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1. Raport w liczbach  
 

16 519 2241 
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę 

umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej 
19,52%2  � 

9 434 848 Liczba aktywnych klientów indywidualnych 19,74% � 

6,6 tys. PLN Średnia wartość rozliczeń klienta indywidualnego na miesiąc 20% � 

1 613 867 
Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę umożliwiającą 

korzystanie z bankowości internetowej 
10,29% � 

1 034 713 Liczba aktywnych klientów MSP 6,43% � 

57 tys. PLN Średnia wartość rozliczeń klienta MSP na miesiąc 14,00% � 

23 092 tys. Liczba wyemitowanych kart debetowych 4,06% � 

78 260 mln 
PLN 

Wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych  

realizowanych kartami debetowych 
9,18% � 

223 PLN 
Średnia wartość pojedynczej transakcji wykonanej za pomocą 

karty debetowej 
-3,52% � 

8 536 tys. Liczba wyemitowanych kart kredytowych -16,71% � 

6 996 mln 
PLN 

Wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 

realizowanych kartami kredytowymi 
1,69% � 

145 PLN 
Średnia wartość pojedynczej transakcji wykonanej za pomocą 

karty kredytowej 
-1,60% � 

16 699 Liczba bankomatów 1,58% � 

                                                      
1
 Na podstawie danych ZBP i NBP, dane za I kwartał 2011 

2
 Na podstawie danych ZBP i NBP, zmiana procentowa w okresie od końca I kwartału 2010 do końca I kwartału 2011 
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2. Wstęp – o raporcie 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przedstawiamy trzecią edycję raportu obejmującego najistotniejszą 

cześć bankowości elektronicznej (bankowość internetowa i karty 

płatnicze) w Polsce.  

Na kolejnych stronach dokumentu znajdziecie Państwo szereg analiz 

związanych z liczbą użytkowników bankowości elektronicznej, ich 

aktywnością i wielkością transakcji jakich dokonują. Ponadto, w raporcie 

omówione zostały również zagadnienia związane z transakcjami kartami 

debetowymi i kredytowymi. Podsumowaliśmy I kwartał 2011 roku i 

zmiany jakie zaszły w bankowości elektronicznej na przestrzeni 

ostatnich 12 miesięcy.  

Przedstawione dane dość jednoznacznie wskazują na pozytywne 

zmiany. Dynamicznie rośnie zarówno liczba klientów mających umowy 

umożliwiające korzystanie z bankowości internetowej, jak również liczba 

aktywnych jej użytkowników.  

Mamy niewielkie zachwianie sezonowe, typowe dla I kwartału. Po okresie świątecznym zwykle 

wydajemy mniej.  Jednakże w skali 12 miesięcy obsługiwane transakcje opiewają na coraz wyższe 

kwoty. Wyraźnie wzrasta zaufanie do sektora bankowego. Wydaje się, że szereg obaw o 

bezpieczeństwo środków będący niejako efektem kryzysu, jest już za nami. Klienci są coraz bardziej 

świadomi i potrafią docenić łatwość dostępu, który oferuje im bankowość elektroniczna. Nie bez 

znaczenia są też oszczędność czasu i znacznie niższe koszty. 

Innym pozytywnym aspektem zaobserwowanym na przestrzeni całego 2010 r. jak również w I 

kwartale 2011 roku są działania sektora bankowego, w odniesieniu do kart płatniczych, a w 

szczególności kredytowych. Wpłynęło to na zmianę wielomiesięcznych tendencji śrubujących kolejne 

rekordy wyemitowanych instrumentów płatniczych wykorzystujących kredyt. Banki już od kilku 

kwartałów dokładnie badają swoich klientów pod kątem potrzeb i możliwości finansowych. Efekt jest 

łatwy do przewidzenia - liczba kart kredytowych znacznie spadła. Natomiast nadal wzrastała liczba 

kart debetowych, chociaż dynamika jest niewielka.  

W tej edycji poświęciliśmy dodatkowo miejsce na dynamicznie rozwijającą się kategorię kart 

bezstykowych, czyli prawdopodobnie najszybszego obecnie sposobu regulowania płatności w 

kwotach do 50 złotych. 

Zapraszam Państwa do lektury raportu. Będziemy wdzięczni za przekazywanie wszelkich uwag co do 

rozwijania jego kolejnych wersji. Pytania i sugestie proszę kierować na adres e-mail:martyna@zbp.pl 

 

 

Prof. Remigiusz Kaszubski,  

Dyrektor w Związku Banku Polskich 
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3. Bankowość internetowa 

3.1. Klienci indywidualni 

Wykres 1. Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę dotyczącą usług 
bankowości internetowej 

14,3 mln
15,7 mln

16,2 mln 16,5 mln

I I  kw 2010 I II  kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

 

Źródło: ZBP 

Na koniec I kwartału 2011 r. liczba klientów indywidualnych mających umowy umożliwiające dostęp do 

usług bankowości internetowej wyniosła ponad 16,5 miliona osób. W stosunku do końca I kwartału 

2010r. jest to wzrost o ponad 2,7 miliona klientów, co stanowi przyrost o ponad 19,5%. W ostatnim 

kwartale dynami wzrostu liczby klientów indywidualnych była niższa niż wcześniej i w porównaniu z 

ostatnimi trzema miesiącami 2010 roku wyniosła blisko 2%.   

Wykres 2. Liczba aktywnych klientów indywidualnych (2006-2011 w milionach osób) 

4,30
5,00

6,30

7,40 7,90
8,30

9,05 9,15 9,34

2006 2007 2008 2009 I kw 2010 II kw 2010 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

 

Źródło: ZBP 
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Liczba aktywnych klientów indywidualnych
3
 bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. 

Od końca 2006 r. do końca I kwartału 2011 r. ich liczba wzrosła o ponad 5 milionów użytkowników, 

czyli o ponad 117%. Z roku na rok populacja nowych użytkowników korzystających z możliwości jakie 

daje Internet do obsługi transakcji bankowych, jest coraz większa. Skupiając się na okresie ostatnich 

12 miesięcy między końcem I kwartału 2010, a końce I kwartału 2011 zaobserwować można wzrost 

liczby aktywnych klientów indywidualnych, o ponad 19,5%, do ponad 9,34 miliona. 

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę, że dynamiczny wzrost obserwowany jest w obu 

kategoriach, zarówno wśród klientów aktywnie jak i  potencjalnie korzystających z bankowości 

internetowej. Oznacza to, że nowi klienci są aktywni, a banki oferując w umowach elektroniczną 

obsługę transakcji nie próbują tylko poprawiać swoich statystyk, ale faktycznie odpowiednio 

rozpoznają potrzeby klientów i potrafią zachęcić do korzystania z usług przez Internet. 

Wykres 3. Udział aktywnych klientów bankowości internetowej w ogólnej liczbie klientów 
posiadających umowy umożliwiające korzystanie z usług tego typu 

9,4 mln

16,5 mln

8,3 mln

14,3 mln

9,1 mln

15,7 mln

9,2 mln

16,2 mln

II kw 2010 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

Aktywni kl ienci Kl ienci mający umowy dot. BI
 

Źródło: ZBP 

Powyższy wykres potwierdza wysoki poziom aktywności klientów, wzrasta on wprost proporcjonalnie 

do upływu czasu korzystania z internetowej formy świadczenia usług bankowych. Klienci najpierw 

oswajają się z nowym rozwiązaniem, a z biegiem czasu zaczynają coraz częściej z niego korzystać, 
zachęcając jednocześnie kolejne osoby do tej formy bankowości. W obserwowanym okresie 

odnotowano zarówno wzrost ogólnej liczby klientów indywidualnych, jak i wzrost aktywnych klientów. 

Proporcja między tymi grupami utrzymuje się na stałym poziomie, udział klientów aktywnych wynosi 

ponad 57%. Utrzymuje się ona na stałym poziomie pomimo wzrostu liczby klientów indywidualnych o 

blisko 2,2  miliona w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  

Można wnioskować, że banki lepiej dobierają ofertę do potrzeb rynkowych, a z kolei klienci 

indywidualni są bardziej świadomi i korzystają z usług, do których mają dostęp. Niewątpliwie są to 

bardzo pozytywne zjawiska, tym ważniejsze że dotyczą stosunkowo długiego, rocznego okresu 

obserwacji.  

Biorąc pod uwagę stale rozszerzający się dostęp do Internetu w dłuższej perspektywie ten wynik 

powinien nadal dynamicznie się poprawiać. Istotny wpływ może mieć rozwój mobilnych urządzeń 

zapewniających dostęp do Internetu. Niewątpliwie ważnym aspektem jest również praca wykonywana 

przez banki nad udoskonaleniem systemów i budowaniem aplikacji w coraz bardziej przyjazny i 

zrozumiały dla klientów sposób. 

                                                      
3
 aktywny Klient loguje się do usługi minimum raz w miesiącu, miarą jego aktywności jest liczba realizowanych przelewów 
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Tabela 1. Podsumowanie aktywności klientów indywidualnych 

Kategoria 
2010 2011 Zmiana  

I kw. 2010/  
I kw. 211 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. 

Liczba klientów 
indywidualnych z dostępem 
do BI 

13 821 
405 

14 323 
939 

15 688 
839 

16 200 
204 

16 519 
224 

19,52% � 

Liczba aktywnych klientów 
indywidualnych 

7 879 
217 

8 278 
271 

9 051 
196 

9 151 
034 

9 434 
848 

19,74% � 

Średnia wartość przelewu na 
jednego klienta (w PLN) 

1 120 1 180 1 343 1 348 1 432 27,86% � 

Średnia wartość rozliczeń na 
jednego klienta (w PLN) 

5 500 5 400 5 900 6 200 6 600 20% � 

Źródło: ZBP 

Powyższa tabela wskazuje kolejne pozytywne zjawiska, które można zaobserwować w zachowaniu 

klientów indywidualnych. Dynamicznemu wzrostowi liczby klientów towarzyszy wzrost średniej 

wartości przelewu, o blisko 28% w obserwowanym okresie oraz wzrost wartości rozliczeń o ponad 

20%. Oznacz to, że nie tylko coraz więcej klientów przekonuje się do korzystania z usług bankowości 

internetowej, ale obraca za jej pomocą coraz większymi kwotami. 

Tak wyraźny wzrost wymienionych wyżej statystyk wskazuje na rosnącą świadomość klientów i ich 

zaufanie do systemu bankowego. Klienci indywidualni w coraz większym stopniu doceniają korzyści 

płynące z usług bankowości internetowej, tj. przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy oraz 

dostęp do usług bez konieczności wizyty w placówce bankowej. Co więcej, klienci obsługują coraz 

większe kwoty w ramach jednorazowych transakcji, mają więc zaufanie do systemu i nie obawiają się 

o swoje środki. Warto również podkreślić, że wzrosty mają charakter stały na przestrzeni ostatnich 

kwartałów. 

 

 

 

 



Strona 8 z 18 

 

3.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) 

Wykres 4. Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości 
internetowej 

1,52 mln
1,58 mln

1,60 mln 1,61 mln

II kw 2010 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

 

Źródło: ZBP 

Na koniec I kwartału 2011 r. liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających 

możliwość korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła ponad 1,6 miliona użytkowników, co 

stanowi wzrost w porównaniu do końca I kwartału minionego roku o ponad 10%.  

Wykres 5. Liczba aktywnych klientów MSP 

425

577

892
923

972
1 014 1 033 1 024 1 035

2006 2007 2008 2009 I kw 2010 II kw 2010 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

 

Źródło: ZBP 

Mimo kwartalnych wahań od końca 2006 r. do  I kwartału 2011 r. liczba aktywnych klientów 

bankowości internetowej z sektora MSP wzrosła o ponad 600 tys. (wzrost o ponad 140%). W ostatnich 

12 miesięcy ich liczba wzrosła o ponad 60 tysięcy, co stanowi wzrost o 6,4% 
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Wykres 6. Udział aktywnych klientów bankowości internetowej w ogólnej liczbie klientów MSP 
posiadających umowy umożliwiające korzystanie z usług tego typu 

1,04 mln

1,61 mln

1,01 mln

1,52 mln

1,03 mln

1,58 mln

1,02 mln

1,60 mln

II kw 2010 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

Aktywni klienci MSP Aktywni klienci MSP mający umowy dot. BI
 

Źródło: ZBP 

Na powyższym wykresie można zauważyć, że w podobnym tempie rośnie liczba klientów MSP 

mających dostęp do bankowości internetowej jak i grupa aktywnie z niej korzystająca. Proporcja 

utrzymuje się na stałym poziomie, aktywni użytkownicy stanowią około 65% ogólnej liczby mających 

możliwość korzystania z elektronicznej obsługi rachunku bankowego. 

Pozytywnym aspektem jest stały udział aktywnych klientów pomimo dynamicznego wzrostu ogólnej 

liczby klientów. Wydaje się, że wraz ze wzrostem sektora MSP, którego przedstawiciele szczególnie 

powinni zwracać uwagę na koszty i elastyczność działania, można dalej oczekiwać wyższej 

aktywności firm w korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i odchodzenie od pieniądza 

gotówkowego. Analizując dane należy zauważyć, że sektor MSP jest bardzo szczególny. Przykładowo  

duża część wykonywanych usług jest tradycyjnie opłacana na bieżąco i formie gotówkowej (np. 

w sektorze budowlanym i wykończeniowym), obsługa elektroniczna nie jest więc w tym przypadku 

doceniana. Duże znaczenie ma też kwestia przyzwyczajeń przedsiębiorców MSP, które zmieniają się 

powoli. Prowadzone programy edukacyjne przynoszą zmiany i zauważalne jest systematyczne 

powiększanie się świadomości korzyści wynikających z korzystania z bankowości internetowej także 

wśród małych i średnich przedsiębiorców.  

Tabela 2. Podsumowanie aktywności klientów MSP 

Kategoria 
2010 2011 Zmiana  

I kw. 2010/ 
I kw. 2011 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. 

Liczba klientów MSP z 
dostępem do BI 

1 463 
302 

1 521 
971 

1 583 
599 

1 604 
812 

1 613 867 10,29% � 

Liczba aktywnych klientów 
MSP 

972 209 
1 013 
593 

1 033 
437 

1 024 
026 

1 034 713 6,43% � 

Średnia wartość przelewu na 
jednego klienta MSP (w PLN) 

3 051 3 509 3 668  3 915 3 455 13,24% � 

Średnia wartość rozliczeń na 
jednego klienta MSP (w PLN) 

50 tys. 55 tys. 56 tys. 66 tys. 57 tys. 14,0% � 

Źródło: ZBP 
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Zaprezentowane w powyższej tabeli statystyki wskazują na wzrost wszystkich wskaźników. Rośnie 

zarówno liczba klientów jak i wartość rozliczeń. To bardzo pozytywny sygnał, wskazujący na rosnącą 

aktywność sektora MSP, który jest często uznawany za barometr gospodarki. 

Średnia wartość przelewu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosła o ponad 13,24%. Może to 

świadczyć o znaczącym wzroście zaufania klientów do sektora bankowego i braku obaw o 

bezpieczeństwo środków w trakcie dokonywania transakcji. Jednakże w porównaniu do IV kwartału 

2010 roku, w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku, średnia wartość przelewów spadła o 460 

złotych. Różnica ta może wynikać z konieczności zaliczkowego regulowania podatków w grudniu oraz 

ich braku w styczniu (zaliczki za styczeń płatne są w lutym). W IV kwartale wypadają łączenie zaliczki 

za cztery miesiące, a I kwartale tylko za dwa. 

W ciągu roku dynamicznie wzrosła również średnia wartość rozliczeń, która wyniosła na koniec I 

kwartału 2011r. około 57 tysięcy PLN. Obroty użytkowników rosną o 14% w obserwowanym okresie. 

Podobnie jak w przypadku średniej wartości przelewów w porównaniu do końca IV kwartału 2010 roku 

odnotowano spadek. Wynika to m.in. z kwestii podatkowych. Pokazuje to, że przedsiębiorcy 

korzystają z bankowości internetowej do regulowania stałych zobowiązań wobec różnych instytucji. 

Dowodzi to zaufania do tej formy wnoszenia opłat.  

Przedstawiciele sektora MSP w coraz większym stopniu doceniają korzyści związane z dostępem do 

bankowości elektronicznej. Przede wszystkim dotyczą one oszczędności czasu i kosztów, znacząco 

też ułatwiają pracę, redukując do absolutnego minimum konieczność osobistego pojawiania się 

w placówkach bankowych. Dla małych i średnich przedsiębiorców, w których często właściciel jest 

również czynnym wykonawcą usług jest to bardzo istotne. Pozwala bowiem na całkowite skupienie na 

działalności operacyjnej, dzięki zaoszczędzeniu czasu i uwagi poświęcanemu wcześniej na wizyty 

w banku.  

Istotny wydaje się również wzrost zaufania do sektora bankowego. Działalność w sektorze MSP 

często związana jest z pełną, osobistą odpowiedzialnością majątkową, naturalna jest więc chęć 
utrzymania kontroli nad finansami. Coraz większa liczba klientów MSP uznaje jednak, że ma tą 

kontrolę korzystając z usług bankowości internetowej. Możliwość szybkiego dostępu w każdej chwili 

do środków finansowych zostaje doceniona.  
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4. Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

4.1. Karty płatnicze 

Wykres 7. Liczba kart debetowych (mln sztuk) 

16,9
18,3

20,5 22,0 22,2 22,2 22,6 22,8 23,1

2006 2007 2008 2009 I kw

2010

II kw

2010

III kw

2010

IV kw

2010

I kw

2011

 

Źródło: NBP 

Liczba kart debetowych w ostatnich latach systematycznie rosła. Od końca 2006 do końca I kwartału 

2011 roku liczba wyemitowanych kart wzrosła o ponad 6 milionów. Od końca 2009 roku ta tendencja 

uległa zahamowaniu. Sektor bankowy wyciągnął wnioski po kryzysie i dokonuje szczegółowej analizy 

nowych klientów, jak również posiadanych portfeli klientów. Minionych sześć kwartałów to wzrosty nie 

przekraczające 2%. 

Wykres 8. Liczba kart kredytowych (mln sztuk) 

6,4

7,8

9,4

10,9 10,3
9,6

9,1
8,9

8,5

2006 2007 2008 2009 I kw

2010

II kw

2010

III kw

2010

IV kw

2010

I kw

2011

 

Źródło: NBP 

W przypadku kart kredytowych nastąpiło wręcz odwrócenie trendu, liczba kart nie tylko przestała 

rosnąć, ale wyraźnie spadła na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów, w ciągu minionych 12 miesięcy 

o ponad 16%. Wydaje się, że liczba blisko 11 milionów kart kredytowych na koniec 2009 roku, nie 

zostanie szybko osiągnięta ponownie. Banki zareagowały na kryzys bardziej zdecydowanie. Kryteria, 

szczególnie finansowe (wspomniana już zdolność kredytowa), uległy zaostrzeniu i podlegają 
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dokładnej analizie. Banki przeglądają również posiadane do tej pory portfele kart, redukując te, które 

są nie aktywne lub rzadko wykorzystywane.  

Dokonując przeglądu redukcji i przeglądu kart banki przede wszystkim dają jasny sygnał, że 

konieczne jest spełnienie określonych kryteriów związanych z możliwościami finansowymi (zdolność 
kredytowa), aby otrzymać nową kartę kredytową. 

Wykres 9. Średnia kwartalna wartość transakcji i średnia wartość pojedynczej transakcji 
kartami debetowymi 
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Źródło: NBP 

Powyższy wykres pokazuje, że wartość transakcji kartami debetowymi w I kwartale 2011 roku 

znacząco spadła, tylko w porównaniu do IV kwartału 2010 roku o blisko 9%. Jednakże na przestrzeni 

12 ostatnich miesięcy wzrosła o ponad 4%. Można zaobserwować pewną sezonowość. Szczególnie 

IV kwartał generuje wzrost zarówno kwot średnich transakcji jak i wysokość miesięcznych obrotów na 

karcie. Wynika to m.in. z efektu okresu świątecznego, który tradycyjnie jest czasem wzmożonych 

wydatków. Z kolei I kwartał zazwyczaj przynosi najniższe wartości.  

Warto jednak zaznaczyć, że w perspektywie kilku lat wartość jednostkowej transakcji istotnie się 

zmniejszyła, co oznacza, że płacimy kartami za zakupy o coraz niższej wartości, a to jest bardzo 

pozytywny trend.  W związku z coraz większą popularnością kart zbliżeniowych, które są przede 

wszystkim dedykowane do transakcji o niższych wartościach, ta tendencja powinna ulegać dalszej 

zmianie w kierunku odnotowywania coraz większej liczby transakcji o niskich wartościach. 
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Wykres 10. Średnia kwartalna wartość transakcji i średnia wartość pojedynczej transakcji 
kartami kredytowymi 
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Źródło: NBP 

W przypadku kwartalnych wartości transakcji kartami kredytowymi zaobserwowano podobne zjawisko 

jak w przypadku kart debetowych, I kwartał 2011 roku przynosi spadki zarówno wartości obrotów jak i 

średniej wartości pojedynczej transakcji. Natomiast w skali 12 miesięcy odnotowano wzrost obrotów o 

22% i minimalny spadek średniej kwoty o 3%. Również w przypadku kart kredytowych zmiany 

wynikają z sezonowości. 

Warto zwrócić uwagę, że wskazane na wykresie wartości nie są wysokie. Możliwe są dwie 

interpretacje tego faktu. Pierwsza wskazuje, że średnie wartości nie do końca precyzyjnie pokazują 

faktyczne zjawiska. Część klientów nie korzysta bowiem z kart, co zniekształca statystyki. Druga 

interpretacja dotyczy obaw związanych z korzystaniem z kart kredytowych. Środki, z których korzysta 

klient płacąc kartą kredytową są udostępnione przez bank z wyraźnie wskazanym odroczonym 

terminem płatności i trzeba będzie je oddać (wpłacić na konto i w ten sposób oddać bankowi)  

w wyznaczonym terminie innym niż termin dokonywania zakupów. W przypadku kart debetowych 

klient wydaje swoje pieniądze uprzednio zgromadzone na rachunku. Wprawdzie posiadacz karty 

debetowej poprzez transakcje kartą ma również możliwości wykorzystania debetu w rachunku i wtedy 

funkcjonalność karty debetowej zmienia się na częściowo kredytową, ale standardowo limity debetu w 

ROR są niższe niż limity rachunków kredytowych powiązanych z kartą kredytową.  

Funkcjonalność karty kredytowej jest dedykowana dla osób zdyscyplinowanych, które potrafią 

zarządzać swoim budżetem i zobowiązaniami. Karta kredytowa jest doskonałym instrumentem do 

oszczędzania pieniędzy i korzystania z wyjątkowych okazji (przeceny), ale wymaga więcej wiedzy 

i umiejętności zarządzania niż karta debetowa (więcej na www.kartybeztajemnic.pl).  Dlatego niektórzy 

klienci  mogą mieć obawy, czy będą w stanie spłacić wcześniej poniesione wydatki. 
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Tabela 3. Podsumowanie transakcji kartami debetowymi i kredytowymi 

Kategoria 
2010 2011 Zmiana  

I kw. 2010/ 
I kw. 2011 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. 

Liczba wyemitowanych kart 
debetowych (tys.) 

22 191 22 226 22 619 22 751 23 092 4,06% � 

Łączna wartość transakcji 
kartami debetowymi (mln 
PLN) 

71 677 79 353 83 912 84 544 78 260 9,18% � 

Liczba transakcji kartami 
debetowymi (tys.) 

307 685 332 956 344 792 354 161 350 633 13,96% � 

Liczba wyemitowanych kart 
kredytowych (tys.) 

10 249 9 623 9 137 8 901 8 536 -16,71% � 

Łączna wartość transakcji 
kartami kredytowymi (mln 
PLN) 

6 879 7 218 7 523 7 595 6 996 1,69% � 

Liczba transakcji kartami 
kredytowymi (tys.) 

46 837 48 344 50 419 50 595 48 403 3,34% � 

Źródło: NBP 

Dane wskazane w powyższej tabeli wskazują wyraźny wzrost liczby transakcji zarówno kartami 

debetowymi i kredytowymi oraz równoczesny wzrost łącznej wartości wykonanych za ich pomocą 

płatności na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Obie te tendencje zachodzą pomimo zmniejszającej 

się liczby kart kredytowych i nieznacznie rosnącej liczbie kart debetowych. Część klientów, którzy 

utracili karty kredytowe korzystała z nich sporadycznie. Ponadto wpływ na wzrost ma rosnąca liczba 

punktów, w których można płacić za pomocą kart. Z drugiej strony dane pokazują, że I kwartał w 

porównaniu do IV kwartału poprzedniego roku, charakteryzuje się nieznacznie gorszymi wynikami. 

Potwierdza to wspomniane wcześniej efekty sezonowe. Przez pierwsze trzy miesiące roku Polacy 

kupują mniej i rzadziej.  

Patrząc z szerszej perspektywy statystyki wskazują bardzo pozytywne zjawiska. Przede wszystkim 

widać, że sektor bankowy wyciąga wnioski z kryzysu, dokonuje analiz możliwości finansowych i 

potrzeb swoich klientów i na bazie ich wyników decyduje, którzy klienci powinni być użytkownikami 

kart. Ponadto zwiększają się łączne wartości transakcji i liczba samych transakcji. Wskazuje to na 

coraz większe zaufanie do kart, ale i do całego systemu, dzięki któremu płatności kartami są 

obsługiwane. Wreszcie wzrosty wskaźników obrazują rosnący poziom konsumpcji, co również 
oznacza przyspieszenie gospodarcze. 
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4.2. Bankomaty 

Wykres 11. Liczba bankomatów 
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16 469 16 659 16 699

II kw 2010 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2011

 

Źródło: NBP 

Liczba bankomatów na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosła o ponad 1,5%. Na koniec I kwartału 

2010 roku urządzeń było 16439, w kolejnych kwartałach ich liczba podlegała wahaniom. Można 

zaobserwować, że rynek powoli się nasyca, dostawcy sprawdzają różne lokalizacje, niektóre okazują 

się nietrafione, stąd również okresowe spadki. W kolejnych kwartałach należy oczekiwać raczej 

niewielkich zmian. 

Tabela 4. Podsumowanie transakcji bankomatowych 

Kategoria 
2010 2011 Zmiana  

I kw. 2010/  
I kw. 2011 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. 

Liczba bankomatów 16 439 16 205 16 469 16 659 16 699 1,58% � 

Liczba wypłat gotówki z 
bankomatów (mln) 

161 172 169 170 166 3,01% � 

Wartość wypłaty gotówki z 
bankomatów (mld PLN) 

58 64 66 66 61 5,44% � 

Średnia wartość pojedynczej 
transakcji gotówkowej (PLN) 

360 371 388 388 369 2,36% � 

Źródło: NBP 

Liczba bankomatów uległa niewielkiej zmianie, natomiast wzrost liczby dokonywanych wypłat jest 

prawie dwukrotnie większy. Klienci czyściej korzystają z bankomatów, wypłacają też większe kwoty. 

Dokonywanie wypłat w bankomatach stało się właściwie powszechnym sposobem podejmowania 

gotówki, klienci przyzwyczaili się do tych urządzeń i chętnie z nich korzystają. 

Warto zwrócić uwagę na wysoką wartość pojedynczej transakcji, która jest ponad połowę wyższa niż 
pojedyncza wartość transakcji kartą kredytową. Klienci mimo coraz powszechniejszej możliwości 

regulowania płatności za pomocą kart, nadal preferują korzystanie z gotówki. Podobnie jak w 

przypadku kart zaobserwować można efekt sezonowości i słabsze wyniki w I kwartale 2011 roku. 
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5. Karty płatnicze zbliżeniowe 
 

Technologie bezgotówkowego regulowania płatności nadal rozwijają się dynamicznie. Tradycyjne 

karty debetowe i kredytowe stają standardem. Od kilku lat rozwijane są natomiast technologie 

płatności zbliżeniowej. W Polsce tego typu karty również są dostępne. Według danych szacunkowych 

na rynku polskim na koniec I kwartału 2011 roku funkcjonowało około 4,2 miliona kart zbliżeniowych. 

Transakcje zbliżeniowe są możliwe dzięki nowej technologii, która wykorzystuje umieszczony w karcie 

miniaturowy układ scalony oraz wbudowaną antenę radiową. Transakcje odbywają się bezstykowo, a 

przy płatnościach poniżej 50 zł nie jest wymagana autoryzacja ani poprzez PIN ani przez podpis 

właściciela karty. Bezstykowość oznacza, że do faktycznej realizacji transakcji wystarczy jedynie, aby 

klient zbliżył kartę do terminala. Taka forma płatności umożliwia skrócenie czasu dokonywania 

transakcji w porównaniu z dotychczas wykorzystywanymi formami płatności kartą. W zasadzie jest 

najszybszą w tej chwili znana formą realizowania płatności o niskiej wartości. 

Niestety w Polsce system napotyka na poważną barierę formalną, związaną z koniecznością 

drukowania paragonów również przy niskich wartościach transakcji. Co więcej, większość urządzeń 

rejestrujących sygnał karty nie jest bezpośrednio powiązana z kasami fiskalnymi, co powoduje, że 

sprzedawca musi dwukrotnie wpisywać kwotę transakcji, na kasie i na czytniku. Przez to efekt 

błyskawicznej transakcji jest znacznie mniejszy. Niewątpliwie jest to temat wymagający modyfikacji 

obowiązujących regulacji prawnych.  

Mimo to w bardzo szybkim tempie rośnie liczba transakcji dokonywanych przy użyciu kart 

zbliżeniowych, a co za tym idzie, wzrasta także wartość przeprowadzanych transakcji. Tempo wzrostu 

liczby i wartości transakcji zbliżeniowych jest o wiele wyższe od tradycyjnych transakcji dokonywanych 

kartami. Wysoka dynamika wynika z jednej strony z szerokich akcji promocyjnych jak i wrastającą 

liczbę punktów posiadających odpowiedni terminal. Szacuje się, że na koniec marca 2011 roku na 

rynku funkcjonowało około 20 tysięcy terminali przystosowanych do obsługi kart zbliżeniowych. 

Rozwój sieci punktów zapewne będzie nadal napędzał wzrost liczby kart i częstotliwość ich 

stosowania oraz być może wzrost obsługiwanych nimi kwot. Według szacunków na koniec I kwartału 

2011 roku wartość średniej transakcji wynosiła około 16 złotych. Jeżeli sieć terminali obsługujących 

transakcje kartami bezstykowymi rozwinie się w małych punktach typu kioski, małe sklepy, kawiarnie, 

można oczekiwać dominacji tego środka płatniczego w przedziale kwotowym do 50 złotych.  
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6. Podsumowanie 
 

Dane statystyczne dotyczące bankowości elektronicznej, w przedmiotowym raporcie obejmującej 

wyłącznie bankowość internetową i karty płatnicze, pokazują szereg pozytywnych zjawisk. Duża ich 

część jest efektem działania całego sektora bankowego. Co ciekawe nie są to medialne inicjatywy, ale 

faktycznie prowadzone projekty, niejako poza kurtyną i światłem fleszy. 

Banki stale udoskonalają swoje systemy bankowości elektronicznej, zarówno pod względem 

wizualnym jak i funkcjonalnym, poprzez dodanie nowych funkcji, których obsługa jest możliwa bez 

konieczności wizyty w placówce bankowej. Już w tej chwili polskie banki mają jedne 

z najnowocześniejszych systemów bankowości elektronicznej na świecie. Są to bowiem systemy 

stosunkowo nowe, oparte o najnowocześniejsze technologie i rozwiązania informatyczne. Coraz 

więcej klientów docenia zalety bankowości elektronicznej, systematycznie rośnie liczba osób mającej 

do niej dostęp i aktywnie z niej korzystających.  

Dynamicznie zaczynają rozwijać się w Polsce nowoczesne formy płacenia oparte o karty bezstykowe. 

Należy oczekiwać, że w kolejnych miesiącach coraz więcej banków wprowadzi je do swojej oferty. W 

ślad za tym rosnąć będzie również liczba punktów, w których można regulować płatności za ich 

pomocą.  

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie technologii biometrycznych w bankowości. W Polsce jest już 
ponad 100 bankomatów biometrycznych, prawdopodobnie już w tym roku rozpoczną działania 

oddziały banków oparte o tego typu technologię.  

Sektor bankowy podejmuje szereg działań związanych z upowszechnianiem obrotu bezgotówkowego- 

przykładem jest „Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013”- efekt 

współpracy banków, ZBP, NBP oraz innych podmiotów zainteresowanych. Program wkrótce zostanie 

przyjęty przez Radę Ministrów, stając się w ten sposób rządową mapą działań na rzecz obrotu 

bezgotówkowego.  

Publikowane przez EBC i NBP statystyki wykazują, iż Polacy stopniowo zmieniają swoje 

przyzwyczajenia płatnicze i doceniają zalety płatności elektronicznych 

Podsumowując, sektor bankowy wyciągnął wnioski z kryzysu i skupia się już na fazie wzrostu. Wdraża 

nowe technologie, rozwija elektroniczną bankowość i promuje obrót bezgotówkowy. W kolejnych 

miesiącach należy oczekiwać, że działania pro-rozwojowe będą się jeszcze bardziej nasilać.  
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7. Spis wykresów i tabel 

7.1. Spis wykresów 
Wykres 1. Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości 

internetowej 

Wykres 2. Liczba aktywnych klientów indywidualnych (2006-2011 w milionach osób) 

Wykres 3. Udział aktywnych klientów bankowości internetowej w ogólnej liczbie klientów 

posiadających umowy umożliwiające korzystanie z usług tego typu 

Wykres 4. Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości 

internetowej 

Wykres 5. Liczba aktywnych klientów MSP 

Wykres 6. Udział aktywnych klientów bankowości internetowej w ogólnej liczbie klientów MSP 

posiadających umowy umożliwiające korzystanie z usług tego typu 

Wykres 7. Liczba kart debetowych (mln sztuk) 

Wykres 8. Liczba kart kredytowych (mln sztuk) 

Wykres 9. Średnia kwartalna wartość transakcji i średnia wartość pojedynczej transakcji kartami 

debetowymi 

Wykres 10. Średnia kwartalna wartość transakcji i średnia wartość pojedynczej transakcji kartami 

kredytowymi 

Wykres 11. Liczba bankomatów 

7.2. Spis tabel 
Tabela 1. Podsumowanie aktywności klientów indywidualnych 

Tabela 2. Podsumowanie aktywności klientów MSP 

Tabela 3. Podsumowanie transakcji kartami debetowymi i kredytowymi 

Tabela 4. Podsumowanie transakcji bankomatowych 

 


