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Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie 

raport badawczy, styczeń 2009 r. 
 
 
 
Rynek płatności detalicznych wciąż pozostaje zdominowany przez płatności gotówkowe, zwłaszcza w obsza-
rze transakcji niskokwotowych, co pociąga za sobą znaczne koszty dla gospodarki. Duże nadzieje na zmianę 
tej niekorzystnej sytuacji wiąże się obecnie z technologią RFID. Jej zastosowanie w systemach płatności po-
zwala instrumentom elektronicznym na podniesienie efektywności obsługi niewielkich płatności i skuteczną 
konkurencję z gotówką. Doświadczenia rynków azjatyckich potwierdziły, że sukces masowego wykorzystania 
kart bezstykowych (contactless) i płatności mobilnych NFC jest możliwy. W Europie dodatkowym ważnym 
czynnikiem rozwoju kart bezstykowych jest realizowana migracja do standardu kart mikroprocesorowych EMV.  

Raport przygotowany przez firmę POLASIK Research stanowi unikalne opracowanie na temat tego niezwykle 
perspektywicznego rynku jakim są bezstykowe (zbliżeniowe) karty płatnicze. Kompleksowo przedstawiliśmy 
zarówno ich działanie, jak i liczne korzyści jakie mogą osiągnąć podmioty zaangażowane w stosowanie bez-
stykowych metod płatności. Szczegółowo zaprezentowaliśmy pozycję rynkową poszczególnych systemów na 
świecie, a także stan rozwoju rynku polskiego. Zawarliśmy w nim wiele praktycznych informacji o wdrożeniach, 
studia przypadków oraz opinie ekspertów.  

Mamy nadzieję, że raport pomoże Państwu w wyborze najbardziej perspektywicznych i efektywnych rozwią-
zań opartych na technologiach bezstykowych. 

 
 

Podziękowania dla firm, które wspierały przygotowanie raportu:  
Bank Zachodni WBK SA, Gemalto, IDTechEx, Forrester Research, MasterCard Europe, MCX Systems,  
NOKIA, Visa Europe, Żabka Polska SA  
 
 
Zawartość raportu: 
• Raport składa się z 57 stron (tekst dwukolumnowy). 
• Zawiera 10 wykresów i rysunków oraz 5 tabel. 
• Posiada 6 studiów przypadków wdrożeń płatności bezstykowych oraz wywiady z 8 ekspertami z kraju 

i ze świata. 
• Wykorzystano w nim niepublikowane dane dotyczące liczby kart bezstykowych i terminali na świecie, 

sporządzone na specjalne zamówienie przez firmę IDTechEx. 
• Przy jego opracowaniu korzystano łącznie z kilkunastu raportów badawczych oraz z licznych artykułów  

i źródeł pierwotnych, tj. informacji od uczestników rynku, w tym dużych firm międzynarodowych. 
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Raport skierowany jest do: 
• banków komercyjnych i spółdzielczych, 
• agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych, 
• supermarketów i innych sieci sprzedaży detalicznej, 
• ośrodków naukowych, 
• przedsiębiorstw transportu publicznego i samorządów. 

 
 
Cena raportu 
Raport jest sprzedawany w oparciu o 3 typy licencji: 
• licencja zespołowa - licencja na korzystanie z raportu przez 5 osób z firmy nabywającej: 

cena 2 800 PLN netto* 
• licencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 30 osób z firmy nabywającej:  

cena 5 200 PLN netto* 
• licencja partnerska - licencja na korzystanie z raportu przez 50 osób z firmy nabywającej oraz przez 

łącznie 100 osób z firm partnerskich wobec firmy zamawiającej (maksymalnie do 20 podmiotów): 
cena 20 500 PLN netto* 

* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22% 
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WSTĘP 
 
 

Płatności detaliczne stanowią niezwykle ważny element 
funkcjonowania gospodarki. Obecnie rynek płatności detalicz-
nych zmienia się dynamicznie pod wpływem działania różno-
rodnych czynników, wśród których najważniejszymi są: 
(1) dążenie sprzedawców i banków do redukcji kosztów płat-
ności, (2) rozwój nowych technologii oraz (3) wprowadzanie 
nowych regulacji wymuszających zmiany na rynku płatności. 

Wielki potencjał rozwoju płatności detalicznych wynika 
z liczby dokonywanych transakcji oraz faktu, że są one wciąż 
zdominowane przez gotówkę. Badania prowadzone w wielu 
krajach wskazują, że obrót gotówkowy stanowi dla gospodarki 
znaczne obciążenie. Zwłaszcza sektor bankowy dąży do 
redukcji kosztów działalności poprzez zachęcanie sprzedaw-
ców i konsumentów do stosowania instrumentów elektronicz-
nych, zamiast drogiego w zarządzaniu pieniądza gotówkowe-
go. Jednakże popularyzacja elektronicznych instrumentów 
płatniczych następuje w dalszym ciągu stosunkowo powoli, a 
głównym obszarem, w którym wykorzystywana jest prawie 
wyłącznie gotówka, są płatności niskokwotowe. Barierą dla ich 
elektronizacji były dotychczas koszty obsługi, znaczące w 
stosunku do niewielkiej wartość pojedynczej transakcji. Inną 
ważną barierą były także czas trwania transakcji oraz niewy-
starczająca wygoda korzystania z instrumentów elektronicz-
nych odczuwana przez klientów.  

Szansą na przezwyciężenie tych barier są innowacje 
technologiczne, które pozwalają na powstanie zupełnie no-
wych metod płatności oraz rozwój metod dotychczas stoso-
wanych. Oparte na tych technologiach płatności bezstykowe 
oraz płatności mobilne stwarzają możliwości rozpoczęcia 

ekonomicznie efektywnej obsługi transakcji niskokwotowych 
oraz innych typów transakcji detalicznych, które dotychczas 
opierały się na gotówce ze względu na ograniczenia technicz-
ne lub wymagany krótki czas transakcji. Szczególnie perspek-
tywiczną technologią wydają się być obecnie transakcje bez-
stykowe oparte o technologię RFID, na których koncentruje 
się niniejszy raport.  

Kolejnym bodźcem do zmian w tym zakresie jest wpro-
wadzanie nowych przepisów prawnych, regulacji i standar-
dów, wśród których można wymienić wymogi organizacji 
kartowych związanych ze standardem EMV. W krajach Unii 
Europejskiej prowadzone są prace nad wdrożeniem projektu 
SEPA, w ramach którego niekompatybilne krajowe schematy 
płatności oraz przepisy powinny zostać zastąpione systemami 
paneuropejskimi, umożliwiającymi konsumentom i firmom 
dokonywanie tanich płatności transgranicznych, również 
transakcji kartowych. Zmiany te, w tym migracja do standardu 
kart mikroprocesorowych EMV, nakładają się na proces wdra-
żania innowacji w płatnościach bezstykowych oraz mobilnych i 
mają poważne konsekwencje dla funkcjonowania tych nowych 
metod płatności.  

Zatem z jednej strony rynek płatności detalicznych, 
zwłaszcza niskokwotowych, otwiera duże możliwości dla 
zastosowania najnowszych technologii bezstykowych i po-
wstawania innowacyjnych metod płatności. Jednak z drugiej 
strony występowanie silnego efektu sieci i konieczność uzy-
skania dużej skali działania sprawiają, że jedynie nieliczne 
z tych rozwiązań mogą odnieść sukces rynkowy.  
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W niniejszym raporcie przedstawiono ewolucję i sposoby działania bezstykowych metod płat-
ności stosowanych w punktach sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w ramach po-
rozumienia organizacji American Express – MasterCard – Visa. Zaprezentowano także korzyści jakie 
płatności bezstykowe przynoszą wszystkim uczestnikom rynku, w tym wydawcom kart i akceptan-
tom. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu obecnej pozycji rynkowej poszczególnych systemów 
na świecie oraz realizowanym najważniejszym projektom pilotażowym. Szczegółowo przedstawiono 
także stan rozwoju polskiego rynku płatności bezstykowych oraz przeanalizowano dokonane wdro-
żenia i ich zastosowania. Zaprezentowano również perspektywy rozwoju płatności bezstykowych 
w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem potencjału dalszej ich ewolucji w kierunku płatności mobil-
nych w technologii NFC. W raporcie wykorzystano opinie ekspertów oraz praktyków biznesowych, a 
także szereg danych uzyskanych od najważniejszych uczestników tego rynku i międzynarodowych 
firm konsultingowych.  
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