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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP dostrzegająca problem nadmiernie wysokich opłat 

od transakcji kartowych ponoszonych przez polskich przedsiębiorców była autorem projektu ustawy regulu-

jącej maksymalny poziom opłaty interchange. Uchwalona jednomyślnie przez obie Izby polskiego parlamen-

tu ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. jest jednym z wielu elementów niezbędnych do przełamania barier w 

rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Dynamika rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych była wysoce 

niezadowalająca, a główną przyczyną tego stanu rzeczy były nieakceptowalne dla właścicieli punktów han-

dlowo-usługowych koszty przyjmowania alternatywnych wobec gotówki instrumentów płatniczych. 

Zauważamy już pierwsze pozytywne efekty uchwalonej ustawy. Perspektywa niskiego (a w porównaniu z 

obowiązującym w innych krajach UE normalnego) poziomu opłaty interchange wyzwoliła wśród banków 

komercyjnych chęć konkurowania na rynku płatności bezgotówkowych. Inicjatywy banku PKO BP (projekt 

IKO) czy banku Pekao SA (projekt PeoPay) nie byłyby realizowane, gdyby nie przewidywane spadki przy-

chodów bankowych z interchange, które dopingowały banki i innych dostawców usług płatniczych w Polsce 

do poszukiwania alternatywy dla instrumentów płatniczych międzynarodowych organizacji kartowych. 

Pragnę wskazać, iż Ministerstwo Finansów stanowiło dla Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nieo-

cenione wsparcie merytoryczne w toku prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o usługach płatni-

czych. 

Mając na uwadze napływające do mnie sprzeczne interpretacje dotyczące zakresu przedmiotowego usta-

wy regulującej maksymalny poziom opłaty interchange, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 

przedłożenie interpretacji w zakresie płatności mobilnych, w szczególności w odniesieniu do płatności wyko-

nywanych za pomocą zdematerializowanej formy karty płatniczej „zaszytej” w telefonie, wydanej w tzw. 

systemie czterostronnym, w ramach którego występuje opłata interchange, a zasady funkcjonowania takiego 

instrumentu płatniczego ustala organizacja płatnicza. 

Panie Ministrze, proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. Czy płatności mobilne wykonywane za pomo-

cą zdematerializowanej formy karty płatniczej „zaszytej” w telefonie – wydanej w tzw. systemie czterostron-

nym, w ramach którego występuje opłata interchange, a zasady wydawnictwa i akceptacji takiego instrumen-

tu płatniczego określa organizacja kartowa – są objęte zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 30 sierpnia 

2013 r. regulującej maksymalny poziom opłaty interchange? 
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