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Uczestnicy Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego 
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Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego 
W skrócie 
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Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego 
powstał jako wspólna inicjatywa uczestników 
rynku finansowego – banków, wydawców kart, 
agentów rozliczeniowych, przy udziale ZBP  
i Ministra Rozwoju i Finansów. 

 
Program zakłada utworzenie funduszu 
zasilonego kwotą ok. 600 mln zł w ciągu trzech 
lat celem dofinansowania instalacji terminali 
płatniczych u polskich małych 

przedsiębiorców. 



Wizja Programu 
Na podstawie zawartego Listu Intencyjnego 
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Cel – upowszechnienie płatności 

bezgotówkowych poprzez wsparcie 

rozwoju sieci akceptacji w Polsce 
Rozwój powszechnej lokalnej sieci akceptacji 

Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 

Stworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego 

Osiągnięcie 80% ilości transakcji 

bezgotówkowych w obrocie w ciągu trzech lat 

Zmniejszenie luki między liczbą terminali 

płatniczych, a liczbą kas fiskalnych 



Harmonogram prac 
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Podpisanie Listu 

intencyjnego 

Przyjęcie podstawowych zasad 

działania  

i warunków finansowych Programu 

Akceptacja szczegółowych 

zasad funkcjonowania 

Programu 
Rozpoczęcie 

działania Fundacji 

7 lutego 2017 28 lutego 2017 31 marca 2017 12 czerwca 2017 3 kwartał  2017 

Zawarcie Porozumienia  



Finansowanie Programu 
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Organizacje 

płatnicze 
Banki Agenci 

rozliczeniowi 

Udział partnerów w finansowaniu Programu 

297 mln 

(49%) 
200 mln 

(33%) 
110 mln 

(18%) 

• Szacowane wpływy  z sektora komercyjnego - ok. 600 mln 

• Możliwe dodatkowe wsparcie Państwa 

• Okres zbiórki środków  – 4 lata 



Koszty Programu 

7 

3. rok 

2. rok 

1. rok 

Harmonogram wydatkowania funduszu 

Refundacja kosztów instalacji i obsługi terminali 

płatniczych oraz kosztów prowizji transakcyjnych 

Promocja, monitoring, kontrola 

3 +1 czas trwania Programu w latach  

12 msc. - okres refundacji kosztów transakcyjnych dla merchanta 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest nieposiadanie terminala akceptującego transakcje bezgotówkowe na 12 msc. 

przed uruchomieniem inicjatywy. Nie obejmuje franczyzobiorców, ajentów i podmiotów powstałych w wyniku przekształceń 

Tempo uzależnione od wielu czynników w 

tym tzw. mandatu  



Kluczowe zasady Programu 
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Wymagania: 

Promocja obrotu bezgotówkowego  

i wsparcie merchantów  

 

Refundacja: 

Kwota stała – każdy nowy merchant 

w Programie 

Kwota zmienna – refundacja opłaty 

MSC 

Korzyści: 

12 miesięcy darmowej akceptacji 

płatności bezgotówkowych w tym 

instalacja terminala i obsługa  + 

przejrzyste warunki współpracy 

 

 

Agent rozliczeniowy Merchant 



Dalsze działania 

9 

Uruchomienie 

Fundacji 

5.09.17 rejestracja 

Rozpoczęcie Pilota 

Zakończenie Pilota i 

ewentualna rewizja zasad 

Programu 

1 grudnia  2017 I kwartał 2018  ll kwartał  2018 

Operacyjne uruchomienie 

Programu 



Działania wspierające PWOB 
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Popularyzacja  płatności bezgotówkowych 

Badania i rozwój 

Edukacja  

Bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych 



Szczególne cechy Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego 
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1. Kolejny przykład współpracy sektora prywatnego (finansowego) z sektorem publicznym 

(Ministerstwo Rozwoju) dla realizacji programów rozwojowych Państwa (realizacja Programu 

Odpowiedzialnego Rozwoju). 

 

2. Ogromna sprawność profesjonalna i organizacyjna różnych segmentów sektora finansowego:  

- banków wydawców kart płatniczych 

- organizacji płatniczych – Mastercard i VISA 

- agentów rozliczeniowych 

- Związku Banków Polski 

dla wypracowania skomplikowanego Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. 

 

3. Duże zaangażowanie finansowe wymienionych wyżej podmiotów, przeczące opiniom o skrajnej 

komercjalizacji banków, nastawionej tylko na maksymalizację własnych zysków. 

 

4. Zaprzeczenie tezy, że obrót bezgotówkowy jest popierany przez banki tylko z powodu dużej 

zyskowności płatności bezgotówkowych. 
 

5. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego to także silny bodziec dla realizacji programu Koalicji 

na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, w której zaangażowane są banki wraz z NBP, 

organizacji płatnicze, administracja państwowa, uczelnie, organizacje społeczne, co nadaje 

działaniom Koalicji znacznie szerszy zasięg niż tylko ekonomiczny. 
 

 



Dziękuję za uwagę 
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