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Szanowni Państwo 

Raport „Płatności cyfrowe 2018” to już trzecia edycja badania, 

które kompleksowo opisuje temat płatności, z jakich korzystają 

Polacy. W raporcie uwzględnione zostały zarówno kwes[e 

płatności online, jak również mobile i offline. Reagując na zmiany 

na rynku, tegoroczne badanie zostało rozbudowane o pytania 

dotyczące wszelkich najnowszych metod płatniczych. 

Najnowszym trendem są płatności dokonywane za pomocą tak 

zwanych wearables, czyli urządzeń ubieralnych. Na polskim rynku 

są to dzisiaj smartwatch’e z Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay 

oraz Fitbit Pay, zaś w roku 2018 nastąpił prawdziwy boom na tego 

typu urządzenia.  

Jednak to wcale nie koniec, bo niebawem na rynku pojawią się 

wyposażone w technologię zbliżeniową płacące urządzenia 

ubieralne, jak pierścienie, opaski fitness, bransoletki, rękawiczki, a 

nawet biżuteria.   

Chcąc w skrócie podsumować to, co znajduje się wewnątrz 

publikacji, należy podkreślić, że dynamika zakupów oraz płatności 

online’owych nie jest już tak wyraźna, jak w latach ubiegłych. Nie

zwalniają natomiast tempa płatności i zakupy dokonywane za 

pomocą urządzeń mobilnych. 

Z kolei w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych - bo to 

również znacząca część tej publikacji - widać, że w offline szala 

przechyla się w stronę płatności bezgotówkowych, najczęściej 

dokonywanych za pomocą karty zbliżeniowej. Wbrew pozorom to w 

offlinie dzieją się dzisiaj najciekawsze rzeczy, bo to tam najwyraźniej 

widać, jak rozbudowało się porbolio systemów płatniczych. 

Tradycyjnie pytamy także o stosunek Polaków do wycofania 

gotówki i o dziwo z roku na rok jest on coraz bardziej negatywny. 

Polacy pod względem sposobów płacenia za zakupy są zarówno 

tradycjonalistami lubiącymi korzystać z papieru, jak też są otwarci 

na wszelkie nowe modele płatnicze. Najbardziej wyrazisty przykład 

idzie ze strony płatności Apple Pay, które w połowie roku pojawiły 

się na naszym rynku i bardzo szybko zdobywają popularność.  

Z kolei jeżeli chodzi o wirtualne waluty, widać ich powolne 

gaśnięcie. Zaś w przypadku tak zwanych płatności przyszłości 

obserwujemy, że nasi rodacy jeszcze nie do końca zaznajomili się z 

szerokim porbolio systemów, jakie są obecne na rynku. Od kilku lat 

obserwujemy ich ogromny rozkwit, a Polska jest bardzo zwinięta
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pod tym względem. Dlatego są oni umiarkowanie przychylni do 

płatności przyszłości. Deklarują, że równie dobrze mogą pojawić 

się na rynku, ale swobodnie mogliby się też bez nich obyć. 

Zapraszamy do lektury!  

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu, Izba Gospodarki 

Elektronicznej 

Łukasz Kłosowski, wydawca serwisu o markePngu mobilnym 

GoMobi.pl
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Raport „Płatności cyfrowe 2018” powstał na podstawie badania 

rynkowego zrealizowanego metodą CAWI (Computer-Assisted 

Web Interview) przy pomocy elektronicznych ankiet 

responsywnych emitowanych na stronach WWW oraz w wysyłce 

mailowej. 

Zebrano opinie 1863 internautów. 

Dane zbierane były w dniach 20 listopada - 25 listopada 2018 

roku.  

Struktura próby w badaniu CAWI została skorygowana przy 

użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich 

internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i 

wielkości miejsca zamieszkania. 

W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety. 

�7



https://www.visa.pl/plac-z-visa/visa-checkout-klientow.html


PŁATNOŚCI CYFROWE 2018

Must-have 

Wyniki niniejszego badania odzwierciedlają zachowania 

użytkowników serwisu Przelewy24, którzy coraz chętniej, 

częściej i odważniej sięgają po najnowsze metody płatnicze. 

Polscy konsumenci są, jak widać, otwarci na nowinki 

technologiczne w obszarze e-commerce, więc wdrożenie 

możliwie najnowocześniejszych usług automatyzujących i 

usprawniających realizację transakcji, to must-have każdego 

serwisu internetowego. Rynek e-commerce rozwija się bardzo 

dynamicznie i wymagania klientów - także w zakresie szybkich i 

wygodnych płatności - stale rosną. 

Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży i MarkePngu Przelewy24
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Sprawdź na przelewy24.pl

P 0 zł opłaty aktywacyjnej

P Bezpłatne i natychmiastowe
      wypłaty środków

P Ponad 350 metod płatności, w tym:

Obniż koszty przyjmowania
płatności w swojej firmie

https://www.przelewy24.pl
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Produkty finansowe dostępne w Polsce 
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Jednym z podstawowych pytań w ankiecie „Płatności cyfrowe 

2018” jest pytanie o posiadane produkty finansowe i 

transakcyjne. Ponownie dwa najpopularniejsze produkty to karta 

płatnicza (40% wskazań) oraz konto bankowe z aktywnym 

dostępem przez internet (34%). W porównaniu do 

zeszłorocznego badania produkty te zamieniły się jedynie 

miejscami. Największym wygranym ostatniego roku jest BLIK, 

który jest dziś obecny niemal we wszystkich polskich bankach. Z 

wynikiem 25% jest to trzeci najpopularniejszy produkt 

finansowy, jaki posiadają Polacy. 

Ciągle niezmiernie popularne są konta płatnicze w takich 

serwisach, jak PayPal (13%) oraz Visa Checkout (8%). Jednak 

największe zmiany i rozszerzenie produktów finansowych w 

tegorocznej ankiecie, widać na przykładzie mobilnych 

produktów finansowych, takich jak płatność Apple Pay, płatność 

Google Pay czy płatności zegarkiem Garmin Pay i Fitbit Pay. Dziś 

po 8% użytkowników deklaruje płatności apple’owskie oraz 

płatności Google. Ale zakładając, że Google Pay jest niemal o rok 

dłużej na rynku, za wygranego uznać można także Apple. Widać, 

że użytkownicy smarbonów iPhone czekali na ten standard 

płatności mobilnych, ponieważ od czerwca, kiedy Apple Pay 

pojawił się na polskim rynku, sukcesywnie zdobywa go.

Zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn najpopularniejszymi 

produktami finansowymi i transakcyjnymi są karta płatnicza oraz 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet. Dużą 

popularnością cieszą się także aplikacje mobilne na telefon 

umożliwiające dokonywanie płatności BLIK. W tym miejscu warto 

przypomnieć, o jakie dokładnie aplikacje chodzi. Są to: aplikacja 

Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, 

PKO Banku Polskiego, Santander, Ge[n Banku, T-Mobile Usługi 

Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, 

Bank Pekao S.A. oraz Orange Finanse. Na popularnego BLIKA 

wskazuje 1/4 użytkowników. Warto zwrócić także uwagę, że 

mężczyźni częściej niż kobiety deklarują posiadanie mniej 

standardowych produktów finansowych, jak wszelkiego rodzaju 

konta w serwisach płatniczych czy płatności urządzeniami 

mobilnymi. 

W podziale na grupy wiekowe także te trzy produkty są 

najczęściej wskazywane przez respondentów. Jedynie w 

najmłodszej grupie wiekowej poniżej 18. roku życia na czoło 

wysuwają się mobilne produkty finansowe, jak BLIK oraz Apple 

Pay. Z kolei wśród mieszkańców dużych miast dominuje szersze 

porbolio produktów. Mniej produktów posiadają mieszkańcy wsi 

oraz mieszkańcy najmniejszych miast: 20-50 tys. mieszkańców i 

do 20 tys. mieszkańców.
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

6%

7%

8%

8%

8%

12%

13%

25%

34%

40%
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2017, 
N=2053

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

karta płatnicza

konto w serwisie płatności internetowych  (np. PayPal, Visa Checkout, MasterPass)

aplikacja umożliwiająca płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

inne (jakie?) 0%

21%

29%

35%

43%

45%
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

8%

8%

9%

9%

8%

13%

15%

25%

27%

33%

3%

4%

6%

6%

7%

7%

9%

9%

24%

48%

52%

kobiety mężczyźni
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 8%

3%

4%

3%

3%

3%

8%

14%

39%

62%

67%

>54
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 4%

6%

10%

10%

6%

10%

14%

11%

33%

35%

44%

45-54
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 2%

8%

11%

9%

12%

8%

13%

13%

23%

22%

32%

35-44
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 2%

7%

7%

7%

6%

10%

10%

12%

23%

44%

50%

25-34
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

7%

6%

9%

8%

8%

13%

13%

21%

25%

28%

18-24
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

konto w serwisie Visa Checkout

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

7%

8%

14%

17%

15%

14%

14%

19%

17%

17%

<18
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 5%

9%

10%

6%

9%

10%

16%

23%

38%

35%

47%

miasto > 500 tys. mieszkańców

�22
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

4%

7%

6%

5%

4%

9%

9%

46%

46%

51%

miasto 200-500 tys. mieszkańców

�23
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 4%

10%

8%

9%

10%

11%

13%

12%

26%

28%

30%

miasto 100-200 tys. mieszkańców

�24
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

8%

7%

10%

8%

11%

11%

17%

18%

28%

32%

miasto 50-100 tys. mieszkańcow
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 2%

5%

7%

9%

8%

6%

12%

11%

20%

35%

42%

miasto 20-50 tys. mieszkańców
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 3%

7%

7%

6%

11%

8%

13%

11%

16%

28%

38%

miasto do 20 tys. mieszkańców
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1863

karta płatnicza 

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

aplikacja mobilna (na telefon komórkowy) banku, umożliwiająca dokonywanie płatności BLIK   
(aplikacja Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander, Getin Banku,   

T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Orange Finanse)

konto w serwisie PayPal

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

płatność Apple Pay

płatność Google Pay

konto w serwisie Visa Checkout

płatności Garmin Pay, Fitbit Pay 

konto w serwisie MasterPass

inne (jakie?) 11%

4%

6%

6%

5%

6%

11%

12%

20%

46%

47%

wieś
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Nowy konsument, nowe formy płatności 

Dzisiejszy konsument chce kupować za pomocą urządzeń 

mobilnych, urządzeń ubieralnych, komputerów, ale też nadal 

osobiście w „fizycznym” sklepie. Sprostanie temu jest trudne dla 

detalistów każdej wielkości, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, 

które generują dwie trzecie zatrudnienia i ponad połowę 

aktywności gospodarczej w Europie. 

Z drugiej strony, e-commerce otwiera rynki i możliwości, które są 

nie do wyobrażenia w świecie offline. Mali detaliści mogą teraz 

dotrzeć do klientów, którzy do tej pory byli dla nich nieosiągalni. 25 

lat temu baza klientów drobnego detalisty była ograniczona do osób 

znajdujących się w fizycznym sąsiedztwie – dziś obszar, na jakim 

sprzedawca może znaleźć klienta, praktycznie nie ma granic. 

Płatności mobilne 

Od 2015 r. jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju płatności 

mobilnych w całej Europie. Na ich upowszechnianie wpływają m.in. 

bezpieczeństwo i wygoda tej formy płatności oraz szybko rosnąca 

sieć placówek handlowo-usługowych wyposażonych w terminale 

zbliżeniowe. 

Płatności mobilne najszybciej rozwijają się w segmentach: bary i 

restauracje, supermarkety, transport publiczny, jedzenie typu fast-

food oraz rozrywka i wypoczynek.  

Tokenizacja 

Fundamentem rozwoju nowoczesnych płatności cyfrowych staje się 

tokenizacja, kluczowa w wizji rozwoju płatności nowej generacji. 

Konsumentom zapewnia ona możliwość bezpiecznych i wygodnych 

zakupów za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z 

internetem, a detalistom szybkie i łatwe wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań płatniczych. 

Dzięki tokenizacji wrażliwe dane karty zostają zastąpione tokenem 

płatniczym – specjalnym identyfikatorem w postaci ciągu cyfr. Taki 

token może być przypisany do konkretnego urządzenia lub sposobu 

płacenia – przykładowo, token utworzony dla płatności 

zbliżeniowych, nie zadziała przy płatnościach w internecie. Co 

ważne, w przypadku utraty urządzenia, w którym zarejestrowano 

„stokenizowaną” kartę, token może zostać łatwo i szybko 

deaktywowany przez użytkownika karty lub bank, bez konieczności 

zastrzegania samej karty. Jeśli z kolei zostanie utracona karta 

płatnicza, czekając na wydanie jej duplikatu, użytkownik wciąż może 

płacić za pomocą urządzeń wykorzystujących wersję 

„stokenizowaną”.
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Z tokenizacji korzystają takie popularne systemy płatności, jak 

Apple Pay czy Android Pay. Zajmuje ona również centralne 

miejsce w wizji internetu rzeczy (Internet of Things) organizacji 

Visa, umożliwiając bezpieczne i wygodne zakupy z użyciem 

dowolnego urządzenia połączonego z internetem: telefonu, 

tabletu, urządzenia ubieralnego, a nawet samochodu czy sprzętu 

domowego. 

Internet rzeczy 

Wyeliminowanie wrażliwych danych karty konsumenta z 

transakcji zakupu w kanale cyfrowym – możliwe dzięki usłudze 

tokenizacyjnej Visa – to kwes[a o fundamentalnym znaczeniu 

dla bezpieczeństwa handlu wykorzystującego różne urządzenia 

połączone z internetem rzeczy, od zegarków czy pierścieni 

wyposażonych w funkcję płatniczą, po samochody i urządzenia 

domowe. 

Visa Checkout: szybkie i wygodne płatności w internecie 

Jeszcze niedawno nikt z nas nie przypuszczał, że zakupy w 

internecie tak szybko staną się codziennością, a dziś właśnie tak 

kupujemy ubrania, buty, elektronikę, zabawki czy żywność. 

Kupując w internecie oszczędzamy czas, a korzystając z 

atrakcyjnych zniżek – również pieniądze.

�30

Finalizując zakupy internetowe, stajemy przed wyborem metody 

płatności. Wiele osób wciąż decyduje się w tym momencie na 

płatność przelewem, obawiając się skomplikowanego procesu 

płatności kartą. Podawanie za każdym razem wszystkich danych 

naszej karty faktycznie może być męczące i czasochłonne. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Visa 

wprowadziła usługę Visa Checkout, dzięki której zapłacimy 

szybko i wygodnie – za pomocą dosłownie kilku kliknięć. 

A co, jeśli trafimy na nieuczciwego sprzedawcę? Visa Checkout 

daje nam takie same przywileje, jak przy płatności kartą – jeżeli 

nie otrzymamy opłaconego towaru lub usługa nie zostanie 

zrealizowana, możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy korzystając 

z procedury chargeback. 

Małgorzata Ciszecka, Head of Merchants (CEE), Visa
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Zakupy i płatności online 
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Z badania „Płatności cyfrowe 2018” wynika, że 41% osób 

deklaruje kupowanie w internecie z wykorzystaniem komputera 

lub laptopa. To dokładnie taka sama wartość, jak w zeszłym roku. 

Widać zatem, że aktywność użytkowników na urządzeniach 

desktopowych ustabilizowała się, a ciężar przenosi się dzisiaj na 

inne urządzenia elektroniczne. 

Zakupy to domena kobiet i to także wynika z raportu. Kupowanie 

z wykorzystaniem komputera/laptopa deklaruje 69% z nich.  

W podziale na grupy wiekowe najmniej aktywni są użytkownicy 

między 18-24 rokiem życia, a najbardziej aktywni użytkownicy 

między 25-34 rokiem życia, 45-54 rokiem życia i powyżej 54 roku 

życia. W podziale na miejsce zamieszkania kupowanie przez 

internet najczęściej deklarują osoby z miast: 200-500 tys.  

mieszkańców, >500 tys. mieszkańców oraz z miast 20-50 tys. 

mieszkańców, gdzie nie ma takiego wyboru sklepów, jak w dużych 

miastach. To dlatego osoby te chętnie uprawiają shopping w sieci. 

Respondenci kupując online najczęściej deklarują zakupy w ciągu 

dnia, a także bez znaczenia na porę dnia oraz po pracy, zajęciach 

w szkole lub na uniwersytecie. 

Niezmiennie bezkonkurencyjny jest szybki przelew przez 

internet, tak zwany Pay-By-Link, który podobnie jak w zeszłym 

roku jest na pierwszym miejscu z wynikiem około 50%. Płacąc w 

internecie z wykorzystaniem urządzeń desktopowych internauci 

posługują się równie chętnie kartą - zarówno tą kredytową, jak i 

zwykłą płatniczą. Na trzecim miejscu wśród produktów 

finansowych z wynikiem 18% jest płatność przy odbiorze 

zakupów, czyli tak zwana wysyłka za pobraniem. Na czwartym 

miejscu jest przelew tradycyjny z wpisaniem numeru rachunku. 

Na szczególną uwagę zasługuje płatność z odroczonym 

terminem, która jest jednym z rynkowych trendów i nowości. Na 

chwilę obecną posiada je PayU, posiadają je Przelewy24 oraz ING 

Bank Śląski. 14% osób deklaruje kupowanie w internecie za 

pomocą tego produktu. Co najbardziej interesujące, płatność z 

odroczonym terminem przez rok stała się bardziej popularna, niż 

płatności ratalne (6%), które są dostępne od dłuższego czasu. 

W przeciwieństwie do ubiegłorocznego badania na pierwsze 

miejsce wśród najchętniej kupowanych kategorii online weszła 

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy 

cyfrowej (25%). Zdetronizowała tym samym sprzęt elektroniczny, 

w tym RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie, które przez 

dwa ostatnie lata były liderem tego zestawienia.
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Na kolejnych miejscach jest kategoria kosmetyki, w tym artykuły 

higieniczne i wycieczki/podróże. Na uwagę zasługują dwie nowe 

kategorie w zestawieniu. Są to artykuły do ogrodu (13%) oraz 

chemia gospodarcza (11%), które uplasowały się w połowie 

zestawienia. 

W tym roku respondentom zadaliśmy dodatkowe pytanie. Niemal 

każdy z nas opłaca rachunki, czy to domowe, czy rachunki za 

wszelkiego rodzaju media. Okazało się, że internauci najchętniej 

wszelkiego rodzaju rachunki płacą gotówką korzystając z 

serwisów transakcyjnych na desktopie (49%). Stacjonarnie czy to 

na poczcie czy w sklepie za rachunki płacić 44% osób, a mobilnie 

za pomocą smarbona lub tabletu 23% osób. 

Zakupy internetowe w sklepach poza Polską 

Internauci kupują także w sklepach poza Polską. W jaki sposób 

użytkownicy płacą za zakupy za granicą? Kartą płatniczą (12%), 

przelewem bankowym (8%), przez serwis PayPal (14%), gotówką 

przy odbiorze (11%). 37% z nich płaciło w ciągu ostatniego roku 

za towary za granicą raz, 13% płaciło 2-5 razy, 10% więcej niż 5 

razy, a 2% więcej niż 10 razy.
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem komputera/laptopa?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

2017

41%

41%

59%

59%

nie tak
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem komputera/laptopa?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

kobiety

mężczyźni

31%

60%

69%

40%

nie tak
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem komputera/laptopa?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

nie

tak

60%

40%

55%

45%

27%

73%

60%

40%

25%

75%

56%

44%

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 >54
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem komputera/laptopa?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

nie

tak

59%

41%

55%

45%

39%

61%

28%

72%

50%

50%

30%

70%

46%

54%

wieś miasto do 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców miasto > 500 tys. mieszkańców
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Kiedy najczęściej kupujesz i płacisz online?, Raport Płatności cyfrowe 2018, N=953

6%

3%

4%

9%

7%

6%

15%

17%

35%

w ciągu dnia bez znaczenia na porę dnia po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
w nocy wieczorem przed pójściem spać rano po przebudzeniu
w drodze do domu / pracy itp. w niedziele niehandlowe żadne z powyższych / trudno powiedzieć
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Gdy kupowałeś w internecie z wykorzystaniem komputera/laptopa, z jakich produktów finansowych i 
transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=769

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay, tpay, eCard itd.) tzw. Pay-By-Link

płatność kartą (kredytową lub płatniczą) przy składaniu zamówienia

wysyłka za porbaniem (płatność przy odbiorze)

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie 

płatność BLIK (z użyciem aplikacji mobilnej Twojego banku)

płatność z odroczonym terminem (PayU, PayPo od Przelewy24, Twisto)

 płatność SMS-em premium

płatność Apple Pay

płatności ratalne (np. e-Raty)

płatność Google Pay

płatność aplikacją bankową realizowana z wykorzystniem kodu QR 4%

4%

6%

6%

6%

14%

15%

16%

17%

18%

21%

48%

2018
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Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności za 
zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 

Raport Płatności cyfrowe 2017, N=851

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay)

płatności mobilne (BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia 

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera 

płatność SMS-em

płatność mobilna (za pośrednictwem kodów QR) 

płatności ratalne (np. e-Raty)

płatność z odroczonym terminem

żaden z powyższych / trudno powiedzieć 3%

12%

14%

14%

15%

21%

26%

27%

27%

31%

33%

47%

2017
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Jakie kategorie produktów kupujesz online? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=953

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

wycieczki/podróże
                                sprzęt elektroniczny, w tym  
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru

artykuły dziecięce, w tym zabawki

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

sprzęt sportowy i akcesoria

ogród

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze 

chemia gospodarcza

artykuły dla kolekcjonerów

biżuteria

samochody i części samochodowe 

ubezpieczenia, polisy

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

materiały budowlane i wykończeniowe 

artykuły spożywcze

nieruchomości

inne 1%

5%

7%

8%

8%

9%

10%

11%

11%

11%

13%

13%

13%

14%

16%

16%

16%

18%

18%

19%

25%

2018
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Jakie kategorie produktów kupujesz online? 
Raport Płatności cyfrowe 2017, N=851

                                sprzęt elektroniczny, w tym  
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru

wycieczki/podróże

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

sprzęt sportowy i akcesoria

artykuły dziecięce, w tym zabawki

samochody i części samochodowe 

biżuteria

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze 

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

artykuły spożywcze

ubezpieczenia, polisy

artykuły dla kolekcjonerów

materiały budowlane i wykończeniowe 

nieruchomości

inne 0%

6%

13%

14%

14%

14%

15%

16%

16%

17%

19%

19%

20%

22%

24%

24%

25%

27%

28%

2017
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W jaki sposób opłacasz rachunki? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

gotówka (za pomocą komputera / laptopa)

stacjonarnie (np. na poczcie, w sklepie)

mobilnie (za pomocą smartfona / tabletu) 23%

44%

49%
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Czy robiłaś/eś zakupy internetowe w sklepach poza Polską w ciągu ostatniego roku? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=953

2018

59%

12%

8%

11%

14%

tak i płaciłem przez serwis PayPal tak i płaciłem gotówką przy odbiorze tak i płaciłem przelewem bankowym
tak i płaciłem kartą płatniczą nie robiłem takich zakupów
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Ile razy robiłeś zakupy internetowe w sklepach poza Polską w ciągu ostatniego roku? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1298

raz

ani razu

2-5 razy

więcej niż 5 razy

więcej niż 10 razy

nie pamiętam 20%

2%

10%

13%

18%

37%
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Zakupy i płatności mobile 
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W trakcie tegorocznego badania oddzielnie pojawiło się pytanie 

odnośnie zakupów mobilnych z pozycji smarbona oraz z poziomu 

tabletu. W zeszłym roku to pytanie potraktowane zostało łącznie. 

W przypadku smarbonów mamy wartość 22% internautów 

kupujących w ten sposób, a w przypadku tabletów 13%. To 

łącznie o 2% więcej, niż w trakcie zeszłorocznego badania, kiedy 

33% osób deklarowało, że kupuje mobilnie. 

W raporcie „Płatności cyfrowe 2018” zakupy z poziomu urządzeń 

mobilnych nieznacznie, ale rosną. Zatem jeśli zakupy z poziomu 

komputerów i laptopów ustabilizowały się, tak zakupy z poziomu 

urządzeń mobilnych ciągle rosną, aczkolwiek nie są to bardzo 

wysokie wzrosty. 

Podobnie, jak w przypadku zakupów online, także w przypadku 

zakupów z wykorzystaniem smarbona, to kobiety częściej 

wskazującą odpowiedź „tak” - 29% vs. 19% mężczyźni. 

Najchętniej smarbonem kupują osoby najmłodsze <18 roku życia 

(51%) oraz osoby w wieku 25-34 lata (31%), a najrzadziej osoby w 

wieku 18-24 lata (85%). Kupowanie w sieci z wykorzystaniem 

smarbona jest domeną największych miast. Dysproporcje między 

największymi miastami, a najmniejszymi są niemal dwukrotne.

Podobne dysproporcje, co w przypadku zakupów przez 

smarbona, widać w przypadku zakupów z wykorzystaniem 

tabletu. Kobiet jest o 9 punktów procentowych więcej, niż 

mężczyzn. W podziale na grupy wiekowe dominują osoby poniżej 

18 roku życia. W podziale na miejsce zamieszkania dysproporcje 

pomiędzy dużymi miastami, a małymi miastami oraz wsią nie są 

już tak wyraźne, jak w przypadku zakupów w wykorzystaniem 

smarbona. 
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem smartfona?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

22%

78%

nie tak
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem smartfona?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

kobiety

mężczyźni

19%

29%

81%

71%

nie tak
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem smartfona?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

nie

tak

18%

82%

26%

74%

20%

80%

31%

69%

15%

85%

51%

49%

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 >54
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem smartfona?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

nie

tak

28%

72%

36%

64%

29%

71%

28%

72%

15%

85%

15%

85%

14%

86%

wieś miasto do 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców miasto > 500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem tabletu?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

13%

87%

nie tak
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem tabletu?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

kobiety

mężczyźni

10%

19%

90%

81%

nie tak
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem tabletu?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

nie

tak

4%

96%

16%

84%

11%

89%

19%

81%

9%

91%

50%

50%

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 >54
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Czy zdarza Ci się kupować w internecie z wykorzystaniem tabletu?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

nie

tak

17%

83%

5%

95%

20%

80%

12%

88%

20%

80%

10%

90%

17%

83%

wieś miasto do 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców miasto > 500 tys. mieszkańców
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Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mobilnych produktów 

finansowych sprawdziła, że w rok przetasowały się preferencje 

użytkowników. Ciągle najbardziej popularną formą z wynikiem 

35% jest płatność mobilna oparta o jedno kliknięcie, którą 

posiadają na przykład Przelewy24, PayU czy PayPal, ale na 

drugim miejscu z wynikiem 30% jest płatność BLIK. 

BLIK szturmem wdziera się w rynek, będąc dostępny w każdym 

kanale, zarówno online, mobile, jak i w offline i całkowicie 

wypiera tak zwane płatności prepaid, dostarczane przez SkyCash, 

mPay. Porbolio płatności prepaid także uległo zmianie przez 

ostatni rok. Z rynku zniknęły na przykład płatności CallPay. 

Kolejny rok bardzo silnie trzymają się płatności zbliżeniowe 

smaroonem Visa lub MasterCard, tak zwane HCE. Jeśli dodamy 

do tego płatność zbliżeniową telefonem poroelem Google Pay 

lub Apple Pay, to łączny wynik 26% daje nam wielką trójkę 

płatności mobile. Na uwagę zasługują także bardzo szybko 

zyskujące popularność płatności smartwatch’ami z Apple Pay z 

Google Pay, ale także z Garmin Pay i Fitbit Pay. To już 10 procent 

rynku. 

Na pierwszych dwóch wykresach po pierwsze staraliśmy się 

określić wszystkie dostępne mobilne produkty finansowe w 

Polsce, a po drugie wskazać, które z nich są najpopularniejsze. 

Należy to wyraźnie podkreślić - dotyczą one głównie zakupów w 

offline, czyli mamy tu do czynienia z produktami, którymi 

możemy płacić będąc w sklepie stacjonarnym, będąc w ruchu. Ale 

w badaniu przyjrzeliśmy się także mobilnym systemom 

finansowym i transakcyjnym używanym w trakcie zakupów w 

internecie.  

W przypadku tabletów i tu najpopularniejszy jest szybki przelew 

przez serwis płatniczy (23%), czyli podobnie jak ma to miejsce w 

przypadku płatności przez komputer/laptop. Ex aequo jest 

przelew tradycyjny, czyli inaczej, niż na desktopie, gdzie mieliśmy 

do czynienia z płatnością kartą. Karta z kolei ex aequo z 

płatnościami BLIK jest na 3 miejscu. Na uwagę zasługują 

płatności z odroczonym terminem. I tutaj także podobnie jak na 

desktopie przez rok okazały się one bardziej popularne, niż 

płatności ratalne, które dłużej są na rynku. W przypadku 

kupowania w internecie z wykorzystaniem smarbona, wyniki 

bardziej przypominają płatność w sieci z poziomu desktop. 

Zmiana zaszła pod względem kategorii zakupowych. W zeszłym 

roku liderem była szeroko pojęta kultura, a w tym bilety – np. do 

kina, na koncert, do teatru.
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=420

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU, BLIK, PayPal)

płatność BLIK

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE) 

portmonetka prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay) 

mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności 

płatność SMS-em premium

płatność telefonem z Google Pay lub Apple Pay

QR kod (np. PeoPay) 

płatność zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay

żaden z powyższych / trudno powiedzieć 3%

10%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

30%

35%

2018
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy? 

Raport Płatności cyfrowe 2017, N=504

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU) 

prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay)

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE) 

płatności za pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa) 

płatności przy pomocy systemu Android Pay

płatność SMS-em

mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności 

QR kod (np. PeoPay) 

żaden z powyższych / trudno powiedzieć 4%

9%

21%

22%

23%

29%

29%

31%

40%

2017
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Gdy kupowałeś w internecie z wykorzystaniem smartfona, z jakich produktów finansowych i 
transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=415

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay, tPay, eCard itd.) tzw. Pay-By-Link

płatność kartą (kredytową lub płatniczą) przy składaniu zamówienia

płatność BLIK (z użyciem aplikacji mobilnej Twojego banku)

wysyłka za porbaniem (płatność przy odbiorze)

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie 

płatność z odroczonym terminem (PayU, PayPo od Przelewy24, Twisto)

płatności ratalne (np. e-Raty)

płatność aplikacją bankową realizowana z wykorzystniem kodu QR

płatność SMS-em premium

płatność Google Pay

płatność Apple Pay 10%

9%

11%

12%

13%

17%

19%

20%

20%

20%

21%

21%

2018
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Gdy kupowałeś w internecie z wykorzystaniem tabletu, z jakich produktów finansowych i 
transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Raport 

Płatności cyfrowe 2018, N=246

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay, tPay, eCard itd.) tzw. Pay-By-Link

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

płatność BLIK (z użyciem aplikacji mobilnej Twojego banku)

płatność kartą (kredytową lub płatniczą) przy składaniu zamówienia

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie 

płatność z odroczonym terminem (PayU, PayPo od Przelewy24, Twisto)

płatność Google Pay

płatność aplikacją bankową realizowana z wykorzystniem kodu QR

wysyłka za porbaniem (płatność przy odbiorze)

płatność SMS-em premium

płatności ratalne (np. e-Raty)

płatność Apple Pay 11%

11%

12%

12%

15%

15%

15%

18%

20%

20%

23%

23%

2018
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Kiedy najczęściej kupujesz i płacisz za pomocą urządzenia mobilnego?, Raport Płatności cyfrowe 2018, N=415

8%

3%

6%

8%

9%

10%

12%

20%

23%

w ciągu dnia po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie rano po przebudzeniu
bez znaczenia na porę dnia w nocy wieczorem przed pójściem spać
w drodze do domu / pracy itp. w niedziele niehandlowe żadne z powyższych / trudno powiedzieć
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Jakie kategorie produktów kupujesz za pomocą urządzenia mobilnego?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=415

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru
                                sprzęt elektroniczny, w tym  
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze 

artykuły dziecięce, w tym zabawki

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

ubezpieczenia, polisy

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

wycieczki/podróże

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

chemia gospodarcza

biżuteria

samochody i części samochodowe 

artykuły spożywcze

sprzęt sportowy i akcesoria

ogród

materiały budowlane i wykończeniowe 

nieruchomości

artykuły dla kolekcjonerów

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

inne 3%

7%

7%

7%

7%

9%

10%

10%

10%

10%

11%

11%

12%

12%

12%

13%

13%

13%

14%

16%

18%

2018
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Jakie kategorie produktów kupujesz za pomocą urządzenia mobilnego? Raport Płatności cyfrowe 
2017, N=687

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru
sprzęt elektroniczny, w tym  

RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie
artykuły dziecięce, w tym zabawki

wycieczki/podróże

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze 

artykuły spożywcze

samochody i części samochodowe 

sprzęt sportowy i akcesoria

artykuły dla kolekcjonerów

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

biżuteria

materiały budowlane i wykończeniowe 

ubezpieczenia, polisy

nieruchomości

inne 0%

7%

7%

10%

11%

13%

13%

14%

14%

15%

15%

16%

18%

18%

19%

19%

21%

22%

23%

2017
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Płatności mobilne przestały być nowinką, stały się 

standardem 

Z roku na rok liczba osób, które korzystają z płatności cyfrowych 

rośnie, tak jak rośnie polski e-commerce. Te dwa segmenty 

wzajemnie się napędzają i wspierają. Wynika to z kilku 

powodów jednocześnie. Coraz więcej osób ma dostęp do 

internetu i rozumie do czego może go wykorzystać. Ludzie są 

coraz lepiej wyedukowani w tym zakresie i mają coraz mniej 

obaw. Dodatkowo, dostawcy usług płatniczych robią wszystko, 

aby były one wygodniejsze, prostsze i bezpieczniejsze. 

Nie tylko opinie internautów, ale także twarde dane 

transakcyjne BLIKA potwierdzają ten trend. W trzech 

pierwszych kwartałach 2018 roku użytkownicy skorzystali z 

polskiego systemu płatności mobilnych ponad 57 milionów razy 

– prawie dwa razy częściej, niż w całym roku 2017 i prawie 30 

razy więcej, niż w pierwszym roku funkcjonowania.  

Od stycznia do końca września tego roku użytkownicy zapłacili 

za zakupy w sieci aż 41 milionów razy. A wartość transakcji 

BLIKIEM to według naszych wyliczeń już 16% wartości całego 

polskiego e-commerce – do końca 2018 roku może osiągnąć 

nawet 20%. Prognozujemy, że na koniec roku 2019

�64

przekroczy 30%. BLIKIEM można płacić bezpośrednio na stronie 

internetowej czy aplikacji sklepu oraz wybierając usługi 

integratorów płatności – czyli tzw. Pay-By-Linki. Tegoroczne 

badanie pokazało, że wśród internautów BLIK, przy zakupach 

robionych za pośrednictwem komputera, staje się 

najpopularniejszym instrumentem płatniczym online. Jeszcze 

solidniej to wygląda przy zakupach robionych przez smarbona, 

gdzie BLIK znajduje się już na równi z kartami i Pay-By-Linkami 

(przypomnijmy – w których również jest jedną z opcji płatności 

do wyboru). Podobnie wygląda to wśród osób, które do 

zakupów w sieci wykorzystują tablety.  

Co ciekawe, z naszych doświadczeń wynika, że udostępnienie 

możliwości płacenia BLIKIEM w sklepie internetowym, 

szczególnie rozwiązanie One Click BLIK – czyli możliwość 

zapłacenia bez konieczności przepisywania sześciocyfrowego 

kodu, nie tylko powoduje, że klienci chętniej wybierają ten 

sposób płatności, ale wprost zwiększa także sprzedaż.    

BLIK stał się naturalnym wyborem przy płatnościach mobilnych. 

Rośnie nie tylko jego popularność w e-commerce, ale także w 

bezpośrednich rozliczeniach między użytkownikami. Zaletą tego 

rozwiązania jest oczywiście możliwość natychmiastowego 

przekazania pieniędzy za pośrednictwem aplikacji mobilnej
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banku drugiej osobie, bez opłat i bez sprawdzania, w jakim 

banku ma konto odbiorca oraz bez znajomości numeru rachunku 

bankowego. W okresie od stycznia do września tego roku klienci 

wykonali już łącznie ponad 3 miliony przelewów BLIK na numer 

telefonu. Oznacza to, że funkcjonalność stała się już masowym 

sposobem rozliczeń. To przede wszystkim zasługa wdrożenia 

przez banki nowej funkcji – identyfikacji odbiorcy przelewu. 

Użytkownicy na liście adresowej widzą obecnie, kto korzysta z 

przelewów BLIK na numer telefonu. 

Moim zdaniem, w świecie cyfrowej gospodarki płatności 

mobilne całkowicie wyprą gotówkę. To rozwiązanie bezpieczne, 

szybkie, a przede wszystkim szybko adoptowane przez klientów 

banków w każdym wieku. 

Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności, 

operatora BLIKA
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Standardy wyklarowały się 

Mamy top 3 produktów finansowych używanych w trakcie 

płatności mobilnych w Polsce. To na pierwszym miejscu płatności 

mobilne oparte o jedno kliknięcie, na drugim miejscu płatność 

BLIKiem i na trzecim miejscu płatności zbliżeniowe smarbonem. 

Już ubiegły rok był dla BLIKA przełomowy, kiedy dokonano za 

jego pomocą 33 miliony transakcji, co stanowiło niemal 4 razy 

więcej, niż w 2016 roku. W tym roku BLIK również prze do 

przodu i pojawia się nawet w tak abstrakcyjnych miejscach, jak 

lodówki Fitboxy - urządzenia elektroniczne umożliwiające zakup 

produktów oraz przekąsek w miejscach pracy. Chciałoby się 

powiedzieć - nie otwieraj lodówki, bo wyskoczy stamtąd BLIK. 

Płatności zegarkami i smartwatch’ami wyrastają nam na nowy 

duży trend w sektorze płatności mobilnych. Na rynku mamy 

płatność Apple Pay za pomocą zegarka Apple Watch. Jest także 

Garmin Pay dostępny w Santanderze, PKO BP oraz Nest Banku, a 

teraz także Fitbit Pay (również w Santander). Mamy jeszcze 

zegarki z Google Pay. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana nazwy 

z Android Pay, na Google Pay, osoby, które miały te zegarki, 

straciły możliwość płacenia nimi, ale obecnie usługa jest

sukcesywnie przywracana w tych smartwatch’ach. 

Z zaciekawieniem będę przyglądał się sytuacji na rynku w 2019 

roku. 

Łukasz Kłosowski, wydawca serwisu o markePngu mobilnym 

GoMobi.pl 



https://blikmobile.pl
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Zakupy i płatności offline 
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Bardzo wyraźne zmiany trendów zakupowych widać w przypadku 

zakupów w sklepach stacjonarnych, czyli jak potocznie określamy 

je zakupów offline. W badaniu z 2017 roku już 40% internautów 

deklarowało, że nie kupuje w sklepie stacjonarnym, zaś w 

badaniu z 2018 roku taką deklarację złożyło 44% osób. 

Porównując zakupy online, mobile i offline widać wyraźnie, że 

przychyla się szala płatności w stronę urządzeń elektronicznych, 

w tym najbardziej zdecydowanie, w stronę urządzeń mobilnych. 

Tak jak ma to miejsce w pozostałych kanałach, również w sklepie 

stacjonarnym to internautki deklarują częściej zakupy (74%), niż 

internauci (46%). 

Zakupy w sklepie stacjonarnym są niezmiennie popularne wśród 

niemal wszystkich grup wiekowych, osiągając nawet 

współczynnik ponad 80%. Jedynie w grupie 18-24 oraz 35-44 

lata tracą one na popularności. Podobnie w podziale na miejsce 

zamieszkania - to zakupy w sklepie stacjonarnym są 

najpopularniejszą formą zakupów, przewyższając zakupy online, a 

także zakupy z poziomu urządzenia mobilnego.

Jednym z najciekawszych pytań w tegorocznej ankiecie było 

pytanie dotyczące produktów finansowych wykorzystywanych 

przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym. W zeszłym 

roku wyodrębnione były jedynie trzy produkty: gotówka z 

wynikiem 79%, karta płatnicza z wynikiem 68% oraz płatność za 

pomocą telefonu 27%.  

Śmiało można powiedzieć, że mamy do czynienia z prawdziwą 

rewolucją w płatnościach, a szczególnie jest to widoczne w 

offline. Gotówka w Polsce cały czas trzyma się bardzo dobrze. Z 

wynikiem 70% również w 2018 roku jest liderem zestawienia. 

Na kolejnym miejscu są płatności kartą zbliżeniową z wynikiem 

47% - o 11% więcej, niż kartą wymagającą wsunięcia do 

terminala płatniczego. Płatność zbliżeniowa smarbonem z 

wynikiem 13% jest na czwartej pozycji. Płatność kodem BLIK jest 

na kolejnym miejscu z wynikiem 9%. W zestawieniu mamy 

jeszcze płatności smartwatch’ami z wynikiem 8%, płatności 

Google Pay z wynikiem 7% i płatności Apple Pay z wynikiem 5%.
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Czy zdarza Ci się kupować w sklepie stacjonarnym?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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Czy zdarza Ci się kupować w sklepie stacjonarnym?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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tak nie
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Czy zdarza Ci się kupować w sklepie stacjonarnym?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

tak

nie

17%

83%

17%

83%

61%

39%

28%

72%

63%

37%

35%

65%

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 >54

�72



PŁATNOŚCI CYFROWE 2018

Czy zdarza Ci się kupować w sklepie stacjonarnym?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1043
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płatności zbliżeniowe kartą
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym w ciągu ostatnich 
6 miesięcy? 

Raport Płatności cyfrowe 2017, N=1238

gotówka

karta płatnicza
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Postępujący trend w kierunku płatności cyfrowych w najnowszej 

odsłonie badania „Płatności cyfrowe 2018” widać na każdym 

kroku.  

W zeszłym roku już 11% osób zadeklarowało, że nie płaci 

gotówką w sklepie stacjonarnym. W najnowszej odsłonie 

badania, która przypomnijmy miała miejsce pod koniec listopada 

tego roku, odsetek tych osób wzrósł już do 14%.  

Wracając do statystyk z poprzednich stron jeszcze raz należy 

podkreślić, że użytkownicy ci, jeśli nie płacą gotówką, to 

wybierają płatność zbliżeniową kartą w sklepie. Takich osób jest 

prawie 50%, a następnie płacę kartą wymagającą wsunięcia do 

terminala płatniczego. 

Zakupy w sklepie stacjonarnym to zdecydowanie zaplanowane 

zakupy. Taką odpowiedź deklaruje aż 53% respondentów. Polacy 

uwielbiają promocje i to właśnie ta odpowiedź jest drugą 

najpopularniejszą (25%). Ale zakupy w sklepie stacjonarnym to 

także zakupy pilnej potrzeby (23%) i zakupy spontaniczne (23%). 

Artykuły spożywcze, odzież oraz kosmetyki to trzy 

najpopularniejsze kategorie zakupowe offline. Dokładnie taka

sama czołówka była w zeszłym roku. Do pierwszej trójki z 

wynikiem 33% wdarła się jedynie chemia gospodarcza, która 

przypomnijmy jest nową kategorią w tym roku.
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Czy zdarza Ci się płacić gotówką w sklepie stacjonarnym? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1043
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86%

tak nie
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W jakich okolicznościach najczęściej kupujesz i płacisz w sklepie stacjonarnym?, Raport Płatności cyfrowe 2018, 
N=1043
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Jakie kategorie produktów kupujesz w sklepie stacjonarnym? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1043
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Jakie kategorie produktów kupujesz w sklepie stacjonarnym? 
Raport Płatności cyfrowe 2017, N=1238
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Zakupy i płatności smartwatch'ami 
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Pomimo ogromnego wyboru odnośnie systemów płatniczych 

dostępnych już na rynku, nie można zapomnieć o tym, że to ciągle 

nie koniec i wiele jeszcze przed nami. Dlatego w ankiecie 

pytaliśmy o zupełnie nowe systemy, w tym pytaliśmy o płatności 

smartwatch’ami, czyli zegarkami, inaczej urządzeniami 

ubieralnymi. Ale w tym miejscu wróćmy na chwilę do globalnych 

systemów płatności mobilnych. Jednym z pytań było pytanie 

odnośnie wprowadzenia do Polski systemów płatniczych 

Samsung Pay i LG Pay.  

Samsung Pay to usługa płatności przez telefony komórkowe i 

porbel elektroniczny uruchomiony przez Samsung Electronics, 

który pozwala na dokonywanie płatności przy użyciu 

kompatybilnych telefonów firmy Samsung. I chociaż w Polsce 

niewiele osób o niej słyszało, Samsung Pay na świecie ma już 

ponad 20 wdrożeń, w tym wdrożenie w rodzimej Korei 

Południowej, a także w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach. 

System obecny jest także w państwach europejskich, jak 

Hiszpania, Wielka Brytania, Szwajcaria, nawet Białoruś. Z kolei LG 

Pay jest systemem LG Electronics, ale na razie posiada wdrożenie 

jedynie w Korei Południowej. 

Z deklaracji użytkowników wynika, że systemem Samsung Pay

byłoby zainteresowanych w Polsce 26% ankietowanych osób. 

Taka sama wartość jest w przypadku LG Pay. Większe 

prawdopodobieństwo jest, że na polskim rynku pojawi się system 

płatniczy Samsunga, ale z deklaracji użytkowników wynika, że są 

oni względnie nim zainteresowani. 

Pytaliśmy także, czy użytkownikom zdarza się płacić zegarkami. 

Przypomnijmy - na polskim rynku jest dostępny Apple Pay 

powiązany z zegarkami Apple Watch, system Google Pay 

powiązany z zegarkami kilku producentów, które go wspierają, a 

także od tego roku Garmin Pay i Fitbit Pay. Od dawna 

największym innowatorem oraz bankiem, który jako pierwszy 

wprowadza wszelkiego rodzaju udogodnienia w płatnościach 

mobilnych, jest Bank Zachodni WBK, dzisiaj Santander Polska. W 

tym roku jako pierwszy zaoferował on płatności Garmin Pay, a 

następnie jako pierwszy płatności Fitbit Pay. W chwili obecnej na 

polskim rynku płatności Garmin Pay świadczy jeszcze PKO Bank 

Polski oraz Nest Bank. Już 13% osób deklaruje, że zdarza im się 

dokonywać płatności w ten sposób. 
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Czy jesteś zainteresowany/a wprowadzeniem do Polski systemu płatniczego Samsung Pay?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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nie tak
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Czy jesteś zainteresowany/a wprowadzeniem do Polski systemu płatniczego LG Pay? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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nie tak
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatność zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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nie tak
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatność zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatność zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatność zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863
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„Płacę jak chcę” 

Płatności mobilne w Polsce stają się coraz bardziej powszechnym 

sposobem na regulowanie należności w życiu codziennym. 

Towarzyszą Polakom na każdym kroku i w każdym miejscu, w 

zależności od danej potrzeby płatniczej. 

Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że od samego początku 

bardzo polubiliśmy płatności zbliżeniowe, a wiele form płatności 

mobilnych opartych jest na wykorzystaniu interfejsu NFC. Z kolei 

mnogość urządzeń, z poziomu których są one dostępne (telefony, 

wereables) zapewnia, że płatności te są bardzo proste w użyciu, 

wygodne i komfortowe dla klientów. 

Bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo podczas 

dokonywania transakcji, które zapewniają standardy tokenizacji 

Visa i MasterCard. Coraz więcej banków w Polsce wykorzystuje 

tokenizację, aby móc oferować klientom takie rozwiązania 

płatności mobilnych jak: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay czy 

Fitbit Pay. Wszystkie one określane są jako tzw. digital wallets. 

Santander Bank Polska oferuje swoim klientom najszerszą (pod 

względem rozwiązań i technologii) ofertę płatności mobilnych w 

Polsce. Nasi klienci mogą płacić za zakupy telefonem, tabletem

i zegarkiem, realizować transakcje w terminalach POS, e-

commerce, in-app payments. Santander Bank Polska na koniec 

listopada 2018 r. ma najpełniejszą ofertę płatności zbliżeniowych, 

obejmującą: aplikację Santander mobile (HCE), Google Pay, Apple 

Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i BLIKa. Oferta obejmuje nie tylko 

klientów detalicznych, ale i firmowych. Z rozwiązań tych mogą 

korzystać użytkownicy kart Visa oraz MasterCard. W Santander 

Bank Polska wychodzimy z założenia, że płatności stwarzają 

ogromny potencjał, jeśli chodzi o wzrost satysfakcji klientów i 

budowanie ich lojalności. Klienci naszego banku jako pierwsi w 

Polsce, mogli dokonać płatności zbliżeniowych za pomocą 

zegarków Garmin Pay czy Fitbit Pay. Naszą strategię w 

płatnościach mobilnych doskonalone opisuje hasło „Płacę jak 

chcę”. 

Rok 2019 upłynie pod kątem rozwoju kolejnych form płatności 

mobilnych, szczególnie w nowych urządzeniach/kanałach jak np. 

inteligentne głośniki Google, czy Amazon. Tokenizacja trafia także 

do świata e-commerce, dzięki czemu będzie ona wykorzystywana 

na jeszcze szerszą skalę, a użytkownicy z poziomu bankowej 

aplikacji mobilnej będą mieli możliwość dodania swoje karty i 

umieszczenia tzw. tokenu płatniczego w dowolnych 

rozwiązaniach płatniczych, jak np. urządzenia IoT.
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Banki w Polsce na pewno będą obserwować uważnie, co dzieje 

się na rynku płatności mobilnych i włączać do swojej oferty coraz 

to nowsze rozwiązania tak, aby płatność była jeszcze bardziej 

wygodna i intuicyjna. 

Artur Józefowski, Mobile Payments Product Owner w 

Santander Bank Polska
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Z racji tego, że smartwatch’e to świeże produkty finansowe i 

jeszcze częściowo upowszechniły się na rynku, konsumenci 

deklarują, że zdarzyło im się zapłacić w ten sposób w ostatnim 

czasie między 2 a 5 razy. To podobna tendencja zakupowa, jak w 

przypadku płatności mobilnych, które ciągle są stosunkowo 

świeże na rynku. Jedynie w przypadku płatności online’owych 

użytkownicy deklarują, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło 

im się zapłacić w taki sposób więcej niż 5 razy. 

Bez znaczenia na porę dnia (40%) oraz w ciągu dnia (29%) - w 

takich okolicznościach Polacy najczęściej deklarują płatności 

smartwatch’ami. Z racji tego, że pierwszy raz dokładnie badamy 

trendy zakupowe tą nową kategorią urządzeń, warto przyjrzeć się 

bliżej, jakie kategorie produktów kupowane są w ten sposób. Na 

pierwszym miejscu z wynikiem 13% jest szeroko pojęte kultura. 

Na drugiem miejscu ex aequo jest sprzęt elektroniczny oraz 

biżuteria (11%). Różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami 

zakupowymi są bardzo małe i wynoszą od 2 do 1%. I tak 

zegarkami równie chętnie zapłacimy za artykuły wyposażenia 

domu, jak i za bilety do kina, na koncert, do teatru, za artykuły 

dziecięce, chemię gospodarczą, czy za części samochodowe. 

Reasumując - płacąc smartwatch’em już nie tylko płacę „jak chcę”, 

ale także „za co chcę”.
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Ile razy zapłaciłaś/eś zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay 
(wszystko jedno za co)? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=240
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Kiedy najczęściej kupujesz i płacisz zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay?, Raport 
Płatności cyfrowe 2018, N=240
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Jakie kategorie produktów kupujesz zegarkiem z Apple Pay, zegarkiem z Google Pay, Garmin Pay 
lub Fitbit Pay? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=240
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RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

wycieczki/podróże

ubezpieczenia, polisy

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru

chemia gospodarcza

artykuły dziecięce, w tym zabawki

samochody i części samochodowe 

nieruchomości

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze 

artykuły dla kolekcjonerów

ogród

materiały budowlane i wykończeniowe 

artykuły spożywcze

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

sprzęt sportowy i akcesoria

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

inne 8%

4%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

9%

10%

10%

10%

11%

11%

13%

2018
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Na początku 2019 roku możemy spodziewać się 

pierwszych wdrożeń opartych o PolishAPI 

Specyfikacja standardu PolishAPI to niezwykle ważny krok w stronę 

ujednolicenia podejścia sektora płatniczego do nowych usług, 

wprowadzanych dyrektywą PSD2. Wobec braku jednoznacznych 

wskazówek ze strony regulatorów, rynek sam musiał zadbać o 

zdefiniowanie zasad funkcjonowania specjalnych interfejsów, 

udostępnianych przez banki.  

Inicjatywa standaryzacyjna PolishAPI stanowi odpowiedź całego 

sektora płatniczego na to wyzwanie. Całego sektora, bo chociaż 

projekt jest nadzorowany przez Związek Banków Polskich i 

uczestniczą w nim banki, to w równym stopniu reprezentowani są 

przedstawiciele niebankowych instytucji płatniczych, tzw. stron 

trzecich w rozumieniu dyrektywy PSD2, SKOK-i oraz spółki 

infrastrukturalne, takie jak KIR i BIK. 

Rozwój otwartej bankowości z pewnością spowoduje pojawienie się 

innowacyjnych produktów i usług płatniczych, a standard interfejsu 

zapewni fundament do bezpiecznej komunikacji w tym obszarze. 

Już na początku 2019 roku możemy spodziewać się wdrożeń 

interfejsów bankowych, opartych o PolishAPI. Jednak o faktyczną 

ocenę wpływu dyrektywy i inicjatyw z tym związanych powinniśmy
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Standard PolishAPI to kluczowy element otwartej bankowości 

(open banking) na polskim rynku. Definiuje interfejs na potrzeby 

usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do 

rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez 

znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach 

rynku wewnętrznego (PSD2). 

PolishAPI to odpowiedź polskiego sektora płatniczego (banków i 

podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji 

finansowej w Polsce.  

Co specyfikacja standardu PolishAPI zmienia na rynku? Czy 

pojawiły się już konkretne wdrożenia? Jaki dalszy rozwój 

standardu PolishAPI oraz jak będzie wyglądał rozwój polskiego 

rynku bankowego w kontekście dyrektywy PSD2?
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pokusić się dopiero za mniej więcej rok, kiedy usługi płatnicze 

opisane w PSD2 faktycznie zaczną działać w środowisku 

produkcyjnym (oficjalnie od 14 września 2019 roku). 

Maciej Kostro, Zespół Systemów Płatniczych i Bankowości 

Elektronicznej, Związek Banków Polskich
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Banki z fintech ramię w ramię 

Płatności mobilne bez wątpienia zyskują coraz bardziej na 

popularności. To naturalny trend wynikający z dynamicznie 

rosnącego zainteresowania bankowością mobilną. W Banku 

Millennium co roku grono korzystających z tego kanału wzrasta o 

50%. Jeszcze dynamiczniej rośnie liczba logowań do aplikacji 

mobilnej - średnio przekracza 15 mln miesięcznie.  

Bank Millennium od dawna rozwija płatności mobilne. Oferujemy 

między innymi płatności zbliżeniowe telefonem w technologii 

HCE. W ciągu pierwszego półrocza grono naszych klientów 

płacących zbliżeniowo telefonem powiększyło się o 50%, 

odnotowaliśmy prawie czterokrotnie większą liczbę płatności w 

stosunku do poprzedniego roku.  

Jako jeden z nielicznych na polskim rynku banków, umożliwiamy 

tokenizację, czyli utworzenie wirtualnego odpowiednika 

plas[kowej karty debetowej, kredytowej bądź przedpłaconej. 

Możliwością tą objęte będą zarówno karty MasterCard, jak i 

Visa. Główną zaletą naszego rozwiązania jest zatem szeroka 

oferta. Warto dodać, że ten typ tokenizacji (wykonany przez Visę 

bez udziału innego pośrednika) Visa wprowadziła z nami jako 

pierwszymi w Europie. 

Ze względu na duże zainteresowanie tą usługą, udostępniliśmy 

płatności telefonem również najmłodszym klientom. Taką 

możliwość ma teraz młodzież powyżej 13 roku życia, której 

rodzice założą Konto 360º Junior. W przyszłym roku planujemy 

udostępnić również płatności Apple Pay. 

Jesteśmy też jednym z założycieli dynamicznie rozwijającego się 

systemu płatności BLIK. Już przeszło 1/3 transakcji internetowych 

jest wykonywana przy wykorzystaniu tego sposobu płatności. Z 

kolei osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, 

bardzo chętnie korzystają z wygodnej formy wpłaty gotówki za 

pomocą kodów BLIK we wpłatomatach Banku Millennium. 

Oczekiwania klientów i regulacje powodują, że banki eksplorują 

nowe obszary i zaczynają wychodzić poza swój podstawowy 

zakres działalności.   

Taka sytuacja tworzy dobre podłoże do współpracy banków z
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fintech’ami, szczególnie w obszarach, w których bank się nie 

specjalizuje. Przykładem tego jest współpraca Banku Millennium, 

z systemem moBilet, dzięki której udostępniamy klientom w naszej 

aplikacji mobilnej możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej 

i biletów parkingowych. Z fintech’em współpracujemy również 

przy tworzeniu chatbota w aplikacji mobilnej, który już wkrótce 

będzie dostępny dla klientów. 

Stymulujące dla bankowości są również wewnętrznie 

wypracowywane inicjatywy, które mają na celu budowanie relacji 

z obecnymi i potencjalnymi klientami.  

Na zasadzie wewnętrznego startupu powstała u nas plaborma 

zakupowa goodie oraz aplikacja mobilna. W pracy nad tym 

projektem wykorzystano takie technologie, jak elementy sztucznej 

inteligencji, rozpoznawanie obrazów, geolokalizacja czy potencjał 

chmury obliczeniowej MicrosoÅ. Doświadczenia nabyte podczas 

pracy nad rozwojem goodie, przenikają do codziennej pracy 

banku. Wpływają m.in. na nasz sposób myślenia o produktach, 

dzięki czemu są one bardziej dopasowane do preferencji klientów. 

Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości 

Elektronicznej w Banku Millennium
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Zakupy i płatności wirtualnymi walutami 
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W ciągu roku nieznacznie, ale jednak zmalała popularność 

wirtualnych walut. Z 11% osób, które deklarowały tego typu 

płatności w zeszłym roku, w tym roku mamy szacunki na 

poziomie 10%. Zeszłoroczna kampania ostrzegająca Polaków o 

problemach, jakie mogą pojawić się w trakcie obrotu wirtualnymi 

walutami, przyniosła zatem umiarkowane rezultaty. Narodowy 

Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego informowały 

wtedy, że wirtualne waluty nie są emitowane przez Bank 

Centralny państwa, dlatego nie są pieniądzem, to znaczy nie są 

prawnym środkiem płatniczym, ani walutą, zaś posiadacze ich 

narażają się na brak gwarancji ze strony bankowego funduszu 

gwarancyjnego, na niekontrolowaną zmianę ich cen oraz ich 

wartości oraz na oszustwa związane z ich powszechnym obrotem. 

W 2018 roku popularny Bitcoin raz szedł w górę jak burza, by za 

chwilę stracić wartość o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. 

W bieżącym roku do krytyków kryptowalut, czyli rządów, 

regulatorów rynku finansowego oraz banków, dołączyli giganci 

sektora internetowego. Google i Facebook zablokowali możliwość 

reklamowania kryptowalut, co sprawiło, że znacznie straciły one 

na wartości. Wygląda na to, że brak regulacji prawnych oraz 

podatkowych odnośnie kryptowalut, może prowadzić do 

stopniowego spadku na ich popularności. Pod koniec listopada

2018 roku Bitcoin notowany był na poziomie najniższym od 15 

miesięcy, a jego wartość wynosiła 3,6 tys. dolarów. Pod koniec 

2017 roku kurs otarł się nawet o 20 tys. dolarów. 

Trend spadkowy wirtualnych walut widać na kolejnym slajdzie, 

gdzie jedynie 7% użytkowników deklaruje płatność wirtualnymi 

walutami w 2019 roku. 
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Czy zdarza Ci się płacić wirtualnymi walutami (m.in. Bitcoin, Litecoin, Ether)?  
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

2017

11%

10%

89%

90%

nie tak
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Czy rozważasz dokonać płatności wirtualnymi walutami (m.in. Bitcoin, Litecoin, Ether) w 2019 roku? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1672

2018

7%

93%

nie tak
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Opinia Polaków na temat urządzeń ubieralnych 
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W Polsce mieliśmy już prototypy płatności innymi urządzeniami 

ubieralnymi, niż zegarki. W 2018 roku MasterCard umożliwił 

uczestnikom fes[walu Opener płacenie bransoletką zbliżeniową. 

Wśród innych urządzeń ubieralnych są między innymi pierścienie, 

opaski fitness, rękawiczki, a nawet biżuteria. Z badania „Płatności 

cyfrowe 2018” wynika, że 26% osób jest zainteresowana 

wprowadzeniem tego typu urządzeń do obiegu i równie tyle nie 

ma zdania na ten temat. Podobnie jak w przypadku 

futurystycznych systemów płatniczych, wśród ankietowanych 

dominuje opinia przeciwna i tak 47% osób deklaruje, że nie jest 

zainteresowana wprowadzeniem innych urządzeń ubieralnych do 

Polski.
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Czy jesteś zainteresowany/a wprowadzeniem do Polski wyposażonych w technologię zbliżeniową płacących urządzeń 
ubieralnych (np. pierścieni, opasek fitness, bransoletek, rękawiczek)? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

26%

26%

47%

jestem przeciw jestem za nie mam zdania na ten temat

�105



�106

Opinia Polaków na temat płatności przyszłości 
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Cykl raportów Izby Gospodarki Elektronicznej pod tytułem 

„Płatności cyfrowe” ma także za zadanie zbadać opinię Polaków na 

temat płatności przyszłości, na przykład za pomocą wirtualnej 

rzeczywistości, za pomocą linii papilarnych, za pomocą implantów 

NFC, czy neuropłatności. Już w zeszłym roku opinia 

ankietowanych była dosyć powściągliwy w tym temacie. W tym 

roku jest podobnie - 41% osób jest przeciwko tego rodzaju 

płatnościom, a nie pytaliśmy o to, czy istnieje powszechna wola 

wprowadzenia ich do Polski. 23% jest za tego typu rozwojem 

płatności, a 36% nie ma zdania na ten temat. Jednak 23-

procentowa grupa zwolenników i 36-procentowa grupa 

niezdecydowanych, to znacznie wyższy odsetek osób, niż ogólna 

grupa przeciwników, także opinię na ten temat można 

interpretować także w ten sposób. 

Wygląda na to, że ankietowani ciągle nie zaznajomili się z 

dostępnymi produktami finansowymi i formami płatności, jakie są 

obecnie na rynku. Dlatego w umiarkowany sposób podchodzą do 

tematu płatności przyszłości. Z pewnością nie bez znaczenia jest 

także powszechna, żywa debata na temat ochrony danych 

osobowych. Przykładowo płatności za pomocą implantów NFC w 

tym kontekście mogą dawać dużo do myślenia.
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Co sądzisz na temat płatności przyszłości (np. za pomocą wirtualnej rzeczywistości, za pomocą linii papilarnych; za 
pomocą implantów NFC; neuropłatności)? 

Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

2017

36%

36%

21%

23%

44%

41%

jestem przeciw jestem za nie mam zdania na ten temat
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Opinia Polaków na temat wycofania gotówki 
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Już trzeci raz zadaliśmy pytanie na temat wycofania gotówki z 

obiegu w Polsce. W 2016 roku taki pomysł miał aż 61% 

przeciwników, by w 2017 roku spaść do 49% i by w 2018 roku 

znowu wzrosnąć do 61%. 

W bieżącym roku podobnie jak w latach ubiegłych około 1/3 

ankietowanych osób nie ma zdania na ten temat, a zaledwie 7% 

osób jest za wycofaniem złotego z obiegu. Być może mamy do 

czynienia z modą na patriotyzm i przywiązanie do polskiego 

złotego szczególnie wyraźne widać teraz, w roku setnej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Na czoło wysuwają się dwa argumenty przeciwników wycofania 

papieru - 33% ankietowanych uważa, że Polska nie jest na to 

gotowa, a 31% uważa, że doprowadzi to do alienacji osób 

starszych. Na trzecim miejscu jest argument zwolenników 

wycofania gotówki, którzy uważają, że częściej płacą już 

bezgotówkowo, niż gotówkowo. 12% osób jest za wycofaniem 

gotówki, bo oznacza ona nowoczesne państwo bezgotówkowe. 

Na ostatnim miejscu zmiana i to wyraźna - z trzeciego miejsca, na 

piąte spadł argument dotyczący gotówki, jako instrumentu 

finansowania przestępstw i unikania podatków.
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Co sądzisz na temat wycofania gotówki z obiegu w Polsce? 
Raport Płatności cyfrowe 2018, N=1863

2018

2017

43%

32%

8%

7%

49%

61%

jestem przeciw jestem za nie mam zdania na ten temat
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Izba Gospodarki Elektronicznej 

ul. Pańska 96 lok. 83 

00-837 Warszawa 

www.eizba.pl

Dziękujemy za zainteresowanie!

http://www.eizba.pl

