Podsumowanie prac inicjatywy „Rozwój
Obrotu Bezgotówkowego” w ramach
programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Współpraca szerokiej koalicji
na rzecz płatności bezgotówkowych

INICJATYWA ROZWÓJ OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

• Start prac w 1 kwartale 2016 r.
• Udział przedstawicieli sektora
biznesowego, administracji rządowej i
samorządowej (ok. 30 osób)
• 3 grupy zadań
✓ Rozwój sieci akceptacji
✓ Bariery legislacyjne

✓ Działania edukacyjne
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INICJATYWA ROZWÓJ OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

ID

Projekt

Stan
zaawansowania

Status

Oczekiwane
zakończenie

3.1

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat płatności bezgotówkowych

3.2

Wdrożenie bezgotówkowych płatności mandatów

Q4'2017

3.3

Wdrożenie bezgotówkowych płatności kartowych w sektorze publicznym (projekt POS GOV)

Q4'2018

4.5

Wdrożenie bezgotówkowych płatności zdalnych w sektorze publicznym

Q4'2018

3.4

Uruchomienie loterii paragonowych dla transakcji bezgotówkowych

Q1'2018

3.5

Wprowadzenie obowiązku posiadania urządzenia przyjmującego płatności bezgotówkowe

3.6

Analiza korzyści wprowadzenia zachęt podatkowych dla konsumentów dokonujących płatności
bezgotówkowych

3.7

Inwentaryzacja zagranicznych doświadczeń i identyfikacja kolejnych inicjatyw mających na celu promocję
obrotu bezgotówkowego

3.8

Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej

3.9

Analiza korzyści z wprowadzenia bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń społecznych

-

Q1'2018

-

Q3'2017
Q3'2017

3.10 Limitowanie płatności gotówkowych w obiegu gospodarczym

Q2'2018

3.11 Upowszechnienie płatności bezgotówkowych w gospodarce (projekt POS BIZ)

Q4'2018

3.12 Pozostałe działania legislacyjne wspierające obrót bezgotówkowy

Q1'2018

3.13 Urealnienie kosztów gotówki (dla administracji, biznesu i konsumentów)

Q4'2018

3.14 Inne działania promujące obrót bezgotówkowy (kampania edukacyjna, dzień bez gotówki)

Q3'2018

INICJATYWA ROZWÓJ OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Min. Tadeusz Kościński –
MR

Sponsor
Lider GOV/BIZ

ID

II

Bartosz Ciołkowski - Mastercard
Marianna Sidoroff – MR
Paweł Bułgaryn – MF

III

Paweł Widawski – ZBP
Grażyna Ciurzyńska – MR
Stan
zaawansowania

Obszar

1.

Wdrożenie płatności bezgotówkowych mandatów

2.

Status

Oczekiwane
zakończenie
Q4’2017

Wdrożenie płatności bezgotówkowych w administracji (projekt POS GOV)

Q4'2018

3.

Wdrożenie płatności bezgotówkowych w biznesie (projekt POS BIZ)

Q4`2018

4.

Pozostałe działania legislacyjne wspierające obrót bezgotówkowy (m.in. ust. o upowsz. Obrotu bezgot.)

Q1'2018

5.

Prace analityczne (przegląd regulacji w EU, analiza ulg podatkowych)

2017/2018

6.

Działania promujące obrót bezgotówkowy (kampania edukacyjna, loteria, dzień bez gotówki)

2017/2018

Planowane

Wczesne prace koncepcyjne

Zaawansowane prace koncepcyjne

Prace wdrożeniowe / pilotaż

Zakończone
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INICJATYWY LEGISLACYJNE ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

• Bezgotówkowe płatności mandatów
• Bezgotówkowa wypłata wynagrodzeń jako forma domyślna
• Likwidacja barier legislacyjnych dla akceptacji bezgotówki w
sektorze publicznym

• Wprowadzenie obowiązku posiadania urządzenia
obsługującego płatności bezgotówkowe
• Limitowanie kwot transakcji gotówkowych w obszarze
rozliczeń B2B
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BEZGOTÓWKOWE MANDATY
• Pozytywna opinia resortów odpowiedzialnych za temat
• Przygotowanie i przeprowadzenie procesu zmian
legislacyjnych
• Objęcie obsługi procesu wdrożenia płatności
bezgotówkowych przez KIR
• Wybór agenta rozliczeniowego (eService)
• Podpisanie odpowiednich porozumień z Policją

• Planowane wdrożenie płatności bezgotówkowych za
mandaty drogowe (komunikacyjne) – Q4 2017
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WDROŻENIE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH
W SEKTORZE PUBLICZNYM

• Pilotaż w wybranych jednostkach w 2016 roku i wnioski pozwalające
przygotować masowe upowszechnienie płatności bezgotówkowych,
• Wiodąca rola KIR w projekcie

• Wybór agenta rozliczeniowego (FDP)
• Intensywna dystrybucja urządzeń płatniczych (ponad 600 urządzeń na
koniec Q3 2017)

• Powszechność płatności bezgotówkowych w urzędach w Q4 2018
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PROGRAM WSPARCIA OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

• Porozumienie wszystkich interesariuszy rynku pod
patronatem Ministerstwa Rozwoju
• Ustalenie zasad operacyjnych Funduszu Obrotu
Bezgotówkowego
• Rejestracja Fundacji Polska Bezgotówkowa
• Przygotowywanie uruchomienia produkcyjnego
Programu w Q1 2018
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OBOWIĄZEK POSIADANIA URZĄDZEŃ PŁATNICZYCH

• Uzgodnienie wymagań przepisów zrównujących gotówkę
i płatności bezgotówkowe, dających prawo
konsumentom do swobodnego wyboru instrumentu
płatniczego,
• Przygotowywanie założeń ustawy wprowadzającej
obowiązek akceptowania płatności bezgotówkowych
posiadaczom kas fiskalnych,
• Q4 2017 – uzgodnienie nowej regulacji z interesariuszami
• Q1 2018 – wejście w życie nowych przepisów
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LIMITOWANIE KWOT ROZLICZEŃ GOTÓWKOWYCH

• Obniżenie kwoty rozliczeń między przedsiębiorcami do
15.000 PLN

• Obserwacja przyjęcia zmiany przez rynek
• Konsultacje kolejnej obniżki prowadzone przez
Ministerstwo Finansów
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BEZGOTÓWKOWE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

• Przygotowanie założeń wprowadzenia
bezgotówkowych wypłat wynagrodzeń, jako
formy preferowanej
• Konsultacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
• Przygotowanie zmian legislacyjnych i ich
przeprowadzenie
• STATUS: Przed posiedzeniem RM
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LOTERIE KONSUMENCKIE DLA TRANSAKCJI
BEZGOTÓWKOWYCH

• Przeprowadzenie dwóch loterii bezgotówkowych w 2016
roku przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
• Skuteczna forma promocji płatności bezgotówkowych –
duże zainteresowanie konsumentów, wysoka aktywność
detalistów,
• Przygotowanie założeń narodowej loterii paragonowej
promującej płatności bezgotówkowe – uzgodnienie modelu
i partnerów loterii organizowanej przez Ministerstwo
Finansów
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KOLEJNE KROKI

• Inicjatywa Rozwój Obrotu Bezgotówkowego
przechodzi w fazę wdrożeniową. Zakończenie prac w
ramach programu od Papierowej do Cyfrowej Polski.
• Kontynuacja prac grupy jako forum wymiany
doświadczeń pomiędzy administracją, a sektorem
prywatnym.
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Dziękuję za uwagę
Krystian Ochęcki
Dyrektor ds. Public Policy
Mastercard Europe SA
krystian.ochecki@mastercard.com
+48 798 715 652

