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RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym 
celem było zdefi niowanie i  sklasyfi kowanie bezgotówkowych instrumentów 
płatniczych, które są obecne na polskim i światowym rynku usług bankowych. 
W przeprowadzonym studium literaturowym wskazano cechy i funkcje kart, 
a  także zbadano aktualną sytuację panującą na rynku. Wskazano czynniki 
determinujące rozwój płatności bezgotówkowych oraz kierunki przyszłych 
zmian.
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Wstęp

Karty płatnicze odgrywają znaczącą rolę wśród współczesnych płatności 
elektronicznych. Są powszechnie dostępne oraz stanowią alternatywę dla tra-
dycyjnego pieniądza gotówkowego. Korzysta z nich także coraz większa liczba 
użytkowników zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, karta płatnicza ro-
zumiana jest jako karta identyfi kująca wydawcę i upoważnionego posiadacza 
uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku 
karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania 
kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzysta-
niem kredytu1.

Karta płatnicza jest jednym z  najstarszych instrumentów służącym do-
konywaniu płatności elektronicznych i  doczekała się wielu defi nicji w  lite-
raturze. Jedną z nich przedstawia B. Świecka defi niując kartę płatniczą jako 
bezgotówkową formę rozliczeń pieniężnych, służącą do zapłaty w punktach je 
akceptujących. Mogą one być wydawane przez banki (bankowa karta płatnicza) 
oraz pozostałe instytucje płatnicze jako niebankowa karta płatnicza (Świecka 
2008, s. 73).

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 4, pkt. 4. (Dz.U. z 1997 r. Nr 140 poz. 939).
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Według W. Chmielarza karta płatnicza jest elektronicznym, indywidu-
alnym środkiem płatności, ułatwiającym dostęp do środków fi nansowych 
zgromadzonych na koncie (Chmielarz 1999, s. 23).

Inną defi nicją jest określenie karty płatniczej jako „kawałek plastiku” o wy-
miarach 55mm x 86mm x 0,6 mm, który zawiera pasek magnetyczny oraz 
mikroprocesor (Borcuch 2011, s. 49).

Ogólnie można stwierdzić, że karty płatnicze to instrumenty, służące do 
płacenia za towary i usługi w punktach je akceptujących (np. sklepy, restau-
racje). Jest to bezgotówkowa forma pieniądza lub bezgotówkowy instrument 
rozliczeń pieniężnych (Gospodarowicz 2005, s. 125).

Ewolucja kart płatniczych

Historia kart płatniczych sięga już ponad stu lat. Rozpoczęła się w Stanach 
Zjednoczonych w 1894 roku, gdzie po raz pierwszy były wydane przez Ho-
tel Credit Letter Company. Miały wtedy wyłącznie zastosowanie w usługach 
turystycznych. Jednak główny rozwój kart płatniczych przypadał na lata 40. 
i 50. XX wieku. Pierwsza Bankowa karta płatnicza o zasięgu lokalnym została 
wydana w 1947 roku przez Flatbush National Bank. W 1950 roku pojawiła się 
pierwsza karta płatnicza o zasięgu ponadstanowym wydana przez Franklin 
National Bank z Nowego Yorku. Również w tym roku powstała fi rma Diners 
Club – pierwsza z istniejących do dziś organizacji płatniczych. W 1958 roku 
została wydana karta kredytowa o nazwie BankAmeriCard przez Bank of Ame-
rica w Kalifornii. Innowacyjność tej karty polegała na tym, że klient dopiero po 
zakończeniu cyklu rozliczeniowego otrzymywał zestawienie transakcji i dopiero 
wtedy spłacał całość swojego zadłużenia bądź tylko minimalną, określoną przez 
bank kwotę (Gospodarowicz op.cit.).

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych polska historia kart płatni-
czych jest zdecydowanie krótsza. W okresie PRL-u obywatele Polski nie mieli 
dostępu do bezgotówkowych form płatności, gdyż karty płatnicze nie były 
w ogóle wydawane. Jedynie cudzoziemcy, którzy przebywali w naszym kraju 
mogli posługiwać się kartami płatniczymi, a to za sprawą biura podróży Orbis, 
które utworzyło Dział do spraw Legitymacji Kredytowych (tak wówczas nazy-
wano wszystkie karty płatnicze). Od roku 1969 akceptowane były karty Diners 
Club, dwa lata później American Express, od roku 1974 karty BankAmeriCard 
(które potem zmieniły nazwę na Visa), a następnie w 1986 roku realizowane 
były płatności japońskimi kartami JCB. Karty płatnicze w Polsce pozwalały 
na przeprowadzanie transakcji w  około 500 punktach, głównie w  hotelach 
i  restauracjach, z  których korzystali zagraniczni turyści. Akceptowane były 
również w takich sklepach jak Pewex, Baltona, Cepelia czy Desa.
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Pierwsze karty płatnicze w Polsce pojawiły się wraz z upadkiem socjalizmu, 
tj. w  1989 roku. To w  tym okresie tworzyły się podwaliny nowego systemu 
bankowego. W 1990 roku Visa podpisała pierwsze umowy z polskimi bankami. 
Dzięki temu umożliwiła im emisję kart płatniczych, sygnowanych logiem Visa. 
Jednym z banków, który podpisał taką umowę był Bank Inicjatyw Gospodar-
czych SA, który jako pierwszy wypuścił na rynek kartę Visa Business przezna-
czoną dla podmiotów gospodarczych. Rok później powstało w Polsce Centrum 
Kart i Czeków Banku Pekao SA, które zajmowało się akceptacją transakcji za 
pośrednictwem kart. W roku 1993 pojawiły się pierwsze międzynarodowe karty 
dla klientów indywidualnych oraz karty Visa Clasic wydawane przez Pekao 
SA(Wojciechowska-Filipek 2010, s. 31). 

Od tego czasu rynek kart płatniczych stale się rozwija, co powoduje, że 
tradycyjna gotówka w portfelu zostaje wypierana przez „plastikowy pieniądz”. 
Według danych Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Pol-
skiego, na koniec 2012 roku banki wyemitowały w Polsce 33 291,1 tys. sztuk 
kart płatniczych. Szacuje się, że w kolejnych latach również nastąpi wzrost liczby 
użytkowników. Szczegółowe dane dotyczące polskiego rynku kart płatniczych 
przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Liczba wyemitowanych kart płatniczych w latach 2002–2012 
(w tys. sztuk)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liczba wyemitowanych kart płatniczych w latach 1998-2012 
(2013).

Polski rynek kart płatniczych

Karty płatnicze stają się coraz bardziej popularną formą rozliczeń bezgo-
tówkowych. W powszechnym użyciu znajduje się wiele różnych rodzajów kart. 
Podstawowy podział kart wynika ze względu na sposób obciążenia klienta 
kwotą transakcji. Wyróżnia się:
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– karty debetowe,
– karty kredytowe,
– karty obciążeniowe,
– karty przedpłacone.

Karty debetowe (debit cards) – pozwalają na realizację transakcji za po-
średnictwem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. 
Użytkownik tej karty może wykorzystywać ją do dokonywania transakcji do 
wysokości salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego powiązanego 
z kartą. Każda przeprowadzona transakcja podlega autoryzacji, a rozliczenia 
przy jej użyciu muszą mieć pokrycie na koncie. Są to karty typu pay now (zapłać 
teraz) czyli kwota transakcji jest pobierana w dniu, w którym bank otrzyma 
informację o jej przeprowadzeniu. Z punktu widzenia banku jest to typ najbez-
pieczniejszej karty, gdyż w momencie transakcji na rachunku musi znajdować 
się odpowiednia ilość środków Borcuch 2011, s. 53).

Wykres 2. Liczba wyemitowanych kart debetowych w Polsce w latach 
2002–2012 (w tys. sztuk)

Źródło: jak w wykresie 1.

 
Karty kredytowe (ang. credit cards) – są to karty typu pay latter (zapłać 

później). Umożliwiają dokonywanie zakupów na kredyt do wysokości limitu 
ustalonego przez bank. Płacąc taką kratą klient korzysta z nieoprocentowanego 
przez ustalony okres kredytu, a zobowiązanie może regulować nawet po 55 
dniach po okresie bezodsetkowym. Gdy mija ten okres klient może dokonać 
wyboru – spłacić całe zadłużenie i nie płacić odsetek lub spłacić tylko część, 
a resztę później płacąc odsetki naliczane przez bank. Aby klient mógł otrzymać 
kartę kredytową bank przeprowadza procedurę weryfi kacyjną w celu ustalenia 
zdolności kredytowej klienta i przyznania mu odpowiedniego limitu. Karta 
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kredytowa nie jest powiązana z rachunkiem klienta, do jej obsługi otwierany 
jest specjalny rachunek, na który mają wpływać środki pieniężne zmniejszające 
zadłużenie (Korenik 2006, s. 257). Jak wynika z szacunków NBP, od roku 2009 
nastąpiła tendencja spadkowa w liczbie kart kredytowych. W roku 2012 został 
osiągnięty poziom emisji podobny jak w roku 2006. Szczegółowe dane na temat 
zmiany liczby kart kredytowych przedstawiono an wykresie 3.

Wykres 3. Liczba wyemitowanych kart kredytowych w Polsce w latach 
2002-2012 (w mln sztuk)

Źródło: jak w wykresie 1.

Karty obciążeniowe (charge cards) są to karty z  odroczonym terminem 
płatności typu pay later. Są związane z rachunkiem rozliczeniowo-oszczędno-
ściowym klienta, na który wpływają dochody. Ta hybryda karty debetowej i kre-
dytowej jest wydawana posiadaczowi rachunku, któremu bank udziela kredytu 
i raz w miesiącu wystawia rozliczenie, którego równowartość jest pobierana 
z konta. Analiza wysokości dochodów klienta jest podstawą do ustalenia limitu 
dokonywanych transakcji. Właściciel rachunku jest zobowiązany do posiadania 
wolnych środków na koncie w momencie wystawienia comiesięcznego rozlicze-
nia transakcji (Grzyb 2011, s. 15). Na wykresie 4 została pokazana liczba kart 
obciążeniowych wydanych w Polsce w latach 2002-2012.
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Wykres 4. Liczba wyemitowanych kart obciążeniowych w Polsce w latach 
2002-2012 (w tys. sztuk)

Źródło: jak w wykresie 1.

Karty przedpłacone (pre-paid cards) są to karty, które funkcjonują na za-
sadzie przedpłacenia (pay before). Polega to na tym, że klient wstępnie opłaca 
pewną wartość, z której może korzystać lub nie. W momencie dokonywania 
transakcji kwota jest ,,potrącana” z karty, na której znajdują się środki fi nanso-
we, ale tylko do wysokości, w której jest ona zasilona. Wydawane są w dwóch 
podstawowych typach: jako karty z  oddzielnym rachunkiem technicznym, 
który można zasilać wielokrotnie oraz karty z określonym nominałem. Karty 
przedpłacone są bardzo wygodną formą płatności zarówno dla klienta, który 
nie musi posiadać gotówki, a płatności funkcjonują na zasadzie elektronicznego 
portfela, a  także dla sprzedawcy, gdyż nie musi się obawiać, że karta będzie 
bez pokrycia. Ten rodzaj kart może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, 
którzy nie mogą samodzielnie korzystać z usług bankowych, np. ze względu na 
niepełnoletność. Karty przedpłacone są kartami typu Visa Electron i podobnie 
jak karty debetowe i kredytowe mogą być używane w punktach handlowo-usłu-
gowych wyposażonych w elektroniczne terminale POS oraz do podejmowania 
gotówki z bankomatu (Korenik 2006, s. 259).

Na polskim rynku dominującą rolę odgrywają karty debetowe. Według 
danych Narodowego Banku Polskiego, w 2012 roku wydano ich ok. 26 549,6 
tys. sztuk. Karty kredytowe stanowią drugą pod względem liczby grupę kart 
funkcjonujących w  Polsce. W  2012 roku wydano ich ok. 6  448,1 tys. sztuk. 
Trzecią grupę stanowiły karty obciążeniowe, a ich liczba na koniec 2012 roku 
wynosiła 293,4 tys. sztuk, co pokazuje, że nie jest to popularny instrument 
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płatniczy. Dane na temat liczby poszczególnych kart płatniczych z podziałem 
na debetowe, kredytowe i obciążeniowe zostały pokazane na wykresie 5.

Wykres 5. Podział kart płatniczych w Polsce z uwzględnieniem kryterium 
funkcji w latach 2002-2012

Źródło: jak w wykresie 1.

Kolejny podział kart płatniczych ze względu na zasięg geografi czny ich 
stosowania pozwala wyróżnić (Borcuch 2011, s. 51):
– karty lokalne (lebel cards) – są to karty, które obejmują swoim zasięgiem np. 

miasto, stan lub region;
– karty krajowe (domestic cards) – są to karty ważne tylko w kraju, w którym 

zostały wydane (np. początkowo karty PolCard na polskim rynku);
– karty międzynarodowe (international cards) – są to karty ważne na całym 

świecie, bez względu na to gdzie zostały wydane.
Następny podział kart płatniczych dotyczy liczby stron zaangażowanych 

w obrót kartowy i wyróżnia się (Świecka 2004, s. 51):
– karty dwustronne – to karty akceptowane tylko przez ich wydawcę. Upo-

ważniają one posiadacza karty do dokonywania zakupów dóbr i  usług 
u wydawcy karty. Wydawcą takiej karty mogą być np.: domy towarowe, 
biura podróży, linie lotnicze;

– karty trójstronne – są to karty, które funkcjonują na podstawie umowy 
między trzema podmiotami, tj. wystawcą karty (emitent), akceptantami, 
którzy są gotowi podejmować zapłaty daną kartą oraz użytkownikami 
karty (odbiorcy, klienci). Karty te są najczęściej wydawane przez banki lub 
instytucje fi nansowe;
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– karty czterostronne – są najbardziej powszechną formą kart płatniczych. 
Funkcjonują przy współudziale czterech podmiotów, gdzie oprócz emitenta, 
akceptanta i odbiorcy karty występuje jeszcze właściciel systemu, w którym 
karta została wyemitowana.
Karty płatnicze można podzielić również ze względu na przeznaczenie dla 

różnego segmentu rynku. Dzieli się je na:
– karty dla klientów indywidualnych (classic cards) – są to karty, które 

pozwalają regulować każdą płatność bezgotówkową lub gotówkową 
w bankomatach;

– karty dla klientów biznesowych (business cards) – są to karty przeznaczone 
np.. dla pracowników fi rm, którzy dokonują płatności związanych np. z po-
dróżami służbowymi w kraju i za granicą.
Ze względu na korzyści, które daje posiadaczowi karta wyróżnia się:

- karty zwykłe (masowe) – są to karty dostępne dla każdego;
– karty złote – są to karty przeznaczone dla najlepszych i  najbogatszych 

klientów, oprócz prestiżu zapewniają wyższe limity wydatków oraz wiele 
dodatkowych usług;

– karty platynowe – przeznaczone dla klientów o najwyższych dochodach, 
którzy mogą korzystać ze specjalnej obsługi w ramach instytucji private 
banking.
Wyróżnia się także podział kart płatniczych ze względu na technologię ich 

budowy, tj.:
– karty tłoczone (embosowane) – cechą charakterystyczna tych kart jest to, że 

wszelkie dane identyfi kacyjne tj. imię i nazwisko posiadacza karty, numer 
karty oraz data jej ważności zostały wytłoczone na karcie, dzięki czemu 
możliwe jest skopiowanie tych danych jako dowodu transakcji. Zaletą tego 
rozwiązania jest niski koszt przeprowadzania transakcji, gdyż do jej prze-
prowadzenia nie jest wymagany elektroniczny terminal. Dane odczytywane 
są przy pomocy ręcznego powielacza (zwanego czasami ,,żelazkiem”), a do-
datkowo identyfi kacja klienta odbywa się przez umieszczenie własnoręcz-
nego podpisu w obecności np. sprzedawcy. Ważność karty sprawdzana jest 
poprzez bankowy wykaz numerów kart zastrzeżonych bądź przez telefon 
z najbliższym centrum autoryzacyjnym. Wadą tych kart jest fakt, że są łatwe 
do sfałszowania podpisu skradzionej karty oraz brak zabezpieczeń przy 
przeprowadzeniu transakcji z wykorzystaniem imprintera (Chmielarz 1999, 
s. 27),

– katy magnetyczne (płaskie) – są to karty, które posiadają nadrukowane dane 
właściciela na awersie karty, lecz nie są one wytłoczone. W tym rodzaju kart 
głównym nośnikiem informacji jest pasek magnetyczny, na którym zapisane 
są dane identyfi kujące posiadacza karty. Pasek magnetyczny umożliwia zapis 
informacji na karcie, które mogą być odczytane przy pomocy czytnika kart 
magnetycznych. Identyfi kacja właściciela odbywa się przez wprowadzenie 
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kodu PIN, który jest porównywany z tym zapisanym na pasku magnetycz-
nym i w przypadku zgodności transakcja jest autoryzowana. Wszystkie 
operacje przeprowadzane przy pomocy kart magnetycznych odbywają 
się w trybie on-line i w ten sposób sprawdzane jest, czy mają pokrycie na 
koncie, a centrum autoryzacyjne zmniejsza o kwotę transakcji dostępne 
środki. Obecnie następuje wycofywanie kart magnetycznych i wprowadza-
nie nowych z chipem (np. PKO BP SA rozpoczął już w 2010 roku wymianę 
ponad 6 mln kart);

– karty mikroprocesorowe (smart cards) – określane są także jako karty 
inteligentne. Posiadają wbudowany układ scalony, zawierający pamięć 
i procesor, który umożliwia zapisanie większej ilości danych oraz lepsze 
standardy zabezpieczeń dokonywanych transakcji. Karty te są o wiele lepiej 
zabezpieczone niż karty magnetyczne, gdyż trudniej jest skopiować dane 
zawarte w mikroprocesorze. Ponadto posiadają standardowe zabezpieczenie 
w postaci kodu PIN, który służy do identyfi kowania użytkownika. Zaletą 
kart mikroprocesorowych jest to, iż mogą być używane bez infrastruktury 
telekomunikacyjnej, dzięki czemu koszty obsługi tych kart są o płowe niższe 
niż kart magnetycznych (Masiota 2003, s. 56); 

– karty hybrydowe – są to karty, które posiadają co najmniej dwa nośniki 
informacji, tj. elektroniczny układ stykowy, elektroniczny układ zbliżeniowy 
lub pasek magnetyczny. Najczęściej jest to połączenie kart magnetycznych 
i kart mikroprocesorowych, gdzie nośnikiem do autoryzacji jest zarówno 
pasek magnetyczny jak i mikroprocesor. Stosując karty hybrydowe unika 
się konieczności używania dwóch kart lub wymiany wszystkich starych 
czytników na nowe (Wojciechowska – Filipek 2010, s. 38);

– karty wirtualne – są to karty płatnicze przeznaczone do dokonywania 
płatności bez fi zycznego użycia karty. Występują w postaci wydruku papie-
rowego wyposażonego w numer karty, datę ważności i kod weryfi kujący 
CVC2 lub CVV2 lub w postaci standardowej karty plastikowej. Taką kartą 
nie można dokonywać transakcji w zwykłym punkcie handlowo-usługowym 
ani wypłacać gotówki z bankomatu lub w kasie banku. Karta nie posiada 
także wygenerowanego do niej kodu PIN. Karty te służą zatem tylko do 
dokonywania transakcji realizowanych drogą pocztową lub telefoniczną 
oraz transakcji dokonywanych przez Internet. 
Obecnie na polskim rynku pod względem liczbowym dominują karty hy-

brydowe. Jak podaje Narodowy Bank Polski, pod koniec 2012 roku funkcjono-
wało 27 919,3 tys. tego rodzaju instrumentów i ich liczba z roku na rok rośnie. 
Wynika to z faktu, że karty hybrydowe w standardzie EMV wyposażone w pa-
sek magnetyczny i mikroprocesor, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej 
i założeniami SEPA dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa przeprowadzanych 
transakcji oraz wewnętrznymi regulacjami banków, mają zastąpić tradycyjne 
karty z paskiem magnetycznym, których liczba co roku sukcesywnie spada. 



112 Artur Kuchciński

Jeszcze w 2008 roku kart z paskiem magnetycznym było 25 311,8 tys. sztuk, 
natomiast według stanu na 31.12.2012 r. istniało już tylko 5228,2 tys. sztuk. 
Niewielkie znaczenie na rynku polskich płatności bezgotówkowych mają także 
karty wirtualne. Mimo że ich liczba co roku wzrasta (w 2011 roku było 119,9 
tys. sztuk, a w 2012 – 122,7 tys. sztuk), to w porównaniu z pozostałymi kartami 
płatniczymi ich liczba nie przekracza 0,5% udziału w rynku.

Równie ważnym podziałem kart płatniczych jest ich klasyfi kacja ze względu 
na sposób komunikacji kart z czytnikiem. Można podzielić je na:
– karty stykowe – komunikacja w tych kartach odbywa się za pomocą elektro-

nicznych, widocznych styków, które są wtopione w plastik. Karty te różnią 
się od siebie ilością miejsca przeznaczonego na składowanie danych oraz 
poziomem bezpieczeństwa zapisanych informacji;

– karty bezstykowe (zbliżeniowe) – posiadają zatopiony układ elektroniczny 
i antenę, a komunikacja z czytnikiem odbywa się bezstykowo. Ten rodzaj 
kart posiada protokoły komunikacji z czytnikiem, zabezpieczenia antykoli-
zyjne oraz zabezpieczenia chroniące przed podsłuchem transakcji, dlatego 
też są stosunkowo bezpieczne i w zasadzie nie ma możliwości przechwyce-
nia danych z karty podczas dokonywania operacji. Dodatkowym zabezpie-
czeniem jest ograniczenie liczby dokonywanych transakcji w ciągu jednego 
dnia oraz limit wartości jednorazowej płatności – 50 zł. Aby dokonać trans-
akcji zbliżeniowo należy umieścić kartę w odległości maksymalnie 5 cm od 
czytnika na około pól sekundy. Karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany 
z  czytnika jedynie w  momencie dokonywania płatności. Po dokonaniu 
transakcji od razu się dezaktywuje, więc nie ma możliwości przypadkowej 
płatności, ani zapłacenia za cudze zakupy (Grzyb 2011, s. 15). Obecnie 
w Polsce funkcjonują dwa systemy płatności zbliżeniowych oferowane przez 
MasterCard (o nazwie PayPass) oraz Visa PayWave. Z danych statystycznych 
wynika, iż pod koniec II kwartału 2012 roku funkcjonowało ok. 11,5 mln 
kart zbliżeniowych.
Karty płatnicze można również podzielić ze względu na typ zastosowanego 

układu scalonego oraz dodatkowe wyposażenie karty. Wyróżnia się:
– karty pamięciowe – są to karty, które zawierają głównie pamięć EEPROM 

do przechowywania danych, nie ma w  nich możliwości wprowadzenia 
zaawansowanych zabezpieczeń oraz funkcji. Wykorzystywane są tylko do 
najprostszych zastosowań płatniczych;

– karty procesorowe – są to karty, które stanowią samodzielny komputer 
z własnym mikroprocesorem, pamięcią RAM, ROM, EEPROM oraz karto-
wym systemem operacyjnym. Środkami tej karty zarządza mikroprocesor, 
który wykorzystuje system operacyjny i  wykonuje zapisany w  pamięci 
program;

– karty oprzyrządowane – są odmianą kart mikroprocesorowych, posiadają 
dodatkowo klawiaturę, wyświetlacz i  urządzenie wyjścia – wejścia np. 
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czytniki biometryczne. Przykładem karty oprzyrządowanej może być Visa 
CodeSure, która jest wyposażona w alfanumeryczny ekran, klawiaturę o 12 
klawiszach i wbudowaną baterię. Karty Visa CodeSure nie da się użyć przez 
osobę nieupoważnioną, gdyż przy każdej transakcji online użytkownik 
musi wprowadzić jednorazowy kod generowany przy użyciu kodu PIN. 
Przed procesem wdrożenia Visa dokładnie sprawdziła trwałość, pewność, 
niezawodność i bezpieczeństwo tej karty. Karta Visa CodeSure doskonale 
spełnia te kryteria dzięki wykorzystaniu generowanych przy użyciu PIN- 
u kodów jednorazowych oraz technologii wzajemnego uwierzytelniania, 
banki otrzymują bezpieczne i  wygodne rozwiązanie (Karta płatnicza… 
2013).
Jako pierwszy w swojej ofercie kartę oprzyrządowaną zaprezentował pod 

koniec 2012 roku Getin Bank. Karta MasterCard Display Debit PayPass to 
pierwsza w Polsce karta debetowa, która umożliwia komunikację z bankiem. 
Została wyposażona w ciekłokrystaliczny ekran oraz klawiaturę, dzięki cze-
mu jej posiadacz może sprawdzić stan rachunku, aktualny kurs walut, a także 
otrzymać komunikaty marketingowe z banku. Ponadto, karta może służyć jako 
narzędzie autoryzacyjne do wygenerowania hasła jednorazowego wymaganego 
np. przy transakcjach on-line.

Z danych zgromadzonych przez banki wynika, że w II kwartale 2012 roku 
za pośrednictwem kart płatniczych przeprowadzono 301 mln transakcji bezgo-
tówkowych, co w porównaniu z I kwartałem 2012 roku stanowi wzrost liczby 
operacji o 22,1 mln (o 7,9%). II kwartał 2012 roku zaowocował łączną kwotą 
transakcji bezgotówkowych przy udziale kart w wysokości 29,6 mln złotych, 
co stanowi wzrost w porównaniu z I kwartałem 2012 o 2,1 mln złotych (czyli 
o 7,5%), natomiast średnia wartość operacji bezgotówkowej wyniosła 98,3 zł 
(Informacje… 2013).

Niestety, jednym z najpoważniejszych problemów, który ogranicza rozwój 
płatności bezgotówkowych w  Polsce są wysokie koszty transakcji przepro-
wadzanych przy pomocy terminali POS. Agenci rozliczeniowi dostarczający 
terminale do przyjmowania kart pobierają opłatę interchange, która trafi a do 
banków wydających karty oraz doliczają opłatę w  postaci marży od każdej 
transakcji. Średnia wysokość opłaty interchange w Unii Europejskiej wynosi 
0,72% podczas gdy w Polsce wysokość opłaty do końca 2012 roku wynosiła 1,6% 
co jest najwyższą wartością wśród wybranych 20 państw. Szczegółowe dane na 
temat wysokości opłat interchange przedstawiono na wykresie 6.
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Wykres 6. Wysokość opłat interchange w Polsce i wybranych krajach UE

Źródło: Uryniuk (2011).

Od stycznia 2013 roku istnieje szansa, że obrót bezgotówkowy za 
pośrednictwem kart płatniczych będzie się zwiększał bardziej dynamicznie, a to za 
sprawą obniżenia stawek interchange, co według szacunków sprawi ze handlowcy 
mogą zaoszczędzić nawet 200 mln złotych rocznie. Nowe stawki prowizji dla kart 
Visa wynoszą obecnie 1,25–1,35%, a dla kart MasterCard 1,11–,3%, którą punkty 
akceptujące karty muszą zapłacić za przyjęte płatności (Uryniuk 2013, s. A13).

Podsumowanie

Bankowość elektroniczna i  będące jej elementem składowym płatności 
bezgotówkowe za pośrednictwem kart płatniczych pełnią bardzo istotną rolę 
zarówno na polskim, jak i światowym rynku usług bankowych. Wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nieustannie 
wzrasta, co przejawia się w  coraz bardziej innowacyjnych rozwiązaniach 
w dziedzinie e-płatności. Należy spodziewać się, że banki będą dalej rozwijać 
i  udoskonalać najpopularniejsze kanały dystrybucji swoich usług, którymi 
niewątpliwie są karty płatnicze. W najbliższym czasie priorytetem dla banków 
będzie migracja tradycyjnych kart płatniczych z paskiem magnetycznym do 
systemu SEPA, czyli do kart w standardzie wyposażonych w mikroprocesor. 
Ponadto niezaprzeczalnie, dwaj najwięksi emitenci kart, tj. MasterCard i Visa 
postawią na rozwój innowacyjnych kart oprzyrządowanych: MasterCard 
Display Card oraz Visa CodeSure, dzięki czemu ich udział w rynku płatności 
kartami będzie szybko wzrastał.
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Market for Debit Cards in Poland

Summary

In his article, the author characterised the Polish market for debit cards. 
Th e main objective was to defi ne and classify non-cash payment instruments 
that are present in the Polish and global markets for banking services. In the 
carried out literature study, he indicated the card features and functions as well 
as examined the current situation prevailing in the market. He also indicated 
the factors determining development of non-cash payments as well as the 
directions of future developments.
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