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Szanowny Panie Prezesie,

Mając na uwadze obecne potrzeby gospodarcze Polski, uprzejmie proszę o ponowne rozważenie 

zasadności wprowadzania do powszechnego użytku banknotu o nominale 500 PLN, ewentualnie 

ograniczenia dostępności tego banknotu wyłącznie do obrotu międzybankowego. 

Wprowadzenie wysokich nominałów jest trendem przeciwnym, do tego który obecnie jest obserwowany 

w obszarze państw UE. Europejski Bank Centralny zdecydował o wycofaniu się z emisji banknotu 500 Euro1. 

Za taką decyzję przede wszystkim stoi fakt, że wysokie nominały były najchętniej wykorzystywane do działań 

przestępczych. Okazało się, że ważną rolę odgrywa on nie w codziennych transakcjach, ale jako wygodny 

instrument rozliczeń w szarej strefie. Za takim podejściem przemawiają również wnioski przedstawicieli 

instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępstw. – Dyrektor Europejskiego Urzędu do Zwalczania 

Nadużyć Finansowych2 sygnalizował, że korzystanie z wysokich nominałów w obiegu służy przede 

wszystkim grupom przestępczym. Postulat powołania specjalnych jednostek antyterrorystycznych 

i zwiększenia kontroli nad instrumentami umożliwiającymi anonimowe płatności stał się aktualny po 

zamachach terrorystycznych we Francji w listopadzie 2015 r. 

Pomimo dynamicznego rozwoju rynku innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, do których 

w szczególności należą karty zbliżeniowe i płatności mobilne, w ciągu ostatnich 6 lat wartość banknotów 

i monet w polskiej gospodarce niemalże podwoiła się (obecnie wartość obiegu gotówkowego w Polsce 

wynosi blisko 180 mld złotych. Jeśli spojrzeć na strukturę płatności dokonywanych przy użyciu kart 

płatniczych i innych instrumentów, to ciągle widać bardzo dużą przewagę transakcji gotówkowych nad 

bezgotówkowymi. Gotówka - w nadmiernych ilościach - jest hamulcem gospodarki. Koszt obsługi gotówki  

jest szacowany na poziomie 1% PKB, co by wskazywało na fakt, iż polska gospodarka traci rocznie 

kilkanaście miliardów zł z tego powodu. Porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej wskazuje, że nadal 

dzieli nas znaczny dystans od średniego poziomu korzystania z płatności bezgotówkowych w innych krajach 

Unii Europejskiej. W celu dalszego, dynamicznego rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce niezbędne są 

wzmocnione działania wielu podmiotów zmierzające przede wszystkim do wzrostu ubankowienia, liczby 

posiadanych i wykorzystywanych bezgotówkowych instrumentów płatniczych a także rozwoju infrastruktury 

akceptacji. 

1 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.pl.html 
2 http://www.rp.pl/Finanse/302099925-OLAF-domaga-sie-wycofania-banknotow-500-euro.html 
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W mojej opinii wprowadzenie do obiegu gospodarczego kolejnego banknotu o nominale 500 PLN nie sprzyja 

potrzebie ograniczania rozliczeń gotówkowych w gospodarce. Promowanie banknotu 500 PLN i w ogóle 

obrotu gotówkowego stoi również w sprzeczności z potrzebą mocnego promowania rozliczeń 

elektronicznych mających ścisły związek z uszczelnieniem systemu podatkowego w Polsce. Obecnie 

w ramach współpracy kilku resortów trwają prace nad programem „Od papierowej do cyfrowej Polski”3, który 

wyznacza kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. W ramach Programu funkcjonuje kilkanaście 

strumieni dedykowanych najważniejszym, zidentyfikowanym obszarom, w których potrzebny jest większy 

nacisk na elektronizację procesów gospodarczych. Dwa z funkcjonujących w ramach Programu strumieni 

dedykowane są rozwojowi płatności bezgotówkowych, ponieważ płatności elektroniczne i poziom absorpcji 

tego typu transakcji w gospodarce odzwierciedlają poziom nowoczesności gospodarki. Poza tym płatności 

elektroniczne, w przeciwieństwie do płatności gotówkowych, pozostawiają jednoznaczny ślad w systemie 

bankowym, utrudniając ukrycie zaistnienia i rodzaju transakcji. W ten sposób są ważnym narzędziem 

w zwalczaniu szarej strefy.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o ponowną analizę zasadności wprowadzenia banknotu o nominale 

500 PLN do powszechnego obiegu, z ewentualną możliwością ograniczenia cyrkulacji takich banknotów 

wyłącznie do obrotu międzybankowego. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o podjęciu przygotowań do 

emisji banknotu o nominale 500 PLN była podejmowana w innej sytuacji społecznej i gospodarczej przy 

uwzględnieniu innych wskaźników makroekonomicznych. 

.

Z poważaniem

Tadeusz Kościński

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan 
Marek Chrzanowski
Przewodniczący 
Komisji Nadzoru Finansowego

3 https://mc.gov.pl/projekty/od-papierowej-do-cyfrowej-polski/opis-projektu 
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