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Szanowna Pani Prezes,
z zainteresowaniem zapoznałem się z informacją, że na ostatnim posiedzeniu Rady ds.
Systemu Płatniczego, której Pani przewodniczy, przedmiotem dyskusji był eParagon,
elektroniczna forma paragonu kasowego. To temat bardzo ważny dla polskiej
gospodarki, zwłaszcza w kontekście równouprawnienia wszystkich konsumentów.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego od wielu lat wspiera zrównoważony
rozwój rynku płatniczego, podejmując inicjatywy łączące interesy wielu interesariuszy.
W kwietniu 2020 roku zaprosiliśmy rynek do współpracy nad założeniami operacyjnego
wdrożenia eParagonu w Polsce. Szczegóły inicjatyw na http://frob.pl/eparagon/
Celem inicjatywy jest przygotowanie dokumentu pt.: „Ramy operacyjne i standardy
dla upowszechnienia eParagonu – opracowanie samoregulacyjne szerokiego rynku”.
Przyświeca nam również cel w postaci prowadzenia ogólnodostępnego dialogu, który
nikogo nie wyklucza, nikomu nie daje przewagi nad pozostałymi uczestnikami rynku.
Nasze zaproszenie przyjęło 45 podmiotów, reprezentujących różne działalności –
detaliści, banki, agenci rozliczeniowi, dostawcy technologii, organizacje płatnicze,
stowarzyszenia branżowe, ministerstwa (Rozwoju, Finansów i Cyfryzacji). Przyjęliśmy
harmonogram prac i określiliśmy obszary, które powinny zostać doprecyzowane w
przygotowywanym dokumencie. Naszą intencją jest przygotowanie materiału, który
zostanie przekazany do instytucji tworzących w Polsce regulacje, w celu dalszych prac
w obszarach, które wymagać będą ewentualnych zmian prawa. Jednocześnie
założyliśmy, że jak najwięcej zagadnień powinno zostać pozostawione decyzjom
wolnego rynku.
Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania opinii grupy w tematach
technologicznych. Za nami uzgodnienia dotyczące doświadczeń klientów – naszym
zdaniem kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Wszyscy uczestnicy prac
zgodzili się, że eParagon musi być dostępny dla wszystkich konsumentów, niezależnie
od wykorzystywanego instrumentu płatniczego. Ta opinia jest naszym zdaniem
kluczowa i jest odpowiedzią na pojawiające się w Polsce propozycje wdrożenia
eParagonu wyłącznie dla konsumentów płacących bezgotówkowo. Nie widzimy
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możliwości, żeby konsumenci płacący gotówką byli wykluczeni z otrzymywania
paragonów w postaci elektronicznej.
Nadal aktualne jest zaproszenie dla Narodowego Banku Polskiego do przyłączenia się
do grupy podmiotów pracujących wspólnie z FROB nad eParagonem. Pozwoli to
Państwu na bieżąco oceniać postęp prac i wypowiadać się w sprawie
proponowanych rozwiązań rynkowych.
Niezależnie od zaproszenia do udziału w pracach grupy, jestem do dyspozycji w
zakresie prezentacji projektu, nad którym pracuje grupa – zarówno na forum NBP, jak
i Rady ds. Systemu Płatniczego.
Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
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