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RAPORT W LICZBACH 

Stan na  
31.12.2014 r.  

Zmiana  

IV kw. 2014/ 
III kw. 2014 

Zmiana 

IV kw. 2014/ 
IV kw. 2013 

25 120 718 
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną 
umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości inter-
netowej 

2,99%  14,91%  

13 060 508 Liczba aktywnych klientów indywidualnych 3,53%  5,25%  

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

-  20,00%  

5579 
Średnia wartośd rozliczeo aktywnego klienta indywidu-
alnego na miesiąc (w PLN) 

-2,58%  -5,35%  

2 068 169 
Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę umoż-
liwiającą korzystanie z bankowości internetowej 

0,71%  8,55%  

1 215 943 Liczba aktywnych klientów MSP 0,28%  8,90%  

18 
Średnia liczba przelewów aktywnego klienta MSP na 
miesiąc (w szt.) 

-  -  

75 748 
Średnia wartośd rozliczeo aktywnego klienta MSP na 
miesiąc (w PLN) 

8,05%  5,27%   

29 744 964 Liczba wyemitowanych kart debetowych 1,93%  5,35%  

6 041 997 Liczba wyemitowanych kart kredytowych  -0,06%  -1,49%  

25 000 000 Liczba kart zbliżeniowych (wartośd szacowana) 2,04%  25,00%  

739,10 
Liczba transakcji realizowanych kartami płatniczymi  
(w mln) 

7,11%  24,96%  

121,14 
Wartośd transakcji realizowanych kartami płatniczymi 
(w mld PLN) 

0,41%  6,61%  

20 531 Liczba bankomatów (wartośd prognozowana) 4,24%  8,77%  
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WSTĘP - O RAPORCIE 

Szanowni Paostwo, 

 

 Prezentujemy Paostwu siedemnastą edycję raportu NetB@nk - przeglądu dotyczącego tendencji na ryn-

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

 W IV kwartale 2014 po raz kolejny odnotowaliśmy znaczący wzrost zarówno liczby klientów indywidual-

nych z podpisaną umową umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej, jak i wzrost ich aktywności. 

Wśród klientów MSP obserwujemy te same zależności. Dane przekazane dot. systemów obsługiwanych przez 

Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.: Elixir, Euro Elixir oraz Express Elixir również wskazują na wzrosty (zarówno w 

liczbie jak i wartości transakcji).  

 W segmencie kart płatniczych nadal obserwujemy kontynuację długoterminowych trendów, tj. wzrost 

ogólnej liczby kart płatniczych – na co składa się istotny wzrost w liczbie kart debetowych oraz minimalny spa-

dek liczby kart kredytowych.  

 Raport trafi do Paostwa rąk tuż przed świętami Wielkanocnymi — pamiętajmy w tym czasie o bezpie-

czeostwie. 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 temat znajdziecie Paostwo pod adre-

sem: 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 IV kwartału 2014 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiają-

ce dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła ponad 25 milionów. W stosunku do III kw. 

2014 roku zanotowano wzrost o ponad 729 tys. (2,99%), zaś w stosunku do IV kw. 2013 roku wzrost 

wyniósł ponad 3,25 mln (14,91%). 

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 wzrosła w IV kw. 2014 r. o pra-

wie 450 tys. (3,53%). W ujęciu rocznym również zanotowano wzrost — liczba aktywnych klientów 

indywidualnych w stosunku do IV kw. 2013 roku wzrosła o ponad 650 tys. (5,25%). 
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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 IV kwartału 2014 roku liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają-

cych możliwośd korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła ponad 2,06 miliona, co w po-

równaniu do III kw. 2014 roku stanowi wzrost o prawie 15 tys. (0,71%). W porównaniu z IV kw. 2013 

roku wzrost liczby użytkowników wyniósł ponad 160 tys. (8,55%). 

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 około 3 tys. (0,28%) i wyniosła 1,21 miliona. Od IV kw. 2013 roku ich liczba wzrosła 

łącznie o prawie 163 tys. (8,90%). 
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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 IV kw. 2014 r. w stosunku do IV kw. 2013 r. ogólna liczba transakcji przetworzonych w sytemie 
Elixir była wyższa o ponad 24,4 mln szt. (6 proc.), a ich łączna wartośd wzrosła o blisko 43 mld zł (4 
proc.). Średnia dzienna wartośd obrotów wyniosła ponad 17 mld zł przy średniej dziennej liczbie roz-
liczonych transakcji na poziomie prawie 6,7 mln. Największą dzienną liczbę transakcji w systemie 
Elixir odnotowano w poniedziałek, 10 listopada. Tego dnia KIR rozliczył 10,8 mln komunikatów na 
kwotę prawie 16 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 rozliczanie płatności w rela-
cjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje 
w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir po-
zwala na realizację płatności w euro nawet tego samego dnia, niezależnie od tego czy zlecona płat-
nośd jest krajowa czy transgraniczna. 

W IV kw. 2014 r. łączna liczba transakcji rozliczonych w systemie Euro Elixir w stosunku do IV kw. 
2013 r. wzrosła o ok. 768 tys. szt., co oznacza dynamikę na poziomie 22 proc. W porównaniu 
z analogicznym okresem 2013 r. wartośd rozliczonych transakcji wzrosła o ponad 4 mld euro, tj. o 19 
proc. Średnia dzienna wartośd transakcji rozliczonych w systemie Euro Elixir w ostatnim kwartale 
2014 r. wyniosła 384 mln euro, co stanowi wzrost w porównaniu z IV kw. 2013 r. o 62,7 mln euro (19 
proc.). Średnia dzienna liczba transakcji w IV kw. 2014 r. wynosiła 67 tys. i w porównaniu 
z analogicznym okresem 2013 r. wzrosła o blisko 12 tys. (22 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 czerwcu 2012 r., jest pierwszym w Polsce profesjonal-
nym systemem 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 IV kw. br. w systemie Express Elixir rozliczonych zostało blisko 332 tys. przelewów natychmiasto-
wych na łączną kwotę niespełna 1,5 mld zł. Porównując analogiczne okresy z lat 2014 i 2013, dyna-
mika rozliczonych komunikatów charakteryzowała się tendencją wzrostową - liczba zrealizowanych 
transakcji wzrosła trzykrotnie w stosunku do liczby przelewów rozliczonych w IV kwartale poprzed-
niego roku, a ich wartośd ponad dwukrotnie. Od początku funkcjonowania do kooca grudnia 2014 r. 
system rozliczył blisko 1,3 mln transakcji o wartości ponad 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. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Karty płatnicze 

W IV kw. 2014 roku, w porównaniu do III kw. 2014 roku, ogólna liczba kart płatniczych wzrosła o po-
nad 550 tys. (1,58%) i wynosi już ponad 36 mln. W stosunku do IV kw. 2013 roku oznacza to wzrost 
liczby kart płatniczych o ponad 1,41 mln. (4,07%). 

Wykres 6. Łączna liczba kart płatniczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

 

Nasycenie kartami płatniczymi w Polsce wynosi obecnie około 0,92 per capita. W stosunku do po-
przedniej edycji raportu zanotowaliśmy, że dystans w liczbie kart per capita w stosunku do poziomu 
europejskiego (gdzie średnia wynosi 1,49, dane z 2013 roku) wzrósł. Zmiana wynika ze wzrostu 
wskaźnika dla Unii Europejskiej. Jednocześnie obserwowana różnica pomiędzy poziomami wskazuje, 
że długoterminowo powinniśmy w Polsce obserwowad wzrost w liczbie kart płatniczych.  
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

Karty debetowe i kredytowe 

Na wzrost ogólnej liczby wydanych kart wpływ miał, przede wszystkim, wzrost liczby kart debeto-
wych (ostatni spadek liczby kart debetowych w IV kw. 2013 r.). Podobnie jak w poprzednich kwarta-
łach notujemy spadek liczby kart kredytowych (który trwa już szósty kwartał z rzędu). 

W stosunku do poprzedniego kwartału liczba kart debetowych wzrosła o ponad 380 tys. (1,35%), w 
ujęciu rocznym o ponad 560 tys. (1,93%).  

Liczba kart kredytowych zmalała o prawie 4 tys. (0,06%). W porównaniu z IV kw. 2013 roku spadek 
wyniósł ponad 90 tys. (1,49%) 

Wykres 7. Liczba kart debetowych oraz kredytowych 

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

Transakcje kartami płatniczymi 

W IV kw. br. wzrosła, w stosunku do poprzedniego kwartału, zarówno ogólna liczba transakcji go-

tówkowych i bezgotówkowych dokonanych za pomocą kart płatniczych (o ponad 49 mln, 7,11%), jak 

i wartośd dokonanych transakcji (o 0,5 mld PLN, 0,41%).  

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 prawie 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. 
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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. 
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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 IV kw. 2014 r. są szacunkami ZBP. 

 

Szacujemy, że w IV kw. 2014 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o około 1,58% (około 500 tys. 

kart). Oznaczałoby to wzrost w stosunku do IV kw. poprzedniego roku na poziomie 25% (około 5 mln 

kart). 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, dane za IV kw. 2014 r. są szacunkami ZBP. 

 

Podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych, gwałtownie rośnie również liczba punktów usługowo-

handlowych w których można przeprowadzad transakcje zbliżeniowe. Szacujemy, że w ciągu ostat-

niego kwartału liczba ta wzrosła o 14 tys. (5,26%), zaś w ciągu roku o 110 tys. (64,71%). Udział termi-

nali zbliżeniowych w ogólnej liczbie terminali przekroczył poziom 70%. 
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

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 IV kw. 2014 roku, w stosunku do poprzedniego kwartału, liczba bankomatów wzrosła o 836 sztuk 

(4,24%). 

Wykres 12. Liczba bankomatów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba bankomatów wzrosła o 8,77% (1655 szt.). Liczba banko-

matów na milion mieszkaoców wynosi obecnie dla Polski 533. Tak jak w przypadku liczby kart per 

capita odstajemy od średniej europejskiej – wynoszącej 855(z 2013 roku). 
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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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