
 

 

 

 

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu 

Płatniczego w dniu 30 września 2013 r. 
 

W dniu 30 września 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:  

 przedyskutowała ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 r., 

sporządzoną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,  

 zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. dyrektywy w sprawie dostępu do zwykłego 

rachunku płatniczego i związanych z nią planów sektora bankowego w Polsce, 

 omówiła wyniki analizy zasadności i możliwości uczestnictwa polskiego złotego w systemie CLS, 

przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski, poparła wniosek NBP dotyczący kontynuowania 

dalszych analiz i monitorowania potrzeb rynku związanych z ewentualnym uczestnictwem złotego 

i polskich banków w CLS oraz postanowiła wrócić do rozpatrywania tej sprawy na jednym z kolejnych 

posiedzeń, 

 przyjęła raport Grupy Roboczej ds. Przygotowania Rekomendacji w Zakresie Bezpieczeństwa Kart 

Zbliżeniowych. Przychylając się do wniosku Grupy, Rada postanowiła wydać rekomendacje o treści 

zawartej w załączniku do specjalnego komunikatu prasowego, przyjętego odrębnie przez Radę. 

Równocześnie Rada podtrzymała swoją dotychczasową opinię, że ryzyko związane z korzystaniem 

z kart zbliżeniowych i kart stykowych jest obecnie na zbliżonym poziomie. 

 zapoznała się z wynikami badań funkcjonowania usługi cash back w Polsce, przeprowadzonych przez 

Narodowy Bank Polski, 

 zapoznała się z rekomendacjami Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bezpieczeństwa płatności 

internetowych, przygotowanymi przez Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych 

(SecuRe Pay). 

 

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez 

Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego: 

 Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r., 

 Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2013 r., 

 Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze 

bankowym (grudzień 2012 r. – czerwiec 2013 r.). 

 

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. 

 
 


