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1

RODZAJE I SYSTEMY ZNYCH

Streszczenie

o-

–
kierunków rozwoju.

e- elektroniczna.

Wprowadzenie

Zmiany technologiczne w teleinformatyce, prognozowane przez ekspertów od 

g oferowa-
– w krót-

elektronicznej i SMS- j-
ne indeksy papierowe2

o-
niczna (ang. e-banking)3, wprowadzona w USA w postaci bankomatów w 1964 r. 

1

2 Elektroniczne indeksy wprowadzono w Szwecji ponad 30 lat temu; indeksy papierowe 
w Ukrainie (Szpecht 2009).

3
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(w Polsce w latach 90. XX w.
bankowych. nd przez instytut Millward 

preferuje 38% 
Polaków (Getin 2014).

kom-

w 2015 

o-
cloud computing4 –

o-
Przyczyny 

– brak potrzeby korzystania 

o tylko 1,3% 
ankietowanych (GUS 2015).

jest odpowiednia 
infrastruktura teleinformatyczna. Zarówno w Polsce,

ta z ban-
2015). 

o-

wygoda, szybko
transakcji finansowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, przy pomocy 

bankowe
-zakupów stale 

i
Preferowane formy uisz

4 w tzw. chmurze obliczeniowej.
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-

(m-
W czerwcu 2015 r. na polskim rynku 34,4 o 1,2

mln mniej marcu 2015 r. –
wynio mln szt. i ich w porównaniu z marcem o 1,1
mln (spadek o 3,6%). W II kw. 2015 r. liczba transakcji przeprowadzanych za po-

–

w tym okresie o 753 sztuki – 689
2015).

– to zaled-

a-
cash back5,

(np. Visa czy MasterCard
iej). 

o-
na – prepayment pay-now
(pay-later)

o-
milipayments – t-

micropayments – minipayments)
, macropayments). Zabezpieczenia sys-

6 (e-wallet),
o-

5 cash back ., a np. w Wlk. Brytanii od 1995 r.
6
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z
firm PayPal, Skrill, PayForIt, CashBill a-

hazardowe i

-
MasterCard;

z internetowego konta bankowego klienta (e-transfer);
, np. w syst o-

26 walutach, w Polsce jest 
realizowana od 2005 r.), lub w EmailMoney czy PayDirect; do realizacji 

-mail odbiorcy – odbiorca po 
otrzymaniu wiadom

obilne 
i internetowe (Izakowski 2015);

z konta SMSMoney;
–

za pobranie dzwonka na telefon;
rtualnej j (np. eKarty mBanku, karty interne-

towej w BZ WBK lub ING Visa);

z –
to stypendialne,

ym ponad 250 
e-wallet – do realizacji przelewu nie jest 

wymagane konto bankowe, a jedynie konto w systemie PayU, na które 
a-

-
na podany adres zamieszkania;
poprzez elektroniczne polecenie pobrania (Electronic Direct Debit), gdzie
przelew z konta bankowego jest wykonywany od-
powiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerze;

Electronic Bill Presentment and Payment – Elek-
przekazywa-

niu do odbiorców indywidualnych rachunków, faktur, billingów rozmów 
i innych dokumentów w formie elektronicznej wraz z y-
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mikropro-
cesor (przechow np. dane o stanie konta) oraz w y-

paysafecard – karty z 16-znakowym PIN-em (o nominale 20, 
30, n-

etowe, bez wykorzy-
stywania konta bankowego i karty kredytowej7.

W grudniu 2014 r.
(Host Card Emulation aplikacji mobilnej Pe-

oPay przeznaczonej na telefony z systemem operacyjnym Android 4.4 (lub now-
NFC (ang. Near Field Communication)8

y-
mi, serwerach banku 
klienta, a nie na karcie SIM operatora telefonii komórkowej, co powoduje unieza-

d-
blokowanym telefonie i eniu do

BZWBK24 mobile9 (Dec 2015).
W lutym 2015 r. a Polsk , n-

ków10 online o nazwie BLIK, oparty na 
jednorazowych, uty, 6-cyfrowych kodach generowanych przez 
bank, w którym klient posiada konto. D 2015 r. przeprowadzono 

milion transakcji. System u z banko-
matów i sklepach tradycyjnych (poprzez wpisanie kodu –

c-
twem integ (np. Dotpay, CashBill, eCard, First 
Data, Przelewy24, Transferuj.pl). skle-

niuk
2015).

7 u-
W sumie zarejestrowano ponad 86 mln 

8

9 na w 2010 roku.
10

Bank Polski.
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Wiele firm int
Apple Pay, Samsung Pay, LG Pay czy Android Pay l-

e-
niowe. Dotychczas jednak dominu i-

MasterCard (PayPass) i Visa (payWave).
euro-

pejskich sklepach internetowych e-
alo.pl) – w Polsce, Niemc – do regulo-

, przy czym we Fran-
– za-

kup na rachunek, a w Polsce za ta (Evigo 2014).
- w

-

-

o polski rynek 
otwarty jest na e- nych kart

1,2 mln kart 
l-

nych –
40% jest ich posiadaczami (Bober 2015a). 

– tylko w USA odnotowywano ok. 7 m 2015).
Single Euro Payments Area), czyli Jednolitego 

w-

sierpnia 2014 r. (elek-
a a kont 

bankowych klientów
a-

ro, frankach szwaj-
carskich, funtach lub dolarach, bez pobierania prowizji za przewalutowanie. System 

dokonuje 
. wyp 

liwia operowanie danymi z 25 kart magnetycznych oraz prezentowanie na 
Card Vali-

dation Code). W z-
ne w tym zakresie i 
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n-

danych – 86% zar jako priorytetowy (ERP-
view 2016).

cznych

o-
o-
u-
e-

, jak i sprzeda-
TLS (Transport 

Layer Security certyfikaty X.509.
uwierzytelnienie serwera i

ewentualnie

u, stan 
Na poziom bez-

ma e-

dzenia wraz z oprog i-
zacja

o-
-

responsibility principles) oraz 
prawa i rights). 

z-

technologii 

oraz aktualizowanie danych 

, –
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Sklepy internetowe -
dodatkowym potwierdzaniu przeprowadzanej transakcji przez klienta, np. kodem 
jednorazowym otrzymanym na telefon w SMS-

-

e-
tu oraz obawy o
p

grudniu 
.

o-
y-

w
terminali POS (Point of Sale) oprogramowanie (np. Alina, NewPOSThings, Black-

dzy z kont (Uryniuk 2015).
.

w celu zna-

reklam. Wraz z rozwojem systemów zmie-
rza us

Podsumowanie

a-
n-

cyjnej wymusza wprowadzanie innowacyjnyc przy-

Popu
anonimo-

t-
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oraz przechowywaniem i przetwarzaniem danych w chmurze. Operatorzy telefonii 
opraco-

a-

o-
nieczne jest dostarczanie wygodnych i

rzecz edukacji pracowników odpowiednich 
wspó
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ELECTRONIC PAYMENT TYPES AND SYSTEMS

Summary

Electronic payments are more and more popular. No fears, negative examples or 
words of criticism are any longer able to stop the dissemination of this form of financial 
settlements. The aim of the study is to present the current state concerning electronic payments
– payment methods and forms, their popularity, threats and directions of development.
Keywords: e-payment, security.
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