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Szanowni Państwo,
W raporcie „Płatności cyfrowe 2016” prezentujemy wyniki

chętniej, dzięki nowoczesnym technologiom, które

badania zrealizowanego we współpracy z Mobile Institute i

sprawiają, że są one nie tylko wygodne, ale i bezpieczne.

GoMobi.pl. Partnerami raportu są: Narodowy Bank Polski

Potwierdzają to wyniki naszego badania - aż 46 proc.

oraz Visa. Patronat nad raportem objął PONIP.

ankietowanych zadeklarowało, że dokonuje płatności
elektronicznych.

Raport prezentuje kompleksowe spojrzenie z punktu
widzenia konsumentów na temat elektronicznych

Na łamach raportu prezentujemy obecne podejście

płatności. Wnioski zawarte w raporcie są jednak istotne

Polaków do płatności cyfrowych. Ich dynamiczny rozwój

także dla podmiotów działających na rynku usług

nie oznacza jednak, że przestajemy płacić gotówką, ale

płatniczych, zarówno akceptantów płatności, jak i instytucji

wskazuje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem płatności

finansowych, w tym banków. Publikujemy go w czasie,

omnichannel. Warto zauważyć, że jest to zgodne ze stylem

kiedy coraz głośniej mówi się o globalnych standardach

zakupowym współczesnego konsumenta, który jest

nad Wisłą: Android Pay pojawił się w listopadzie 2016

klientem wielokanałowym.

roku, a w kolejce czeka Apple Pay i Samsung Pay. Na
horyzoncie widać już futurystyczne formy płatności

Zapraszamy do lektury.

elektronicznych w stylu: Virtual Reality, Augmented
Reality, humanoidy.

Patrycja Sass-Staniszewska,
Prezes Zarządu Izba Gospodarki Elektronicznej

Nie da się ukryć, że płatności cyfrowe są elementem

Łukasz Kłosowski,
Wydawca GoMobi.pl

naszego codziennego życia. Korzystamy z nich coraz
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Metodologia
Raport „Płatności cyfrowe 2016” 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.
Dane zbierane były w dniach 24 listopada - 3 grudnia 2016 roku.
Zebrano opinie od 2051 internautów.
Struktura próby 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.

Płatności cyfrowe 2016

Cel badania

i

8

Cel badania
Raport „Płatności cyfrowe 2016” jest pierwszym

W publikacji wychodzimy naprzeciw bankom, które czynią

kompleksowym badaniem płatności cyfrowych w Polsce.

obecnie duże inwestycje w nowoczesne płatności. Dzięki
niej dostają twarde dane na temat rzeczywistego

Celem projektu było całościowe spojrzenie na płatności

wykorzystania produktów transakcyjnych i finansowych

elektroniczne. Przyświecały nam także aspekty edukacyjne -

przez konsumentów oraz na temat tego, w co najlepiej

chcemy kształcić Polaków w jakich sytuacjach posługiwać się

inwestować.

kartą płatniczą, przelewem bankowym, czy pay-by-linkiem.
Chcemy upowszechniać wiedzę na temat wszelkich nowych
form płatności elektronicznych.

Prędkość, z jaką cyfryzacja dotyka dziś kolejnych obszarów
gospodarki jest zadziwiająca. W raporcie „Płatności cyfrowe

Ogromne znaczenie ma coraz większe zainteresowanie

2016" po raz pierwszy na taką skalę dotknęliśmy bardzo

Polaków urządzeniami mobilnymi - brakowało w Polsce

istotnego tematu - czy polski rynek i Polacy są gotowi na

rzetelnego opracowania na temat płatności mobilnych. Mobile

wycofanie gotówki z obiegu.

jest dzisiaj motorem napędowym nowoczesnych płatności oraz
przestrzenią, gdzie wdrażanych jest najwięcej innowacyjnych
projektów, dlatego w raporcie obok płatności online, mobile
zajmuje drugie zasadnicze miejsce.
Online i mobile zostały skonfrontowane z offline, czyli z
płatnościami w sklepach tradycyjnych.

Płatności cyfrowe 2016
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Komentarz NBP
Raport „Płatności cyfrowe 2016” dostarcza odpowiedzi na pytanie

Wyniki badania pokazują, że polscy internauci nie rezygnują

o zwyczaje płatnicze Polaków w transakcjach krajowych i

jeszcze z gotówki za zakupy realizowane online lub mobilnie.

transgranicznych prowadzonych w ramach e-commerce i m-

Niemal 30% ankietowanych, którzy robili zakupy internetowe w

commerce, które zostało sformułowane przez Koalicję na Rzecz

ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystało z tej formy płatności więcej

Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w „Programie Rozwoju

niż 5 razy, a 22% badanych internautów więcej niż 10 razy.

Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020”. Okazuje się, że

Ważne są jednak przyczyny tego zjawiska. W przypadku 35%

internauci, którzy dokonywali bezgotówkowych płatności za

respondentów płatność gotówką jest gwarancją szybkiej realizacji

zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w

transakcji dokonanych za pośrednictwem internetu. Z deklaracji

zdecydowanej większości postawili na wygodę (61%) i szybkość

wynika ponadto, że polscy internauci płacą gotówką z

(42%) określonych metod płatności. Niemal połowa wybrała

przyzwyczajenia (20% ankietowanych), chcą zachować

szybkie przelewy przez serwis płatności (np. PayU, Przelewy24

anonimowość (16%), nie mają zaufania do sklepu, w którym

czy Dotpay), 35% korzystało z przelewów tradycyjnych, a 26%

kupują po raz pierwszy (15%) lub też boją się, że nie otrzymają

respondentów zapłaciło kartą kredytową przy składaniu

zamówionego produktu (14% respondentów). Konsumentów nie

zamówienia. Nadal duże było wykorzystanie gotówki w realizacji

zraża nawet to, że koszty przesyłki za pobraniem są zwykle

transakcji. 26% ankietowanych zapłaciło gotówką przy odbiorze

wyższe niż w przypadku korzystania z innych metod płatności.

osobistym w sklepie i tyleż samo badanych użyło gotówki przy
odbiorze u kuriera. W przypadku zakupów dokonywanych w

Istotną rolę w ograniczeniu użycia gotówki przy płatnościach za

ciągu ostatniego roku w zagranicznych sklepach internetowych

zakupy internetowe mogą w najbliższym czasie odegrać trzy

ankietowani internauci skorzystali z podobnych metod płatności.

czynniki. Po pierwsze, duży potencjał rozwoju gospodarki

25% z nich zapłaciło za pośrednictwem serwisu PayPal, 18%

elektronicznej, z którym będzie się wiązał dalszy dynamiczny

wybrało przelew bankowy, a 12% - kartę płatniczą. 20%

rozwój płatności bezgotówkowych z zastosowaniem

respondentów, którzy robili zakupy internetowe za granicą płaciło

innowacyjnych i wygodnych dla klienta metod płatności („na

za nie gotówką przy odbiorze.

jedno kliknięcie”).

Płatności cyfrowe 2016
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Po drugie, istotna zmiana może nastąpić wraz z wejściem w

(takich jak płatności mobilne, karty płatnicze i bankowość

życie w lutym 2017 r. znowelizowanej ustawy o usługach

elektroniczna) oraz bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego.

płatniczych, która daje prawo konsumentom do posiadania
bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego, z przypisaną

Renata Żak, Ekspert w

do niego kartą płatniczą (w badaniu jedynie 63% ankietowanych

Departamencie Systemu

internautów zadeklarowało posiadanie rachunku bankowego, a

Płatniczego, Narodowy Bank

35% posiadanie karty płatniczej). Zwiększając poziom
ubankowienia można liczyć się ze wzrostem liczby i wartości
płatności bezgotówkowych. Po trzecie, zmianę może przynieść
wprowadzana przez firmy kurierskie możliwość dokonywania
płatności kartą płatniczą bezpośrednio u kuriera. Płatność za
pobraniem będzie mogła w 2017 r. oznaczać zatem nie tylko
przyjęcie gotówki w zamian za towar, ale też płatność
bezgotówkową. Nie należy także zapominać o pozytywnych
zmianach, jakie przynoszą podejmowane na szeroką skalę
działania promujące płatności bezgotówkowe m.in. przez
podmioty zrzeszone w Koalicji na Rzecz Obrotu
Bezgotówkowego i Mikropłatności, jak np. Wielka Loteria
Bezgotówkowa, czy Dzień bez płacenia gotówką. Swoją rolę
mogą odegrać także programy promocyjno-edukacyjne
przeznaczone dla różnych grup wiekowych Polaków, jak np.
prowadzona przez NBP od ponad 4 lat Akademia Dostępne
Finanse na temat nowoczesnych instrumentów płatniczych

Płatności cyfrowe 2016
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Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa
odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego
funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o
NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank
centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie
przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast
obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów
publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza
nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania
systemu bankowego. Jest również jednym z
najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie
ekonomii i rynków finansowych.
Więcej o NBP: www.nbp.pl

Płatności cyfrowe 2016
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Produkty finansowe
Według badania „Płatności cyfrowe 2016” najpopularniejszym
produktem finansowym i transakcyjnym używanym przez
Polaków jest konto bankowe z aktywnym dostępem przez
internet. Wskazało na nie 36% respondentów. Mieli oni
możliwość zaznaczenia wszystkich właściwych dla siebie
produktów. Konto bankowe bez aktywnego dostępu używa 27%
ankietowanych. Drugim najpopularniejszym produktem
finansowym z wynikiem 35% jest karta płatnicza. Konta typu
PayU bądź PayPal używa 29% osób. 1/5 ankietowanych w
raporcie „Płatności cyfrowe 2016” wskazała na aplikację na
telefon w stylu BLIK, IKO, PeoPay.

Konto bankowe z aktywnym dostępem
przez internet najpopularniejszym
produktem finansowym wśród
polskich internautów

Płatności cyfrowe 2016
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Jakich produktów finansowych i
transakcyjnych używasz? (wszyscy)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

i

36%

karta płatnicza

35%

konto w serwisie płatności internetowych umożliwiających przesłanie płatności na adres e-mail (np. PayPal, PayU)

29%

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

aplikacja na telefon komórkowy umożliwiająca dokonywanie płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay)

inne (jakie?)

Płatności cyfrowe 2016

27%

20%
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Z konta bankowego z aktywnym dostępem przez internet

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/
eś przy dokonywaniu płatności za zakupy w internecie w
ciągu ostatnich 6 miesięcy? (kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

najczęściej korzystają osoby mieszkające w miastach między
200-500 tys. mieszkańców (51%). Ci sami respondenci
najczęściej deklarują też korzystanie z karty płatniczej (59%), a

36%
28%
32%
25%

także z konta PayPal lub PayU (54%). Okazuje się zatem, że to
największa grupa entuzjastów cyfrowych płatności.

karta płatnicza

24%
25%

Na przeciwległym biegunie znajdują się mieszkańcy wsi, którzy z
kolei korzystają z konta w banku bez dostępu przez internet
(39%), a jedynie z kartą płatniczą (36%). Najrzadziej korzystają

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

32%
32%

też z serwisów płatności internetowych (17%) oraz z aplikacji

31%

umożliwiających płacenie przez telefon (8%).
23%

28%
22%
24%
18%

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

17%

8%
aplikacja na telefon komórkowy umożliwiająca
dokonywanie płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay)

inne

Płatności cyfrowe 2016

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców

59%

37%
42%

51%

39%

52%

22%

28%
25%
27%

konto w serwisie płatności internetowych umożliwiających
przesłanie płatności na adres e-mail (np. PayPal, PayU)

45%

21%

54%

21%
18%

28%
24%

18%
21%
1%
0%
0%
0%
2%
0%
0%

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Konto bez dostępu do internetu najczęściej wybierają osoby w

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/
eś przy dokonywaniu płatności za zakupy w internecie w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

jednej z najstarszych grup wiekowych 45-54 lata (aż 71%
ankietowanych). Jak się okazuje tylko 15% osób w tej grupie
wiekowej korzysta z karty płatniczej. Zaledwie 5% z nich
korzysta z serwisów płatności internetowych i z mobilnych
produktów finansowych. Zatem na koniec roku 2016 osoby w
wieku 45-54 lata w Polsce są na samym końcu rankingu w

20%
22%
17%
22%

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

17%

wykorzystywania cyfrowych produktów finansowych. Lepiej
pod tym względem wypadają osoby w najstarszej grupie

40%

karta płatnicza

wiekowej 54+. Niemal 1/4 z nich korzysta przy dokonywaniu

29%

15%

płatności w banku z konta z dostępem przez internet i prawie
połowa z nich z karty płatniczej.

43%

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet
15%

30%

Lepiej pod tym względem wypadają jedynie osoby w wieku
35-44 lata (25%).

35%
32%

Osoby najstarsze w wielu 54+

aplikacja na telefon komórkowy umożliwiająca
dokonywanie płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay)

korzystają z większej ilości
produktów
inne

finansowych i transakcyjnych, niż
osoby w wieku 45-54 lata
<18
Płatności cyfrowe 2016

18-24

5%

52%

23%

kolei osoby w wieku 25-34 lata. Z najbardziej zaawansowanych
konto w serwisie płatności internetowych umożliwiających
przesłanie płatności na adres e-mail (np. PayPal, PayU)

47%

45%

16%

Heavy userami produktów finansowych i transakcyjnych są z
produktów, czyli z aplikacji mobilnych korzysta tam 24% osób.

71%

48%

badanej grupie internautów pod względem konsumpcji oraz

24%

45%

12%
16%
20%
24%
25%

5%
7%
4%
0%
0%
0%
0%
1%

25-34

35-44

45-54

>54

i

18

W jaki sposób Polacy płacą za zakupy w internecie - to jedno z
najciekawszych pytań. Ci, którzy w przeciągu ostatnich 6
miesięcy kupowali w internecie, najczęściej wybierają szybki
przelew przez serwis płatności, tzw. pay-by-link (aż 48%).
Przelew tradycyjny z wpisaniem numeru rachunku bankowego
wybiera 35% ankietowanych. Karta kredytowa jest równie
popularna, co płatność gotówką przy odbiorze, a także jedna z
najnowszych metod płatności w e-commerce. Click & collect
(zamów online i odbierz w sklepie) jak dwie pozostałe wybiera
26% ankietowanych. Płatności e-commerce z użyciem urządzeń
mobilnych są mniej popularne - respondenci najczęściej
wskazywali na BLIKA (19%).

48% wybiera pay-by-link

Płatności cyfrowe 2016
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Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności za zakupy
w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
(kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

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

48%

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku bankowego)

i

35%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

26%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

26%

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

26%

płatności mobilne (np. BLIK)

19%

płatność SMS-em

16%

przez płatność mobilną (za pośrednictwem kodów QR, itp.)

14%

płatność z odroczonym terminem

13%

płatności ratalne (np. e-Raty)
żaden z powyższych / trudno powiedzieć

Płatności cyfrowe 2016

12%
1%

20

Pay-by-linka najchętniej wybierają mieszkańcy największych i

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/eś przy
dokonywaniu płatności za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
(kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

dużych miast. Mieszkańcy wsi najczęściej wybierają przelew
tradycyjny z możliwością wpisania numeru rachunku.

21%

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

18%

przelew tradycyjny
(z wpisaniem numeru rachunku)
wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

i

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

płatność SMS-em

płatność z odroczonym terminem

0%

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

Płatności cyfrowe 2016

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców

18%
16%
15%
17%

18%
16%
17%
12%
9%

50%
57%

41%

66%

77%

64%
41%

33%

21%

20%
17%
27%
13%
24%
9%
20%

7%
2%
8%
0%

płatności ratalne (np. e-Raty)

23%

26%
19%
17%
15%
16% 23%
26%
13%

płatności mobilne (np. BLIK)

przez płatność mobilną
(za pośrednictwem kodów QR, itp.)

28%
26%
23%27%

14%
11%

30%34%
34%
25% 30%
26%

14%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

41%
44%

31%

50%
38%
40%
40%

33%

23%

13%
10%
16%
14%
7%11%
7%
3%
2%
0%
0%
1%
0%

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Kobiety najchętniej płacą szybkim przelewem (61%) oraz

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/eś przy dokonywaniu
płatności za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

wybierają bardziej popularne formy płatności internetowych.
Mężczyźni częściej wybierają najnowsze metody płatności ecommerce - click & collect (28%), płatności mobilne, płatności z
odroczonym terminem (16%), a także płatności ratalne (również
16%).

61%

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

33%

przelew tradycyjny
(z wpisaniem numeru rachunku)

38%
33%
26%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

i

25%
26%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

28%
32%

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

19%
18%

płatności mobilne (np. BLIK)

21%
15%

płatność SMS-em

17%
13%

przez płatność mobilną
(za pośrednictwem kodów QR, itp.)

15%
11%

płatność z odroczonym terminem

16%
8%

płatności ratalne (np. e-Raty)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

kobiety

Płatności cyfrowe 2016

16%
2%
1%

mężczyźni
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Pay-by-link jest domeną osób w wieku 25-34 lata (68% osób).

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/eś przy
dokonywaniu płatności za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
(kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

Przelew tradycyjny najstarszej grupy wiekowej.

18%

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

44%
31%
33%
29%
33%
30%
30%

przelew tradycyjny
(z wpisaniem numeru rachunku)
25%

wysyłka za pobraniem
(płatność gotówką przy odbiorze)

i

11%

25%
22%
11%

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia
7%
płatności mobilne (np. BLIK)

4%
0%
4%

płatność z odroczonym terminem

płatności ratalne (np. e-Raty)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć
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<18

18-24

20%

9%
11%

płatność SMS-em
przez płatność mobilną
(za pośrednictwem kodów QR, itp.)

18%
14%

0%
2%
1%
4%
0%

43%
48%
37%

20%
21%
24%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

68%

39%

43%
29%
39%
36%

31%
24%
29%
26%
24%
27%

20%
16%
14%
17%
15%
11%
14%
15%
16%

10%
12%

17%
17%
18%

24%

11%
11%
13%
17%
12%
11%

25-34

35-44

45-54

>54
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Najpopularniejszą metodę płatności e-commerce’owych, czyli

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności za
zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

szybki przelew internetowy, wybiera zarówno grupa
użytkowników o przeciętnych dochodach między 2001-5000 zł,
jak i o dochodach >10000 zł. Najbardziej interesujące dane
widoczne są w grupie osób bardzo dobrze zarabiających

28%
23%
33%
22%
26%
36%
32%
28%
36%
34%
39%
36%
25%

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

(5001-10000 zł). To prawdziwi eksperymentatorzy, którzy
uwielbiają nowinki i korzystają w równym stopniu z każdego z
zaproponowanych w badaniu sposobów.

i

przelew tradycyjny
(z wpisaniem numeru rachunku)

0%

wysyłka za pobraniem
(płatność gotówką przy odbiorze)

0%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

płatności mobilne (np. BLIK)

płatność SMS-em
przez płatność mobilną
(za pośrednictwem kodów QR, itp.)
płatność z odroczonym terminem

płatności ratalne (np. e-Raty)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć
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<1000 zł

1001-2000 zł

32%
32%

70%

46%

24%
23%
26%
30%
31%
22%
23%
29%

0%

0%

13%
17%
20%
0%

14%
14%
12%

0%
1%

100%

26%

19%
27%

17%
12%
9%

0%
6%
8%
7%
0%
6%
1%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
6%

22%
19%
24%

16%
15%
13%
13%

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Osoby z wyższym wykształceniem wybierają szybki przelew

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności za
zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (kupuje w internecie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

internetowy (71%). Wśród osób ze średnim wykształceniem
również jest on najbardziej popularny, ale widać także, że lubią
oni eksperymentować z płatnościami. Osoby z niższym

71%

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

wykształceniem najchętniej wybierają przelew tradycyjny oraz
płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie (po 27%).
Najczęściej też ze wszystkich wybierają płatności ratalne (24%).

14%

przelew tradycyjny
(z wpisaniem numeru rachunku)

33%

39%

27%
23%

wysyłka za pobraniem
(płatność gotówką przy odbiorze)

i

34%

28%

18%
27%
26%
27%

płatność gotówką przy
odbiorze osobistym w sklepie

33%

płatność kartą kredytową przy
składaniu zamówienia

16%

płatności mobilne (np. BLIK)

21%

17%

24%

8%
17%
16%

płatność SMS-em
12%

13%
14%

przez płatność mobilną
(za pośrednictwem kodów QR, itp.)
płatność z odroczonym terminem

11%
11%

płatności ratalne (np. e-Raty)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć
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18%

13%
13%
16%

24%
0%
2%
2%

wyższe

średnie

niższe

i
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Płatności cyfrowe stają się nieodłącznym elementem naszego

Z kolei transakcje internetowe to najszybciej rozwijający się

życia. Korzystamy z nich coraz chętniej, za pomocą coraz

segment płatności Visa. Szacuje się również, że już 33% to

większej liczby urządzeń i w coraz większej liczbie miejsc –

płatności w m-commerce. Przykładem rozwiązania, które

zarówno w świecie fizycznym, jak i w internecie. Bezgotówkowe

znacznie uprości płacenie w sieci – zarówno z poziomu urządzeń

metody płatności przenikają się, ale tylko karta może być dla nas

stacjonarnych, jak i mobilnych – jest Visa Checkout. Usługa

źródłem pieniądza w każdej z nich. Kartą możemy płacić
fizycznie w punktach handlowo-usługowych, możemy zapłacić
nią w sieci, możemy także korzystać z niej za pomocą urządzenia
mobilnego – i to niezależnie od tego, czy chcemy zapłacić
zbliżeniowo w sklepie, wewnątrz aplikacji przez smartfona, czy za
zakupy w sklepie internetowym z tabletu. W przyszłości
przybywać będzie urządzeń, za pomocą których będziemy mogli
dokonać płatności. Przewidujemy również, że do 2020 roku

zostanie wdrożona w Polsce niebawem – dzięki niej dane karty
będziemy podawać tylko raz, przy rejestracji, a zapłacimy szybko
i wygodnie na zasadzie „one clik”. Visa Checkout znacznie
zwiększa konwersję płatności, dzięki czemu kupujący rzadziej
porzucają koszyk. Obecnie wynosi ona 56% dla komputerów
stacjonarnych oraz jedynie 38% dla urządzeń mobilnych1. Jak
pokazują wyniki badania Visa, dzięki Visa Checkout wzrasta ona
odpowiednio do 86% i 75%.

płatności dokonywane za pomocą urządzeń mobilnych będą
stanowiły ponad połowę wszystkich płatności Visa w Europie.

W dalszym rozwoju płatności cyfrowych istotną rolę odegra
natomiast wdrożona już w Polsce tokenizacja Visa, która pozwala

W Visa pracujemy nad tym, aby rozwijać płatności bezgotówkowe

zastąpić dane wrażliwe karty Visa innym ciągiem cyfr i zestawem

w każdej sferze. Obecnie już ponad 60% płatności Visa w Polsce

danych – bezpiecznym tokenem płatniczym. Usługa ta zapewnia

stanowią płatności zbliżeniowe w punktach sprzedaży.
Popularność tej metody płacenia pozwoliła nam zbudować grunt
pod wdrożenie na polski rynek mobilnych płatności
zbliżeniowych, które dzisiaj są rozwijane przez wydawców 80%

taką samą wygodę i bezpieczeństwo usług płatniczych bez
względu na wykorzystywane urządzenie czy kanał płatności.
1

źródło: MarketLive Performance Index, październik 2015 r.

kart Visa w Polsce. Zbliżeniowo kartą i smartfonem możemy
swobodnie płacić w niemal 90% terminali w całym kraju, a do
końca 2017 roku zapłacimy w ten sposób we wszystkich
terminalach.

Płatności cyfrowe 2016

Małgorzata Ciszecka, Senior Manager
Regional Product & Market Development,
Visa

i
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Płatności elektroniczne

i
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Wyniki badania pokazują zmianę naszych zwyczajów

Znaczenie ponownie mają nasze różne zwyczaje zakupowe.

zakupowych. Podczas gdy do niedawna urządzenia mobilne

Podczas zakupu pliku muzycznego w iTunes oczekujemy

służyły nam jedynie do sprawdzenia ceny w sklepach online

szybkiej transakcji w tle, podczas gdy w trakcie zakupu lodówki

podczas wizyty w sklepie stacjonarnym, dzisiaj są narzędziem do

nie chcemy otrzymać mailem karty gwarancyjnej po minucie

pozyskania pełnej informacji o produkcie i realizacji procesu

czytania parametrów urządzenia. Będziemy chcieli zapłacić też

zakupu - od porównania ofert, po wskazanie zapamiętanych

innym instrumentem – wykorzystując kredytowanie czy zebrane

danych dostawy i płatność. Obserwuję także zmianę polityki

na wybrany cel oszczędnościowy środki.

sprzedawców, który rozumieją, że na końcu to ten sam klient kupi
oferowany towar. A czy zrobi to online, w sklepie stacjonarnym, a
może kupując online skorzysta z możliwości zwrotu stacjonarnie pozwólmy mu zdecydować.

Rynek szybko adoptuje nowe zwyczaje zakupowe i płatnicze.
Polska gospodarka przyjęła płatności online i mobile, a zbliżająca
się implementacja dyrektywy PSD2 i jej aktów wykonawczych,
otwiera pole do rozwiązań ograniczonych jedynie wyobraźnią.

Ciekawe są zestawienia wieku konsumentów i urządzeń, które

Autoryzacje odciskiem palca, głosem, czy pulsem mierzonym

wykazują grupę starszych osób korzystających sprawniej z

przez zegarek, to już nie nowości. Granicą jest wszczepienie

urządzeń mobilnych, niż komputerów. Osoby te płynnie pominęły

czegoś pod skórę czy wzorzec osobowości lub autoryzacja

w swoim doświadczeniu życiowym PC-ty. To pokaźna grupa

myślami. Niemożliwe? W 1943 roku szef IBM oceniał

docelowa, której dostarczyć należy rozwiązania proste i

zapotrzebowanie na nie więcej niż 5 komputerów na całym

wygodne, a jak pokazała nie raz - rzadko zgodne z

świecie…

przewidywaniami specjalistów ds. marketingu.
Z optymizmem patrzę w przyszłość, oczekując automatyzacji
procesów zakupowych bez naszego udziału przez urządzenia
domowe, samochody, czy automatycznych asystentów. Musimy
jednak pamiętać o bezpieczeństwie transakcji, ochronie
użytkownika i cienkiej granicy pomiędzy użytecznością z jednej
strony, a obniżeniem standardów bezpieczeństwa z drugiej.

Płatności cyfrowe 2016

Andrzej Poniński,
Prezes Zarządu, Polska Organizacja
Niebankowych Instytucji Płatności
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Ile osób kupuje w
internecie?
41% ankietowanych zadeklarowało, że zdarza im się kupować

Czy zdarza Ci się kupować elektronicznie, w internecie? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy
badani, N=2051

nie

59%

41%

tak

elektronicznie w internecie. Najwięcej osób jest z miast między
niekupujący w internecie

200-500 tys. mieszkańców (61%), a najmniej ze wsi (33%).

kupujący w internecie

Najczęściej są to osoby w wieku 18-24 lata oraz 25-34 lata, a
najrzadziej 45-54 lata. Pod tym względem najstarsza grupa
wiekowa >54 lat jest niemal dwa razy bardziej aktywna, niż ich

Czy zdarza Ci się kupować elektronicznie, w internecie? Raport Płatności cyfrowe 2016,
wszyscy badani, N=2051

młodsi koledzy. W ten sposób kupują osoby dobrze i bardzo
dobrze zarabiające 2001-5000 zł i 5001-10000 zł, z

67%

wykształceniem wyższym (51%).

55%
62%
nie

68%
54%
39%
66%
33%
45%

41% osób zdarza się kupować w

38%
tak

32%
46%

internecie

61%
34%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się kupować elektronicznie, w internecie? Raport Płatności cyfrowe 2016,
wszyscy badani, N=2051

59%
44%
43%

nie

66%
89%
75%
41%
56%
57%

tak

34%
11%

i

21%

<18

18-24

25-34

35-44

45-54

>54

Czy zdarza Ci się kupować elektronicznie, w internecie?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

55%
69%
51%

nie

51%
93%
66%
45%
31%
49%

tak

49%
7%
34%

<1000 zł
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1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Czy zdarza Ci się kupować elektronicznie, w internecie?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

69%
nie

i

63%
49%

31%
37%

tak

51%

niższe
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średnie

wyższe

i
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Ile osób kupuje
mobilnie?
Przy pomocy smartfona lub tabletu zdarza się kupować 38%

Czy zdarza Ci się kupować mobilnie, przy pomocy smartfona lub tabletu? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

nie

62%

38%

tak

ankietowanych. Najwięcej osób jest z miast między 200-500 tys.
mieszkańców (55%), a najmniej ze wsi (27%). Najczęściej kupują

niekupujący mobilnie

kupujący mobilnie

osoby w wieku 18-24 lata (51%), a najrzadziej 45-54 lata (7%).
Ponownie grupa >54 wypada dwa razy lepiej (14%), niż
demograficznie młodsza grupa. W przypadku zakupów

Czy zdarza Ci się kupować mobilnie, przy pomocy smartfona lub tabletu? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

dokonywanych z urządzenia mobilnego najchętniej korzysta
grupa osób, gdzie dochód na członka rodziny wynosi między

73%

5-10 tys. zł. Kupujący mobilnie to osoby z wykształceniem

58%

wyższym (47%).

69%
67%

nie
54%
45%

69%
27%
42%

38% osób zdarza się kupować
mobilnie

tak

31%
33%
46%
55%
31%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się kupować mobilnie, np. przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

65%
49%
50%

nie

64%
93%
86%
35%
51%
50%

tak

36%
7%

i

14%

<18

18-24

25-34

35-44

45-54

>54

Czy zdarza Ci się kupować mobilnie, np. przy pomocy smartfona lub tabletu? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

63%
68%
58%

nie

50%
86%
72%
37%
32%
42%

tak

50%
14%
28%
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<1000 zł

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Czy zdarza Ci się kupować mobilnie, np. przy pomocy smartfona lub tabletu? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

73%

i

nie

66%
53%

27%
34%

tak

47%

niższe
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średnie

wyższe

i
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Ile osób płaci w
internecie?
46% ankietowanych zadeklarowało, że dokonuje płatności

Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy
badani, N=2051

nie

54%

46%

tak

elektronicznych. Najwięcej osób jest z miast między 200-500 tys.
niekupujący w internecie

mieszkańców (65%), a najmniej ze wsi (36%). Najczęściej płacą

kupujący w internecie

w internecie osoby w wieku 18-24 lata (57%) i 25-34 lata (58%), a
najrzadziej 45-54 lata (15%). Osoby 54+ płacą w 29-procentach
przypadków. Najchętniej płaci elektronicznie grupa osób, gdzie

Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy
badani, N=2051

dochód na członka rodziny wynosi między 5-10 tys. zł (56%), z
wykształceniem wyższym (55%). Osoby z średnim i niższym

64%

wykształceniem płacą na tym samym poziomie 41%.

51%
61%
62%

nie
52%
35%
56%
36%
49%

46% osób płaci w internecie

tak

39%
38%
48%
65%
44%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy
badani, N=2051

58%
43%
42%

nie

57%
85%
71%
42%
57%
58%

tak

43%
15%

i

29%

<18

18-24

25-34

35-44

45-54

>54

Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy
badani, N=2051

56%
59%
52%

nie

44%
82%
60%
44%
41%
48%

tak

56%
18%
40%
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<1000 zł

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy
badani, N=2051

59%
nie

i

59%
45%

41%
41%

tak

55%

niższe

Płatności cyfrowe 2016

średnie

wyższe

i
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności przy pomocy urządzenia mobilnego? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

Ile osób płaci mobilnie?
nie

62%

38% ankietowanych badania „Płatności cyfrowe 2016”
zadeklarowało, że zdarza im się dokonywać płatności za pomocą
urządzenia mobilnego. Najwięcej z tych osób jest z miast między

38%

tak

200-500 tys. mieszkańców (52%) oraz z miast 100-200 tys.
niekupujący w internecie

mieszkańców (44%), a najmniej ze wsi (24%). Najczęściej płacą z

kupujący w internecie

wykorzystaniem urządzeń mobilnych osoby w wieku 25-34 lata
(49%), a najrzadziej 45-54 lata (7%). Osoby 54+ płacą w 15%
przypadków. Najchętniej mobilnie płaci grupa osób, gdzie dochód

Czy zdarza Ci się dokonywać płatności przy pomocy urządzenia mobilnego? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

na członka rodziny wynosi między 5-10 tys. zł (56%), z
wykształceniem wyższym (49%). Osoby ze średnim i niższym

76%

wykształceniem płacą na mniej więcej takim samym poziomie -

59%

32% i 31%.

68%
nie

64%
56%
48%
70%
24%
41%
32%

38% osób płaci mobilnie

tak

36%
44%
52%
30%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
Płatności cyfrowe 2016

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności przy pomocy urządzenia mobilnego? Raport Płatności cyfrowe 2016,
wszyscy badani, N=2051

62%
54%
51%

nie

61%
93%
85%
38%
46%
49%

tak

39%
7%

i

15%

<18

18-24

25-34

35-44

45-54

Czy zdarza Ci się dokonywać płatności przy pomocy urządzenia mobilnego? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

60%
67%
61%

nie

45%
86%
74%
40%
33%
39%

tak

55%
14%
26%

<1000 zł
Płatności cyfrowe 2016

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie

>54
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności przy pomocy urządzenia mobilnego? Raport Płatności
cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

69%
nie

i

68%
51%

31%
32%

tak

49%

niższe

Płatności cyfrowe 2016

średnie

wyższe

Zakupy w sieci

i
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Kiedy na zakupy?
Polacy najczęściej kupują elektronicznie w ciągu dnia, po pracy
lub zajęciach oraz wieczorem, przed pójściem spać. Jest to
Kiedy najczęściej kupujesz online?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący, N=839

spójne z informacjami z raportu „M-commerce. Kupuję mobilne” z
listopada 2016 roku, z którego wynika, że najchętniej urządzenia
mobilne wykorzystujemy w domu (50%) oraz w pracy lub na
uczelni (34%). W tym kontekście smartfon i tablet nie zmieniły

e-kupujący

6% 5%

kupujący mobilnie

6% 4%

27%

19%

18%

8%

15% 2%

naszych nawyków. Raczej należy stwierdzić, że kupujemy w
naszych ulubionych porach dnia, także używając innych
urządzeń - mobilnych. Można wyciągnąć wniosek, że smartfon i
tablet stały się ważnymi asystentami zakupowymi nie tylko w
kontekście zakupów „w pośpiechu”, ale raczej klasycznych ezakupów. Oznacza to, że konsumenci będą oczekiwać od mzakupów takiej samej wygody, jak od e-zakupów, ale
jednocześnie m-zakupy mają potencjał równie duży, jak ezakupy, ponieważ nie dotyczą wyłącznie zakupów „w biegu” czy
zakupów „zachciankowych”.
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28%

19%

18%

7%

16% 2%

rano po przebudzeniu
w czasie podróży / dojazdów do pracy, na uczelnię itp.
w ciągu dnia
po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
wieczorem przed pójściem spać
w nocy
bez znaczenia na porę dnia
żadne z powyższych / trudno powiedzieć

i
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Kobiety i mężczyźni preferują różne pory zakupów - zapewne ze

Kiedy najczęściej kupujesz online? e-kupujący, Raport Płatności cyfrowe 2016 N=839

względu na różne obowiązki związane z rolami w gospodarstwie
domowym. Kobiety znacznie częściej kupują w ciągu dnia (+24
p.p. względem mężczyzn), a mężczyźni po pracy lub zajęciach

kobieta

3%5%

mężczyzna

8%

38%

8%

21%

7%

16% 2%

(+24 p.p. względem kobiet). Panie preferują też jeśli chodzi o ezakupy wieczór (+7 p.p.), a panowie ranek (+5 p.p.).

6%

14%

32%

14%

9%

14% 3%

W ciągu dnia najwięcej e-zakupów zrobią przedstawiciele dwóch
grup wiekowych 15-18 lat i 25-34 lata. Osoby najstarsze mają

rano po przebudzeniu
w ciągu dnia
wieczorem przed pójściem spać
bez znaczenia na porę dnia

najmniej rozplanowany dzień w kontekście zakupowym - aż 33%
jest zdania, że robi e-zakupy bez względu na porę dnia. Im starsi
konsumenci, tym częściej robią zakupy rano, a wieczór jest dość

Kiedy najczęściej kupujesz online? e-kupujący, Raport Płatności cyfrowe 2016, N=839

popularny w zasadzie w każdej grupie wiekowej.
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w czasie podróży / dojazdów do pracy, na uczelnię itp.
po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
w nocy
żadne z powyższych / trudno powiedzieć

15-18

4%

18-24

3%

25-34

5% 2%

35-44

8%

39%

8%

11%

21%

20%

46%

7%

12%

45-54

13%

9%

>54

9% 3%

9%

14%

22%

8%

36%

26%

15%

17%

18%

25% 4% 3%

9%

7%

19%

11%

15% 4%

7%

8%

11% 2%

18%

22%

13%

33% 4%

i
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Mieszkańcy wsi najczęściej kupują elektronicznie w ciągu dnia, a

Kiedy najczęściej kupujesz online? e-kupujący, Raport Płatności cyfrowe 2016, N=839

następnie wieczorem. Bardzo często w ciągu dnia e-kupują też
mieszkańcy dużych miast powyżej 200 tys. mieszkańców i
powyżej 500 tys. mieszkańców (odpowiednio 45% i 32%). Im

wieś

4%

41%

11%

30% 4% 7% 3%

większe miasto, tym mamy do czynienia z większą
niezależnością pod względem godziny zakupów - wskazania „e-

miasto do 20 tys. mieszkańców

7%

12%

15%

25%

20%

13% 4% 4%

kupuję niezależnie od pory dnia” - wzrastają od 7% na wsi i 4%
w najmniejszych miastach, do 30% w największych

miasto 20-50 tys. mieszkańców

6% 4%

17%

8%

34%

7%

22% 2%

aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców. Rano najwięcej
czasu na zakupy mają mieszkańcy miast o populacji 50-100 tys.

miasto 50-100 tys. mieszkańcow

12% 5%

10%

40%

9% 5%

15% 4%

zapewne ze względu na „miejski” model pracy, a jednocześnie
krótki dojazd do miejsca wykonywania pracy.

miasto 100-200 tys. mieszkańców

3% 7%

miasto 200-500 tys. mieszkańców

1%
1%

miasto > 500 tys. mieszkańców

3%2%

12%

16%

45%

32%

rano po przebudzeniu
w ciągu dnia
wieczorem przed pójściem spać
bez znaczenia na porę dnia
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19%

7%

10%

17%

13%

17% 5%

7%

26%

21% 2%

30% 4%

w czasie podróży / dojazdów do pracy, na uczelnię itp.
po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
w nocy
żadne z powyższych / trudno powiedzieć

i
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Co kupujemy w sieci?
Zapytani o kategorie, w jakich kupują elektronicznie, Polacy
najczęściej wskazują elektronikę (35%), produkty związane z
rozrywką - rożnego rodzaju bilety na wydarzenia (31%) oraz
książki, płyty i filmy w formie fizycznej lub cyfrowej, np.
abonamentu (30%). Zwycięską trójkę uzupełnia kategoria
modowa, gdzie regularnie kupuje 27% badanych kupujących
elektronicznie internautów oraz branża sportowa, gdzie aktywny
zakupowo jest co czwarty e-kupujący. Średnio kupujący
elektronicznie Polacy wskazują na 3 kategorie zakupowe.

W sieci najchętniej
kupujemy sprzęt elektroniczny, w
tym RTV/ AGD
lub komputery i
oprogramowanie

Płatności cyfrowe 2016
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Jakie kategorie
produktów kupujesz online?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący, N=839
sprzęt elektroniczny, w tym RTV/ AGD
lub komputery i oprogramowanie

35%

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

31%

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

30%

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

27%

sprzęt sportowy i akcesoria

i

24%

biżuteria

22%

artykuły dziecięce, w tym zabawki

21%

wycieczki/podróże

20%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

18%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze

18%
16%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie
artykuły spożywcze

14%

ubezpieczenia, polisy

13%

samochody i części samochodowe

11%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

11%

artykuły dla kolekcjonerów
materiały budowlane i wykończeniowe
nieruchomości

Płatności cyfrowe 2016

10%
7%
5%

i

47

Jak często płacimy?
Płatności elektroniczne są często wykorzystywane podczas
dokonywania zakupów przez internet - 27% e-kupujących
deklaruje, że zapłaciło za ich pomocą ponad 10 razy w ciągu

Ile razy zapłaciłaś/eś online za zakupy
w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący, N=839

płatność elektroniczna

27%

więcej niż 10 razy

30%

więcej niż 5 razy

2-5 razy

21%
raz

ani razu

8% 4%

10%

nie pamiętam

ostatnich 6 miesięcy. W przypadku płatności gotówką jest to
10%. Gotówka ma też większą liczbę wskazań na to, że nie
pamiętamy, czy skorzystaliśmy z tej formy płatności w sieci, czy

Ile razy zapłaciłaś/eś online za zakupy
w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący, N=839

nie. Pośrednio może to wskazywać na utratę jej znaczenia.

płatność gotówką

10%

więcej niż 10 razy
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28%

więcej niż 5 razy

22%

2-5 razy

raz

17%

ani razu

9%

nie pamiętam

14%

i
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Czy Polacy robią zakupy
internetowe w sklepach
poza Polską?
Z których z podanych urządzeń korzystasz aktywnie, np. przeglądając internet lub wyszukując
informacje o produktach?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

E-commerce stwarza konsumentom szansę na poznanie i zakup
marek zagranicznych. Okazuje się, że niemal 1/3, a dokładnie
27% osób biorących udział w badaniu w ciągu ostatnich 12
miesięcy dokonała zakupu produktu lub usługi od zagranicznego

formy płatności podczas
zakupów transgranicznych

25%

20%

18%

12%

dostawcy. Najczęściej kupując w ten sposób płacimy przy pomocy
PayPal (25%), a następnie za pomocą gotówki przy osobistym
odbiorze towaru (20%). 18% osób wybiera płatność przelewem, a
12% płatność kartą.

Płatności cyfrowe 2016

płatność przez serwis PayPal
płatność przelewem bankowym
nie robiłem takich zakupów

płatność gotówką przy odbiorze
płatność kartą płatniczą

25%

i
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Przyczyny
wykorzystywania
gotówki do płatności za
zakupy w internecie
Wśród osób, które kupują w sieci, a nie zapłaciły nigdy online
najczęściej wskazywanym powodem takiego zachowania jest
czas - płatność online jest dla nich bardziej angażująca, wymaga
poświęcenia czasu. Tego zdania jest 35% płacących tylko w
sposób tradycyjny. Jednocześnie prawie połowa konsumentów w
tej grupie (49%) deklaruje, że w 2017 roku zamierza zacząć
płacić elektronicznie, przy czym nikt nie wskazał, że
zdecydowanie nie zamierza e-płacić. 26% osób powiedziało, że
nie zamierza płacić w ten sposób. Tyle samo zadeklarowało, że
nie ma zdania na ten temat.
Osoby, którym zdarza się płacić gotówką za e-zakupy najczęściej
robią to w przypadku nowych sklepów, do których nie mają
jeszcze zaufania, a także z przyzwyczajenia. Co piąty badany boi
się, że nie otrzyma zamówionego produktu i wtedy decyduje się
na płatność przy odbiorze.

Płatności cyfrowe 2016
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Dlaczego nie płacisz online za zakupy w internecie?
Raport Płatności cyfrowe 2016, badani e-kupujący i nie płacący online, N=31

35%
19%
16%
16%
16%
3%
zależy mi na szybkiej realizacji transakcji
nie mam dostępu do bankowości internetowej
wolę przed zapłaceniem sprawdzić, czy otrzymałam/łem zamówienie

i

zwykle płacę gotówką
nie mam zaufania do sklepów internetowych
obawiam się płatności internetowych

Dlaczego płacisz gotówką za zakupy w internecie?
Raport Płatności cyfrowe 2016, badani e-kupujący i płacący gotówką, N=760

21%
21%
20%
17%
16%
16%
4%

11%

1%

nie mam zaufania do sklepu, w którym kupuję po raz pierwszy
boję się, że nie otrzymam zamówionego produktu
pozwala na szybszy termin realizacji transakcji
obawiam się płatności internetowych
inne
Płatności cyfrowe 2016

z przyzwyczajenia
tylko przy płaceniu gotówką kurier musi dotrzeć do mnie
chcę zachować anonimowość
nie mam dostępu do bankowości internetowej

Gotówkowe płatności za
zakupy w internecie

i
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W badaniu poprzedzającym raport „Płatności cyfrowe 2016”
zbadaliśmy także preferencje osób, które przy zakupach online

Ile razy zapłaciłaś/eś gotówką za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
(chodzi o dowolne zakupy), Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=839

wybierają płatność gotówką. Zależało nam na tym, aby
dowiedzieć się, jak duża grupa osób pomimo ogromnego rozwoju
produktów finansowych i transakcyjnych w internecie, ciągle nie

więcej niż 5 razy

28%

płaci w sposób cyfrowy. Przeanalizowaliśmy także ich motywacje.
więcej niż 10 razy

22%

Jak się okazało płatności online za artykuły zakupione w sieci
wciąż nie są takie oczywiste. 9% e-kupujących ani razu nie
zapłaciło gotówką za zakupy w internecie. 17% rozliczyło się w
przeciągu ostatnich 6 miesięcy w ten sposób jednorazowo. Dla
większości taka metoda płatności wydaje się być jednak

2-5 razy
raz
ani razu

17%
10%
9%

najczęstszą praktyką. Prawie co trzeci e-kupujący sięgał po
gotówkę więcej niż pięć razy. Co piąty między dwa, a pięć razy i
więcej niż 10 razy.

Płatności online za artykuły zakupione
w sieci wciąż nie są takie oczywiste

Płatności cyfrowe 2016

nie pamiętam

14%

i
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Argumenty za gotówką
Dla e-kupujących preferujących opłaty gotówkowe najczęstszym
powodem wyboru tej metody jest przyzwyczajenie. Taką
deklarację złożyło 20% z nich. Warto zauważyć, że są to głównie
osoby ze wsi i małych miast (po 27%) oraz osoby najsłabiej
zarabiające (31%). Przeważnie konsumenci nieletni (24%) albo

Dlaczego płacisz gotówką za zakupy w internecie? (kupuje w internecie i płaci
gotówką)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=1972

z przyzwyczajenia

20%

chcę zachować anonimowość

16%

nie mam zaufania do sklepu,
w którym kupuję po raz pierwszy

15%

mający więcej niż 54 lata (27%). Dla 16% argumentem na
korzyść tradycyjnych płatności jest chęć zachowania
anonimowości. Kolejnym powodem jest brak zaufania. 15%
odpowiedziało w ten sposób wobec sprzedawców, u których
kupują po raz pierwszy, 14% obawia się, że w ogóle nie dostanie
zamówionego towaru. 11% płacących gotówką nie ma zaufania
do transakcji kartą i transakcji online. 13% wierzy, że kurierowi
będzie bardziej zależało na bezpośrednim dostarczeniu przesyłki,
gdy będzie musiał za nią wziąć pieniądze do ręki. Dla 12%

boję się, że nie otrzymam zamówionego produktu

14%

na razie tylko przy płaceniu gotówką kurier
musi dotrzeć bezpośrednio do mnie,
a nie ja muszę szukać zamówionego produktu,
gdy przesyłka jest już opłacona z góry

13%

pozwala na szybszy termin realizacji transakcji
i otrzymanie zakupionego produktu

obawiam się płatności internetowych i płacenia kartą

12%

11%

płatność gotówką wciąż oznacza szybszą dostawę. 9% płaci
tradycyjnie, gdyż nie korzysta w ogóle z bankowości

nie mam dostępu do bankowości internetowej

9%

elektronicznej. W tym przypadku są to głównie mieszkańcy wsi
oraz miast o populacji między 100-200 tys., a także najmłodsi i
najstarsi badani.
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inne

6%

i
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Jeśli nie płacisz gotówką za zakupy w internecie, co decyduje o tym, że
wybierasz płatność przelewem lub kartą? (kupuje w internecie i nie płaci
gotówką)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=79

Argumenty za epłatnościami
wygoda

61%

szybkość

42%

Dla zwolenników płatności elektronicznych przyzwyczajenie jest
niemal tak samo ważne, jak dla tych, którzy wolą sięgać po

przyzwyczajenie

19%

gotówkę. 19% z nich właśnie z przyzwyczajenia rozlicza się
online. Zdecydowanie najważniejsza w ich przypadku jest jednak

bezpieczeństwo

11%

wygoda. Wskazuje na nią aż 61% ankietowanych. 42% doceniło
z kolei szybkość realizacji i doręczanie przesyłek. 11% stawia na
płatności bezgotówkowe ze względów bezpieczeństwa, a 9% z
powodu obniżenia kosztów całej transakcji. Trzeba odnotować,
że tylko 1 na 100 badanych miał niedobre doświadczenia przy
płatnościach tradycyjnych i dlatego wybiera teraz rozliczenia
elektroniczne.
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koszty (wysokie opłaty dla kupującego)
złe doświadczenia związane z płaceniem gotówką

9%
1%

i
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Za co płacimy gotówką
w internecie?

Jakie są kategorie produktów, które kupujesz w sklepie internetowym,
ale płacisz za nie gotówką przy odbiorze? (kupuje w internecie i nie
płaci gotówką)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=1972
sprzęt elektroniczny, w tym RTV/ AGD
lub komputery i oprogramowanie
biżuteria

E-kupujący decydują się na tradycyjną płatność, gdy wartość

10%

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

10%

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

9%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

9%

sprzęt sportowy i akcesoria

8%

komputery, oprogramowanie, inne urządzenia elektroniczne i
sprzęty domowe. 12% za biżuterię. Ale z drugiej strony widać, że
top kategorie pokrywają się z kategoriami kupowanymi w sieci.
10% robiących zakupy w sieci gotówkę wymienia na filmy, książki
za bilety na wydarzenia kulturalne i za drogerię.

samochody i części samochodowe

7%

artykuły spożywcze

7%

artykuły dziecięce, w tym zabawki

7%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

7%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

7%

artykuły dla kolekcjonerów

7%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze

6%

wycieczki/podróże

6%

ubezpieczenia, polisy

6%

materiały budowlane i wykończeniowe

5%

nieruchomości

4%

inne
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12%

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

artykułu bądź usługi jest stosunkowo wysoka. 15% płaci tak za

i płyty. Kolejne 10% na odzież, buty i akcesoria. Po 9% płaci tak

15%

8%

i
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Jakie są kategorie produktów, które kupujesz w sklepie
internetowym, ale płacisz za nie gotówką przy
odbiorze? (kupuje w internecie i nie płaci gotówką)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani,
N=1972

Warto odnotować, że za elektronikę i AGD gotówką płacą przede
wszystkim kobiety, a za artykuły spożywcze mężczyźni. Do
tradycyjnych rozliczeń wyraźnie przyzwyczajeni są mieszkańcy
miast o populacji 200-500 tys. nabywający w internecie biżuterię
oraz kupujący ze wsi, którzy zamawiają artykuły odzieżowe i
obuwnicze.
Warto zwrócić uwagę, że panie płacą online przede wszystkim ze
względu na wygodę, a panowie z powodu szybkiej realizacji. To
kobiety napotkały na problemy podczas rozliczeń gotówkowych i
głównie one transakcje bezgotówkowe doceniają za
bezpieczeństwo. Wygoda w płatnościach elektronicznych ma
największe znaczenie dla e-kupujących z większych miast.
Mieszkańcy mniejszych miast stawiają tutaj na szybkość.
Reprezentanci wsi rozliczają się online z przyzwyczajenia i
obawy o dodatkowe koszty. Podobne obawy deklarują
konsumenci poniżej 18 roku życia. Najstarsi przywiązują
ogromną uwagę do wygody i szybkości realizacji, gdy płacą w
sieci.

sprzęt elektroniczny, w tym
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie
biżuteria
kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej
odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki
bilety – np. do kina, na koncert, do teatru
kosmetyki, w tym artykuły higieniczne
sprzęt sportowy i akcesoria
samochody i części samochodowe
artykuły spożywcze
artykuły dziecięce, w tym zabawki
artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie
produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy
artykuły dla kolekcjonerów
bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze
wycieczki/podróże
ubezpieczenia, polisy
materiały budowlane i wykończeniowe
nieruchomości
inne

kobieta
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14%
8%
9%
7%

18%
19%

11%
12%

10%
9%
10%
9%
7%
8%
9%
6%
6%
9%
5%
9%
6%
8%
6%
8%
8%
6%
5%
8%
7%
6%
5%
7%
4%
5%
3%
4%
9%
6%

mężczyzn

Formy płatności mobile

i
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Już wiemy, że 38% Polaków zdarza się kupować oraz płacić

Okazuje się, że najpopularniejszą formą płatności jest płatność

mobilnie, czyli za pomocą smartfona lub tabletu. To zaledwie 3%

oparta o jedno kliknięcie, najczęściej wykorzystywana w m-

mniej od osób deklarujących zakupy w internecie oraz 8% mniej

commerce. Wskazało na nią 35% ankietowanych. Duża w tym

od osób dokonujących płatności elektronicznych. Z badania

zasługa Grupy Allegro, która płatności PayU oferuje na swoich

„Płatności cyfrowe 2016” wyraźnie zatem wynika, że zaciera się

stronach. Bardzo silną pozycję w Polsce mają wszelkiego rodzaju

granica pomiędzy desktop i mobile.

prepaidy. Wynik 31% jest efektem ich silnej i wieloletniej

Smartfon i tablet bardzo szybko stają się pełnoprawnym
urządzeniem transakcyjnym. Najlepiej obrazuje to ostatni Single
Day, który miał miejsce w Chinach 11 listopada 2016 roku. To
obok Black Friday największe święto zakupowe na świecie. W
2016 roku Chińczycy z koncernu Alibaba po raz kolejny pobili
niebotyczny rekord zakupów jednego dnia, który obecnie wynosi
17,8 mld dolarów. Najbardziej zadziwiające było wykorzystanie
mobile. Okazało się, że aż 82% sprzedaży odbyła się przez

obecności na polskim rynku. 3. miejsce gwarantujące podium
zajmują płatności mobilne w formie zbliżeniowej. Pomimo tego,
że BLIK, IKO i iKasa jest dzisiaj oferowana zarówno przez
największe polskie banki, jak i w najpopularniejszych punktach ecommerce, płatności za pomocą kodów jednorazowych z
wynikiem 22% są zaledwie na 4. pozycji. Z grudniowego badania
„Płatności cyfrowe 2016” wynika także, że do lamusa odchodzą
płatności SMS-owe i za pomocą QR kodów.

urządzenia mobilne. To oczywiście ewenement na skalę
światową, ale każe przypuszczać, że smartfon w niedalekiej
przyszłości będzie urządzeniem pierwszego wyboru w przypadku
kupujących w szeroko pojętym internecie.
Patrząc na końcówkę roku 2016 można zadeklarować z pełnym
przekonaniem, że smartfon i tablet w Polsce jest równie często
używany, co komputer stacjonarny i laptop, a statystyki na
korzyść mobile będą tylko rosnąć.
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Płatności oparte o jedno kliknięcie
najpopularniejszą formą płatności
mobilnych
Na polskim rynku obowiązują
cztery standardy

i

59

Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności
mobilnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (płaci mobilnie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=774

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. PayU)

35%

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

31%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (np. HCE, MyWallet, Orange Cash, PeoPay)

27%

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

22%

płatność SMS-em

18%

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

14%
12%

QR kod (np. PeoPay)
żaden z powyższych / trudno powiedzieć
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4%

i
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Android, Apple i
Samsung Pay
Na polskim rynku mamy już Android Pay. W 2017 r. zadebiutuje
zapewne Samsung Pay i Apple Pay, czyli dwa kolejne globalne
standardy. W Polsce obowiązują obecnie jednak cztery standardy
płatności mobilnych i bardzo ciężko innym podmiotom będzie

Czy znasz systemy płatności mobilnych Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay i czy byłbyś/byłabyś
zainteresowana/ny płaceniem w ten sposób? Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

przełamać ten stan rzeczy. W ankiecie zadaliśmy pytanie czy
Polacy znają globalne standardy i czy są zainteresowani
płaceniem w ten sposób. 30% z nich odpowiedziało, że nie zna,
23%, że zna, ale nie jest zainteresowana, 19% że jest

nie znam

30%

zainteresowana, a 28% nie ma zdania na ten temat.
znam, ale nie jestem zainteresowana/-ny płaceniem w ten sposób

znam i jestem zainteresowana/-ny płaceniem w ten sposób

nie mam zdania na ten temat
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23%

19%

28%
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych
w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (płaci mobilnie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=774
26%

22%
płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. PayU)

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

27%
25%

3%

16%
18%

płatność SMS-em

29%

22%
22%

5%
5%
6%

QR kod (np. PeoPay)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć
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9%
4%
8%
9%
6%
2%
4%
4%
1%
5%

36%

21%

11%

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

33%
55%

20%
19%

62%

40%

19%
15%

60%

26%

18%
20%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard
(np. HCE, MyWallet, Orange Cash, PeoPay)

47%

29%

20%
17%
18%

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

i

36%

27%
29%

33%
26%

15%
17%
15%
19%
18%
14%
14%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców

23%

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych
w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (płaci mobilnie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=774
15%

34%

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. PayU)

26%
21%

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

i

26%

0%

23%

18%
20%

17%
19%
16%
15%

płatność SMS-em

13%

0%

12%
10%

0%
0%
3%
2%
0%

49%

22%

21%
21%

25%
26%

27%

16%

14%
14%

8%
6%

4%

<18
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19%
18%

9%

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

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

47%

20%

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

QR kod (np. PeoPay)

30%
29%
33%

19%
płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard
(np. HCE, MyWallet, Orange Cash, PeoPay)

40%

17%

12%

48%

18-24

25-34

35-44

45-54

>54
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych
w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (płaci mobilnie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=774
23%
płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. PayU)

25%

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

12%

21%
8%
10%

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

QR kod (np. PeoPay)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć
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50%
32%

30%
5%

0%

0%
2%
4%
2%
2%
0%

<1000 zł

50%

29%
21%

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

29%

15%
17%
23%

0%

51%

26%

18%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard
(np. HCE, MyWallet, Orange Cash, PeoPay)

38%

28%

25%

20%

płatność SMS-em

48%

27%

0%

i

27%

17%
11%
12%
8%

34%

20%

11%
13%
11%
14%

8%

18%

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych
w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (płaci mobilnie)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=774

43%
płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. PayU)

29%
20%
43%

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

22%
24%
32%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard
(np. HCE, MyWallet, Orange Cash, PeoPay)

i

23%
25%
26%

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

19%
24%
18%

płatność SMS-em

17%
24%
12%

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

16%
10%
9%
13%

QR kod (np. PeoPay)

14%
3%
żaden z powyższych / trudno powiedzieć

4%
10%

wyższe
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średnie

niższe

i
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Co kupujemy
mobilnie?
Pięć najpopularniejszych produktów kupowanych mobile to: bilety
– np. do kina, na koncert, do teatru (26%); odzież, w tym obuwie,
akcesoria i dodatki (21%); kultura - książki, płyty, filmy, czy to w
formie fizycznej czy cyfrowej (21%); sprzęt elektroniczny, w tym
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie (20%); biżuteria
(18%). Cztery z pięciu kategorii pokrywają się z zakupami online.
Można pokusić się o stwierdzenie, że kategorie, które są
kupowane elektronicznie, są rownież chętnie kupowane mobilnie.
Urządzenie nie stanowi zatem bariery jeśli chodzi o zakupy.
Jednak z drugiej strony widać inne tendencje zakupowe.
Najpopularniejszą kategorią są opłaty za bilety, czyli mobilni
wydają mniejsze kwoty, niż online’owi, którzy najchętniej
wybierają sprzęt elektroniczny.

Płatności cyfrowe 2016

Jakie kategorie produktów kupujesz za pomocą urządzenia
mobilnego?
Raport Płatności cyfrowe 2016, m-kupujący, N=775

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

26%

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

21%

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

21%

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

20%

biżuteria

18%

artykuły dziecięce, w tym zabawki

17%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze

15%

wycieczki/podróże

14%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

14%

artykuły spożywcze

13%

sprzęt sportowy i akcesoria

12%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

11%

ubezpieczenia, polisy

8%

samochody i części samochodowe

8%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

7%

artykuły dla kolekcjonerów

6%

materiały budowlane i wykończeniowe

6%

nieruchomości

4%

i
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Jak często płacimy za mzakupy?

Ile razy płaciłeś/aś za pomocą urządzenia mobilnego w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2016, płaci mobilnie, N=839

płatność mobilna

więcej niż 10 razy

Osoby, które spróbują płatności cyfrowych w formie mobilnej,
zaczynają płacić w ten sposób. Ponad połowa - 56%
ankietowanych - płaciła tak więcej niż 5 i więcej niż 10 razy w
przeciągu ostatniego półrocza. To potwierdza, że wygodne
nowoczesne formy płatności, gdy zostanie przełamana bariera
wejścia, zaczynają być traktowane jako standard.

Gdy raz zaczniemy płacić mobilnie,
zaczynamy traktować to jako
standard

Płatności cyfrowe 2016

20%

36%

więcej niż 5 razy

2-5 razy

18%

raz

ani razu

10% 3%

13%

nie pamiętam
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Osoby, które nie korzystają z płatności mobilnych w pierwszej
kolejności nie mają ogólnego zaufania do sklepów internetowych.
Odpowiada tak niemal jedna czwarta ankietowanych. Zaledwie
1/5 obawia się tej formy płatności. Kolejna 1/5 ankietowanych po
prostu woli zapłacić gotówką lub kartą płatniczą. Kolejna 1/5
ankietowanych nie posiada po prostu dedykowanej aplikacji do
tego typu płatności.

i

Dlaczego nie płacisz za pomocą urządzenia mobilnego? (nie zapłacił mobilnie ani razu w ciągu 6 miesięcy)
Raport Płatności cyfrowe 2016, N=26

nie mam zaufania do sklepów internetowych

23%

wolę zapłacić gotówką

19%

obawiam się płatności mobilnych

19%

nie posiadam aplikacji na telefon komórkowy umożliwiającej dokonywanie płatności

19%

wolę zapłacić kartą płatniczą

19%
12%

wolę korzystać z bankowości internetowej
chcę zachować anonimowość
wolę przed zapłaceniem sprawdzić, czy otrzymałam/łem zamówiony produkt
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4%

68

27% ankietowanych zadeklarowało spróbowanie płatności
mobilnych w 2017 roku. Łącznie tyle samo osób odpowiedziało,
że nie jest przekonana do tej formy płatności. Aż 46% badanych
nie ma zdania na ten temat. Wśród nich mogą być zarówno
zwolennicy, jak i przeciwnicy płatności mobilnych. Jak będzie w
rzeczywistości - pokaże czas.

i

Czy planujesz dokonać płatności mobilnych w 2017 roku? (nie zapłacił mobilnie ani razu w ciągu 6 miesięcy)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=26

nie mam zdania

Ponad 1/4 niepłacących do tej pory
mobilnie, deklaruje spróbowanie
tego rodzaju płatności w 2017 roku

46%

raczej tak

zdecydowanie tak

15%

12%

raczej nie

zdecydowanie nie
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19%

8%
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Najlepsze płatności mobilne w interencie?
Wybierz intuicyjność, wygodę i bezpieczeństwo,
które gwarantuje PayU | PayTouch.

Płatności mobilne
zawsze pod ręką

i

PayU PayTouch to rozwiązanie dla m-commerce umożliwiające dokonanie wygodnych płatności mobilnych polegających
na jednym kliknięciu. Stworzone dla jak największej wygody konsumentów, którzy chcą dokonywać płatności za zakupy
bezpośrednio w aplikacji lub na stronie mobilnej sklepu bądź serwisu. Głównymi zaletami rozwiązania są prostota,
intuicyjność, szybka integracja oraz pełne bezpieczeństwo transakcji. KLIK i gotowe!

Dostępne już m.in. w aplikacjach:

www.payu.pl
Płatności cyfrowe 2016

Formy płatności offline
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Pieniądz w formie fizycznej ciągle jest popularny w kraju nad
Wisłą. W sklepie stacjonarnym Polacy najczęściej używają
właśnie gotówki (49%). Kartę preferuje 30% ankietowanych, a
płatności mobilne 14% ankietowanych. Respondenci mogli
zaznaczyć w tym miejscu kilka odpowiedzi oraz, że ta
odpowiedź ich „nie dotyczy”. Wybrało ją aż 27% osób. Można

Płacąc w sklepie stacjonarnym, jakich sposobów płatności używasz?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

przypuszczać, że część z nich nie robi już zakupów w ten
sposób.
gotówka

49%

i
karta

płatności mobilne

Ponad jedna czwarta osób stwierdza,
że zakupy w sklepie stacjonarnym
ich nie dotyczą

Płatności cyfrowe 2016

nie dotyczy

30%

14%

27%

i
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Gotówkę wybiera 56% kobiet i 44% mężczyzn. Kartę wybiera
Płacąc w sklepie stacjonarnym, jakich sposobów płatności używasz?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

43% kobiet i 22% mężczyzn. Płatności mobilne wybiera po 14%
kobiet i mężczyzn. Gotówkę wybierają mieszkańcy miast powyżej
500 tys. mieszkańców (80%) oraz mieszkańcy wsi (67%). Karty

67%

najczęściej wybierają mieszkańcy miast między 200-500 tys.

44%

mieszkańców, a najrzadziej mieszkańcy miast między 50-100 tys.
mieszkańców. Płatności mobilne w sklepie stacjonarnym

54%
gotówka

37%
51%

najczęściej mieszkańcy miast między 100-200 tys. mieszkańców,

38%
80%

a najrzadziej mieszkańcy miast między 200-500 tys.
23%

mieszkańców. Gotówką najczęściej posługują się osoby w wieku

27%
27%

45-54 lata. Równocześnie ta sama grupa wiekowa najrzadziej
wybiera kartkę i płatności mobilne. To najbardziej tradycyjna pod

karta

20%
38%

względem nowoczesnych form płatności grupa osób w Polsce.

58%
27%
8%
13%
21%
płatności mobilne

17%
26%

Osoby w wieku 45-54 lata to
najbardziej konserwatywna grupa osób
pod względem wykorzystywania
elektronicznych form płatności. To
osoby najbardziej przywiązane do
gotówki

7%
9%
19%
29%
20%
40%

nie dotyczy
20%
26%
11%

Płatności cyfrowe 2016

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Płacąc w sklepie stacjonarnym, jakich sposobów płatności używasz?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

56%
gotówka
44%

43%
karta

i

22%

14%
płatności mobilne
14%

16%
nie dotyczy
35%

kobieta

Płatności cyfrowe 2016

mężczyzn
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Płacąc w sklepie stacjonarnym, jakich sposobów płatności używasz?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

30%
46%
48%

gotówka

39%
85%
64%
16%
36%

i

48%

karta

21%
9%
32%
25%
11%
17%

płatności mobilne

17%
3%
8%
32%
29%
13%

nie dotyczy

42%
10%
28%

<18

Płatności cyfrowe 2016

18-24

25-34

35-44

45-54

>54
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Płacąc w sklepie stacjonarnym, jakich sposobów płatności używasz?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

60%
52%
56%

gotówka

28%
25%
45%
25%
24%

i

41%

karta

25%
14%
26%
23%
12%
15%

płatności mobilne

20%
21%
50%
11%
25%
15%

nie dotyczy

50%
39%
47%

<1000 zł

Płatności cyfrowe 2016

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Płacąc w sklepie stacjonarnym, jakich sposobów płatności używasz?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

37%
gotówka

55%
51%
47%

karta

23%

i

20%
18%
płatności mobilne

12%
11%
29%
26%

nie dotyczy

27%

wyższe

Płatności cyfrowe 2016

średnie

niższe

i
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Co kupujemy offline?
5 najpopularniejszych produktów kupowanych offline (w sklepie
stacjonarnym) to: artykuły spożywcze (55%); odzież, w tym
obuwie, akcesoria i dodatki (25%); kosmetyki, w tym artykuły
higieniczne (25%); produkty farmaceutyczne, w tym leki,
suplementy (22%); artykuły wyposażenia domu, w tym meble i
artykuły wnętrzarskie (18%). Widać różnicę pomiędzy zakupami
w punktach stacjonarnych, a zakupami elektronicznymi. W tych
pierwszych dominują produkty pierwszej potrzeby, czyli produkty
spożywcze, higieniczne, farmaceutyczne. Polacy nie są jeszcze
przyzwyczajeni do kupowanych ich głównie w sieci.
Jednocześnie to kategorie sklepów, które dominują w przestrzeni
publicznej. Oczywiście większość z nich posiada swoje wersje
internetowe, co nie znaczy, że ich pozycja jest zagrożona w
offlinie. Jedyną pokrewną kategorią produktową jest odzież.
Znajdziemy ją we wszystkich trzech formach: online, mobile,
offline. Jej popularność wiąże się zarówno z taniejącymi
produktami z tej kategorii, jak też z ogromną konkurencją
zarówno w stacjonarnych, jak i elektronicznych punktach
sprzedaży.

Płatności cyfrowe 2016

i
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Jakie kategorie produktów kupujesz w sklepie stacjonarnym? (kupuje offline)
Raport Płatności cyfrowe 2016, N=1494

artykuły spożywcze

55%

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

25%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

25%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

22%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

18%

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

16%

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

15%

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

15%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze

15%

biżuteria

15%

artykuły dziecięce, w tym zabawki

15%

sprzęt sportowy i akcesoria

14%
12%

materiały budowlane i wykończeniowe
samochody i części samochodowe

9%

ubezpieczenia, polisy

9%

wycieczki/podróże

Płatności cyfrowe 2016

7%

nieruchomości

5%

artykuły dla kolekcjonerów

5%
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Zakupy w offlinie to zaplanowane i duże zakupy - 43%
ankietowanych - i dominująca pozycja w rankingu. Tym ciągle
różnią się od zakupów elektronicznych, że większość
respondentów nie decyduje się na nie spontanicznie. Jedynie 1/3
odpowiada, że kupuje wtedy, kiedy ma na to ochotę. Zakupy
offline’owe to zakupy pilnej potrzeby - 27% ankietowanych - a
także zakupy przy okazji (17%) i zakupy na promocjach (16%).

i

W jakich okolicznościach najczęściej kupujesz i płacisz w sklepie
stacjonarnym? (kupuje offline)
Raport Płatności cyfrowe 2016, N=1494

idę/jadę na zaplanowane, duże zakupy

43%

jeśli mam ochotę kupić coś nowego

29%

jeśli czegoś pilnie potrzebuję (drobne zakupy)

Zakupy w sklepach
stacjonarnych różnią się od e-zakupów.
Offline kupujemy produkty pierwszej
potrzeby: spożywcze, higieniczne,
farmaceutyczne. Zakupy w offlinie
nie są spontaniczne, są
zaplanowane.

Płatności cyfrowe 2016

przy okazji
kiedy pojawiają się promocje i wyprzedaże

27%
17%
16%

i
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Na pytanie ile razy płaciłeś w sklepie stacjonarnym gotówką w
ciągu ostatnich 30 dni respondenci najczęściej wymieniali
odpowiedź „więcej niż 10 razy” (28%) oraz „więcej niż 5
razy” (22%). Podobne wyniki zaobserwowaliśmy w pytaniach
dotyczących płatności online i mobile. Wniosek z tego płynie
Ile razy płaciłeś/aś w sklepie stacjonarnym gotówką w ciągu ostatnich 30 dni? (chodzi o
dowolne zakupy)
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=1494

następujący - rozwój płatności elektronicznych Anno Domini
2016 nie oznacza, że Polacy przestają płacić gotówką w sklepie
stacjonarnym. Mamy do czynienia raczej z efektem płatności
omnichannel, czyli z wykorzystywaniem wielu kanałów w
podobnym stopniu. Tym bardziej, że pytanie o płatności offline
dotyczyło perspektywy ostatniego miesiąca, a nie 6 miesięcy, jak
w przypadku pytania o płatności online i mobile.

więcej niż 10 razy

28%

więcej niż 5 razy

22%

2-5 razy

20%

raz
ani razu
nie pamiętam

Mamy do czynienia z efektem
płatności omnichannel

Płatności cyfrowe 2016

16%
3%
12%

Zakupy w kategoriach

i
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Ile i jak płacimy kupując

Jakie średnio kwoty wydajesz na zakupy online / mobile w kategorii odzież?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący / m-kupujący / kupujący stacjonarnie w kategorii,
N=744 / N=670 / N=1309

odzież?
zakupy online

W badaniu „Płatności cyfrowe 2016” przeanalizowaliśmy także

zakupy mobile

1% 8%

3%

17%

9%

51%

17%

46%

7% 3%

13%

7% 4%

14%

6% 5% 1%

17%

kwoty, jakie wydają Polacy kupując najbardziej
charakterystyczne, reprezentatywne i popularne kategorie

zakupy offline

2% 8%

18%

43%

produktów.
W kategorii odzież aktywnych zakupowo jest 73% badanych.
Konsumenci kupując ubrania najczęściej wydają jednorazowo

1-30 zł

31-50 zł

51-150 zł

151-500 zł

501-1000 zł

1001-5000 zł

> 5000 zł

nie pamiętam

151-500 zł. Dzieje się tak niezależnie od kanału, jaki wybierają na
dokonanie zakupu. W kanale online średnie wydatki są nawet
Jeśli kupujesz odzież, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1502

nieco większe niż offline. Najczęściej, niezależnie od kanału
zakupu, klienci tej kategorii wybierają płatność gotówką, ale aż
39% preferuje płatności elektroniczne.
sposób płatności

61%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

online

mobile

23%

16%
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Kupując modę w internecie, konsumenci zaczynają doceniać

Jeśli kupujesz odzież, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1502

elektroniczne formy płatności. Wśród konsumentów e-kupujących
30% preferuje płatności w kanale online, a wśród m-kupujących 33% płatności mobilne. W obu jednak przypadkach gotówka
pozostaje jak na razie najczęściej wskazywanym wyborem.
Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku kupujących
produkty modowe i wydających kwoty powyżej 500 zł aż 46%

kupujący w kategorii

61%

kupujący w internecie
kupujący mobilnie

osób preferuje płatność przez urządzenie mobilne.

23%

45%

30%

37%

25%

30%

gotówka

online

16%

33%

mobile

i
Jeśli kupujesz odzież, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1502

kupujący w kategorii

61%

wydający online > 500 zł

45%

wydający mobile > 500 zł

45%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

23%
33%

9%

online

16%
22%
46%

mobile

i
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Ile i jak płacimy kupując

Jakie średnio kwoty wydajesz na zakupy online
/ mobile w kategorii artykuły wyposażenia domu?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący / m-kupujący / kupujący stacjonarnie w kategorii, N=732 /
N=664 / N=1229

artykuły wyposażenia
domu?

zakupy online

3% 7%

zakupy mobile

5%

zakupy offline

4%

1-30 zł

31-50 zł

14%

8%

27%

9%

28%

26%

26%

5% 0%

16%

9% 1%

16%

Wśród badanych osób 70% wskazało, że jest aktywnych
zakupowo w kategorii wyposażenie wnętrz. Osoby kupujące

6%

12%

23%

25%

8% 2%

20%

elektronicznie artykuły wyposażenia domu najczęściej wydają na
nie między 151, a 1000 zł i dzieje się tak, niezależnie, czy kupują
używając urządzeń pełnowymiarowych, czy mobilnych. Podobnie

51-150 zł

151-500 zł

501-1000 zł

1001-5000 zł

> 5000 zł

nie pamiętam

w przypadku zakupów stacjonarnych, kwoty w tym przedziale są
najczęściej wskazywane jako wydawane w branży wyposażenie
Jeśli kupujesz artykuły wyposażenia domu,
to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1426

domu. Najczęściej kupujący w tej branży, niezależnie od kanału,
wybierają płatność gotówką (54% klientów). 46% wybiera
płatności elektroniczne - co ciekawe częściej nawet mobilne, niż
online.
sposób płatności

54%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

online

22%

mobile

24%
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Preferencje odnośnie wybieranego sposobu płatności zmieniają

Jeśli kupujesz artykuły wyposażenia domu,
to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1426

się w zależności od tego czy konsument deklaruje zakupy
elektroniczne oraz mobilne. W przypadku konsumentów mkupujących gotówka wybierana jest najcześciej już tylko przez
1/3 klientów kategorii. Jeśli artykuły wyposażenia domu kupujemy

kupujący w kategorii

54%

22%

24%

elektronicznie, wybieramy także elektroniczne sposoby płatności.
Osoby wydające jednorazowo online bądź mobile największe

kupujący w internecie

40%

25%

35%

kwoty na wyposażenie domu - powyżej 500 zł - najcześciej
wybierają płatności online (odpowiednio 54% i 62%).

30%

kupujący mobilnie

i

gotówka

38%

online

32%

mobile

Jeśli kupujesz artykuły wyposażenia domu,
to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1426

kupujący w kategorii

54%

wydający online > 500 zł

wydający mobile > 500 zł

31%

24%

54%

22%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

22%

62%

online

mobile

15%

16%

i
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Jakie średnio kwoty wydajesz na zakupy online
/ mobile w kategorii artykuły spożywcze?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący / m-kupujący / kupujący stacjonarnie w kategorii,
N=774 / N=671 / N=1362

Ile i jak płacimy kupując
artykuły spożywcze?

zakupy online

zakupy mobile

5%

6%

10%

24%

12%

30%

21%

8%

32%

7%

7%

8%

16%

16%

Artykuły spożywcze kupuje 3/4 wszystkich badanych. Osoby
kupujące elektronicznie artykuły spożywcze najczęściej wydają
na nie między 51, a 500 zł i dzieje się tak - podobnie jak w

zakupy offline

2%

13%

29%

32%

9% 2%

15%

przypadku artykułów wyposażenia wnętrz - niezależnie, czy
kupują używając urządzeń pełnowymiarowych, czy mobilnych.
Gdy kupujemy w sklepach stacjonarnych, wydajemy jednorazowo

1-30 zł

31-50 zł

51-150 zł

151-500 zł

501-1000 zł

1001-5000 zł

> 5000 zł

nie pamiętam

nieco więcej, ale nie są to znaczne różnice. Najchętniej kupując
artykuły spożywcze, Polacy wybierają płatność gotówką, ale co

Jeśli kupujesz artykuły spożywcze,
to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności? Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w
kategorii, N=1568

piąty kupujący preferuje płatności mobilne.

sposób płatności

66%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

online

mobile

14%

20%
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Kupujący produkty spożywcze, jeśli kupują w internecie lub

Jeśli kupujesz artykuły spożywcze, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1568

mobilnie, skłaniają się ku większemu wykorzystaniu płatności
elektronicznych. Wskaźnik wykorzystywania gotówki spada tam
odpowiednio do 54% i 46%. Osoby kupujące online na zakupy
spożywcze najwyższe kwoty, czyli powyżej 500 zł, wydają płacąc
gotówką, a w przypadku m-kupujących 53% wybiera najchętniej
płatności mobilne.

kupujący w kategorii

66%

kupujący w internecie

54%

i

24%

46%

kupujący mobilnie

gotówka

online

14%

28%

20%

22%

26%

mobile

Jeśli kupujesz artykuły spożywcze, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1568

kupujący w kategorii

66%

wydający online > 500 zł

wydający mobile > 500 zł

42%

26%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

22%

21%

online

14%

20%

36%

53%

mobile

i
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Ile i jak płacimy kupując

Jakie średnio kwoty wydajesz na zakupy online / mobile w kategorii elektronika?
Raport Płatności cyfrowe 2016, e-kupujący / m-kupujący
/ kupujący stacjonarnie w kategorii, N=744 / N=679 / N=1286

elektronikę?
zakupy online

3% 6%

9%

zakupy mobile

2%

8%

24%

12%

29% 1%

16%

Elektronikę oraz sprzęt rtv / agd kupuje 73% badanych. Osoby
kupujące sprzęt elektroniczny w sieci, niezależnie czy online czy
mobilnie, najczęściej dokonują wydatków w dwóch grupach

8%

23%

10%

29% 1%

19%

kwotowych - 151-500 zł i 1001-5000 zł. Widać, że kanał
elektroniczny nie odstrasza Polaków od dużych wydatków na
elektronikę i produkty rtv / agd - częściej w tych kanałach

zakupy offline

2% 7%

12%

21%

11%

18% 1%

28%

wydajemy większe kwoty. Jednocześnie w przypadku zakupów
stacjonarnych większa jest nieznajomość wydawanych kwot.
1-30 zł
501-1000 zł

Najwyraźniej zakupy elektroniczne sprzyjają braku kontroli
budżetu i świadomym zakupom. Ponad połowa klientów branży

31-50 zł
1001-5000 zł

51-150 zł
> 5000 zł

151-500 zł
nie pamiętam

elektronika wybiera najchętniej płatność gotówką, ale płatność
online i mobile są tak samo popularne (24% i 23%).

Jeśli kupujesz sprzęt elektroniczny, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1495

sposób płatności

53%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

online

24%

mobile

23%
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Kupując sprzęt elektroniczny w sieci, preferujemy również

Jeśli kupujesz sprzęt elektroniczny, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1495

płatności online. I nie są to płatności mobilne, ale płatności z
wykorzystaniem urządzeń pełnowymiarowych. Im większe kwoty
wydajemy jednorazowo na zakup, tym większa skłonność do

kupujący w kategorii

66%

wyboru płatności online.
kupujący w internecie

34%

kupujący mobilnie

gotówka

20%

41%

27%

i

14%

25%

41%

online

32%

mobile

Jeśli kupujesz sprzęt elektroniczny, to w jaki sposób najczęściej dokonujesz płatności?
Raport Płatności cyfrowe 2016, kupujący w kategorii, N=1495

kupujący w kategorii

66%

wydający online > 500 zł

wydający mobile > 500 zł

27%

20%

59%

20%

61%

gotówka

Płatności cyfrowe 2016

14%

online

mobile

14%

19%

Co sądzisz na temat wycofania
gotówki?

i
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W Europie już od kilku lat trwa debata na temat wycofania
gotówki. Szlaki przecierają kraje skandynawskie. Sytuacja, jaka
ma tam miejsce, wynika z powszechnego posługiwania się
kartami płatniczymi i kredytowymi oraz z dużego zaufania do
instytucji państwowych. W Polsce również jest ku temu dobry
klimat, ponieważ u nas również odsetek płatności
elektronicznych jest bardzo wysoki i mamy dobrze rozwiniętą
infrastrukturę płatności bezgotówkowych. Brak gotówki oznacza
nowoczesne państwo bezgotówkowe. Gotówka coraz częściej
jest dziś używana w sposób niezgodny z prawem - w celu
unikania podatków czy finansowania przestępstw. Nie bez
znaczenia jest też aspekt tak zwanego „prania brudnych
pieniędzy".
Wycofanie gotówki ma także liczne argumenty przeciw, a
jednym z najważniejszych są… obywatele. Wycofanie gotówki
może skutkować wyalienowaniem osób w podeszłym wieku.
Również w Polsce dyskutuje się od kilku lat na temat
ograniczenia gotówki w obiegu. Najważniejszy głos powinni
mieć konsumenci, dlatego zadaliśmy im tak ważne pytania.
Okazało się jednak, że Polacy w zdecydowanej większości są
przeciwko wycofaniu gotówki z obiegu. Odpowiedziało tak 64%
ankietowanych. Za wycofaniem jest jedynie 8%. W 28%
przypadków badani deklarują, że nie mają zdania na ten temat.

Płatności cyfrowe 2016
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Co sądzisz na temat wycofania gotówki z obiegu w Polsce?
Raport Płatności cyfrowe 2016, wszyscy badani, N=2051

jestem przeciw

i

jestem za

nie mam zdania na ten temat

64%

8%

28%

jestem przeciw

Płatności cyfrowe 2016

jestem za

nie mam zdania na ten temat
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Trzy najbardziej popularne argumenty były przeciwko wycofaniu
gotówki. To dobitnie potwierdza, że ankietowani choć obeznani z
nowymi technologiami i potrafiący się nimi posługiwać, nie myślą
w chwili obecnej w takich kategoriach. Z ich wypowiedzi bije

Który argument najbardziej
do Ciebie przemawia? Raport Płatności cyfrowe 2016,
wszyscy badani, N=2051

ogromna wyrozumiałość dla osób w podeszłym wieku, które
gdyby zaistniała taka sytuacja, z pewnością nie wiedziałyby, jak
płacić bezgotówkowo. Wskazało tak 31% ankietowanych. 25%
natomiast uważa, że Polska nie jest na to gotowa, a 18%, że są
po prostu do gotówki przyzwyczajeni i zazwyczaj bądź zawsze
mają ją przy sobie.

i

Jestem przeciwko wycofaniu gotówki, ponieważ doprowadzi
to do wyalienowania osób w podeszłym wieku,
które nie wiedzą jak płacić bezgotówkowo.

31%

Jestem przeciwko wycofaniu gotówki,
ponieważ Polska nie jest na to gotowa.

25%

W raporcie „Płatności cyfrowe 2016” łącznie 26% wybiera
argumenty za wycofaniem gotówki.

Jestem przeciwko wycofaniu, ponieważ wolę gotówkę,
zawsze ją mam przy sobie.

Jestem za wycofaniem gotówki w Polsce,
bo to oznacza nowoczesne państwo bezgotówkowe.

9%

Jestem za wycofaniem gotówki, ponieważ już teraz częściej
płacę bezgotówkowo i uważam, że gotówka nie jest już potrzebna.

9%

Jestem za wycofaniem gotówki, ponieważ uważam, że gotówka
służy do finansowania przestępstw i unikania podatków.

Płatności cyfrowe 2016

18%

8%

Firmy zrzeszone w Izbie
Gospodarki Elektronicznej

3 SERVICES FACTORY S.A.

www.3s.pl

4GIFT

www.4gift.pl

Adtank Sp. z o.o.

www.adtank.pl

ADVICERO TAX Sp. z o.o.

www.advicero.eu

AJ Produkty Sp. z o.o.

www.ajprodukty.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

www.kozminski.edu.pl

Ambasada Izraela Departament Handlowy

www.embassies.gov.il

AMICO.com.pl

www.amico.com.pl

Autenti Sp. z o.o.

www.autenti.com

B2B Consulting Sp. z o.o.

www.rzetelnyregulamin.pl

BDSKLEP.PL

www.bdsklep.pl

Berry Project Sp. z o.o.

www.berryproject.com

Beyond.pl Sp. z o.o.

www.beyond.pl

Bluerank Sp. z o.o.

www.bluerank.pl

Bold Brand Commerce Sp. z o.o.

www.bold.net.pl

Ceneo.pl

www.ceneo.pl

Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni

www.ck-legal.pl/en

Cloudpack Sp. z o.o.

www.cloudpack.pl

Codemedia S.A.

www.codemedia.pl

Conrad Electronic Sp. z o.o.

www.conrad.pl

ConTrust Communication

www.contrust.pl

Corton Sp. z o.o.

www.corton.pl

Creative Products

www.czerwonamaszyna.pl

Creativestyle Polska Sp. z o.o.

www.creativestyle.pl

Currency One SA.

www.currency-one.com

DAZUMI Sp. z o.o.

www.dazumi.pl

Decomania.pl

www.decomania.pl

DelFast Sp. z o.o.
Deltavista Services Sp. z o.o.

www.deltavista.pl

DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o.

www.dentsuaegisnetwork.com

DialCom24 Sp. z o.o.

www.przelewy24.pl

DLA Piper Wiater S.K.

www.dlapiper.com

dobroskok.pl

www.dobroskok.pl

dodrukarki.pl Sp. z o.o.

dodrukarki.pl

Dotpay S.A.

www.dotpay.pl

DSS Systems Przemysław Golach

www.dsssystems.pl

Duet Development Sp. z o.o.

www.balladine.com

ECOMMADVICE Sonisława Piskorska
e-commercemanager.pl

www.e-commercemanager.pl

Edrone Sp. z o.o.

www.edrone.me

EIA Polska Sp. z o.o.

www.eia.com.pl

Eklektika Sp. z o.o.

www.eklektika.pl

Ekskluzywna.pl

www.ekskluzywna.pl

Emarsys eMarketig Systems AGA

www.emarsys.com

Empik Media&Fashion S.A.

www.empik.com

e-muzyka S.A.

www.e-muzyka.pl

Enginum Sp. z o.o.
EPAKA.PL Sp. z o.o.

www.epaka.pl/

e-sklep Poczta Polska

www.esklep.poczta-polska.pl

ESR Sp. z o.o.

www.invipay.com

Estoremedia Sp. z o.o.

www.estoremedia.com

Euro-Net Sp. z o.o.

www.euro.com.pl

Eventi Sp. z o.o.
Evigo Sp. z o.o. S.K.

www.evigo.pl

Evolution P. Bialic i M. Padjas S.J.
e-zabawkowo.pl

www.e-zabawkowo.pl

Fashion House Services Sp. z o.o.

www.fashionhouse.pl

Fast White Cat S.A.

www.fastwhitecat.com

FIEGE Sp. z o.o.

www.fiege.pl

Fiero Group Sp. z o.o. marka Q-Solutions Studio

www.fiero-group.com.pl

Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski

www.olive.pl

First Data Polska S. A.

www.firstdata.com

FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o.

www.fishskateboards.redcart.pl

Fly.pl

www.fly.pl

FreshMail Sp. z o.o.

www.freshmail.pl

Frosmo Sp. z o.o.

www.frosmo.com

Fundacja GS1 Polska

www.gs1pl.org/

Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej

www.dmdf.org

Furgonetka.pl

www.furgonetka.pl

Gadowicz Jerzy Friedlander
Gandalf.pl

www.gandalf.com.pl

GETRESPONSE Sp. z o.o.

www.getresponse.pl/

Gomobi.pl Łukasz Kłosowski

http://gomobi.pl/

Gorseciarka.pl

www.gorseciarka.pl

GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź

www.gpkancelaria.pl

Grupa Allegro Sp. z o.o.

www.allegro.pl

gry-online.pl

www.gry-online.pl

Honki Sp. z o.o.

www.honki.pl

Hostersi Sp. z o.o.

www.hostersi.pl

Hybris Sp. z o.o.

www.hybris.com

IDEA BANK S.A.

www.ideabank.pl

Ideacto Sp. z o.o.

www.ideacto.pl

Info Technologies Sp. z o.o.

www.e-opisy.pl

INIS Sp. z o.o.

www.inis.pl

InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

www.inpost.pl

Internet Mall Polska Sp. z o.o.

www.mall.pl/

JASH TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

www.jash.pl

JG Business Joanna Gosiewska-Kozłow
Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik

www.ad-kancelaria.pl

Katarzyna Burda Agencja Social Media

www.asm.biz.pl

KKVLAB Jacek Popko

www.kkvlab.com

Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe

www.semahead.pl

Kwanko Sp. z o.o.

www.kwanko.com

L&M Trade Marietta Pilarska

www.wysylkowo24.com

La Selection

www.laselection.pl

LDP Logistics Distribution Partners Sp. z o. o.

www.ldp.com.pl

Legal Network

www.specprawnik.pl

LIZARD MEDIA Justyna Owczarz-Bilińska

www.lizardmedia.pl

Lokalne Ogniwo Sp. z o.o.
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ

www.loopa.eu

Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K.

www.lubasziwspolnicy.pl

Łukasz Rzepecki
Łukasz Sypek REDHAND

www.redhand.pl/

Marek Wiński Kancelaria Radcy Prawnego

http://kancelariawinski.home.pl/

MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski

www.mariuszwesolowski.pl

Meblobranie.pl

www.meblobranie.pl

Medien Service S. Cieśliński

www.medienservice.com.pl

MG Concept Sp. z o.o.

www.meskiegacie.pl

Michał Meller Dotmarketing

www.dotmarketing.pl

Microbe Sp. z o.o.
Microfinance Sp. z o.o.

www.microfinance.pl

Mikołaj Gauer 'Melissa'

www.apteka-melissa.pl

Mobile Institute

www.mobileinstitute.eu

MrTarget Sp. z o.o.

www.mrtarget.pl

MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno

www.multiperfumeria.pl

MyMLS.com Sp. z o.o.

www.mymls.pl

MrTarget Sp. z o.o.

www.mrtarget.pl

MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno

www.multiperfumeria.pl

MyMLS.com Sp. z o.o.

www.mymls.pl

nazwa.pl S.A.

www.nazwa.pl

Netsprint S.A.

www.netsprint.eu

Nexus Jarosław Gaładyk

www.enexus.pl

NoNoobs.pl S.A.

www.nonoobs.pl

Oktawave Sp. z o.o.

www.octawave.com

OLX.pl

www.olx.pl

Optimise Media Poland Sp. z o.o.

www.optimise.pl

Optivo GmbH / Sp. z o.o.

www.optivo.pl

ORBA Sp. z o.o.

www.orba.pl

Orbis Software Polska

www.orbis-software.com

otoDom.pl

www.otodom.pl

otoMoto.pl

www.otomoto.pl

PayU S.A.

www.payu.pl

PESTKA Agnieszka Smoczyńska

www.makowapanienka.com

Poczta Polska S.A.

www.poczta-polska.pl

POL-POŻ S.J.

www.pol-poz.pl

Porębski i Wspólnicy S.K.

www.kancelariaporebski.pl

PostNord Fulfilment Sp. z o.o.

www.postnord.com

Profeina Magdalena Górak

www.profeina.pl

PROJEKT-NET Damian Szyszkiewicz

www.projekt-net.pl

radosnakuchnia.pl

www.radosnakuchnia.pl

Ravelo Sp. z o.o.

www.ravelo.pl

Revenue Group Sp. z o.o.

www.revenuegroup.pl

SAP Polska Sp. z o.o.

www.go.sap.com/

SARE S.A.

www.sare.pl

SASKA Karol Węgrzyn

Satysfakcja Sp. z o.o.

www.x-kom.pl

SaveCart Sp. z o.o.

www.savecart.pl

Sephora Polska Sp. z o.o.

www.sephora.pl

Simply User Sp. z o.o.

www.simplyuser.pl

Skąpiec.pl Sp. z o.o.

www.skapiec.pl

sklep.meblesedia.pl

www.sklep.meblesedia.pl

S-NET Sp. z o.o.

www.s-net.pl

Softhis Sp. z o.o.

www.softhis.com

Sortmund Joanna Pieniążek-Basta

www.sortmund.pl

Sosyo Plus Bilg. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.S.
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy
Podatkowego Sp. P.
Spinacz.pl

www.spinacz.pl

Splio Polska Sp. z o.o.

www.splio.pl

Spozycjonowani.pl Robert Duda

www.spozycjonowani.pl

Starcom Sp. z o.o.

www.starcompoland.com

STARTEND Marcin Szreter
STS elektro Sp. z o.o.

www.hurtownia-elektro.pl

Superkoszyk.pl

www.superkoszyk.pl

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

www.szostek-bar.pl

TeleTarget Sp. z o.o.

www.sare.pl

TIM S.A.

www.tim.pl

TOYS "R" US Poland Sp. z o.o.

www.toysrus.pl

TPAY.com

www.tpay.com

Trade Doubler Sp. z o.o.

www.tradedoubler.com.pl

Trade Tracker Poland Sp. z o.o

www.tradetracker.com.pl

Trusted Shops GmbH

www.trustedshops.pl

TRZY GROSZE S.C.

www.trzygrosze.pl

UCANDO Sp. z o.o.

www.ucando.pl

Value Media Sp. z o.o.

www.valuemedia.pl

Ve Interactive Poland Sp. z o.o.

www.veinteractive.com

Vecto Sp. z o.o.

www.vecto.pl

Virtualo Sp. z o.o.

www.virtualo.pl

VISCIOLAFASHION

www.visciolafashion.com

VROINVEST.com

www.bamadoo.pl

Way2Send Sp. z o.o.

www.way2send.pl/

Wearco Sp. z o.o.

www.answear.com

wfirma.pl

www.wfirma.pl

WONGA.PL Sp. z o.o.

www.wonga.pl

WZSAM S.A.

www.wzsam.pl

X-PRESS Couriers Sp. z o.o.

www.x-press.com.pl

YOUSTICE A.S.

www.youstice.com.pl

Zalando SE

www.zalando.pl

Zanox Sp. z o.o.

www.zanox.com

Zolago Group Sp. z o.o.

www.zolago.com

Zouner Legal S.K.

www.znlegal.pl
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Dziękujemy za zainteresowanie!

Izba Gospodarki Elektronicznej
Rondo ONZ 1, X piętro
00-124 Warszawa
www.eizba.pl

