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Streszczenie 
 
 W prezentowanym artykule autorzy omawiaj  elektroniczne instrumenty p atnicze 
w Polsce w kontek cie innowacyjno ci. W wyniku przeprowadzonej analizy za najlepiej 
rokuj ce uznane zosta y rozwi zania oparte na kartach p atniczych i natychmiastowych 
przelewach bankowych. W tpliwo ci wybudzi y p atno ci mobilne i wirtualna gotówka. 
Wskazano tak e na potencja  p atno ci biometrycznych. 
S owa kluczowe: p atno ci elektroniczne, p atno ci detaliczne, innowacyjno . 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W okresie ostatnich kilku lat w Polsce pojawi o si  wiele nowych instrumen-
tów p atniczych pozwalaj cych na dokonywanie rozlicze  w formie elektronicznej. 
Na amach ró nych mediów zago ci y takie terminy, jak p atno ci zbli eniowe czy 
p atno ci mobilne. Pomimo jednak tego medialnego szumu oczywiste wydaje si , 
e osi gni cie po danej popularno ci danego instrumentu w ród u ytkowników 

nie b dzie sprowadza o si  tylko do sprawnie przeprowadzonej kampanii promo-
cyjnej.  
 Celem prezentowanego artyku u staje si  wi c prze ledzenie i ocena znaczenia 
nowoczesnych elektronicznych instrumentów p atniczych w kontek cie ich upo-
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wszechnienia si  na rynku p atniczym (oraz ewentualnej mo liwo ci wypierania 
innych instrumentów umo liwiaj cych realizacj  p atno ci). Nale y tak e zauwa-
y , e dynamiczny rozwój szeroko rozumianych metod dokonywania p atno ci 

zaowocowa  konieczno ci  modyfikowania – praktycznie w trybie ci g ym – regu-
lacji prawnych. Zmianom ulega y takie istotne poj cia, jak pieni dz elektroniczny, 
a niektóre kluczowe ustawy przetrwa y tylko dekad  (UOEIP 2002), ulegaj c pó -
niej znacznym modyfikacjom. Samo poj cie elektronicznego instrumentu p atni-
czego zosta o skonstruowane tak szeroko, e powodowa o w tpliwo ci co do jasnej 
interpretacji i skutkowa o pewnym nak adaniem si  poj  (np. elektroniczny in-
strument p atniczy i jego specyficzny rodzaj – karta p atnicza). W zwi zku z tymi 
kwestiami autorzy, odwo uj c si  do poj cia „elektroniczny instrument p atniczy”, 
stosuj  pewne uogólnienia – co nale y mie  na uwadze ledz c tre  artyku u.  
 
 
1. Podzia  elektronicznych instrumentów p atniczych 
 
 Usytuowanie elektronicznych instrumentów p atniczych po ród innych in-
strumentów p atniczych nastr cza pewnych problemów. Jedn  z przyczyn tych 
problemów jest obserwowany dynamiczny rozwój analizowanej grupy instrumen-
tów. Podstawowy podzia  instrumentów p atniczych, w kontek cie regulacji praw-
nych w Polsce, mo na znale  w wielu ród ach. Jeden z tych podzia ów zosta  
zaprezentowany w tabeli 1 (za dyrektorem Departamentu Systemu P atniczego 
w NBP – Adamem Tochma skim). Ju  po krótkiej analizie tre ci ukazanych we 
wspomnianej tabeli mo na dostrzec, z jak dynamicznym zjawiskiem mamy do czy-
nienia. Wida  to chocia by po usytuowaniu instrumentów p atno ci mobilnych. 
Instrumenty te w ostatnim czasie – ze wzgl du na swoj  rosn c  popularno  
i mnogo  konkretnych rozwi za  – tak naprawd  przesuwaj  si  z cz ci „pay 
before” do „pay now”3, czy nawet „pay later”. Dodatkowo mo na zauwa y , e 
w prezentowanej tabeli nie uwzgl dniono instrumentów wymykaj cych si  anali-
zom banków centralnych – mo na tu mie  na my li np. gotówk  wirtualn  – z Bit-
Coinem na czele. 

                                                 
3  Próba zast powania debetowych kart p atniczych mo liwo ci  dokonania p atno ci mo-

bilnej w powi zaniu z rachunkiem bankowym. 
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Tabela 1 
Podzia  podstawowych instrumentów p atniczych 

 

ród o:  (Tochma ski 2013, s. 28). 
 
 Poni ej przedstawiono inny podzia  instrumentów p atniczych, który tym 
razem stara si  uwzgl dni  wspomniane wcze niej, inne rozwi zania. 
 

Tabela 2 
Macierz pieni dza 

 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie (ECB 2012, s. 11). 

 
 Oczywi cie próba analizy ka dego z pokazanych rozwi za  (i jego pochod-
nych) wykracza poza ramy prezentowanego artyku u. W zwi zku z powy szym 
niezmiernie istotne staje si  znalezienie odpowiedzi na pytanie – które z przedsta-
wianych instrumentów s  najbardziej istotne w kontek cie mo liwo ci rozwoju 
i dominacji na rynku. W odpowiedzi na to pytanie pomocne powinny si  sta  in-
formacje prezentowane w kolejnym punkcie artyku u. 
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2.  Znaczenie elektronicznych instrumentów p atniczych w kontek cie wskaza  
instytucji finansowych i badawczych 

 
 Przechodz c do wskaza  ró nego rodzaju instytucji (tak finansowych, jak 
i badawczych), a dotycz cych znaczenia poszczególnych instrumentów p atniczych, 
bardzo cz sto dostrzec mo na poruszanie kwestii innowacyjno ci. 
 W raporcie Komitetu ds. Systemów P atno ci i Rozrachunku, przygotowanym 
dla Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych, wskazano nast puj ce tendencje 
rozwojowe dostrzegane w przypadku instrumentów p atniczych (a szerzej p atno ci 
elektronicznych) (CPSS 2012, s. 1; za Iwa czuk-Kaliska 2013, s. 111): 

– rynek detalicznych us ug p atniczych jest bardzo dynamiczny; obserwuje 
si  na nim du  liczb  nowych rozwi za , jednak tylko niektóre z nich 
mia y jak dot d istotny wp yw na jego rozwój; 

– wi kszo  innowacji zosta a opracowana pod k tem specyfiki rynku kra-
jowego; tylko nieliczne maj  mi dzynarodowy zasi g, chocia  podobne 
produkty pojawi y si  na ca ym wiecie; 

– du y nacisk jest k adziony na przyspieszenie przetwarzania p atno ci, po-
przez szybszy rozrachunek lub krótszy czas potrzebny do zainicjowania 
p atno ci; 

– si  nap dow  innowacji w wielu krajach by a mi dzynarodowa integracja 
finansowa, stanowi ca podstaw  dzia a  rz dów oraz stwarzaj ca nowe 
mo liwo ci biznesowe na rozszerzonym rynku; 

– wykorzystanie innowacyjnych technologii spowodowa o znacz cy wzrost 
roli instytucji niebankowych w p atno ciach detalicznych zdominowanych 
dotychczas przez banki. 

 We wspominanym powy ej raporcie wskazano na istotn  rol  innowacyjno ci 
w wykorzystaniu:  

– kart p atniczych, 
– p atno ci internetowych, 
– p atno ci mobilnych, 
– kompleksowej obs ugi i prezentacji p atno ci (EEPP), 
– poprawy infrastruktury, bezpiecze stwa i zaufania. 

 Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na 
lata 2014–2020 (KOBiM 2013) – w cz ci na lata 2014–2016 – zdefiniowano m.in. 
nast puj ce cele prezentowane w tabeli 3: 
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Tabela 3 
Najistotniejsze cele z punktu widzenia instrumentów p atniczych 

 

 
ród o:  KOBiM 2013, s. 10. 

 
 W programie opisywanym powy ej, wskazano te  m.in. na nast puj ce kon-
kretne dzia ania: 

– wspieranie dzia a  zwi zanych z wprowadzaniem na rynek nowych, nisko-
kosztowych metod p atno ci, w tym p atno ci mobilnych, 

– rozwój funkcjonalno ci dodatkowych kart p atniczych – cashback, p atno-
ci zbli eniowe, 

– wspieranie powstawania bezpiecznych i efektywnych instrumentów umo -
liwiaj cych p atno ci pomi dzy osobami fizycznymi (P2P), w tym takich, 
które s  oparte na rachunkach bankowych. 

 W zwi zku z szeroko poruszanym aspektem innowacyjno ci interesuj c  wy-
daje si  kwestia uporz dkowania elektronicznych instrumentów p atniczych w kon-
tek cie stopnia innowacyjno ci. Pomocne zestawienie zaprezentowano w tabeli 4. 
 

Tabela 4 
Stopie  innowacyjno ci i obszar zastosowa  wybranych instrumentów p atniczych 

 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie (Klimontowicz 2013, s. 262). 
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 Jak wida  z powy szej tabeli, samo poj cie innowacyjno ci mo na interpre-
towa  na ró nym poziomie intensywno ci (innowacje przyrostowe i radykalne). 
Niemniej nale y w tym miejscu pami ta , e w 2010 r. Bank wiatowy wskaza , e 
w ród 101 banków centralnych mo na by o wy oni  przesz o 170 innowacyjnych 
instrumentów b d  metod p atno ci detalicznych. Jednak tylko w niewielkim pro-
cencie uzyska y one szersz  akceptowalno  (WB 2011, s. 44). 
 Przedstawione powy ej informacje znajduj  dodatkowe potwierdzenie w kon-
tek cie przewidywa  co do znaczenia poszczególnych instrumentów (a w a ciwie 
wykorzystywanych technologii) w przysz o ci kszta towania si  sposobów doko-
nywania p atno ci (rysunek nr 1). 
 

 
Rys. 1.  Technologie, które b d  mia y najwi kszy wp yw na bran  p atnicz  w Europie 
ród o:  (Polasik 2013, s. 84). 

 
 Dokonuj c szybkiej konkluzji, do najbardziej interesuj cych rozwi za  nale  
obecnie w Polsce: 

– rozwi zania oparte na kartach p atniczych,  
– rozwi zania bazuj ce na przelewach bankowych, 
– rozwi zania oparte na technologiach kana u mobilnego,  
– inne (g ównie wirtualny pieni dz, p atno ci biometryczne). 

 
 
3. Ocena rzeczywistego znaczenia poszczególnych instrumentów w Polsce 
 
 Przechodz c do oceny w a ciwego potencja u i znaczenia poszczególnych 
elektronicznych instrumentów p atniczych w Polsce, nale y zaznaczy , e ocena ta 
odbywa si  g ównie na podstawie analizy ilo ci wykonanych transakcji danym 
instrumentem (zw aszcza w porównaniu do mo liwo ci u ycia innych rozwi za ). 
 
Karty zbli eniowe 
 W roku 2013 wykonano 2,24 miliarda operacji kartowych w Polsce (NBP 
2014). Ilo  operacji wykonanych zbli eniowo wynios a oko o 270 milionów (NBP 
2014, VISA 2013). Udzia  operacji wykonanych zbli eniowo wynosi  wi c oko o 
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12% wszystkich operacji kartowych. W II kwartale 2014 roku ju  blisko 70% wy-
dawanych kart p atniczych posiada o wbudowan  funkcjonalno  zbli eniow  (NBP 
2014). 
 
Natychmiastowe przelewy bankowe 
 Ilo  zlece  w krajowych systemach rozlicze  p atno ci detalicznych w czasie 
rzeczywistym Express Elixir (KIR 2014) i Blue Cash (Blue Cash 2014) regularnie 
ro nie i w II kwartale 2014 roku wynosi a odpowiednio 213 tys. oraz 399 tys. (KIR 
2014). Przedstawiony potencja  nie mo e jednak przys oni  faktu, e ilo  zlece  
w Express Elixirze i systemie Blue Cash stanowi tylko 0,15% ilo ci zlece , jakie 
maj  miejsce w systemie Elixir (KIR 2014). Informacja ta mo e by  odbierana na 
niekorzy  wspominanych systemów – niemniej dla prawid owej oceny znaczenia 
omawianych instrumentów istotny jest stopie  wykorzystania przelewów natych-
miastowych w p atno ciach online. Wed ug bada  szybki przelew internetowy 
(praktycznie na równi z przelewami tradycyjnymi i p atno ci  przy odbiorze) jest 
najpopularniejsz  metod  p atno ci w sklepach internetowych (IS 2014, s. 16). 
 
P atno ci mobilne 
 W wielu publikacjach i analizach p atno ci mobilne przedstawiane s  jako 
kluczowe dla rozwoju ca ego handlu elektronicznego (i nie tylko). Porównanie 
rzeczywistej i przewidywanej ilo ci transakcji e-commerce i transakcji zwi zanych 
z p atno ciami mobilnymi na wiecie jednoznacznie obrazuje dynamik  rozwoju 
zw aszcza tych drugich. O ile jeszcze w roku 2012 ilo  transakcji e-commerce by a 
przesz o dwukrotnie wi ksza w stosunku do ilo ci transakcji zwi zanych z p atno-
ciami mobilnymi, o tyle ju  w 2014 roku ró nica mi dzy nimi zmniejszy a si  do 

18% (Capgemini 2013, s. 15). Warto jednak nadmieni , e rozwój p atno ci mobil-
nych mo e w do  znacz cy sposób ró ni  si  w zale no ci od kraju. Uwarunko-
wania rozwoju e-p atno ci i m-p atno ci w krajach rozwini tych i na rynkach 
wschodz cych przedstawiono w tabeli 5: 
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Tabela 5 
Uwarunkowania rozwoju e-p atno ci i m-p atno ci w krajach rozwini tych i na rynkach 

wschodz cych 
 

 
ród o:  (Klimontowicz 2013, s. 266). 

 
 Z powy szej tabeli mo e wynika , e w krajach rozwini tych p atno ci mobil-
ne niekoniecznie musz  odnie  jednoznaczny sukces i sta  si  bardzo popularne. 
W przypadku Polski niepokoj ce s  wymieniane poni ej fakty. Rozwi zanie IKO 
(banku PKO BP) by o u ytkowane we wrze niu 2014 roku przez oko o 200 tys. 
osób. Oznacza to, e bankowi uda o si  po czy  rachunki ROR z aplikacj  IKO 
tylko w oko o 2,5% przypadków. Konkurencyjny system PeoPay (stworzony przez 
Pekao SA) w czerwcu 2014 roku posiada  58 tys. zarejestrowanych u ytkowników. 
Oznacza to, e po aplikacj  si gn o zaledwie 0,7% posiadaczy rachunków dla 
klientów indywidualnych (Kisiel 2014, s. 28).  
 
Inne rozwi zania 
 W ród innych rozwi za  popularno  – cho  w chwili obecnej bardziej me-
dialn  ni  faktyczn  – zdobywaj  sobie szczególnie dwa: szeroko rozumiane p at-
no ci biometryczne oraz pieni dz wirtualny. W przypadku tego pierwszego w Pol-
sce próby z wdro eniem p atno ci biometrycznych rozpocz y banki spó dzielcze. 
Powszechniejsze wykorzystanie planuje Getin Bank, który na I pó rocze 2015 roku 
zapowiada wprowadzenie debetowej karty p atniczej z funkcj  biometryczn  za-
miast PIN-u (GB 2014). Zupe nie inaczej prezentuje si  kwestia wirtualnej gotówki 
w jej najbardziej znanej formie BitCoin. Niestety trudno przewidywalne falowania 
kursu tej waluty stwarzaj  w tpliwo ci co do d ugotrwa ego znaczenia tego rozwi -
zania; rzutowa  te  mog  na krajowe rozwi zania, jak chocia by system billon 
(Billon 2014). 
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Podsumowanie 
 
 Przedstawione powy ej informacje, si  rzeczy tylko w skróconej postaci, 
oddaj  ogólne tendencje dotycz ce omawianego w artykule zjawiska. Wydaje si , 
e w obecnej sytuacji na najlepszej drodze do osi gni cia szerokiego sukcesu 

w Polsce s  instrumenty rozwijaj ce funkcjonalnie mo liwo ci kart p atniczych. 
Przemawia za tym stosunkowo spory odsetek transakcji przeprowadzanych zbli e-
niowo w porównaniu do cznej liczby transakcji kartowych. W tpliwo ci mo e 
w tym przypadku budzi  fakt, e funkcjonalno  zbli eniowa – tak ch tnie imple-
mentowana w nowo wydawanych kartach p atniczych – jest jeszcze przez spor  
cz  posiadaczy kart nieu ywana ( wiadomie lub nie). Dodatkowo kartowe p atno-
ci zbli eniowe wydaj  si  mie  konkurencj  w zbli eniowych p atno ciach mobil-

nych. Jednak e bior c pod uwag  prezentowane wcze niej w artykule w tpliwo ci, 
p atno ci mobilne stanowi  chyba najwi ksz  zagadk  co do tego, czy w ko cu 
odnios  w Polsce oczekiwany sukces (porównaj: Zakonnik, Czerwonka 2014). 
Ciekawymi instrumentami staj  si  te oparte na przelewach bankowych – czyli 
wspomniane wcze niej systemy rozlicze  p atno ci detalicznych w czasie rzeczy-
wistym. Pomimo ich obecnie ograniczonego wykorzystania (w stosunku do syste-
mu Elixir), wydaje si , e te rozwi zania stanowi  nieuniknion  drog  rozwoju 
funkcjonowania przelewów bankowych. Przechodz c w ko cu do innych rozwi -
za , bardzo interesuj ce wydaj  si  rozwi zania oparte o identyfikacj  u ytkownika 
z wykorzystaniem technologii biometrycznych. Ich zastosowanie wydaje si  bardzo 
atrakcyjne, i to nie tylko w po czeniu z kartami p atniczymi. Natomiast wci  nie-
jasna jest przysz o  wirtualnej gotówki, która po pocz tkowej fali entuzjazmu 
wydaje si  by  troch  ofiar  swojego w asnego sukcesu, b d c nieodporn  na dzia-
ania niemaj ce oparcia w procesach gospodarczych.  
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ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS AS AN EXAMPLE OF 
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR RETAIL SETTLEMENTS IN POLAND 

 
 

Summary 
 

 In the presented paper, the authors discuss the electronic payment instruments in 
Poland in the context of innovation. As a result of the analysis, authors recognize solu-
tions based on payment cards and immediate bank transfers as the best. Doubts raised 
mobile payments and virtual cash. The authors also pointed out the potential of bio-
metric payment. 
Keywords: electronic payments, retail payments, innovation. 
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