
Zalecamy korzystanie z bezpiecznych płatności zbliżeniowych  

 

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, 

Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, warto pamiętać, że ograniczenie użycia 

gotówki znacznie minimalizuje ryzyko kontaktu z bakteriami i wirusami. eService – partner kampanii 

Warto Bezgotówkowo, opierając się na wynikach prowadzonych w tym kierunku badań, 

rekomenduje korzystanie w urzędach i instytucjach sektora publicznego z płatności 

bezgotówkowych, zwłaszcza zbliżeniowych lub realizowanych za pomocą BLIKa. 

Resort zdrowia oraz GIS radzą, by zachować szczególną ostrożność w codziennych kontaktach oraz 

przestrzegać zaostrzonych rygorów higieny, zwłaszcza po kontakcie z pieniędzmi papierowymi i 

monetami, które ze względu na nieustanne przechodzenie z rąk do rąk mogą być nośnikiem 

niebezpiecznych drobnoustrojów chorobotwórczych. O ile to możliwe, najlepiej posługiwać się 

płatnościami zbliżeniowymi, by zmniejszyć ryzyko infekcji.  

Płatności bezgotówkowe są w obecnej sytuacji bezpieczniejsze niż gotówka. Warto przypomnieć, że w 

tej chwili wszystkie punkty przyjmujące płatności nie mają żadnych ograniczeń w akceptowaniu w 

formie bezgotówkowej nawet najmniejszych kwot, a kartą lub telefonem możemy zapłacić zarówno za 

towary, jak i usługi.   

Aby w pełni wykorzystać przewagę płatności bezgotówkowych nad tradycyjnymi, urzędy    i instytucje 

sektora publicznego, udostępniające klientom urządzenia do obsługi płatności – w szczególności 

pinpady i terminale - powinny dbać o ich regularną dezynfekcję. Urządzenia te, podobnie jak urzędowe 

poręcze, klamki i inne elementy wyposażenia, są codziennie dotykane przez dziesiątki osób.  

Jak postępować z urządzeniami do płatności?  

Prosty poradnik informujący, czym i w jaki sposób bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić dezynfekcję 

terminali płatniczych i pinpadów można znaleźć na stronie najpopularniejszego polskiego dostawcy 

rozwiązań płatniczych pod adresem: www.eservice.pl/koronawirus, a o tym, co zrobić, aby wprowadzić 

płatności bezgotówkowe, gdy jesteśmy przedsiębiorcą lub samorządem, można dowiedzieć się na 

stronie www.bezgotowki.pl 

Limit płatności zbliżeniowych bez PIN podniesiony do 100 zł 

Od 20 marca, zgodnie z komunikatem Związku Banków Polskich, sukcesywnie w kolejnych, dostępnych 

terminalach płatniczych w całej Polsce jest wdrażana możliwość płatności zbliżeniowej do kwoty 100 

zł bez konieczności ich autoryzacji PIN-em. 

http://www.eservice.pl/koronawirus


Jednocześnie, biorąc pod uwagę poziom skomplikowania dokonania tego typu zmian w systemach 

organizacji płatniczych, wydawców kart, jak i agentów rozliczeniowych oraz fizycznej aktualizacji 

każdego terminala płatniczego w Polsce, ZBP apeluje o cierpliwość i zrozumienie dla tempa 

dokonywanego procesu. Należy podkreślić, że wdrożenie nowego limitu w całej sieci terminali 

płatniczych w Polsce będzie następowało sukcesywnie i zajmie od kilku dni do kilku lub kilkunastu 

tygodni. 

Wprowadzenie podwyższonego limitu transakcji bez PIN nie zmienia zasad wynikających z regulacji 

europejskich – PSD2. Oznacza to, że nawet w przypadku transakcji na kwotę znacznie niższą niż 

obowiązujący limit, w niektórych przypadkach może pojawić się konieczność podania PIN, jako 

dodatkowej formy autoryzacji zwiększającej bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego. 

Szybko, wygodnie, bezpiecznie – Warto Bezgotówkowo! 

 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej 

w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski 

Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw 

praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, 

cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

 

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl 

 


