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na polskim rynku uniemożliwiła osiągnięcie
interchange. Osiągnięcie zatem tak zdefiniowanego celu możliwe było jedynie poprzez ustawowe
wskazanie maksymalnego poziomu głównego składnika całkowitej opłaty akceptanta.

W 2013 roku FROB podjął się skutecznej realizacji
opłaty interchange. FROB konsekwentnie propagował stanowisko akceptantów m.in. poprzez:

1. kontynuację budowy trwałej pozycji FROB jako reprezentanta akceptantów,
2. budowę jedności środowiska akceptantów,
3. promowanie postulatów środowiska akceptantów,
4. realizację innych działań wspomagających, w tym uczestnictwo w wielu projektach.

Efektem podjętych i zrealizowanych przez FROB działań jest przyczynienie się do redukcji opłaty
interchange od 1 stycznia 2014 do poziomu 0,5% pojedynczej transakcji,
maksymalna w ustawie z dnia 30 sierpnia 20 13 roku (Dz. U. z
ustawę o usługach płatniczych. Oznacza to, że wysokość opłaty mającej wpływ
uległa finalnej redukcji o 70%.

W trakcie procesu legislacyjnego FROB aktywnie uczestniczył w licznych posiedzen
sejmowych i senackich. Stanowiska akceptantów w wielu kwestiach zostały przez FROB przygotowane i
przekazane parlamentarzystom oraz oponentom koniecznych zmian. Stanowiska prezentowały aktualne
postulaty środowiska merchantów oraz uwzględniały
przygotowanych przez ekspertów współpracujących z FROB. 

FROB skupia silną, jednolitą i jednomyślną reprezentację przedsiębiorców przyjmujących płatności
kartowe w Polsce. Wśród nich znalazło się wiele podmiotów, rów
decyzję o wsparciu działań FROB, znalazły się w gronie firm rozumiejących potrzebę koniecznych zmian w
zakresie sposobu funkcjonowania systemu płatności bezgotówkowych w Polsce.
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FROB w roku 2013 aktywnie zaangażował się w realizację wielu innych inicjatyw wspierających rozwój 
obrotu bezgotówkowego oraz wzrost przejrzystości, konkurencyjności i innowacyjności polskiego rynku 
płatności kartowych. Do najważniejszych zaliczyć należy aktywny udział w: 

1. pracach Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności – FROB przewodniczył 
podgrupie roboczej mającej za cel przygotowanie Planu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 jako 
jednego z głównych elementów Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce, 

2. wsparciu badań Komisji Europejskiej w zakresie kosztów instrumentów płatniczych w krajach Unii 
Europejskiej, 

3. pracach Klastra Płatności – wspólnoty na rzecz rozwoju innowacyjnych metod płatności, 

4. Komitecie Sterującym projektu realizowanego obecnie przez Narodowy Bank Polski w zakresie 
badań kosztów instrumentów płatniczych w Polsce, 

5. wielu spotkaniach, w których brali udział przedstawiciele podmiotów mających wpływ na poziom 
IF w Polsce oraz sposób funkcjonowania rynku kartowego (m.in. NBP, Ministerstwo Finansów, 
VISA, MasterCard, UOKiK, Ministerstwo Gospodarki, Komisja Nadzoru Finansowego), 

6. akcji „Skrzydła Biznesu” organizowanej corocznie przez ogólnopolski dziennik mającej na celu 
promocję działalności przedsiębiorstw z sektora MSP. 

Działania FROB w roku 2014 przyczynią się do:  

• Tworzenia nowych możliwości rozwoju biznesu dzięki obniżaniu kosztów przedsiębiorców 
związanych z akceptacją kart płatniczych, płatności mobilnych i sukcesywnemu powiększaniu sieci 
akceptacji. 

• Aktywnego udziału akceptantów, w tym akceptantów MSP, w procesie kształtowania obrotu 
bezgotówkowego, korzystniejszego zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. 

• Wzrostu liczby konsumentów używających kart płatniczych i innych elektronicznych 
instrumentów płatniczych przez powiększenie sieci akceptacji, jak również edukację płatników w 
zakresie korzyści płynących z transakcji bezgotówkowych. 

• Podnoszenia świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa, jak i środków masowego przekazu 
oraz decydentów o mechanizmach i korzyściach wynikających z funkcjonowania obrotu 
bezgotówkowego. 

• Zwiększania przejrzystości, konkurencyjności oraz innowacyjności rynku płatności 
bezgotówkowych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zarząd FROB 

 

Robert Łaniewski 
W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji 
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku 
pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. 
Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane 
z zarządzaniem finansami Spółki Lotos Paliwa. W tym czasie pełnił 
funkcje: Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika 
Zarządu ds. Projektów Strategicznych oraz Prokurenta Spółki. 
Absolwent Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego 
 
 

    Niezależni Eksperci FROB 

 

dr Jakub Górka   
dr nauk ekonomicznych, fascynat pieniądza, adiunkt na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i 
Rynków Pieniężnych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji 
naukowych. Odbywał staże i wykładał za granicą (w Belgii, Grecji, 
Finlandii, Niemczech). Rozpoznawalny na rynku jako specjalista w 
dziedzinie obrotu pieniężnego i instrumentów płatniczych. W 2013 r. 
pełnił funkcję eksperta:  

• Komisji Europejskiej w Grupie Ekspertów ds. Rynku Systemów 
Płatności (PSMEG), 

• Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB),  
• Narodowego Centrum Nauki (NCN). 

 

 

 

 
dr Jan Byrski  
Adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, dr nauk 
prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor 
kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych. 
Występuje na konferencjach, seminariach i szkoleniach związanych z 
problematyką prawną obrotu bezgotówkowego. Doradza bieżąco 
wielu uczestnikom szeroko pojętego rynku usług płatniczych. 
Pełnomocnik w sprawach sądowych związanych z systemami 
płatniczymi, w tym największym w Polsce sporze dotyczącym kart 
płatniczych, jak i w postępowaniach administracyjnych przed 
organami regulacyjnymi. Uzyskał szereg nagród i wyróżnień (m.in. I 
nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze 
rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego napisane z 
wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa i badań empirycznych). 
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