Komunikat
z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 24 czerwca 2013 r.
W dniu 24 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu
opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy
Zastępca Prezesa NBP.
Rada ds. Systemu Płatniczego:

 zapoznała się i przedyskutowała diagnozę stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,
sporządzoną przez Narodowy Bank Polski, oraz Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na
lata 2014-2020, opracowany przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Rada
pozytywnie oceniła dokumenty stanowiące Program, tj. Dokument strategiczny, Plan operacyjny na lata
2014-2016 oraz Rekomendacje dla Rządu.

 zapoznała się z raportami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich oraz
wysłuchała informacji na temat bezpieczeństwa używania kart zbliżeniowych. Z obu raportów wynika, że
ryzyko związane z korzystaniem z kart zbliżeniowych i kart stykowych jest obecnie na zbliżonym
poziomie. Rada widzi jednakże potrzebę: ulepszenia procedur związanych z wydawaniem kart
zbliżeniowych, zwiększenia świadomości posiadaczy tych kart, w tym poprzez edukację, oraz
przeanalizowania podziału odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane między wydawcą karty
zbliżeniowej a jej posiadaczem.
Rada utworzyła grupę roboczą, która przygotuje i przedstawi na kolejne posiedzenie Rady rekomendacje
w tym zakresie.

 zapoznała się i przedyskutowała ocenę efektywności programów organizacji kartowych VISA (Kartą VISA
zapłacisz wszędzie) i MasterCard (Innovation for Poland), sporządzoną przez Komitet Agentów
Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich.
Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez
Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:
− Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2013 r.,
− Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2013 r.,
− Informacją na temat uruchomienia systemu SORBNET2,
− Informacją nt. prac Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych i sposobu
wprowadzania jego rekomendacji na rynku polskim,
− Informacją na temat wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego projektu Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego,
przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego,

− Informacją na temat działalności podmiotów pośredniczących w przyjmowaniu wpłat na rachunki
bankowe w latach 2005-2012,
oraz z materiałem Dobre praktyki w sprawie obsługi osób z niepełnosprawnością przez banki, opracowanym
przez Związek Banków Polskich.
Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 30 września 2013 r.

