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Plastikowa statystyka

Spis treści

Statystyki dotyczące karcianego ryn-
ku w Polsce z roku na rok są coraz lep-
sze. Można szacować, że w naszych port-
felach jest już ponad 30 milionów kart 
płatniczych. Co trzecia z nich to karta kre-
dytowa. Szybko zaczyna też przybywać kart 
z chipem, coraz częściej z kart korzystamy 
też do płacenia, a nie tylko wypłaty gotów-
ki. To wszystko świadczy o szybkim rozwoju 
naszego rynku. Niestety, jak to zwykle bywa ze 
statystyką, czasami jest ona myląca. Nikt 
nie wspomina bowiem, że duża część z wy-
danych kart jest nieaktywna i tylko nabi-
ja bankowe statystyki. I nie chodzi tu tyl-
ko o karty wydawane przez liderów rynku 
consumer finance, ale również o duże ban-
ki uniwersalne, które wydając karty kredy-
towe z minimalnym limitem, liczą na przy-
ciągnięcie klienta. 

Nie ma się co dziwić, że banki chcą iść 
na skróty i przyspieszyć „ukartowienie” 
społeczeństwa. Edukacja klienta jest bo-
wiem bardzo kosztowna i czasochłonna. 
Trudno też powiedzieć, kto poza organiza-
cjami płatniczymi czy NBP powinien taką 
edukację na szerszą skalę przeprowadzać. 
Teoretycznie powinny same banki, ale ze 
względu na odłożenie wyników w czasie, 
nie widać tutaj aż tak wielkich chęci, jak-
by się można było spodziewać. Banki wy-
dają karty w sposób masowy, ale niestety 
potem klient zostaje już z kawałkiem pla-
stiku sam na sam. O ile młody człowiek nie 
ma w takim przypadku kłopotów, to już 
dla osób trochę starszych, które ewentu-
alnie potrafią korzystać z bankomatu, pro-
blem pozostaje. 

Widać tutaj ogromne zaniedbanie ze 
strony banków. Chociaż w kampaniach 
promowany jest cały czas obrót bezgo-
tówkowy, to w praktyce bankowcy nie ro-
bią nic, żeby upewnić się, czy klienci po-
trafią korzystać z karty w sklepach. Inny 
problem jest też prozaiczny - nic nie zmienia 
się w tym przypadku od lat. Jest nim wyso-
kość stawki interchange. Mimo, że można 
się zgodzić z argumentacją, że bez tej opła-
ty cały system przestałby z dnia na dzień 
funkcjonować, to jednak jest to jedna z naj-
większych barier w rozwoju kart w Polsce. 
Przyznają to już nie tylko sami handlowcy, 
ale również akceptanci kart, którzy z nimi 
współpracują. 

Żeby karty nie służyły tylko i wyłącz-
nie do wypłacania pieniędzy z bankomatu, 
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należy zadbać o skalę sieci. Karta to prze-
cież nie tylko największe miasta i centra 
handlowe. Tak czy inaczej istotna jest rola 
edukacyjna. Tutaj organizacje płatnicze, 
banki, media i urzędy państwowe powin-
ny iść ręka w rękę, bo obrót bezgotówko-
wy to szansa na oszczędności i cywilizacyj-
ny skok naszego kraju. 

Wiadomo, że wszystko to wymaga cza-
su. Jednak efekty takiej pracy zostają już na 
trwałe. I chociaż wciąż jest jeszcze dużo 
do zrobienia, to jednak cieszy fakt, że pol-
ski rynek kart płatniczych należy do jedne-
go z najbardziej innowacyjnych na świecie. 
Być może to paradoks, ale wszelkie nowin-
ki technologiczne bardzo szybko pojawia-
ją się na naszym rynku. I może nie są od 
razu wielkim sukcesem biznesowym, to 
jednak dobrze świadczą o naszym sekto-
rze bankowym. 

Czy płatności bezstykowe odmienią 
polski handel? Na to pytanie odpowiedź 
poznamy może już za kilka miesięcy. Ocze-
kiwania są bardzo duże, a dwie największe 
organizacje płatnicze traktują ten wyścig 
w sposób prestiżowy. To dobrze, bo aku-
rat w tym przypadku wygrywają wszyscy, 
a przede wszystkim klient.

Michał Macierzyński, 
Redaktor Naczelny
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Często zadajemy sobie pytanie, na ile 
doświadczenia Polski są różne od doświad-
czeń innych krajów naszego regionu. Czy 
dobrze wykorzystaliśmy czas? Czy inni 
zrobili więcej? Czy teraz jest im łatwiej w 
trudnym, kryzysowym okresie dla sfery fi-
nansów? Na jakich działaniach powinni-
śmy się skoncentrować w nadchodzącym 
roku?

Z moich obserwacji – a kierując or-
ganizacją Visa jestem związana z polskim 
rynkiem od 18 lat, a od kilku lat z Czecha-
mi i Słowacją – wynika, że systemy kart 
płatniczych w krajach Europy Środkowej są 
na zbliżonym etapie rozwoju. Wyzwania są 
podobne, a i strategie banków i systemów 
płatniczych nie odbiegają zbytnio od sie-
bie. Choć sposób ich realizacji bywa róż-
ny; ciągle największym wyzwaniem w sfe-
rze płatności jest dominacja gotówki. 

Biorąc pod uwagę różnice w liczbie 
mieszkańców, penetracja kart Visa jest 
w tych krajach podobna, przy czym po-
ziom ten jest stosunkowo najwyższy dla 
Czech. Różnice w udziale kart Visa w łącz-
nej liczbie kart płatniczych też są nieznacz-
ne, przy czym dla organizacji Visa już od 
kilku lat najważniejsza nie jest liczba kart, 
tylko dokonywane nimi obroty, w szczegól-
ności obroty bezgotówkowe.

Jeśli chodzi o proporcję kart kredyto-
wych do debetowych, Polska ma nieco wyż-
szy udział kart kredytowych (27,5%) w porów-
naniu z tymi dwoma rynkami – odpowiednio 
15% w Czechach i 11% na Słowacji, ale jeśli 

 Małgorzata O’Shaughnessy, Visa Europe

wziąć pod uwagę karty wszystkich syste-
mów - te udziały są bardziej wyrównane. 
Średnio w regionie Visa Europe karty kre-
dytowe to 35% całej liczby kart.

Wszystkie trzy kraje odnotowują wy-
soką dynamikę wzrostu wartości płatno-
ści bezgotówkowych (najwyższe przyrosty, 
na poziomie ponad 30%, ma w ostatnich 
latach Polska), dzięki czemu cała trójka 
goni dojrzałe rynki „starych” krajów unij-
nych, gdzie płatności stanowią większość 
obrotów. Najwięcej do nadrobienia mamy 
w zakresie kart debetowych. Karty te sta-
nowią co najmniej 2/3, a nawet 3/4 łącz-
nej liczby kart w tych trzech krajach, zaś 
udział dokonanych za ich pomocą wypłat 
z bankomatów to ok. 80% wartości obro-
tów w Czechach i na Słowacji i 83% w Pol-
sce, podczas gdy średnia w Visa Europe wy-
nosi około 50%.

Ta dominacja gotówki przy kartach de-
betowych tworzy z drugiej strony istotną 
możliwość rozwoju i może stanowić swo-
jego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa 
dla rozwoju kart płatniczych w tej części 
Europy w nadchodzącym roku. Przy oka-
zji: słowaccy bankowcy postrzegają przej-
ście na euro jako dodatkowy impuls przy-
spieszający rozwój obrotu bezgotówkowego 
i płatności dokonywanych za pomocą kart, 
m.in. poprzez szybsze pozbywanie się mo-
net, do których bank centralny musi spo-
ro dopłacać.

Jedną z istotnych różnic w dotychcza-
sowym rozwoju systemu Visa w tych trzech 
krajach jest współpraca banków. Polska w tej 
mierze się wyróżnia, ponieważ od lat ban-
ki współpracują ze sobą w sferze niekon-
kurencyjnej, takiej np. jak edukacja posia-
daczy kart, poprzez krajową organizację 
– Visa Polska. W rezultacie, od dobrych 
paru kwartałów wzrosty obrotu bezgotów-
kowego wynoszą ponad 30 procent.

Jak możemy zmieniać - i jak zmienia-
my - bariery na drodze rozwoju obrotu 
bezgotówkowego na możliwości rozwoju? 
Na pewno jest to ciągła praca nad ulep-
szaniem produktów i dodawaniem usług 
zwiększających ich atrakcyjność, efektyw-
ność dotarcia z nimi do poszczególnych 
grup klientów, czyli lepsza segmentacja 
klienta, działania nakierowane na zwięk-
szanie transakcyjności kart. Bardzo waż-
ną sferą działania jest edukacja, która może 
wiele zmienić w podejściu do kart i spo-
sobach korzystania z nich, co jest szcze-
gólnie istotne w obecnej sytuacji rynków 

finansowych. Mówiąc o tej sferze chciała-
bym przedstawić działania podejmowane 
w Polsce, ale najpierw, jako przykład omó-
wię pewien ważny instrument mający na celu 
zwiększenie używania kart do płatności: usłu-
gę Visa cash back. 

Gdy po uzgodnieniu parametrów tej 
usługi przez Visa Polska zaczęliśmy na je-
sieni 2006 r. z trzema bankami – PKO BP, 
mBank i MultiBank oraz dwoma agenta-
mi rozliczeniowymi – Polcard i Service - 
wprowadzać Visa cash back na polski ry-
nek, przyświecał nam jeden zasadniczy cel: 
zachęcanie do używania kart Visa w ich 
podstawowej funkcji, tj. do płatności przez 
stworzenie możliwości wygodnych i bez-
piecznych wypłat niewielkich kwot ciągle 
potrzebnej gotówki w powiązaniu z pła-
ceniem za zakupy. Uważamy bowiem, że 
płatności są najkorzystniejszymi transak-
cjami zawieranymi przy pomocy kart płat-
niczych zarówno dla konsumentów, deta-
listów, banków, agentów rozliczeniowych, 
jak i całej gospodarki. Może to brzmieć 
jak paradoks, ale dając posiadaczowi kar-
ty konkretną korzyść w postaci wypłaty 
gotówki podczas zakupów, jednocześnie 
pokazujemy wielu osobom, które używają 
karty wyłącznie w bankomacie, że o wiele 
prościej, wygodniej i bezpieczniej jest od 
razu zapłacić kartą w sklepie, zamiast naj-
pierw podejmować gotówkę w bankoma-
cie, nosić ją ze sobą i dopiero później re-
gulować rachunek. 

Od początku ważne było dla nas zwięk-
szanie liczby miejsc, gdzie świadczona jest 
usługa Visa cash back. Startowaliśmy z kil-
kudziesięcioma placówkami w Warsza-
wie; po roku, na jesieni 2007 r. było ich 
już ponad 3 tys., wtedy też dołączył trze-
ci agent rozliczeniowy, Elavon (d. CardPo-
int). Obecnie jest to już ponad 11 tys. pla-
cówek w całym kraju. 

Visa Cash back to usługa bardzo przy-
datna w mniejszych miejscowościach, 
w których bankomatów jest mało - lub 
wcale nie są dostępne, gdyż utrzymywa-

Rozwój systemów kart płatniczych w Europie Środkowej
– wyzwania i możliwości dalszego rozwoju na przykładzie Polski

czytaj dalej na stronie 64
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nie bankomatu jest drogie i opłacalne do-
piero przy określonej liczbie i wartości 
wypłat. Obecnie można spotkać placów-
ki wypłacające gotówkę przy płaceniu za 
zakupy już w bardzo małych miejscowo-
ściach. Po to, by ułatwić konsumentom 
zlokalizowanie dogodnie dla nich położo-
nych placówek świadczących usługę Visa 
cash back na polskiej stronie www.visa.pl 
została uruchomiona wyszukiwarka ofe-
rujących ją placówek handlowych i usłu-
gowych. We wrześniu 2008 r. dodaliśmy 
do wyszukiwarki nową funkcję – Google 
Maps, dzięki której można zobaczyć do-
kładne usytuowanie danej placówki na ma-
pie. To narzędzie - wyszukiwarka lokalizu-
jąca ponad 11 tys. Placówek, wzbogacona 
o  Google Maps - to nowatorskie rozwiąza-
nia, bardzo pomocne także urlopowiczom, 
którzy wyjeżdżają często do małych, tury-
stycznych miejscowości, gdzie gotówkę 
wypłaca czasem... stacja benzynowa, prak-
tycznie w szczerym polu. 

Usługa wypłaty gotówki w sklepie jest 
obecnie oferowana dla debetowych kart 
Visa. Nie ma żadnych przeszkód systemo-
wych, by udostępnić taką możliwość rów-
nież przy płaceniu kartą kredytową, jednak 
wtedy wypłata gotówki potencjalnie wiąza-
łaby się z koniecznością płacenia odsetek 
już od momentu wypłaty, co byłoby niemi-
le widziane przez posiadacza karty. Obec-
nie za usługę świadczoną dla kart debeto-
wych Visa konsument albo płaci 50 groszy 
lub złotówkę, albo nawet w ogóle nie płaci 
korzystając z promocyjnych zwolnień z opła-
ty przez banki-wydawców kart. 

Mocno wierzymy w rozwój tej usługi, 
która ma duży potencjał, by „popchnąć” 
obrót bezgotówkowy. Z usługi mogą ko-
rzystać już posiadacze prawie 10 mln de-
betowych kart Visa wydanych przez 10 in-
stytucji finansowych. 

Informowanie o usłudze Visa cash back, 
ale też ogólnie o zaletach kart, to część szer-
szej działalności edukacyjnej, która naszym 
zdaniem staje się obecnie coraz ważniejsza. 
Masowe używanie kart płatniczych zaczę-
ło się w Polsce od kart debetowych, tych 
kart jest też w portfelach Polaków naj-
więcej i w ich przypadku chodzi przede 
wszystkim o informowanie o zaletach kart, 
szczególnie w ich funkcji płatniczej, i za-
chęcanie do płacenia kartą zamiast gotów-
ki. Stąd też ważna jest edukacja oraz róż-
ne działania marketingowe, promocje – dla 
przykładu, do końca 2008 r. trwała dwu-
miesięczna, największa do tej pory kampa-
nia promocyjna zorganizowana przez Visa 
i banki członkowskie w Polsce, która miała 

 Małgorzata O’Shaughnessy, Visa Europe

na celu przede wszystkim zwiększenie uży-
cia kart debetowych do płatności. 

Bardzo ważne znaczenie ma również 
edukowanie w zakresie używania kart kre-
dytowych, które w ostatnich latach w Pol-
sce przeżywały wręcz lawinowy rozwój. 
W ciągu ostatnich 5 lat liczba kart tego 
typu w portfelach Polaków wzrosła niemal 
dziesięciokrotnie – z 877 tys. sztuk na ko-
niec II kwartału 2003 r. do blisko 8,6 mln na 
koniec II kwartału 2008 r., z czego ponad 5 
milionów kart z logo Visa. Według danych 
NBP już ponad 30% kart płatniczych wy-
danych w Polsce to karty kredytowe, pod-
czas gdy pięć lat temu kartą kredytową była 
mniej niż co 13-ta karta płatnicza wydana 
w Polsce. Przewidujemy dalszy szybki roz-
wój kart kredytowych, przy czym szybciej 
mogą rosnąć obroty na te karty niż sama 
ich liczba, w związku z działaniami banków 
mającymi na celu aktywizację kart, które już 
zostały wydane oraz skupienie wysiłków na 
relacjami z klientami. Jakie są bariery roz-
woju kart kredytowych? Najważniejsze to  
percepcja i przyzwyczajenia konsumenta 
(to dotyczy zresztą zarówno kart kredyto-
wych, jak i debetowych). 

Jak pokazują badania – m.in. instytutu 
Pentor, a potwierdzają to bankowcy mają-
cy na co dzień kontakt z konsumentami - 
lawinowemu wzrostowi popularności kart 
kredytowych nie zawsze towarzyszy wzrost 
wiedzy użytkowników na temat właściwo-
ści tych kart. Przykładowo, wiele osób na-
dal nie odróżnia karty kredytowej od de-
betowej. Wiele osób mylnie sądzi, że karta 
kredytowa oznacza „konieczność zadłu-
żania się” – podczas gdy kredyt jest tyl-
ko opcją, z której użytkownik karty może 
skorzystać, ale nie musi. A przecież kar-
ta kredytowa, która może być spłacana 
w terminie dogodnym dla jej posiadacza, 
jest nowoczesnym i elastycznym instru-
mentem płatniczym, który nie tylko uła-
twia płatności, ale również umożliwia ra-
cjonalne i wygodne zarządzanie domowym 
budżetem. Te karty mają bezsprzeczne za-
lety – choćby pomagając w radzeniu sobie 
z wahaniami w rytmie i wysokości wydat-
ków w domowym budżecie - ale jest to na-
dal dla bardzo wielu osób instrument nowy 
i stąd potrzeba przekazywania wiedzy na 
jego temat na różne sposoby. 

Wobec rosnącej popularności kart kre-
dytowych w Polsce (tylko tych ze znakiem 
Visa na koniec II kwartału 2008 r. banki 
wydały 5,1 mln) Visa Europe rozpoczęła w 
lutym 2008 r. kierowaną do konsumentów 
kampanię informacyjno-edukacyjną na te-
mat zalet kart kredytowych i świadomego 
używania tego nowoczesnego instrumen-
tu płatniczego. Jest ona rezultatem współ-
pracy banków i Visa Europe w ramach Visa 

Polska i została ona opracowana specjal-
nie dla rynku polskiego. Kampania ta była 
prowadzona w prasie, w placówkach deta-
licznych oraz w Internecie (m.in. na stronie 
www.visa.pl). Opracowane zostały wspól-
nie z bankami ważne informacje na temat 
kart kredytowych, które część banków wy-
korzystuje w swoich kontaktach z klienta-
mi, np. w korespondencji na zestawieniach 
transakcji. Z kolei na jesieni 2008 r. na an-
tenie radiowej Trójki emitowana była seria 
audycji edukacyjnych, przygotowywanych 
przez radio przy merytorycznym wspar-
ciu ze strony Visa Polska. Również na je-
sieni 2008 r. został uruchomiony serwis 
internetowy KartyBezTajemnic.pl – ini-
cjatywa edukacyjna Związku Banków Pol-
skich, której celem jest propagowanie wie-
dzy na temat kart płatniczych, na początek 
kredytowych, oraz rozsądnego i bezpiecz-
nego ich używania. Partnerem ZBP w tym 
przedsięwzięciu edukacyjnym jest Visa 
Europe, która udzieliła wsparcia meryto-
rycznego serwisowi KartyBezTajemnic.pl 
oraz sfinansowała jego techniczne przy-
gotowanie. 

Dzięki serwisowi KartyBezTajemnic.pl 
konsumenci mają dodatkową okazję lepiej 
poznać mechanizm działania karty kredy-
towej, co może im pomóc w  świadomym 
i rozsądnym używaniu tego instrumentu 
płatniczego, a przez to w lepszym wyko-
rzystaniu kart, które mają w portfelach. 
Serwis propaguje m.in. takie zasady postę-
powania, jak to, by nie kupować za pomo-
cą karty kredytowej towarów, na które nas 
nie stać, by nie pożyczać więcej, niż jeste-
śmy później w stanie spłacić. Pomaga także 
przełamywać najpopularniejsze stereotypy, 
zgodnie z którymi np. karta kredytowa to 
produkt tylko dla ludzi zamożnych, któ-
ry nie jest dostępny dla przeciętnego użyt-
kownika, a jego wyrobienie wymaga skom-
plikowanych formalności.

Za pośrednictwem serwisu można za-
dawać pytania; na najciekawsze i najczę-
ściej zadawane pytania odpowiadają  eks-
perci Rady Wydawców Kart Bankowych 
działającej przy ZBP.

Chcemy też pomóc bankom – na proś-
bę samych banków - w edukowaniu ich 
pracowników. Powstają właśnie różne ma-
teriały, które będą przydatne w szkoleniu, 
zarówno sił sprzedażowych w bankach, jak 
i osób, które kształtują produkt i politykę 
sprzedażową. Chodzi tu zarówno o mate-
riały drukowane, jak i kurs typu e-learning 
oraz specjalistyczne działania poświęcone 
tematyce kart kredytowych, np. warszta-
ty dotyczące zarządzania ryzykiem, pro-
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gramami lojalnościowymi, kartami part-
nerskimi itp.

Uważamy, że w interesie zarówno kon-
sumentów, jak i banków leży prowadzenie 
działań edukacyjnych w tym zakresie, po-
pularyzowanie świadomego używania kart 
kredytowych i korzystania z ich zalet, a nie 
życia na kredyt. Konsument, który wie co 
wybiera, to w dłuższym okresie czasu za-
dowolony konsument, z którym rośnie 
szansa na dłuższą współpracę – a to sta-

je się coraz wyraźniej widoczne w strate-
gii banków. 

Edukacja to tylko jedna ze sfer naszych 
działań na przyszły rok. Podstawową naszą 
działalnością pozostaje wspieranie indywi-
dualnych banków członkowskich w dalszym 
rozwoju kart płatniczych i obrotu bezgotów-
kowego, w tym wdrażanie nowych produk-
tów i technologii. Oprócz kart debetowych 
i kredytowych, więcej uwagi poświęcimy 
kartom przedpłaconym i kartom do użytku 
służbowego, przyspieszeniu rozwoju sieci 
akceptacji kart w Polsce oraz innowacjom 

– migracji na EMV (karty z mikroproce-
sorem), rozwojowi kart zbliżeniowych 
Visa payWave oraz płatnościom mobil-
nym, których strategię rozwoju  wkrótce 
rozpoczniemy realizować w Polsce. Rynek 
polski jest jednym z kluczowych rynków 
dla Visa Europe co oznacza mocne wspar-
cie organizacji dla jej banków członkow-
skich w kraju.

Małgorzata O’Shaughnessy
wiceprezes Visa Europe, 

dyrektor generalna Visa Europe 
w Polsce

 Małgorzata O’Shaughnessy, Visa Europe

 Marek Seralis, Wojciech Górniak, Accenture

Płatności mobilne – finanse w komórce
Płatności mobilne są prostym i przyja-

znym dla użytkowników sposobem doko-
nywania płatności bezgotówkowych. Już 
obecnie na rynku istnieje wiele praktycz-
nych przykładów zastosowań tych roz-
wiązań. Rola telefonu komórkowego ewo-
luuje w kierunku przenośnego centrum 
zarządzania, integrującego funkcje ko-
munikacyjne, multimedialne i finansowe. 
Możliwość dokonywania płatności z wyko-
rzystaniem telefonu komórkowego przy-
niesie rozwój usług nowej generacji szcze-
gólnie z zakresu mCommerce. Sukces 
rozwiązań płatności mobilnych uzależnio-
ny jest od sposobu finansowania płatno-
ści. Obecnie jesteśmy świadkami ewolucji 
płatności mobilnych z modelu przedplaco-
nego do modelu zapewniającej elastyczne 
źródło finansowania. Taki model polega na 
połączeniu numeru telefonu z rachunkiem 
karty kredytowej lub konta rozliczeniowe-
go w banku i jego bezpośrednim obciąże-
niem wartością płatności.

Płatności mobilne: zdalne i zbliże-
niowe

Płatności zdalne to płatności dokony-
wane z wykorzystaniem aplikacji znajdują-
cych się w telefonie z wykorzystaniem mo-
bilnego agenta transferowego (mAcquirer). 
Płatności zbliżeniowe to płatności doko-
nywane poprzez zbliżenie telefonu wypo-
sażonego w technologię NFC (Near Field 
Communication) wraz z anteną do czyt-
nika umieszczonego w punkcie sprzedaży 
lub do innego telefonu. 

Z punktu widzenia uczestników zaan-
gażowanych w proces realizacji płatności 
wyróżniamy następujące formy:

– P2P (People to People) - płatności 
pomiędzy dwiema osobami fizycznymi 
np. mikro pożyczka;

– P2B (People to Business) - płatność 
mobilna pomiędzy osobą fizyczną i sprze-
dawcą np. płatność ze usługi / produkty;

– P2M (People to Machine) - płatność 
za produkty sprzedawane poprzez dystry-
butory np. płatność za napoje lub bilety w 
automacie;

– P2O (People to Online) - płatności za 
zakup towarów i usług w sieci.

Bitwa o klienta już trwa
Z badań GUS dotyczących nasycenia 

rynku polskiego kartami SIM (tj. 112,4%) 
wynika, że rynek mobilnych usług finan-
sowych w Polsce charakteryzuje się du-
żym potencjałem rozwoju. Obecnie wiele 
podmiotów takich jak: operatorzy sieci ko-
mórkowych, banki, systemy płatnicze oraz 
agenci rozliczeniowi prowadzi prace nad 
rozwojem technologii oraz modelu bizne-
sowego dedykowanego płatnościom mo-
bilnym. Początek masowego zastosowania 
omawianych rozwiązań najprawdopodob-
niej nastąpi na przełomie 2009 i 2010 roku. 
Najważniejsze bariery, które w tej chwili 
utrudniają szybkie wdrożenie rozwiązań 
pozwalających na w pełni funkcjonalne ko-
rzystanie z mPłatności to: brak dostatecz-
nej liczby aparatów telefonicznych w stan-
dardzie NFC SIM-centric zatwierdzonym 
przez Komisję Europejską, brak instytucji 
mAcquirera oraz brak powszechności ak-
ceptacji płatności mobilnych.

Poczta jakiej nie znamy
Kooperacja w obszarze mobilnych płat-

ności charakteryzuje się szeroką różnorod-
nością modeli współpracy. Z drugiej stro-

czytaj dalej na stronie 94
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ny obecnie współpraca ta dotyczy głównie 
sektora finansowego oraz telekomunikacyj-
nego. W niedalekiej przyszłości należy się 
spodziewać rozszerzenia mobilnych płat-
ności na kolejne sektory: sieci handlowe, 
transport publiczny, mCommerce i inne. 
Poniżej przedstawiamy jeden z najbardziej 
inspirujących przykładów wykorzystania 
mPłatności na skalę masową. 

Przykład innowacji rynkowej stano-
wi PosteMobile – operator wirtualny uru-
chomiony przez grupę kapitałową pocz-
ty włoskiej przy kompleksowym wsparciu 
Accenture. Już w przeciągu pierwszych 4 
miesięcy działalności wirtualnego opera-
tora PosteMobile zdobyło 200 tysięcy no-
wych klientów. Mając na względzie reali-
zacje założeń strategicznych, w kierunku 
realizacji mPłatności na skale masową, po-
wiązano ofertę telekomunikacyjną z pro-
duktami finansowymi dostarczanymi przez 
znajdujący się w grupie kapitałowej Banco-
Posta. Usługami płatności mobilnych do-
stępnymi w dniu rozpoczęcia działalno-
ści były: 

- doładowanie karty prepaid bezpo-
średnio z rachunku karty kredytowej

- przekaz pieniężny (za pośrednictwem 
poczty)

- bezpośredni dostęp do rachunku

Docelowo PosteMobile planuje rozwią-
zanie obejmujące przelew bankowy, odno-
wienie limitu karty przedpłaconej PostePay 
z konta bankowego oraz innowacyjne pro-
dukty mCommerce. Plany operatora zakła-
dają zdobycie 2 milionów klientów do koń-
ca 2011 roku. 

Dzięki przemyślanemu modelowi biz-
nesowemu ten włoski dostawca usług 
pocztowych, który początkowo w żaden 
sposób nie był związany z branżą teleko-
munikacyjną w krótkim czasie zdobył bazę 
600 tysięcy aktywnych klientów wykorzy-
stujących potencjał płatności mobilnych.

Realizowane inicjatywy są częścią dłu-
gookresowej strategii wzrostu narodowego 
operatora pocztowego poprzez dywersy-
fikację portfela działalności i inwestycje 
w obszary synergii produktowych. Poste-
Mobile stanowi interesujący i zarazem 
realny przykład wykorzystania mobilnych 
płatności, jako drogi rozwoju podstawowej 
działalności przedsiębiorstwa i zmiany wi-
zerunku w oczach klienta. 

Rola mobilnego agenta rozliczeniowe-
go (mAcquirer).

Projektując ekosystem mobilnych płat-
ności niezbędnym elementem zapewnia-

 Marek Seralis, Wojciech Górniak, Accenture

jącym jego prawidłowe funkcjonowanie 
zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi 
jest mobilny agent rozliczeniowy. mA-
cquirer stanowi pomost komunikacyj-
ny pomiędzy światem telekomunikacyj-
nym i finansowym Jego główną rolą jest 
kompleksowe realizowanie transakcji mo-
bilnych. mAcquirer łączy numer telefonu 
abonenta z numerem konta w banku. Dzię-
ki temu umożliwia konsumentowi dokona-
nie płatności obciążającej kartę kredyto-
wą lub konto rozliczeniowe w banku, która 
jest identyfikowana poprzez numer telefo-
nu osoby, dokonującej transakcji. 

W celu popularyzacji płatności mo-
bilnych istotnym aspektem jest również 
zagwarantowanie szerokiej akceptowal-
ności płatności przez podmioty banko-
we operujące na rynku. Może się to odby-
wać dwojako: poprzez podpisanie umów 
bilateralnych z bankami lub też zaangażo-
wanie systemu płatniczego (np. Visa, Ma-
stercard) spełniającego już ten wymóg for-
malny. Mobilny agent rozliczeniowy może 
ponadto stanowić wehikuł wymiany in-
formacji pomiędzy podmiotami trzecimi 
a operatorem telekomunikacyjnym i in-
stytucją finansową. Możliwy jest również 
model, w którym mobilny agent rozlicze-
niowy będzie gromadził numeryczne in-
formacje i kody zabezpieczeń poszczegól-
nych klientów, np. numer telefonu, numer 
konta bankowego, identyfikator multipart-
nerskiego programu lojalnościowego, kod 
PIN wykorzystywany w mobilnych płatno-
ściach. mAcquirer może być również od-
powiedzialny za pozyskiwanie zewnętrz-
nych kooperantów do realizacji mobilnych 
zleceń przy użyciu infrastruktury agenta 
transferowego.

Korzyści dla wszystkich 
Płatności mobilne niosą szereg istot-

nych korzyści, zarówno dla użytkowni-
ków, jak i pozostałych podmiotów zaan-
gażowanych w proces. Klienci otrzymują 
łatwy i bezpieczny sposób na dokonanie 
płatności wraz z możliwością kontroli wy-
datków i sprawdzenia ich historii. Powiąza-
ny rachunek kredytowy zapewnia wygodne 
źródło finansowania. Aspekt bezpieczeń-
stwa jest szczególnie istotnym elementem 
w edukacji użytkowników, pozwalającym 
na spopularyzowanie tego typu rozwiązań. 
Poziom zabezpieczeń płatności dokonywa-
nych z wykorzystaniem telefonu zapewnia 
wysoki stopień bezpieczeństwa transakcji. 
Użytkownik wykorzystuje do wprowadza-
nia kodu PIN klawiaturę własnego apara-
tu. Dodatkowo w przypadku utraty telefo-
nu czas, po którym użytkownik zauważa 
jego brak jest statystycznie znacząco krót-
szy, niż w przypadku utraty karty kredy-
towej.

Sprzedawcy uzyskują możliwość two-
rzenia innowacyjnych rozwiązań mCom-
merce, umożliwiających im pozyskanie 
nowych klientów oraz efektywny system 
rozliczeń, pozwalający na zwiększenie 
udziału klientów dokonujących płatności 
terminowo. 

Dla banków otwiera się możliwość 
zwiększenia aktywności i obrotu użytkow-
ników kart kredytowych oraz nawiązania 
ścisłej współpracy z operatorami komór-
kowymi. Działanie opisywanego mode-
lu mPłatności wymaga powstania na ryn-
ku nowej funkcji mAcquirera, co stwarza 
możliwość rozwoju zakresu działalności 
dla tradycyjnych agentów rozliczeniowych 
lub powstania nowych podmiotów wyspe-
cjalizowanych. 

Co dalej?
W najbliższych miesiącach następo-

wać będzie rozwój zakresu oferowa-
nych usług w zakresie płatności mobil-
nych u już istniejących dostawców. Na 
rynek będą wchodziły nowe podmioty, 
w szczególności operatorzy sieci komór-
kowych, którzy będą chcieli wykorzystać 
posiadaną bazę klientów oraz możliwo-
ści technologiczne, aby zatrzymać u siebie 
znaczną cześć przychodów z tej działalno-
ści i ograniczyć efekt kanibalizacji usługi 
SMS premium.  Do wyjaśnienia pozostaje 
kwestia wypracowania jednego wspólne-
go dla wszystkich podmiotów standardu 
płatności mobilnych i otwartych interfej-
sów, umożliwiających przedsiębiorstwom 
dotarcie do klienta z własną ofertą wyko-
rzystującą technologię mobilnych płatno-
ści. Wydaje się, że podobnie jak w innych 
przypadkach wprowadzania rozwiązań in-
nowacyjnych w pierwszej fazie może po-
jawić się kilka modeli, z których ostatecz-
nie przetrwa jeden. 

Wyniki testów przeprowadzanych 
przez O2 w Londynie oraz przykład Po-
steMobile pokazują, iż klienci są skłonni 
do innowacyjnych rozwiązań poszerzają-
cych funkcjonalność usług mobilnych. Za-
interesowanie detalistów oraz instytucji ta-
kich jak koncerny energetyczne, dostawcy 
Internetu i telewizji oraz innych podmio-
tów generujących cykliczne płatności po-
winno w znaczący sposób wpłynąć na spo-
pularyzowanie tej formy płatności wśród 
klientów.

Marek Seralis, 
Wojciech Górniak,

konsultanci Accenture
pod kierownictwem  
Dariusza Solskiego 

Dyrektora Działu 
Doradztwa Strategicznego
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 Martyna Szczepaniak,  BZ WBK

Perspektywy rozwoju płatności 
zbliżeniowych w Polsce

Już od prawie roku na polskim rynku 
możemy korzystać z dobrodziejstw tech-
nologii zbliżeniowej. Mała antena wtopio-
na w kartę, pozwalająca na szybką i bez-
pieczną transakcję bez wypuszczania karty 
z rąk, jest jednak ciągle nowością. Podob-
nie jak na innych - wydawałoby się, bar-
dziej zaawansowanych technologicznie  
europejskich rynkach, wdrożenie płatno-
ści zbliżeniowych ciągle jest jeszcze w fazie 
pierwszych implementacji w bankach, któ-
re są na rodzimych rynkach technologicz-
nymi liderami. Tak również jest i w Pol-
sce. Jak do tej pory jedynie Bank Zachodni 
WBK zdecydował się na wydawanie tego 
rodzaju kart. Pierwszy krok na polskim 
rynku, i to zarówno w wersji payPass or-
ganizacji MasterCard, jak i payWave Visa, 
mamy już za sobą. 

Technologia zbliżeniowa pozwala na 
drobne transakcje (na polskim rynku li-
mit ten ustalono na 50 zł), bez koniecz-
ności szukania gotówki, przeciągania karty 
przez czytnik czy podpisywania potwier-
dzenia transakcji. Chcąc zapłacić za wy-
brany produkt wystarczy zbliżyć kartę do 
specjalnego czytnika znajdującego się przy 
kasie. Każda karta zbliżeniowa wyposażo-
na jest w mikroprocesor (chip) oraz ante-
nę radiową. Po zbliżeniu karty do czytnika, 
karta bezprzewodowo przesyła szczegóły 
płatności – eliminując tym samym potrze-
bę włożenia karty do terminala, czy wpro-
wadzenia kodu PIN. Po przesłaniu szcze-
gółowych danych karty do czytnika, są 
one następnie przetwarzane w tradycyjny 

sposób. Informacja z terminala o akcepta-
cji płatności przekazywana jest do czytni-
ka, na którym otrzymujemy potwierdze-
nie płatności sygnalizowane zapaleniem się 
diod i sygnałem dźwiękowym. Ta techno-
logia daje użytkownikowi możliwość do-
konania szybkiej transakcji na niską kwotę, 
eliminując tym samym konieczność poszu-
kiwania drobnych. 

Płatności zbliżeniowe mają przynosić 
korzyści wszystkim uczestnikom obrotu 
kartowego – od banków, zyskujących moż-
liwość wejścia w segmenty płatności do-
tychczas zarezerwowane dla gotówki, po-
przez agentów rozliczeniowych i sklepy, 
dla których transakcja zbliżeniowa reali-
zowana off-line oznacza obniżenie kosztów 
transakcyjnych, na samych konsumentach 
- zyskujących szybkość i wygodę transak-
cji - kończąc. Tak skonstruowany model, 
w którym każda ze stron coś zyskuje powi-
nien zagwarantować sukces rynkowy pro-
duktów zbliżeniowych. Warunkuje go jed-
nak wiele czynników. 

Po pierwsze, dla upowszechnienia stan-
dardu płatności zbliżeniowych niezbędne 
jest masowe wydawanie kart z funkcjonal-
nością payPass oraz payWave przez banki. 
Wstępem do wdrożenia kart zbliżeniowych 
jest technologia EMV, która zaczyna zyski-
wać w polskich bankach coraz więcej zwo-
lenników. Wymagania SEPA już wkrótce 
sprawią, że EMV stanie się powszechnym 
w Polsce standardem kartowym - wówczas 
to banki będą miały otwartą drogę do ma-
sowego wdrażania technologii zbliżenio-
wej. 

Bank Zachodni WBK zainwestował 
w technologię chipową już kilka lat temu 
i dzisiaj może skupić się na biznesowym 
wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze 
sobą technologia EMV – najlepszym tego 
przykładem jest właśnie wdrożenie tech-
nologii zbliżeniowej. Aby jednak płatno-
ści zbliżeniowe mogły się dynamicznie 
rozwijać, niezbędni są na tym rynku ko-
lejni gracze, którzy w najbliższym czasie 
znajdą biznesowe argumenty do wejścia 
w obszar mikropłatności. Trzeba bowiem 
pamiętać, że bez określonej masy kart zbli-
żeniowych w obrocie trudno będzie agen-
tom rozliczeniowym rozwijać dynamicznie 
sieć akceptacji, a brak regularnych trans-
akcji zbliżeniowych w terminalach powo-
dować może trudności w zakresie obsłu-
gi czytników zbliżeniowych. Rozwój sieci 
akceptacji staje się zatem kolejnym kluczo-

wym czynnikiem determinującym sukces 
płatności zbliżeniowych. Ilość terminali 
akceptujących obecnie transakcje zbliże-
niowe jest mocno ograniczona i skupia się 
głównie wokół kilku dużych miast. Szyb-
ki rozwój sieci akceptacji oraz znajomo-
ści technologii zbliżeniowej wśród osób 
obsługujących terminale są niezbędne, 
aby klienci mogli rzeczywiście odczuć, jak 
szybkie i łatwe jest płacenie kartą z funk-
cją zbliżeniową. 

Przede wszystkim jednak klienci mu-
szą chcieć korzystać z nowej technologii. 
Ważna w tym aspekcie jest edukacja użyt-
kowników kart, wśród których nowy stan-
dard płatności może wywoływać pewien 
niepokój. Niezbędne przy tym jest przeła-
manie pewnych stereotypów związanych 
z naturalnymi obawami przed nowością. 
Karta zapewnia dostęp do środków - czy to 
w postaci kredytu, czy też salda na rachun-
ku - zatem klienci będą korzystali z tego 
instrumentu jedynie wówczas, gdy będą 
mieli do niego pełne zaufanie. Technolo-
gia EMV będąca podstawą dla kart zbli-
żeniowych w połączeniu z technicznymi 
aspektami związanymi z zapewnieniem 
bezpieczeństwa samej transakcji sprawia-
ją, że w praktyce płatność zbliżeniowa jest 
bezpieczna, a korzystanie z karty z funkcją 
zbliżeniową nie rodzi dodatkowego ryzy-
ka dla użytkowników kart. Podstawowym 
wyzwaniem dla wydawców jest dotarcie 
z tą informacją do klientów i budowanie 
świadomości bezpiecznych płatności zbli-
żeniowych.  

O tym, czy karty zbliżeniowe okażą się 
sukcesem zadecydują sami użytkownicy 
kart, którzy albo zaakceptują nowy sposób 
płatności i będą aktywnie ich używać, albo 
potraktują je jak kolejną nowinkę techno-
logiczną, która zostanie zapomniana po 
początkowym okresie fascynacji. Obecnie 
istnieją wszelkie przesłanki ku temu, aby 
zrealizował się pierwszy z tych scenariuszy. 
Jeśli tak się stanie będziemy mogli śmia-
ło powiedzieć że idea „non-cash-society” 
przestaje być tylko mrzonką i zaczyna przy-
bierać coraz bardziej realnye kształty.   

Martyna Szczepaniak, 
menedżer produktów kartowych 

BZWBK
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 Katarzyna Fatyga, Diners Club Polska

Wybór kart płatniczych dla firmy

Pomimo, iż przewagi stosowania ob-
rotu bezgotówkowego nad gotówkowym 
są oczywiste, warto przypomnieć jego naj-
ważniejsze korzyści, zwłaszcza w odniesie-
niu do obrotu firm na przykładzie używa-
nia kart płatniczych.

Po pierwsze: bezpieczeństwo
Utrata karty płatniczej (w przeciwień-

stwie do utraty gotówki) nie musi wiązać 
się z koniecznością strat dla firmy. Prawo 
zabezpiecza posiadaczy i użytkowników 
kart na wypadek nieprawnego użycia ich 
kart przez osoby trzecie poprzez ograni-
czenie odpowiedzialności własnej do rów-
nowartości 150 EUR. W istocie wielu wy-
dawców kart jeszcze bardziej ogranicza, 
lub też całkowicie znosi tę odpowiedzial-
ność, w przypadku wczesnego poinformo-
wania ich o  utracie karty.

W ofertach wydawców kart znaleźć 
można również dodatkowe ubezpiecze-
nia , właśnie na wypadek nieuprawnione-
go użycia karty, lub ubezpieczenia od utra-
ty zakupionych kartą towarów, albo podjętej 
w bankomacie gotówki.

Po drugie: wygoda
Poprzez wprowadzenie kart płatni-

czych dla pracowników , firma może stop-
niowo eliminować np. system zaliczek na de-

legacje służbowe, zastępując je wypłatami 
z bankomatów. Pozwala to na zaoszczę-
dzić czas związany z koniecznością wizy-
ty w banku i zakupu waluty.

Posługiwanie się kartami przez pra-
cowników upraszcza również rozliczenia 
z dostawcami firmy, ponieważ zastępu-
je konieczność dokonywania  przelewów 
do wielu dostawców jednym przelewem 
do wydawcy karty. Również usługi do-
dane w pakiecie karty takie jak np. ubez-
pieczenia w podróży zagranicznej elimi-
nują konieczność poszukiwania i zakupu 
ubezpieczeń na kolejne podróże zagranicz-
ne pracowników.

Po trzecie: aktywne zarządzanie 
wydatkami

Aktywne zarządzanie wydatkami firmy 
zależy od ilości i jakości informacji- posłu-
giwanie się kartami płatniczymi daje fir-
mie możliwość otrzymywania bieżących 
danych na temat dokonanych kartami ope-
racji.

Oprócz podstawowych wyciągów ope-
racji w ofertach kart płatniczych można 
znaleźć różne systemy raportów, zawie-
rające informacje np.: o stanie aktywno-
ści kart wydanych dla firmy, wykorzysta-
niu limitów na kartach, rodzaju operacji 
dokonywanych kartami i wiele innych. 

Raporty takie to nieocenione źródło 
informacji służących np. do negocjacji 
preferowanych stawek z dostawcami.

Jak wybierać karty płatnicze dla firmy?
Na polskim rynku istnieje wiele ofert 

kart płatniczych dla firm (zarówno dla kor-
poracji jak i małych czy średnich przed-
siębiorstw), prezentowanych przez banki 
i instytucje finansowe. Przedsiębiorca po-
szukujący wśród mnogości tych ofert pro-
duktu dla swojej firmy powinien wiedzieć 
nie tylko, czego szuka, ale również na ja-
kie elementy w ofercie należałoby zwró-
cić uwagę. 

Dokonując takiego wyboru warto zasta-
nowić się nad przeznaczeniem karty płatni-
czej w danym przedsiębiorstwie: czy poszu-
kujemy produktu dla działu handlowego, 
który ma służyć pokrywaniu kosztów za-
kupu paliwa, restauracji i hotel; czy też po-
trzebujemy rozwiązania kompleksowego 
dla całej firmy, które zakłada zróżnicowa-
nie produktów dla zarządu, działu handlo-
wego i np. Travel Managera?

Jeśli rozpatrujemy natomiast stro-
nę rozliczeniową, to  przy  wyborze kart 
płatniczych powinniśmy zastanowić się, 
czy chcemy aby limity kart związane były 
z kontem firmy, czy też preferujemy karty 
z limitem gwarantowanym przez ich wy-
dawcę, ale niezależnym od konta firmowe-
go (karty kredytowe lub typu charge)? I jaki 
sposób rozliczeń jest najbardziej korzystny 
dla księgowości firmy: zamknięcie w 100% 
po cyklu rozliczeniowym, czy też korzysta-
nie z kredytu odnawialnego?

Z kolei jeżeli nasi pracownicy często 
podróżują za granicę warto poszukać kar-
ty płatniczej, która w swoim pakiecie za-
wiera odpowiednie ubezpieczenia.

Niebagatelną sprawą, zwłaszcza przy 
wyborze większej ilości kart dla danego 
przedsiębiorstwa, jest możliwość kontro-
li i zarządzania wydatkami poprzez sys-
tem raportów i dostęp do wyciągów przez 
Internet. 

Zawsze natomiast powinniśmy spraw-
dzić w jaki sposób wydawca karty proce-
suje zgłoszone reklamacje – czy musimy 
zapłacić za reklamowaną operację i otrzy-
mać ewentualne uznanie po jej wyjaśnie-
niu, czy też możemy liczyć na odjęcie re-
klamowanej kwoty od salda do momentu 
wyjaśnienia reklamacji.

Dlatego też przy wyborze oferty pro-
duktu kartowego dla firmy bardzo istot-
ną rzeczą jest pełna analiza oferty , tabeli 
opłat i prowizji (co wydawca karty oferu-
je bezpłatnie, a za jakie czynności pobiera 
opłaty) oraz pakietu usług dodanych.

Katarzyna Fatyga
Sales Manager

Diners Club Polska

Zawsze natomiast powinniśmy sprawdzić w jaki spo-
sób wydawca karty procesuje zgłoszone reklamacje – czy 
musimy zapłacić za reklamowaną operację i otrzymać 
ewentualne uznanie po jej wyjaśnieniu, czy też możemy 
liczyć na odjęcie reklamowanej kwoty od salda do mo-
mentu wyjaśnienia reklamacji.
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 Bartłomiej Nocoń, Pekao SA

Postępujący rozwój handlu wewnętrz-
nego i międzynarodowego, w szczegól-
ności w kontekście wartości i wolumenu 
transakcji, a tym samym ilości rozliczeń do-
konywanych pomiędzy podmiotami w nim 
uczestniczących, pozwala na stwierdzenie, 
że współczesna gospodarka w coraz więk-
szym stopniu będzie opierać się na obro-
cie bezgotówkowym. Polscy przedsiębiorcy 
już to dostrzegli i coraz liczniej korzysta-
ją z rozliczeń bezgotówkowych, są one 
bowiem wygodne, szybkie i bezpieczne. 
Ważnym argumentem wspierającym roz-
wój tego typu obrotu jest wymóg rozlicza-
nia się bezgotówkowo nakładany na firmy 
przez prawo. Podmioty gospodarcze mają 
obowiązek posiadać rachunek bankowy, na 
którym gromadzą środki. Jeśli wartość jed-
norazowej transakcji między podmiotami 
gospodarczymi przekracza 3.000 EUR, to 
rozliczenie musi zostać przeprowadzone 
za pośrednictwem rachunku bankowego, 
czyli bezgotówkowo.

Warto wspomnieć o tym, że „niewi-
dzialny pieniądz” pojawia się także w sy-
tuacjach, w których do niedawna pano-
wała hegemonia gotówki. Możliwość 
dokonywania opłat przy użyciu telefonów 
komórkowych, płacenie kartą za miejsce 
parkingowe, umożliwienie realizacji kar-
tami płatności w niewielkiej kwocie, np. 
za gazetę, bilety autobusowe, czyli mi-
kropłatności - również będą wpływały na 
upowszechnienie obrotu bezgotówkowe-
go, choć na razie stanowią niewielki od-

setek po stronie ilościowej i wartościowej. 
Transakcje bezgotówkowe są także coraz 
bezpieczniejsze. Płatności kartą płatniczą 
autoryzowane są PIN-em, a w najbliższej 
przyszłości być może również z wykorzy-
staniem metod biometrycznych. Sukce-
sywnie wprowadzany jest standard EMV 
(przygotowany przez wystawców kart chi-
powych w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa korzystania z kart płatniczych).

Dzięki postępowi technologiczne-
mu i coraz niższym kosztom usług te-
lekomunikacyjnych transakcje w obro-
cie bezgotówkowym są z każdym rokiem 
tańsze, m.in. dlatego, że nie są obciążone 
kosztami wynikającymi z obsługą pienią-
dza materialnego. Przykładowo, dla dzie-
więciu największych krajów Unii Europej-
skiej koszty i straty z tytułu obiegu gotówki 
wynoszą około 22 mld EUR rocznie. Są to 
koszty, które nie występują przy obrocie 
bezgotówkowym. Między innymi dlatego 
UE wprowadza SEPA, (Single Euro Pay-
ments Area), czyli Jednolity Obszar Płat-
niczy w Euro. Dzięki niemu przelewy za-
graniczne w Europie realizowane są na tak 
prostych zasadach, jak przelewy krajowe. 
Szybciej, łatwiej i taniej – to odpowiedź 
na potrzeby rynku i jednocześnie zachę-
ta do realizowania płatności drogą elek-
troniczną.

W Polsce wykorzystanie bezgotówko-
wych instrumentów transakcyjnych odbie-
ga (jeszcze) in minus od średniej w Unii 
Europejskiej. Średnia liczba transakcji bez-
gotówkowych w naszym kraju jest kilka 
razy niższa niż w Europie Zachodniej, tak-
że jeżeli spojrzeć na liczbę kart płatniczych 
przypadających na mieszkańca, a która to 
wartość kształtuje się na zauważalnie niż-
szym poziomie. Równocześnie, wg badań 
Związku Banków Polskich z czerwca br., 
z bankowości elektronicznej, która jest 
istotnym elementem wspierającym roz-
wój obrotu bezgotówkowego w Polsce ko-
rzysta około 600 tys. firm. A to zaledwie 
30 procent wszystkich firm sektora MSP 
działających na rynku. Wielkość tę trud-
no uznać za zadowalającą. 

Wg prognoz ZBP, w roku 2010 odse-
tek firm korzystających z elektronicznych 
kanałów dostępu wzrośnie do 70 procent, 
głównie dzięki upowszechnieniu dostępu 
do sieci Internet, prostocie korzystania 
z bankowości internetowej/elektronicz-
nej oraz niezawodności usług bankowych 

Małe i średnie firmy coraz bardziej lubią 
obrót bezgotówkowy!

świadczonych za pomocą kanałów elektro-
nicznych. Potencjalny wzrost liczy klien-
tów korzystających z kanałów elektronicz-
nych o ponad 200 procent to wyzwanie dla 
banków przy kształtowaniu oferty produk-
towej. 

W odpowiedzi na oczekiwania klien-
tów Bank Pekao SA przygotował ofertę 
pakietów usług dla segmentu MSP: Mój 
Biznes. Jej nieodłącznym elementem jest 
nowoczesna platforma bankowości elek-
tronicznej PekaoFIRMA24. Cechą charak-
terystyczną oferty pakietów Mój Biznes 
jest ich dopasowane do potrzeb przedsię-
biorców, w zależności od typu i rodzaju 
prowadzonej przez nich działalności np. 
pakiet Mój Biznes Startowy przeznaczony 
jest dla firm rozpoczynających działalność, 
a Mój Biznes FX dla firm prowadzących 
obrót zagraniczny. Jak pokazują dane sta-
tystyczne dotyczące bankowości elektro-
nicznej w Polsce w odniesieniu do małych 
i średnich firm płatności bezgotówkowe to 
przede wszystkim przelewy. Statystyczna 
firma sektora małych i średnich przedsię-
biorstw wykonuje miesięcznie prawie 30 
przelewów za pośrednictwem internetu. 
Liczba przelewów realizowanych przez fir-
my w ciągu ostatnich dwóch lat rosła śred-
niorocznie o około 200%, zaś wartość tych 
przelewów wzrastała o 220%. 

 Polski rynek transakcji bezgotów-
kowych jest w fazie wzrostu. Dynamika 
zmian w latach 2004-2007 obserwowanych 
w sektorze MŚP w szczególności w odnie-
sieniu do transakcji bezgotówkowych po-
zwala na stwierdzenie, że przy założeniu 
utrzymania tempa rozwoju płatności elek-
tronicznych/bezgotówkowych szybko do-
gonimy kraje rozwinięte UE. Istotną rolą 
instytucji finansowych, a w szczególności 
banków w tym procesie będzie uwypukle-
nie korzyści i zachęt płynących z obrotu 
bezgotówkowego, tak aby klienci z seg-
mentu małych i średnich firm świadomie 
preferowali i coraz częściej i liczniej wybie-
rali bezgotówkowe formy płatności. 

Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Departamentu 

Bankowości Elektronicznej
Bank Pekao S.A.
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 Artykuł sponsorowany

Biznes w Cesarskim Pałacu
W Chinach biznes to coś więcej niż sztywny rachunek zysków i strat. W prze-

świadczeniu Chińczyków pierwszym krokiem do zrobienia korzystnego intere-
su jest nawiązanie dobrych osobistych relacji pomiędzy kontrahentami. Dlate-
go obok klasycznych negocjacji niezwykle ważne są mniej formalne spotkania, 
odbywające się w eleganckich restauracjach, przy smacznym jedzeniu i dobrym 
alkoholu. I choć w trakcie takich biznesowych przyjęć często w ogóle nie roz-
mawia się o interesach, to w ostatecznym rozrachunku mają one niebagatelne 
znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Yajia Lin-Iwanejko, prowa-
dząca od kilkunastu lat w Warszawie restaurację Cesarski Pałac, przekonała się 
niejednokrotnie, że chińska recepta na udany interes sprawdza się też w pol-
skich warunkach. Sama dokłada wszelkich starań, aby jej restauracja była miej-
scem w pełni sprzyjającym biznesowi.

Jedna z kaligrafii umiesz-
czonych na ścianach Cesar-
skiego Pałacu przypomina, że 
„Goście są najważniejsi”. Z my-
ślą o szczególnych potrzebach 
gości biznesowych, w restaura-
cji stworzono dwie kameralne 
sale z klimatyzacją i indywidu-
alnym nagłośnieniem, idealne 
do spotkań służbowych i fir-
mowych eventów. Oferta Ce-
sarskiego Pałacu dla firm nie 
ogranicza się do, znakomitej 
skądinąd, usługi gastronomicz-
nej, ale daje również możliwość 
zorganizowania dla pracowni-
ków lub partnerów bizneso-
wych wyjątkowego spotkania 
z chińską kulturą. Na życzenie 
klientów organizowane są wy-
stępy artystów, muzyków i tan-
cerzy, można też wziąć udział 
w rytuale parzenia herbaty lub 
zapoznać się z chińską sztuką 
kaligrafii. 

Właścicielka Cesarskiego Pałacu często wychodzi Klientom naprzeciw, prze-
nosząc niezwykłą atmosferę swojej restauracji do siedzib firm oraz innych cie-
kawych miejsc. Zapewnia nie tylko doskonały catering z daniami kuchni chiń-
skiej i międzynarodowej, ale również pełną obsługę scenograficzną i artystyczną 
wydarzeń. Organizowała przyjęcia m.in. w Filharmonii Narodowej, Ambasa-
dzie Chin, a w 2008 roku catering dla licznych gości 4. Festiwalu Warszawskie-
go Skrzyżowanie Kultur. 

Choć w sztuce kulinarnej ceni przede wszystkim doskonałe, tradycyjne re-
ceptury, Yajia Lin-Iwanejko prowadzi swój restauracyjny biznes w sposób cał-
kowicie nowoczesny. Zarówno w Cesarskim Pałacu, jak i w pozostałych dwóch 
restauracjach, których jest właścicielką (Red Orange i Hong Kong House) goście 
mają możliwość regulowania należności z użyciem karty płatniczej. Za usługi 
dla firm można zapłacić przelewem.
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 Adam Pietkiewicz, Elżbieta Jarmusz, Deloitte

Czy potrzebujemy jeszcze gotówki?

Dynamiczny rozwój transakcji bez-
gotówkowych (rozliczeń pieniężnych re-
alizowanych bez udziału gotówki) obser-
wowany od kilku lat świadczy o wzroście 
znaczenia pieniądza elektronicznego nie 
tylko dla instytucji finansowych, ale tak-
że dla przeciętnego obywatela. Korzysta-
nie przez klientów z coraz bardziej rozwi-
niętych usług wynika ze zwiększenia m.in. 
świadomości finansowej, zmiany przyzwy-
czajeń, od gotówkowej obsługi w okienku 
kasowym oddziału banku do transakcji 
bezgotówkowych realizowanych za po-
mocą kart płatniczych i bankowości in-
ternetowej oraz dużej wygody transakcji 
kartowych. 

Na koniec 2 kw. 2008 r. Polacy posia-
dali prawie 28,2 milionów kart płatniczych. 
Karty debetowe stanowiły ok. 68% wszyst-
kich kart (19,2 mln sztuk) w portfelach Po-
laków. Ich udział zmniejszył się w ostatnim 
czasie na rzecz kart kredytowych, które 
stanowią ok. 30% wszystkich kart (ok. 8,6 
mln sztuk). Nieznaczny udział mają także 
karty obciążeniowe (430 tyś sztuk). 

Na polskim rynku coraz popularniejsze 
są także karty wirtualne (ok. 60 tys. sztuk), 
pozwalające na bezpieczne realizowanie 
transakcji w Internecie czy przez telefon. 
Należy przypuszczać, że ich liczba będzie 
dynamicznie wzrastać ze względu na coraz 
popularniejsze zakupy przez internet oraz 
mniejsze poczucie ryzyka przy płatności 
kartą. Do narzędzi transakcji bezgotówko-
wych można zaliczyć także karty podarun-
kowe (przedpłacone), o z góry określonym 
limicie i terminie ważności, których emi-
tentem jest bank np. wspólne z siecią skle-
pów czy usługodawcą.

Tradycyjne karty z paskiem magne-
tycznym są zastępowane nowszym rozwią-
zaniem technologicznym polegającym na 
umieszczaniu mikroprocesora oprócz (roz-

wiązanie częściej stosowane) lub zamiast 
paska magnetycznego. Udział kart z mi-
kroprocesorem w standardzie EMV sta-
nowił ponad 10% wszystkich wyemitowa-
nych kart w Polsce w 2 kw. 2008 r. Karta 
z mikroprocesorem może pozwolić m.in. 
na rozpowszechnienie usług dynamicz-
nej konwersji walut, płatności rachunków,  
może także pozwolić na dołączenie do-
datkowej funkcjonalności elektronicznej 
portmonetki w postaci kart zbliżeniowych 
takich jak: PayPass, PayWave przeznaczo-
nych do realizowania niewielkich kwotowo 
transakcji szybciej niż w standardzie trady-
cyjnych kart magnetycznych bez koniecz-
ności weryfikacji PINu.

Do niedawna wzrost popularności 
kart płatniczych dotyczył głównie seg-
mentu klientów indywidualnych. Tymcza-
sem już kilkanaście banków zdecydowa-
ło się na wprowadzenie kart kredytowych 
dla segmentu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. Dysponowanie pieniądzem elek-
tronicznym jest wygodniejszą i tańszą for-
mą realizacji transakcji, zmniejsza koszty 
z tytułu prowizji i dodatkowych opłat, a w 
przypadku kart kredytowych pozwala na 
korzystanie z limitu kredytowego z odro-
czonym terminem spłaty. Zarówno osoby 
fizyczne i przedsiębiorcy mogą bez opłat 
korzystać ze środków w ramach przyzna-
nego limitu, zależnego od banku emitenta 
i sytuacji przedsiębiorstwa. 

Zmiana przyzwyczajeń klientów na 
rzecz transakcji bezgotówkowych zmie-
nia rolę tradycyjnej sieć oddziałów, które 
w coraz większym stopniu są wykorzysty-
wane do podtrzymywania relacji z klien-
tem a nie do realizacji transakcji gotówko-
wych. Koszty związane z utrzymywaniem 
i zarządzaniem gotówką oraz posiada-
niem wystarczających zasobów kadro-
wych w rozbudowanych oddziałach są 
bardzo istotnym elementem skłaniającym 
banki do przekonania klientów za pomo-
cą strategii cenowych do realizowania jak 
największej liczby transakcji bezgotówko-
wych (poprzez komunikaty płatnicze sys-
temu ELIXIR czy transakcje kartą debeto-
wą lub kredytową). 

Pomimo szybko wzrastającej liczby 
transakcji kartowych i znaczącego zwięk-
szania się terminali przyjmujących tego 
typu płatności, Polacy nadal chętniej wy-
płacają gotówkę z bankomatów niż realizu-
ją płatności bezgotówkowe płacąc bezpo-
średnio za towary i usługi. Średnia wartość 
transakcji bezgotówkowej, w 2 kw. 2008 r. 
to jedynie 118 PLN natomiast transakcji 

gotówkowej przy użyciu kart aż 3-krotnie 
więcej – 354 PLN. 

Analiza pokazuje, że rynek kartowy 
rozwija się bardzo szybko. Czy oznacza 
to, że juz niedługo będziemy mogli zapo-
mnieć o gotówce w portfelu? Wydaje się, 
że takie stwierdzenie jest zbyt daleko idą-
ce. W dalszym ciągu większość transak-
cji niskokwotowych jest opłacana go-
tówkowo. Nie wszystkie sklepy chętnie 
przyjmują płatność kartą, a w przypad-
ku kiosków, stołówek czy małych punk-
tów z prasą płatność kartą jest praktycz-
nie niemożliwa. Pomimo powstających 
rozwiązań płatniczych typu mPay (po-
przez telefon komórkowy) czy Mastercard 
PayPass (poprzez kartę bezstykową lub 
w przyszłości telefon komórkowy) bra-
kuje w Polsce szeroko dostępnego i proste-
go rozwiązania elektronicznej portmonet-
ki pozwalającej na niskokwotowe płatności 
bez użycia PINu. 

W niektórych krajach (np. belgijski 
Proton) rozwiązania te są już bardzo roz-
powszechnione, ułatwiając tym samym 
przechodzenie z pieniądza gotówkowego 
na elektroniczny. My jednak jeszcze przy-
najmniej przez chwilę będziemy zmuszeni 
do noszenia portfela pełnego „drobnych”.

Adam Pietkiewicz, 
Menadżer, 

Elżbieta Jarmusz,
Konsultant,

Sektor Rynków Finansowych 
Deloitte
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 Magdalena Modlibowska, Bernard Białorucki, PricewaterhouseCoopers

Przez karty do Web 2.0

W ostatnich miesiącach wiele uwagi 
poświęcane jest koncepcji Web 2.0 oraz 
roli, jaką odgrywa ona w obecnym i przy-
szłym rozwoju bankowości. Najczęściej 
jednak dyskusja wokół Web 2.0 skupia się 
na kierunkach rozbudowy oraz funkcjonal-
ności platform bankowości internetowej, 
podczas gdy warto także skoncentrować 
się na innych aspektach związanych z nie-
uchronną - jak się wydaje - migracją w rze-
czywistość Web 2.0.

Czym jednak w rzeczywistości jest 
Web 2.0 w rozwoju bankowości? Cecha-
mi charakteryzującymi rzeczywistość Web 
2.0 są przede wszystkim  powszechna, nie-
ograniczona i niekontrolowana wymiana 
informacji, odbywająca się w błyskawicz-
nym tempie i wielokierunkowo. Prowadzi 
to do kilku istotnych konsekwencji:

• faktycznej i nielimitowanej możliwo-
ści każdego uczestnika do wielokierunko-
wego wyrażania swoich postaw oraz ko-
munikowania się z innymi uczestnikami

• realnej możliwości wywierania wpły-
wu na społeczność przez każdego jej 
uczestnika

• „oddolnej” selekcji i kreacji treści 
przyjmowanych przez społeczność

Cechy te wymuszają powstanie zdecy-
dowanie większej niż dotychczas transpa-
rentności działań podmiotów, będących 
w obszarze zainteresowania społeczności 
Web 2.0. Pojęcie „sekretu” czy „ukrytej tre-
ści” zaczyna odchodzić w zapomnienie.

Co to ma wspólnego z bankiem?
Banki i inni dostawcy rozwiązań fi-

nansowych dla masowego odbiorcy stają 

przed potrzebą znalezienia swojego miejsca 
w rozwijającej się rzeczywistości 2.0. Moż-
na oczywiście marginalizować to zjawisko 
i trzymać się solidnych, bardziej „trady-
cyjnych” sfer bankowości, jednak wczesne 
przyjęcie kreatywnej postawy wobec „no-
wego” pozwoli bankom przekształcić do-
konującą się zmianę z zagrożenia w  wy-
różniający czynnik wzrostu. 

Wykorzystanie zjawiska naturalnej po-
trzeby ludzi do współistnienia i współpracy 
z innymi, podobnymi sobie, w połączeniu 
z technologią i dynamiką jaką daje Inter-
net, może stać się jednym z celów strate-
gicznych banków, które chcą prowadzić 
swój rozwój zgodnie z duchem Web 2.0. 
Poprzez równouprawnioną wymianę in-
formacji i opinii pomiędzy użytkownika-
mi, czyli interakcje, które odbywają się naj-
częściej bezpośrednio poprzez fora, grupy 
dyskusyjne, blogi i wspólnoty, tworzą się 
społeczności internetowe, skupiające oso-
by o podobnych zainteresowaniach i posta-
wach, realizujących podobne cele.

Na Web 2.0 banki mogą spojrzeć, jako 
na nieograniczony strumień zwrotny w ka-
nale komunikacji z rynkiem i wykorzystać 
potencjał, jaki dają klienci-internauci, w nie-
skrępowany sposób wyrażający swoje opinie 
oraz potrzeby. Wyzwolenie tego potencja-
łu może nastąpić poprzez przygotowanie 
platformy, na bazie której powstaną spe-
cyficzne społeczności o danych cechach, 
które w swej naturze same decydując o tre-
ściach i materiałach, jakie uważają za waż-
ne, wiarygodne i adekwatne, zaś ich obser-
wacja będzie ważną wskazówką rozwoju 
dla banków.

Karty najlepszą przepustką do Web 2.0
Aby kreatywnie zrealizować aktywny 

udział internetowych „surferów” w budo-
waniu społeczności i spowodować, że roz-
poczną szczery i otwarty dialog, powinny 
być spełnione dwie przesłanki.

• świadome i precyzyjne dostosowanie 
platformy do profilu tej części społeczno-
ści, której opinie są najważniejsze dla osią-
gnięcia założonych celów.

• potraktowanie platformy społeczno-
ściowej jako źródła informacji, oddzielone-
go od funkcji stricte dystrybucyjnych. Zbu-
dowanie odrębnego bytu internetowego, 
nastawionego przede wszystkim na inte-
rakcje i odbiór.

W celu jak najlepszego dostosowania 
tematyki, kierunków rozwoju oraz sposo-
bu konwencji komunikacyjnej w ramach 
danej społeczności wykorzystać moż-
na zasoby informacji, jakie posiada dany 

bank. Oprócz wykorzystywanych już tra-
dycyjnie danych demograficznych klien-
tów bank ma przecież atut w postaci szcze-
gółów dotyczących transakcji zawieranych 
poprzez „plastikowy pieniądz” produktów 
kartowych. 

Jak to ma zadziałać?
Aktywni użytkownicy produktów kar-

towych mają wiele wspólnego z aktywnymi 
uczestnikami rzeczywistości internetowej. 
Dodatkowo, natura oraz zakres informacji 
powstających przy przetwarzaniu transak-
cji kartowych sprawiają, że są one swo-
istym manifestem obyczajów, preferen-
cji oraz zachowań klientów; wyrazem 
„głosowania” klientów, dokonującego się 
przy zawieraniu każdorazowej transakcji. 
Uwzględniająca elementy behawioralne, 
wielowymiarowa analiza tych informacji 
jest przepustką banków do świadomego 
i ukierunkowanego wejścia w wymagają-
cą rzeczywistość 2.0. Pozwala ona dowie-
dzieć się co i gdzie klienci banku kupują, 
jakie są typowe i skrajne kwoty ich transak-
cji, jak ewoluują one z biegiem czasu, jaka 
jest ich cykliczność lub jej brak. Analiza 
taka uzupełniona o informacje demogra-
ficzne, profilowe czy statusowe prowadzi 
do zbudowania niezwykle kompleksowe-
go - i co bardzo ważne – dynamicznego 
obrazu klienta. Pozwoli ona następnie na 
wyodrębnienie czynników wspólnych dla 
określonych grup klientów, które stanowią 
bazę do budowy i uczestnictwa w tej spo-
łeczności. 

Świadome uczestnictwo w takiej grupie 
pozwala na niezwykle dokładne zgłębienie 
i wnioskowanie o modelach zachowań jej 
uczestników. Dodatkowo społeczności ta-
kie kształtują istniejące idee oraz generu-

Magdalena Modlibowska, PwC

Bernard Białorucki, PwC
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ją nowe pomysły, rozwiązania czy tren-
dy. Uczestnicy społeczności sami wskażą, 
które z rodzących się idei mają najwięk-
sze znaczenie dla nich, przeprowadzą ran-
king, dyskusję, dając obraz trendów w da-
nym obszarze.

W społecznościach Web 2.0 podstawą 
jest równa interakcja, a to pozwala ban-

 Magdalena Modlibowska, Bernard Białorucki, PricewaterhouseCoopers

kowi wejść do tej społeczności, stać się jej 
członkiem, podejmować dyskusje i wyra-
żać poglądy. Ważne w rzeczywistości Web 
2.0 jest bycie mobilnym, dynamicznym, 
nowoczesnym, otwartym. Spełnieniem 
tych warunków będzie oczywiście bieżące 
reagowanie na to, co dzieje się w powsta-
jącej społeczności, ale także reagowanie 
na zmiany sugerowane przez społecz-
ność, szybkie i sprawne wdrażanie pomy-
słów. Przygotowując się do współuczest-

niczenia w społeczno-twórczym procesie, 
bank nie może zapominać o zapewnieniu 
dostępności osób, które będą mogły do-
trzymywać kroku dynamicznie kształtu-
jącej się społeczności.

Magdalena Modlibowska, menedżer 
Bernard Białorucki, starszy menedżer

PricewaterhouseCoopers.

 Małgorzata Bilska, ING Bank Śląski

Przelewy bezgotówkowe są podsta-
wową i uniwersalną formą rozliczeń, po-
legającą na wydaniu bankowi dyspozycji 
przekazania określonej kwoty z rachunku 
bankowego płatnika na wskazany przez 
niego inny rachunek. Osoba zlecająca do-
konanie przelewu jest określana mianem 
płatnika lub zleceniodawcy. Osoba, na któ-
rej konto trafiają pieniądze to odbiorca lub 
beneficjent.

Przelew zagraniczny to jedna z form 
rozliczeń międzynarodowych. Może on 
być realizowany wyłącznie za pośred-
nictwem banków i instytucji finansowych, 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
SWIFT. Warunkiem wykonania polecenia 
przelewu jest posiadanie przez zlecenio-
dawcę odpowiedniego pokrycia na rachun-
ku bankowym. Rozliczenia międzybanko-
we są realizowane przez izby rozliczeniowe 
lub przez rachunek NOSTRO/LORO, pro-
wadzonego na rzecz banków w innych ban-
kach krajowych lub zagranicznych. 

Dlaczego właśnie przelewy bezgo-
tówkowe? – Bo to wygodna, łatwa, szyb-

ka i tania forma dokonywania rozliczeń 
zagranicznych. Szczególnie w przypadku 
korzystania z systemów bankowości inter-
netowej, koszty dokonania przelewu oraz 
czas realizacji są korzystne. 

Realizacja? - Dyspozycja polecenia 
przelewu za granicę może być złożona 
w formie papierowego dokumentu lub za 
pomocą systemów bankowości interneto-
wej - właśnie ta forma składania dyspozy-
cji jest obecnie najbardziej popularna i naj-
bardziej preferowana. Z czego to wynika? 
Z tego, że banki stosują preferencyjne wa-
runki realizacji dyspozycji elektronicznych 
oparte na jednolitych standardach i naj-
lepszych rozwiązaniach automatycznego 
ich przetwarzania. Równocześnie osiąga-
ją w procesie przetwarzania płatności wy-
soki poziom bezpieczeństwa i mniejszych 
kosztów dla wszystkich podmiotów. W ra-
mach Unii Europejskiej przelewy bezgo-
tówkowe nabierają szczególnego znacze-
nia z uwagi na dążenie do wprowadzenia 
jednakowych zasad i norm w obrocie mię-
dzybankowym. 

Aby przelew mógł zostać zrealizowany 
w sposób automatyczny, klient jest zobo-
wiązany podać numer rachunku bankowe-
go (zarówno odbiorcy, jak i własnego) w for-
macie IBAN oraz BIC banku odbiorcy.

W Polsce z przelewów bezgotówko-
wych korzystają głownie przedsiębior-
stwa. Wynika to z ustawy z 2 lipca 2004r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, 
która nakłada obowiązek posiadania ra-
chunku bankowego i przeprowadzania 
między podmiotami gospodarczymi rozli-
czeń w formie bezgotówkowej w przypad-
ku dokonywania i przyjmowania płatności 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, gdy jednorazowa wartość 
transakcji, bez względu na liczbę wynika-
jących z niej płatności, przekracza równo-
wartość 15 000 euro.

Ale należy zaznaczyć, że również klien-
ci indywidualni dostrzegają zalety rozliczeń 
bezgotówkowych i dlatego coraz chętniej 
sięgają po tę formę płatności. Wynika to 
również z faktu, że klienci posiadają więcej 
kont bankowych, które umożliwiają reali-
zacje przelewów bezgotówkowych, w tym 
również elektronicznych. 

Ok. 80% transakcji bezgotówkowych 
(w ING Banku Śląskim) to transakcje bez-
gotówkowe złożone przez klienta korpo-
racyjnego, średnio 87% transakcji złożo-
nych jest w formie elektronicznej, przy 
czym powyżej 90% - przez klientów korpo-
racyjnych. Liczba transakcji internetowych 
wciąż wzrasta, a jest to spowodowane:

1. wygodną formą złożenia dyspozycji, 
2. lepszą jakością - dane weryfikowa-

ne są w trakcie wprowadzania transakcji 
przez klienta.

Również banki zachęcają klientów do 
składania dyspozycji w formie elektronicz-
nej poprzez stosowanie niskich opłat za ich 
realizację. 

Przelewy realizowane w obrębie EU, 
z uwagi na zestandaryzowany format ra-
chunków bankowych (IBAN), powszech-
ność stosowania kodów SWIFT, jak 
również z uwagi na istniejące systemy rozli-
czeniowe dedykowane do rozliczeń w EUR, 
znajdują się w ofercie wielu banków jako 
odrębny typ przelewu. Szczególnym typem 
transakcji jest przelew SEPA - SEPA Cre-
dit Transfer to nowy kanał rozliczania płat-
ności europejskich, który docelowo ma za-
stąpić wszystkie nisko-kwotowe krajowe 
systemy rozliczeń w EUR we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 

ING Bank dołączył do nielicznego gro-
na banków w Polsce, które obsługują za-
równo wychodzące, jak i przychodzące 

Krok w stronę SEPA
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 Małgorzata Bilska, ING Bank Śląski

przelewy SEPA. Te banki to: Bank Handlo-
wy w Warszawie SA, Bank BPH SA, Bank 
Millenium SA, Deutsche Bank, Deutsche 
Bank PBC SA, Bank Polskiej Spółdziel-
czości SA, Fortis Bank Polska SA, WestLB 
Bank Polska SA, ABN MARO Bank Polska 
SA, Raiffeisen Bank Polska, Kredyt Bank 
Polska SA, PKO Bank Polski SA, Narodo-
wy Bank Polski, PeKao SA, Mazowiecki 
Bank Regionalny, Bank Gospodarki Żyw-
nościowej SA, BRE Bank SA (stan na dzień 
12 listopada 2008). 

Pierwsze transakcje w formacie SEPA 
zostały wysyłane 24 listopada. Natomiast 
przychodzące przelewy SEPA obsługiwa-
ne są w ING już od pierwszego dnia funk-
cjonowania systemu SEPA Credit Transfer, 
czyli od 28 stycznia 2008.

Polecenie przelewu SEPA to nowy in-
strument elektronicznego transferu środ-
ków, przeznaczony dla płatności w euro. 
Jest to bardzo szybki instrument, oparty na 
wspólnych, otwartych zasadach i standar-
dach. Został zbudowany w oparciu o naj-
lepsze praktyki i doświadczenia bankow-
ców z obszaru nie tylko Unii Europejskiej 
(dodajmy, że SEPA obejmuje kraje Unii 
Europejskiej + Szwajcarię, Islandię, Nor-
wegię, Lichtenstein). Docelowo przele-
wy SEPA mają zastąpić przelewy funk-
cjonujące w poszczególnych krajach Unii. 
Okres migracji zależy od planów migracyj-
nych przyjętych przez poszczególne kraje 
(i tak np.: Belgia zakłada migrację do koń-

ca 2010 roku, Holandia - do końca 2013 
roku). Plan migracyjny przelewów SEPA 
dla Polski nie został jeszcze opracowany 
i zależny jest od daty wprowadzenia euro 
w naszym kraju.

ING Bank już wcześniej przygotował 
się do SEPA – od 5 listopada 2007 w Banku 
funkcjonuje rozwiązanie, które jest zbliżo-
ne do standardów SEPA i było pierwszym 
krokiem przed faktycznym wprowadze-
niem tego modelu. Jest to przelew euro-
pejski za 5 zł, spełniający następujące wa-
runki: 
• dokonywana w EUR,
• składana za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej,
• wysyłana do krajów EU, 
• rachunek beneficjenta podawany w for-
mie IBAN, 
• BIC banku beneficjenta, 
• opcja kosztowa SHA, 
• brak wskazania banku pośredniczącego 
oraz innej niż standardowej daty waluty.

Europrzelewy cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem na rynku - ponad poło-
wa dokonywanych przelewów w EUR to 
właśnie przelewy europejskie. Po wpro-
wadzeniu opłaty 5 zł za przelew europej-
ski w  ING Banku , ilość  transakcji speł-
niających  kryteria przelewu europejskiego  
wzrosła dwukrotnie i równocześnie zanoto-
waliśmy również wzrost  transakcji o blisko 
30% w stosunku do ubiegłego roku (przele-
wy europejskie zostały wprowadzone w li-
stopadzie 2007). 

Korzyść jest obopólna – klient płaci 
mniej, transakcje są realizowane szybciej, 
a dla banku - zdecydowane ograniczenie 
kosztów obsługi przy zachowaniu wyso-
kiej jakości obsługi.

Małgorzata Bilska
Senior Product Manager

Departament Produktów Zarządza-
nia Środkami Finansowymi

ING Bank Śląski SA

Systemy płatności online

Zakupy w Internecie to z roku na rok 
coraz większy wycinek naszej aktywności 
sieciowej. Kupujemy coraz więcej, zarów-
no na platformach handlowych takich jak 
Allegro.pl, jak i w sklepach internetowych. 
Te ostatnie coraz częściej są nie tylko ser-
wisami dostępnymi wyłącznie online, ale 

także odpowiednikami tradycyjnych sie-
ci, do niedawna obecnych jedynie w sprze-
daży naziemnej. Zakupy online możemy 
robić już nie tylko w tysiącach serwisów 
stricte internetowych, ale w takich miej-
scach jak Empik.com, Vobis.pl, Kompu-
tronik.pl, LOT.com, InterCity.pl czy Pio-
triPaweł.pl. 

W trakcie zakupów Klient wyszukuje 
interesujący go produkt lub usługę, a na-
stępnie dokonuje jego zakupu, zwykle po-
przez dodanie do tzw. koszyka. Przy aktu-
alnie wykorzystywanych technologiach jest 
to proces naprawdę szybki i intuicyjny. Od 
tego momentu zazwyczaj kończy się wy-
goda, komfort i czysta przyjemność robie-
nia zakupów w sieci. Zapłata za produkt 
jest bowiem najbardziej złożoną, budzącą 
obawy o bezpieczeństwo i najmniej lubia-
ną częścią procesu zakupowego. Zgodnie 
z trzyetapową zasadą „Find & Buy & Pay“, 

ten ostatni element należy do najtrudniej-
szych. 

Jak każdy rynek jednak, także i ten in-
ternetowy nie znosi pustki, dlatego z od-
sieczą przychodzą tzw. systemy płatności 
online, takie jak Platnosci.pl, eCard.pl czy 
DotPay.pl. Udostępniają one właścicielom 
sklepów oraz serwisów internetowych go-
towe rozwiązania, agregujące najczęściej 
po kilkanaście wygodnych instrumentów 
płatniczych w jedną, przyjazną dla płacą-
cego całość. Po zakupach dokonuje on je-
dynie odpowiedniego wyboru typu karty 
płatniczej lub banku, którego jest Klientem 
i płatność zwykle kończy się sukcesem po 
kilku minutach.

Systemy takie winny posiadać licencję 
Agenta Rozliczeniowego, nadawaną przez 

 Marcin Jabłoński, PayU

czytaj dalej na stronie 194
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Narodowy Bank Polski. Osobom powierza-
jącym pieniądze właśnie takim pośredni-
kom ma to dać gwarancję jakości świad-
czonych usług, a także odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Wszystko po to, 
abyśmy kupowali w sieci jeszcze chętniej.

Oczywiście obecne oferty systemów 
płatności online różnią się znacznie od 
tych, które pojawiły się na rynku jako roz-
wiązania pionierskie w roku 2002. Wtedy 
posiadały one wyłącznie opcje płatności 
kartami oraz tradycyjne przelewy banko-
we. Wzorem były systemy takie jak PayPal 
czy MoneyBookers.

Wykorzystanie instrumentów płatno-
ści online dotyczy zakupu towarów i usług 
zarówno z segmentu transakcji bezpośred-
nich - C2C jak i na rzecz Merchantów, czy-
li B2C. 

W tej pierwszej kategorii mamy do czy-
nienia głównie z zakupami na aukcjach in-
ternetowych, gdzie Kupujący i Sprzedawca 
mają ze sobą kontakt zazwyczaj jednokrot-
nie. W przypadku Allegro.pl, system ob-
sługujący regulowanie należności wo-
bec Sprzedawców nosi nazwę „Płatności 
Allegro“. Po udanej transakcji Kupujący 
może łatwo, szybko i przede wszystkich 
bezpiecznie, dokonać natychmiastowego 
przelewu ze swojego konta bankowego czy 
z karty płatniczej. O możliwości dokonania 
zapłaty tym sposobem informuje oznacze-

nie aukcji specjalnym symbolem zielonej 
litery „P“.  Przekazy pieniężne C2C, po-
przez systemy takej jak PayU.pl, dotyczą 
także transferów od osób spoza Polski i są 
często jedną z wygodniejszych, tańszych, 
a przede wszystkim szybkich metod prze-
słania pieniędzy z dowolnego miejsca na 
świecie do kraju.

Druga kategoria Klientów to Merchan-
ci, czyli sklepy, portale oraz serwisy interne-
towe, których działalność wiąże się z przyj-
mowaniem wpłat od zainteresowanych. Ten 
segment rozwija się bardzo dynamicznie, 
gdyż coraz częściej posiadanie na platfor-
mie wygodnego systemu do regulowania 
należości to nie tylko standard, ale wręcz 
oczekiwanie ze strony Klientów. W wielu 

konkursach czy rankingach stron interne-
towych, kryterium udostępnianych metod 
zapłaty staje się ważnym czynnikiem de-
cydującym o atrakcyjności danego sklepu 
czy serwisu.

Systemy płatności online opanowały 
już praktycznie większość dziedzin Inter-
netu, związanych bezpośrednio z transfe-
rami pieniężnymi. Przyjmowanie zapła-
ty czy innych należności poprzez sieć, to 
już nie tylko tradycyjny przelew na konto 
bankowe czy płatność za pobraniem, ale 
szereg wygodnych i dedykowanych, głów-
nie na potrzeby Kupujących w Interne-
cie, narzędzi. W pakiecie systemów znaj-
dują się oprócz obsługi kart płatniczych, 
także wygodne ePrzelewy, systemy obsłu-
gi Premium SMS, systemy sprzedaży ratal-
nej, a także nawet vouchery do płatności go-
tówkowych. 

Oczywistym jest fakt, iż właścicielo-
wi sklepu czy też dowolnego serwisu on-
line, łatwiej jest zawrzeć umowę z jednym 
dostawcą, nazywanym agregatorem, ani-
żeli łącznie kilkanaście kontraktów z fir-
mami od systemów autoryzujących karty 
płatnicze, bankami dysponującymi odpo-
wiednimi technologiami czy innymi pod-
miotami.

Systemy płatności online to jednak już 
nie tylko pakiet instrumentów płatniczych, 
ale także szereg innych narzędzi optyma-
lizujących sferę działalności eCommer-
ce. W sytuacjach kiedy Klient korzysta ze 

swojego ustawowego prawa do zwrotu za-
kupu dokonanego przez internet lub ma 
ochotę otrzymać za swój zakup fakturę, 
system płatności online może być bardzo 
użytecznym narzędziem dla właściciela 
sklepu. Szereg usług „okołopłatnościo-
wych“, może być także dodatkowym źró-
dłem oszczędności, niwelującym potrze-
bę zakupu danych rozwiązań na własną 
rękę. Dla zupełnie nowych sklepów, które 
nie mogą pochwalić się długą listą zado-
wolonych Klientów, przedmiotowe syste-
my mogą stać się dodatkowym czynnikiem 
zwiększającym wiarygodność. Procedura 
przystąpienia do grona Klientów, zgodnie 
z licencją NBP oraz jednoczesnymi wymo-
gami jakie spoczywają na Agencie Rozli-
czeniowym, jest zwykle określona i ma na 

celu także wyeliminowanie potencjalnych 
oszustów czy amatorów szybkiego, czasa-
mi nielegalnego zysku. Dlatego możemy 
zakładać (oczywiście nie pomijając zasa-
dy ograniczonego zaufania), iż dany sklep, 
który uzyskał zgodę na współpracę, został 
dodatkowo zweryfikowany. Nie wystarczy 
bowiem wyłącznie założenie konta przez 
internet, lecz do podjęcia współpracy nie-
zbędna jest umowa. 

Koszty, jakie musi ponieść sklep, aby 
korzystać z systemów płatności online są - 
relatywnie do oferowanych pakietów usług 
oraz komfortu, jaki zyskują przy zakupach 
Klienci - niewielkie. Zwykle w ofertach do-
stawców opłaty abonamentowe nie istnie-
ją, lub są na minimalnych poziomach. Nie 
płacimy zatem za aktywację konta, jego 
utrzymanie, a jedynie procentową prowi-
zję od wartości transakcji, a także niekie-
dy niewielką opłatę stałą od każdej ope-
racji. Poziom cen rozpoczyna się zwykle 
od 2,9% i spada. Wszystko uzależnione jest 
od tego jak wysokie obroty generuje dany 
punkt sprzedaży, oraz jakie instrumenty 
chce wykorzystywać. Czasami cena uza-
leżniona jest także od ewentualnych usług 
dodakowych jakie mają być świadczone.

Droga ewolucji platform oferujących 
zintegrowane instrumenty płatności jest 
jeszcze długa i kręta. Właściciele takich roz-
wiązań muszą bezustannie czuwać z jednej 
strony nad poziomem zadowolenia zarów-
no merchantów jak i ich Klientów, a z dru-
giej uważnie śledzić ustawodawstwo za-
równo lokalne jak i unijne. Nowe przepisy 
niekiedy otwierają furtkę dla nowych roz-
wiązań. 

Jak ma to miejsce w przypadku innych 
dziedzin, warto również obserwować za-
graniczne rynki. Często mamy okazję omi-
jać błędy, a także wykorzystywać nowe, 
sprawdzone pomysły, bazując na doświad-
czeniu podobnych systemów z innych kra-
jów. Pod względem jednak ilości dostępnych 
instrumentów czy rozwiązań, zajmujemy 
na pewno zasłużone, pionierskie miejsce 
w czołówce. Niewątpliwie jednak systemy 
obsługi płatności online, staną się nieod-
łącznym elementem składowym sklepów 
internetowych oraz wielu innych działal-
ności eCommerce. 

Marcin Jabłoński
Członek Zarządu

PayU S.A. [Grupa Allegro]

Oczywistym jest fakt, iż właścicielowi sklepu czy też do-
wolnego serwisu online, łatwiej jest zawrzeć umowę z jed-
nym dostawcą, nazywanym agregatorem, aniżeli łącznie 
kilkanaście kontraktów z firmami od systemów autory-
zujących karty płatnicze, bankami dysponującymi odpo-
wiednimi technologiami czy innymi podmiotami.
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Płatności bezgotówkowe - nowoczesna 
forma rozliczeń przez Internet

Możliwość dokonania płatności bez-
gotówkowej - głównie z użyciem kart kre-
dytowych bądź debetowych - to ogólnie 
przyjęty standard. Robiąc zakupy w hiper-
marketach, czy nawet małych osiedlowych 
sklepach, możemy być pewni, że sfinali-
zujemy zakupy plastikowym pieniądzem. 
Jak podała Krajowa Izba Rozliczeniowa, 
w kwietniu bieżącego roku padł rekord 
zrealizowanych transakcji bezgotówko-
wych, przekraczając barierę 100 milio-
nów. Biorąc pod uwagę te dane, nie powi-
nien dziwić fakt, iż bezgotówkowe formy 
płatności coraz mocniej zakorzeniają się 
również w realiach polskiego Internetu. 
Wydarzeniem, które może być swego ro-
dzaju kamieniem milowym jest z pewno-
ścią uruchomienie  rozwiązania pozwala-
jącego na otrzymywanie elektronicznych 
faktur za pośrednictwem systemu banko-

wości internetowej - EBPP (Elektronicz-
na Prezentacja i Płatność Rachunków). 
Jak można przeczytać na stronie KIR S.A. 
usługa uruchomiona przez spółkę o na-
zwie BILIX  „całkowicie eliminuje z obie-
gu papierowe faktury i rachunki w kontak-
tach pomiędzy dostawcą masowych usług, 
a ich odbiorcą”. 

Bezgotówkowe rozliczenia w internecie
Już nikt nie wyobraża sobie funkcjo-

nowania dużych serwisów aukcyjnych, czy 
największych sklepów internetowych nie 
oferujących swoim klientom możliwości 
dokonywania zapłaty przy pomocy bezgo-
tówkowych form rozliczeń. Przyjrzyjmy się 
faktom. Wg badania Megapanelu PBI/Ge-
mius z września 2008 roku wśród dwudzie-
stu najpopularniejszych sklepów interne-
towych i serwisów aukcyjnych (badanie na 
podstawie zasięgu miesięcznego) tylko dwa 
nie oferują bezgotówkowych form płatno-
ści. Oznacza to, że aż 90% najczęściej od-
wiedzanych przez Polaków w tym miesiącu 
serwisów sprzedażowych daje możliwość 
dokonywania płatności przez Internet. 

Zależność pomiędzy wielkością sprze-
daży, a możliwością dokonywania płatno-
ści drogą elektroniczną potwierdza nam 

Pani Ewa Kołbon - Specjalista ds. marke-
tingu w dotpay.pl. Na pytanie, czy zauwa-
żalny jest wzrost zainteresowania wśród 
sklepów tą formą płatności, odpowiada:

„Coraz więcej sklepów zdaje sobie spra-
wę, że kluczem do wzrostu sprzedaży jest 
udostępnienie jak największej liczby me-
tod płatności w sklepie. Co prawda karty 
płatnicze i popularne e-transfery stanowią 
sumarycznie większość, niemniej istnieje 
ogromna liczba klientów nie posiadających 
kart kredytowych lub nie posługująca sie 
nimi w Internecie. Wtedy, aby zatrzymać 
klienta w sklepie i skłonić go do zakupu to-
waru, dobrze jest zaoferować inne metody 
płatności: e-transfery, przelewy online, czy 
np. zdobywające b. duża popularność płat-
ności gotówkowe online, a więc takie, gdzie 
online dokonuje się ‘rezerwacji’ towaru w e-
sklepie, a płatność za niego można wykonać 

w jednym z blisko 2 tysięcy sklepów Żabka, 
albo w agencji Via Moje Rachunki.”

Sfera budżetowa
Kolejną ciekawą kwestią są płatno-

ści bezgotówkowe w sferze budżetowej. 
Problem ten poruszony został na deba-
cie o szansach i barierach rozwoju płat-
ności bezgotówkowych pod patronatem 
portalu Bankier.pl. Krok w kierunku roz-
powszechniania płatności bezgotówko-
wych w urzędach został wykonany 1. sierp-
nia tego roku, kiedy to Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji podpisało 
list intencyjny z Zarządem Krajowej Izby 
Rozliczeniowej S.A. w sprawie zintegrowa-
nia elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP) z systemem 
płatności PayByNet. Umożliwi on reali-
zację przelewów pomiędzy interesantem 
a urzędem. Oznacza to, że nawet „budże-
tówka” widzi przyszłość w realizowaniu 
opłat za usługi administracji publicznej za 
pomocą Internetu.

Nie tylko e-przelewy
Pamiętajmy jednak, że płatności bezgo-

tówkowe to również mikropłatności za po-
mocą SMS pozwalające na przyjmowanie 
od kupujących niewielkich kwot. Ta for-

ma rozliczania głównie jest wykorzystywa-
na w witrynach udostępniających aplikacje 
do telefonów komórkowych lub ograni-
czających dostęp do unikatowych treści 
w ramach portalu. Coraz popularniejsze 
są także wspomniane wcześniej płatności 
„gotówkowe online” – będące rozwiązaniem 
pośrednim między płatnościami w dosłow-
nym znaczeniu bezgotówkowymi, a płatno-
ściami gotówkowymi. 

Podsumowanie
Kierunek w jakim pójdzie rozwój płat-

ności bezgotówkowych, wyznaczany jest 
przez Internautów. Zadaliśmy pytanie 
Panu Fabianowi Adaszewskiemu, Specja-
liście ds. PR w platnosci.pl, czy sądzi, że 
polskie społeczeństwo jest już odpowied-
nio wyedukowane i posiada świadomość 
odnośnie płatności bezgotówkowych? 

„Niestety muszę stwierdzić, że nie. 
Wśród kupujących towary i usługi w In-
ternecie, dominują nadal tradycyjne me-
tody wpłaty na konto oraz płatności za 
pobraniem. Duża popularność płatności 
przy odbiorze towaru jest wynikiem błęd-
nego przeświadczenia, o większym bezpie-
czeństwie takiej transakcji. Tak oczywiście 
nie jest. Obojętnie jaką metodę zastosuje-
my - bezpieczni będziemy wtedy, gdy za-
kupy internetowe robić będziemy ‘z głową’ 
i zachowamy odrobinę ostrożności. Przy za-
chowaniu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa, ryzyko oszukania nas przy transakcji 
jest naprawdę niewielkie. Mimo dominacji 
tradycyjnych metod zapłaty zauważam na-
prawdę duży wzrost zainteresowania meto-
dami elektronicznymi: szybkim ePrzelewem 
i płatnościami kartą. Platnosci.pl i Allegro.
pl edukują Internautów w tym zakresie na 
różne sposoby, organizując np. konkursy 
dot. bezpieczeństwa płatności. Ta tenden-
cja będzie narastała. Doświadczenie kra-
jów zachodnich wskazuje, że metody płat-
ności elektronicznym prędzej lub później 
zdominują polski rynek płatności.” 

Pewne jest, że płatności bezgotówko-
we będą się upowszechniać. Wzrost ich 
wykorzystania w świecie realnym narzuca 
potrzebę wdrażania tego typu rozwiązań  
również w Internecie - w świecie, gdzie 
szybkość i komfort są tak ważne, wymie-
nione formy rozliczeń będą zdobywały co-
raz większą popularność.

Marcin Lipiec
Wojciech Szymański

Ideo Sp. z o.o.
www.ideo.pl

Pewne jest, że płatności bezgotówkowe będą się upo-
wszechniać. Wzrost ich wykorzystania w świecie realnym 
narzuca potrzebę wdrażania tego typu rozwiązań  rów-
nież w Internecie - w świecie, gdzie szybkość i komfort są 
tak ważne, wymienione formy rozliczeń będą zdobywały 
coraz większą popularność.
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Nowy rok, nowe wyzwania

Druga połowa bieżącego roku obfito-
wała w niepokojące wydarzenia na rynku 
finansowym. Żyjemy wciąż w cieniu do-
niesień o skutkach kryzysu światowego 
dla gospodarki Polski.

Choć politycy zapewniają o wyjątkowo 
silnym i stabilnym stanie gospodarki na-
szego kraju to prognozowany na rok 2008 
wzrost gospodarczy dla roku 2008 został 
jednak obniżony z 5,3 do 4,9 % (analizy 
banku Merrill Lynch). Przewidywania dla 
roku 2009 mówią o wzroście na poziomie 
4,8% (Ministerstwo Finansów), choć poja-
wiają się opinie (prognoza BNP Paribas), 
że wyniesie on jedynie 0,4%.

Trudno nie obawiać się negatywnych 
skutków kryzysu dla naszego kraju, kie-
dy wśród czołowych producentów czy 
dostawców usług, na skutek globaliza-
cji biznesu, mamy wiele amerykańskich, 
niemieckich czy brytyjskich marek. Na 
sprzedaż wystawiono AIG Bank i AIG Cre-
dit, wstrzymano produkcję Opla w Gliwi-
cach. Czy to incydenty czy zwiastuny więk-
szego zjawiska?

Raporty donoszą o spadku sprzedaży de-
talicznej w USA i Niemczech. Wskaźnik ten 
w Polsce wyniósł we wrześniu 11.6% (wzrost 
r/r), a w październiku już tylko 7,9 i był niż-
szy od oczekiwanego (9,16%). Z pewnym nie-
pokojem będziemy przyglądać się danym za 
listopad i grudzień. 2008

Czy kryzys spowoduje spowolnienie 
w rozwoju technologii bankowych, czy 
banki skupione na utrzymaniu się na po-
wierzchni stać będzie na wdrażanie i finan-
sowanie nowinek kartowych (karty chipo-
we, bezstykowe, płatności mobilne)? Czy 

Agenci Rozliczeniowi, jeśli spadną obro-
ty kartowe, podźwigną misję budowy sie-
ci akceptacji?

Podsumowanie roku 2008
Rok 2008, mimo zawirowań gospodar-

czych, nie przyniósł sprzedaży kartowej 
wyraźnych znaków kryzysu. Agenci Roz-
liczeniowi nie obserwują znacznego spad-
ku liczby transakcji, a IV kwartał zawsze 
jest najlepszym okresem w roku. Sprzedaż 
w tym okresie jest średnio o 30% większa 
niż w innych kwartałach roku. 

Boże Narodzenie i Nowy Rok drenu-
ją zawsze kieszenie rodaków a kryzys póki 
co jawi się jako problem „innych”. Jednak 
TNS OBOP raportuje badania mówiące, 
że łączne wydatki Polaków (na organizację 
Świąt i prezenty) sięgną w tym roku 20,4 
mld złotych (o 900 mln mniej niż przed ro-
kiem), co stanowi 4,23% in minus.

Rok bieżący był bardzo dobry dla ban-
ków emitujących karty kredytowe, których 
wydano około 10 mln. Wiele z nich to pro-
dukty co-brandowe banków i sieci handlo-
wych, które dystrybuowane są nie poprzez 
banki lecz w sklepach. Związane są ze spe-
cjalnymi promocjami dla klientów i skłonić 
mają płacących do regularnego używania 
kart, a co za tym idzie korzystania z kre-
dytu. Może to skutkować większą skłonno-
ścią do zadłużania się na zakupy, których 
trudno przywiązanym do tradycji rodakom 
sobie odmówić.

Bilans roku 2008 pokaże czy zwyciężył 
w konsumentach racjonalizm deklarowany 
w badaniu czy górą będzie nasza narodowa 
cecha „zastaw się a postaw się”.

Kończący się rok był czasem rozwoju 
płatności bezstykowych w naszym kraju.
eService, który zapoczątkował w grudniu 
2007 akceptację kart systemu MasterCard 
PayPass, w drugiej połowie bieżącego roku 
zaangażował się w budowanie sieci akcep-
tacji także dla kart Visa payWave. Bankiem 
- emitentem kart obu jest dotychczas tylko 
bank BZWBK .

Spółka zmierzyła się z obsługą dwóch 
największych imprez plenerowych: Heine-
ken Open’er i Coke Life Festival. 150 ter-
minali obsłużyło kilkanaście tysięcy trans-
akcji na blisko 200 tys złotych. eService 
zaangażował się w nowatorską obsługę 
imprez masowych wierząc, że jest to do-
skonały sposób budowania świadomości 
użytkowników kart, że są one dobrą i wy-
godną i powszechnie akceptowaną alter-
natywą dla gotówki.

Mijający rok przyniósł także wyrok 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w sprawie o ustalanie, czy pobiera-
nie przez banki opłat za obsługę trans-
akcji bezgotówkowych (interchange) nie 
stanowiło niedozwolonego porozumienia 
ograniczającego konkurencję. Orzeczenie 
było efektem odwołań banków od decy-
zji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który twierdził, że spo-
sób ustalania wysokości opłaty interchange 
naruszał prawo antymonopolowe. Wyrok 
zakończył trwający wiele lat spór między 
POHiD a bankami i dał odpór decyzji pre-
zesa UOKiK. Sąd orzekł, że ustalając staw-
ki opłat za transakcje bezgotówkowe, banki 
nie naruszyły prawa antymonopolowego.

Prognozy na rok 2009
Coraz powszechniej mówi się o spo-

dziewanym rozwoju mikropłatności. Ope-
ratorzy komórkowi we współpracy z sys-
temami płatniczymi przygotowują się do 
wprowadzenia na rynek telefonów umoż-
liwiających płatności za zakupy (NFC - 
Near Field Communication). eService ze 
względu na swoje zaangażowanie w obsłu-
gę technologii płatności bezstykowych jest 
gotów do wspierania tego rozwiązania.

Klienci Poczty Polskiej przyzwyczaili 
się już do faktu, że w okienkach widzą ter-
minale eService, w których można wypła-
cać gotówkę czy doładowywać telefony na 
kartę. Coraz częściej jednak pojawiają się 
głosy, że satysfakcjonującym w pełni roz-
wiązaniem byłaby możliwość zapłaty kar-
tą za wszystkie rachunki, które opłacamy 
na Poczcie. Systemy płatnicze pracują nad 
specjalnym rozwiązaniem, dzięki które-
mu płacić za rachunki będziemy tak jak 
za inne zakupy, bez ponoszenia dodatko-
wych opłat.

Rok 2009 powinien przynieść dynamicz-
ny rozwój płatności kartowych w sektorze 
administracji publicznej. Urzędy w Pozna-
niu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i innych 
miastach akceptują karty Visa i MasterCard 
nie obciążając przy tym ich użytkowników 
kosztami. eService, który współpracuje z czo-
łowym dostawcą systemów zarządzających 
dla tego typu instytucji z pewnością będzie 
w stanie przekonać także włodarzy innych 
miast do idei akceptowania kart.

Payment Services Directive
Pod koniec 2005 roku Komisja Europej-

ska uznając, że „system płatniczy w obecnej 
postaci jest niewystarczający, zaś potencjał 

czytaj dalej na stronie 224
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Rynku Wewnętrznego pozostaje nie w peł-
ni wykorzystany”, przedstawiła projekt Dy-
rektywy w sprawie usług płatniczych w ra-
mach rynku wewnętrznego PSD (Payment 
Services Directive)

Wejście w życie w listopadzie 2009 
roku zapisu w sprawie usług płatniczych 
ma ułatwić alternatywnym dostawcom, ta-

kim jak operatorzy sieci telefonii komórko-
wej czy instytucjom płatniczym kreowa-
nie nowych środków płatniczych obok 
tradycyjnych instrumentów oferowanych 
przez banki i firmy obsługujące systemy 
kart płatniczych. Zwiększy to konkuren-
cję na rynku i utoruje drogę ku wydajniej-
szej gospodarce bezgotówkowej. Według 
powszechnej opinii, zapisy PSD otworzą 
drogę do świadczenia usług autoryzowa-
nia i rozliczania transakcji kartowych i rok 

2009 może przynieść tego zjawiska zwia-
stuny. Oznaczać to może nowe rozdanie 
dla całej branży. W nadchodzących latach 
branża kartowa z pewnością nie będzie 
mogła zasypiać gruszek w popiele.

Marek Paradowski
Prezes Zarządu

eService SA

 Bogusław Półtorak, Bankier.pl

Karty kredytowe hitem dziesięciolecia

Polski rynek kart kredytowych w prze-
ciągu 10 lat z niewiele znaczącego segmen-
tu usług finansowych, stał się jednym ze 
znaczących filarów sektora bankowego. 
W okresie od 1998 roku do 2007 roku 
włącznie miał miejsce bezprecedenso-
wy wzrost liczby wydawanych kart kre-
dytowych. Do rąk klientów trafiło blisko 
8 milionów kart kredytowych. Zadłużenie 
z ich tytułu sięgnęło na koniec 2007 roku 
8,8 miliarda zł, co stanowiło 6,3 proc. kre-
dytów i pożyczek udzielanych w sektorze 
finansowym osobom prywatnym. Margi-
nalną część kart stanowiły karty denomi-
nowane w walutach obcych. Dzięki pakie-
tyzacji usług kredytowych i łączeniu kart 
kredytowych, chociażby z kredytami hipo-
tecznymi lub rachunkami oszczędnościo-

wo-rozliczeniowymi, trend ten może być 
utrzymany w kolejnych latach. Analizu-
jąc przyczyny wzrostu popularności kart 
kredytowych od niemal zerowego udzia-
łu w rynku do coraz bardziej znaczącej roli 
w rynku kredytowym należy podkreślić, że 
wpływa na ich upowszechnienie mają nie 
tylko łatwość i dostępność tej formy fi-
nansowania potrzeb klientów, ale również 
istotny wzrost znaczenia rozliczeń bez-
gotówkowych. Upowszechnienie płatno-
ści przy pomocy kart bankowych i wzrost 
roli pieniądza elektronicznego pozytyw-
nie wpływa na przyrost portfela kredytów 
kartowych.

Rynek kart kredytowych rośnie rów-
nież wraz ze zmianą uwarunkowań ma-
kroekonomicznych. Nie bez znaczenia 
jest utrzymanie w polskiej gospodarce 
zjawisk pro-wzrostowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokiego popytu konsu-
menckiego. Rosnący systematycznie popyt 
wewnętrzny i liczba transakcji detalicznych 
wzmaga w naturalny sposób zainteresowa-
nie formami krótkoterminowego finanso-
wania przy jednoczesnym uwzględnieniu 
funkcji płatniczych. Konsumenci zwraca-
ją coraz większą uwagę nie tylko na możli-
wość pozyskania dodatkowego kredytu, ale 
również na większe bezpieczeństwo i szyb-
kość realizowania transakcji. Karta kredyto-
wa już wyparła karty obciążeniowe, a coraz 
częściej zastępuje w dokonywaniu płatności 
nawet karty debetowe.

Z danych portalu finansowego Ban-
kier.pl S.A. wynika, że ponad połowa po-
siadaczy kart kredytowych nie spłaca za-
dłużenia z tytułu kart kredytowych wraz 
z upływem okresu bezodsetkowego (grace 
period). Wykorzystanie kart kredytowych, 
jako ciągłego źródła finansowania pozwa-
la sądzić, że klienci dostrzegają dodatko-
we korzyści z tego rodzaju formy zadłuże-
nia. Relatywnie wysokie oprocentowanie 
kredytu w karcie nie jest postrzegane, jako 
podstawowe kryterium wyboru karty. Nie-
wątpliwie zaletą jest uproszczona proce-
dura zawierania umów, dostępność kart 
za pośrednictwem pełnego wachlarza ka-
nałów sprzedaży, a także pakiety dodatko-
wych usług, np. ubezpieczeń. Porównując 
średnią wysokość zadłużenia w karcie kre-
dytowej można stwierdzić, że jest ona po-
nad dwukrotnie większa niż wysokość kre-
dytu uruchomionego w ramach rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego. Może 
to oznaczać, że wcześniej przytoczone ar-
gumenty wyboru karty kredytowej mają 
decydujące znaczenie. Na rozwój rynku 
kart kredytowych wpływ ma również roz-
wój wysoka dynamika i wartość wolumenu 
transakcji rozliczanych przy pomocy kart 
płatniczych. Polacy coraz bardziej przeko-
nują się do bezgotówkowych form płatni-
czych, co przekłada się na większe wyko-
rzystanie nie tylko kart debetowych, ale 
również kredytowych.

Bogusław Półtorak
Główny Ekonomista Bankier.pl S.A. 

Ogólna liczba emitowanych kart płatniczych (tys. szt.) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, Departament Systemu Płatniczego

Tekst stanowi fragment raportu In-
stytutu Badań nad Gospodarka Rynkową 
oraz Bankier.pl „Biznes i ryzyko na rynku 
consumer finance w Polsce w warunkach 
zawirowań na rynkach finansowych”.

Zobacz wszystkie raporty przygoto-
wane przez Instytut Badań nad Gospo-
darką Rynkową pod adresem:

http://www.bankier.pl/wiadomosci/ibngr/
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Może czas zlikwidować 
bankomaty?

 Radosław Dylik, Meritum Bank

Trwający „bankowy wyścig zbrojeń” 
dotyczy nie tylko lokat, ale także wydawa-
nia kart kredytowych. Najwięcej plastików 
wydają banki specjalizujące się w consu-
mer finance, które dodają karty do kredy-
tów ratalnych i gotówkowych. Szacunkowe 
dane wskazują, że w ten sposób sprzeda-
wana jest przynajmniej połowa kart kredy-
towych i dzięki temu dynamika sprzedaży 
tego produktu utrzymuje się na wysokim 
poziomie. Taka koncepcja sprzedaży jest 
efektywna i przynosi bankom spore wolu-
meny, ale nie przybliża ich do wzorcowe-
go modelu kartowego, w którym dominuje 
wysoka transakcyjność i lojalność klienta 
wobec produktu. Dlaczego?

Karta kredytowa to instrument z zało-
żenia służący do wykonywania transakcji 
bezgotówkowych, zapewniający klientowi 
większą wygodę i bezpieczeństwo niż inne 
formy płatności. Opisany powyżej proces 
sprzedaży skutkuje dużą masą klientów 
posiadających karty kredytowe niedopaso-
wane do ich potrzeb i zachowań. W konse-
kwencji większość kart jest nieaktywnych 
i sztucznie zawyża statystyki. Taki model 
sprzedaży jest odpowiedni tylko dla sto-
sunkowo wąskiego segmentu klientów, 
którzy kredytują się używając karty głów-
nie do wypłat gotówki z bankomatu. Ten 
segment klientów nadal rzadko dokonuje 
transakcji bezgotówkowych. Czynnikiem, 
który niejako wymusza „lojalność” tych 
klientów, jest powstałe w wyniku wypłat 
wysokie zadłużenie, którego spłata jest dla 
klienta skomplikowana i często długotrwa-
ła. W obecnej sytuacji ekonomicznej tego 
rodzaju kredyty są obarczone coraz więk-
szym ryzykiem, które wymaga od banków 
czujnego zarządzania produktem, szcze-
gólnie jego limitem.

Podstawę działalności w obszarze kart 
powinni stanowić klienci wykonujący 
transakcje bezgotówkowe. Opisany na po-
czątku model sprzedaży kart kredytowych 
nie dostarcza dostatecznie dużo klientów 
o takim profilu . Wydane w tym modelu 
karty kredytowe często lądują w szufladzie 
i nie należy się spodziewać, że pewnego 
dnia klienci sami po nie sięgną i zaczną ak-
tywnie z nich korzystać. Same statystyki 
dotyczące ilości wydanych kart kredyto-
wych nie wygenerują transakcji. Większość 
kart kredytowych tworzących te statysty-
ki pochodzi właśnie z opisanego modelu 
sprzedaży. Co należy zrobić, żeby zmienić 
tą strukturę?

Karta, nie tylko kredytowa ale ogólnie 
karta płatnicza, to produkt pozwalający 
utrzymać z klientem długą relację. Wyma-
ga on jednak nieustannego motywowania 
klienta do używania karty do dokonywa-
nia transakcji. Dzięki temu banki zyskują 
potencjał komunikacyjny i bezcenną wie-
dzę behawioralną. Do aktywizacji klientów 
banki mogą wykorzystać wiele scenariuszy. 
Wybór odpowiedniego zależy od profi-
lu i strategii banku. W Meritum Bank 
portfel kart będzie dopiero budowany, 
więc kwestia zmobilizowania klientów do 
aktywnego używania posiadanych kart nie 
istnieje. Przygotowując natomiast ofertę 
kart oraz procesy ich sprzedaży, a dużo 
uwagi poświęcamy procesom z obsza-
ru CRM i procesom posprzedażowym. 
W nich chcemy się specjalizować, dzię-
ki nim stale uatrakcyjniać oferowane pro-
dukty kartowe i stale motywować klienta 
do używania karty w określonych mo-
mentach. Istotny wpływ na efektywność 
tych procesów ma różnicowanie przekazu 
i oferty kierowanej do specyficznych, ho-
mogenicznych segmentów klientów. Jest to 
wymuszone specyfiką produktu, wymaga 
sporego zaangażowania organizacyjnego, 
ale przynosi wymierne korzyści w posta-
ci zwiększonej transakcyjności i lojalności 
klienta. Sama sprzedaż karty to dla banku 
koszt. Źródłem biznesu są transakcje, któ-
re uruchamiają wiele mechanizmów gene-
rujących przychody. O transakcje też jest 
co raz trudniej ze względu na rosnące na-
sycenie rynku różnymi kategoriami plasti-
ków. Naszym sprzymierzeńcem jest fakt, że 
procesy budujemy od początku, uwzględ-
niając w nich krytyczne dla klienta i banku 
elementy. Nie musimy zajmować się prze-
budowywaniem już funkcjonujących roz-
wiązań, co pochłania czas i pieniądze. Do-
datkowym atutem jest to, że Meritum Bank 

jest stosunkowo małą organizacją, co po-
zwala elastycznie dopasować się do dyna-
micznie zmieniającego się rynku oraz wy-
magań partnerów biznesowych i klientów. 
Dzięki temu możemy uzyskać trudną do 
powielenie przewagę, mającą duży wpływ 
na powodzenie i efektywność projektów.  

W ramach szeroko pojętych procesów 
posprzedażowych warto zwrócić uwa-
gę na element edukowania klienta przez 
bank. Jest to obszar, który dotąd był ra-
czej zaniedbany, chociaż w ostatnim cza-
sie co raz więcej instytucji zwraca na nie-
go uwagę. Karta kredytowa jest jednym 
z bardziej skomplikowanych produktów 
finansowych. Dodatkowo w otaczającym 
nas szumie komunikacyjnym trudno jest 
się przebić z trafnym i jasnym przekazem 
akurat wtedy, kiedy klient tego oczeku-
je i kiedy ma czas, aby poświęcić temu 
swoją uwagę.

Oprócz kartowej edukacji klienta na 
etapie sprzedaży i w fazie posprzedażo-
wej, ostatnio banki zaczęły komuniko-
wać i sprzedawać karty kredytowe pod-
kreślając ich wartości zakupowe i związane 
z tym przywileje. To niewątpliwie powinno 
korzystnie wpłynąć na liczbę i wolumen 
transakcji bezgotówkowych. Te działania 
banków powinny zmienić specyficzny go-
tówkowy model wykorzystania kart kredy-
towych funkcjonujący w Polsce i upodobnić 
go do modelu funkcjonującego np. w Wiel-
kiej Brytanii. Tam karty kredytowe służą 
przede wszystkim do płatności, a nie wy-
płat z bankomatów.

Dodatkowym czynnikiem, na który 
warto zwrócić uwagę i który hamuje do 
pewnego stopnia rozwój płatności bez-
gotówkowych, jest wzrost liczby banko-
matów w Polsce. Często banki, promu-
jąc produkty takie jak ROR, komunikują 
jako ich wartość dodaną dostęp do sieci 
bezpłatnych bankomatów w Polsce i co-
raz częściej także za granicą. Wpływa to 
na umocnienie w świadomości klientów 
pewnych schematów działania i przyzwy-
czajeń, które przyczyniają się do utrzyma-
nia gotówkowego profilu używania kart.

Radosław Dylik
Kierownik Kart Kredytowych

Meritum Bank
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 Peter M. Majgaard, Oberthur Technologies Poland 

Bankowy brydż

Środowisko kart płatniczych w Polsce 
ulega obecnie szybkim przemianom. Polski 
konsument przyzwyczaił się do kart i nie 
wykazuje sceptycyzmu odnośnie ich uży-
wania. Znajduje to swoje odzwierciedle-
nie w coraz większej liczbie transakcji de-
talicznych przy użyciu kart. Konsumenci 
stosują karty w sklepach, co w dużej mie-
rze zastąpiło zachowania, kiedy to konsu-
ment korzystał raz w tygodniu z banko-
matu i wypłacał kilkaset złotych na zakupy 
gotówkowe. Postawiło to przed bankami 
wyzwanie związane zarówno z obsługą 
gotówki, jak i infrastrukturą kart płatni-
czych. 

W ostatnim czasie projekt karty sta-
je się jedną z kluczowych decyzji w walce 
o udziały rynkowe. Dlatego banki prze-
ścigają się w wydawnictwie coraz to bar-
dziej zaawansowanych technicznie wize-
runków kart. Oznacza to, że departamenty 
bankowe ds. marketingu wypuszczają na 
rynek serie przepięknych, kolorowych kart 
płatniczych, które cieszą się dużym uzna-
niem klientów. Karty wyjmuje się z portfe-
li, aby pokazać je znajomym i rodzinie, co 
jest niezwykle istotne dla marki banków. 
Ostatnio pojawiły się nowe, wielowarstwo-
we karty zaprojektowane w technologii 3D. 
Obserwujemy również wszechstronne wy-
korzystywanie nowych technik użycia folii 
metalizowanych, która zapewnia oryginal-
ne efekty wizualne. 

Obok strony wizerunkowej coraz więk-
szy nacisk kładzie się na stronę techniczną 
i możliwości, jakie daje wyposażenie karty 
w mikroprocesor. 

Większość banków rozpoczęła migra-
cję z kart magnetycznych na karty chipo-
we, zgodne z normą EMV Jednolitego Eu-
ropejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA). 
Oznacza to, że w Polsce obserwowane jest 
masowe przejście z kart magnetycznych na 
chipowe. Karty EMV z wbudowanych chi-
pem umożliwiają bankom tworzenie coraz 
bardziej inteligentnych kart, zwiększając 
tym samym bezpieczeństwo klientów oraz 
ograniczając możliwość oszustw. Więk-
szość banków w Polsce outsourcuje pro-

ces do firm zewnętrznych. W przypadku 
outsorcingu, wiele projektów kładzie rów-
nież nacisk nie tylko na banki wdrażają-
ce karty chipowe, ale także na ich part-
nerów. Oczywiste jest, że banki po swojej 
stronie muszą zapewnić wiedzę meryto-
ryczną, jak i uzyskać niezbędne wsparcie 
ze strony outsorcerów, co może okazać się 
bardzo trudne w realizacji, ponieważ taką 
wiedzą dysponuje jedynie niewielka grupa 
specjalistów branżowych. Taka migracja 
może zostać zrealizowana przez kompe-
tentnych partnerów już w przeciągu 3 mie-
sięcy (projekt EMV in the BOX), ale może 
również pochłonąć o wiele więcej czasu, 
jeżeli nie zostanie starannie zaplanowana 
i zrealizowana. 

Konwergencja stała się ważnym tren-
dem w skali globalnej. Oznacza ona za-
nikanie barier pomiędzy poszczególnymi 
branżami. Mogą to być bariery istniejące 
pomiędzy bankowością, sektorem telefonii 
mobilnej, transportem, identyfikacją, han-
dlem detalicznym, itp. Dobry przykład sta-
nowi integracja płatności i sektora telefo-
nii komórkowej. 5 lat temu płacenie przez 
telefon komórkowy było jeszcze odległym 
marzeniem, dziś stało się rzeczywistością. 
W przyszłym roku polscy operatorzy ko-
mórkowi rozpoczną prace, wraz z banka-
mi i organizacjami płatniczymi, nad uru-
chomieniem takich systemów w Polsce. 
Współpraca graczy z różnych branż stanie 
się przełomowym doświadczeniem i przy-
czyni się do zdefiniowania nowych stan-
dardów na rynku Polskim. 

Ostatnio na rynek polski wprowadzo-
no pierwsze karty bezstykowe. Karta bez-
stykowa to karta niewymagająca bezpo-
średniego kontaktu chipa z czytnikiem. 
Umożliwia ona wymianę niezbędnych 
poleceń i informacji na niewielką odle-
głość za pomocą fal radiowych. Dzięki 
nim klient może zrealizować płatność za 
produkt lub usługę w bardzo szybki spo-
sób; po prostu przez zbliżenie karty bez-
stykowej do terminala, poczekanie na 
sygnał i odsunięcie karty. Podpisy lub 
wprowadzenie kodu PIN jest zbędne. 
Terminale dla takich płatności wprowa-
dzono już w Polsce w sieciach fast-food, 
sieciach detalicznych i kioskach, gdzie 
szybkość realizacji transakcji ma istotny 
wpływ na obroty oraz marże, oraz gdzie 
operuje się niskimi kwotami. Podczas Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 
2012 organizowanych w Polsce, wiele sta-
dionów najprawdopodobniej wdroży ter-
minale dla kart bezstykowych, aby umoż-
liwić maksymalnie dużej liczbie kibiców 
kupowanie przekąsek i napojów przed 

i w przerwie meczu, bez obawy, że nie 
zobaczą goli. 

Dążenie do szybszej dostępności, niż-
szych kosztów i większej wygody doprowa-
dziło do pojawienia się nowej usługi, któ-
ra już niedługo będzie funkcjonować na 
polskim rynku. Kod PIN do karty płatni-
czej będzie wkrótce bezpiecznie przesyła-
ny za pomocą SMSa. Dziś banki wysyła-
ją kartę bankową do klienta, a następnie 
klient czeka zwykle kilka dni na PIN. Jest to 
dla klientów niewygodna i w pełni zbędna 
procedura. Nowa usługa umożliwia rów-
nież bankom komunikowanie się z klien-
tem przez SMS w bezpieczniejszy i prost-
szy sposób. 

Obecny globalny kryzys finansowy 
wpływa negatywnie również na Polskę, 
generując silną potrzebę redukcji kosztów, 
przy jednoczesnej nieprzerwanej realiza-
cji usług. Jednym z narzędzi, które banki 
mogą wykorzystać do osiągnięcia swych 
założeń, jest outsourcing niektórych ele-
mentów łańcucha dostaw na partnerów, 
którzy są w stanie zrealizować je w sposób 
bardziej efektywny, a zatem tańszy. Może 
to na przykład odnosić się do systemów 
personalizacji. Czy naprawdę muszą zaj-
mować się nimi wewnętrzni pracownicy 
banku? Jeżeli nie, bank może powierzyć 
realizację tego zadania firmie zewnętrz-
nej. Podnosi to istotne pytanie o profe-
sjonalizm i nieprzerwaną realizację usług 
przez wybranego partnera. Banki muszą 
zapewnić przejrzyste procedury raporto-
wania, podpisać szereg umów o poziomach 
usług (SLA) definiujących odpowiedzial-
ności stron oraz opracować plany awaryj-
ne (DRP) - nie tylko na papierze, ale plany, 
które rzeczywiście zabezpieczałyby alter-
natywne lokalizacje, niezbędny sprzęt, 
zdolność do realizacji zadań, dostępność 
kart i materiałów w magazynach. Wszyst-
kie elementy muszą być poddawane regu-
larnym testom, aby upewnić się, że w przy-
padku awarii, bank będzie przygotowany 
na nieprzerwaną realizację usług dla swych 
klientów w sposób odpowiadający przyję-
tym standardom. 

Peter M. Majgaard
 Country Manager

 Oberthur Technologies Poland
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 Piotr Michalak, Lukas Bank

Rynek transakcji bezgotówkowych w Polsce – analiza 
w kontekście użytkowników kart kredytowych

Mijający rok 2008 wydaje się być jed-
nym z ważniejszych w - stosunkowo krót-
kiej co prawda - historii rozwoju kart 
płatniczych w Polsce, zwłaszcza kart kre-
dytowych. Poza kontynuacją trendów z po-
przednich lat, a więc tendencji dużego wzro-
stu kart kredytowych w portfelach Polaków, 
wyraźnie zaznacza się silny nacisk banków 
na wzrost aktywności transakcyjnej wyda-
nych kart. Jeszcze za wcześnie prorokować, 
jak kryzys finansowy wpłynie na politykę 
banków w zakresie dostępności kart kredy-
towych. Na razie banki – przy wprowadza-
niu kolejnych ograniczeń w zakresie, np. 
sprzedaży produktów hipotecznych – zda-
ją się nie ingerować w dotychczasową poli-
tykę wydawania kart kredytowych. 

Według ostatniego raportu, NBP okre-
śla liczbę kart kredytowych na poziomie 8, 
57 mln, co w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2007 (koniec 2 kwartału) daje 
wzrost o 1,7 mln kart (6,9 mln w 2007). 
Niskie wymagania dotyczące dochodów 
klienta (w LUKAS Banku kartę MAXIMA 
Plus, czy nowo wprowadzoną kartę FU-
RORA MasterCard, mogą dostać klienci 
zarabiający 500 zł), przy jednocześnie ra-
cjonalnie prowadzonej polityce ryzyka kre-
dytowego w czasach „przed kryzysem”, nie 
spowodowały konieczności wprowadzania 
dodatkowych obostrzeń w przyznawaniu 
kart kredytowych.

Zupełnie inną kwestią jest jednak to, 
jaki użytek zrobi klient ze swojej karty już 
po jej zakupieniu. W zależności od jego 
zachowania, bank może planować polity-

kę wobec produktu i szacować potencjal-
ne przychody. 

Do tej pory klient postrzegany był 
przede wszystkim jako ten, który przyzwy-
czaił się do gotówki i - nawet mając w port-
felu „plastik” – nie miał potrzeby zmieniać 
swoich przyzwyczajeń. Najprostszym dla 
niego rozwiązaniem, zaspokajającym jed-
nocześnie jego potrzeby zakupowe i kre-
dytowe, była wypłata pieniędzy z banko-
matu. Chcąc nie chcąc, banki utrzymywały 
taki stan rzeczy - z jednej strony nie pro-
wadząc wystarczającej polityki edukacyj-
nej, z drugiej: mając świadomość, że takie 
zachowanie jest dla organizacji najbardziej 
dochodowe (brak grace period dla trans-
akcji gotówkowych oraz spore prowizje za 
wypłaty z ATM), nie miały wystarczającej 
determinacji, aby strukturę transakcji na 
portfelu odwracać. Zmianę tej sytuacji naj-
wyraźniej widać w tym roku. Zdecydowa-
nie wzrosła świadomość banków, jeśli cho-
dzi o konieczność nawiązania z klientem 
trwalszej relacji niż tylko okres spłaty kre-
dytu. Aktywna konkurencja i pojawienie 
się na rynku nowych „graczy” zintensyfiko-
wały działania zmierzające do zachęcania 
klienta do płatności bezgotówkowych.

Dziś Klient posiadający kartę kredytową 
musi wiedzieć: płacenie kartą - w sklepie, 
na stacji benzynowej, w internecie - bar-
dziej się opłaca. Jest wygodniejsze, szyb-
sze i często tańsze. Taka jest tendencja na 
świecie, tak powoli dzieje się na naszym 
rynku. Także dla organizacji płatniczych 
– VISA i MasterCard, popularyzujących 
transakcje bezgotówkowe w formie ak-
cji wspierających działania banku: pro-
mocyjnych i edukacyjnych; odwróce-
nie proporcji, gdzie większość transakcji 
będą stanowić transakcję bezgotówkowe, 
jest priorytetem nr 1. Najwięcej oczywi-
ście do zrobienia na tym polu mają sami 
zainteresowani, czyli banki, a skutki tych 
działań widać już dzisiaj.

Przywołując jeszcze raz dane NBP: 
mamy do czynienia z dynamicznym wzro-
stem transakcji bezgotówkowych w stosun-
ku do roku poprzedniego. Analizując udział 
transakcji bezgotówkowych w całym port-
felu kart płatniczych w Polsce, a więc poza 
kredytowymi także debetowych - 46,08% 
wśród wszystkich dokonywanych kartą, sta-
nowią transakcje bezgotówkowe. Tenden-
cja jest rosnąca, a w stosunku do analogicz-
nego okresu w 2007r o prawie 5% wyższa. 
Warty zaznaczenia jest fakt, że ta dyna-

mika nie przekłada się wprost na wartość 
transakcji. Wartość obrotu wykonanego 
kartami dzięki transakcjom bezgotówko-
wym stanowi tylko 22,21% całości obrotu 
wykonanego kartami płatniczymi w dru-
gim kwartale 2008 roku. 

Wynikać to może z coraz bardziej ra-
cjonalnego podejścia klienta do kart płat-
niczych, a kredytowych w szczególności. 
Upowszechnianie obrotu bezgotówkowe-
go, wzrost liczby punktów akceptujących 
tego rodzaju płatności prowadzi do sytuacji, 
w której przy wzroście liczby transakcji bez-
gotówkowych spada jednocześnie ich war-
tość. Wspomniana polityka Banków, wdra-
żane mechanizmy aktywizujące, a także 
polityka VISA i MasterCard, prowadzą 
do upowszechniania drobnych płatności 
kartą. klient z kolei, coraz lepiej wyeduko-
wany, decydując się na korzystanie z ban-
komatów w sytuacji, w której potrzebuje 
gotówki, robi to rzadziej, wypłacając za to 
większą kwotę. 

Co dziś może wpłynąć na klienta, żeby 
karta kredytowa stała się najprostszym 
sposobem do zaspokojenia jego codzien-
nych potrzeb?

Najprościej rzecz ujmując: wartość do-
dana. Klient musi poczuć, że alternatywa 
plastikowego pieniądza jest dla niego bar-
dziej korzystna. Bank natomiast w takiej 
sytuacji musi pamiętać, że dzisiejszy klient 
to już nie ten sam, który jeszcze niedaw-
no był skłonny zadłużyć się na rachunku 
karty, aby dostać gadżet w postaci, wpro-
wadzonego kiedyś przez LUKAS Bank, 
a szybko podchwycone przez konkuren-
cję, 50 zł. Dziś klient realnie szacuje, co 
daje mu fakt używania karty, kiedy mu się 
opłaca nią płacić, a kiedy nie. Nie wystar-
czy powiedzieć, że nawet przez 56 dni nie 
poniesie odsetek za korzystanie z kredy-
tu, bo o ile mamy do czynienia z Klientem 
bez potrzeb kredytowych, jeśli wybierze on 
płatność gotówką, wtedy tych odsetek nie 
poniesie nigdy, a jedynym jego ogranicze-
niem będzie limit posiadanych środków, 
tak jak na karcie jest nim limit przyzna-
nego kredytu.

czytaj dalej na stronie 264
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Dziś karta dla klienta ma być już nie 
tylko środkiem, przy użyciu którego do-
konuje on codziennych płatności. Ma być 
przede wszystkim narzędziem, dzięki któ-
remu zyskuje się wygodę, możliwie szeroką 
akceptowalność, usługi dodatkowe związa-
ne z tym produktem, wymierne wartości 
dodane, które wiążą się z określonym za-
chowaniem transakcyjnym oraz – a może 
przede wszystkim – możliwość zbudowa-
nia lojalności z bankiem, który wydał kar-
tę Klientowi.

Jak realizowane są te zadania, które 
stawia dziś przed wydawcami kart klient? 
Coraz bardziej popularnym, najprostszym 
i najbardziej czytelnym dla klienta mecha-
nizmem jest zwrot określonej wartości za-
kupu na rachunek kredytowy, a więc tzw. % 
cashback od wartości dokonanej transak-
cji. Przy możliwym ograniczeniu nalicza-
nia tego bonusa do transakcji bezgotów-

kowych, Bank daje klientowi już bardzo 
wymierną alternatywę do płatności go-
tówkowych. Promocje tego typu pojawi-
ły się już dla użytkowników kart kredy-
towych Tesco Twoje Finanse (wydawanej 
przez LUKAS Bank), a także w kartach 
GE Money Banku. Z podobnym, ale jed-
nak nieco innym mechanizmem mamy do 
czynienia w karcie FURORA LUKAS Ban-
ku, gdzie mocno promowane 5% zwrotu 
na stacjach benzynowych i sklepach spo-
żywczych, zachęca klienta do pamiętania 
o karcie tam, gdzie dokonuje zakupów naj-
częściej. Różnica dotyczy formy przekazy-
wania „zarobionych” środków klientowi. 
Najczęściej, bank przekazuje je na rachu-
nek kredytowy w formie uznania zmniej-
szającego saldo zadłużenia. Z innego roz-
wiązania korzystają użytkownicy karty 
FURORA, którzy % zwrotu dostają w for-
mie przekazywanych na dedykowane każ-
demu Klientowi tej karty konto lojalnościo-
we tzw. eZłotówek. W tym przypadku klient 
gromadzi i sam decyduje kiedy i jaką kwotę 
eZłotówek chce przelać na rachunek karty 
kredytowej, zmniejszając tym saldo zadłuże-
nia. Można mówić w tym przypadku o po-
łączeniu programu punktowego z promocją 
typu cashback.

Dziś mechanizmy typu cashback stają 
się standardem, o którym pamiętają ban-
ki wprowadzając nowe produkty na rynek: 
Alior Bank i Polbank w karcie partnerskiej 

z siecią Era. Będąc przy kartach Partner-
skich – coraz większa segmentacja klien-
tów, wynikająca z analiz zachowań i budo-
wania typów klienta przez Banki, pozwoli 
na wydawanie kolejnych produktów „szy-
tych na miarę”, wykorzystujących prefe-
rencje klienta. Można spodziewać się wy-
korzystywania kolejnych nisz, w których 
skala wydawnictwa kart nie będzie duża, 
za to – biorąc pod uwagę typ klienta – 
mocno rentowna.

Z drugiej strony, mówiąc o kliencie 
szukającym dodatkowych środków, klien-
cie zwiększającym dzięki karcie swoje 
możliwości zakupowe, na pewno istotna 
jest długość okresu, w którym spłata zadłu-
żenia nie pociąga konsekwencji odsetko-
wych. Brak odsetek jest jednak dla Banku 
istotną strata potencjalnych przychodów. 
Odpowiedzią są mechanizmy, pozwala-
jące nie tylko rozłożyć wartość zadłuże-
nia na niskooprocentowane raty, ale także 
możliwość ich odroczenia bez ponosze-

 Piotr Michalak, Lukas Bank

nia dodatkowych opłat. Rozwiązania po-
wszechne na świecie, tzw. „deferment rate”, 
jak dotąd w Polsce wykorzystywana spo-
radycznie, mogą być doskonałą alternaty-
wą dla użytkowników pilnujących poziomu 
zadłużenia, pozwalającego je spłacić w tzw. 
grace period. 

Warto przy okazji zaznaczyć, że tego 
typu działania wpisują się w coraz bardziej 
powszechną tendencję działań mających 
stymulować klienta do wzrostu zadłużenia 
na rachunku karty z tytułu transakcji bez-
gotówkowych. Od polityki i determinacji 
banku oczywiście zależy, czy długotrwała 
polityka obliczona na stały, ale oczywiście 
mniejszy przychód, wygra z chęcią promo-
wania transakcji gotówkowych.

Mówiąc o innych formach promowa-
nia bezgotówkowego używania karty, nie 
sposób więcej miejsca poświęcić wspo-
mnianym wyżej usługom dodatkowym, 
najpełniej realizowanym przez rozmaite 
pakiety ubezpieczeń, oferowanym użyt-
kownikom kart kredytowych. Naliczana 
jako % od wykorzystanego salda limitu kre-
dytowego składka, w zależności od tytułu, 
z jakiego jest pobierana, gwarantuje posia-
daczom pomoc, np. w ramach usług Assi-
stance (częściej oferowane użytkownikom 
kart typu GOLD), ubezpieczenia zakupów, 
podróży czy Ubezpieczenia „Życie”. Dzięki 
temu, klient płacąc kartą zyskuje dodatko-

wy standard usług, dzięki któremu może 
awaryjnie skorzystać z pomocy fachowca 
w domu, pomocy medycznej czy związa-
nej z organizacją podróży-opóźnieniem 
odlotu, bagażu, zmiany rezerwacji itp. 
Do popularyzacji karty, jako instrumen-
tu o szerokim zastosowaniu w większości 
niezbędnych sytuacji życiowych, niezbęd-
na jest jednak szeroko zakrojona polityka 
edukacyjna.

Świadomie na koniec zostawiłem pod-
stawowy gwarant wzrostu obrotu bezgo-
tówkowego na kartach płatniczych jakim 
jest postęp technologiczny. Fizyczne uży-
cie plastiku ma być popularnym, ale nie je-
dynym możliwym korzystaniem z środków 
pieniężnych. Maksymalne zmultiplikowa-
nie narzędzi dostępu do rachunku zdaje się 
być jedyną drogą do upowszechnienia tego 
typu transakcji, zwłaszcza w tych rejonach 
kraju, gdzie „nasycenie” punktami akcepta-
cji jest niewystarczające. Jednym z takich 
rozwiązań mogą być płatności bezgotów-
kowe dokonywane przy użyciu telefonu 
komórkowego, dziś jeszcze mało popular-
ne, realizowane w ramach – dość skom-
likowanego jak dotąd - standardu mPay. 
Kwestią czasu jest jednak, kiedy większość 
drobnych płatności będziemy autoryzować 
z poziomu klawiatury naszego telefonu, któ-
re obciążać będą z kolei rachunek bieżący 
klienta czy jego karty kredytowej. 

 Z drugiej strony, alternatywą dla drob-
nych płatności gotówkowych stają się płat-
ności bezstykowe, które pierwsze zapropo-
nował w Polsce MasterCard PayPass (w VISA 
jest to PayWave). Wygodne, skracające czas 
niezbędny na autoryzacje, dobrze ilustrowa-
ne hasłem „touch-and-go”, stają się coraz 
bardziej popularne, przede wszystkim ze 
względu na to, że służą do płatności nisko-
kwotowych (do 50 zł). Szybkie wyposaże-
nie w czytniki tych kart automatów parkin-
gowych, komunikacji miejskiej czy małych 
punktów handlowo-usługowych, może 
szybko wyeliminować „drobne” z kiesze-
ni potencjalnego klienta tego rodzaju płat-
ności. Dziś akceptują już je, m.in. Empik, 
McDonald’s, Coffee Heaven, Żabka. 

Jak widać, przełom w myśleniu uczest-
ników obrotu bezgotówkowego już nastą-
pił, a stopniowe wypieranie gotówki z obro-
tu w najbliższych latach jest nieuniknione. 
Na rynku bankowym w Polsce wygra ten, 
który nie tylko wymienione rozwiązania 
wdroży najszybciej, ale przede wszystkim 
ten, który przekona do ich stosowania swo-
ich klientów.

Piotr Michalak, 
Product Manager Kart Kredytowych

LUKAS Bank

Do tej pory klient postrzegany był przede wszystkim 
jako ten, który przyzwyczaił się do gotówki i - nawet 
mając w portfelu „plastik” - nie miał potrzeby zmie-
niać swoich przyzwyczajeń. 
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 Dorota Dubyk, McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy 

Transgraniczna oferta kart płatniczych

Polski rynek kart płatniczych rozwija 
się coraz bardziej dynamicznie, zarówno 
pod względem ilości i wolumenu transak-
cji, jak również różnorodności form oraz 
funkcjonalności dostępnych produktów. 
Jednakże na koniec 2007 r. na statystycz-
nego Polaka wciąż przypadało jedynie 0,9 
karty płatniczej, podczas gdy w krajach Eu-
ropy Zachodniej współczynnik ten osiągnął 
już kilkukrotnie wyższy poziom. Zagra-
niczne podmioty oferujące karty płatni-
cze widzą więc na polskim rynku szerokie 
możliwości plasowania swoich produktów. 
Dodatkowym atutem rynku krajowego jest 
fakt, iż charakteryzuje się on stosunkowo 
niskim – na poziomie ½ średniej europej-
skiej - wskaźnikiem transakcji fraudowych. 
Polska budzi więc coraz większe zaintere-
sowanie wśród zagranicznych emitentów 
kart płatniczych. 

Stosunkowo nowym rozwiązaniem, 
do którego dopiero przymierzają się wy-
dawcy kart płatniczych, jest emisja trans-
graniczna. Zgodnie z prawem polskim z ta-
kiej formy działalności mogą skorzystać 
instytucje kredytowe, czyli banki, posiada-
jące siedzibę w Unii Europejskiej. Działal-
ność ta polega na wykonywaniu przez in-
stytucję kredytową czynności bankowych 
bez uczestnictwa jej oddziału, za uprzed-
nią notyfikacją złożoną do KNF. Działal-
ność transgraniczna jest efektywna od stro-
ny kosztowej oraz umożliwia elastyczność 
działania, gdyż nie wiąże się z konieczno-
ścią ponoszenia nakładów na rozwój infra-
struktury w kraju świadczenia usług. Insty-
tucje kredytowe mogą w Polsce świadczyć 
w sposób transgraniczny wszelkie usług 
objęte zakresem zezwolenia posiadanego 
w kraju macierzystym, w tym polegające 
na wydawaniu kart płatniczych oraz wy-
konywaniu operacji przy ich użyciu.

...a prawo właściwe dla zobowiązań 
umownych

Zawarcie oraz realizacja umów o ko-
rzystanie z kart płatniczych w Polsce regu-
lowane są przez Ustawę o elektronicznych 
instrumentach płatniczych z 11 paździer-
nika 2002 r., która w sposób komplekso-
wy obejmuje problematykę obrotu kartami 
płatniczymi. Ustawa obowiązuje jednak-
że tylko wydawców krajowych. Instytucja 
kredytowa oferująca karty płatnicze pol-
skim odbiorcom usług finansowych nie jest 
związana regulacjami zawartymi w prawie 
polskim i może w umowie o kartę płatni-
czą wskazać jako właściwe prawo państwa 
swojej siedziby.

Wybór prawa obcego może być zasto-
sowany nawet w zakresie umów o kartę 
płatniczą, zawieranych w obrocie z udzia-
łem konsumentów. Pozwalają na to prze-
pisy ustawy o Ochronie niektórych praw 
konsumentów z 2 marca 2000 r. Konsu-
ment powinien być poinformowany o pra-
wie właściwym do zawarcia i wykonania 
umowy oraz sądzie właściwym do roz-
strzygania sporów związanych z jej wyko-
nywaniem. Oznacza to, że zarówno pra-
wo rządzące umową o kartę płatniczą, jak 
również rozstrzyganie sporów wynikają-
cych z takiej umowy, może być poddane 
prawu państwa, w którym siedzibę ma 
wydawca kart płatniczych oferowanych 
na polskim rynku. 

Należy podkreślić, iż Ustawa o elek-
tronicznych instrumentach płatniczych 
implementuje do krajowego porządku 
prawnego Dyrektywę 2000/46/WE z 18 
września 2000 r. w sprawie podejmowa-
nia i prowadzenia działalności przez in-
stytucje pieniądza elektronicznego, która 
jest także wdrożona do ustawodawstw po-
zostałych państw członkowskich UE, za-
pewniając odbiorcom usług finansowych 
zbliżony poziom ochrony na ternie całej 
Wspólnoty. 

...a obowiązki związane z ochroną 
przed praniem brudnych pieniędzy

Unijny wydawca kart płatniczych dzia-
łający na terytorium Polski, co do zasady 
nie jest objęty definicją „instytucji obowią-
zanej”, zawartą w polskiej Ustawie o prze-
ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych po-
chodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł z 16 listopada 2000 r., 
co oznacza, iż między innymi, nie jest 
zobowiązany do realizacji obowiązków 
sprawozdawczych do Generalnego Inspek-
tora Informacji Finansowej w zakresie re-
jestracji transakcji.

Jednakże zgodnie z informacją uzyska-
ną z Generalnego Inspektoratu Informacji 
Finansowej brak jest oficjalnego stanowi-

ska tego organu w przedmiotowym zakre-
sie, gdyż do tej pory nie wystąpił w Pol-
sce przypadek transgranicznej emisji kart 
płatniczych.

...a zezwolenia dewizowe
Zarówno unijni wydawcy, jak również 

krajowi posiadacze „transgranicznych” 
kart płatniczych, zgodnie z prawem pol-
skim, nie są obarczeni żadnymi obowiąz-
kami prawno-dewizowymi. Oznacza to, że 
transgraniczna emisja kart płatniczych jest 
wolna od jakichkolwiek ograniczeń zwią-
zanych z koniecznością uzyskania zezwo-
lenia dewizowego.

...a ochrona danych osobowych
Zgodnie z polską Ustawą o ochronie 

danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 
transgraniczny przepływ danych osobo-
wych jest kwalifikowany jako specyficz-
ny typ ich przetwarzania, dozwolony je-
dynie w zakresie uregulowań ustawowych. 
Należy pamiętać, iż polski odbiorca usług 
finansowych zawierając umowę o kartę 
płatniczą z instytucją kredytową działa-
jącą w sposób transgraniczny, przekazu-
je jej swoje dane osobowe w charakterze 
ich dysponenta na zasadach określonych 
w prawie państwa siedziby administrato-
ra danych osobowych, jakim jest wydaw-
ca karty płatniczej.

Podobnie jak w przypadku ochrony 
konsumenckiej, wszystkie państwa człon-
kowskie UE wdrożyły do swoich systemów 
prawnych Dyrektywę 95/46/WE z 24 paź-
dziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania da-
nych osobowych i swobodnego przepły-
wu tych danych, co zapewnia podmiotom 
przekazującym swoje dane osobowe wy-
standaryzowany zakres bezpieczeństwa.

...a obowiązki sprawozdawcze wy-
dawcy

Instytucje kredytowe, które podejmują 
się transgranicznej oferty kart płatniczych, 
muszą pamiętać, iż będą posiadały w Pol-
sce określone obowiązki w zakresie spra-
wozdawczości. 

Wydawcy kart płatniczych muszą spo-
rządzać i przekazywać do NBP kwartalne 
raporty dotyczące prowadzonej działal-
ności w zakresie: a) rodzajów i numerów 
wyemitowanych kart płatniczych, b) ilo-
ści i wolumenu transakcji, c) danych do-
tyczących transakcji fraudowych. Raporty 
mogą być sporządzane w języku angiel-
skim i przesyłane do NBP drogą elektro-
niczną.

Dorota Dubyk, 
Prawnik w Kancelarii 

Baker &  McKenzie 
Gruszczyński i Wspólnicy sp. k., 
Grupa Bankowości i Finansów
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 Maria Woźnicka, Dr Marcin Idzik,  Pentor Research International 

Ile wyciągamy z kart płatniczych?
Trudno nie zauważyć dynamiki ryn-

ku i coraz pełniej realizowanych stan-
dardów europejskich w ramach płatności 
bezgotówkowych. Jednakże obecne proble-
my rozwoju tego rynku powodują znacz-
ne ograniczenia w wykorzystywaniu kart 
przez klientów, a także zawężenie możli-
wych do uzyskania przez banki celów biz-
nesowych.

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w Pol-
sce nastąpił ponad dwudziestodwukrotny 
wzrost liczby wyemitowanych kart kredy-
towych, dwu i półkrotny wzrost ogółu wy-
emitowanych kart. Czterokrotnie wzrosła 
liczba transakcji kartami, a pięciokrotnie 
ich wartość. Obecnie na rynku dostępne 
jest ponad dwukrotnie więcej bankomatów 
niż przed ośmioma laty, a liczba punktów 
handlowych akceptujących karty wzrosła 
o połowę. Przytoczone podstawowe para-
metry rynku zdecydowanie potwierdzają 
dynamiczny ilościowy rozwój rynku kart 
płatniczych w Polsce. 

Pomimo wysokiej dynamiki rynku, 
w dalszym ciągu pod względem wyko-
rzystania instrumentów kartowych Polska 
tkwi w erze płatności gotówkowych. Cień 
na rozwój rynku kładzie niewspółmiernie 
niska dynamika wzrostu liczby punktów 
akceptujących karty oraz niewiele wyż-
szy wzrost liczby bankomatów. W opo-
zycji do silnej akwizycji kart przez banki 
pozostaje rozwój infrastruktury sieci ak-
ceptantów. Niekorzystne tendencje obser-
wowane są w strukturze operacji wykonywa-
nych kartami. W latach 2003-2007 wartość 
płatności kartami wzrosła z 6 do 54 mld 
zł, natomiast transakcje bankomatowe ze 
103 do 209 mld zł. W tym okresie średnia 
wartość płatności kartami spadła ze 144 
do 117 zł, jednocześnie znacząco wzrosła 
średnia wartość transakcji w bankomatach  
- ze 269 do 343 zł. Zaprzecza to filozofii 
kart jako instrumentów płatniczych. 

Z punktu widzenia obecnych, jak i po-
tencjalnych użytkowników kart banko-
wych, ocena rynku także nie jest aż tak 
pozytywna, jak mogłoby wynikać z ilo-
ściowych statystyk dotyczących liczby 
wydanych kart, czy też wartości transak-
cji. Wśród konsumentów posiadających 
karty płatnicze, którzy stanowią obecnie 
38% Polaków w wieku 15 +, trudno mó-
wić o wykształconej kulturze korzystania 
z kart. Tymczasem dla banków korzysta-
nie przez klientów z kart bankowych ma 
wymierne efekty biznesowe. Dla klientów 
indywidualnych płatności bezgotówkowe 
to również konkretne korzyści – wygoda, 

oszczędność czasu, bezpieczeństwo i kon-
trola wydatków.

Dlaczego więc odsetek Polaków posia-
dających kartę bankową kształtuje się na 
poziomie ok., 38%? Co decyduje o tym, że 
zdecydowana większość posiada tylko jed-
ną kartę bankową, która zwyczajowo wy-
dawana jest przy założeniu konta i która 
wykorzystywana jest głównie do wypłat 
pieniędzy z bankomatów?

W świadomości klientów banków karta 
płatnicza w wachlarzu produktów banko-
wych zajmuje stosunkowo dalekie miejsce. 
Polacy wprawdzie przyzwyczaili się do po-
siadania kart w portfelu, lecz tylko nieliczni 
wykonali krok ku kompleksowemu korzy-
staniu z nich, jako instrumentu płatniczego 
o szerokim zastosowaniu. W transakcjach 
bezgotówkowych nadrzędną funkcją karty 
bankowej wciąż jest wypłacanie pieniędzy 
z bankomatu. Wyniki Audytu Bankowości 
Detalicznej potwierdzają spolaryzowane 
kierunki rozwoju rynku. Dla niemal 90% 
posiadaczy karta służy do wypłacania pie-
niędzy z bankomatów. Klienci masowi czę-
ściej korzystają z kart w celu wyciągnięcia 
pieniędzy z bankomatu niż zapłaty w skle-
pach. W 2008 r. tak jak w 2003 r. 66% po-
siadaczy kart płatniczych dokonuje wypłat 
w bankomatach raz na tydzień, bądź czę-
ściej. Dwukrotnie rzadziej w porównaniu 
do wypłat z bankomatów, Polacy płacą kar-
tami za zakupy w sklepach i niemal czte-
rokrotnie rzadziej dokonują płatności na 
stacjach benzynowych. Obecnie 32% po-
siadaczy kart płatniczych w ogóle nie wy-
konuje płatności kartami. 

Wprawdzie bankomaty są wciąż naj-
bardziej popularnym miejscem realizacji 
transakcji kartami płatniczymi, obserwu-
je się jednak kształtowanie kultury korzy-
stania z kart płatniczych. W stosunku do 
roku 2000, z 46% do 74% wzrósł odsetek 
korzystających choćby od czasu do czasu 
z kart do płatności w celu płatności w skle-
pach, z 0% do 11% odsetek korzystających 
z kart za granicą. W roku 2000, 34% po-
siadaczy kart opłacało nią do połowy war-
tości wszystkich zakupów realizowanych 
sklepach. Obecnie 55% posiadaczy kart ko-
rzysta z niej do opłacenia najmniej połowy 
wszystkich zakupów. 

Korzystanie z kart częstokroć związane 
jest także z licznymi problemami. Oprócz 
aspektów stricte psychologicznych (oba-
wa o bezpieczeństwo środków, wyobraże-
nie o braku kontroli nad wydatkami), prze-
szkodą w korzystaniu są również kwestie 

związane z momentem transakcji – od 
niekompetencji w użyciu (przez klienta, jak 
i sprzedawcę), przez ograniczoną możliwość 
stosowania kart, niedostępność czy awarie 
terminali, po minimalne kwoty transakcji. 
Wśród obaw często występuje wydłużony 
czas transakcji, obawa o zbyt małe środki na 
koncie, wysokie koszty korzystania z karty, 
możliwość płacenia tylko za zakupy reali-
zowane na wysokie kwoty, czy ogólny nie-
pokój towarzyszący transakcjom. 

Problemy związane z używaniem kart, 
począwszy od awarii bankomatów, kończąc 
na niesłusznym obciążeniu rachunku klien-
ta banku, zajmują wysokie pozycje, pomi-
jając kolejki, wśród wymienianych przez 
klientów kłopotów wynikających z korzy-
stania z usług banków. Problemem jest tak-
że swoista regionalizacja – brak termina-
li w placówkach handlowo-usługowych na 
obszarach wiejskich i peryferyjnych. 

Wśród klientów banków karty spotyka-
ją się z wieloma uprzedzeniami oraz oba-
wami. Podstawowy problem związany jest 
z relatywnie niskimi kompetencjami klien-
tów banków w zakresie korzystania z kart 
płatniczych. Wprawdzie karta, w szcze-
gólności kredytowa, wiąże się ze swo-
bodą wydatków, jednak zwłaszcza wśród 
nieposiadających kart panuje przeświad-
czenie o ryzyku związanym z jej korzysta-
niem. Ponadto ukształtowany został wize-
runek karty jako produktu bankowego dla 
osób lepiej usytuowanych, rozrzutnych, 
lekkomyślnych. 

Przedstawione powyżej dane pokazu-
ją rynek z perspektywy klienta masowego. 
W przypadku sektora klientów zamożnych 
(Audyt Klientów Zamożnych Pentor Re-
search International) widać, że są to oso-
by bardziej uświadomione, korzystające 
z różnorodnych produktów bankowych: 
86% posiada konto (vs 47% klientów ma-
sowych), z lokat terminowych korzysta 
29% (klientów masowych – 6%). Podob-
ną prawidłowość obserwujemy w przypad-
ku kart kredytowych - 39% klientów za-
możnych posiada w portfelu przynajmniej 
jedną kartę kredytową (6% klientów maso-
wych). Większy zatem potencjał ilościowy 
tkwi w kliencie masowym, którego trzeba 
jednak nauczyć funkcjonalności, zwiększa-
jąc częstotliwość użycia karty w celach za-

czytaj dalej na stronie 294
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kupowych do akceptacji transakcji karta-
mi płatniczymi. 

Rynek bankowy rozwija się, klienci 
banków nie mają już do dyspozycji tylko 
karty debetowej czy kredytowej. W zależ-
ności od potrzeb oraz stopnia uświado-
mienia bankowego, klienci mogą korzystać 
już z takich rozwiązań jak Cashback, kar-
ty wirtualne, bezstykowe czy w przyszło-
ści karty typu Combi. Jednakże, aby rynek 
polski rozwijał się prawidłowo, klienci mu-
szą odejść od transakcji gotówkowych z wyko-

rzystaniem kart płatniczych w stronę płatno-
ści bezgotówkowych w prawdziwym tego 
słowa znaczeniu. Niemałą rolę mają tu-
taj do odegrania instytucje finansowe, któ-
re oprócz oferowania nowych produktów, 
muszą przekonać swoich obecnych i przy-
szłych klientów do bardziej świadomego ko-
rzystania z usług bankowych. W opozycji do 
rozwoju rynku pozostają jednak niektóre 
działania banków, wśród których wskazać 
należy na selektywną lokalizacją bankoma-
tów i brak promowania terminali POS w 
placówkach handlowo-usługowych zloka-
lizowanych na obszarach wiejskich i peryfe-
ryjnych, rezygnację z rozbudowy sieci placó-

wek na obszarach o niskiej sile nabywczej, 
zamykanie placówek bankowych na tere-
nach wiejskich i peryferyjnych.

Maria Woźnicka, 
Senior Research Executive, 

Dr Marcin Idzik, 
Associate Director, 

Pentor Research International

Dane pochodzą z badań Pentor Research 
International: Audyt Bankowości Detalicznej 
(N=9159, I-IX 2008) Audyt Bankowości Klien-
tów Zamożnych (N=1005, VIII-XI 2008) oraz 
z publikacji Narodowego Banku Polskiego.

 Maria Woźnicka, Dr Marcin Idzik,  Pentor Research International 

 Tomasz Marszał, Comarch SA 

Elektroniczne faktury i usługi EBPP/EIPP na platformie iFIN24

Proces eliminacji gotówki z życia prze-
ciętnego konsumenta toczy się w różnym 
tempie w dwóch głównych obszarach. 
Pierwszym z nich jest ułatwianie klientom 
codziennych zakupów towarów i usług – 
oczywiście poza zakupami w przestrzeni 
wirtualnej. W tym obszarze dominującą 
formą płatności są karty płatnicze, a inne 
eksperymenty technologiczne nie mają na 
razie szansy zagrozić pozycji kart. W nie-
których kanałach sprzedaży transakcje bez-
gotówkowe już przewyższyły pod wzglę-
dem liczby i wartości transakcje z udziałem 
gotówki.

Drugim obszarem eliminacji gotówki 
z masowego obrotu są płatności cyklicz-
ne, które powstają w wyniku długoter-
minowych umów z dostawcami mediów, 
usług telekomunikacyjnych czy ubezpie-
czycielami na życie. Tu  nadal dominują 
tradycyjne, papierowe, przesyłane pocztą 
faktury, które większość klientów detalicz-
nych opłaca na poczcie lub w specjalistycz-
nych punktach. Mając w ręku papierową 
fakturę można też skorzystać z usług do-

stępnych w kasach supermarketów i ure-
gulować należności przy okazji płacenia 
za zakupy. Elektroniczne alternatywy, wy-
korzystywane głównie przez użytkowni-
ków bankowości internetowej to przele-
wy i zlecenia stałe, ale nie eliminują one 
konieczności przesyłania papierowych do-
kumentów, co jest dla wystawców źródłem 
niebagatelnych kosztów.

Mniejszą niż oczekiwano popularno-
ścią cieszy się polecenie zapłaty, o czym 
świadczy choćby to, iż nie wszystkie syste-
my bankowości internetowej oferują peł-
ną funkcjonalność w tym zakresie. Przy-
czyny słabego rozwoju polecenia zapłaty 
są przedmiotem dyskusji. 

Wśród powodów można wymienić 
wciąż niską penetrację usług bankowych 
i ograniczony zasięg Internetu. Nie bez 
znaczenia jest też konserwatywne podej-
ście konsumentów do mechanizmów au-
tomatyzujących płatności. Wielu poten-
cjalnych użytkowników polecenia zapłaty 
wskazuje na poczucie utraty kontroli nad 
procesem opłacania rachunków i faktur 
(np.: co będzie jeżeli nieuczciwy wystaw-
ca przyśle zawyżoną fakturę?) oraz na wąt-
pliwości związane ze stanem prawnym do-
kumentów elektronicznych (np.: czy urząd 
skarbowy uzna prawo do korzystania z ulgi 
związanej z dostępem do Internetu?). Te 
przykłady wskazują na konieczność sto-
sowania lepszych kampanii informacyj-
nych, adresujących obawy klientów, gdyż 
samo podkreślanie zalet po prostu nie wy-
starcza.

Na tle wymienionych instrumentów 
warto wyróżnić usługi Electronic Bill/In-
voice Presentment and Payment (EBPP/
EIPP). Polegają one na zastąpieniu papiero-
wej faktury dokumentem elektronicznym, 
udostępnieniu go klientowi za pośrednic-

twem sieci Internet i umożliwieniu wygod-
nego opłacenia za pomocą elektronicznych 
instrumentów płatniczych. Są jednocześnie 
pozbawione wady polecenia zapłaty, gene-
rującej opisaną wcześniej mentalną barie-
rę u użytkowników.

Najważniejszą z korzyści wynikają-
cych ze stosowania usług EBPP dla klien-
ta jest wygoda. Nawet użytkownicy banko-
wości internetowej, zlecający dotychczas 
tym kanałem wszystkie polecenia przele-
wu, docenią korzyści wynikające z integra-
cji sposobu dostarczania faktury i sposo-
bu jej opłacania. Ta wygoda wynika przede 
wszystkim z braku konieczności przepisy-
wania danych z faktury do systemu banko-
wości internetowej, z zebrania wszystkich 
faktur elektronicznych w jednym miejscu 
i z możliwości otrzymywania wygodnych 
powiadomień (e-mail, SMS) np. o nowych 
fakturach. Możliwe jest też udostępnianie 
użytkownikom bardziej zaawansowanych 
funkcjonalności (które będą oferowane 
prawdopodobnie tylko w wybranych sys-
temach bankowości internetowej), takich 
jak możliwość opłacenia wszystkich nie-
zapłaconych faktur jedną dyspozycją czy 
zdefiniowania dyspozycji automatyczne-
go regulowania faktur od określonego wy-
stawcy, jeżeli ich wartość nie przekracza 
określonej kwoty. 

Wielu z wypowiadających się na te-
mat EBPP wśród korzyści dla klientów na 
pierwszym miejscu wymienia oszczędno-
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ści związane z minimalnymi (lub żadny-
mi) opłatami za regulowanie płatności na 
podstawie faktur elektronicznych. Istot-
nie – w porównaniu z tradycyjnym opła-
caniem papierowych faktur w okienku 
pocztowym (i w większości innych fizycz-
nych punktów pobierania opłat) EBPP daje 
niebagatelną oszczędność. Sądzę jednak, 
że potencjalnymi klientami usług EBPP są 
raczej świadomi internauci, najprawdopo-
dobniej już teraz korzystający z bankowości 
internetowej. Droga dochodzenia większo-
ści z nich do akceptacji zaawansowanych 
usług finansowych w Internecie – a za ta-
kie należy uznać EBPP/EIPP – wiedzie od 
korzystania z podstawowych usług elek-
tronicznych (www, poczta elektroniczna), 
przez prostsze usługi finansowe w przestrze-
ni wirtualnej (dostęp do rachunku) i – naj-
częściej – zakupy przez Internet powiązane 
z regulowaniem płatności przy użyciu elek-
tronicznych instrumentów płatniczych. 
Dla użytkowników, którzy swobodnie ko-
rzystają z takich usług oszczędność kosz-
tów nie jest już tak wyraźna i nie będzie 
przesądzać o popularności EBPP. 

 Tomasz Marszał, Comarch SA 

Na stosowaniu EBPP zyskują również 
wystawcy faktur. Zasadne jest oczekiwanie 
lepszej terminowości spływu należności od 
klientów i skrócenie czasu przepływu in-
formacji. Najważniejszą korzyścią dla wy-
stawcy jest jednak ogromną oszczędność 
związaną ze zmniejszeniem liczby papiero-
wych faktur. Elektroniczna faktura to mniej 
zadrukowanego papieru, niższe koszty wy-
słania dokumentu do odbiorcy, gwarancja 
dotarcia dokumentu do celu i niższe kosz-
ty rekoncyliacji wpłat, nie wspominając już 
o przychylnym spojrzeniu osób zatroskanych 
o przyszłość środowiska naturalnego.

Banki teoretycznie mogą oferować 
usługi EBPP samodzielnie. Ze względu 
na mnogość wystawców faktur i koniecz-
ność zgromadzenia wielu z nich w jed-
nej usłudze, by efekt skali spowodował, 
że całe przedsięwzięcie będzie opłacal-
ne, jedyną sensowną drogą jest korzysta-
nie z zewnętrznych, otwartych (akceptu-
jących wielu uczestników z każdej grupy) 
platform EBPP. Jedną z nich stanowią roz-
wiązania oferowane przez iFIN24. Bazu-
ją one na dziesięcioletnim doświadczeniu 
Comarch S.A. w implementacji komplet-
nych instalacji typu EDI. Platforma ECOD 
(Elektroniczne Centrum Obsługi Doku-

mentów) uruchomiona w 2001 roku ob-
sługuje aktualnie ponad 85% ruchu EDI 
w Polsce. Połączenie pozycji ECOD na 
rynku B2B z zaletami systemu Comarch 
Internet Banking, którego używają zarów-
no duże firmy (potencjalni wystawcy elek-
tronicznych faktur) jak i klienci detaliczni 
(płatnicy) daje narzędzie pozwalające ban-
kom i wystawcom na stosunkowo proste 
i pozbawione ryzyka rozpoczęcie świad-
czenia nowoczesnych usług w zakresie 
płatności bezgotówkowych. Kryzys finan-
sowy i związane z nim perturbacje praw-
dopodobnie zmuszą wielu masowych wy-
stawców faktur do szukania oszczędności, 
a eliminacja papierowego obrotu dokumen-
tów jest jedną z łatwiejszych form oszczęd-
ności. Rok 2009 może więc być przełomo-
wym dla rynku EBPP w Polsce. 

Tomasz Marszał
Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, 

Comarch S.A.
Członek Rady Nadzorczej,

iFIN24 S.A.

 Tomasz Marszał, Comarch SA 

Przekonać do nienamacalnego
Płatności bezgotówkowe w mediach w roku 2008

Polski sposób myślenia o gotówce 
zmienia się. Płatności bezgotówkowe dają 
poczucie zasobności, a wygodą kuszą na-
wet najbardziej opornych. Banki czują tę 
niszę, a media w promocji takich rozwią-
zań są dla nich więcej niż prawą ręką.

Statystyka nie kłamie. Na jedną kartę 
płatniczą w Polsce przypada zaledwie kil-

kanaście płatności na rok! Jesteśmy szarym 
końcem Europy. Po drugie, niby ekscytuje-
my się 8, 9, 10 milionami wydanych kart, 
zapominamy jednak, że znaczny procent 
społeczeństwa w ogóle nie korzysta z usług 
bankowych, co dopiero mówić o takich 
abstrakcjach jak płatność bezgotówkowa. 
Banki robią co mogą, by ten trend zmie-
nić. I to widać. Dzięki ich działaniom, kli-
mat medialny przyjmuje formę nieustan-
nej promocji plastikowych pieniędzy a ich 
przekaz daje się streścić w jednym zdaniu: 
„Rodacy! Nie ma się czego bać!”.

Co miesiąc inna karta?
Obraz oferty bankowej w mediach 

jest o tyle specyficzny, że można nią od-
mierzać czas. Banki należą do najbardziej 
dynamicznych pod tym względem pod-
miotów na rynku i praktycznie w każdym 
miesiącu można oczekiwać pojawienia się 
bardzo konkretnej oferty. Analogicznie na 
przestrzeni ostatniego roku ma się sprawa 
z płatnościami bezgotówkowymi. Polskie 
społeczeństwo stopniowo, acz systema-
tycznie i z uporem, bogaci się, w związku 
z czym popularność tej formy transakcji 
systematycznie rośnie. Banki doskona-

le wyczuwają tę rodzącą się niszę i – pa-
trząc na to, co dzieje się w mediach – eks-
ploatują ją aż furczy! Jeżeli nadarza się po 
temu okazja – tym lepiej. Na wiosnę mo-
żemy więc poczytać o stosownych kredy-
tach wielkanocnych, latem obserwujemy 
prawdziwą erupcję propozycji wakacyj-
nych (od kart dla dzieci wybierających się 
na kolonie i obozy poprzez najprzeróżniej-
sze plastiki dla szeregowych turystów). Je-
sień zdominowana jest ofertą dla studen-
tów, a koniec roku upływa pod znakiem 
kart świątecznych. 

Przestrzeń prasowa pracuje wyraźnie 
pod dyktando owego specyficznego ze-
gara. W jej obrębie dostrzegamy głów-
nie dwa rodzaje doniesień. Pierwszy typ 
to promocja samej karty, niekiedy opar-
ta – niemal słowo w słowo – o informacje 
prasowe wypływające z centrali banków. 
Czytelnicze oko na dodatek cieszy zazwy-
czaj barwne zdjęcie połyskującej plastiko-
wej powierzchni proponowanego produktu. 
Drugi rodzaj informacji jest bardziej ogólny 
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 Tomasz Kozłowski, PRESS-SERVICE

i zazwyczaj anonsowany jest tytułem z ga-
tunku „wybierz najlepszą kartę”. W tego ro-
dzaju materiałach widzimy stosowne zesta-
wienia, rankingi, porównania a tekst ma 
charakter częściowo instruktażowy. 

Jak sprinter w ciężkich butach
Stykając się z przekazem medialnym, 

artykuł po artykule, notka po notce, dojść 
można do wniosku, że mamy do czynienia 
przede wszystkim z promowaniem okre-
ślonej oferty. Jeżeli jednak na przestrzeń 
tę spojrzeć z lotu ptaka, wnet okaże się, 
że media doskonale ilustrują pewne istot-
ne przemiany. Sposób myślenia Polaków 
o pieniądzach ewoluuje. Powolutku za-
czynamy myśleć o zasobach jako o środ-
kach, nie zaś jako o celu samym w sobie. 
Obraz polskiego społeczeństwa, jaki wy-
łania się z analizy płatności bezgotówko-
wych przypomina sprintera obutego w wy-
jątkowo ciężkie obuwie. Gonimy Europę, 
jednak w pogoni tej hamuje nas kotwica 
w postaci starszej generacji, przyzwycza-
jeń, obaw przed płaceniem „czymś, czego 

nie ma” itp. Zaobserwować można w me-
diach promowanie życia wygodniejszego, 
szybszego, bardziej elastycznego, „życia na 
kredyt”. „Przyszłość życia na kartę” (Bank), 
„Plastik wypiera papier” (Dziennik), „Kar-
ta płatnicza dla dziecka” (Polska) czy inne 
tego rodzaju tytuły świadczą bardzo do-
brze na rzecz tezy o sprinterze. Z drugiej 
jednak strony mamy teksty wspierające 
tezę o zakotwiczeniu i obawach bardziej 
tradycyjnej części społeczeństwa. Są to ar-
tykuły spod znaku „ABC karty kredytowej”, 
gdzie dosłownie zdanie po zdaniu tłuma-
czy się czytelnikowi czym w ogóle jest płat-
ność bezgotówkowa, jak to jest, że płacąc za 
zakupy zaciąga się kredyt w banku i w ogó-
le „z czym to się je”. Prasa regionalna lubi 

też zastanawiać co jest lepsze – karta kre-
dytowa, czy kredyt gotówkowy, ostrzega 
przez niebezpieczeństwami związanymi 
z użytkowaniem, czy wręcz „pułapkach” 
czyhających na Bogu ducha winnych ma-
luczkich. Tego rodzaju „elementarze” znaj-
dujemy przede wszystkim w prasie regional-
nej i tabloidowej, która, jeśli chodzi o finanse, 
zazwyczaj specjalizuje się w przekładaniu na 
polski tego, o czym tytuły ogólnopolskie do-
noszą na bieżąco. Obserwując działalność 
prasy regionalnej oddać jej należy, że re-
alizuje twardy, pozytywistyczny postu-
lat pracy u podstaw. Faktycznie stara się 
ona wychować świadomego konsumen-
ta i przekonać do łatwiejszych rozwiązań 
nawet największy „beton”, dla którego naj-
pewniejszym rozwiązaniem problemów fi-
nansowych są oszczędności ze skarpety. 

Bank pod rękę z…
Ciekawym wykwitem w działaniach 

promujących rozwiązania bezgotówkowe 
jest wykorzystanie co-brandingu. Co rusz 
możemy przeczytać o wysypie kart kre-
dytowych sygnowanych znakiem ban-
ku i innej współpracującej z nim insty-

tucji. O tym, że nawet Żabka, Carrefour 
czy Kaufland mogą pochwalić się własną 
kartą wiadomo nie od dziś. Media do-
noszą o promocjach związanym z użyt-
kowaniem tego rodzaju produktów, ra-
batach, obniżkach, punktach, nagrodach, 
konkursach… 

Ale i o innych działaniach jest głośno. 
Niektóre świadczyć mogą o wręcz despe-
rackich próbach zachęcenia klienta. Du-
żym echem w mediach odbiła się akcja 
Polbanku „Polbank dzieciom”. Część do-
chodów bank przekazywał na dzieci do-
tknięte chorobą nowotworową, a informo-
wał o tym wizerunek chorej dziewczynki 
umieszczony na karcie kredytowej – gest 

ten podzielił środowisko i wciągnął do dys-
kusji autorytety etyczne. Są to rzecz jasna 
wyjątki, o wysiłkach branży nieustannie in-
formują jednak tytuły specjalistyczne, w któ-
rych non stop czytać możemy o nowych roz-
wiązaniach reklamowych. 

Złoto, platyna, czerń
Podnoszący się poziom zarobków Pola-

ka-przeciętniaka uruchomił konsumpcyj-
ny kołowrót. Polacy polubili kupowanie, 
lubią czuć się majętni. Banki czują kryją-
cy się tu potencjał rynkowy, skutkiem cze-
go opuszczają progi, za którymi czeka na 
polaków klub bankowości elitarnej, z oso-
bistymi doradcami, szerokim wachlarzem 
produktów finansowych itp. Złote karty 
stały się bardziej powszechne. I choćby na 
tym już polu obserwujemy zalew materia-
łów medialnych relacjonujących to zjawi-
sko. Z jednej strony widoczne są doniesie-
nia informujące o wyścigach bankowców 
w oferowaniu coraz to lepszych warun-
ków i coraz to niższych wymogów zezwa-
lających na otrzymanie plastikowego złota. 
Z drugiej – jak by to określił klasyk Thorste-
in Veblen – prawdziwa „klasa próżniacza” 
dąży do oddzielenia się od aspirującej do 
jej grona większości i żąda miast „spospo-
liciałego” złota – platyny. A jeżeli i platyna 
wyda się za mało platynowa, można skusić 
się na głęboką czerń projektowaną przez 
włoskich kreatorów i oferującą nieograni-
czony limit (rozwiązanie Noble Banku). 

Kończąc wątek obecności kart płatni-
czych w mediach - można przypuszczać, że 
ten rodzaj oferty dopiero wkracza w swój 
złoty wiek. Pamiętajmy, że pomimo entu-
zjazmu tych, którzy przekonali się do kar-
ty, pozostaje do zagospodarowania jeszcze 
spore pole nieprzekonanych. O nich, tak 
jak w kampanii wyborczej, toczyć się bę-
dzie najbardziej zacięty bój, dlatego liczba 
nowatorskich rozwiązań, oferty co-bran-
dingowej itd. nie będzie maleć. Karty nie-
uchronnie zbliżają się w stronę obowią-
zującego standardu, zanim jednak tak się 
stanie media odegrają na tym polu bardzo 
aktywną rolę. Stanowią one solidne wspar-
cie dla działań marketingowych i jeśli do-
czekamy się za parę lat niemałej rzeszy 
świadomych klientów bez uprzedzeń ko-
rzystających z plastikowych rozwiązań – 
to właśnie dzięki mediom, a nie samym re-
klamom, zawdzięczać będziemy taki stan 
rzeczy. 

Tomasz Kozłowski
Analityk mediów, 

Dział Raportów Medialnych, 
PRESS-SERVICE 

Monitoring Mediów sp. z o. o.

Pamiętajmy, że pomimo entuzjazmu tych, 
którzy przekonali się do karty, pozostaje do za-
gospodarowania jeszcze spore pole nieprzeko-
nanych. O nich, tak jak w kampanii wyborczej, 
toczyć się będzie najbardziej zacięty bój, dla-
tego liczba nowatorskich rozwiązań, oferty co-
brandingowej itd. nie będzie maleć. Karty nie-
uchronnie zbliżają się w stronę obowiązującego 
standardu, zanim jednak tak się stanie media 
odegrają na tym polu bardzo aktywną rolę.
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Niewielu użytkowników kart zdaje so-
bie sprawę, że karta płatnicza jest najbez-
pieczniejszym sposobem zapłaty za towa-
ru kupowane na aukcjach i w Internecie. 
Jeśli dokonane zamówienie z jakiegokol-
wiek powodu do nas nie dotrze bez pro-
blemy uzyskamy zwrot pieniędzy. 

Handel to jedno z najważniejszych za-
stosowań Internetu. Każdego dnia w sie-
ci sprzedaje się setki tysięcy przedmiotów. 
Ogromną popularnością cieszą się szcze-
gólnie internetowe serwisu aukcyjne, nie-
zwykle często wykorzystywane przez 
internautów. Ogromny sukces odniósł naj-
większy serwis aukcyjny na świecie eBay, 
a na naszym rynku serwis Allegro.

Wielkie serwisy aukcyjne, w których 
dokonuje się milionów transakcji wyma-
gają także sprawnego systemu płatno-
ści, tak by kupujący mógł w szybki i łatwy 
sposób dostarczyć sprzedającemu należną 
mu zapłatę. W tym celu zostały stworzo-
ne systemy płatności internetowych takie 
jak PayPal czy PayU, wykorzystuje się tak-
że zwykłe przelewy krajowe. Jednak ciągle 
aby wygodnie kupować towary na aukcjach 
zagranicznych niezbędne jest posiadanie 
karty płatniczej. 

Jednak okazuje się, że kartą najlepiej 
płacić za wszystkie zakupy dokonywa-
ne w Internecie. Jeśli okaże się, że kupi-
liśmy towar od oszusta, to wykonanego 
przelewu nie da się cofnąć. Można nato-
miast reklamować w takiej sytuacji trans-
akcję kartową. Bank po rozpatrzeniu re-
klamacji zwróci pieniądze pobrane z karty, 
jednocześnie odbierając kwotę przekazaną 
naszemu kontrahentowi. 

Z chargebackiem na zakupy 
Insynuacją zapewniającą bezpieczeń-

stwo transakcji kartowych wykonanych 
w Internecie jest chargeback (co można 
przetłumaczyć jako „obciążenie zwrot-
ne”). Konstrukcja chargeback wiąże się 
z ogólnym założeniem nieodwołalno-
ści transakcji wykonanej kartą płatniczą. 
Jednak, już w początkowej fazie funkcjo-
nowania kart zauważono, że w pewnych 
sytuacjach nieodwołalność transakcji po-
woduje pokrzywdzenie posiadacza kar-
ty. Dzieje się tak na przykład, gdy klient 
w ogóle nie otrzymuje towaru lub usługi, 
choć za niego zapłacił lub gdy zapłata za 
ten sam towar została dokonana dwa razy. 
Gdyby bezwzględnie zastosować zasadę 
nieodwołalności transakcji, wtedy klient 
mógłby jednie wystąpić do sądu przeciw-
ko sprzedawcy, o zwrot wpłaconych pie-
niędzy lub wykonanie zobowiązania. Tak 
dzieje się obecnie w sytuacji, gdy płatności 
za towar dokonaliśmy przelewem.

Co wiec miał zrobić klient banku, któ-
ry zapłacił kartą za bukiet róż zamówiony 
na drugim końcu Stanów Zjednoczonych, 
gdy ten nie został doręczony? Czy miał kie-
rować sprawę do sądu? I w jakim miejscu 
miał to zrobić - w swoim miejscu zamiesz-
kania, a może tam, gdzie kwiaty miały być 
doręczone, a może w miejscu siedziby kon-
trahenta?  Te problemy spowodowały, że 
w systemie płatniczym pojawiła się insty-
tucja chargeback, pozwalająca na odwoła-
nie raz dokonanej płatności. Oczywiście 
funkcjonowanie chargeback jest bardziej 
skomplikowane, bowiem jego zastosowa-
nie nie odwołuje pierwotnej płatności, lecz 
zgodnie ze swoją nazwą (obciążenie zwrot-
ne) powoduje pojawianie się nowej płat-
ności, która posiada przeciwne strony, niż 
płatność pierwotna. Po skutecznym zakoń-
czeniu całej procedury tan rozliczeń po-
między podmiotami jest zatem taki, jakby 
pierwotna transakcja nie miała miejsca. 

Lek na całe zło
Oczywiście chargeback bywa naduży-

wany, choć w Polsce póki co zdarza się 
rzadko. Na przykład szczególnie narażo-
ne na chargeback są biura podróży. Jeśli 
klient jest niezadowolony z wczasów lub 
wycieczki na które się wybrał, a zapłacił za 
nie kartą, to zamiast procesować się z biu-
rem w sądzie lub stosować inną procedurę 
konsumencką, składa reklamację transak-
cji u swojego wydawcę karty. Rozpoczyna 
w ten sposób chargeback powołując się na 
niedostarczenie opłaconej kartą usługi. Je-
śli jest w stanie udowodnić, że wczasy nie 
były tymi za które zapłacił (otrzymał pokój 

hotelowy o niższym standardzie, brak było 
niektórych punktów programu) to charge-
back jest skuteczny i klient otrzymuje w ten 
sposób zwrot swoich pieniędzy. Klienci do-
skonale o tym wiedza i chętnie z prawa do 
chargeback korzystają. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przy-
padku upadku przedsiębiorstwa, które 
przyjmowało od swoich klientów płatno-
ści kartami. Jeśli firma zdołała przyjąć od 
klientów pieniądze, a nie dostarczyła nie-
którym z nich usług lub towarów, to mogą 
oni skorzystać z chargeback. Jeśli jednak 
firma upadła i jej majątek nie pozwala na 
zaspokojenie roszczeń wobec wierzycie-
li, wtedy koszty takiego rozwiązania pono-
si centrum rozliczeniowe obsługujące da-
nego przedsiębiorcę. Taka sytuacja miała 
miejsce w przypadku linii lotniczej AirPo-
lonia i inych linii lotniczych, których klien-
ci otrzymali zwrot pieniędzy za bilety dzię-
ki chargebackowi. 

Czym płacić?
Do dokonywania płatności na Allegro 

lub eBayu konieczne jest posiadanie kar-
ty pozwalającej na płatności w Internecie. 
Może to być dowolna wypukła karta kre-
dytowa lub karta płaska, która może być 
wykorzystywana w Internecie. Karty wy-
pukłe to najczęściej karty kredytowe lub 
obciążeniowe. Takie karty są dostępne dla 
osób posiadających stałe dochody, choć 
banki oferują ja na przykład także studen-
tom. Pozostałe osoby mogą płacić w Inter-
necie kartami wirtualnymi (karty debeto-
we służące tylko do płatności w Internecie) 
lub kartami elektronicznymi z uruchomio-
na możliwością płatności na odległość. Do 
płatności można także wykorzystać karty 
przedpłacone, oferowane m.in. przez ING 
Bank Śląski i Bank Zachodni WBK. Takie 
karty szczególnie można polecić młodym 
ludziom, którzy chcieliby mieć możliwość 
płacenia za towary kupowane przez Inter-
net. Karty przedpłacone oferowane przez 
BZ WBK są oferowane w formie pieniądza 
elektronicznego, dlatego młody człowiek 
może stać się posiadaczem karty bez pod-
pisywania umowy, a co za tym idzie - bez 
konieczności posiadania zgody rodziców.

Karol Żwiruk, 
twórca serwisu KartyOnLine.pl

Zakupy w Internecie: Karta najbezpieczniejsza
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Bezpieczny podpis elektroniczny w praktyce 
Banku Pocztowego

Ustawa o podpisie elektronicznym zosta-
ła uchwalona 18 września 2001 (Dz.U. z 2001 
r. Nr 130, Poz. 1450) i weszła w życie po upły-
wie kolejnych dziewięciu miesięcy. W tam-
tym czasie liczne były opinie, że oto nastąpi 
rewolucja, a ustawa odegra w Polsce kluczową 
rolę w rozwoju e-gospodarki , e-urzędów i e-
państwa. W Ustawie w szczególności zawar-
to definicję podpisu (w tym tzw. bezpieczne-
go podpisu elektronicznego), skutki prawne 
jego stosowania oraz zasady funkcjonowa-
nia i nadzoru podmiotów świadczących 
usługi certyfikacyjne. Ustawa zdefiniowała 
również oświadczenie woli w postaci elek-
tronicznej i zrównała je, jeżeli jego złożenie 
nastąpiło z użyciem bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego przy po-
mocy ważnego kwalifikowanego certyfika-
tu, z formą pisemną. 

Z perspektywy 6 lat możemy stwier-
dzić, że podpis elektroniczny w kształcie 
określonym przez ustawodawcę w 2001r. 
nie zyskał masowej popularności. Przede 
wszystkim zadecydował o tym brak ak-
tywności państwa w zakresie popularyza-
cji rozwiązania, bowiem w ślad za ustawą 
o podpisie elektronicznym nie powsta-
wały szybko dalsze regulacje określające 
procedury i standardy wymiany elektro-
nicznych dokumentów z urzędami pu-
blicznymi. Wszystko to spowodowało 
kompletny brak zainteresowania podpi-
sem użytkowników prywatnych. Z drugiej 
strony bardzo wysoka cena samego certy-
fikatu kwalifikowanego i brak racjonalne-
go modelu biznesowego sprawiły, że pod-
mioty potencjalnie zainteresowane, jak np. 
banki, mimo większego ryzyka prawnego 
wolały wdrożyć inne, tańsze modele tech-
niczne i prawne potwierdzania tożsamości 
klientów i zlecanych przez nich dyspozy-
cji (np. różnorakie karty kodów, certyfika-
ty cyfrowe czy kody SMS). Tym bardziej, 
że ustawodawca nie określił jasno standar-
du technicznego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, przez co w praktyce każdy 
z podmiotów certyfikujących oferuje wła-
sne rozwiązanie.

W Banku Pocztowym od lat obserwu-
jemy „zmagania” rynku z podpisem elek-
tronicznym i postanowiliśmy wykorzystać 
możliwości, które daje nam aktualnie obo-
wiązująca ustawa. Dlatego Bank Poczto-
wy jako pierwszy na rynku wykorzystał na 
masową skalę podpis elektroniczny do za-
wierania umów z klientami. Bezpieczny 
podpis elektroniczny weryfikowany przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest 
wykorzystywany w pierwszym interneto-
wym sklepie z lokatami (www.lokaty-onli-
ne.pl) oraz w procesie sprzedaży kredytów 
gotówkowych. 

Klient wypełnia wniosek o wybraną lo-
katę i otrzymuje od banku indywidualny 
rachunek wpłaty, na który zleca (zazwy-
czaj elektronicznie) przelew z dowolnego 
banku. Bank Pocztowy weryfikuje wnio-
sek z danymi nadawcy przelewu i zakłada 
lokatę. Jako potwierdzenie zawarcia umo-
wy i założenia lokaty bank przesyła klien-
towi na podany we wniosku adres email 
umowę podpisaną bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym cer-
tyfikatem kwalifikowanym. Po zakończe-
niu lokaty środki automatycznie wracają na 
konto klienta, z którego zlecił on przelew. 
Ta forma zawierania umowy to najszybszy 
i najwygodniejszy dla klienta sposób zało-
żenia lokaty w innym banku, bez wycho-
dzenia z domu. 

Kolejne rozwiązanie wykorzystujące 
bezpieczny podpis elektronicznego znaleź-
liśmy poza obszarem wirtualnym, w - wyda-
wałoby się - tradycyjnym procesie zawiera-
nia umów o kredyt gotówkowy w urzędach 
pocztowych. Projekt nowego kredytu „raz 
dwa” od samego początku zakładał szyb-
kość procesu i redukcję kosztów. Dlate-
go zbudowaliśmy proces, w którym klient 
przy okienku pocztowym składa wnio-
sek i od razu otrzymuje decyzję kredyto-
wą, wydruk umowy oraz (po podpisaniu 
umowy) pieniądze. Największym novum 
w tym procesie jest to, że umowa kredy-
towa jest podpisywana przez pracownika 
Banku Pocztowego bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym. Jednocześnie z za-
warciem umowy kredytowej, bank udo-
stępnia klientowi stały dostęp on line do 
jego umowy podpisanej elektronicznie 
przez Bank Pocztowy. Wdrożenie rozwią-
zania pozwoliło na usprawnienie całego 
procesu oraz obniżenie kosztów. 

Do obsługi ww. rozwiązań zbudowali-
śmy własny system typu klient-serwer, ba-

zujący na technologii dostarczanej przez 
Krajową Izbę Rozliczeniową. System ten 
świadczy usługę podpisu dla wielu syste-
mów wewnętrznych banku. Polega ona 
na wygenerowaniu odpowiedniego doku-
mentu zawierającego w treści dane osoby, 
która podpisuje ten dokument, a następ-
nie przesłaniu z serwera podpisu na sta-
cję roboczą do aplikacji klienckiej w celu 
zdalnego zweryfikowania i podpisania 
przez pracownika banku. Dzięki zastoso-
waniu tego typu technologii wzrasta wy-
dajność obsługi klienta, a klient może sko-
rzystać z naszych produktów z dogodnego 
dla niego miejsca. Cały proces jest maksy-
malnie zautomatyzowany - na tyle, na ile 
pozwala na to polskie prawo. Cała proce-
dura od wygenerowania do przesłania na 
serwer podpisanego dokumentu trwa oko-
ło minuty, dzięki czemu mamy możliwość 
bardzo szybkiej obsługi klientów. Kwalifi-
kowany podpis elektroniczny będzie wy-
korzystywany przez Bank Pocztowy coraz 
szerzej, ponieważ chcemy wykorzystać po-
tencjał, jaki niesie ze sobą to rozwiązanie 
technologiczne.

Możemy zadać sobie pytanie „Czy 
podpis elektroniczny jest potrzebny każ-
demu?” Pozornie ma wartość tylko dla za-
awansowanych użytkowników Internetu, ale 

 Piotr Kamiński, Arkadiusz Sikorski, Bank Pocztowy
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wyobraźmy sobie, o ile sprawniejsza i tańsza 
(bez stosów papieru) byłaby obsługa w urzę-
dzie lub w banku, gdyby każdy wczytywał 
jedynie kartę, jako elektroniczny dokument, 
i na tej podstawie był identyfikowany, bez 
potrzeby wypełniania po raz kolejny tych 
samych formularzy. Na razie możemy o tym 
jedynie pomarzyć.

Faktycznie to podmioty państwowe są 
potencjalnie największymi beneficjenta-
mi wdrożenia elektronicznego obiegu do-
kumentów. To państwo powinno określić 

standard „elektronicznego dokumentu toż-
samości”. To podmiot działający w imieniu 
państwa powinien potwierdzać autentycz-
ność złożonego podpisu. Istnieje tu bar-
dzo duże pole współpracy pomiędzy wy-
dawcami „elektronicznych dokumentów 
tożsamości” a bankami i operatorami te-
lefonii komórkowej. Podmioty te udostęp-
niają klientom miliony kart, coraz częściej 
z chipem elektronicznym. Same są rów-
nież zainteresowane stosowaniem takich 
rozwiązań, które zwiększają pewność obrotu 
i zawieranych umów na odległość. Dlaczego 
nie wykorzystać tej synergii i nie umieścić 

na tych kartach kolejnej aplikacji – „wirtu-
alnego dokumentu tożsamości”? Oczywi-
ście przyszłością jest dokument tożsamości, 
zawierający dane biometryczne i podpis elek-
troniczny. Pytanie, jak odległa jest ta przy-
szłość i czy nie można osiągnąć tego sa-
mego taniej i szybciej? A może wtedy to 
państwo będzie sprzedawało bankom miej-
sce na swoim chipie?

Piotr Kamiński
Prezes Zarządu

Arkadiusz Sikorski, 
Doradca Prezesa Zarządu

Bank Pocztowy SA

 Andrzej Roter, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Klienci kart na rynku consumer finance

Konferencja Przedsiębiorstw Finanso-
wych w Polsce i Instytut Rozwoju Gospo-
darczego SGH prowadzą od z górą dwóch 
lat w okresach kwartalnych badanie sytu-
acji na rynku consumer finance w Polsce. 
Od I kwartału 2008 rozszerzono je o pro-
blematykę kart kredytowych. Badanie an-
kietowe prowadzone w ramach wspólnego 
projektu o nazwie Barometr Rynku Con-
sumer Finance ukierunkowane jest na dia-
gnozowanie i prognozowanie sytuacji na 
rynku finansowym widzianej z perspek-
tywy gospodarstw domowych. Zadawane 
co kwartał w ramach tego projektu pyta-
nia umożliwiają określenie cech gospo-
darstw domowych, które z dużym praw-
dopodobieństwem będą kreowały zmiany 
na rynku finansowym w nadchodzącym 
roku. Jednym z segmentów rynku consu-
mer finance, głównie ze względu na dyna-

mikę jego wzrostu, jest segment kart kre-
dytowych. 

Jakkolwiek zadłużenie z tytułu kart 
kredytowych jest na poziome względ-
nie niskim (nieznacznie powyżej 10 mld 
PLN) w stosunku do analogicznych wiel-
kości w gospodarkach krajów wysokoro-
zwiniętych, to jego dynamika utrzymywała 
się w okresie ostatnich czterech lat na pozio-
mie 40 – 50% w stosunku rocznym. Tak dyna-
miczny rozwój wymaga zbadania struktu-
ry gospodarstw domowych korzystających 
z kart kredytowych, ale również tego jak 
zarządzają one długiem w karcie, kto jest 
dostawcą kart oraz jaka jest wielkość za-
dłużenia, z jakiego korzystają klienci tego 
segmentu rynku consumer finance. 

Emitent kart kredytowych
Ponad 90% kart kredytowych w rękach 

gospodarstw domowych wyemitowanych 
zostało przez banki, natomiast mniej niż 10% 
pochodzi z dużych sieci handlowych i od firm 
pośrednictwa finansowego. W okresie pomię-
dzy III kwartałem i I kwartałem 2008 roku 
nie doszło do znaczących zmian głównych 
emitentów, a pozycja banków na tym polu 
wydaje się całkowicie niezagrożona. Kar-
ty otrzymane w sieci handlowej najczęściej 
posiadają gospodarstwa domowe o niż-
szych dochodach, osoby o niższym pozio-
mie wykształcenia, a także ze względu na 
rodzaj wykonywanej pracy – zatrudnione 
na stanowisku robotniczym.

W przypadku kart sprzedawanych 
przez pośredników finansowych i przez 
portale finansowe w Internecie, stopień 
dotarcia do kredytobiorcy w dalszym cią-
gu jest bardzo niewielki, ale najprawdo-

podobniej rozwój rynku doprowadzi do 
większego ich udziału w tym atrakcyjnym 
rynku. Dla emitentów ten kanał dystrybu-
cji kart kredytowych może się okazać naj-
bardziej istotna w przypadku mniejszych 
miejscowości. 

Zarządzanie długiem na karcie kre-
dytowej

Gospodarstwa domowe odpowiadały 
również na pytanie o sposób zarządzania 
długiem na karcie kredytowej. Największy 
odsetek gospodarstw domowych, w któ-
rych obecna jest karta kredytowa dokonuje 
regularnych spłat zadłużenia unikając pła-
cenia odsetek. 

Jednak odsetek tych, którzy choć od 
czasu do czasu zadłużają się z tego tytułu 
przekracza 50%. W grupie posiadających 
kartę kredytową ok. 4% stanowią gospodar-
stwa domowe, które nie radzą sobie z ob-
sługą długu. Struktura ta wskazuje na fakt, 
iż nawet w grupie klientów aktywnych na 
tym rynku, dla finansujących zaciąganie 
kredytu w kartach istnieje duży potencjał 
wzrostu dochodów. Ponieważ karty dostęp-
ne są głównie dla klientów z grupy Prime, 
to w strukturze korzystających z kart prze-
ważają ci, którzy świadomie bardzo zarzą-
dzają swoim długiem nie dopuszczając do 
rozszerzania funkcji karty poza funkcję 
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płatniczą, powiązaną z tzw. okresem gra-
ce period.

Zadłużenie na karcie kredytowej
Wielkość zadłużenia z tytułu posiada-

nia karty kredytowej jest wciąż na bardzo 
niskim poziomie. Dług z tego tytułu w wyso-
kości większej niż 1.000 PLN posiada 35,6% 
gospodarstw domowych posiadających 
kartę kredytową, a dług powyżej 2.000 
PLN 17,5% z nich. 

Najbardziej zadłużeni z tytułu długu na 
karcie są osoby w wieku 50 – 64 lata. Wyż-
szy jest również stan zadłużenia z tytułu 
posiadania karty kredytowej mieszkańców 
wielkich miast - względem pozostałych ba-
danych. Opis struktury z punktu widzenia 
wielkości zadłużenia wskazuje również na 
duży potencjał wzrostu dochodów z ob-
sługi wydanych już kart, biorąc pod uwagę 
względnie niski poziom zadłużenia klien-
tów z młodszych grup wiekowych.

Profile gospodarstw domowych
Analizę struktury profili dla gospo-

darstw domowych dysponujących kartą 
kredytową oraz korzystających z niej ak-
tywnie (przyjęto, że gospodarstwo domo-
we aktywnie korzysta z karty kredytowej, 
gdy posiadane na niej zadłużenie regular-
nie wynosi co najmniej 1.000 PLN) prze-
prowadzono dla roku 2008. W 2008 roku 
cechy takie jak poziom wykształcenia oraz 
dochód per capita gospodarstwa domo-
wego nie wpływały znacząco na przyna-
leżność do grupy docelowej. Tym samym 
można stwierdzić, że aktywność gospo-
darstw domowych związana z aktywnym 
korzystaniem z kart kredytowych nie jest 
uzależniona od powyższych cech. 

Natomiast w strukturze klientów seg-
mentu kart kredytowych ważnym z punktu 

widzenia opisania cech profilu jest główne 
źródło dochodów gospodarstwa domowe-
go. Okazało się, że w profilu aktywnie ko-
rzystających z kart jest istotnie więcej go-
spodarstw domowych utrzymujących się 
z pracy najemnej na stanowisku nierobot-
niczym (32% wśród posiadających karty), 
oraz utrzymujących się z pracy na własny 
rachunek (11,9% ). 

Ważnym wnioskiem w odniesieniu do 
kwestii korzystania z kart jest fakt, iż ofer-
ta dociera wciąż praktycznie wyłącznie do 
segmentu Prime, a gospodarstwa domo-
we o niższej wiarygodności kredytowej 
nie chcą korzystać lub nie mają dostępu 
do tego instrumentu.  

Analiza struktury profili określonej 
ze względu na wielkość miejscowości za-
mieszkania pokazała, że wśród korzysta-
jących z kart jest zdecydowanie najwięcej 

gospodarstw z dużych miast, ponieważ 
karty kredytowe wciąż oferowane są o wie-
le częściej przez duże banki, a należy podkre-
ślić, że dostęp do placówek tych banków jest 
w małych miejscowościach utrudniony. 

Na początku drogi
Profil  korzystających z kart kredyto-

wych wskazuje na względną nadal nie-
dojrzałość tego segmentu rynku. Gospo-
darstwa domowe deklarujące aktywne 
korzystanie z karty kredytowej to naj-
częściej gospodarstwa domowe z dużych 
miast, utrzymujące się z pracy najemnej na 
stanowisku nierobotniczym lub z pracy na 
własny rachunek, składające się z trzech lub 
czterech osób i posiadające na utrzymaniu 
jedno lub dwoje dzieci. Jednocześnie, ry-
nek ten posiada duży potencjał wzrostu, 
opisany niskim poziomem zadłużenia już 
aktywnych klientów, niską nadal inno-
wacyjnością i niewielkim poziomem de-
mokratyzacji kredytu w karcie zarówno 
z punktu widzenia dostępności dla klien-
tów z mniejszych miejscowości, niższych 
dochodach, jak i z młodszych grup wie-
kowych. Wydaje się, że pomimo niepew-
nej sytuacji ekonomicznej, segment kart, 
dzięki utrzymującym się nadal generalnie 
dobrym nastrojom konsumenckim, może 
odgrywać coraz ważniejszą rolę w mode-
rowaniu wzrostem gospodarczym.

Andrzej Roter, 
Dyrektor Generalny

Konferencja Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce

Źródło: Barometr KPF-IRG
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Wszystko zaczęło się w 2002 roku w 
USA. Tam miały miejsce pierwsze testy 
płatności w technologii zbliżeniowej Ma-
sterCard® PayPass™. W Europie PayPass za-
debiutował w 2006 roku. Wówczas Master-
Card Europe rozpoczął pierwsze w Europie 
testy bezstykowej formy płatności kredyto-
wych z zastosowaniem mikroprocesorowej 
technologii EMV. Odbyły się one we Fran-
cji, w Strasburgu i Tuluzie. Równolegle pi-
lotaże w Wielkiej Brytanii prowadził Royal 
Bank of Scotland Group. PayPass podbi-
jał kolejno rynki w Szwajcarii, Turcji, Wło-
szech, Hiszpanii, Niemczech. Pod koniec 
2007 roku przyszła pora także na Polskę. 
Polska była pierwszym krajem w Europie 
Centralnej, w którym udostępniono karty 
płatnicze w technologii  zbliżeniowej.

Według ostatnich danych podawanych 
przez organizację MasterCard na koniec 
września 2008 roku PayPass pojawił się 
już  w 25 krajach, w których miały miej-
sce wdrożenia lub testy tej technologii. Są 
to Australia, Kanada, Chiny, Czechy, Fran-
cja, Niemcy, Indonezja, Włochy, Japonia, 
Korea, Liban, Malezja, Meksyk, Mongolia, 
Filipiny, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwaj-
caria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Emiraty 
Arabskie, Wielka Brytania i USA. Na ko-
niec 3 kwartału 2008 roku w obiegu było 
blisko 44 miliony kart i urządzeń wypo-
sażonych w technologią MasterCard® Pay-
Pass™ i Maestro® PayPass™, akceptowanych 
w 135 tysiącach punktów handlowo - usłu-
gowych na całym świecie. 

 
Pierwsze urodziny płatności bezsty-

kowych nad Wisłą
Na polskim rynku karty do płatności 

zbliżeniowych dostępne są już od roku. 
Pierwszym wydawcą przedpłaconych 
kart Maestro PayPass i kart kredytowych 
MasterCard PayPass jest Bank Zachodni 
WBK. Korzystając z tych kart można płacić 
za drobne zakupy (do 50 zł) bez koniecz-
ności szukania drobnych, podawania kodu 
PIN, czy składania podpisu na papierowym 
potwierdzeniu transakcji. Do wykonania 
płatności wystarczy tylko zbliżenie karty 
do specjalnego czytnika. To rozwiązanie 
pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne do-
konywanie drobnych płatności, a same za-
kupy zajmują znacznie mniej czasu niż za-
płata gotówką. 

Aby otrzymać kartę Maestro Pay-
Pass nie ma konieczności otwierania kon-
ta. Kartę zasila się gotówką, przelewając 
określoną kwotę na numer rachunku do-
łączony do karty. Same karty dostępne 
są w internetowym markecie Banku Za-
chodniego WBK. W tej chwili wśród ak-
ceptantów kart z opisywaną technologią 

znajdują się miedzy innymi kawiarnie Cof-
fee Heaven, sieć McDonald’s, Multikino, 
siec Empik, a wkrotce dołączą sklepy spo-
żywcze Żabka. Karty PayPass akceptują też 
apteki sieci Euro-Apteka i saloniki praso-
we RUCH. 

W telefonie i w breloczku
Zastosowanie technologii zbliżenio-

wej nie jest ograniczone tylko do tradycyj-
nych plastikowych kart płatniczych. Dzięki 
aplikacji umieszczonej w chipie może ona 
zostać dodana do wielu urządzeń płatni-
czych, takich jak np. telefon komórkowy, 
zegarek, breloczek do kluczy czy opaska na 
nadgarstek. Takie niestandardowe rozwią-
zania funkcjonują już na europejskim ryn-
ku. Turecki Garanti Bank najpierw w 2007 
roku wprowadził na rynek zegarki z tech-
nologią MasterCard PayPass, a w styczniu 
2008 do swojej oferty dołączył także tele-
fony. W kwietniu 2008 roku MasterCard 
wraz z hiszpańskim bankiem La Caja In-
sular de Ahorros de Canarias uruchomiły 
pilotaż z wykorzystaniem minikart z tech-
nologią PayPass przymocowywanych do 
breloczków. 

Technologia PayPass może być tak-
że łatwo dodana do każdej karty Master-
Card: kredytowej, debetowej lub pre-paid, 
czy też do karty Maestro.

Największy potencjał dla płatności 
bezstykowych widzimy w punktach han-
dlowo – usługowych, w których ważne 
jest tempo i wygoda obsługi. Potwierdza 
to także badanie, które na zlecenie Ma-
sterCard przygotował w 2007 roku Rese-
arch International Pentor. Wynika z niego, 
że Polacy najchętniej widzieliby PayPass 
w: supermarketach (64% wskazań), skle-
pach spożywczych, cukierniach, lodziar-
niach (57%) oraz aptekach (55%). Kartami 
z technologią PayPass nasi rodacy chcie-
liby płacić zwłaszcza za przejazdy, bilety 
komunikacji miejskiej, kulturę (kino, teatr, 
koncerty), opłaty parkingowe (40% i wię-
cej). Badani wierzą, że technologia zbliże-
niowa skróci kolejki w kasach sklepowych 
- 76% badanych wskazało jako takie miej-
sca sklepy spożywcze, 67% – pocztę, 61% - 
apteki, a 59% - stacje benzynowe.

Doświadczenia z krajów, w których 
technologia zbliżeniow zadomowiła się już 
na dobre, pokazują, że podstawową grupę 
użytkowników kart MasterCard PayPass 
stanowią osoby ceniące nowinki techno-
logiczne, szybkość zakupów i wygodę. 
Według wspomnianego już badania prze-
prowadzonego przez RI Pentor najwięk-
sze zainteresowanie kartami w technologii 
zbliżeniowej PayPass wykazali respondenci 
w wieku poniżej 50 roku życia, z wykształ-

ceniem średnim i wyższym, o miesięcznych 
dochodach przekraczających 1500 złotych, 
mieszkający głównie w dużych miastach. 

Myślac o grupie użytkowników tech-
nologii bezstykowej warto pamiętać, że 
w każdym przypadku to bank – wydawca 
karty decyduje, jak profilować produkt, do 
jakiej grupy klientów kierować w pierw-
szej kolejności ofertę kart wyposażonych 
w technologię PayPass.

Kolejny krok w ewolucji rynku kar-
towego - płatności mobilne

Następnym krokiem w rozwoju płatno-
ści zbliżeniowych z pewnością będą płat-
ności mobilne wykorzystujące technologię 
bezstykową (NFC – Near Field Comunica-
tion) w telefonach komórkowych. W tym 
przypadku telefon komórkowy wystarczy 
przybliżyć do specjalnego czytnika i pocze-
kać na sygnał dźwiękowy, którym telefon 
potwierdzi płatność za transakcję. 

Płatności mobilne są w tej chwili rze-
czywistością w kilku europejskich krajach 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Norwe-
gi, Turcji. W Polsce nad wspólnym syste-
mem pracują także operatorzy komórko-
wi oraz organizacja MasterCard. 

Wszystkim się to opłaca
Jak wykazują badania, transakcje przy 

użyciu karty MasterCard PayPass zabierają 
znacznie mniej czasu niż zapłata gotówką, 
co oznacza oszczędność czasu dla klientów 
oraz skrócenie obsługi transakcji dla punk-
tów handlowo-usługowych. Z punktu wi-
dzenia banku, karta zbliżeniowa to szersza 
oferta dla klientów. Zarówno dla banków 
jak i handlowców to także szansa na zwięk-
szenie obrotów, ponieważ - jak pokazują 
wewnętrzne badania MasterCard - użyt-
kownicy kart, po dodaniu do standardo-
wych funkcjonalności technologii PayPass, 
używają swoich kart średnio nawet o jedną 
czwartą częściej niż wcześniej. Technolo-
gia PayPass to także poczucie bezpieczeń-
stwa i wygody. Karty płatnicze Maestro® 
PayPass ™ oraz MasterCard® PayPass™ po-
zwalają także na dokonywanie płatności 
w sposób tradycyjny. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa przy większych kwotach 
wymagane jest potwierdzenie płatności 
(przez użycie kodu PIN lub złożenie pod-
pisu na potwierdzeniu transakcji) lub do-
konanie transakcji w sposób tradycyjny 
(z użyciem mikroprocesora lub paska 
magnetycznego). 

Krzysztof Drzyzga
Business Development Manager 

MasterCard  

6 lat technologii zbliżeniowej Master-
Card PayPass na świecie
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Strategia Obrotu Bezgotówkowego
O tym, że gotówka jest droga, wiado-

mo nie od dziś. Koszty te zdają się jednak 
widzieć tylko specjaliści. W opinii znacz-
nej części społeczeństwa gotówka jest ta-
nim instrumentem płatniczym. 

Trudno jest wymienić jakieś konkret-
ne, bezpośrednio nakładane na konsumen-
tów opłaty z tytułu korzystania z gotówki. 
Zupełnie inaczej jest jednak w przypad-
ku elektronicznych instrumentów płatni-
czych, gdzie klient od razu widzi opłatę 
- za przelew, prowadzenie rachunku, czy 
kartę (chociaż w wielu bankach przelewy 
kanałem elektronicznym, rachunki i kar-
ty, z zastrzeżeniem pewnych warunków, 
są bezpłatne). Opłata za pobranie gotówki 
z bankomatu jest postrzegana jako „koszt 
karty”, choć tak naprawdę płacimy za go-
tówkę. Gotówka jest subsydiowana przez 
inne, bezgotówkowe formy płatności. Jej 
koszty szacuje się na 45-70 miliardów euro 
(0.4-0.6% PKB dla gospodarki UE wg. Ra-
portu “The Impact of Electronic Payments 
on Economic Growth” Instytutu Global 
Insight), a oszczędności w skali 0.2-0.5% 
PKB w ciągu 5-7 lat (PSE Consulting, Lo-
sing Europe`s War on Cash). Koszty obro-
tu i zarządzania gotówką ponoszą banki, 
w tym bank centralny (produkcja i dystry-
bucja, infrastruktura, utrzymywanie kas 
i skarbców, obsługa kasjerska, transport, 
recykling itp.) i wszystkie inne podmioty 
przyjmujące wpłaty gotówkowe - sklepy, 
zakłady użyteczności publicznej, urzędy. 
Można powiedzieć, że koszty gotówki ob-
ciążają całą gospodarkę.  Holenderski Bank 
Centralny oszacował, że społeczny koszt 
gotówki waha się w granicach 300 euro 
rocznie na 1 gospodarstwo domowe. Za-
oszczędzenie tej kwoty powinno być wy-
starczającą zachętą do rezygnacji z tego 
sposobu dokonywania płatności. Zgod-
nie z zapowiedzią Narodowego Banku 
Polskiego w nadchodzących latach prze-
prowadzone zostanie badanie nt. kosztów 
gotówki ponoszonych przez krajowy sys-
tem płatniczy, jego uczestników, jak rów-
nież konsumentów. Sądząc po statystykach 
dotyczących rozwoju obrotu bezgotówko-
wego w Unii Europejskiej (w których Pol-
ska niestety znajduje się na końcu), okazać 
się może, że koszty te są analogiczne. Go-
tówka w porównaniu z instrumentami ob-
rotu bezgotówkowego wypada bardzo źle. 
Jest droga, nieefektywna, sprzyja powsta-
waniu szarej strefy i czarnego rynku.

 
W 2004 roku University of Georgia 

przeprowadził badanie nt. „tax morale” w 
niektórych krajach oraz ilości transakcji 
bezgotówkowych per capita w krajach UE. 
Wnioski wskazują silny związek – w kra-

jach, w których liczba transakcji bezgo-
tówkowych per capita jest niska, istnieje 
relatywnie duża szara strefa. Około 1/3 
wydanych banknotów (w większości no-
minały 500 i 200 euro) znajduje się poza 
obrotem. Analizując statystki można za-
uważyć, że ponad 200 miliardów euro po-
zostaje poza obiegiem. Wniosek wydaje się 
oczywisty. Pieniądze te funkcjonują poza 
legalnym obiegiem. 

Obrót bezgotówkowy przynosi szereg 
korzyści wszystkim jego uczestnikom i ca-
łej gospodarce. Jest bezpieczny i zdecydo-
wanie tańszy. Jest wygodniejszy i bardziej 
efektywny. Przelewy kanałem interneto-
wym w wielu bankach są bezpłatne, po-
dobnie polecenie zapłaty. Karty akcepto-
wane są w coraz większej ilości punktów, 
odciążają nasz portfel i są po prostu mod-
ne i lepsze od gotówki. Dlaczego w takim 
razie nadal ponad 90% transakcji w Pol-
sce to transakcje gotówkowe?  Jak wygrać 
tę  „wojnę z gotówką”?  I czy jest to w ogó-
le możliwe? 

Od 2007 roku działa, powstała z ini-
cjatywy Związku Banków Polskich, Ko-
alicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikropłatności, której członkami jest 
ok. 50 podmiotów, wśród których znajdu-
ją się banki, Narodowy Bank Polski, mi-
nisterstwa, samorządy lokalne i firmy in-
frastruktury bankowej. Najważniejszym 
efektem prac Koalicji jest projekt „Strategii 
rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce 
na lata 2009- 2013”, która w założeniu ma 
stać się dokumentem o charakterze rządo-
wym. Konstruując wizję obrotu bezgotów-
kowego w roku 2013, zakładano począt-
kowo optymistycznie, że w następstwie 
realizacji określonych w Strategii celów 
szczegółowych, w 2013 roku społeczeń-
stwo, podmioty gospodarcze i instytucje 
publiczne dokonywać będą w 100% płat-
ności bezgotówkowych. Analiza innych 
państw UE wykazała jednak, że pomimo 
wdrażania nowoczesnych technologii w za-
kresie płatności i ciągłego ich usprawnia-
nia i uatrakcyjniania - pieniądz gotówkowy 
będzie nadal, w całej gamie instrumentów 
płatniczych, dominować. Cel główny Stra-
tegii ujęty został zatem w sposób generalny 
i realistyczny - i jest nim upowszechnienie 
obrotu bezgotówkowego w Polsce. 

Jednym z najważniejszym punktów 
Strategii jest budowa właściwego otoczenia 
prawnego. Konieczna jest rewizja istnie-
jących aktów prawnych w zakresie formy 
dokonywania płatności oraz otrzymywa-
nia różnego rodzaju świadczeń i należności 
(w szczególności w zakresie formy wypłaty 

wynagrodzeń, wypłaty świadczeń emery-
talno-rentowych, formy opłaty składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników, podat-
ków, szerszego udostępnienia usług ban-
kowych dla osób niepełnosprawnych itd.) 
w kierunku likwidacji zasady uprzywilejo-
wania gotówki. Zasadą powinno być do-
konywanie wszelkiego rodzaju opłat i wy-
płat w formie bezgotówkowej, a gotówka 
powinna być niechcianą alternatywą tylko 
w przypadkach, gdy nie jest możliwe wy-
korzystanie bezgotówkowej formy płatno-
ści. Oczekuje się również uchwalenia no-
wych przepisów regulujących rynek usług 
płatniczych (przede wszystkim chodzi tu 
o Dyrektywę o Usługach Płatniczych na 
Rynku Wewnętrznym, która powinna zo-
stać transponowana do krajowego po-
rządku prawnego najpóźniej do 1 listopa-
da 2009 r.). 

Celem o szczególnym znaczeniu w sen-
sie społecznym jest ograniczenie wyklu-
czenia finansowego. Zgodnie z badaniami 
przeprowadzonymi na zlecenie ZBP, tylko 
54% Polaków posiada podstawowy rachu-
nek bankowy. Tylko 17% Polaków aktyw-
nie korzysta, pomimo jej niezaprzeczal-
nych zalet, z bankowości elektronicznej. 
Nieubankowienie wynikać może z wielu 
czynników, pośród których wymienić nale-
ży niewystarczający dostęp do usług finan-
sowych (wynikający z nierównomiernego 
nasycenia infrastruktury bankowej- pla-
cówek, bankomatów i punktów sprzeda-
ży, w szczególności na terenach mniejszych 
miast i wsi), brak właściwej edukacji, czy 
niski poziom dochodów. Dużym proble-
mem jest wykluczenie finansowe osób 
niepełnosprawnych, dla których koniecz-
ne jest wypracowanie najbardziej optymal-
nych metod kontaktu z bankiem. Ważnym 
i w pewnym sensie niebezpiecznym rodza-
jem wykluczenia finansowego jest wresz-
cie samowykluczenie, działanie świadome 
i wynikające z negatywnych doświadczeń 
czy wręcz wyobrażeń na temat sektora fi-
nansowego. 

Walka z wykluczeniem finansowym, 
jako jeden z ważnych kroków do rozwoju 
obrotu bezgotówkowego, ma duże szanse 
powodzenia pod warunkiem zaangażowa-
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nia się w nią nie tylko banków, ale również 
władz publicznych. Jedną z koncepcji jest 
powstanie taniego rachunku bankowe-
go o podstawowym, niezbędnym zakre-
sie usług, którego posiadaczami mogły-
by być osoby określane jako wykluczone 
finansowo. Duża część działań zapropo-
nowanych w Strategii ma charakter edu-
kacyjno- promocyjny. Gotówka jest głę-
boko zakorzeniona w tradycji i wydaje się 
mieć jakąś magiczną aurę- sam fakt jej po-
siadania zdaje się zapewniać dobre samo-
poczucie znacznej części społeczeństwa. 
Konieczna jest zatem zmiana postaw wo-
bec pieniądza, budowa zaufania do obro-
tu bezgotówkowego, a obecnie, w związku 
z perturbacjami na rynkach finansowych, 
również zaufania do sektora bankowego w 
ogóle. W ramach zaproponowanych w Stra-
tegii działań znajduje się m.in. kampania 
promocyjno- edukacyjna z zakresu obro-
tu bezgotówkowego, skierowania do przede 
wszystkim do grup nieubankowionych, ale 
także np. nauczycieli, którzy mogą przeka-
zywać taką wiedzę w szkołach, czy do de-

 Dominika Duziak, Dr hab. Remigiusz Kaszubski, Związek Banków Polskich 

talistów, którzy w tej chwili nie akceptu-
ją płatności bezgotówkowych. W ramach 
walki z wykluczeniem finansowym i edu-
kacji i promocji obrotu bezgotówkowego 
mieści się budowanie i utrzymywanie pozy-
tywnych relacji z klientem, w szczególności z 
klientem wymagającym, ze względu na róż-
ne okoliczności, szczególnej atencji i ukie-
runkowanego podejścia. Stopień wykorzy-
stywania elektronicznych instrumentów 
płatniczych jest w dużym stopniu zależ-
ny od zaufania społeczeństwa do bezgo-
tówkowych metod płatności, bankowości 
elektronicznej, płatności przez Internet 
itd. Poza ciągłym doskonaleniem bezpie-
czeństwa tego rodzaju transakcji (poprzez 
wprowadzanie nowych metod autentykacji 
i uwierzytelniania, certyfikacji, rozwiązań 
takich jak 3-D Secure, podpis elektronicz-
ny, czy technologie mikroprocesorowe), 
należy je promować jako najbardziej opty-
malne, efektywne i funkcjonalne. 

Strategia zakłada również m.in. rozbu-
dowę infrastruktury związanej z obrotem 
bezgotówkowym, szczególnie w obszarach 
o niższym stopniu ubankowienia i w in-

stytucjach publicznych. Kierunki działań 
to nie tylko zwiększanie liczby bankoma-
tów, czy placówek, ale także rozwój syste-
mów płatności o niskiej wartości, będących 
główną konkurencją gotówki, czy termina-
li samoobsługowych, które umożliwiałyby 
24- godzinny dostęp do usług finansowych 
(przynajmniej podstawowych). 

Wymienione wyżej działania powin-
ny przyczynić się do istotnego zmniej-
szenia obrotu gotówkowego, a co za tym 
idzie kosztów związanych z obsługą kaso-
wą i obiegiem gotówki. Strategia rozwoju 
obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 
2009-2013 zawiera ich  bardzo szeroki opis 
i wytycza kierunki walki z gotówką na naj-
bliższe lata, które,  w związku ze zbliżającą 
się datą przyjęcia Euro jako waluty wspól-
nej, będą obfitować w wyzwania. 

Dominika Duziak
Sekretarz Koalicji na rzecz Obrotu 
Bezgotówkowego i Mikropłatności, 

Dr hab. Remigiusz Kaszubski,
Dyrektor

Związek Banków Polskich

 dr Edyta Rutkowska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prawo na straży płatności bezgotówkowych
Bankowe rozliczenia pieniężne zostały 

uregulowane w rozdziale 4 ustawy Prawo 
bankowe1 (art. 63-68 p.b.). Przepisy te nie 
określają jednak, czym jest „rozliczenie”, 
czy „bankowe rozliczenia pieniężne”, wska-
zując jedynie sposoby dokonywania ban-
kowych rozliczeń pieniężnych, jako formy 
gotówkowe i bezgotówkowe, zwane także 
płatnościami bezgotówkowymi. Przepro-
wadza się je m.in. poleceniem przelewu, 
poleceniem zapłaty, czekiem bezgotówko-
wym (rozrachunkowym), kartą płatniczą, 
przy czym wyliczenie przez ustawodaw-
cę form rozliczeń bezgotówkowych jest 
przykładowe, nie wykluczające dopusz-
czalności też innych form rozliczeń w ra-
zie pojawienia się ich w praktyce, m.in. są 
to rozliczenia planowe oraz okresowe roz-
liczenia saldami. 

Polecenie przelewu jest typową i naj-
prostszą formą bankowego rozliczenia 
bezgotówkowego. Następuje z inicjatywy 
wierzyciela. Za naruszającą art. 385 § 1 k.c. 
przy umowach rachunku bankowego za-
wieranych z konsumentami należy uznać 
stosowaną przez niektóre banki praktykę 
uzależniania wydania klientowi kopii zło-
żonego przez niego polecenia przelewu od 
dodatkowej opłaty. Polecenie zapłaty jest 

formą rozliczenia stosowaną najczęściej 
do regulowania wszelkich należności z ty-
tułu stosunków prawnych o ciągłym charak-
terze (np. zapłaty za energię czy korzysta-
nie z telefonu). Z uwagi na to, iż następuje 
z inicjatywy wierzyciela, możliwość jego 
przeprowadzenia musi być ograniczona 
poprzez normy zmniejszające ryzyko ob-
ciążenia rachunku dłużnika w konsekwen-
cji bezzasadnych poleceń składanych przez 
wierzyciela; stąd też ustawodawca okre-
śla warunki jego przeprowadzenia, mają-
ce na celu ochronę posiadacza rachunku 
bankowego przed nieuzasadnionym ob-
ciążeniem jego rachunku w drodze polece-
nia zapłaty (art. 63d p.b., który ma charak-
ter bezwzględnie obowiązujący) - przede 
wszystkim zgoda dłużnika. Oświadczenie 
dłużnika obejmujące jego zgodę na stoso-
wanie polecenia zapłaty musi być złożo-
ne wierzycielowi. O oświadczeniu takim 
dłużnik powinien też poinformować bank 
(może to uczynić za pośrednictwem wie-
rzyciela), w przeciwnym razie bank będzie 
obowiązany odmówić realizacji polecenia 
zapłaty, nie będzie miał bowiem podstaw 
do uznania wierzyciela za osobę upraw-
nioną do wypłat z rachunku bankowego 
dłużnika

Kwestie związane ze stosowaniem kart 
płatniczych uregulowane są w ustawie z 
dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych 
instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1385) i wymagają odrębnego omówie-
nia, przy czym nie jest rozliczeniem pie-
niężnym zastosowanie karty płatniczej do 
wypłaty gotówki z bankomatu. 

Bankowe rozliczenie pieniężne musi 
prowadzić do zmiany w stanie środków 
pieniężnych na rachunku bankowym po-
siadacza, a więc zmiany w stanie jego praw 
lub obowiązków. Nie można więc uznać za 
rozliczenie pieniężne takich operacji doko-
nywanych przez bank, których skutkiem 
jest tylko zmiana zapisów w księgach ra-
chunkowych banku nie powodujących 
skutków cywilnoprawnych np. storno, czy-
li zapis korygujący mający na celu wyksię-
gowanie pozycji błędnej i zaksięgowanie 
pozycji prawidłowej. Regułą jest dokony-
wanie rozliczeń na polecenie klienta-po-
siadacza rachunku, ale możliwe jest ono 
także z inicjatywy jego wierzyciela (przy 
poleceniu zapłaty) lub w wyniku czynno-
ści powodujących zmianę stanu środków 
na rachunku z mocy prawa (np. w toku eg-
zekucji z rachunku bankowego według art. 
889 i n. k.p.c.).

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj.: Dz. U.2002 Nr 72, poz. 665 ze 
zm.), dalej jako: p.b.
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Przez rozliczenie bezgotówkowe nale-
ży rozumieć operacje polegające na doko-
nywaniu zmian w stanie środków pienięż-
nych na rachunkach bankowych poprzez 
obciążenie odpowiednią kwotą rachunku 
dłużnika i uznanie tą kwotą rachunku wie-
rzyciela na skutek odpowiednich dyspozy-
cji wydanych bankowi przez dłużnika lub 
wierzyciela. Dokonanie wpisu [na rachu-
nek bankowy] nie ma wpływu na zmianę 
treści stosunku umowy rachunku banko-
wego.  Przeprowadzanie rozliczeń bezgo-
tówkowych możliwe jest tylko wtedy, gdy 
obie strony posiadają rachunek bankowy. 
Zobowiązanie banku do przeprowadzania 
na zlecenie posiadacza rozliczeń pienięż-
nych uzasadnia obowiązek banku zlecenio-
dawcy sprawdzenia zgodności oznaczenia 
beneficjenta polecenia przelewu. Bank pro-
wadzący rachunek jest bowiem obowiąza-
ny przyjmować wpłaty dokonywane na ten 
rachunek, zarówno w gotówce, jak i w for-
mie rozliczeń bezgotówkowych. Jedynie 
prawidłowa identyfikacja beneficjenta po-
zwala zatem bankowi zrealizować jego zo-
bowiązanie do dokonania odpowiedniego 
wpisu przelanej kwoty na właściwym ra-
chunku bankowym2 . Zarówno bank zle-
ceniodawcy, jak i bank beneficjenta zobo-
wiązane są do realizacji polecenia przelewu 
zgodnie z jego treścią. W razie stwierdzenia 
niezgodności w treści polecenia przelewu 
bank nie powinien go realizować. Bank, któ-
ry nie sprawdził, czy podany przez klienta 
numer rachunku dotyczy wierzyciela ozna-
czonego w poleceniu przelewu, działa bez 
zachowania należytej staranności wymaga-
nej od profesjonalisty, do którego jego kon-
trahent ma szczególne zaufanie3.

Przepisy o rozliczeniach należą do dzie-
dziny prawa prywatnego i regulują stosun-
ki prawne między samodzielnymi i nie pod-
porządkowanymi sobie podmiotami, które 
przy przeprowadzaniu rozliczeń realizują 
własne cele i kierują się własnym intere-
sem, co powoduje, że, co do zasady, na-
leży je traktować jako przepisy względnie 
obowiązujące. Bezwzględnie obowiązują-
cy charakter tych przepisów można przy-
jąć tylko wówczas, gdy wynika to z ich tre-
ści (względy literalne), a ponadto gdy jest 
to usprawiedliwione potrzebą ochrony ja-
kichś doniosłych wartości społecznych 
albo interesów stron lub osób trzecich 
(względy funkcjonalne)4. Ustawodawca 

 dr Edyta Rutkowska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

przewidział w wielu przypadkach obowią-
zek przeprowadzania niektórych transakcji 
za pośrednictwem banku. Przeprowadza-
ne za pomocą banku rozliczenie pienięż-
ne jest w tych przypadkach jedynym praw-
nie dopuszczalnym sposobem dokonania 
świadczenia, wykluczone zostało świad-
czenie pieniężne polegające na zapłacie 
gotówką do rąk wierzyciela. Najważniejszą 
z norm przewidujących taki obowiązek jest 
art. 22 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej, wprowadzający przymus prze-
prowadzania za pośrednictwem rachunku 
bankowego płatności między przedsiębior-
cami, gdy jednorazowa wartość transakcji, 
z której wynika płatność przekracza rów-
nowartość 15000 euro. 

Obowiązek przeprowadzania przez 
bank rozliczeń pieniężnych wynika z umo-
wy rachunku bankowego (art. 725 k.c.). 
Treść umowy rachunku bankowego decy-
duje o tym, z jakich form rozliczeń i na ja-
kich warunkach może korzystać posiadacz 
rachunku. Niekiedy konieczne będzie za-
warcie dodatkowego porozumienia mię-
dzy klientem a bankiem - tak jest w przy-
padku umowy czekowej (zob. uwagi do art. 
63b p.b.). Bank może się też zobowiązać do 
przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego 
w drodze innej umowy, np. umowy kre-
dytu (art. 69 p.b.), czy też umowy zlecenia 
( art. 734 i n. k.c.), także zawartej z oso-
bą nie posiadającą rachunku bankowego 
(np. dokonującej wpłaty gotówki na rachu-
nek wierzyciela). Wydawanie przez klienta 
banku poleceń rozliczeniowych jest jedną 
z form swobodnego dysponowania przez 
posiadacza rachunku środkami na nim 
zgromadzonymi ( art. 51 p. b.). Bank nie 
może więc odmówić zrealizowania pole-
cenia rozliczeniowego, poza przypadkami 
przewidzianymi w umowie lub regulami-
nie bankowym albo w przepisach szcze-
gólnych ( art. 727 k.c.), jak również w ra-
zie nieprawidłowości w treści polecenia. 
Polecenie rozliczeniowe należy uznać za 
jednostronną czynność prawną posiada-
cza rachunku, złożone bankowi wezwanie 
do wykonania jego wynikającego z umo-
wy z posiadaczem rachunku zobowiązania. 
Odwołanie polecenia jest więc skuteczne 
zgodnie z art. 61 k.c. jedynie wtedy, gdy 
doszło do banku wraz z poleceniem lub 
wcześniej. Spełnienie świadczenia poprzez 
dokonanie bankowego rozliczenia pienięż-
nego skutkuje z reguły wygaśnięciem zo-
bowiązania. Należy uznać świadczenie 

bezgotówkowe za rodzaj świadczenia pie-
niężnego. W orzecznictwie5 reprezento-
wany jest pogląd, iż momentem spełnienia 
świadczenia (i wygaśnięcia zobowiązania 
dłużnika) jest chwila uznania przez bank 
wierzyciela jego rachunku kwotą wynika-
jącą z rozliczenia. Uznanie rachunku przez 
bank powinno nastąpić nawet w razie po-
myłkowej wpłaty. Bank nie ma bowiem 
ani obowiązku, ani nawet prawa badania 
czy dokonywana wpłata na istniejący ra-
chunek bankowy wynika z ważnego ty-
tułu prawnego. Obowiązkiem banku jest 
niezwłoczne zaksięgowanie każdej wpła-
ty na dobro posiadacza rachunku wska-
zanego przez wpłacającego. Wpłacający, 
który omyłkowo wpłacił (przelał) pienią-
dze na rachunek innego podmiotu nie ma 
też podstawy prawnej do żądania zwrotu 
tych pieniędzy od banku. Może jedynie do-
chodzić ich zwrotu od posiadacza rachun-
ku na podstawie przepisów o nienależnym 
świadczeniu lub bezpodstawnym wzboga-
ceniu.

Istotna jest także kwestia odpowie-
dzialności kontraktowej banku za nie-
wykonanie polecenia rozliczeniowego, 
którą reguluje przepis art. 64 p. b. roz-
szerzając przesłanki art. 471 k.c., odpo-
wiedzialność banku przeprowadzającego 
rozliczenie stała się odpowiedzialnością 
na zasadzie ryzyka, nie istnieje bowiem 
możliwość uchylenia się banku od odpo-
wiedzialności poprzez wykazanie braku 
winy. Odpowiedzialność ponosi nie tyl-
ko bank przyjmujący dyspozycję klienta, 
ale także solidarnie z nim wszystkie ban-
ki uczestniczące w wykonaniu polecenia 
rozliczeniowego. Przepis art. 64 p.b., jako 
mający na celu ochronę klientów banku, 
ma charakter bezwzględnie obowiązują-
cy. Za sprzeczne z nim i niedopuszczalne 
należy uznać ograniczenie odpowiedzial-
ności banku za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie polecenia rozliczeniowe-
go we wzorcu umownym. W stosunkach 
konsumenckich postanowienie takie by-
łoby niedopuszczalne również jako niedo-
zwolone postanowienie umowne określo-
ne w art. 3853 pkt 2 k.c. 

dr Edyta Rutkowska, adiunkt
Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

2 J. Pisuliński, Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 158/03., Prawo Bankowe 2004, nr 9, s.27.
3 Wyrok SN z dnia 19 marca 2004, IV CK 158/03, OSNC 2005, nr 3, poz. 54.
4 A. Janiak,  Wykonywanie zobowiązań pieniężnych za pośrednictwem banków, Monitor Prawniczy 2002, nr 11, s. 499.
5 Uchwała SN z dnia 4 stycznia 1995 r., III CZP 164/94, Przegląd Prawa Handlowego 1995, nr 10.
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 Hubert Pałgan, Multibank

Wielofunkcyjny plastik

Doniesienia o zawirowaniach w gospo-
darce światowej i prognozy dotyczące spo-
wolnienia gospodarczego Polacy odreagu-
ją zapewne w sklepach. Chociaż w grudniu 
planujemy wydać na świąteczne zakupy ok. 
20,4 mld zł – nieco mniej niż rok temu – 
to jednak kwota do zagospodarowania jest 
nadal spora. Bankowcy też chcą zarobić, 
dlatego nie wprowadzają istotnych korekt 
w ofercie kredytów krótkoterminowych. To 
dobrze. Konsumpcja bieżąca może w pew-
nym stopniu zamortyzować efekty zmian 
na rynku mieszkaniowym.

Na zakupy z plastikiem
Dynamika przyrostu kart kredytowych 

na rynku ma się dobrze. Liczba użytkowni-
ków plastikowego pieniądza ciągle wzrasta 
i jeszcze w tym roku instytucje finansowe 

mają szansę wydać 10-milionową kredy-
tówkę. W samym 3 kwartale 2008 roku 
liczba kart kredytowych w naszych port-
felach wzrosła o ok. 5%. Podobną tenden-
cję wykazują też inne wskaźniki opisują-
ce popularność plastikowego pieniądza. 
Na przykład, zadłużenie Polaków na kar-
tach kredytowych pod koniec paździer-
nika 2008 wyniosło 11,7 mld zł. O pra-

wie 3,3 mld więcej niż rok wcześniej o tej 
samej porze. Wychodzi na to, że częściej 
korzystamy z dobrodziejstw plastikowego 
kredytu. Finansujemy też za jego pomocą 
coraz większe zakupy. W MultiBanku śred-
nia miesięczna kwota transakcji kartowych 
wynosi w tym roku ok. 860 zł, o 11% więcej 
niż rok temu. Używamy kart kredytowych 
częściej być może, właśnie dlatego, że nie 
postrzegamy zobowiązania zaciągniętego 
za ich pomocą jak kredytu bankowego. Ta 
drobna psychologiczna różnica powodu-
je, że łatwiej sięgamy do portfela. To ona 
jest również powodem, dla którego karta 
kredytowa jest produktem lubianym przez 
bankowców. Można na niej dobrze zarobić. 
Korzystają też Klienci, bo banki, intensyw-
nie promując swoje produkty, proponują 
coraz więcej udogodnień. 

Chętnie kupujemy też w interne-
cie. Średnia kwota transakcji wykonanej 
przez Klienta MultiBanku za pomocą kar-
ty płatniczej wynosi 300 zł. Jednak, wybie-
rając płatność kartą nie musimy korzystać 
wyłącznie z kart wypukłych czy interne-
towych pre-paidów. Odkąd banki zaczęły 
wprowadzać możliwość dokonywania płat-
ności kartami debetowymi w sieci na ta-
kich samych zasadach jak kartą kredytową 
zainteresowanie Klientów tą formą płat-
ności zauważalnie wzrasta. Klienci Multi-
Banku wydają w ten sposób już co 4 zło-
tówkę wykorzystaną na wirtualne zakupy 
kartą płatniczą. Brak okresu bezodsetko-
wego nie stanowi problemu. Na takie za-
kupy decydują się przede wszystkim osoby, 
które wolą korzystać z środków własnych 

bądź aktywnie wykorzystują kredyt odna-
wialny w rachunku. 

Kredyt w karcie, gotówka i co-brandy
Kredyty mieszkaniowe przez jakiś czas 

nie będą już pełnić funkcji lokomotywy na-
pędzającej koniunkturę gospodarczą i biz-
nes. Dlatego, oczy finansistów zwracają się 
w innym kierunku. Być może przyszedł 

czas właśnie na consumer finance i karty 
kredytowe. Jednak konkurencja na rynku 
usług finansowych powoduje homogeniza-
cję oferty produktowej i utrudnia różnico-
wanie produktów za pomocą ich podsta-
wowych parametrów. Zwolnienia z opłat 
promujące Klientów aktywnie korzystają-
cych z kart stały się już właściwie standar-
dem rynkowym. Podobnie jak brak opłat 
za ich wydanie. Dodatkowe ubezpiecze-
nia tworzą realną wartość dla Klienta, ale 
znaczna część użytkowników kart nie przy-
wykła jeszcze do tego, że mogą z nich ko-
rzystać - zapomina o nich, bądź nie potrafi 
porównać różnych ofert. Co za tym idzie, nie 
spełniają one skutecznie swojej funkcji mar-
ketingowej – nie różnicują oferty w oczach 
Klientów banków i nie przekładają się na fak-
tyczne doświadczenie wartości dodanej. Na 
tym polu instytucje finansowe muszą wyko-
nać jeszcze wiele pracy informacyjnej i edu-
kacyjnej. Granicą dla obniżek oprocentowa-
nia i wydłużania okresu bezodsetkowego jest 
rentowność produktu. Możliwości konku-
rowania na polu parametrów kart kredy-
towych wyraźnie się wyczerpują.

Dlatego banki szukają intensywnie spo-
sobów na przeniesienie konkurencji na 
inne pola. Finansiści wkładają coraz więcej 
czasu oraz energii w wyszukanie i pozyska-
nie partnerów biznesowych pozwalających 
na zaoferowanie Klientom jak najbardziej 
oryginalnych usług. Uzbrojenie karty kre-
dytowej w promocje partnerskie, dające 
Klientowi realne benefity w zamian za ak-
tywną konsumpcję, tworzy wartość atrak-
cyjną dla wszystkich uczestników progra-
mu, a w szerszym kontekście dla całego 
rynku- stymuluje przepływy finansowe.   

Innym pomysłem na dodatkowe 
uatrakcyjnienie karty kredytowej jest szyb-
ki i łatwo dostępny kredyt ratalny w rachun-
ku karty. Dziś jeden z najtańszych sposobów 
na uzyskanie szybkiej pożyczki gotówkowej 
na dowolny cel. Często tańszy niż kredyty 
gotówkowe dostępne w standardowej ofer-
cie banków. Jego wykorzystanie ma jesz-
cze jedną zaletę. Stały harmonogram spłaty 
motywuje do terminowej obsługi zobowią-
zania i ułatwia spłacenie kredytu w rozsąd-
nym czasie. Pomaga zachować dyscyplinę 
finansową, co jest korzystne zarówno dla 
banku, jak i Klienta.   

Hubert Pałgan, 
odpowiedzialny 

za ofertę produktową 
MultiBanku

Finansiści wkładają coraz więcej czasu oraz energii w wy-
szukanie i pozyskanie partnerów biznesowych pozwalają-
cych na zaoferowanie Klientom jak najbardziej orygi-
nalnych usług. Uzbrojenie karty kredytowej w promocje 
partnerskie, dające Klientowi realne benefity w zamian 
za aktywną konsumpcję, tworzy wartość atrakcyjną dla 
wszystkich uczestników programu, a w szerszym kontek-
ście dla całego rynku- stymuluje przepływy finansowe.  
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Karty płatnicze w Systemie SKOK
 Lech Majewski, SKOK

Pieniądz, jeden z najważniejszych wy-
nalazków wszechczasów ludzkości, ulega 
w miarę rozwoju społecznego przeobra-
żeniu, dopasowując się do zmieniających 
się potrzeb społecznych. Pomijając lokalnie 
używane różne przedmioty generalnie na 
początku swojego rozwoju przyjął formę 
materialną w postaci początkowo jedno-
stek wagowych kruszcu, później monet.

Od wynalezienia monety pełniącej funk-
cję pieniądza rozpoczął się proces przeobra-
żania. Polega ono na tym, że z materialnego 
dobra użytkowego przybiera on formę co-
raz bardziej abstrakcyjną w postać umowy 
społecznej, gdzie fundamentem jest zaufa-
nie społeczne a infrastrukturą jego funkcjo-
nowania są bardzo skomplikowane, wystę-
pujące w tle, niewidoczne dla użytkownika 
procesy technologiczne.

Trzeba zauważyć, że praktycznie 
wszystkie formy pieniądza, które powstały 
historycznie, nadal funkcjonują, lecz zmie-
nia się ich zastosowanie i rola. Z głównej 
funkcji , jako środka płatniczego, pełnią 
funkcje ważne aczkolwiek pomocnicze. 
Na przykład sztaby kruszcu istnieją nadal, 
lecz nie funkcjonują jako środek płatniczy, 
a pełnią funkcje środka gromadzenia re-
zerw czy tezauryzacyjne. Moneta istnieje 
nadal, lecz pełni funkcję uzupełniającą 
w obiegu pieniężnym i stanowi ważne, 
aczkolwiek pomocnicze funkcje.

Nie możemy sobie wyobrazić płace-
nia za nabywane dobra, usługi, sztabami 
kruszcu. Podobnie nie wyobrażamy sobie 
zapłaty monetami kruszcowymi czy w ogó-
le monetami - jako jedynego sposobu za-
płaty.

Następnym etapem w rozwoju pienią-
dza przyjmującego formę materialną zo-
stał banknot i towarzyszące mu mone-
ty o zdawkowych nominałach, określane 
jako tzw. bilon. Pieniądz papierowy w Eu-

ropie upowszechnił się dopiero po pierw-
szej wojnie światowej.

Współcześnie wykształcony pieniądz 
papierowy jest nadal w szerokim zastoso-
waniu, lecz widoczny jest już proces odej-
ścia od jego podstawowej funkcji środka 
płatniczego i zastępowanie go przez no-
woczesny nośnik, formę – kartę płatni-
czą. Karta płatnicza, pomimo relatywnie 
bardzo krótkiego okresu istnienia, doko-
nała głębokich przeobrażeń w naszym co-
dziennym życiu. Nie musimy już nosić 
grubo wypchanych banknotami portfeli, 
ani dźwigać ciężkiego, brzęczącego bilonu. 
Zastępuje go niewielki kawałek plastiku – 
karta płatnicza, która w ramach umowy 
społecznej oraz niezwykle skomplikowa-
nej technologii funkcjonującej w tle, po-
zwala nam opłacać swoje zobowiązania, 
nabywać dobra, itd.

Wraz z rozwojem formy pieniądza 
zmieniał się sposób jego gromadzenia. 
Potrzebą, która wyłoniła powstanie wy-
specjalizowanych instytucji, w których 
przechowuje się pieniądze, były podróże, 
które powodowały niebezpieczeństwa, nie-
wygodę oraz wysokie koszty w transpor-
cie pieniędzy. Pieniądz papierowy powstał 
z zaświadczeń wydawanych przez osoby 
trudniące się wymianą pieniędzy w staro-
żytnej Grecji na zdeponowaną u nich sumę 
monet złotych.

Współczesny banknot i miejsce gro-
madzenia zasobów pieniężnych wywo-
dzi się z praktyk rozpoczętych w XIII w. 
we Włoszech. Przekształcił się z listu za-
miennego, w którym agent zajmujący się 
wymianą pieniądza zobowiązywał się do 
wypłaty imiennie wymienionemu bene-
ficjentowi w określonym miejscu pewnej 
kwoty w określonej walucie. Z podmiotów 
zajmujących się pobieraniem wpłat i wysta-
wianiem zaświadczeń z czasem wykształciły 
się podmioty specjalizujące się w gospoda-
rowaniu pieniądzem składanych przez de-
ponentów.

Współcześnie jedną z grup takich pod-
miotów jest samopomocowa spółdziel-
czość finansowa.

W 1862 r. Fryderyk Wilhelm Raiffeisen 
założył pierwszą w historii kasę pożyczko-
wo-oszczędnościową w Austrii. Na terenie 
Polski kontynuatorem jego idei był nauczy-
ciel spod krakowskiej wsi, Franciszek Stef-
czyk. Powodem utworzenia kas oszczęd-
nościowo - pożyczkowych była ochrona 
chłopów przed powszechnie panującą li-
chwą na wsi galicyjskiej.  Pierwszą Kasę 

Oszczędności i Pożyczek założono w 1890 
roku w Czernichowie, wzorując się na do-
świadczeniach austriackich działaczy spół-
dzielczych. Po 10 latach dzięki Kasom nie-
mal całkowicie została wyrugowana ze wsi 
lichwa. Tuż przed wybuchem I wojny świa-
towej powstało 1.400 Kas, skupiając ponad 
200 tysięcy udziałowców.

Kontynuatorem ruchu Franciszka Stef-
czyka są Spółdzielcze Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowe (SKOK), które odrodziły się 
po 1989 roku i działają na polskim rynku 
od przeszło 16 lat jako nowoczesne, samo-
pomocowe instytucje finansowe. Obecnie 
w Polsce usługi finansowe świadczy już 
1.730 oddziałów Kas i liczba ta stale rośnie, 
skupiając ponad 1,8 miliona gospodarstw 
domowych. SKOK-i gromadzą oszczędno-
ści swoich członków, udzielają im pożycz-
ki i kredyty, przeprowadzają na ich zlece-
nie rozliczenia finansowe itd.

Podstawowym aktem prawnym regulu-
jącym funkcjonowanie SKOK jest uchwa-
lona w 1995 roku ustawa o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych. 
SKOKi działają na podstawie wspomnianej 
ustawy oraz prawa spółdzielczego. Wyzna-
czenie ustawowo zadań i kompetencji dla 
Systemu SKOK pozwoliło na podjęcie sze-
regu zadań określanych jako oczekiwane 
przez rzeszę członkowską. Potrzeby człon-
ków SKOK wskazywały na konieczność 
wprowadzenia kart płatniczych do świad-
czonych usług na rzecz członków Kas.

Oczekiwania zostały wypełnione po-
przez negocjację i podpisanie dwóch 
umów:

1. Pierwszą podpisano w końcu 1997 
roku. Umożliwiła ona emisję karty banko-
matowej. Podpisanie umowy umożliwiło 
wprowadzenie karty pozwalającej na re-
alizację wypłat z sieci bankomatów Euro-
net.

2. Druga umowa podpisana pod ko-
niec 1998 roku pozwoliła na sponsorowa-
ną emisję kart VISA Electron

czytaj dalej na stronie 434
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W pierwszych latach po uzyskaniu 
możliwości korzystania przez członków 
SKOK z funkcjonalności kart VISA Elec-
tron, wielkość transakcji była nieznaczna. 
Sytuacja wyraźnie poprawiła się po roku 
2003, by w czasie następnych lat, po nie-
wielkim spadku użycia kart, przekształ-
cić się w tendencję wzrostową. Rok 2008 
nie był brany pod uwagę, ponieważ w nim 
przebiega proces wygaszania użycia tej 
karty w Spółdzielczych Kasach.

Jak na potencjał członkowski, użycie 
kart w Systemie SKOK było relatywnie 
małe; korzystanie z karty bankomatowej 
ustabilizowane na niskim poziomie i schył-
kowe. Korzystanie z funkcjonalności karty 
debetowej – VISA Electron na niskim pu-
łapie z tendencją wzrostową.

Syntetycznie omówiliśmy dwa instru-
menty kartowe funkcjonujące w Systemie 
SKOK: kartę bankomatową oraz debeto-
wą. Poza nimi - trzecim, wdrażanym dla 
powiększenia bezpieczeństwa Systemu 
od 2003 roku - jest wprowadzana w SKO-
Kach karta identyfikacyjna członka SKOK 
- tzw. IKM.

Obydwa procesy ilości emisji kart zo-
stały zauważone i podjęto decyzję o wpro-
wadzeniu nowoczesnej karty, która połą-
czy wszystkie funkcje w jednej karcie. Dla 
realizacji zadania przystąpiono do realiza-
cji projektu, w którym System SKOK w po-
staci przedstawiciela – Kasy Krajowej bę-
dzie bezpośrednim uczestnikiem głównych 
organizacji kartowych tj. VISA oraz Ma-
sterCard. 

W styczniu 2007 Kasa Krajowa złożyła 
wniosek o członkostwo w Organizacji Ma-
sterCard Europe. Po przejściu procesu we-
ryfikacji oraz uzgodnień 23.05.2007 r. uzy-
skała roku pełne członkowstwo (Principal 
Member) w tej Organizacji. 

W podobnym czasie, w styczniu 2007 
KSKOK wystąpiła do organizacji VISA Eu-
rope i kilka miesięcy później uczestnicząc 
i poddając się wymaganym, ustalonym 
przez Organizację procesom weryfikacji 
uzyskała formalną decyzję otrzymując sta-
tus członkostwa w VISA w dniu 2.03.2007 
potwierdzoną popisanymi w sierpniu 2007 
roku umowami wdrażającymi licencję 
członkowską Organizacji.

Uzyskanie członkostwa w wiodących 
organizacjach jest bardzo ważnym osią-
gnięciem systemu SKOK. Członkowstwo 
umożliwia bezpośrednią współpracę z tymi 
organizacjami i emisję własnych kart Sys-
temu SKOK w obu organizacjach. Czyni 
to System SKOK niezależnym od ograni-
czeń nakładanych przez sponsora zarów-
no organizacyjnych, funkcjonalności jak 
i kosztowych.

Po zgłoszeniu prośby uzyskania człon-
kowstwa rozpoczęto przygotowania do 
technologicznej, transakcyjnej obsługi pla-
nowanego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu 
członkowstwa w VISA i MasterCard roz-
poczęto wdrażanie projektu, którego ce-
lem jest zastąpienie wydawania trzech od-
dzielnych instrumentów kartowych jedną 
uniwersalną kartą o łącznej funkcjonalno-
ści wymienionych trzech. Przyjęto kon-
cepcję możliwości dalszego rozszerzania 
funkcjonalności karty dla „nowych” kart 
płatniczych w miarę wyłaniania się kolej-
nych potrzeb obserwowanych na rynku czy 
również a nawet przede wszystkim oczeki-
wanych przez członków SKOK.

W realizacji projektu jeden z istnieją-
cych podmiotów Systemu SKOK, Towa-
rzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych S.A., bę-
dące obecnie spółką giełdową rozwinęło 
w sobie funkcjonalność organizatora ob-
sługi emisji oraz procesora kart Systemu 
SKOK. Całość procesów związanych z ob-
sługą transakcyjną kart SKOK w relacji or-

ganizacja kartowa – SKOK-i realizowa-
na jest za pośrednictwem TF SKOK S.A 
jako procesorem. Częścią projektu, wspie-
rającego proces emisji kart jest tworzenie 
przez TF SKOK S.A. własnej sieci banko-
matów „SKOK24”, która docelowo będzie 
liczyć około tysiąc ATM.

W III kwartale bieżącego roku rozpo-
częto wygaszanie dotychczas używanych 
kart w Systemie SKOK– SkokCard - oraz 
VISA Electron, z finalnym zamknięciem 
resztek dotychczas funkcjonujących kart 
w dniu 31.12.2008.

Pierwszym własnym produktem karto-
wym SKOK została karta debetowa. Sys-
tem SKOK rozpoczął emisję nowych kart 
w drugiej połowie b.r., przy czym na po-
czątek wybór padł na organizację VISA. 
W październiku b.r. wydano stutysięcz-
ną kartę VISA członkowi SKOK. W cią-
gu trzech najbliższych lat planowana jest 
emisja około 1 miliona kart debetowych 
dla członków SKOK. Po uzyskaniu tych 
wielkości System SKOK będzie widocz-
nym uczestnikiem rynku kart w Polsce, 
który obecnie określany jest na niecałe 20 
milionów używanych kart debetowych. 
W przyszłym roku planowana jest kon-
tynuacja wzrostu ilości emitowanych 
kart debetowych oraz oczekiwane przez 
członków SKOK rozpoczęcie emisji kart 
kredytowych.

W nieodległej przeszłości karty płat-
nicze kojarzyły się nam z bogatymi kra-
jami Europy Zachodniej i Stanami Zjed-
noczonymi. Do Polski trafiały one tylko 
wraz z cudzoziemcami. Karta – ten nie-
wielki plastikowy gadget była przedmio-
tem pożądania i symbolem prestiżu. Była 
wyznacznikiem pewnego statusu material-
nego, rekwizytem ludzi zamożnych. Dziś 
karty stały się czymś codziennym, nie-
odzownym, bez czego nie moglibyśmy się 
w chwili obecnej obyć.

W trzecim kwartale 2008 roku zare-
jestrowano użycie 29.165 tys. kart. Z da-
nych tych  wynika, że większość aktywnych 
zawodowo Polaków posiada karty płatni-
cze. Nie oznacza to końca wzrostu ilości 
emisji kart. Wzrost liczby wyemitowanych 
kart płatniczych wystąpi, niemniej, jak się 
przypuszcza, będzie on mniej dynamicz-
ny. Większego znaczenia nabierze oczeki-
wana przez używających funkcjonalność 
konkretnego rozwiązania kartowego. Za-
daniem Systemu SKOK w rozwoju ilości 
emisji kart płatniczych jest zapewnienie 
funkcjonalności oczekiwanej przez człon-
ków SKOK.

Lech Majewski
Kierownik Działu Kart i Rozliczeń

Kasy Krajowej

Źródło: Dane Systemu SKOK
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Elita wśród finansistów

Obecna sytuacja gospodarcza na świe-
cie, czy chociażby kłopoty firm, będących 
posiadaczami opcji walutowych, są dowo-
dem na to, jak ważna jest w dzisiejszej zło-
żonej rzeczywistości gospodarczej, dogłęb-
na znajomość instrumentów finansowych. 
Wiedza z zakresu zaawansowanej analizy 
finansowej jest nie do przecenienia, jeśli 
chce się  dobrze inwestować i podejmować 
właściwe decyzje finansowe w firmie. War-
to powiązać zdobycie takiej wiedzy z uzy-
skaniem kwalifikacji CFA, a tym samym 
wzmocnieniem swojej pozycji na między-
narodowym rynku pracy. 

Tytuł CFA (ang. Chartered Financial 
Analyst), czyli Certyfikowany Analityk Fi-
nansowy, należy do jednych z najbardziej 
cenionych kwalifikacji międzynarodowych. 
Na świecie CFA postrzegany jest jako stan-
dardowa kwalifikacja zawodowa osób pra-
cujących w sektorze usług finansowych. 
Jest dowodem na to, że osoba ją posiada-
jąca ma umiejętności i wiedzę, poszukiwa-
ną przez pracodawców na całym świecie. 

Wysokie progi
Międzynarodowa społeczność CFA li-

czy już niemal 100 tys. osób, z czego w Pol-
sce około 200. Od 1990 roku średni roczny 
przyrost członków CFA Institute utrzymu-
je się na poziomie 10-15%. Jednak tylko co 
piąty kandydat zdaje wszystkie 3 egzaminy 
CFA, co jest jednym z zasadniczych wymo-
gów uzyskania tytułu CFA. Kolejne to: co 
najmniej 4-letnie doświadczenie w branży 
inwestycyjnej, członkostwo w CFA Insti-
tute oraz dostarczanie co roku oświadcze-
nia o przestrzeganiu zasad etyki, zgrupo-
wanych w CFA Institute Code of Ethics 
and Standards of Professional Conduct.
(http://www.cfa.com.pl/www/6,cfa_pro-
gram.html).

Egzaminy na poszczególnych pozio-
mach odbywają się raz do roku, co ozna-
cza, że zdanie wszystkich trzech pozio-
mów zajmuje co najmniej 3 lata. Pierwszy 
z nich obejmuje wiedzę z zakresu etyki zawo-
dowej, podstawy analizy finansowej, makro- 
i mikroekonomię, metody ilościowe, instru-

menty finansowe i podstawy zarządzania 
portfelem inwestycyjnym. Aby zdać dru-
gi poziom, oprócz znajomości technik eg-
zaminacyjnych, należy wykazać się, m.in. 
wiedzą z zakresu zaawansowanej analizy 
finansowej, analizy akcji, instrumentów 
dłużnych, derywatyw i innych instrumen-
tów finansowych, jak również znać tajniki 
oceny ryzyka inwestycyjnego. Osoby przy-
stępujące do egzaminu na trzecim pozio-
mie muszą wykazać się praktyczną wiedzą 
z zakresu zarządzania portfelem inwesty-
cyjnym, jak również znać narzędzia, kon-
cepcje i zasady oceny efektów inwestycyj-
nych.

Elitarne grono
Marcin Adamczyk, Fixed Income 

Portfolio Manager w Dexia Bank w Bel-
gii wybrał kwalifikacje CFA, ponieważ in-
teresowała go kariera w bankowości inwe-
stycyjnej, a w tej właśnie dziedzinie cieszą 
się one największym prestiżem. Ponadto, 
jego zdaniem, globalna rozpoznawalność 
tytułu CFA stwarza sporo możliwości pla-
nowania kariery w dziedzinie doradztwa 
inwestycyjnego i finansowego czy zarzą-
dzania instrumentami pochodnymi. Jest 
to kwalifikacja najodpowiedniejsza dla 
osób z branży bankowej, ubezpieczenio-
wej, funduszy inwestycyjnych czy fundu-
szy venture capital. 

Osoby, posiadające tytuł CFA często 
zamieszczają taką informację na swoich 
profilach w portalach społecznościowych. 
Dzięki temu w prosty sposób można prze-
śledzić ich ścieżkę kariery, czy też zorien-
tować się, na jakich stanowiskach pracują 
osoby posiadające tytuł CFA. Aktualnie na 
polskim portalu społecznościowym Gol-
denline można znaleźć 74 osoby posiada-
jące tytuł CFA lub będące w trakcie jego 
zdobywania. Z kolei na jednym z najpo-
pularniejszych międzynarodowych portali 
- LinkedIn - zarejestrowanych jest już po-
nad 23 tys. takich osób. 

Patrząc na aktualne oferty pracy za-
mieszczone na www.pracuj.pl, osoba, która 
posiada lub jest w trakcie zdobywania kwali-
fikacji CFA, może ubiegać się, np. o stanowi-
sko analityka papierów dłużnych w jednym 
z największych towarzystw emerytalnych 
w Polsce, starszego specjalisty ds. rozwoju 
sieci sprzedaży w TFI, należącym do mię-
dzynarodowej grupy finansowej czy kontro-
lera finansowego w globalnej firmie z branży 
informatycznej. 

Wiele godzin i lat pracy
Przygotowanie do zdania egzaminu 

wymaga wielu miesięcy wytężonej pracy. 

Jak podaje CFA Institute, na naukę trzeba 
przeznaczyć co najmniej 250 godzin. A to 
niemało, biorąc pod uwagę fakt, że więk-
szość osób przystępujących do egzaminów 
jest czynnych zawodowo. Można uczyć się 
samodzielnie, można też skorzystać z kur-
sów przygotowawczych prowadzonych 
przez firmy szkoleniowe, które obok wie-
dzy merytorycznej uczą również bardzo 
przydatnych technik egzaminacyjnych. Dla 
CFA Institute znaczenie ma oczywiście nie 
forma nauki, ale ostateczny efekt w posta-
ci zdanych egzaminów. O tym jednak, jak 
trudne są to egzaminy, świadczy poziom 
zdawalności – na świecie 35%, 46% i 53% - 
odpowiednio dla poziomów I, II i III.

Pomimo trudności ze zdaniem po-
szczególnych egzaminów, coraz więcej 
osób jest świadomych prestiżu wynikają-
cego z przynależności do elitarnego gro-
na osób z dyplomem CFA i można ocze-
kiwać, że ich liczba nadal, a może właśnie 
szczególnie w czasach kryzysu, będzie suk-
cesywnie rosła.

Magdalena Oleksiuk,
FCCA, 

Ernst & Young Academy of Business

Przykładowe stanowiska dla osób 
z dyplomem CFA:

Client Service Representative or Re-
lationship Manager 
Compliance Analyst/Officer 
Investment Consultant 
Corporate Chief Financial Officer
Corporate Finance Analyst 
Investment Banking Analyst 
Derivatives Analyst 
Economist 
Institutional sales professional/busi-
ness development (buy and sell side)
Investment Strategist 
Portfolio Manager 
Professor/Instructor 
Quantitative Investment or Risk 
Analyst 
Real Estate Investment Manager 
Regulator/Supervisor of investment 
firm
 Security/Investment Analyst 
Securities Trader 
Venture Capital Analyst
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