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Sukces technologii zbli eniowej w bankowo ci
na przyk adzie rozwoju polskiego rynku kart p atniczych

 
 
Kody JEL: E42, G21, O33 
S owa kluczowe: karty zbli eniowe, system p atniczy, innowacje bankowe 
Streszczenie. Technologia zbli eniowa w relatywnie krótkim czasie sta a si  w Polsce standar-
dem obs ugi p atno ci detalicznych. Celem artyku u jest wskazanie czynników sukcesu rozwoju 
p atno ci zbli eniowych w Polsce. Ze wzgl du na sieciowy charakter rynku us ug p atniczych  
i mechanizmy funkcjonowania systemów kart p atniczych, wyst puj  bardzo du e bariery dla 
zmian technologicznych w tych systemach. Sukces rozwi zania zbli eniowego osi gni to dzi ki 
strategii organizacji p atniczych, polegaj cej na jednoczesnym wsparciu rozwoju sieci akceptacji  
i wydawnictwa kart. W rezultacie polski sektor bankowy skorzysta  z renty zapó nienia w zakre-
sie migracji do standardu EMV, staj c si  liderem tej innowacji w Europie.  
 
 
Wprowadzenie

 Wspó czesny sektor finansowy jest miejscem testowania wielu wysoko zaawan-
sowanych technologicznie rozwi za  p atniczych, z których wi kszo ci nie udaje si  
jednak zdoby  powa niejszego udzia u w rynku. W tym kontek cie interesuj ce wydaje 
si  przedstawienie studium przypadku wprowadzania innowacji do systemów kart p at-
niczych – na rynku polskim, co by o jednym z najwi kszych wiatowych sukcesów. 
Celem artyku u jest wskazanie czynników sukcesu rozwoju p atno ci zbli eniowych  
w Polsce. W pracy wykorzystano wyniki cyklu w asnych bada  ankietowych polskiego 
sektora bankowego oraz dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego (NBP). Ana-
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liza zosta a przeprowadzona z uwzgl dnieniem zaproponowanej przez E.M. Rogersa 
(1983, s. 87–103) teorii przebiegu procesu dyfuzji innowacji wed ug tzw. krzywej S. 
 
 
1. Technologia zbli eniowa i jej zastosowania w bankowo ci

 Technologia zbli eniowa wywodzi si  z technologii identyfikacji radiowej RFID 
(Hancke, 2008). Wykorzystanie komunikacji radiowej do wymiany danych mi dzy kart  
a terminalem p atniczym zast pi o konieczno  stosowania odczytu paska magnetycznego 
lub mikroprocesora EMV. Zastosowanie odpowiedniej cz stotliwo ci fal elektromagne-
tycznych ograniczy o odleg o  komunikacji do kilku centymetrów, zapewniaj c przy tym 
wysoki poziom bezpiecze stwa (Polasik, Wisniewski, Lightfoot, 2012). W rezultacie 
wprowadzenia technologii zbli eniowej nast pi o przyspieszenie i usprawnienie procesu 
realizacji p atno ci, co wykaza y wcze niejsze badania autora (Polasik et al., 2013). Jed-
nocze nie nast pi o pewnego rodzaju uwolnienie karty i terminala ze sztywnego gorsetu 
standardu ISO/IEC 7813, poniewa  w przypadku transakcji zbli eniowej nie jest wyma-
gany konkretny kszta t zarówno instrumentu p atniczego, jak i terminala. Technologia 
zbli eniowa pozwoli a zatem na stosowanie kart p atniczych w postaci breloczków do 
kluczy, zegarków, a tak e urz dze  mobilnych dzia aj cych w zbli eniowym standardzie 
NFC – Near Field Communication (Polasik et al., 2012). 
 
 
2. Bariery zastosowania kart zbli eniowych z punktu widzenia

efektów sieciowych

 G ówn  barier  wdro enia technologii zbli eniowej by o to, e stanowi a ona 
zupe nie nowy standard techniczny. Operacja wprowadzenia nowego standardu jest 
szczególnie trudna do przeprowadzenia w sytuacji, gdy dany rynek jest poddany silne-
mu oddzia ywaniu tzw. efektu sieciowego (Economides, 1993), ktory wyst puje, gdy  
w momencie przy czenia do sieci teleinformatycznej nowego podmiotu/u ytkownika, 
staje si  ona wi ksza z korzy ci  dla dotychczasowych podmiotów/u ytkowników. 
Obrazuje to tzw. prawo Metcalfe’a, zgodnie z którym je eli do sieci nale y n uczestni-
ków, a jej warto  dla ka dego z nich jest wprost proporcjonalna do liczby pozosta ych 
uczestników, to ca kowita warto  sieci jest proporcjonalna do n(n – 1) uczestników, 
czyli w przybli eniu do kwadratu liczby uczestników (Van Hove, 2016). Z uwagi na to, 
e karty zbli eniowe funkcjonuj  w ramach systemu p atno ci, b d cego ponadto przy-

k adem rynku dwustronnego, którego cech  charakterystyczn  jest wyst powanie 
dwóch ró nych, wzajemnie na siebie oddzia uj cych grup klientów sektora bankowego 
– czyli z jednej strony klientów dokonuj cych p atno ci kartami a z drugiej strony 
przedsi biorców akceptuj cych karty – bariery wynikaj ce z efektów sieci s  szczegól-
nie trudne do przezwyci enia (Rochet, Tirole, 2003). W ich przypadku konieczne jest 
bowiem zbudowanie a  dwóch nowych, komplementarnych ze sob  sieci, obs uguj -
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cych nowy standard. W przypadku wdra ania technologii zbli eniowej oznacza o to 
zatem konieczno  wymiany, zarówno wszystkich zainstalowanych w przedsi bior-
stwach terminali p atniczych EFT-POS, jak i wydania klientom kart p atniczych z funk-
cjonalno ci  zbli eniow . W tym kontek cie przedstawione poni ej studium przypadku, 
dotycz ce wprowadzenia kart zbli eniowych na rynku polskim, stanowi szczególnie 
cenny materia  empiryczny do bada  teoretycznym w zakresu dyfuzji innowacji i efek-
tów sieciowych.  
 
 
3. Strategia wdra ania zbli eniowej innowacji

 Wa nym czynnikiem, który sprzyja  wprowadzeniu przez sektor bankowy w Pol-
sce technologii zbli eniowej, by  trwaj cy wówczas paneuropejski proces budowy Jed-
nolitego Obszaru P atno ci w Euro (ang. SEPA) i wynikaj cy z niego obowi zek wpro-
wadzenia do ko ca 2010 roku standardu kart mikroprocesorowych EMV1 (ECB, 2014). 
Polski sektor bankowy zwleka  z rozpocz ciem migracji do tego standardu i w 2008 
roku nale a  do jednych z najmniej zaawansowanych pod tym wzgl dem rynków  
w Unii Europejskiej. Sytuacja ta stworzy a mo liwo  odniesienia korzy ci z tzw. renty 
zapó nienia (Rindermann, 2018), polegaj cej na omini ciu po rednich etapów rozwoju 
– w tym wypadku wprowadzania stykowych kart EMV – i wdro enia od razu docelo-
wego, bardziej zaawansowanego rozwi zania. Dawa o to szans  wprowadzenia dwóch 
standardów jednocze nie, tj. EMV i zbli eniowego, przy ponoszeniu nak adów inwe-
stycyjnych znacznie mniejszych ni  w przypadku wdra ania tych technologii oddzielnie 
(Polasik et al., 2012). Realizacja tego planu wymaga a jednak opracowania w a ciwej 
strategii. 
 Wdro enie p atno ci kartami zbli eniowymi odby o si  w Polsce zasadniczo  
w skoordynowany sposób, jednocze nie obejmuj c banki-wydawców nowego rozwi -
zania, jak i agentów rozliczeniowych, którzy zarz dzaj  sieci  terminali p atniczych na 
rzecz akceptantów kart. Ogniwami cz cym te dwie strony rynku oraz inicjatorami 
zmian by y organizacje p atnicze MasterCard i Visa, które w 2005 roku podpisa y 
umow  o stosowaniu wspólnego protoko u dla p atno ci zbli eniowych ISO/IEC 14443 
(Rae, 2005). Wsparcie finansowe organizacji p atniczych umo liwi o równoleg y roz-
wój sieci terminali p atniczych przystosowanych do nowej technologii oraz budow  
sieci u ytkowników tego typu p atno ci.  
 Nale y jednak zaznaczy , e rozwój infrastruktury terminalowej realizowany by   
z pewnym wyprzedzeniem, w stosunku do rozpocz cia masowego wydawnictwa kart 
zbli eniowych przez banki. Przyj t  wówczas strategi , okre lan  jako „po pierwsze 
akceptacja”, a która zak ada a, e klienci otrzymuj cy kart  zbli eniow  musz  mie  

                                                 
1  Data zako czenia migracji do standardów SEPA zosta a wyd u ona do 1.02.2014 r. 

(ECB, 2014), ale decyzja o wdro eniu kart zbli eniowych by a uwarunkowana terminem pier-
wotnym. 
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mo liwo  wypróbowania realizacji p atno ci w pobli u swojej lokalizacji, bo inaczej 
szybko zniech ciliby si  do tego instrumentu. Ponadto, w pocz tkowym etapie wdra a-
nia innowacji zarówno liczba, jak i stopie  wykorzystania kart zbli eniowych nie uza-
sadnia y od strony ekonomicznej ponoszenia nak adów na modernizacj  sieci terminali 
EFT-POS. Z tego wzgl du organizacja MasterCard wspiera a rozwój rynku poprzez 
dofinansowywanie wdro e  akceptacji p atno ci zbli eniowych w konkretnych sieciach 
handlowych (m.in. McDonald’s, abka, Empik, Shell, T-Mobile, Smyk, Rossmann) 
oraz organizowanie akcji promocyjnych typu Buy & Get. Organizacja Visa z kolei 
uruchomi a program „Kart  Visa Zap acisz Wsz dzie”, w ramach którego dofinansowa-
no proces wprowadzenia na rynek oko o 200 tys. nowych terminali p atniczych obs u-
guj cych p atno ci zbli eniowe (Polasik, 2014). 
 Uzyskanie masy krytycznej u ytkowników systemu wymaga o tak e poniesienia 
wysokich nak adów na promocj  nowej technologii w ród klientów banków, w których 
kosztach organizacje kartowe równie  partycypowa y. Przyk adem dzia a  na bardzo 
du  skal  by o zaanga owanie MasterCard w wykorzystanie p atno ci zbli eniowych 
na kilku czo owych festiwalach muzycznych i filmowych (m.in. na Heineken Open’er 
Festival) oraz podczas Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA Euro 2012. 
 
 
4. Rozwój sieci akceptacji kart zbli eniowych

 Sie  akceptacji p atno ci kartami zbli eniowymi by a w Polsce rozwijana prak-
tycznie od podstaw, pocz tkowo obejmuj c g ównie aglomeracje Warszawy, Poznania  
i Wroc awia. Analiza danych zaprezentowanych na rysunku 1 wskazuje, e w pierw-
szych latach liczba zbli eniowych terminali EFT-POS wzrasta a stopniowo z 800  
w 2008 roku do 13,2 tys. w 2010 roku. Znacz ce przyspieszenie nast pi o od 2011 roku 
i by o skorelowane z niezwykle szybkim tempem wydawnictwa kart zbli eniowych 
przez banki zaprezentowanego w nast pnym podrozdziale (rys. 2). Na koniec 2013 roku 
w Polsce funkcjonowa o ju  oko o 170 tys., co stanowi o ponad 52% wszystkich termi-
nali POS (rys. 1). Kolejne znacz ce rozszerzenie zasi gu akceptowania kart zbli enio-
wych nast pi o w 2014 roku, osi gaj c poziom 288 tys. By o to zwi zane z przy cze-
niem si  do sieci akceptantów p atno ci kartami du ej sieci handlowej. Technologia 
zbli eniowa obj a wówczas ju  72% sieci terminali p atniczych w Polsce (System 
p atniczy…, 2017), stawiaj c tym samym Polsk  w cis ym gronie wiatowych liderów 
technologii zbli eniowej. Wed ug danych NBP (2017) dla drugiego kwarta u 2017 roku, 
liczba terminali zbli eniowych wynosi a 536 tys., co stanowi o a  92% wszystkich 
terminali p atniczych POS dzia aj cych w Polsce.  
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Rysunek 1. Liczba zbli eniowych terminali p atniczych EFT-POS w Polsce (w tys.) 

ród o: opracowanie w asne na podst. danych uzyskanych z w asnych bada  ankietowych sektora 
bankowego w latach 2008–2012, Polasik (2014); System p atniczy… (2017); linia trendu wielo-
mianowa czwartego stopnia. 

 
 Na podstawie analizy danych przedstawionych na rysunku 1 mo na stwierdzi , e 
rozwój sieci akceptacji kart zbli eniowych w Polsce nast powa  niezwykle dynamicz-
nie. Maj c na wzgl dzie, e w 2017 roku p atno ci zbli eniowe by y ju  dost pne dla 
wi kszo ci u ytkowników kart p atniczych, wydawa  by si  mog o, e wielko  sieci 
akceptacji osi gn a poziom nasycenia. Je li jednak porówna si  przebieg powy szej 
linii trendu (rys. 1), z teoretycznym kszta tem krzywej dyfuzji technologii S (Rogers, 
1983), mo na odnie  wra enie, e wci  istnieje znaczny potencja  do dalszego wzro-
stu liczby zbli eniowych terminali p atniczych. Okazuje si , e te rozwa ania teoretycz-
ne zosta y uprawdopodobnione wskutek powo ania w 2017 roku Programu Wsparcia 
Obrotu Bezgotówkowego (przez Zwi zek Banków Polskich, Visa, Mastercard oraz 
Ministerstwo Rozwoju RP), którego celem jest sfinansowanie zwi kszenia liczby ter-
minali POS dla nowych akceptantów do 2020 roku o oko o 600 tys. urz dze , obs ugu-
j cych funkcjonalno  zbli eniow .  
 
 
5. Rozwój wydawnictwa kart zbli eniowych w Polsce

 Pierwsze karty zbli eniowe, które pojawi y si  na polskim rynku w grudniu 2007 
roku mia y charakter przedp acony. By y one wydawane przez Bank Zachodni WBK 
SA. W 2009 roku do wydawców tego rodzaju kart przy czy o si  pi  podmiotów, 
osi gaj c liczb  wydanych kart na poziomie 321 tys. Nadal jednak udzia  kart zbli e-
niowych we wszystkich kartach p atniczych funkcjonuj cych na rynku polskim by  
znikomy. Analiza danych zaprezentowanych na rysunku 2 wskazuje, e prawdziwym 
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prze omem okaza  si  rok 2010, kiedy to nast pi  skokowy wzrost liczby wydanych kart 
do 2,2 mln. By o to efektem wydawania przez najwi kszy polski bank PKO BP kart 
zbli eniowych jako podstawowych kart debetowych do rachunków oszcz dno ciowo-
rozliczeniowych wszystkim klientom. 
 

 
Rysunek 2. Liczba kart zbli eniowych w Polsce (w mln) 

ród o: opracowanie w asne na podst. danych uzyskanych z w asnych bada  ankietowych sektora 
bankowego w latach 2008–2012; Polasik (2014); System p atniczy… (2017); linia trendu wielo-
mianowa czwartego stopnia.  

 
 W kolejnych latach na polskim rynku obserwowana by a ekspansja wydawnictwa 
kart zbli eniowych, obejmuj ca w ci gu 4 lat praktycznie wszystkie funkcjonuj ce  
w kraju banki. Tym samym technologia zbli eniowa zosta a w 2014 roku w czona do 
standardowych rozwi za  stosowanych w polskiej bankowo ci detalicznej, a liczba kart 
zbli eniowych wynios a 25,7 mln, co stanowi o 71% udzia  w krajowym rynku kart 
p atniczych (System p atniczy…, 2017). Od 2015 roku zauwa y  mo na jednak obni e-
nie dynamiki wzrostu liczby kart zbli eniowych. Interesuj ce jest, e zaprezentowany 
na rysunku 2 trend zmiany liczby kart zbli eniowych w Polsce wykazuje wr cz wzor-
cow  zgodno  z zaproponowan  przez E.M. Rogersa (1983) krzyw  S, odnosz ca si  
do typowego procesu dyfuzji innowacji na rynku. Spostrze enie to pozwala na sformu-
owanie wniosku, e wydawnictwo kart zbli eniowych w Polsce osi gn o poziom 

nasycenia, a w kolejnych latach nie nale y oczekiwa  zauwa alnego wzrostu stopnia 
penetracji rynku, który jest bliski mo liwej do osi gni cia wielko ci maksymalnej.  
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6. Przysz o p atno ci zbli eniowych

 Kilkuletnie ponoszenie znacznych nak adów finansowych, zwi zanych z budow  
sieci nowoczesnych terminali p atniczych na potrzeby obs ugi kart zbli eniowych oraz 
zaanga owanie banków w wydawanie kart wyposa onych w t  technologi , spe ni o 
pok adane w niej nadzieje. Doprowadzi o mianowicie do popularyzacji kart i stosowa-
nia ich do niskokwotowych p atno ci, skutkuj c obni eniem redniej warto  p atno ci 
kartami w Polsce z 118 z  do 65 z  w okresie 2008–2017 (II kwarta ), a udzia  transakcji 
zbli eniowych osi gn  na koniec tego okresu a  2/3 liczby wszystkich transakcji kar-
tami (System p atniczy…, 2017).  
 Dodatkowym, nie przez wszystkich oczekiwanym, skutkiem tego wielkiego skoku 
technologicznego, by o stworzenie fundamentów dla dalszego rozwoju innowacyjno ci 
w obszarze p atno ci detalicznych w Polsce. Badania wykaza y, e rynek polski nale y 
do najbardziej innowacyjnych w Europie, obok rynku brytyjskiego, w zakresie rozwi -
za  p atniczych, nazywanych ogólnym poj ciem PayTech (Polasik, Piotrowski, 2016). 
Okaza o si  bowiem, e dost pno  infrastruktury dla technologii zbli eniowej sta a si  
najwa niejszym czynnikiem sprzyjaj cym sukcesowi mobilnych p atno ci opartych na 
technologii NFC, które mog  korzysta  z istniej cej ju  sieci zbli eniowych terminali 
p atniczych, staj c si  beneficjentem pozytywnego oddzia ywania tzw. po redniego 
efektu sieciowego (Church, Gandal, Krause, 2008). Fakt ten nale y uzna  za kluczowy 
dla przeprowadzenia pierwszego komercyjnego wdro enia mobilnych p atno ci NFC  
w Europie w a nie na rynku polskim, które zosta o zrealizowane przez MasterCard we 
wspó pracy z operatorem T-Mobile (Polasik, 2014). Aktualnie bardzo pomy lnie rozwi-
jaj  si  w Polsce portfele kartowe oparte na aplikacjach bankowych, pozwalaj ce na 
p atno ci zbli eniowe NFC (Polasik, Piotrowski, 2016), dzi ki zastosowaniu technologii 
HCE – Host Card Emulation (Górka, 2016; Morosan, DeFranco, 2016). O strategicz-
nym znaczeniu mobilnych p atno ci NFC dla przysz o ci bran y p atniczej wiadczy 
fakt zaanga owania si  na du a skal  w t  technologi  globalnych gigantów technolo-
gicznych – Apple i Google, które wdra aj  swoje wersje tych rozwi za  jako Apple Pay 
i Android Pay, z których ostatnie jest ju  obecny w Polsce od ko ca 2016 roku.  
 
 
Podsumowanie

 Na rynku kart p atniczych wyst puj  szczególnie du e bariery dla wprowadzania 
innowacji opartych na nowym standardzie technologicznym. Po 10 latach od podj cia  
w Polsce pierwszych wdro e  technologii zbli eniowej, mo na pokusi  si  o ocen  tego 
procesu. Dane statystyczne pozwalaj  jednoznacznie stwierdzi , e proces ten zako -
czy  si  pe nym sukcesem, a jego rezultaty mo na okre li  jako prawdziwy kamie  
milowy w rozwoju polskiego systemu p atniczego. Przebieg wdra ania kart oraz termi-
nali zbli eniowych na rynku polskim mo na uzna  tak e za wzorcowy pod wzgl dem 
empirycznego potwierdzenia teoretycznych za o e  tzw. krzywej S, zaproponowanej 
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przez E.M. Rogersa do opisu zjawiska dyfuzji innowacji. Przy czym, o ile w przypadku 
kart zbli eniowych przebieg krzywej S sugeruje osi gni cie poziomu nasycenia, to dla 
terminali sugeruje on istnienie znacz cego potencja u dla dalszego wzrostu. 
 Przedstawiona w artykule analiza procesu wprowadzania kart zbli eniowych wy-
kaza a, e strategia zastosowana przez organizacje p atnicze dobrze si  sprawdzi a  
i powinna stanowi  punkt odniesienia podczas planowania innych znacz cych wdro e  
w obszarze innowacji p atniczych. Kluczowe wydaje si  przeprowadzenie skoordyno-
wanych dzia a  ukierunkowanych na obszar akceptacji i wydawnictwa instrumentów 
p atniczych. Jest jednak zasadne, aby rozwój sieci akceptacji wyprzedza  nieco masowe 
wydawnictwo kart konsumentom.  
 Warto doda , e rozpocz cie wdro enia kart zbli eniowych ju  w 2008 roku po-
zwoli o na skorzystanie przez polski sektor bankowy z renty zapó nienia w zakresie 
migracji do standardu EMV. Do wiadczenia polskiego rynku s  obecnie wa nym punk-
tem odniesienia dla wdra ania innowacji p atniczych w Europie. 
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THE SUCCESS OF CONTACTLESS TECHNOLOGY IN BANKING  
– THE EXAMPLE OF THE POLISH PAYMENT CARDS MARKET 

 
 
Keywords: contactless cards, payment system, bank innovations 
Summary. The contactless technology has become in Poland a standard for retail payments  
in a relatively short time. The aim of the article is to indicate the success factors for the develop-
ment of contactless payments in Poland. Due to the network nature of the payment services and  
a complexity of payment card schemes functioning, there are huge barriers to technological 
changes on the payment card market. The success of the contactless technology implementation 
was achieved by strategy of payment organizations, based on the simultaneous supporting the 
development of the acceptance network and card issuance. As a result, the Polish banking sector 
gained advantages of backwardness in the scope of migration to the EMV standard, becoming the 
leader of this innovation in Europe. 
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