
 
 

Warszawa, 25 marca 2014r. 

Informacja prasowa 
ZBP: 20 milionów kart zbliżeniowych w portfelach Polaków 

Na koniec 2013 roku do bankowości internetowej dostęp miało ponad 21,8 miliona klientów 
indywidualnych, a aktywnie korzystało z niej ponad 12 milionów osób. Obie grupy w ciągu 
minionych 12 miesięcy powiększyły się o odpowiednio o 5,12% i 9,19%. Najdynamiczniej 
rozwijają się jednak technologie zbliżeniowe. Liczba kart z funkcją płatności tego typu w ciągu 
ostatniego roku wzrosła o 32% i osiągnęła poziom 20 milionów sztuk. W 2013 roku rosły 
również liczba i wartość transakcji realizowanych kartami płatniczymi oraz za pośrednictwem 
systemu Elixir i Express Elixir – wynika z 13. edycji raport NetB@nk przygotowanego przez 
Związek Banków Polskich 

Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe niezmiennie od kilku lat należą do najdynamiczniej 
rozwijających się obszarów systemu bankowego. Pomimo trudnych dla gospodarki miesięcy, miniony 
rok również stał pod znakiem znaczących wzrostów i to zarówno jeśli chodzi o klientów 
indywidualnych jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

„Rozwój płatności bezgotówkowych i ich coraz większa powszechność to jeden z istotniejszych 
elementów rozwoju ekonomicznego. Polski system bankowości elektronicznej na tle innych krajów 
europejskich jest jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych. Cały czas rozwijamy nowe 
usługi. Dwa lata temu nowością były karty zbliżeniowe, dzisiaj mamy ich 20 milionów, w 2013 roku 
banki uruchomiły pierwsze, prawdziwe wirtualne oddziały – skala i tempo rozwoju jest imponujące.”– 
mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich 

Na koniec 2013 roku do bankowości internetowej dostęp miało ponad 21,8 miliona klientów 
indywidualnych, a aktywnie korzystało z niej ponad 12 milionów osób. Obie grupy w ciągu minionych 
12 miesięcy powiększyły się o odpowiednio o 5,12% i 9,19%. W sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, grupa klientów mających dostęp do bankowości internetowej w 2013 roku wzrosła 
1,64%, a liczba aktywnych klientów MSP spadła o 2,53%. 

W ujęciu rocznym o 6,35% wzrosła liczba kart debetowych, na koniec 2013 roku było ich ponad 28,2 
miliona sztuk. Nadal spada za to liczba kart kredytowych, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o 
4,88% do poziomu 6,13 miliona sztuk.  

 „Sektor bankowy pracuje nad stałym rozwojem i popularyzacją systemów płatności bezgotówkowych. 
Wyraźnie widzimy, że klienci doceniają te działania i coraz częściej z nich korzystają. Przykładem 
mogą być statystyki systemu Elixir i Express Elixir, w obu przypadkach wzrosły zarówno wartości, jak i 
liczba transakcji.  Nie zapominamy również o bezpieczeństwie, bo bankowość internetowa i płatności 
bezgotówkowe opierają się na zaufaniu klientów. Między innymi dlatego na początku tego roku 
uruchomiliśmy telefoniczny system zastrzegania karta pod numerem 828 828 828.”– podkreśla 
Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP.  

System Zastrzegania Kart to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie 
skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod łatwy do zapamiętania 
numer telefonu: 828 828 828. W ciągu niespełna trzech miesięcy funkcjonowania numeru, z 
możliwości zastrzegania kart za jego pośrednictwem skorzystało ponad 6,5 tys. osób. 

Według badań Związku Banków Polskich w roku 2013 dokonano łącznie 1,3 miliona zastrzeżeń kart, 
czyli około 3600 sztuk dziennie. Wskaźniki pokazują, że rocznie około 3,7% kart jest blokowana przez 
klientów.  



 
 
Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania z usług bankowości internetowej i 
liczba aktywnych klientów  

Klienci indywidualni      Przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba i wartość operacji w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej: 

Elixir®        Express Elixir® 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba kart płatniczych (w mln sztuk)   Stosunek kart zbliżeniowych do ogółu kart 
płatniczych 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:  
Przemysław Barbrich 
Dyrektor Zespołu Public Relations ZBP 
Tel. (22) 48-68-121 
e-mail: przemysław.barbrich@zbp.pl  
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