 2014-2016. 
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b/ „Rekomendacje dla Rządu” 

 

Lp. Nr 

czynności 

wg PROB 

Czynność Podmiot  

odpowiedzialny 
Podjęte  

działania  

1. 5.1.1 Tworzenie prawa 

wpierającego 

konkurencję na rynku 

płatności.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów zdiagnozowało potencjalne zagrożenia i przeciwdziała im, zgłaszając 

stosowne postulaty na forum unijnym w trakcie negocjacji kształtu prawnego rozporządzenia 

Rady UE i Parlamentu w sprawie opłat interchange. 

2. 5.1.2 Usprawnienie procesu 

licencyjnego.  

KNF  KNF: 

Ustawowe kompetencje KNF związane są z określonym w art.2 ustawy z dnia 21.07.2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym celem nadzoru nad rynkiem finansowym, tj. 

zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa 

oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnieniem ochrony 

interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą 

funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w przepisach 

ustawowych regulujących funkcjonowanie poszczególnych sektorów rynku finansowego, w 

tym zasady nadzoru nad podmiotami tego rynku. Zatem KNF jako organ powołany do 

realizacji zadań z zakresu nadzoru nad podmiotami rynku finansowego, jest obowiązana 

kierować się w podejmowanych działaniach przede wszystkim względami 

ostrożnościowymi. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa rynku finansowego 

stanowią dla KNF priorytet w każdym z obszarów podejmowanej aktywności (licencyjnym, 

analitycznym i kontrolnym, a także w ramach pełnionych dodatkowo funkcji konsultacyjno-

doradczych) w stosunku do ewentualnych innych działań, wspierających określone 

inicjatywy gospodarcze czy biznesowe. Stwierdzić należy, że zawarty w części 3 PROB, 

zawierającej „Rekomendacje dla Rządu”, w ramach działania polegającego na wspieraniu 

innowacyjnych schematów płatniczych, służących rozwojowi obrotu bezgotówkowego i 

konkurencji na rynku płatności, skierowany pod adresem KNF postulat usprawnienia 

procesu licencyjnego jest ważną, uwzględnianą przez KNF ideą. Niemniej idea ta nie może 
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być realizowana     z pominięciem, czy wręcz naruszeniem podstawowego celu nadzorczego. 

Jednocześnie podkreślić należy, że postulat ten nie ma dla KNF obligatoryjnego charakteru.   

Zważyć należy, że KNF działa w reżimie przepisów K.p.a. oraz przepisów szczególnych, 

regulujących proces licencjonowania m.in. dostawców usług płatniczych ( w tym przepisów 

ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych), które wymagają spełnienia przez 

wnioskodawcę ubiegającego się o uzyskanie licencji szeregu formalnych wymogów. 

Efektywność prowadzonych przez KNF postępowań i w rezultacie udzielenie kolejnych 

licencji (zezwoleń) zależy więc od faktycznego przygotowania podmiotu wnioskującego do 

prowadzenia bezpiecznej działalności, czego wyznacznikiem jest spełnienie określonych 

ustawowo, formalnych wymogów.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że KNF w bieżących działaniach realizuje 

postulat sprawnego prowadzenia procesu licencyjnego, jednakże nie może wychodzić poza 

zawarte w obowiązujących przepisach ramy prawne, wymagające określonego poziomu 

sformalizowania prowadzonych w tym zakresie postępowań.   

3. 5.1.3 Badanie rynku pod 

kątem pojawiających 

się projektów 

innowacyjnych i ocena 

ich potencjału.  

UOKiK, UKE  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

UOKiK na bieżąco monitoruje rynek usług płatniczych i reaguje w przypadku 

zaobserwowania nieprawidłowości.  

4. 5.1.4 Rozważenie 

możliwości wsparcia 

finansowego 

wybranych projektów 

ze sfery płatniczej i 

infrastruktury w tym 

zakresie.  

BGK, MRR, KFK, 

NCN, PARP, MG, 

Polskie Inwestycje 

Rozwojowe S.A.  

KFK: 

Rozpoznano możliwości prawne i finansowe wsparcia finansowego projektów z zakresu 

nowych technologii w sferze infrastruktury usług płatniczych tzw. FinTech, jak również 

zidentyfikowąno ryzyka z tym związane i na chwilę obecną KFK S.A. nie może pełnić roli 

bezpośredniego aktywnego adresata  rekomendacji, jednakże KFK S.A. w sposób ciągły 

wspiera w ramach ustawowej roli, za pośrednictwem Funduszy Kapitałowych  innowacyjne 

projekty lub działalności badawczo-rozwojowe, które mogą przyczynić się pośrednio do 

rozwoju nowoczesnych form usług płatniczych w naszym kraju.  
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5. 5.1.5 Wspieranie inicjatyw 

budowy inkubatora 

innowacji i 

komercjalizatora 

projektów płatniczych.  

MNiSW, PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: 

PARP, jako agencja rządowa, od lat aktywnie działa na rzecz wsparcia i rozwoju 

konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia biznesu oraz regionów. W 

odniesieniu do istoty  działania 5.1 PROB, należy tutaj przytoczyć wypracowane i 

sprawdzone już w PARP modele wspierania innowacyjnych projektów (pomysłów). Dobrym 

przykładem jest instrument 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach którego Agencja przeznaczyła na 

inkubację oraz  inwestycje w formie objęcia udziałów w nowo utworzonych 

przedsiębiorstwach innowacyjnych ponad 850 mln zł. Środki na inwestycje w rozwój 

innowacyjnych firm otrzymało już 78 podmiotów (funduszy inwestycyjnych), które dokonują 

selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. 

Dofinansowanie składa się z dwóch elementów – dotacji na inkubację oraz  na wejście 

kapitałowe, które następuje po okresie inkubacji, kiedy wiadomo, że istnieją znaczące szanse 

na komercyjny sukces powstającej firmy. W wyniku udzielonego wsparcia kapitałowego 

powstanie około 1000 nowych firm. Do tej pory, spośród  2400 projektów poddanych 

preinkubacji, utworzono 860 firm. Również w nowej perspektywie finansowej, w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Agencja przygotowała instrumenty, które 

będą wspierać rozwój innowacyjnych pomysłów. Są to: 

1.Starter  - działanie ma na celu wsparcie tworzenia nowych firm innowacyjnych poprzez 

działalność instytucji wspierających np. akceleratory start-up’ów, akceleratory 

technologiczne, centra transferu technologii i innowacji, fundusze seed’owe, inkubatory 

inwestycyjne itp., spełniających definicję beneficjenta, 

2. Biznest – instrument ma na celu aktywizacje rynku inwestorów prywatnych oraz 

odpowiednie dokapitalizowanie innowacyjnych start-up’ów, 

3.  Fundusz Innowacji – fundusz pożyczkowy przeznaczony na uruchomienie działalności lub 

wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy. 

Warto także nadmienić, że PARP od wielu lat realizuje szereg nowatorskich działań 

związanych ze wspieraniem rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym m.in. parków i 

inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości  czy centrów transferu 
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technologii. W efekcie mamy dziś rozległy i zróżnicowany sektor organizacji, który dysponuje 

znacznymi zasobami kadrowymi, majątkowymi i finansowymi. W najnowszym badaniu 

PARP identyfikuje się 42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologiczne, 41 centrów 

transferu technologii oraz 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości, które pełnią istotną 

rolę w procesie dyfuzji technologii oraz wspierania rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości.  

W związku z powyższym, PARP rekomenduje wykorzystanie już istniejących zasobów 

instytucjonalnych oraz schematów działania, bądź też - jeśli istnieją istotne przesłanki dla 

stworzenia odrębnego inkubatora innowacji i komercjalizacji projektów płatniczych – PARP 

chętnie włączy się w prace koncepcyjne lub odniesie się do nakreślonej idei stworzenia takiej 

instytucji.  

34. 5.2.1 Wspieranie inicjatyw 

powstania nowych 

systemów płatności.  

Właściwe resorty  Ministerstwo Finansów: 

MF pozytywnie opiniowało przepisy odnoszące się do tej materii w ustawie o usługach 

płatniczych. Zabiega także o umieszczenie tożsamych rozwiązań w aktach prawa unijnego. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

Wśród działań podjętych w 2014 r. na uwagę zasługuje w szczególności decyzja z dnia 26 

czerwca 2014 r. nr DKK-76/2014, zezwalająca na dokonanie koncentracji polegającej na 

utworzeniu przez sześć banków wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Polski Standard 

Płatności. W ramach postępowania Prezes UOKiK zbadał rynek płatności mobilnych, na 

potrzeby analizy wpływu koncentracji na konkurencję między podmiotami funkcjonującymi 

w sektorze usług płatniczych. zezwalając na koncentrację, Prezes UOKiK w szczególności 

uwzględnił innowacyjny charakter przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu systemu 

płatności mobilnych oraz dodatkową presję konkurencyjną, jaką takie rozwiązanie może 

wywrzeć na już istniejące metody płatności, zwłaszcza dominujące na polskim rynku karty 

płatnicze. 

35. 5.2.2 Rozważenie 

możliwości 

uregulowania sposobu 

numerowania 

rachunków płatniczych 

MF  
Ministerstwo Finansów:  

Obecnie procedowany jest projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach 

płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który przewiduje m.in.  

przyznanie niebankowym dostawcom usług płatniczych prowadzącym rachunki płatnicze, 
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przez instytucje 

płatnicze.  
umożliwiające wykonywanie poleceń przelewu i poleceń zapłaty, możliwości ubiegania się o 

nadanie przez Narodowy Bank Polski numeru rozliczeniowego, na potrzeby numerowania 

rachunków płatniczych w standardzie IBAN.  
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CZĘŚĆ III 

    

WNIOSKI 
 

 

„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 trzy lata. Trudno jest, po upływie zaledwie 1 roku , w 

pełni podsumować wyniki, jakie planuje się zrealizować długofalowo. Zgodnie z Programem, jego monitorowanie  ma następować w 

okresach rocznych.  

 

Tym niemniej, wydaje się, że na podstawie uzyskanych informacji za 2014 r. od stosunkowo szerokiego zakresu podmiotów, nie 

tylko tych uczestniczących w Koalicji, można pokusić się już o następujące oceny i wnioski: 

 

1. 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 nich wartość na koniec 

2014 r. lub najbardziej aktualna wartość wskaźnika późniejsza od wartości bazowej tego wskaźnika mieszczą się już na 

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

2. 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 
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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 w ogóle (6 czynności), albo nie uzyskano informacji o ich realizacji od właściwych podmiotów (8 czynności) , 

w tym również  podmiotów spoza Koalicji, które miałyby je zrealizować, zgodnie z Planem. Istnieje też kilka czynności 

nierozpoczętych w 2014 r., których realizację zaplanowano jednak dopiero po 2014 r.   

3. 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. 

4. 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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