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RAPORT W LICZBACH 

Stan na  
31.03.2015 r.  

Zmiana  

I kw. 2015/ 
IV kw. 2014 

Zmiana 

I kw. 2015 
I kw. 2014 

25 966 567 
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną 
umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości inter-
netowej 

3,37%  15,74%  

13 162 759 Liczba aktywnych klientów indywidualnych 0,78%  3,15%  

6 
Średnia liczba przelewów aktywnego klienta indywidual-
nego na miesiąc (w szt.) 

-  20,00%  

6180,58 
Średnia wartośd rozliczeo aktywnego klienta indywidu-
alnego na miesiąc (w PLN) 

10,79%  12,28%  

2 188 288 
Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę umoż-
liwiającą korzystanie z bankowości internetowej 

5,81%  10,84%  

1 306 189 Liczba aktywnych klientów MSP 7,42%  14,22%  

17 
Średnia liczba przelewów aktywnego klienta MSP na 
miesiąc (w szt.) 

-5,55%  -  

65 063,94 
Średnia wartośd rozliczeo aktywnego klienta MSP na 
miesiąc (w PLN) 

-14,79%  -14,11%  

409,37 Liczba operacji w systemie ELIXIR (w mln szt.) -2,79%  4,60%  

1 011,01    Wartośd operacji w systemie ELIXIR (w mld PLN) -5,85%  5,82%  

29 304 757 Liczba wyemitowanych kart debetowych -1,48%  3,36%  

5 972 270 Liczba wyemitowanych kart kredytowych  -1,15%  -2,09%  

26 000 000 Liczba kart zbliżeniowych (wartośd szacowana) 1,17%  24,40%  

725,82 
Liczba transakcji realizowanych kartami płatniczymi  
(w mln) 

-1,80%  24,81%  

110,62 
Wartośd transakcji realizowanych kartami płatniczymi 
(w mld PLN) 

-8,69%  5,51%  

20 936 Liczba bankomatów (wartośd prognozowana) 1,97%  9,57%  
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WSTĘP - O RAPORCIE 

Szanowni Paostwo, 

 

prezentujemy Paostwu osiemnastą edycję raportu NetB@nk - przeglądu dotyczącego tendencji na rynku ban-

kowości elektronicznej, w szczególności bankowości internetowej oraz rynku kart płatniczych. 

 W I kwartale 2015 r. odnotowaliśmy wzrost liczby klientów (zarówno indywidualnych, jak i MSP) posia-

dających umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej oraz aktywnie korzystających z tej  

możliwości. 

 W segmencie kart płatniczych odnotowany został sygnał, który może oznaczad zmianę dotychczasowego 

pozytywnego trendu. Po raz pierwszy od 4 lat liczba kart płatniczych zauważalnie zmalała.  

 W przeglądzie systemów obsługiwanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.: Elixir, Euro Elixir oraz 

Express Elixir zanotowaliśmy spadek zarówno liczby, jak i łącznej wartości przeprowadzonych transakcji. Po-

dobna obserwacja wynika również z analizy liczby i wartości transakcji dokonanych za pomocą kart płatni-

czych. Jednak taka sytuacja nie jest powodem do niepokoju, gdyż spadki wynikają z sezonowego obniżenia 

wydatków w okresach tuż po świętach Bożego Narodzenia. Już w następnej edycji raportu NetB@nk spodzie-

wamy znaczących wzrostów w tych obszarach. 

 Raport trafia do Paostwa rąk tuż przed wakacjami — należy pamiętad by w tym okresie szczególnie dbad 

o bezpieczeostwo naszych środków pieniężnych. Jeśli zdarzy nam się utracid kartę lub dokumenty tożsamości, 

jak najszybciej należy zgłosid ten fakt w banku. Od stycznia ubiegłego  roku pod numerem 828 828 828 działa 

System Zastrzegania Kart, którego operatorem jest Związek Banków Polskich, w którym nawet nie pamiętając 

numeru do swojego banku klient może w łatwy sposób zastrzec kartę płatniczą. Więcej informacji na ten te-

mat znajdziecie Paostwo pod adresem: www.zastrzegam.pl. Pamiętajmy również o regularnej zmianie haseł 

dostępu do bankowości. 

 

Życzymy Paostwu interesującej lektury, 

 

dr Paweł Widawski, 

Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej 

 

Radosław Kotkowski 

Specjalista w Zespole Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej 
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Bankowośd internetowa 

Klienci indywidualni 

Na koniec I kwartału 2015 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające 

dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła prawie 26 milionów. W stosunku do IV kw. 2014 

roku zanotowano wzrost o prawie 846 tys. (3,37%), zaś w stosunku do I kw. 2014 roku wzrost wy-

niósł ponad 3,5 mln (15,74%). 

Wykres 1. Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania z usług bankowości 

internetowej i liczba aktywnych klientów indywidualnych 

Źródło: dane ZBP. 

Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej (czyli takich, którzy logują się 

przynajmniej raz w miesiącu) wzrosła w I kw. 2015 r. o ponad 100 tys. (0,78%). W porównaniu z I kw. 

2014 r. wzrost liczby aktywnych klientów indywidualnych wyniósł ponad 400 tys. (3,15%). 
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Bankowośd internetowa 

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących klientów indywidualnych prezentowane jest w 

Tabeli nr 1.  

Tabela 1. Podsumowanie danych - klienci indywidualni  

 

Źródło: dane ZBP. 
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Bankowośd internetowa 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) 

Na koniec I kwartału 2015 roku liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających 

możliwośd korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła prawie 2,2 miliona, co w porówna-

niu do IV kw. 2014 roku stanowi wzrost o prawie 120 tys. (5,81%). W porównaniu z I kw. 2014 roku 

wzrost liczby użytkowników wyniósł ponad 210 tys. (10,84%). 

Wykres 2. Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości internetowej 

i liczba aktywnych klientów MSP 

Źródło: dane ZBP. 

 

W stosunku do ubiegłego kwartału liczba aktywnych klientów bankowości internetowej z sektora 

MSP wzrosła o ponad 90 tys. (7,42%) i wyniosła ponad 1,3 miliona. Od I kw. 2014 roku ich liczba 

wzrosła łącznie o prawie 163 tys. (14,22%). 
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Bankowośd internetowa 

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw prezentowa-

ne jest w Tabeli nr 2.  

Tabela 2. Podsumowanie danych - przedsiębiorcy 

 

Źródło: dane ZBP. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Operacje bezgotówkowe  

System ELIXIR® 

Elixir to pierwszy w Polsce, elektroniczny system rozliczeo międzybankowych, który od 1994 r. umoż-
liwia sprawną i bezpieczną realizację zleceo płatniczych w złotych - przede wszystkim przelewów i 
poleceo zapłaty. System Elixir jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora banko-
wego. Trzy sesje rozliczeniowe przeprowadzane w każdym dniu roboczym pozwalają na przekazywa-
nie środków pomiędzy rachunkami, prowadzonymi w różnych bankach, w ciągu zaledwie kilku go-
dzin. 

W I kw. 2015 r. w stosunku do I kw. 2014 r. ogólna liczba transakcji przetworzonych w sytemie Elixir 
była wyższa o ponad 18 mln szt. (5 proc.), a ich wartośd wzrosła o 55,6 mld zł (6 proc.). Średnia 
dzienna wartośd obrotów  wyniosła 16,3 mld zł, przy średniej dziennej liczbie rozliczonych komunika-
tów na poziomie 6,6 mln. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. największą dzienną liczbę 
transakcji odnotowano w poniedziałek, 12 stycznia. Tego dnia KIR rozliczył 11,4 mln transakcji na 
kwotę niemal 16,7 mld zł. 

Wykres 3. Liczba i wartość operacji w systemie ELIXIR  

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR prezentowane są Tabeli nr 3. 

Tabela 3. Liczba i wartość operacji w systemie ELIXIR  

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 

 



NETB@NK RAPORT 

11 

Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

System EuroELIXIR 

Euro Elixir to system rozliczeo międzybankowych w euro, umożliwiający od 2005 r. rozliczanie płat-
ności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i 
funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). 
Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro nawet tego samego dnia, niezależnie od tego czy 
zlecona płatnośd jest krajowa czy transgraniczna. 

W I kw. 2015 r. ogólna liczba komunikatów rozliczonych w systemie Euro Elixir w stosunku do I kw. 
2014 r. wzrosła o blisko 646 tys. szt., co oznacza dynamikę na poziomie 19 proc. W porównaniu 
z analogicznym okresem 2014 r. wartośd rozliczonych transakcji wzrosła o 2,92 mld euro, tj. 15 proc. 
Średnia dzienna wartośd komunikatów rozliczonych w systemie Euro Elixir wyniosła w I kw. br. 354,5 
mln euro i wobec I kw. 2014 r. była wyższa o 46,3 mln euro, tj. 15 proc. Średnia dzienna liczba trans-
akcji w I kw. 2015 r. wynosiła 63,8 tys. - w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 
10,25 tys., czyli o 19 proc. 

Wykres 4. Liczba i wartość operacji w systemie EuroELIXIR 

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Tabela 4. Szczegółowe zestawienie informacji nt. systemu EuroElixir 

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

System Express ELIXIR 

System Express Elixir, wdrożony przez KIR w 2012 r., jest pierwszym w Polsce profesjonalnym syste-
mem rozliczeo płatności natychmiastowych. Do głównych zalet systemu należą:   

 możliwośd natychmiastowego wykonywania płatności w trybie 24/7/365,  
 bezpośrednia realizacja przelewu z rachunku bankowego nadawcy na rachunek bankowy od-

biorcy oraz  
 brak ryzyka kredytowego dzięki zastosowaniu modelu depozytowego, opartego o rachunek 

powierniczy prowadzony dla KIR przez Narodowy Bank Polski. 
 

W I kw. br. w systemie Express Elixir rozliczonych zostało ponad 331 tys. przelewów natychmiasto-
wych na łączną kwotę ponad 1,45 mld zł. Porównując analogiczne okresy w latach 2015 i 2014, liczba 
przelewów natychmiastowych zrealizowanych w I kw. 2015 r. wzrosła ponad 2,5-krotnie (ze 130 tys. 
do 331 tys.), a wartośd obrotów zwiększyła się  blisko dwukrotnie (z 735 mln zł do 1,4 mld zł). Od po-
czątku funkcjonowania do kooca marca 2015 r. system rozliczył 1,6 mln transakcji o wartości ponad 
7,6 mld zł. 

Wykres 5. Liczba i wartość operacji w systemie Express ELIXIR 

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Tabela 5. Zestawienie informacji na temat systemu Express Elixir 

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 



NETB@NK RAPORT 

15 

Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Karty płatnicze 

W I kw. 2015 roku, w porównaniu do IV kw. 2014 roku, ogólna liczba kart płatniczych spadła o ponad 
500 tys. (1,43%) i wynosi obecnie około 35,55 mln. Obserwowany spadek jest pierwszym tak dużym 
od III kw. 2011 roku. Pomimo tego w stosunku do I kw. 2014 roku ogólna liczba kart płatniczych 
wzrosła o ponad 800 tys. (2,33%). Warto przypomnied, że w poprzednim kwartale (IV kw. 2014 r.) 
obserwowaliśmy odwrotne zjawisko — wzrost łącznej liczby kart płatniczych o ponad 500 tys. W od-
różnieniu od innych badanych wskaźników (np. wartości transakcji kartami płatniczymi) zmiana ilości 
kart nie ma charakteru sezonowego.  

Wykres 6. Łączna liczba kart płatniczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Po zaledwie jednej obserwacji odbiegającej od trendu trudno określid czy mamy do czynienia z punk-
tem zwrotny w rozwoju polskiego rynku kart płatniczych, czy jednorazową korektą. Z jednej strony 
pamiętajmy, że nasycenie kartami płatniczymi w Polsce wynosi obecnie około 0,92 per capita (i w 
stosunku do I kw. 2014 r. wzrosło z poziomu 0,9) i nadal istotnie odstaje do poziomu europejskiego 
(gdzie średnia wynosi 1,49; dane z 2013 roku), co wskazuje na znaczną przestrzeo w rozwoju tego 
typu usług. Z drugiej strony niekorzystne naszym zdaniem zmiany regulacyjne (przede wszystkim w 
kwestii opłaty interchange) może zniechęcad banki do ekspansji na tym rynku. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Karty debetowe i kredytowe 

Na spadek ogólnej liczby wydanych kart spowodowany został zarówno spadkiem liczby kart debeto-
wych (ostatni spadek liczby kart debetowych w IV kw. 2013 r.), jak i liczby kart kredytowych (który 
trwa już siódmy kwartał z rzędu). 

W stosunku do poprzedniego kwartału liczba kart debetowych spadła o ponad 440 tys. (1,48%). 
Wzrost notowany jest w ujęciu rocznym i wynosi ponad 950 tys. (3,36%). Liczba kart kredytowych 
zmalała o prawie 70 tys. (1,15%). W porównaniu z I kw. 2014 roku spadek wyniósł ponad prawie 130 
tys. (2,09%) 

Wykres 7. Liczba kart debetowych oraz kredytowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Spadek liczby kart kredytowych jest zjawiskiem, z którym rynek zdążył się oswoid, a który wynika za-
równo ze strony popytowej (np. niechęd konsumentów do zaciąga zobowiązao), jak i strony podażo-
wej (np. minimalizacji ryzyka przez banki). 

Problematyczny wydaje się jednak spadek liczby kart debetowych. Wynikad on może z rozpoczęcia 
przez klientów procesu optymalizacji kosztów, polegającym na ograniczaniu posiadania instrumen-
tów z których nie korzystają. Kolejny kwartał pokaże, czy mamy do czynienia z nowym trendem czy 
jednorazowym wydarzeniem. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Transakcje kartami płatniczymi 

W I kw. br. spadła, w stosunku do poprzedniego kwartału, zarówno ogólna liczba transakcji gotówko-

wych i bezgotówkowych dokonanych za pomocą kart płatniczych (o ponad 13 mln, 1,80%), jak i war-

tośd dokonanych transakcji (o 10,52 mld PLN, 8,69%).  

Obserwowany spadek ma jednak charakter sezonowy i obserwowane jest zawsze w I kw. nowego 

roku. Zjawisko to wynika z wysokich wydatków, jakie ponoszone były przed świętami Bożego Naro-

dzenia. Ogólny trend wskazuje, iż jednak na nieustanny rozwój w zakresie wykorzystywania kart płat-

niczych. Świadczy o tym fakt, iż w ujęciu rocznym liczba transakcji dokonanych kartami płatniczymi 

wzrosła o 144 mln (24,81%), zaś wartośd tych transakcji o 5,78 mld PLN (5,51%). 

Wykres 8. Liczba (w mln) i wartość (w mld PLN ) transakcji gotówkowych i bezgotówkowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Systematycznie zmienia się sposób w jaki korzystamy z kart płatniczych. Ilościowo coraz rzadziej wy-

korzystujemy je do płatności gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomacie) – już ponad 75% 

transakcji to transakcji bezgotówkowe. Mimo to transakcje gotówkowe stanowią ok. 64% wartości 

wszystkich transakcji. Długoterminowe trendy wskazują jednak na rosnące znaczenie obrotu bezgo-

tówkowego.  

Wykres 9. Udział liczby oraz wartości transakcji bezgotówkowych w ogóle transakcji kartowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 



NETB@NK RAPORT 

19 

Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących kart płatniczych prezentowane jest 

w Tabeli nr 6.  

Tabela 6. Podsumowanie - karty płatnicze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

 



NETB@NK RAPORT 

20 

Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Karty i infrastruktura zbliżeniowa 

Polski rynek kart płatniczych znajduje się w technologicznej awangardzie. Świadczy o tym nie tylko 

fakt, że już prawie 95% kart płatniczych wyposażonych jest w standard EMV (chip), ale również fakt 

bardzo dużej popularności kart zbliżeniowych.  

Karty zbliżeniowe wyposażone są w funkcjonalnośd płacenia za transakcje do 50 PLN bez podawania 

kodu PIN. Przeprowadzenie transakcji w taki sposób jest zdecydowanie szybsze niż w przypadku kart 

tradycyjnych (niezbliżeniowych), a jednocześnie równie bezpieczne. 

Wykres 10. Liczba kart z funkcjonalnością zbliżeniową (w mln) oraz udział kart zbliżeniowych w ogóle 

kart płatniczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, dane za I kw. 2015 r. dot. liczby kart zbliżeniowych są  

szacunkami ZBP. 

 

Szacujemy, że w I kw. 2015 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o około 1,17% (około 300 tys. 

kart). Oznaczałoby to wzrost w stosunku do I kw. poprzedniego roku na poziomie 24,40% (około 5,1 

mln kart). Około 73% kart płatniczych stanowią karty zbliżeniowe. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

W I kw. br. kontynuowany jest długoterminowy trend wzrostu liczby terminali POS, w których możli-

we jest dokonywanie transakcji kartami płatniczymi. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrost 

ten wyniósł prawie 9 tys. szt. (2,23%), zaś w ujęciu rocznym 121 tys. szt. (22,12%). 

Wykres 11. Liczba terminali POS i liczba terminali POS z funkcją zbliżeniową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, dane za I kw. 2015 r. dot. liczby terminali zbliżeniowych są  

szacunkami ZBP. 

 

Podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych, gwałtownie rośnie również liczba urządzeo, za pomo-

cą których można przeprowadzad transakcje zbliżeniowe. Szacujemy, że w ciągu ostatniego kwartału 

liczba ta wzrosła o 22 tys. (7,64%), zaś w ciągu roku o 121 tys. (64,02%). Według naszych szacunków 

udział terminali zbliżeniowych w ogólnej liczbie terminali wynosi około 76%. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Tabela 7. Podsumowanie danych - karty i infrastruktura zbliżeniowa (prognoza) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i szacunków ZBP. 

Dynamiczny rozwój zarówno liczby kart jak i liczby terminali zbliżeniowych jasno wskazuje, na rosną-

cą popularnośd tej szybkiej i bezpiecznej metody płatności. Szczególnie wartym odnotowania jest 

szczególnie szybki wzrost liczby punktów sprzedaży akceptujących płatności zbliżeniowe. Wskazuje 

to, że akceptanci dostrzegają zarówno realne korzyści tej metody akceptacji, jak również potrzebę 

wynikającą z popytu klientów na taką metodę płatności. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Bankomaty 

W I kw. 2015 roku, w stosunku do poprzedniego kwartału, liczba bankomatów wzrosła o 405 sztuk 

(1,97%). Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba bankomatów wzrosła o 9,57% (o 1828 szt.).  

Wykres 12. Liczba bankomatów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Transakcje gotówkowe wykonywane kartami płatniczymi, co zostało przedstawione na stronie 18, 

pozostają istotnym elementem polskiego systemu płatniczego. Jednak liczba  bankomatów na milion 

mieszkaoców wynosi obecnie w Polsce tylko 543 i chod wskaźnik ten w ostatnim roku wzrósł o 9,57% 

(z poziomu 496), to nadal istotnie odbiegamy od poziomu europejskiego — dla którego wskaźnik ten 

kształtuje się na poziomie 855 (dane z 2013 roku). 

Pytanie: czy w ciągu kolejnych lat uda nam się rozwinąd infrastrukturę bankomatów i osiągnąd po-

ziom europejski, czy podobnie jak w przypadku stacjonarnych sieci telefonicznych dokonamy skoku 

do płatności mobilnych i społeczeostwa bezgotówkowego pozostaje otwarte. Wpływ na to będzie 

miał nie tylko rynek i potrzeby klientów, ale i stosunek instytucji paostwowych do obrotu bezgotów-

kowego. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących bankomatów prezentowane jest 

w Tabeli nr 8.  

Tabela 8. Podsumowanie danych - bankomaty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 
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