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Potencja wzrostu wykorzystania kart p atniczych
w transakcjach bezgotówkowych w Polsce

 
 
Kody JEL: E42, G21, O33 
S owa kluczowe: obrót bezgotówkowy, karty p atnicze, sie  akceptacji 
Streszczenie. W artykule przedstawiono aktualny stan rozwoju rynku kart p atniczych w Polsce, 
uwzgl dniaj c zarówno ich wydawnictwa dla konsumentów, jak i sie  akceptacji kart w ród 
przedsi biorstw. Wykluczono wyst pienie bariery rozwojowej w tych dwóch obszarach, dzi ki 
zidentyfikowaniu czynników rynkowych i realizowanych programów, wpieraj cych obrót bezgo-
tówkowy. Na podstawie danych statystycznych NBP opracowano prognoz  dla zmian liczby 
realizowanych p atno ci kartami. Wyniki wskaza y na wysoki potencja  wzrostu wykorzystania 
kart p atniczych do przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych na rynku polskim w horyzoncie 
czteroletnim. 
 
 
Wprowadzenie

 Obrót bezgotówkowy stanowi fundament systemu przep ywów pieni nych  
we wspó czesnej gospodarce. W zwi zku z tym za wysoce korzystne nale y uzna ,  
e w ostatnich latach obrót bezgotówkowy w Polsce rozwija  si  dynamicznie, a korzy-

stanie z rachunków bankowych oraz bezgotówkowych instrumentów p atniczych do 
przeprowadzania codziennych transakcji staje si  coraz powszechniejsze. Dystans, pod 
wzgl dem poziomu rozwoju obrotu bezgotówkowego, pomi dzy rynkiem polskim  
a rynkami wi kszo ci krajów Unii Europejskiej jest jednak nadal bardzo znacz cy 
(Narodowy Bank Polski, 2017). 
 W licznych badaniach wskazywane s  korzy ci ze zwi kszania udzia u obrotu 
bezgotówkowego w gospodarce, takie jak mo liwo  wzrostu wydajno ci systemu 
p atniczego i redukcja kosztów obs ugi p atno ci (Jonker, 2013), skracanie kolejek  
w punktach sprzeda y (Polasik et al., 2013) czy stymulowanie innowacji w gospodarce 
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(Harasim, 2013, s. 165–175). Ponadto wi ksze wykorzystanie p atno ci elektronicznych 
stwarza, zdaniem F. Schneidera, potencja  dla redukcji skali transakcji dokonywanych 
w szarej strefie z u yciem pieni dza gotówkowego (Schneider, 2011). Pomimo powy -
szych korzy ci rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce wci  napotyka na istotne 
bariery, zarówno ze strony przyzwyczaje  konsumentów, jak i gotowo ci firm do jego 
obs ugi (Narodowy Bank Polski, 2015). 
 Nale y podkre li , e szczególnie silna dominacja p atno ci gotówkowych wyst -
puje w wypadku transakcji w fizycznych punktach sprzeda y (Polasik, 2015).  W a nie 
ten segment rynku jest g ównym obszarem zainteresowania autorów niniejszego artyku-
u, gdy  p atno ci w sklepach, punktach us ugowych, warsztatach stanowi  oko o 3/4 

liczby wszystkich transakcji dokonanych przez konsumentów (Polasik, 2013), podczas 
gdy p atno ci w handlu elektronicznym wci  pozostaj  segmentem niszowym 
(Szyma ski, 2016). Jednocze nie transakcje w fizycznych punktach s  najbardziej po-
datne na problem ich nierejestrowania, gdy  dokonywane tam transakcje gotówkowe 
mog  by  w pe ni anonimowe. Z uwagi na to, e w praktyce w sprzeda y fizycznej 
jedynym elektronicznym instrumentem p atniczym, stosowanym na szersz  skal , s  
karty p atnicze, to w a nie wykorzystanie tego instrumentu zosta o poddane badaniom. 
 Celem niniejszego artyku u jest okre lenie potencja u dla wzrostu wykorzystania 
kart p atniczych do realizacji transakcji bezgotówkowych na rynku polskim w horyzon-
cie czteroletnim. 
 
 
1. Wykorzystanie kart p atniczych w Polsce na tle pa stw Unii

Europejskiej

 Polska nale y do grupy tych pa stw europejskich, w których liczba transakcji 
bezgotówkowych za pomoc  kart jest raczej niska. Przeci tny Polak wykonywa   
w 2015 roku zaledwie 66 p atno ci kartami, czyli oko o 6 razy wi cej ni  Bu gar, ale 
jednocze nie 4,5 razy mniej ni  mieszkaniec Szwecji lub Danii (Narodowy Bank Polski, 
2015). Mimo e dynamika wzrostu liczby transakcji w naszym kraju jest wysoka, to 
luka pomi dzy krajami Europy Zachodniej a Polsk  pozostaje wci  bardzo du a. Sta-
tystyki te wskazuj  zatem, e generalnie mo na oczekiwa  wci  du ego potencja u dla 
wzrostu wykorzystania kart p atniczych na polskim rynku. 
 Przyczyn  takiej sytuacji mo e by  przyzwyczajenie wielu ludzi do pos ugiwania 
si  tylko gotówk , wynikaj ce z uwarunkowa  historycznych czy te  z braku zaufania 
do innowacji (Tochma ski, 2013). Czynnikiem spowalniaj cym wzrost obrotu bezgo-
tówkowego jest tak e zjawisko wykluczenia finansowego cz ci spo ecze stwa, skutku-
j ce brakiem dost pu takich osób do elektronicznych instrumentów p atniczych (Solarz, 
2013).  
 Zapewnienia dynamicznego rozwoju p atno ci bezgotówkowych jest uznawane za 
wa ny cel dzia a  zarówno dla banków komercyjnych, jak i wielu instytucji publicz-
nych, w tym banków centralnych. W Polsce dzia ania takie przybra y m.in. kszta t Pro-
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gramu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikrop atno ci, 2013). W tym kontek cie istotna staje si  kwestia okre lenia potencja-
u dla dalszego wzrostu liczby i warto ci transakcji bezgotówkowych w Polsce, obj ta 

badaniami w niniejszej pracy. 
 
 
2. Wydawnictwo i u ytkowanie kart p atniczych

 Rynek kart jest rynkiem dwustronnym, który obs uguje dwie ró ne grupy klien-
tów-u ytkowników, dokonuj cych mi dzy sob  transakcji. Im wi cej u ytkowników 
rynku znajduje si  po jednej stronie rynku, tym wi ksze korzy ci osi ga druga strona 
(Rochet, Tirole, 2003). Na rynku kart p atniczych takimi dwoma grupami klientów s  
posiadacze kart dokonuj cy nimi zap aty oraz firmy handlowo-us ugowe akceptuj ce 
karty, czyli umo liwiaj ce swoim klientom p atno ci za ich pomoc  (Górka, 2013; 
Polasik, Kunkowski, Maciejewski, 2012). W zwi zku z tym, dalszej analizie poddane 
zostan  zarówno dynamika wydawnictwa kart p atniczych, jak i rozwój sieci ich akcep-
tacji na rynku polskim. 
 

 
*Dane statystyczne dost pne od 2015 roku 

Rysunek 1. Liczba kart p atniczych na ryku polskim w latach 1998–2017 (w tys.)  

ród o: opracowanie w asne na podst. Narodowy Bank Polski (2017).  

 
 Na rysunku 1 przedstawiono liczb  kart p atniczych wydanych w Polsce od 1998 
roku do pierwszego kwarta u 2017 roku, z uwzgl dnieniem podzia u wed ug sposobu 
rozliczania transakcji. Dane te wskazuj  na systematyczn  tendencj  wzrostow  dla 

cznej liczby kart, z wyj tkiem 2003 i 2015 roku. W tych dwóch latach banki dokona y 
redukcji tzw. kart martwych, czyli nieu ywanych przez klientów. W 2015 roku kataliza-
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torem tego procesu by o regulacyjne obni enie op at interchange od po owy 2014 roku, 
w rezultacie którego banki zacz y uzyskiwa  znacznie ni sze przychody z transakcji 
dokonywanymi kartami. Nast pi o dlatego podniesienie op at prowizyjnych, g ównie  
w przypadku kart, które nie by y aktywnie u ywane przez klientów, co w rezultacie 
przyczyni o si  do rezygnacji wielu klientów z posiadania kart w danym banku (Polasik, 
2015). W pierwszym kwartale 2017 roku na rynku polskim funkcjonowa o ogó em  
37,7 mln aktywnych kart p atniczych, co mo e wiadczy  o coraz wi kszej wiedzy 
konsumentów na temat tego instrumentu p atniczego, a tak e ch ci do korzystania  
z wygodnych i bezpiecznych p atno ci bezgotówkowych. Zauwa alne s  tak e zmienia-
j ce si  proporcje w liczbie poszczególnych rodzajów kart, chocia  nieprzerwanie do-
minuj c  rol  odgrywaj  karty debetowe. Wydawnictwo kart kredytowych osi gn o 
swoje apogeum w 2009 roku, pó niej jednak ich liczba istotnie si  zmniejszy a, a obec-
nie jest to stabilna grupa klientów (rys. 1).  
 Równie wa na, jak wydawnictwo kart, jest druga strona rynku, czyli infrastruktura 
terminali EFT-POS, tworz ca sie  akceptacji kart po stronie przedsi biorstw. W okresie 
od 2003 roku do pocz tku 2017 roku (rys. 2) liczba podmiotów przyjmuj cych p atno ci 
kartami, tzw. akceptantów, wzros a z 60 tys. do 237 tys., czyli niemal czterokrotnie. 
Tak e liczba terminali wzrasta a w Polsce dynamicznie i zwi kszy a si  z 84 tys.  
w 2013 roku do 563 tys. w pierwszym kwartale 2017 roku (rys. 2). Szczególnie du e 
przyrosty sieci akceptacji kart p atniczych nast pi y w 2014 i 2015 roku, ze wzgl du na 
obni enie op aty interchange i redukcji kosztów obs ugi kart w Polsce. Skutkowa o to 
wzrostem zainteresowania akceptowaniem kart ze strony znacznej grupy firm, w tym 
jednak bardzo du ej sieci handlowej, a w konsekwencji wi kszymi mo liwo ciami dla 
konsumentów do p acenia bezgotówkowego. 
 

Rysunek 2. Liczba akceptantów i terminali EFT-POS w Polsce (w tys.) 

ród o: opracowanie w asne na podst. Narodowy Bank Polski (2017). 

 
 Badania M. Polasika pozwoli y jednak ustali , e na rynku polskim wyst powa a 
bardzo du a luka w akceptacji kart p atniczych. W 2013 roku w Polsce kart nie akcep-
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towa o a  768 tys. aktywnych podmiotów handlowo-us ugowych, z 852 tys. stanowisk 
sprzeda y (Polasik, 2015). Obserwowany zatem w latach 2013–2016 przyrost liczby 
akceptantów – o 94 tys. i terminali EFT-POS o 241 tys. (rys. 2) – tylko w niewielkim 
stopniu zredukowa  luk  w akceptacji kart. Problem niewystarczaj cego rozwoju sieci 
obs ugi kart wci  dlatego pozostaje bardzo aktualny. D enie do radykalnej redukcji 
tej luki sta o si  celem powo anego przez Zwi zek Banków Polskich, Visa, Mastercard 
oraz Ministerstwo Rozwoju RP w 2017 roku Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówko-
wego. Od stycznia 2018 roku zarz dzaj ca programem Fundacja Polska Bezgotówkowa 
uruchomi a dofinansowanie pozwalaj ce firmom, które dotychczas nie akceptowa y 
kart, na darmow  ich obs ug  przez pierwszy rok. Celem programu jest zwi kszenie 
liczby terminali EFT-POS do ko ca 2020 roku o kolejne 600 tys. urz dze . 
 
 
3. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami p atniczymi

 W latach 2004–2016 (rys. 3) liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kar-
tami p atniczymi sukcesywnie zwi ksza a si , a od 2014 roku wzrasta a bardzo dyna-
micznie.  
 

Rysunek 3. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami w Polsce w latach 2004–
2016 (w mln) 

ród o: opracowanie w asne na podst. Narodowy Bank Polski (2017).  

 
 Analizuj c liczb  transakcji bezgotówkowych, najwi kszy wzrost liczby p atno ci 
za pomoc  kart p atniczych przypad  na prze om 2014 i 2015 oraz 2015 i 2016 roku.  
Z jednej strony nast pi  istotny wzrost sieci akceptacji kart, a z drugiej – klienci banków 
byli bardziej motywowani do aktywnego korzystania ze swoich kart przez bod ce pro-
mocyjne. Sprzyja  temu tak e wzrost cz stszego korzystania z technologii zbli eniowej, 
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który umo liwia  klientom p atno ci kart  za mniejsze zakupy (Narodowy Bank Polski, 
2016). Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy taka dynamika transakcyjno ci jest mo -
liwa do utrzymania w kolejnych latach. 
 
 
4. Prognozowana liczba p atno ci kartami debetowymi

 Na podstawie dotychczasowych tendencji rozwoju rynku kart p atniczych, opra-
cowano prognoz  dla zmian liczby realizowanych transakcji w najbli szych czterech 
latach. Wybór takiego horyzontu czasowego by  podyktowany tym, e w okresie tym 
realizowany b dzie Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (zob. cz  3),  
co powinno zapewni  utrzymanie si  pozytywnych bod ców, pod wzgl dem systema-
tycznego rozwoju sieci akceptacji kart w Polsce. W celu uproszczenia analizy, w niniej-
szym badaniu przygotowano prognoz  dla liczby p atno ci kartami debetowymi, które 
s  podstawowym elektronicznym instrumentem p atniczym dla w a cicieli Rachunków 
Oszcz dno ciowo-Rozliczeniowych. U ycie kart debetowych najlepiej oddaje te  prefe-
rencje p atnicze konsumentów, poniewa  w przeciwie stwie do kart kredytowych  
i obci eniowych, w ich przypadku nie wyst puje bariera dost pno ci zwi zana ze 
zdolno ci  kredytow  czy obci enie decyzji konsumenta zwi zane z ch ci  kredyto-
wania zakupów (Zinman, 2004). 
 
Tabela 1. Estymacja modelu liniowego KMNK 
 
Zmienna zale na (Y): logarytm naturalny liczby transakcji kartami w ci gu kwarta u 

Zmienna Wspó czynnik B d stand. t-Studenta warto  p 
sta a 17,3387 0,0145807 1189,1582 <0,0001*** 
czas (nr okresu) 0,0584164 0,000461255 126,6467 <0,0001*** 
q1 (kwarta  1) 0,0361149 0,0123013 2,9359 0,0051*** 
q2 (kwarta  2) 0,0196822 0,0123013 1,6000 0,1160 
q3 (kwarta  3) 0,0112145 0,0126088 0,8894 0,3781 
Miary oceny modelu     

redn.aryt.zm.zale nej 18,94490  Odch.stand.zm.zale nej 0,921547 
Suma kwadratów reszt 0,136610  B d standardowy reszt 0,052801 
Wsp. determ. R-kwadrat 0,996965  Skorygowany R-kwadrat 0,996717 
F(4, 49) 4023,878  Warto  p dla testu F 5,23e-61 
Logarytm wiarygodno ci 84,82679  Kryt. inform. Akaike'a 159,6536 
Kryt. bayes. Schwarza 149,7087  Kryt. Hannana-Quinna 155,8182 
ród o: Dane NBP (2017); Obserwacje 2004 : q1 – 2017 : q2 (N = 54). 

 
 Zastosowany w badaniu model regresji liniowej zosta  skonstruowany na podsta-
wie danych dla stosunkowo d ugiego szeregu czasowego 52 kwarta ów, z okresu od 
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2004 roku do drugiego kwarta u 2017 roku. Dane o liczbie transakcji pochodzi y z sta-
tystyki systemu p atniczego prowadzonej przez Narodowy Bank Polski (2017). Estyma-
cji parametrów dokonano metod  KMNK w programie Gretl. Liczba transakcji zosta a 
wcze niej zlogarytmowana. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 1. Miary oceny 
modelu wskazuj  na dobre dopasowanie do danych empirycznych. 
 Prognoza zosta a opracowana na okres 14 kwarta ów, do Q4 2020 roku. Uzyskane 
rezultaty pozwalaj  s dzi , e liczba transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi 
b dzie nadal dynamicznie wzrasta  i w 2020 roku mog  one ulec podwojeniu. Wa ne, 
e nawet w przypadku scenariusza pesymistycznego przyrost transakcyjno ci kart by by 

bardzo wysoki. wiadczy to o wci  bardzo du ym potencjale dla wzrostu wykorzysta-
nia kart p atniczych w Polsce i mo liwo ciach zast powania przez nie transakcji gotów-
kowych.  
 

 
Rysunek 4. Prognoza wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi i kartami 
prepaid (dane kwartalne w mln) 

ród o: prognoza opracowana na podst. Narodowego Banku Polskiego (2017); scenariusz opty-
mistyczny – górna granica przedzia u ufno ci dla prawd. 0,95; scenariusz pesymistyczny – dolna 
granica przedzia u ufno ci dla prawd. 0,95. 
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no w naszym kraju, jak i na wiecie, a prognozowany jest ich dalszy rozwój. Sprzyjaj  
temu tak e dynamicznie rozwijaj ce si  nowoczesne technologie informatyczne i tele-
komunikacyjne, dzi ki którym na rynku p atno ci pojawiaj  si  innowacyjne rozwi za-
nia dotycz ce kart p atniczych.  
 Oszacowane przez prognozy wskazuj , e nale y si  spodziewa  dalszego dyna-
micznego przyrostu liczby p atno ci kartami debetowymi. Inne czynniki zewn trzne, 
takie jak uruchomienie czteroletniego Programu Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotów-
kowego, stymuluj cego rozwój sieci terminali p atniczych, a tak e polityka banków 
detalicznych, zach caj ca klientów do aktywnego u ywania kart, powinny sprzyja  
temu procesowi. Nie zidentyfikowano tak e innych powa nych barier dla rosn cego 
udzia u kart w transakcjach detalicznych. Wyniki te wskazuj  na wysoki potencja  
wzrostu wykorzystania kart p atniczych do realizacji transakcji bezgotówkowych na 
rynku polskim w horyzoncie czteroletnim. Rozwój rynku kart p atniczych, determinuje 
rozwój ca ego obrotu bezgotówkowego, przy jednoczesnym powolnym spadku znacze-
nia transakcji gotówkowych. 
 

Praca by a finansowana ze rodków na nauk  przez Narodowe Centrum Nauki  
w ramach projektu badawczego nr 2017/26/E/HS4/00858. 
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THE POTENTIAL FOR INCREASE OF THE CARDS USAGE IN CASHLESS 
PAYMENTS IN POLAND 

 
 
Keywords: cashless payments, debit cards, acceptance network 
Summary. The article presents the current state of development of the payment card market in 
Poland, taking into account both their issuance for consumers and the network of card acceptance 
among enterprises. The risk of development barriers in these two areas was rejected, due to the 
identification of market factors and public programs supporting cashless payments. A forecast for 
changes in the number of card payments was prepared on the basis of NBP statistics. The results 
indicated a high growth potential of the use of payment cards to carry cashless payments on the 
Polish market in a four-year horizon. 
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