Warszawa, 3 lipca 2012 r.

Stanowisko środowisko akceptantów kart płatniczych w sprawie komunikatu
Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP

Regulacja ustawowa jest niezbędna dla rynku płatności kartowych

W nawiązaniu do komunikatu Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP z dn. 29 czerwca br.,
dotyczącego losów porozumienia wypracowanego przez Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange,
środowisko akceptantów kart płatniczych stoi na stanowisku, że konieczne jest jak najszybsze
rozwiązanie kwestii zawyżonych opłat kartowych w drodze regulacji ustawowej. Realnym działaniom
nie służy dziś jednak wydłużanie debaty nad możliwościami modyfikacji porozumienia, tj. wydłużanie
przez NBP terminu na przekazanie przez banki i organizacje płatnicze do 15 lipca br. finalnych
stanowisk w kwestii propozycji Rady.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, jako pierwsza reprezentacja przedsiębiorców z sektora
MSP – ponoszących w sposób dotkliwy konsekwencje wieloletniej dyktatury banków i organizacji
płatniczych – tak aktywnie włączyła się w działania na rzecz obniżenia prowizji od kart. Od początku
działalności Zespołu powołanego przy NBP w pełni zaangażowaliśmy się w debatę na temat
niezbędnych dla rynku zmian. W toku prowadzonych prac, akceptanci kart byli gotowi iść na daleko
idące ustępstwa na rzecz rozwiązania kwestii interchange w drodze kompromisu. Wnosząc istotny
wkład w postaci rekomendacji rozwiązań w dłuższym horyzoncie czasowym zamierzaliśmy aktywnie
wspierać rozwój obrotu bezgotówkowego poprzez szereg niezbędnych dla rynku inicjatyw. W obliczu
bojkotu kompromisu przez organizację MasterCard, nie mamy jednak wątpliwości, że ta droga nigdzie
już nie zaprowadzi stron przychylnych zmianom w wypracowanej formule. Dlatego też jako pierwsi,
18 czerwca br., postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i podjęliśmy działania na rzecz realizacji scenariusza
alternatywnego, czyli ustalenia wysokości i struktury prowizji od kart w drodze regulacji w ramach
nowelizowanej Ustawy o usługach płatniczych. W naszej opinii to jedyne zasadne w obecnej sytuacji
rozwiązanie.

KRS: 397249, Regon: 145822971
NIP: 522-299-00-98
Rachunek bankowy nr 72 2490 0005 0000 4520 2540 5254

FUNDACJA ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO
ul. 1 Sierpnia 1, lok.36, 02-134 Warszawa,
tel.: +48 884 824 864

Doceniając ogromny wkład ze strony NBP w usprawnienie funkcjonowania rynku płatności kartowych,
stoimy dziś jednak na stanowisku, że minął czas, kiedy szanse na wcielenie w życie założeń „Programu
Redukcji Opłat Kartowych” były realne. W ocenie FROB dorobek Zespołu jest niezaprzeczalny i należy
go wykorzystać na etapie nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Odnosząc się do praktyki wielu
krajów europejskich, celem powinno być osiągnięcie poziomu stawek transgranicznych, tj. 0,2%-0,3%
wartości transakcji. O tym, że poziom ten jest realny świadczy w szczególności deklaracja organizacji
płatniczej Visa w sprawie opłat dla sektora publicznego, tj. 0,2 PLN dla kart debetowych oraz 0,3 PLN
dla kart kredytowych (średnia wartość transakcji kartowej wg danych NBP to ok. 100 PLN). Wiążemy
nadzieje, że ingerencja Ministerstwa Finansów pozwoli na wcielenie w życie wielu cennych rozwiązań.

Regulacja, w zaproponowanym przez FROB kształcie, ma na celu ustanowienie ram prawnych
gwarantujących: równowagę pomiędzy uczestnikami tego rynku, przejrzystość współpracy
funkcjonujących na nim podmiotów, transparentność zasad ustalania wysokości opłaty interchange
oraz racjonalność i adekwatność ustalanych opłat. Wyrażamy zatem nadzieję, że powyższe postulaty
znajdą zrozumienie w gronie parlamentarzystów i administracji państwowej, odpowiedzialnych za
sprawne i uczciwe funkcjonowanie rynku w przedmiotowym zakresie.

Robert Łaniewski
Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
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