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Wstęp*

W Polsce nadal dominują płatności gotówkowe, chociaż następuje jednocze-
śnie zmiana proporcji wykorzystania instrumentów płatniczych. Coraz więcej 
Polaków sięga po bezgotówkowe formy rozliczeń, zwłaszcza dynamicznie rośnie 
liczba i wartość transakcji dokonywanych kartami płatniczymi.

Działania podnoszące konkurencyjność i innowacyjność systemu płatniczego 
wymagają wnikliwego zbadania kosztów i  korzyści instrumentów płatniczych. 
W niniejszej monografii autor stawia sobie za cel główny: analizę efektywności 
instrumentów płatniczych w Polsce. 

Badaniu poddany zostaje rynek płatności detalicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem rozliczeń w  fizycznych punktach handlowo-usługowych oraz 
dwóch najpopularniejszych metod płatności: gotówki i karty płatniczej. Rozwa-
żania obejmują wszystkich uczestników płatności: bank centralny, banki komer-
cyjne i  innych dostawców usług płatniczych i  infrastruktury płatniczej oraz 
konsumentów i  akceptantów (przedsiębiorców sprzedających dobra i  usługi, 
a w zamian akceptujących różne metody płatności). Problematyka efektywności 
instrumentów płatniczych wymaga koncentracji przede wszystkim na stronie 
popytowej rynku – akceptantach i  konsumentach, którzy są beneficjentami 
usług płatniczych i  ostatecznie ponoszą wszystkie koszty. 

Analiza kosztów i korzyści instrumentów płatniczych powinna być podstawą 
formułowania strategii zmian systemu płatniczego. Wprawdzie trend wspierania 
płatności bezgotówkowych jest wszechobecny, jednak nadal warto stawiać pyta-
nia o konkurencyjność gotówki w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Kontro-
wersje budzi promowanie obrotu bezgotówkowego opartego na instrumentach 
płatniczych drogich dla strony popytowej. Ponadto interesującym zagadnieniem 
jest identyfikacja praktyk deformujących sygnały cenowe przekazywane płatni-
kom, które utrwalają stan niskiej przejrzystości kosztowej instrumentów płat-
niczych, wpływając negatywnie na konkurencyjność rynku płatności. Istotnym 
elementem kosztów związanych z płatnościami kartą w  tzw. modelach cztero-

* Przedstawione w monografii analizy, opinie i wnioski są dziełem autora i nie mogą być 
traktowane jako stanowisko żadnej instytucji, z  którymi współpracował.
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stronnych jest opłata interchange. Przez lata znajdowała się ona w  Polsce na 
najwyższym poziomie spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a obecnie 
stanowi punkt centralny działań quasi samoregulacyjnych1 i od połowy 2012 r. 
także stricte regulacyjnych, których zwieńczeniem będzie prawdopodobnie usta-
wa ograniczająca od 1 lipca 2014 r. wysokość stawek interchange w Polsce.

Nie tylko w  naszym kraju, lecz także na świecie brakuje badań, w  których 
naukowo zostałby wyznaczony optymalny dla danego rynku poziom opłaty 
interchange. W prezentowanej monografii luka ta zostaje wypełniona poprzez 
aplikację do danych z  rynku polskiego jednej z  możliwych do zastosowania 
metod (preferowanej obecnie tak w  literaturze naukowej, jak i przez Komisję 
Europejską) – metody testu obojętności akceptanta (merchant indifference test, 
MIT), znanej także jako test turysty (tourist test) lub test kosztu unikniętego 
(avoided-cost test). Aplikacja tej metody do danych pierwotnych wyróżnia tę 
monografię w  skali międzynarodowej.

Zawyżone opłaty interchange prowadzą do internalizowania przez akcep-
tantów negatywnego efektu zewnętrznego konsumentów (negative externality) 
i wystąpienia tzw. zawodności, czy też niedostatku rynku (market failure). Opłaty 
akceptanta wliczone są w ceny towarów i obciążają finalnie konsumentów. Przy 
braku rabatów i  opłat dodatkowych (surcharge) wybór wydajnego kosztowo 
instrumentu płatniczego prowadzi do subsydiowania drogiej metody płatności 
(np. drogiej karty płatniczej). 

W nawiązaniu do celu głównego sformułowano następujące cele cząstkowe, 
będące jednocześnie zakładanymi rezultatami badawczymi w monografii:
1. Oszacowanie kosztów gotówki i  karty płatniczej w przekroju różnych inte-

resariuszy płatności i  różnych kategorii kosztów: koszty całkowite, stałe, 
zmienne – w  zależności od liczby i  wartości transakcji, koszty pieniężne 
i niepieniężne, koszty wewnętrzne i zewnętrzne, koszty społeczne i prywatne.

2. Określenie optymalnego poziomu opłaty interchange na podstawie testu obo-
jętności akceptanta (merchant indifference test, MIT) i elastyczności cenowej 
przedsiębiorców na opłatę akceptanta (OA, merchant service charge, MSC).

3. Zbadanie stanu wiedzy i  preferencji polskich konsumentów i  akceptantów 
w  obszarze płatności gotówkowych i  bezgotówkowych oraz ich otwartości 
na innowacje płatnicze (problematyka zwyczajów płatniczych). 

4. Określenie barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w  Polsce po stronie 
podażowej i  popytowej rynku i  ocena obecnego stopnia rozwoju rynku 
elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce ze wskazaniem wąskich 
gardeł hamujących jego dalszą ekspansję i  optymalizację. 

1 Włączając w to inicjatywę NBP obejmującą organizację „okrągłego stołu” ukonstytuowaną 
w Zespole Roboczym ds. Opłaty Interchange.
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5. Wyciągnięcie wniosków pomocnych w  tworzeniu nowych, innowacyjnych 
systemów płatności, konkurencyjnych w stosunku do istniejących systemów, 
które będą mogły przyczynić się do zwiększenia efektywności polskiego deta-
licznego systemu płatniczego. 

Podjęcie tematu kosztów instrumentów płatniczych skłania do zaadresowania 
tezy o  rocznych kosztach gotówki w  Polsce wynoszących ok. 1% PKB i  prze-
łożenia kosztów na poziom jednostkowy (pojedynczej transakcji płatniczej). 
Uwaga zostaje jednak zwrócona nie tylko na koszty gotówki, karty płatniczej 
i innych detalicznych form rozliczeń, lecz także na rentowność tych instrumen-
tów płatniczych i inne pełnione funkcje z punktu widzenia interesów instytucji 
publicznych (NBP, Ministerstwo Finansów) i prywatnych dostawców usług płat-
niczych (w tym banków komercyjnych). Badane są też korzyści instrumentów 
płatniczych po stronie konsumentów i  akceptantów.

Publikacja składa się z  czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opi-
sano obrót gotówkowy i  bezgotówkowy, zdefiniowano pojęcia oraz opisano 
teorie ekonomiczne i  modele systemów płatności niezbędne do właściwego 
zrozumienia dalszej części analizy. Zwrócono uwagę na kwestie stabilności 
i  rodzajów ryzyka systemu płatniczego, form pieniądza i  sposobów jego prze-
pływu, uczestników rozliczeń pieniężnych, nowych kategorii dostawców usług 
płatniczych (instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego), inte-
gracji europejskiego rynku płatności detalicznych. W zarysie przedstawiono 
ekonomię sieci i  miary efektywności. Odniesiono się do teorii rynków (sieci) 
dwustronnych i opłaty interchange występującej w otwartych modelach systemów 
płatności kartowych. 

W rozdziale drugim zostały przeanalizowane wskaźniki świadczące o stopniu 
rozpowszechnienia form pieniądza i użycia instrumentów płatniczych w Polsce 
na tle innych krajów europejskich. Następnie, głównie na podstawie autorskich 
badań, przedstawiono aktualne zwyczaje płatnicze konsumentów i akceptantów 
w Polsce: percepcję gotówki i kart płatniczych, bariery hamujące ekspansję sieci 
terminali płatniczych, elastyczność cenową przedsiębiorców na opłaty akcep-
tanta, efektywność czasową instrumentów płatniczych, otwartość na innowacje 
płatnicze (w tym płatności mobilne), specyfikę transakcji na odległość i nowego 
trendu handlu uniwersalnego, wykorzystanie i  efektywność kanałów dystrybu-
cji gotówki, stosunek do anonimowości w  płatnościach, wrażliwość cenową 
konsumentów, poziom uiszczanych przez nich opłat i  różnicowanie cen przez 
akceptantów. Rozdział kończy się wprowadzeniem terminu „nożyc dywergen-
cji” oraz analizą kosztów i  korzyści gotówki i  karty płatniczej z  perspektywy 
konsumentów.

W rozdziale trzecim opisano koncepcje kosztów prywatnych i  społecznych, 
a także inne kategorie kosztowe. Syntetycznie porównano wyniki przeprowadzo-
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nych na świecie badań kosztów instrumentów płatniczych. Wskazano na trudno-
ści wyceny kosztów i korzyści w praktyce. Następnie zostali przedstawieni dwaj 
interesariusze strony podażowej rynku płatności – bank centralny i banki komer-
cyjne. W przypadku banku centralnego zaprezentowano obieg gotówki w  Pol-
sce, wskazując na rolę banku centralnego i  firm obsługi gotówki. W przypadku 
banków komercyjnych skoncentrowano się na rentowości produktów płatniczych 
i zaproponowano oryginalną metodę pomiaru kosztów i przychodów opierającą 
się na tabelach opłat i prowizji oraz sprawozdaniach finansowych banków. Podjęto 
próbę oszacowania rentowności kart płatniczych w Polsce. Finalnie przedstawiono 
skutki substytucji pieniądza gotówkowego bezgotówkowym.

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań kosztów akceptacji 
gotówki i kart płatniczych w Polsce. Na podstawie danych z badania polskich 
przedsiębiorców dokonano ekonomicznej oceny istotności pozycji kosztowych, 
a  następnie przeprowadzono kalkulacje kosztów pieniężnych (związanych 
z opłatami) i niepieniężnych (czasowych) gotówki i karty płatniczej. W dalszej 
kolejności zostały wyłożone ramy teoretyczne testu obojętności akceptanta, 
który zastosowano później do danych z  rynku polskiego. Wyciągnięto wnioski 
wypływające z  analizy kosztów w  kontekście eliminacji barier rozwoju i  kon-
kurencyjności rynku płatności. W ostatniej części rozdziału zaprezentowano 
kalkulacje sumaryczne kosztów akceptantów, a także – adresując problem kosz-
tochłonności płatności detalicznych w skali makro – odniesiono się do kosztów 
banków komercyjnych i  banku centralnego oraz poziomu kosztu społecznego 
gotówki, ujmującego tych trzech uczestników płatności. Rozdziałowi czwartemu 
towarzyszy załącznik 1, w którym znalazł się słowniczek terminologii kosztowej 
z definicjami kategorii kosztowych. 

W rozdziałach drugim i czwartym w większym stopniu położono nacisk na 
konsumentów i  akceptantów (strona popytowa rynku płatności), w  rozdziale 
trzecim zaś – na banku centralnym i bankach komercyjnych (strona podażowa 
rynku płatności). 

W niniejszej monografii, oprócz powoływania się na dane z ogólnodostęp-
nych źródeł (Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny itp.) szeroko 
wykorzystano dane, materiały i wnioski z trzech projektów badawczych, w któ-
rych autor uczestniczył w  roli wykonawcy lub kierownika:
1. Analiza kosztów akceptacji gotówki i kart płatniczych w Polsce (2012), partne-

rzy projektu: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowy Bank 
Polski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik pro-
jektu badawczego: J. Górka.

2. Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, 
(2010–2011), projekt w ramach konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych 
NBP (I edycja), wykonawca: J. Górka.
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3. Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicz-
nych w Polsce, (2009–2011), projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Nr N N113 308835, wykonawca: J. Górka.
Ponadto wykorzystano rezultaty innych prac badawczych prowadzonych przez 

autora na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego NBP i w ramach współ-
pracy z Ministerstwem Finansów, Komisją Europejską i prywatnymi dostawcami 
usług płatniczych w Polsce. 

Rozważania mają charakter ekonomiczno-finansowy, jednak nie brakuje 
w  nich wątków społecznych. Prowadzą one do wyciągnięcia wniosków o  cha-
rakterze zarządczym z poziomu mikro (firmy zaangażowane w biznes płatniczy) 
i makro (rząd, bank centralny). 

Oddana właśnie do rąk Czytelników monografia wpisuje się w  tematykę 
badań nad społeczeństwem bezgotówkowym. W ostatnich latach podejmowano 
w Polsce próby stworzenia programu rozwoju obrotu bezgotówkowego, którego 
właściwe wdrożenie miało przyspieszyć proces zmiany zwyczajów płatniczych 
w  naszym kraju i  upowszechnić obrót bezgotówkowy. Idea przygotowania 
programu narodziła się w  2007 r. na forum utworzonej z  inicjatywy Związku 
Banku Polskich Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 
Od początku prac nad programem zasadniczą rolę odgrywał w nich Departa-
ment Systemu Płatniczego NBP. Aktualnie mają miejsce prace nad drugą wersją 
programu, ponieważ pierwsza nie została przyjęta jako program rządowy i nie 
powiodło się jej wprowadzenie w życie. Będąc uczestnikiem prac nad obiema 
wersjami programu, autor w pracy dyskontuje zdobytą wiedzę i doświadczenie 
do wyciągania wniosków o  charakterze zarządczym.

Publikacja, w  przeciwieństwie do poprzedniej książki autora poświęconej 
tej tematyce (2009), dotyczy przede wszystkim rynku polskiego. Nie oznacza 
to jednak, że rozważania nie są osadzone w kontekście europejskim, a nawet 
globalnym. Międzynarodowe trendy wywierają wpływ na lokalne zwyczaje płat-
nicze. Na szczeblu unijnym prowadzi się działania standaryzacyjne i  integra-
cyjne, które mają na celu ujednolicenie europejskiego rynku płatności. Polska, 
mimo (a może na skutek) zaobserwowanych po stronie popytowej rynku nożyc 
dywergencji, pozytywnie wyróżnia się na tle innych krajów.

Teza główna pracy brzmi: 
• wzrost efektywności instrumentów płatniczych w  Polsce determinowany 

jest redukcją kosztów i  wzrostem korzyści po stronie każdego uczestnika 
płatności, jednak popularyzacja instrumentów płatniczych zależy od bilansu 
kosztów i korzyści po stronie popytowej rynku płatności, czyli konsumentów 
i  akceptantów. 





R O Z D Z I A Ł  1

Zarządzanie obrotem bezgotówkowym i  gotówkowym

Zarządzanie (programowanie) rozwojem obrotu bezgotówkowego i gotów-
kowego na poziomie makro odbywa się na poziomie rządu, ministerstw, par-
lamentu i banku centralnego we współpracy z poszczególnymi interesariuszami 
rynku. Uzasadniona jest tu koncentracja na wspieraniu konkurencyjności i inno-
wacyjności rynku usług płatniczych i rozliczeniowych przy uwzględnianiu przede 
wszystkim kosztów i korzyści strony popytowej rynku – konsumentów i akcep-
tantów. 

W rozdziale przedstawiono znaczenie systemu płatniczego w  gospodarce 
i  rodzaje ryzyka towarzyszące rozliczeniom, które z  jednej strony są przed-
miotem troski nadzorców, z  drugiej zaś – przedsiębiorstw zainteresowanych 
komercyjną działalnością na rynku płatności. 

W obrocie gotówkowym i  bezgotówkowym uczestniczy wiele podmiotów. 
Zarządzając systemem płatności, trzeba brać pod uwagę specyfikę biznesu, 
która w branży o charakterze sieciowym wymaga budowania szerokiej platfor-
my współpracy w  celu osiągnięcia masy krytycznej użytkowników posługują-
cych się danym instrumentem płatniczym. Na kształt rynku płatności wywiera 
wpływ otoczenie prawno-instytucjonalne. W Unii Europejskiej podejmuje się 
próby harmonizacji prawa, która powinna ułatwić integrację rynków krajowych 
i  jednocześnie umożliwić dostawcom usług płatniczych działalność paneuro-
pejską. Duże nadzieje w  kontekście innowacyjności i  tworzenia przeciwwagi 
dla banków pokładane są w  nowych kategoriach dostawców – instytucjach 
płatniczych i  instytucjach pieniądza elektronicznego. W rozdziale analizowany 
jest ich potencjał, a  także bariery stojące przed zrównaniem ich faktycznego 
statusu z bankami w  stopniu umożliwiającym równą konkurencję.

Ponadto w tej części pracy zaprezentowano mechanizmy cenowe stosowane 
w międzynarodowych systemach kart płatniczych, które zgodnie z teorią rynków 
dwustronnych pozwalają upowszechnić instrument płatniczy, jednak równolegle 
zmniejszają przejrzystość kosztową instrumentów płatniczych i oddziałują nega-
tywnie na konkurencję między systemami płatności i wybór bardziej efektywnej 
metody płatności przez konsumentów. W rozdziale pokazano również poziom 
opłat interchange w Polsce na tle innych krajów europejskich i przypadki inge-
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rencji regulacyjnych na świecie prowadzących do ich obniżenia. W ramach roz-
ważań na temat efektywności ekonomicznej wstępnie przedstawiono podejścia 
do jej oceny w  odniesieniu do instrumentów płatniczych, które są następnie 
rozwijane, analizowane i  aplikowane w dalszych rozdziałach.

1.1. Stabilność systemu płatniczego i  finansowego

Sprawny, szybki i  bezpieczny transfer płynności (pieniądza gotówkowego 
i  bezgotówkowego) jest warunkiem sine qua non właściwego funkcjonowania 
rynków realnych i  finansowych. Dlatego system płatniczy odgrywa zasadniczą 
rolę w  każdej gospodarce. Na system płatniczy składa się obrót gotówkowy 
i bezgotówkowy. Ten drugi w coraz większym stopniu podlega dematerializacji. 
Nośnik papierowy jest systematycznie wypierany z  każdego etapu rozliczeń 
bezgotówkowych, co przyspiesza płatności i  jest korzystne kosztowo. Wbrew 
pozorom również w  obrocie gotówkowym nowoczesne technologie informa-
tyczne i  stale doskonalone procesy organizacyjne prowadzą do znacznych 
redukcji kosztów i eliminacji wąskich gardeł. Czynności optymalizacyjne przy-
noszą pozytywne skutki głównie w  domenie hurtowego obrotu gotówkowego 
w  trójkącie bank centralny – banki komercyjne – firmy obsługi gotówki (cash 
handling). 

Zgodnie z  ogólnie przyjętą definicją Banku Rozrachunków Międzynaro-
dowych (BIS) system płatniczy to: grupa instrumentów płatniczych, zestaw 
procedur bankowych oraz systemów międzybankowego transferu funduszy, 
które są wykorzystywane do zapewnienia obiegu pieniądza na danym obszarze 
geograficznym, zazwyczaj jednego kraju (NBP 2004a: 5).

System płatniczy składa się z:
• instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie transakcji (instru-

mentami takimi są: banknoty i monety oraz bezgotówkowe formy rozliczeń 
pieniężnych, w  tym m.in.: polecenie przelewu, karty płatnicze, czek rozra-
chunkowy, polecenie zapłaty);

• systemów płatności, które umożliwiają rozliczanie transakcji dokonanych za 
pomocą ww. instrumentów płatniczych.

Bezpieczeństwo systemu płatniczego jest warunkiem zachowania stabilności 
całego systemu finansowego, dlatego też często porównuje się system płat-
niczy do krwiobiegu gospodarki. Znaczenie systemu płatniczego rośnie rów-
nież z powodu dynamicznego wzrostu liczby i wartości transakcji finansowych, 
które przekładają się na poziom obrotów w systemach płatności (Szczepańska 
2007: 65). Za utrzymanie stabilności finansowej odpowiadają: bank centralny, 
instytucje nadzoru finansowego, system gwarantowania depozytów oraz rząd 
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(Sotomska-Krzysztofik i Szczepańska 2006; Zaleska i in. 2007). Niezależnie od 
roli regulatorów i  instytucji wzmacniających bezpieczeństwo środków pienięż-
nych (np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), sami dostawcy usług płatniczych, 
w tym banki, pełnią ważną funkcję w budowie zaufania do systemu płatnicze-
go. Ponadto w  transferze środków pieniężnych istotna jest cała infrastruktu-
ra techniczna oraz powiązania pomiędzy uczestnikami systemu (Senderowicz 
2003). Zakłócenia w  funkcjonowaniu systemu płatniczego mogą spowodować 
problemy związane z płynnością u poszczególnych uczestników rozliczeń i, na 
zasadzie domina, wywołać zaburzenia w  systemie finansowym jednego kraju, 
a  nawet w  skrajnie niesprzyjających okolicznościach rozlać się na inne, dając 
początek międzynarodowemu kryzysowi finansowemu. Systemy płatnicze porów-
nuje się do systemu naczyń połączonych, w którym zaburzenia z jednego rynku 
mogą przenosić się za pośrednictwem instytucji finansowych na inne (Harasim, 
w:  Harasim i  in. 2011: 15). Problematyka bezpieczeństwa finansowego kraju 
i  funkcjonowania systemu płatniczego są ze sobą nierozerwalnie związane 
(Borcuch 2009: 120). Sieć bezpieczeństwa finansowego tworzy siatka powią-
zań instytucjonalno-organizacyjnych, która, gdy działa prawidłowo, pozwala 
zapobiec wystąpieniu zaburzeń systemu rozliczeń i  pośrednictwa finansowego 
(Solarz 2005: 90).

Architektura systemu płatniczego w każdym kraju może być inna. Na krajo-
wy system płatniczy nie składa się jeden powszechny i uniwersalny mechanizm 
dokonywania płatności, obsługujący transakcje każdego rodzaju – zarówno płat-
ności hurtowe (wysokokwotowe), jak i detaliczne (niskokwotowe). W większości 
krajów działa więcej takich mechanizmów wyodrębnionych w  sposób instytu-
cjonalny i  prawny. Mechanizmy te nazywane są systemami płatności. Przez 
pojęcie systemu płatności rozumie się zatem system rozliczający w  określony 
sposób transakcje danego rodzaju, np. system rozliczeń transakcji detalicznych 
lub system rozliczeń transakcji kartami płatniczymi (NBP 2003: 5). System płat-
niczy składa się często z wielu systemów płatności (por. rys. 1). Rozróżnienie 
pomiędzy pojęciem system płatniczy a  system płatności jest słusznie zalecane 
przez polski bank centralny. W języku angielskim istnieje jedno słowo payment 
system, które mieści w sobie oba wymienione znaczenia, jednak w  języku pol-
skim warto dokonywać dystynkcji.

System płatności od strony prawnej zdefiniowany jest w dwóch ustawach – 
ustawie o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. (dalej: uup) oraz w ustawie 
o  ostateczności rozrachunku w  systemach płatności i  systemach rozrachunku 
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami z 24 sierp-
nia 2001 r. (dalej: uor). W ustawie o usługach płatniczych (art. 2, pkt 27) oznacza 
on system transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i  znormalizo-
wanych regułach i  wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, rozliczeń 
lub rozrachunku transakcji płatniczych. W ustawie o ostateczności rozrachunku  



16 ROZDZIAŁ 1

(art. 1, ust. 1) system płatności to podlegające prawu polskiemu prawne powią-
zania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, z których co najmniej jedna 
jest bankiem centralnym, bankiem komercyjnym (lub szerzej instytucją kredy-
tową), firmą inwestycyjną lub organem władzy publicznej, w  ramach których 
to powiązań obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania 
rozliczeń lub realizacji ich zleceń rozrachunku. 

System płatności pozwala na rozliczenie transakcji różnymi instrumentami 
płatniczymi. Są nimi: gotówka, karta płatnicza (debetowa, kredytowa, przed-
płacona), polecenie przelewu, polecenie zapłaty i pieniądz elektroniczny. Zgod-
nie z  definicją prawną (uup, art. 2, pkt 10) mianem instrumentu płatniczego 
określa się zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika 
i  dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane do złożenia zlecenia płatniczego. 
Przez zlecenie płatnicze (uup, art. 2, pkt 36) rozumie się oświadczenie płatnika 
lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania 
transakcji płatniczej. Z kolei transakcja płatnicza została zdefiniowana w ustawie 
o  usługach płatniczych jako zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, 
transfer lub wypłata środków pieniężnych (uup, art. 2, pkt 29). 

10 

 
Adnotacja: w krajowym systemie płatniczym może działać wiele systemów płatności. Na rysunku 
pokazano przykładową liczbę systemów płatności w trzech krajowych systemach płatniczych. 
 
Rysunek 1. System płatniczy i systemy płatności 
Źródło: NBP (2003). Rynek kart płatniczych w Polsce. Warszawa: Narodowy Bank Polski, s.  5. 
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Oprócz systemów płatności, w których przedmiotem transferu są środki pie-
niężne przekazywane zazwyczaj za jakiegoś rodzaju usługę lub produkt nabyty na 
rynku realnym, istnieją również systemy rozrachunku papierów wartościowych, 
w których następuje zamiana płynności na instrument finansowy. W systemach 
tych powszechną zasadą jest delivery versus payment, a  więc dostawa papieru 
wartościowego uwarunkowana równoczesnym dokonaniem płatności, czyli prze-
kazaniem środków pieniężnych. NBP prowadzi Rejestr Papierów Wartościowych 
(RPW), który obsługiwany jest przez dwa systemy operacyjne – system SKARB-
NET (dla bonów skarbowych) i  SEBOP (dla bonów pieniężnych). Systemy 
te są kanałem technicznym transmisji impulsów pieniężnych, służą w  ramach 
operacji otwartego rynku realizacji polityki pieniężnej i wpływają bezpośrednio 
na stabilność monetarno-finansową kraju. RPW rządzi się procedurą rozrachun-
ku brutto w  czasie rzeczywistym (Real Time Gross Settlement, RTGS). Kupno 
i  sprzedaż bonów skarbowych i  pieniężnych odbywa się w  pieniądzu banku 
centralnego utrzymywanym na rachunkach bieżących banków komercyjnych 
prowadzonych przez Departament Systemu Płatniczego NBP. Z kolei Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) prowadzi tzw. kdpw_stream, czyli 
system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 
rynku regulowanego, a także alternatywnego systemu obrotu. KDPW zapewnia 
zarówno rozrachunek wielosesyjny (kompensata zleceń w sesjach), jak i RTGS. 
Transakcje we wszystkich systemach rozrachunku papierów wartościowych roz-
liczane są w  papierach wartościowych i  środkach pieniężnych. Rozrachunek 
pieniężny odbywa się w  prowadzonych przez NBP systemach wysokokwoto-
wych (RTGS): SORBNET i TARGET2-NBP, który w styczniu 2012 r. zastąpił 
SORBNET-EURO. Potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów 
rozrachunku papierów wartościowych mogą wpłynąć destabilizująco na działanie 
systemu SORBNET, który jest rdzeniem całego systemu płatniczego w Polsce.

System SORBNET (System Obsługi Rachunków Bankowych), a od czerwca 
2013 r. jego następca SORBNET2 umożliwia przetwarzanie zleceń w  złotych 
pojedynczo w drodze odrębnej realizacji każdego zlecenia płatniczego (rozra-
chunek brutto), czyli bez wzajemnej kompensaty zleceń (rozrachunek netto) 
w czasie rzeczywistym (na bieżąco w ciągu dnia operacyjnego niezwłocznie po 
złożeniu zlecenia, a  nie w  sesjach). W ramach SORBNET-u przetwarzane są 
zlecenia międzybankowe, klientów niebankowych (za pośrednictwem banku 
prowadzącego rachunek rozliczeniowy), NBP, Krajowej Izby Rozliczeniowej 
(KIR) i KDPW.

Znaczenie systemu płatniczego w utrzymaniu stabilności finansowej wyraża 
się w konieczności stałego nadzoru pełnionego nad systemami płatności przez 
banki centralne i  inne upoważnione organy władzy państwowej (por. rozdz. 1, 
pkt 1.2). Przy ocenie sprawności i  bezpieczeństwa systemów płatności wyko-
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rzystywanymi przez NBP źródłami standardów międzynarodowych są głównie 
dwa dokumenty (NBP 2003: 13):
• Raport Komitetu ds. Systemów Płatności i  Systemów Rozrachunku przy 

Banku Rozrachunków Międzynarodowych z 2001 r. pt. „Podstawowe zasady 
dla systemowo ważnych systemów płatności” (Core Principles for Systemically 
Important Payment Systems). Raport będący rozszerzeniem zaleceń Lamfalus-
siego z  lat 90. XX w. zawiera dziesięć podstawowych zasad, które powinny 
być spełnione przez systemy płatności uznane przez krajowy bank centralny 
za systemowo ważne, a  także cztery zasady dotyczące odpowiedzialności 
i  zadań banków centralnych w odniesieniu do takich systemów.

• Raport Europejskiego Banku Centralnego z  2003 r. pt. „Standardy nad-
zoru nad detalicznymi systemami płatności w  euro” (Oversight Standards 
for Euro Retail Payment Systems). Wprowadza on m.in. podział detalicznych 
systemów płatności w  euro na systemowo ważne (Systemically Important 
Payment Systems, SIPS), ważne (Prominent Importance Payment Systems, 
PIPS) oraz pozostałe, w  przypadku których szczegółowe wymagania może 
określić krajowy bank centralny.

W Polsce pod nadzorem NBP funkcjonują następujące systemy płatności:
• systemy płatności wysokokwotowych:

– SORBNET2,
– TARGET2-NBP,

• systemy płatności detalicznych:
– ELIXIR,
– Euro ELIXIR,
– Express ELIXIR,
– BlueCash,

• systemy płatności kartowych:
– Krajowy System Rozliczeń,
– EasyPay (płatności kartowe) i  SIM EasyPay (płatności mobilne).

Systemowo ważne są nie tylko systemy wysokokwotowe, lecz także sys-
tem  płatności detalicznych ELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozli-
czeniową2. 

Detaliczny charakter systemu płatności ELIXIR odzwierciedla liczba zleceń 
(prawie 1,5 mld w  całym 2012 r., z  czego zdecydowana większość w  trybie 
uznaniowym, a  tylko 1,5% w  trybie obciążeniowym) i  średnia kwota zlecenia 
(2,5 tys. zł). Zleceń w systemie SORBNET w ciągu 2012 r. było o wiele mniej 

2 Krajowa Izba Rozliczeniowa działa od 1991 r. zgodnie z  art. 67 Prawa bankowego 
z  1997  r., a  jej udziałowcami są polskie banki.
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(3 mln), jednak przeciętnie każde na kwotę prawie 23 mln zł. Wartość zleceń 
w  2012 r. w  systemie SORBNET przekroczyła ponad 42 razy roczne PKB 
naszego kraju, natomiast wartość zleceń w systemie ELIXIR – ponad 2,3 raza. 
Te obliczenia pokazują skalę transferów pieniądza, które mają miejsce przez 
systemy płatności SORBNET (online brutto) i ELIXIR (offline netto) i dobrze 
tłumaczą, dlaczego te systemy są uznawane za systemowo ważne (zob. tab. 1). 

Tabela 1.  Statystyki porównawcze systemów płatności SORBNET i  ELIXIR 
(za 2012  r.)

Systemy 
płatności Liczba zleceń Wartość zleceń Średnie dzienne 

obroty
Średnia kwota 

zlecenia

SORBNET 3 mln 67,7 bln zł 269 mld zł 22,9 mln zł

ELIXIR 1462 mln 3,7 bln zł 15 mln zł 2,5 tys. zł

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: NBP (2013). Ocena funkcjonowania systemu płatniczego 
w  I i  II półroczu 2012 r., Warszawa: Narodowy Bank Polski, marzec.

W systemach ELIXIR (rozliczenia w złotych) i Euro ELIXIR (rozliczenia 
krajowe i  transgraniczne w  euro) odbywają się w  ciągu dnia trzy sesje rozli-
czeniowe opierające się na kompensacie wzajemnych zobowiązań i należności 
banków, po których następuje rozrachunek finalny w  systemie SORBNET. 
Większość zleceń w  systemie ELIXIR opiera się na poleceniach przelewu, 
jednak zdarzają się też zlecenia oparte na poleceniach zapłaty, czekach rozra-
chunkowych i poleceniach zapłaty w systemie GOBI (Gospodarcze Obciążenie 
Bezpośrednie). 

W 2012 r. pojawiły się na rynku polskim dwa innowacyjne systemy płatności 
– Express ELIXIR, którego operatorem jest KIR i Blue Cash, którego opera-
torem jest firma Blue Media. Pozwalają one na dokonanie przelewu w  trybie 
natychmiastowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wprawdzie ich 
funkcjonalność nie jest jeszcze pełna, ale systematycznie wzrasta, co między 
innymi przejawia się w rosnącej liczbie obsługiwanych banków oraz wzrastającej 
liczbie i wartości zleceń.

W roku 2012 wartość transakcji dokonanych kartą płatniczą wyniosła 
411  mld zł, z  czego transakcje bezgotówkowe opiewały na 120 mld zł. Mimo 
że nie są to wartości tak wysokie, jak w przypadku obrotów systemu ELIXIR, 
nie wspominając o systemie SORBNET, mają jednak duże znaczenie w polskim 
systemie finansowym ze względu na swój ścisły związek z transakcjami handlo-
wymi na rynkach realnych. Krajowy System Rozliczeń, którego operatorem jest 
firma Polcard (od 2007 r. będąca własnością międzynarodowej korporacji First 
Data), jako polski system płatności znajduje się pod bezpośrednim nadzorem 



20 ROZDZIAŁ 1

NBP. Jednakże systemy płatności Visa i MasterCard, przez które procesowana 
jest zdecydowana większość transakcji kartowych, nie podlegają bezpośrednie-
mu nadzorowi polskiego banku centralnego, ponieważ nie są zarejestrowane 
w Polsce i  świadczą usługi na podstawie jednolitego paszportu europejskiego. 
Systemy płatności kartowych EasyPay, na funkcjonowanie których otrzymała 
zgodę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, w praktyce nie przetwarzają 
żadnych transakcji. 

Systemy płatności bazują na procedurze rozliczenia i  rozrachunku. Rozli-
czenie poprzedza rozrachunek. Rozliczenie może być zdefiniowane jako pro-
ces przekazywania, uzgadniania i potwierdzania zleceń płatniczych prowadzący 
do obliczenia ostatecznej pozycji netto banków, ew. innych dostawców usług 
płatniczych (EBC 2006: 24). Natomiast rozrachunek to przekazanie płynności 
między bankiem płatnika i odbiorcy, któremu towarzyszy z reguły wcześniejsze 
obciążenie rachunku płatnika i  późniejsze uznanie rachunku odbiorcy w  ich 
bankach. Zwiększanie liczby sesji rozliczeniowych w  systemach offline netto 
oraz przechodzenie na systemy rozrachunku online brutto skutkuje zmniejsze-
niem opóźnień w transferach i redukcją wartości pieniądza w drodze. Może się 
jednak niekiedy wiązać z  koniecznością ponoszenia wyższych kosztów opera-
cyjnych systemu i wymagać nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową 
jego możliwości technicznych.

Rozrachunek odbywa się w pieniądzu banku centralnego, banków komer-
cyjnych lub ewentualnie w  pieniądzu prywatnym niebankowym (np. system 
waluty wirtualnej Bitcoin). W Polsce rozrachunek finalny pomiędzy bankami 
realizowany jest w praktyce w  systemie SORBNET. 

Problematyka zarządzania płynnością w  systemach płatności o  znaczeniu 
systemowym i  jej wpływ na stabilność finansową są szeroko omawiane w  lite-
raturze (por. np. Leinonen i Soramäki 2005; Galbiati i Soramäki 2011; Afonso 
i Shin 2011). W kontekście Polski ciekawych wniosków dostarcza badanie Grąt-
Osińskiej i Pawliszyna, w którym wykorzystano symulator systemu płatniczego 
opracowany przez bank centralny Finlandii BoF-PSS2 (2007: 61 i 65):
• banki mogłyby utrzymywać ponad dwukrotnie niższy poziom płynności 
śróddziennej (salda początkowe dnia + kredyt śróddzienny) na potrzeby 
rozrachunku niż robią to faktycznie, jednak na poziom utrzymywanej płyn-
ności banków wpływa wymóg posiadania na rachunkach w banku centralnym 
określonej wysokości rezerwy obowiązkowej;

• pojawianie się większych opóźnień dopiero przy znacznym ograniczeniu 
płynności banków świadczy o wysokiej efektywności działania systemu płat-
ności prowadzonego przez NBP.
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1.2.  Ryzyko w  systemie płatniczym  
i  nadzór nad systemem płatniczym

Rodzaje ryzyka występujące w  systemie płatniczym są ze sobą powiązane. 
Istnieje między nimi zależność przyczynowo-skutkowa. Na wzajemne relacje 
i  oddziaływanie poszczególnych rodzajów ryzyka finansowego zwraca uwagę 
m.in. innymi Górski (2009: 218). Podobnie jest w  przypadku kategorii ryzyka 
towarzyszących systemowi płatniczemu. Materializacja jednego rodzaju ryzyka 
może wywołać poważniejsze straty z tytułu innego jego rodzaju. W przypadku 
systemu płatniczego mówi się o następujących rodzajach ryzyka (NBP 2003: 7):
• płynności,
• kredytowym,
• operacyjnym,
• prawnym,
• systemowym.

Niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze ryzyko rozrachunku – zawierające 
w  sobie ryzyko płynności i  kredytowe – oraz ryzyko kontrahenta (Iwańczuk 
2011: 48–49). 

Przez ryzyko płynności rozumie się brak możliwości wywiązania się w danym 
momencie przez uczestnika systemu płatności ze swojego zobowiązania. Rodzi 
to niepożądane skutki dla przeciwnej strony (beneficjenta płatności), który miał 
prawo oczekiwać wpływu środków pieniężnych. Nie otrzymując ich, kontrahent 
płatnika może potencjalnie zostać zmuszony do poniesienia dodatkowych kosz-
tów związanych z  refinansowaniem swoich zobowiązań. 

Ryzyko kredytowe pojawia się wówczas, gdy dłużnik nie jest w stanie wypeł-
nić swojego zobowiązania płatniczego nie tylko w terminie wymagalności, lecz 
także w dłuższym okresie. Ryzyko kredytowe może prowadzić do niewypłacal-
ności dłużnika. 

Ryzyko operacyjne ma swoje źródło w  zawodności osób i  systemów infor-
matycznych, w  błędach oprogramowania, w  awariach urządzeń, w  niewystar-
czających zabezpieczeniach technicznych. Może być też związanie z działaniami 
ludzkimi, wynikającymi z  jednej strony z braku kompetencji lub nieumyślnych 
błędów personelu, z  drugiej zaś – z  umyślnych działań o  charakterze prze-
stępczym.

Ryzyko prawne wiąże się z  sytuacją, w  której niewłaściwa interpretacja 
i  zastosowanie przepisów prawnych prowadzi do realnych strat uczestników 
systemu płatniczego. 

Ryzyko systemowe, opisane w poprzednim punkcie rozdziału w kontekście 
stabilności finansowej, materializuje się wtedy, gdy niewypłacalność i brak ure-
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gulowania zobowiązań jednego z  uczestników systemu płatności o  znaczeniu 
systemowym (np. SORBNET lub ELIXIR) powoduje niezdolność do uregulo-
wania zobowiązań po stronie innych uczestników. Reakcja łańcuchowa prowadzi 
do „zarażenia” kolejnych instytucji finansowych. Pojawiają się zatory płatnicze, 
maleje zaufanie między uczestnikami rynków. Firmy zaczynają bankrutować, 
wywołując poważne perturbacje w gospodarce.

Zależności między opisanymi rodzajami ryzyka prezentuje rysunek 2.

16 

 
Rysunek 2. Wzajemne zależności między rodzajami ryzyka w systemie płatniczym 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zarządzanie ryzykiem w systemie płatniczym polega na jego ciągłym 

monitorowaniu i stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Warto pamiętać, że nie da się 
całkowicie wyeliminować ryzyka, jednak można nim świadomie zarządzać i zmniejszać 
skalę konsekwencji o charakterze systemowym. W Polsce z jednej strony nad systemami 
płatności nadzór o charakterze systemowym (oversight) sprawuje Narodowy Bank Polski. 
Z drugiej zaś – nad dostawcami usług płatniczych nadzór ostrożnościowy (typu 
supervision) sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Zarówno nadzór nad systemami płatności pełniony przez NBP, jak i nadzór 
ostrożnościowy pełniony przez KNF mają na celu zapewnienie stabilności finansowej w 
kraju, w tym sprawnego i niezakłóconego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. 
Nadzór banku centralnego tym jednak różni się od nadzoru ostrożnościowego, że polega 
na nadzorowaniu systemów, nie zaś operatorów lub uczestników systemu.  

Natomiast KNF ma prawo nadzorowania poszczególnych banków i pozostałych 
dostawców usług płatniczych (instytucji i biur usług płatniczych, spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego itp. (art. 4 ustawy o 
usługach płatniczych). KNF czuwa nad bezpieczeństwem środków pieniężnych 
konsumentów i chroni ich prawa. Kontroluje ryzyko w nadzorowanych instytucjach, 
weryfikuje wysokość utrzymywanych przez nie funduszy własnych i prowadzoną 
gospodarkę finansową. Pełni funkcje licencyjne wobec dostawców usług płatniczych. 
Jest uprawniona do audytów w siedzibie jednostki, kontroli dokumentów finansowych, 
może też nakładać dotkliwe kary finansowe (nawet do 5 mln zł).    

NBP sprawuje nadzór nad systemami płatności poprzez (NBP 2004b: 2): 
• dokonywanie oceny zasad funkcjonowania systemów płatności, 
• bieżącą współpracę z operatorami i uczestnikami systemów, 

 

Ryzyko prawne 

 

Ryzyko operacyjne 

 

Ryzyko kredytowe 
 

Ryzyko płynności 
 

Ryzyko systemowe 

Rysunek 2. Wzajemne zależności między rodzajami ryzyka w systemie płatniczym
Źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie ryzykiem w systemie płatniczym polega na jego ciągłym moni-
torowaniu i  stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Warto pamiętać, że nie 
da się całkowicie wyeliminować ryzyka, jednak można nim świadomie zarzą-
dzać i  zmniejszać skalę konsekwencji o  charakterze systemowym. W Polsce 
z  jednej strony nad systemami płatności nadzór o  charakterze systemowym 
(oversight) sprawuje Narodowy Bank Polski. Z drugiej zaś – nad dostawcami 
usług płatniczych nadzór ostrożnościowy (supervision) sprawuje Komisja Nad-
zoru Finansowego.

Zarówno nadzór nad systemami płatności pełniony przez NBP, jak i  nad-
zór ostrożnościowy pełniony przez KNF mają na celu zapewnienie stabilności 
finansowej w kraju, w tym sprawnego i niezakłóconego przeprowadzania rozli-
czeń pieniężnych. Nadzór banku centralnego tym jednak różni się od nadzoru 
ostrożnościowego, że polega na nadzorowaniu systemów, nie zaś operatorów 
lub uczestników systemu. 

Natomiast KNF ma prawo nadzorowania poszczególnych banków i  pozo-
stałych dostawców usług płatniczych (instytucji i  biur usług płatniczych, 
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spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pieniądza elektro-
nicznego  itp. (art. 4 ustawy o  usługach płatniczych). KNF czuwa nad bezpie-
czeństwem środków pieniężnych konsumentów i chroni ich prawa. Kontroluje 
ryzyko w  nadzorowanych instytucjach, weryfikuje wysokość utrzymywanych 
przez nie funduszy własnych i prowadzoną gospodarkę finansową. Pełni funkcje 
licencyjne wobec dostawców usług płatniczych. Jest uprawniona do audytów 
w  siedzibie jednostki, kontroli dokumentów finansowych, może też nakładać 
dotkliwe kary finansowe (nawet do 5 mln zł). 

NBP sprawuje nadzór nad systemami płatności poprzez (NBP 2004b: 2):
• dokonywanie oceny zasad funkcjonowania systemów płatności,
• bieżącą współpracę z operatorami i  uczestnikami systemów,
• zbieranie danych statystycznych i  informacji,
• sprawowanie funkcji inicjatora działań na rzecz rozwoju bezpiecznych i efek-

tywnych systemów płatności. 

Instrumentarium NBP w  zakresie nadzoru nad systemami płatności jest 
skromniejsze niż KNF. Wynika to jednak z charakteru nadzoru sprawowanego 
przez bank centralny. NBP nie ma prawa bezpośredniej ingerencji w działalność 
podmiotów prowadzących systemy płatności, może jednak stosować perswazję 
moralną i oświadczenia publiczne. W określonych przypadkach, np. w stosunku 
do KDPW lub KIR, posiada uprawnienia właścicielskie, ponieważ jest właści-
cielem części kapitału akcyjnego tych spółek. NBP współpracuje ściśle z KNF, 
przez co nadzór systemowy (oversight) i  nadzór ostrożnościowy (supervision) 
wzajemnie się uzupełniają. 

Ważną rolę w polskim systemie płatniczym odgrywa Rada ds. Systemu Płatni-
czego – organ opiniodawczo-doradczy Zarządu NBP. Działająca od 1998 r. Rada 
zajmuje się bieżącą analizą i oceną polskiego systemu płatniczego oraz uregu-
lowań prawnych dotyczących tego systemu. Rada spotyka się cyklicznie, cztery 
razy do roku. Stanowi forum wymiany poglądów i  koordynacji działań, na 
którym mają okazję zetknąć się różni interesariusze płatności (przedstawiciele 
administracji publicznej, banków, KIR, KDPW, organizacji płatniczych, agentów 
rozliczeniowych, akceptantów itp.). Rada wpisuje się w działalność nadzorczo-
regulacyjną w Polsce, chociaż formalnie nie posiada szerokich uprawnień. Jedną 
z ważniejszych inicjatyw, które wywarły pewien wpływ na polski system płatniczy, 
było powołanie przez Radę w drugiej połowie 2011 r. Zespołu Roboczego ds. 
Opłaty Interchange. Zespół pełnił funkcję okrągłego stołu, przy którym spotkały 
się podmioty reprezentujące różne strony rynku płatności. Miał on za zadanie 
doprowadzić do rozwiązania problemu nadmiernie wysokich opłat interchange 
w Polsce. Odbyły się cztery spotkania Zespołu, ostatnie w marcu 2012 r. i mimo 
że efekt pracy Zespołu nie przełożył się bezpośrednio na redukcję opłat, to 
jednak jego działalność należy ocenić pozytywnie.
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Zgodnie z  ustawą o  ostateczności rozrachunku w  systemach płatności 
z 2001 r. prowadzenie i zmiana zasad funkcjonowania systemu płatności wymaga 
zgody prezesa NBP. Z kolei na mocy ustawy o elektronicznych instrumentach 
płatniczych (dalej: eip) z 12 września 2002 r. prezes NBP wydaje również zgodę 
na funkcjonowanie systemów autoryzacji i rozliczeń, prowadzonych przez agen-
tów rozliczeniowych, którzy nie są bankami. Zgodnie z  art. 2 pkt 17 ustawy 
o eip systemem autoryzacji i rozliczeń są podlegające prawu polskiemu prawne 
powiązania pomiędzy agentem rozliczeniowym, akceptantami i wydawcami elek-
tronicznych instrumentów płatniczych, w  ramach których określa się wspólne 
zasady przyjmowania zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płat-
niczych i  rozliczeń z  tego tytułu.

W II kwartale 2013 r. na rynku polskim funkcjonowało 15 niebankowych 
agentów rozliczeniowych, którym zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji 
i  rozliczeń wydał prezes NBP.

W roku 2013 przy okazji planowanej nowelizacji ustawy o  usługach płat-
niczych, na skutek której zostanie m.in. uchylona ustawa o  elektronicznych 
instrumentach (część z jej przepisów będzie przeniesiona do ustawy o usługach 
płatniczych), ustawodawca podejmuje próbę eliminacji z prawa polskiego insty-
tucji systemu autoryzacji i  rozliczeń, a  także wprowadzenia terminu acquiring 
(w polskiej ustawie prawdopodobnie zostanie zachowane słowo angielskie), 
który ma się odnosić wyłącznie do czynności autoryzacyjnych z  pominięciem 
usług rozliczenia i  rozrachunku (wykonywanych w  systemach płatności). 

Nadzór nad systemami płatności, systemami autoryzacji i  rozliczeń oraz 
dostawcami usług płatniczych prowadzony przez NBP i  KNF niewątpliwie 
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego w  kraju, niemniej rodzi 
też pewne ryzyko biznesowe.

Podmioty świadczące usługi płatnicze mogą jednocześnie prowadzić syste-
my płatności i  systemy autoryzacji i  rozliczeń. Dlatego zwłaszcza rozpoczęcie 
działalności wiąże się z  koniecznością pokonania dość znacznych barier wej-
ścia, wynikających z nakazu spełnienia szeregu obowiązków formalno-prawnych 
wobec polskiego banku centralnego i urzędu nadzoru ostrożnościowego. Insty-
tucja zamierzająca rozpocząć funkcjonowanie na polskim rynku w standardowy 
sposób (nie posługując się paszportem europejskim) musi ponieść relatywnie 
wysokie koszty początkowe, a następnie operacyjne – na bieżąco sprawozdając 
ze swojej działalności, chociaż nieco w odmiennym zakresie, do dwóch instytucji 
nadzorczych. Opóźnienia w wydawaniu zezwoleń mogą utrudnić prowadzenie 
działalności. Podmioty pragnące w Polsce rozpocząć działalność w formie insty-
tucji płatniczych, nowej formie pośrednika finansowego, narzekały na wolny 
proces udzielania zezwoleń przez KNF. Po wejściu w życie ustawy o usługach 
płatniczych w październiku 2011 r. pierwsza instytucja (PayU), która uzyskała 
zezwolenie, musiała na nie czekać do listopada 2012 r. Spółka PayU była 
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jednak w  tej komfortowej sytuacji, że opóźnienie w  wydaniu zezwolenia nie 
wpływało na jej działalność, ponieważ przed wejściem w  życie ustawy o  usłu-
gach płatniczych już tę działalność prowadziła. W gorszej sytuacji znajdują się 
podmioty, które przed otrzymaniem licencji nie mogą rozpocząć działalności. 
Długa zwłoka w  wydawaniu zezwoleń, mimo stosunkowo szybko złożonych 
wniosków, wynika z  wnikliwej analizy prowadzonej przez polskiego nadzor-
cę, konieczności uzupełniania wniosków o  dodatkowe informacje i  potrzeby 
wypracowania standardów oceny.  

1.3. Formy pieniądza

Istnieją trzy formy pieniądza w ramach walut narodowych: gotówkowa, bez-
gotówkowa i elektroniczna. Ta ostatnia stanowi hybrydę dwóch głównych form 
pieniądza (Van Hove 1999; Górka 2005; Chiper 2011).

Każda z  form pieniądza stanowi źródło płynności w  transakcjach doko-
nanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Pieniądz gotówkowy w  postaci 
banknotów i monet jest jednocześnie formą pieniądza i  instrumentem płatni-
czym. Pełni funkcje tezauryzacyjne i transakcyjne. Do uruchomienia pieniądza 
bezgotówkowego (zapisu na imiennych rachunkach klientów banków i  innych 
instytucji) konieczne jest użycie instrumentu płatniczego – polecenia przelewu, 
polecenia zapłaty, karty płatniczej (debetowej, kredytowej). Modelowo pieniądz 
elektroniczny, podobnie jak gotówka, może być jednocześnie traktowany jako 
instrument płatniczy i  forma pieniądza. 

Obecnie obowiązująca w  Polsce definicja pieniądza elektronicznego po 
przeniesieniu z  prawa bankowego znajduje się w  ustawie o  elektronicznych 
instrumentach płatniczych z  dnia 12 września 2002 r. (art. 2, pkt 10) i  mówi, 
że pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpo-
wiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
• jest przechowywana elektronicznie, w  tym magnetycznie;
• jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pie-

niężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość;
• jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż 

wydający ją do dyspozycji;
• jest wyrażona w  jednostkach pieniężnych.

Po wdrożeniu do prawa polskiego drugiej dyrektywy o pieniądzu elektronicz-
nym Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. 
definicja pieniądza elektronicznego może się nieznacznie zmienić. Zgodnie 
z  art. 2, pkt 2 dyrektywy pieniądz elektroniczny oznacza wartość pieniężną 
przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, stanowiącą prawo do rosz-
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czenia wobec emitenta, która jest emitowana w  zamian za środki pieniężne 
w celu dokonywania transakcji płatniczych określonych w art. 4, pkt 5 dyrektywy 
2007/64/WE i akceptowana przez osoby fizyczne lub prawne inne niż emitent 
pieniądza elektronicznego. Pieniądz elektroniczny emitowany jest w momencie 
otrzymania środków pieniężnych według wartości nominalnej tych środków 
(wymiana 1:1, brak możliwości udzielania kredytu przy konwersji pieniądza 
gotówkowego lub bezgotówkowego na elektroniczny). Na wniosek posiadacza 
pieniądza elektronicznego emitenci pieniądza elektronicznego są zobowiązani 
umożliwiać, w  każdym czasie i  według wartości nominalnej, wykup wartości 
pieniężnej posiadanego pieniądza elektronicznego. Zgodnie z  art. 1 drugiej 
dyrektywy o  pieniądzu elektronicznym emitentem pieniądza elektronicznego 
może być: 
• instytucja kredytowa;
• instytucja pieniądza elektronicznego;
• instytucja żyra pocztowego;
• Europejski Bank Centralny i  krajowe banki centralne, jeżeli nie działają 

one w  charakterze władz monetarnych lub innych organów publicznych;
• państwa członkowskie albo ich organy regionalne lub lokalne, jeżeli nie 

działają one w  charakterze organów publicznych.

Państwa członkowskie, korzystając z tzw. opcji narodowej, mogą umożliwić 
emisję pieniądza elektronicznego także instytucjom płatniczym. Tą drogą zamie-
rza pójść polski ustawodawca, co wynika ze stanowiska Ministerstwa Finan-
sów popartego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polską Organizację 
Niebankowych Instytucji Płatności w ramach konsultacji społecznych projektu 
zmiany ustawy o usługach płatniczych (14 czerwca 2012 r.).

Powszechne użycie terminu pieniądza elektronicznego często różni się od 
użycia uzasadnionego prawnie. Potocznie za pieniądz elektroniczny uważa się 
wszystkie formy płatności, które nie angażują gotówki i  są oparte na elektro-
nicznych sieciach transferu informacji, czyli np. karty płatnicze czy przelewy 
zlecane za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej. Są autorzy, 
którzy twierdzą, że pieniądz elektroniczny nie stanowi odrębnej jakości z punktu 
widzenia systemu pieniężnego i  jako taki nie zasługuje na wyodrębnienie ze 
struktur pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego (Stosio 2002: 17). Z kolei 
inni uważają, że obecne zapisy prawne nie zatrzymają ewolucji pieniądza elek-
tronicznego, który wkrótce przekształci się w  gotówkę cyfrową. Jej powstanie 
ściśle wiąże się z  rozwojem internetu, umożliwiającego nieskrępowane prze-
pływy pieniądza w  skali całego globu. Nowa cybergotówka wcale nie musi 
posiadać cech pieniądza elektronicznego zapisanych obecnie w  europejskich 
aktach prawnych czy opracowaniach Banku Rozrachunków Międzynarodowych 
(Guttman 2003: 9–12). 
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Pieniądz w  ramach walut narodowych jest źródłem finansowania o  cha-
rakterze fiducjarnym bez pokrycia w  kruszcu lub innym towarze. Pieniądz 
gotówkowy stanowi zobowiązanie banku centralnego, pieniądz bezgotówkowy 
– banków komercyjnych i instytucji płatniczych, natomiast pieniądz elektronicz-
ny – banków komercyjnych, instytucji pieniądza elektronicznego i ewentualnie 
instytucji płatniczych. Wprawdzie zgodnie z  prawem polskim i  unijnym kata-
log emitentów jest nieco szerszy, jednak wymienione podmioty można uznać 
za trzon wydawców pieniądza (zob. rys. 3 – górna cz. rys.). Formy pieniądza 
– gotówkowa, bezgotówkowa i  elektroniczna – funkcjonują w  ramach syste-
mu rezerwy cząstkowej. Bank centralny stopą rezerwy obowiązkowej i  innymi 
instrumentami (bazowe stopy procentowe, operacje otwartego rynku i nadzór 
bezpośredni) wpływa na skalę kreacji pieniądza i  podaż pieniądza. 
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Władza monetarna nie ma możliwości sprawowania kontroli nad walutami 
prywatnymi (zob. rys. 3 – dolna cz. rys.). Mogą one funkcjonować w  świecie 
rzeczywistym (np. lokalna waluta Ithaca Hours w stanie Nowy Jork w USA lub 
lokalna waluta Bristol Pound w mieście Bristol w Wielkiej Brytanii), w interne-
cie (np. cyfrowa waluta złota e-dinar lub Pecunix) lub w grach komputerowych 
w wymyślonych światach wirtualnych (np. waluta Linden dollars w grze Second 
Life lub Gold w  grze World of Warcraft). Waluty prywatne działają w  różnym 
reżimie monetarnym – z  centralnym emitentem lub w  systemie wzajemnego 
kredytowania, w którym członkowie sami emitują pieniądz (mutual crediting). 
Systemy wzajemnego kredytowania często opierają się na wycenie czasu pracy 
i funkcjonują lokalnie (Local Exchange Trading System, LETS). Z kolei systemy 
cyfrowej waluty złotej mają zasięg globalny. Nie zawsze jednak, mimo skła-
danych obietnic ich twórców, utrzymują 100% pokrycie wyemitowanej waluty 
w  złocie (Górka 2009a: 16). 

System waluty cyfrowej Bitcoin opiera się na zdecentralizowanej sieci P2P 
(person-to-person), otwartym kodzie źródłowym i  silnej kryptografii. Mone-
ty bitcoin są „wydobywane” na wzór złota mocą obliczeniową komputerów 
(Sobiecki, w: Partycki 2012: 576–578). System z  założenia ma ograniczoną 
podaż. W maju 2013 r. w obiegu znajdowało się ok. 11 mln monet, natomiast 
plafon emisyjny ustalony zasadami systemu wynosi 21 mln. Do zalet systemu 
Bitcoin można m.in. zaliczyć: niezależność waluty od wpływu władz państwowych 
(monetarnych i fiskalnych), brak konieczności korzystania z systemów płatności 
(do przesyłania i  posługiwania się Bitmonetami wystarczy oprogramowanie 
i dostęp do internetu), globalny zasięg, bardzo niskie koszty transakcyjne (koszty 
prądu i utrzymania łącza internetowego, które i  tak są ponoszone przez użyt-
kowników), wysoką anonimowość transakcji, niemożność podwójnego wydania 
tych samych bitmonet, nieodwracalność transakcji, ściśle określone zasady kre-
acji pieniądza, wysokie bezpieczeństwo transakcji zapewnione zaawansowaną 
kryptografią. Część wymienionych zalet może być jednocześnie postrzegana 
jako wady. Ponadto, zasady działania systemu są na tyle skomplikowane, że 
bez specjalistycznej wiedzy trudno jest je zrozumieć. Elektroniczne portfele 
przechowujące monety są podatne na ataki hakerskie, co nie tyle wiąże się ze 
słabością zabezpieczeń systemu, ile z ryzykiem operacyjnym wynikającym z błę-
dów użytkowników. System Bitcoin dzięki swojej anonimowości i  globalnemu 
zasięgowi pozwala na płatności za transakcje niezgodne z  prawem. Wreszcie, 
waluta Bitcoin jest wymienialna dwustronnie na wiele walut narodowych (w tym 
PLN), jednak jej kurs podlega znacznym wahaniom i  jest obiektem spekula-
cji. Zgodnie z  danymi Mt.Gox, największej platformy wymiany Bitcoin, cena 
jednej bitmonety w styczniu 2013 r. kształtowała się na poziomie 13 USD, by 
w  kwietniu 2013 r. osiągnąć maksimum 266 USD. W tzw. czarną środę kurs 
Bitcoin spadł do 50 USD. W maju br. kurs tej alternatywnej waluty ponow-
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nie wynosił ok. 125 USD. Po przemnożeniu przez liczbę wydobytych monet 
otrzymujemy wartość waluty Bitcoin w obiegu na poziomie ok. 1,4 mld USD.  

Efektywność walut prywatnych jako instrumentów płatniczych wyraża się 
w  ich cechach, takich jak: anonimowość transakcji, nieodwoływalność i  szyb-
kość transakcji, postrzegana wiarygodność emitenta (przy braku centralnego 
emitenta – postrzegana wiarygodność sposobu kreacji pieniądza). Ważnym 
elementem są też koszty wewnętrzne systemu. Przykładem systemu o skrajnie 
niskich kosztach wewnętrznych, sprowadzających się po stronie biernych użyt-
kowników do konieczności posiadania dostępu internetowego, jest opisywany 
wyżej system waluty alternatywnej Bitcoin. Wprawdzie samo „wydobywanie” 
monet pochłania moc obliczeniową, za którą płaci się w  oficjalnych walutach 
(konieczność zainwestowania w  wydajne procesory i  karty graficzne), ale jest 
opłacalne w  kategoriach wartości wymiennej Bitmonet na waluty narodowe. 
Przy wymianie walutowej od użytkowników mogą być pobierane pewne opłaty.

Problemem wszystkich walut alternatywnych są: 
• ograniczona akceptowalność (niski efekt sieci) i  trudności związane z osią-

gnięciem masy krytycznej;
• przy dwustronnej wymienialności na waluty narodowe – zazwyczaj wysokie 

fluktuacje kursowe;
• stabilność systemu i  zaufanie, które ściśle wiąże się z oceną wiarygodności 

emitentów (o ile tacy występują) lub zasad emisji pieniądza.

Wartość waluty prywatnej, podobnie jak instrumentu płatniczego opartego 
na walucie narodowej, wyraża się w  liczbie jego użytkowników. Dopiero sys-
temy o  wysokim usieciowieniu (czy to w  skali lokalnej, czy globalnej) oferują 
wartość użytkową, dzięki której funkcjonują.

W listopadzie 2012 r. Europejski Bank Centralny opublikował raport poświę-
cony walutom prywatnym (EBC 2012). We wnioskach EBC stwierdza m.in., że 
na obecnym etapie rozwoju waluty prywatne nie stanowią zagrożenia dla polityki 
monetarnej prowadzonej przez banki centralne ze względu na swój ograniczony 
zasięg i  niską liczbę użytkowników. EBC klasyfikuje waluty prywatne wg ich 
wymienialności na waluty oficjalne (3 kategorie: brak wymienialności, jednokie-
runkowa wymienialność i dwukierunkowa wymienialność). EBC podkreśla, że 
waluty prywatne nie powinny być mylone z pieniądzem elektronicznym, który 
stanowi część oficjalnego systemu pieniężnego. Pieniądz elektroniczny podlega 
regulacjom i mogą go emitować jedynie podmioty uprawnione. 

Pieniądz elektroniczny jest wartością przedpłaconą, która, oprócz funk-
cjonowania w  pasywach emitenta, powinna być zapisana na danym nośniku 
informacji (np. pamięć telefonu komórkowego lub innego urządzenia przeno-
śnego), oferować autoryzację offline i służyć płatnościom w otwartym systemie 
podmiotów. Modelowo poprzez oderwanie cyrkulacji pieniądza elektronicznego 
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w  warstwie informacyjnej od warstwy pieniądza bezgotówkowego (depozyto-
wego, wkładowego) zapewniona byłaby anonimowość transakcji, jej szybkość 
i  niska kosztochłonność wewnętrzna (Zieliński, w: Zadora i  Zieliński 2012: 
67). W praktyce anonimowość transakcji bywa ograniczona, ponieważ emi-
tenci pieniądza elektronicznego często identyfikują użytkowników, chcąc nie 
być posądzonym o  kolizję z  przepisami o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i  finansowaniu terroryzmu.

Przedpłacona natura pieniądza elektronicznego bywa obecnie jego wadą. 
Okazuje się bowiem, czego przykładem jest Polska, że użytkownicy niechętnie 
zasilają elektroniczne portmonetki (zob. doświadczenia spółek mPay i SkyCash). 
Dlatego kwestia tzw. źródła pieniądza staje się newralgiczna. Sięga się zatem 
po sprawdzone instrumenty płatnicze – karty międzynarodowych organizacji 
płatniczych, które pozornie rozwiązują problem łatwego pozyskania płynności, 
ale petryfikują status quo, to znaczy strukturę opłat wewnętrznych, która deter-
minuje kosztochłonność systemu dla użytkowników końcowych, a jest oderwana 
od kosztochłonności wewnętrznej – zasobów koniecznych do przeprowadzenia 
transakcji. Ponadto, transakcje odbywające się bezpośrednio w ciężar karty nie 
prowadzą do powstania pieniądza elektronicznego.  

 

1.4. Bezgotówkowy i  gotówkowy obieg pieniądza

Przez obrót bezgotówkowy należy rozumieć rozliczenia, które opierają się na 
pieniądzu bezgotówkowym lub elektronicznym. Użycie gotówki na jakimkolwiek 
etapie rozliczenia oznacza, że mamy do czynienia z obrotem gotówkowym.

Zarówno w  obrocie bezgotówkowym, jak i  gotówkowym rośnie znaczenie 
technologii informatycznych i  telekomunikacyjnych (Information & Communi-
cation Technology, ICT), procesy są automatyzowane i  wymagają mniejszego 
zaangażowania czynnika pracy ludzkiej. Wydawałoby się, że ten proces jest 
naturalny w obrocie bezgotówkowym, natomiast niekoniecznie w obrocie gotów-
kowym. Okazuje się jednak, że w obrocie gotówkowym wprowadzane są coraz 
doskonalsze maszyny służące do obróbki gotówki (w tym również na pozio-
mie detalicznym – np. recyklery), a dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu 
optymalizuje się logistykę i transport znaków pieniężnych oraz zmniejsza stany 
gotówki w bankach.

Obieg gotówkowy można podzielić na hurtowy i detaliczny. Hurtowe prze-
pływy i zarządzanie gotówką odbywają się pomiędzy bankiem centralnym a ban-
kami komercyjnymi (ew. innymi instytucjami kredytowymi – np. spółdzielczymi 
kasami oszczędnościowo-kredytowymi), które w  większości korzystają z  usług 
firm profesjonalnie trudniących się obróbką gotówki (cash handling). W obiegu 
detalicznym gotówka przekazywana jest podmiotom, które zgłaszają na nią 
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zapotrzebowanie, cyrkuluje przechodząc z rąk do rąk (transfery ekwiwalentne 
– handel i zakupy oraz nieekwiwalentne – np. darowizny w rodzinie), a następ-
nie wraca do systemu bankowego, gdzie jej autentyczność i  stopień zużycia 
podlegają weryfikacji. 

Obieg gotówkowy ma postać zamkniętej pętli i  przypomina obecnie sys-
tem obrotu pieniądza depozytowego/żyrowego, z  tą różnicą, że w  przypadku 
obiegu gotówkowego występują materialne znaki pieniężne. Są one przejścio-
wym medium papierowym, którego użycie doprowadza do transferu między 
kontem bankowym płatnika i beneficjenta płatności (Leinonen 2008: 128; zob 
też rys. 4). Na tej podstawie wyprowadza się wniosek, że ograniczenie krąże-
nia gotówki i zastąpienie płatności gotówkowych transferami elektronicznymi 
mogłoby przynieść znaczne oszczędności kosztowe. Nie trzeba by ponosić wielu 
kosztów związanych z  uzupełnianiem ATM-ów (Automated Teller Machine, 
bankomat), kas banków, z  ręcznym przeliczaniem znaków pieniężnych, ich 
transportem itp. 
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*  W procesie płatności gotówkowych na odległość może występować pośrednik – np. Poczta Polska. 
Zazwyczaj gotówkę przy odbiorze towaru konsument przekazuje listonoszowi lub kurierowi.

Rysunek 4. Schemat obrotu gotówkowego
Źródło: opracowanie własne.
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Jedna wypłata z  bankomatu przy użyciu karty płatniczej zawiera bardzo 
podobne lub nawet te same podprocesy, które towarzyszą kartowej płatności 
bezgotówkowej. Ponieważ jednak służy przeciętnie kilku transakcjom gotów-
kowym, to może się zdarzyć, że poniżej pewnej kwoty płatności gotówkowe 
stają się tańsze od kartowych bezgotówkowych. Punkty przełamania w  swo-
ich badaniach oszacowały banki centralne Belgii (2005) i Holandii (2004). Te 
wartości progowe zależą od kosztów ATM-ów, kosztów płatności kartowych 
w  bankach oraz kosztów akceptantów i  konsumentów związanych z  kartami 
oraz gotówką. Przypuszcza się, że wraz z  postępem technicznym będą rosnąć 
koszty banknotów i monet wymagające zarówno czynności manualnych i przez 
to większej pracy ludzkiej, jak i  stosowania urządzeń zabezpieczających (bez-
pieczne walizki, multisejfy, śluzy transferowe) i  rozwiązań informatycznych 
(oprogramowanie), natomiast koszty kart będą spadać (tańsze zabezpieczenia 
fizyczne, mniejszy nakład pracy ludzkiej). Dlatego punkty przełamania mię-
dzy kartami a  gotówką powinny się obniżać (Leinonen 2008: 129). Taki tok 
rozumowania jest właściwy, o  ile infrastruktura techniczna i  instytucjonalna, 
wspierające bezgotówkowy obrót kartowy, nie są nadmiernie rozbudowywane 
i nie generują wysokich kosztów. 

Warto pamiętać, że dany system płatności kartowych, mimo niskich kosz-
tów wewnętrznych, niekoniecznie musi przynosić korzyści stronie popytowej 
(akceptantom i  konsumentom). Przy braku przejrzystości kosztowej systemu 
płatności kartowych, mono- lub oligopolizacji rynku dostawców i odpowiednich 
strategiach cenowych przez nich stosowanych może funkcjonować drogi system, 
jak było i  jest obecnie w  Polsce. Rodzimy rynek płatności kartowych zdomi-
nowany jest przez dwa drogie systemy płatności funkcjonujące w tzw. modelu 
czterostronnym.

Instrumenty płatnicze są dobrem sieciowym, mają wartość dopiero wtedy, 
kiedy posługuje się nimi wielu użytkowników, a  akceptują liczni sprzedawcy. 
Zatem trudne jest wejście na rynek nowego rozwiązania, nawet jeśli jest wydaj-
niejsze kosztowo. Nowe rozwiązanie charakteryzuje bowiem niski efekt sieci 
(Varian 2003; Shy 2011).

Zasadniczo obrót bezgotówkowy tym różni się od obrotu gotówkowego, że 
obciążenie rachunku płatnika i uznanie rachunku odbiorcy nie wymagają użycia 
medium pośredniczącego, czyli banknotów i monet. W procesie transferu pienią-
dza uczestniczy wiele różnych podmiotów, które w systemach płatności odgrywają 
zróżnicowane role (zob. rys. 5). W Polsce rozrachunek finalny między bankami 
odbywa się w  pieniądzu banku centralnego i  przeprowadzany jest w  systemie 
RTGS (SORBNET). Przekazanie płynności pomiędzy rachunkami bankowymi 
płatnika i odbiorcy odbywa się na zasadzie mechanizmu uznaniowego (inicjo-
wanego przez płatnika) lub mechanizmu obciążeniowego (inicjowanego przez 
odbiorcę). Typowym instrumentem płatniczym rozliczanym w trybie uznaniowym 
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Rysunek 5. Schemat obrotu bezgotówkowego 
Źródło: opracowanie własne. 
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jest polecenie przelewu, natomiast tryb obciążeniowy charakteryzuje polecenie 
zapłaty. Przyjmuje się, że również płatność kartą odbywa się w  trybie obcią-
żeniowym na zasadzie zlecenia wydanego za zgodą posiadacza karty przez 
akceptanta (Bleyen i  in. 2010). W systemie płatności kartowych, oprócz ban-
ków konsumenta i akceptanta, istotną funkcję pełni agent rozliczeniowy, który 
nie zawsze jest bankiem. W Polsce największy agent rozliczeniowy Polcard, 
będący spółką córką międzynarodowej korporacji First Data, jest podmiotem 
niebankowym. Aktualnie Polcard posiada licencję KNF i funkcjonuje w formie 
instytucji płatniczej. Agent rozliczeniowy zapewnia pełną obsługę transakcji 
dokonywanych przy użyciu kart. Z detalistami podpisuje umowę o przyjmowanie 
płatności kartą płatniczą, instaluje terminal i  zapewnia autoryzację transakcji, 
a  następnie jej rozliczenie. Agent rozliczeniowy prowadzi system autoryza-
cji i  rozliczeń (por.  rozdz. 1, pkt 1.2). W maju 2013 r. zgodę Prezesa NBP 
na prowadzenie systemu autoryzacji i  rozliczeń miało ok. 20 niebankowych 
i bankowych podmiotów: Bank BPH, Bank Handlowy, PKO BP, Bank Polskiej 
Spółdzielczości, BZ WBK, BluePay CashBill, eService, Credit Agricole, Dotpay, 
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eCard, Elavon, First Data, Krajowa Izba Rozliczeniowa, mPay, PayPro, PayTel, 
PayU, Raiffeisen Polbank, SkyCash oraz Sygma Banque (za: NBP).

W płatnościach na odległość specyficznym pośrednikiem są integratorzy 
płatności elektronicznych, którzy w  e-sklepach umożliwiają przeprowadzenie 
transakcji zakupu przy użyciu różnych metod płatności – kartą, e-przelewem, 
płatnością gotówką przy odbiorze itp. Integratorzy utrzymują relacje z bankami, 
organizacjami płatniczymi i sklepami internetowymi. W Polsce aktywnymi inte-
gratorami są: Dotpay, eCard, PayU (dawne Płatności.pl), PayPal, Przelewy24. 
Również inne podmioty (np. First Data) próbują rozwinąć tę gałąź działalności. 
Większość integratorów posiada zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu 
autoryzacji i rozliczeń. Wyjątkami są PayPal, który działa na zasadzie paszportu 
europejskiego i Przelewy24. 

Do systemów płatności rozliczających transakcje bezgotówkowe kartami 
płatniczymi w Polsce należą (por. rozdz. 1, pkt 1.1):
• Krajowy System Rozliczeń (KSR), prowadzony przez PolCard (First Data), 
• Global Clearing Management System (GCMS), prowadzony przez organizację 

MasterCard,
• VISA Polish National Net Settlement System (VPNNSS), prowadzony przez 

organizację VISA Inc. 

Wszystkie systemy płatności kartowych rozliczają transakcje opierając się na 
wielostronnej kompensacie należności i  zobowiązań w  banku rozliczeniowym 
(rolę tę odgrywa głównie jeden bank komercyjny w  Polsce, który zlecenia do 
rozrachunku przekazuje do systemu SORBNET). Zanim środki z transakcji tra-
fią na rachunek akceptanta (sprzedawcy) w jego banku, mija zazwyczaj 2–3 dni. 

Rozpowszechnienie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego zależy od popu-
larności form rozliczeń, zwłaszcza w  rozliczeniach z  udziałem konsumentów 
w  realnej sferze gospodarki.

Na ogół płatnicy i odbiorcy występują w roli wierzycieli i dłużników. Gotówka 
jest obecnie rozpowszechniona przede wszystkich w  segmentach C2C i  C2B, 
w których stroną inicjującą płatność jest konsument (zob. tab. 2). Zmniejszenie 
roli gotówki w tych segmentach wpłynie na inne segmenty płatności w Polsce, 
w których już teraz przeważa obrót bezgotówkowy. 

W obrocie bezgotówkowym uczestniczy wiele podmiotów. Tradycyjnie banki 
prowadzące rachunki rozliczeniowe konsumentów i przedsiębiorstw były głównymi 
dostawcami usług płatniczych. Jednak ta sytuacja może się zmienić, ponieważ 
w celu pobudzenia konkurencji na rynku płatności dyrektywą o usługach płatni-
czych 2007/64/WE (PSD) i drugą dyrektywą o pieniądzu elektronicznym 2009/110/
WE (uchylającą pierwszą dyrektywę o  pieniądzu elektronicznym 2000/46/WE) 
wprowadzono nowe kategorie podmiotów, które mają stanowić przeciwwagę dla 
banków – instytucje płatnicze i  instytucje pieniądza elektronicznego. 
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Tabela 2. Rodzaje płatności wg stron rozliczeń pieniężnych

Wierzyciele
konsumenci przedsiębiorstwa instytucje publiczne

D
łu

żn
ic

y

konsumenci

C2C 
(np. pożyczki, 

darowizny, zapłata 
za usługę, dobro na 
aukcjach internet)

C2B
(np. płatności 

w  sklepie, płatności 
masowe, spłaty 

kredytów, składki 
ubezpieczeniowe)

C2G
(np. płatności 

podatkowe, płatności 
składek ZUS)

przedsiębiorstwa
B2C

(np. wynagrodzenia 
za pracę)

B2B
(np. zapłata za 
dobra i  usługi, 

inne rozliczenia 
między podmiotami 

gospodarczymi)

B2G
(np. płatności 

podatkowe, płatności 
składek ZUS)

instytucje 
publiczne

G2C 
(np. emerytury, 
renty, zasiłki)

G2B
(np. zwroty 

podatków, zapłata 
za dobra i  usługi, 

dotacje)

G2G
(np. płatności 

z budżetu państwa 
dla jednostek 
budżetowych)

Adnotacja: C – Consumer, B – Business, G – Government. 

Źródło:  J. Górka (2009a). Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych. Warszawa: 
CeDeWu, s. 58; A. Tochmański (2006). Strategia rozwoju systemu płatniczego i  obrotu 
bezgotówkowego w Polsce. Materiały z Forum Obrotu Bezgotówkowego, kwiecień.

Są one uprawnione do świadczenia usług płatniczych wymienionych w art. 3 
ustawy o usługach płatniczych, w tym prowadzenia rachunków płatniczych będą-
cych analogicznym produktem do bankowych rachunków bieżących. Rachunki 
płatnicze instytucji niebankowych będą jednak mogły spełniać funkcje w podob-
nym zakresie, co rachunki bankowe dopiero wówczas, gdy status instytucji 
płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego zostanie faktycznie zrównany 
ze statusem banków. Na drodze stoją liczne bariery mentalne i  systemowe, 
wśród tych ostatnich np.: brak możliwości przyznania NRB (Numeru Rachunku 
Bankowego) nowym dostawcom usług płatniczych lub niechęć banków central-
nych do prowadzenia im rachunków bieżących i umożliwienia dostępu na zasa-
dzie uczestnika bezpośredniego do systemów płatności wysokokwotowych. To 
powoduje, że instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego zawsze 
są zdane na pośrednictwo banków, które są równocześnie ich konkurentami. 
Ponadto z faktu, że NBP nie przyznaje wyróżnika NRB nowym niebankowym 
dostawcom usług płatniczych wynika, iż nie mogą one przydzielać NRB swoim 
klientom. 
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1.5. Integracja europejskiego rynku płatności detalicznych

Polska od 2004 r. jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Działania 
integracyjne i harmonizacyjne podejmowane na szczeblu unijnym mają bezpo-
średni wpływ na nasz kraj. Dotyczy to także płatności detalicznych. Jednolity 
rynek wewnętrzny UE, zapewniający swobodny przepływ towarów, usług, pracy 
i kapitału, musi opierać się na zintegrowanym rynku płatności. Dyrektywy unij-
ne wymagają przeniesienia na grunt prawa członkowskiego, natomiast rozpo-
rządzenia stosuje się bezpośrednio, obowiązują natychmiast po ogłoszeniu na 
obszarze całej UE i nie wymagają implementacji.

Do najważniejszych aktów unijnych regulujących sferę płatności należą:
• dyrektywa o  usługach płatniczych Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 

2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. (Payment Services Directive, PSD);
• druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym PE i Rady UE 2009/110/WE 

z dnia 16 września 2009 r. (Electronic Money Directive II, EMD II);
• rozporządzenie PE i  Rady WE nr 924/2009 z  dnia 16 września 2009 r. 

w  sprawie płatności transgranicznych w Unii;
• rozporządzenie PE i Rady UE nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustana-

wiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu 
i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 
(zwane powszechnie SEPA end-date regulation).    

Na rok 2013 zapowiedziano rewizję dyrektywy o usługach płatniczych. Ponad-
to społecznym konsultacjom poddawany jest projekt dyrektywy w sprawie pod-
stawowego rachunku płatniczego (Payment Account Directive). 

Polska transponuje przepisy dyrektyw: o usługach płatniczych i o pieniądzu 
elektronicznym ustawą o  usługach płatniczych i  jej nowelizacjami. Zgodnie 
z  celami dyrektyw unijnych, oprócz harmonizacji ram prawnych wykonywania 
usług płatniczych i  emisji pieniądza elektronicznego, w UE powinno nastąpić 
zwiększenie konkurencji na rynku dostawców usług płatniczych poprzez likwi-
dację barier dostępu do rynku dla nowych podmiotów (Harasim, w: Harasim 
i  in. 2011:  61). Dyrektywy mają charakter prokonsumencki, precyzyjnie okre-
ślają prawa i obowiązki dostawców i odbiorców usług płatniczych. Zasadą jest 
domniemanie niewinności konsumentów. Na dostawcy usług płatniczych spoczy-
wa ciężar dowodu. W przypadku niewłaściwego użycia instrumentu płatniczego 
odpowiedzialność użytkownika usługi jest ograniczona do 150 euro. Ponadto 
dostawcę objęto obowiązkiem wyczerpującego informowania klienta o wszelkich 
pobieranych opłatach, maksymalnym czasie świadczenia usługi płatniczej, o kur-
sie walutowym zastosowanym przy danej transakcji płatniczej (jeżeli wiąże się 
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z przeliczaniem waluty). Katalog dostawców usług płatniczych jest zamknięty. 
Pokrywa się w dużym stopniu z katalogiem podmiotów uprawnionych do emisji 
pieniądza elektronicznego (por. rozdz. 1, pkt 1.3), a także obejmuje instytucje 
płatnicze. Porównanie instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektroniczne-
go zawarto w tabeli 3. W wierszach od drugiego do ósmego znalazły się usługi 
płatnicze, które dostawcy mogą wykonywać zgodnie z art. 3 ustawy o usługach 
płatniczych (katalog usług płatniczych). Polska ustawa w  art. 4. jednoznacz-
nie określa, kto może być dostawcą usług płatniczych. Wśród nich są, oprócz 
instytucji płatniczych, m.in.: banki, SKOK-i, organy administracji publicznej, 
instytucje pieniądza elektronicznego i biura usług płatniczych. Te ostatnie mogą 
być prowadzone nie tylko przez osoby prawne, lecz także przez osoby fizyczne. 
Biuro usług płatniczych (zwane potocznie okienkiem kasowym) może świadczyć 
wyłącznie usługę transferu pieniężnego. W Polsce płatności masowe są często 
uiszczane w gotówce, stąd popularność biur usług płatniczych, których w maju 
2013 r. było zarejestrowanych prawie 1200. Biuro usług płatniczych nie musi 
posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności, ale podlega obowiązkowej 
rejestracji w bazie danych KNF. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych 
z  poprzednich dwunastu miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych, 
w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, 
nie może przekraczać kwoty 500 tys. euro miesięcznie. Jeżeli ta kwota zostanie 
przekroczona, biuro usług płatniczych musi przekształcić się w krajową instytucję 
płatniczą. Na koniec maja 2013 r. funkcjonowało w Polsce 11 krajowych insty-
tucji płatniczych, którym KNF wydało zezwolenie na prowadzenie działalności. 

Porównanie instytucji płatniczej i  instytucji pieniądza elektronicznego wg 
różnych kategorii dowodzi, że nie ma między nimi istotnych różnic, oprócz 
wymaganego poziomu kapitału założycielskiego i ewentualnie uprawnienia do 
emisji pieniądza elektronicznego. Wszystko jednak wskazuje na to, że w Polsce 
także instytucja płatnicza będzie mogła go wydawać. 

Teoretycznie wg ustawy nowi dostawcy usług w  obszarze działalności płat-
niczej są podmiotami równoprawnymi z  bankami. W praktyce ich pozycja 
konkurencyjna jest o  wiele słabsza, także ze względu na bariery systemowe, 
które utrudniają prowadzenie rachunków płatniczych w pełnej funkcjonalności 
(zob. ostatnie akapity rozdz. 1, pkt 1.4). Nowi dostawy usług płatniczych nie 
muszą wprawdzie konkurować z bankami na tej płaszczyźnie, mogą oferować 
inne usługi, jednak wydaje się, że zasadniczo bariera ta zmniejsza ich możli-
wości. W  przypadku próby popularyzacji własnych instrumentów płatniczych 
borykają się dodatkowo z problemem masy krytycznej i niskiego usieciowienia 
(por.  rozdz. 1, pkt 1.6). Instytucja płatnicza i  instytucja pieniądza elektro-
nicznego powinny jednak budować swój bilans poprzez zaciąganie zobowiązań 
i  finansowanie długiem. Wtedy w pełni stają się pośrednikiem finansowym. 
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Projekt Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area, 
SEPA) koordynowany przez Europejską Radę ds. Płatności (European Pay-
ments Council, EPC) i aktywnie wspierany przez Komisję Europejską, Parla-
ment Europejski oraz Europejski Bank Centralny ma przyspieszyć integrację 
paneuropejskiego rynku płatności detalicznych. SEPA obejmuje płatności 
w  euro wszystkich krajów UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwe-
gii i Szwajcarii. Idea SEPA urzeczywistni się wówczas, gdy z punktu widzenia 
płatników – konsumentów, przedsiębiorców, administracji publicznej i  innych 
podmiotów – wszystkie płatności w  euro będą odbywały się na tych samych 
zasadach, a  geograficzna lokalizacja płatnika nie będzie miała znaczenia. 
Płatnik dokonujący transakcji w  euro będzie w  stanie korzystać z  jednego 
rachunku bankowego i  jednego zestawu instrumentów płatniczych w  ramach 
całego SEPA. W płatnościach znikną granice państwowe. Nie będzie różnic 
w  szybkości, bezpieczeństwie i  kosztach usług płatniczych z  punktu widzenia 
podmiotów strony popytowej rynku płatności, natomiast wspólne instrumenty 
płatnicze, infrastruktura, standardy techniczne i ramy prawne umożliwią paneu-
ropejską działalność dostawcom usług płatniczych (Borcuch 2009: 105–110; 
Iwańczuk 2011: 96–100). 

Zarówno SEPA, jak i  integracja płatności detalicznych wprowadzana prze-
pisami dyrektyw unijnych koncentrują się na rozwijaniu płatności bezgotówko-
wych. Celem SEPA jest bowiem budowa elektronicznego ekosystemu płatności 
eliminującego całkowicie medium papierowe, który zapewniałby automatyczne 
i  bezpośrednie przetwarzanie transakcji między stronami (end-to-end Straight 
Through Processing, STP). W projekcie SEPA harmonizacji podlegają trzy 
instrumenty płatnicze:
• polecenie przelewu SEPA (SEPA credit transfer),
• polecenie zapłaty SEPA (SEPA direct debit),
• karty płatnicze SEPA (SEPA cards).

Naturalnym uzupełnieniem SEPA są inne usługi takie np., jak elektro-
niczne fakturowanie (e-invoicing) lub pieniądz elektroniczny. W roku 2010 
EPC, wychodząc naprzeciw wymogom rynku, zaczęła opracowywać wytyczne 
w zakresie płatności mobilnych (SEPA mobile). Paradoksalnie, mimo że celem 
SEPA jest eliminacja gotówki, EPC w  porozumieniu z  Europejskim Bankiem 
Centralnym i  Komisją Europejską przygotowuje również zbiory zasad i  reko-
mendacje związane z  hurtowym zarządzaniem gotówką – projekt Jednolitego 
Obszaru Gotówki Euro (Single Euro Cash Area, SECA). Celem SECA jest 
optymalizacja procesów przetwarzania gotówki euro poprzez wprowadzenie 
wspólnych standardów, usunięcie barier prawnych i  usprawnienie współpracy 
między bankami centralnymi, bankami komercyjnymi i profesjonalnymi firmami 
obsługi gotówki w  całej strefie euro.
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W Polsce koordynatorem prac nad SEPA w  ramach SEPA Forum Polska 
jest Związek Banków Polskich.

Projekt SEPA i zmiany wprowadzane przepisami dyrektywy o usługach płat-
niczych są opłacalne dla rynku. Według badań, na które powołuje się Komisja 
Europejska, pełna migracja na system SEPA w  przypadku poleceń przele-
wu, poleceń zapłaty i  kart płatniczych mogłaby w  ciągu sześciu lat przynieść 
bezpośrednie i  pośrednie korzyści w  kwocie ponad 300 mld euro (KE 2012: 
3–4). Korzyści finansowe mają być przede wszystkim udziałem konsumentów, 
przedsiębiorstw i  akceptantów, którzy będą ponosić niższe opłaty transakcyj-
ne i  realizować szybsze i  bezpieczniejsze płatności. Jednakże dostosowanie 
do regulacji i działania standaryzacyjne wymagają nakładów finansowych, a te 
w większości spoczywają na barkach banków europejskich. Banki wprawdzie też 
mogą stać się beneficjentami SEPA, ponieważ zyskają dostęp do coraz częściej 
wybierających elektroniczne metody rozliczeń klientów na całym jednolitym 
obszarze płatności i prawdopodobnie będą w stanie obniżyć koszty operacyjne 
transakcji, jednak równocześnie zmniejszą się im możliwości realizowania przy-
chodów na dotychczasowych produktach w związku z większą konkurencją na 
rynku i eliminacją zyskownych praktyk (m.in. przychody z pieniądza w drodze, 
z pakietowania produktów, z opłat wewnętrznych, np. interchange). Koszty ban-
ków wynikające z przejścia na standardy SEPA szacowane są w zależności od 
badań na od kilku do kilkudziesięciu miliardów euro (Górka 2009: 194–196, 
Harasim, w: Harasim i in. 2011: 117). To częściowo tłumaczy, dlaczego projekt 
SEPA podlega ciągłym opóźnieniom. Również regulatorzy nie są zadowoleni 
z szybkości migracji na instrumenty płatnicze SEPA (zob. wskaźniki ilustrujące 
dotychczasowe tempo migracji w  tab. 4).

Z tego powodu wprowadzono rozporządzenie PE i  Rady UE nr  260/2012 
z  dnia 14  marca 2012  r. (tzw. SEPA end-date regulation), w  którym zostały 
określone daty obligatoryjnego przejścia z  krajowych schematów płatności na 
schematy płatności SEPA. Z dniem 1 lutego 2014 r. powinno nastąpić pełne 
zastąpienie krajowych poleceń przelewu i  zapłaty odpowiednikami SEPA 
w  strefie euro. Datą graniczną dla krajów spoza Eurolandu jest 31 paździer-
nika 2016 r. Z dniem 1 listopada 2012 r. zostały zakazane opłaty interchange 
od transgranicznego polecenia zapłaty, a  z dniem 1 lutego 2017 r. nie będą 
zgodne z  prawem opłaty interchange od krajowego polecenia zapłaty w  euro. 
Do 1 lutego 2016 r. nastąpi też całkowita rezygnacja z  kodu BIC. Jedynym 
stosowanym kodem identyfikacyjnym będzie IBAN. Rozporządzenie 260/2012 
znosi też wprowadzony rozporządzeniem 924/2009 próg 50 tys. euro wartości 
transakcji, do którego opłaty za płatności krajowe i transgraniczne powinny być 
takie same. W Polsce widać efekty rozporządzeń unijnych. Opłaty za polecenia 
przelewu SEPA inkasowane od konsumentów i  przedsiębiorców są znacznie 
niższe niż opłaty za polecenia przelewu w  walutach obcych (w tym w  euro) 
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Tabela 4. Cechy instrumentów płatniczych SEPA

Polecenie przelewu SEPA Polecenie zapłaty SEPA Karty płatnicze SEPA

pełne pokrycie rynku (wszy-
scy klienci banków)

pełne pokrycie rynku (wszyscy 
klienci banków)

pełne pokrycie rynku (wszyscy 
klienci banków)

IBAN i  BIC jako numery 
identyfikacyjne (od lutego 
2016 r. tylko IBAN)

IBAN i  BIC jako numery 
identyfikacyjne (od lutego 
2016 r. tylko IBAN)

posiadacze karty będą mogli 
płacić jedną kartą w całej stre-
fie euro (chyba że akceptant 
nie przyjmuje danej marki)

transfer pełnej kwoty trans-
akcji, prowizje naliczane 
oddzielnie, brak limitów 
kwoty transakcji

jednolite zasady dla powta-
rzalnych i  jednokrotnych 
poleceń zapłaty

akceptanci będą mogli przyj-
mować karty SEPA na jednym 
terminalu

czas realizacji płatności D+1

konsument ma do 8 tygodni 
(a nawet 13 miesięcy) na 
odwołanie zrealizowanego 
polecenia zapłaty 

firmy procesujące transakcje 
kartami będą mogły konkuro-
wać na obszarze całej strefy 
euro

techniczny standard komuni-
katu ISO 20022 XML

techniczny standard komuni-
katu ISO 20022 XML

karty, terminale, bankomaty 
muszą być przystosowane do 
standardu EMV

migracja do polecenia prze-
lewu SEPA: na marzec 
2013 r. 40% wszystkich pole-
ceń przelewu w euro

migracja do polecenia zapłaty 
SEPA: na marzec 2013 r. 2% 
wszystkich poleceń zapłaty 
w euro

migracja do standardu EMV: 
na czerwiec 2012 r. 82% 
transakcji w  POS kartami 
w  standardzie EMV (Chip 
+ PIN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC.

w innym standardzie i nie różnią się wysokością w zależności od zasięgu prze-
lewu (krajowy/transgraniczny). 

Komisja Europejska, dążąc do bezpośredniego zaadresowania ważnych pro-
blemów stojących na drodze integracji europejskiego rynku płatności detalicz-
nych, zainicjowała konsultacje społeczne poprzez publikację 11 stycznia 2012 r. 
Zielonej Księgi W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizo-
wanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych (KE 2012). Konsultacje objęły szeroki krąg interesariuszy – nie 
tylko struktury rządowe, współpracujące z  KE w  ramach Komitetu Płatności 
(Payments Committee), i nie tylko Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płat-
ności reprezentujących różne strony rynku i wspierających Komisję w przygoto-
wywaniu aktów prawnych i inicjatyw w zakresie systemów płatniczych (Payment 
Systems Market Expert Group, PSMEG), lecz także wszystkie zainteresowane 
podmioty z  Unii Europejskiej. Do Komisji wpłynęło ponad 300 pisemnych 
odpowiedzi na Zieloną Księgę (treści odpowiedzi i  raport podsumowujący 
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zamieszczone na stronach KE), co należy uznać za satysfakcjonujący respons, 
jak na tego typu złożoną materię.

W Zielonej Księdze wskazano na kluczowe obszary problemowe, a  w ich 
ramach na konkretne kwestie:
• fragmentację rynków krajowych i dostęp do rynku nowych dostawców usług 

płatniczych (kwestie: wielostronne opłaty interchange, autoryzacja transgra-
niczna, łączenie marek, rozdzielenie systemu zarządzania systemem kart od 
systemu przetwarzania transakcji, dostęp do systemów rozrachunków, dostęp 
do środków na rachunkach płatniczych, zależność od transakcji kartami 
płatniczymi); 

• przejrzystość i poziom cen usług płatniczych (kwestie: ujednolicanie opłat, 
zasada honorowania wszystkich kart, stosowanie rabatów i  narzutów przy 
płatnościach instrumentami płatniczymi);

• standaryzację techniczną (kart płatniczych, e- i m-płatności);
• interoperacyjność pomiędzy dostawcami usług płatniczych oraz bezpieczeń-

stwo i ochrona danych w płatnościach;
• zarządzanie projektem SEPA i  działaniami paneuropejskimi w  dziedzinie 

płatności kartowych, elektronicznych i mobilnych (w tym kwestię przeniesie-
nia kompetencji z Europejskiej Rady ds. Płatności na Radę SEPA, złożoną 
z  szerszego grona przedstawicieli uczestników rynku, a nie tylko banków).

Wąskie gardła rozwoju płatności zaadresowane przez KE w Zielonej Księdze 
bezpośrednio wpływają na efektywność płatności, poszczególnych instrumentów 
płatniczych i  działających w  tle systemów płatności3. 

1.6. Ekonomia sieci i  efektywność instrumentów płatniczych

Instrumenty płatnicze są doskonałym przykładem dobra sieciowego. Jego 
użyteczność wzrasta, gdy posługuje się nim wiele podmiotów (Katz, Shapiro 
1985: 424). W przypadku rynku płatności istnieją dwie charakterystyczne grupy 
użytkowników po stronie popytowej – konsumenci i akceptanci. W celu spopu-
laryzowania nowej metody płatności, trzeba umiejętnie uporać się z problemem 
jajka i kury (chicken-and-egg deadlock), zwanym inaczej problemem masy kry-
tycznej (Mas i Radcliffe 2011). Sprzedawcy nie są skłonni ponieść ewentualnych 
inwestycji początkowych i rozpocząć akceptacji nowego instrumentu płatnicze-
go, dopóki nie będzie wystarczającej liczby konsumentów wyrażających chęć 
płatności przy jego użyciu, natomiast konsumenci uzależniają swoją decyzję 

3 Szersza analiza zagadnień problemowych z Zielonej Księgi została przeprowadzona m.in. 
w pozycji: Górka 2012a.
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od szerokości sieci akceptacyjnej. Instrument płatniczy ma wartość wówczas, 
gdy na danym obszarze lub w  środowisku internetowym posługuje się nim 
odpowiednio liczna grupa użytkowników. W modelach sieciowych użyteczność 
dobra mierzy się następująco (Van Hove 1999: 144):

  a + b(n), (1.1)

gdzie:
a – wartość wewnętrzna, wartość dobra w  izolacji,
b(n) – korzyść sieci (rosnąca funkcja liczby użytkowników n).

W praktyce gospodarczej, konsumenci często muszą opierać się na ocze-
kiwaniach, zwłaszcza w  przypadku nowych i  nierozpowszechnionych metod 
płatności. Dlatego korzyść sieci można zapisać jako:

 b(no), (1.2) 

gdzie:
no – oczekiwana liczba użytkowników.

Jeżeli koszt (cenę) dobra sieciowego, w tym przypadku instrumentu płatnicze-
go, oznaczymy jako p, to decyzja o przystąpieniu do sieci będzie pozytywna, gdy:

 a + b(no) – p ≥ 0 (1.3)

lub gdy a = 0

 b(no) – p ≥ 0. (1.4)

W przypadku konkurencyjnych instrumentów płatniczych, które wchodzą 
na rynek w  podobnym czasie, konsument często wybiera sieć oferującą mu 
większą nadwyżkę:

  a1 + b(no)1 – p1 > a2 + b(no)2 – p2 (1.5)

lub gdy a1 i  a2 = 0
  

  b(no)1 – p1 > b(no)2 – p2. (1.6)

W modelu zakłada się, że wartość instrumentu płatniczego w  izolacji (a) 
jest równa zero. Natomiast w rzeczywistości gospodarczej, przy instrumentach 
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płatniczych o określonym stopniu rozpowszechnienia (np. gotówka i karty róż-
nych organizacji płatniczych), występuje często sytuacja, w  której racjonalny 
konsument ma do dyspozycji kilka instrumentów płatniczych i wybiera ten, który 
w danych okolicznościach w jego opinii lepiej spełnia swoje funkcje. Na wybór 
konsumenta wpływa wiele czynników. Może to być czynnik cenowy (ponoszona 
opłata transakcyjna), lecz obecnie, ze względu na stosowane konwencje ceno-
we, nie odgrywa ona zasadniczej roli. Natomiast brane są pod uwagę czynniki 
pozacenowe (postrzegane bezpieczeństwo, wygoda, szybkość transakcji itp.). 

W przypadku nowych instrumentów dopiero po osiągnięciu przez system 
płatności określonej wielkości (liczby użytkowników i  w efekcie liczby trans-
akcji), jego twórcy i dostawcy zwracają się poniesione nakłady i zaczyna reali-
zować dochód. Efekty sieciowe mają charakter popytowy i  są funkcją liczby 
płatników i akceptantów. Z kolei efekty skali mają charakter podażowy. Wraz 
ze wzrostem liczby transakcji spada ich koszt całkowity, bowiem koszt stały 
systemu (infrastruktury, zarządu itp.) rozkłada się na większą liczbę transakcji. 
Oba efekty często występują równolegle (więcej: Górka 2009a: 169–175). 

Punkt masy krytycznej oznacza taką liczbę użytkowników, po osiągnięciu 
której efekt sieci jest na tyle duży, że rekompensuje cenę płaconą za usłu-
gę płatniczą. W sferze płatności masa krytyczna oznacza relatywnie wysoką 
liczbę użytkowników i  konieczność osiągnięcia wysokiego stopnia penetracji 
rynku przez dostawcę usługi. Musi on przekonać zarówno konsumentów, jak 
i akceptantów do takiego posługiwania się nowym instrumentem płatniczym, by 
zbudować niezbędny fundament do dalszego rozwoju. Wydaje się, że obecnie, 
aby odnieść sukces na tym rynku, konieczne jest tworzenie aliansów pomiędzy 
różnymi podmiotami (bankami, niebankowymi dostawcami usług płatniczych, 
akceptantami, operatorami GSM itp.). Praktycznego znaczenia nabiera termin 
kooperacja w warunkach konkurencji (co-opetition). 

Racjonalny konsument maksymalizuje własną użyteczność. Użyteczność 
dobra sieciowego zależy w szczególności od liczby użytkowników – rzeczywistej 
lub oczekiwanej. W przypadku nowego instrumentu płatniczego oczekiwana 
liczba użytkowników ma decydujące znaczenie. Dostawca może starać się kształ-
tować oczekiwania konsumentów co do wielkości sieci. Pomagają mu w  tym: 
• siła marki i wspierających ją instytucji,
• cena,
• umiejętna promocja (PR, reklama itp.),
• moda,
• ewentualnie wewnętrzne lub dodatkowe cechy produktu płatniczego. 

Dla normalnych dóbr krzywe popytu są malejące. Dla dóbr sieciowych krzy-
wa popytu przy spełnionych oczekiwaniach (the fulfilled expectations demand 
curve) przybiera kształt odwróconej litery U. Dzieje się tak, ponieważ gotowość 
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zapłacenia określonej ceny w  pewnym przedziale rośnie wraz z  oczekiwaną 
liczbą sprzedanych/użytkowanych produktów. Jeżeli na rynku płatności dostawcy 
nowego instrumentu płatniczego uda się odpowiednio ukształtować oczekiwania 
użytkowników co do wielkości sieci, w tym liczby punktów akceptujących trans-
akcje nowym instrumentem płatniczym, to bardzo prawdopodobne, że oczeki-
wane wielkości przeistoczą się w  rzeczywiste (n oczekiwane = n rzeczywiste). 
Dla rynku płatności charakterystyczne są trzy punkty równowagi (por. rys. 6). 
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Krzywa popytu jest rosnąca, w  pewnym momencie zaczyna jednak maleć 
ze względu na wkraczających na rynek konsumentów o  niższej gotowości do 
zapłacenia określonej ceny. W przedstawionym przypadku modelowym przy 
doskonale elastycznej podaży, można wyznaczyć trzy punkty równowagi (ekwi-
libria). Punkt równowagi oznaczony literą A stanowi punkt masy krytycznej 
i jest niestabilny. Jeżeli dostawca nowego instrumentu płatniczego nie przekona 
do niego odpowiedniej liczby użytkowników, wówczas system czeka porażka 
(punkt równowagi B). Nawet ci, którzy zaczęli się posługiwać nowym instrumen-
tem płatniczym, zaprzestaną jego użycia. Natomiast jeżeli uda się przekroczyć 
punkt A, wówczas na rynku pojawia się sprzężenie zwrotne i następuje reakcja 
łańcuchowa. Pozytywny efekt sieci zostaje zwielokrotniony, dołączają bowiem 
kolejne jednostki, które zwiększają użyteczność instrumentu płatniczego dla 
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dotychczasowych jednostek, a  także swoją własną. Rynek dąży do stabilnego 
ekwilibrium C (Varian 2003: 32–33). Przekroczeniu punktu A zwykle towarzyszy 
osiągnięcie przez dostawcę nowego instrumentu płatniczego progu rentowności. 
Zaczyna on realizować zyski, które szybko rosną, gdy dalszemu zwiększeniu 
ulega rozmiar sieci i  liczba transakcji. 

Efektywność ekonomiczną zazwyczaj mierzy się poprzez porównanie nakła-
dów czynników wytwórczych z  wynikiem produkcji. Można maksymalizować 
wynik produkcji przy danych zasobach lub otrzymać dany wynik produkcji, mini-
malizując zasoby. Wyróżnia się różne typy efektywności – np. alokacyjną lub 
efektywność „x” (Leibenstein 1966). W przypadku teorii rynków kapitałowych 
mówi się o efektywności informacyjnej. Wprowadzając do analizy efektywności 
ekonomicznej rachunek kosztów i korzyści z punktu widzenia różnych podmiotów 
(np. banków, akceptantów, konsumentów) w większym stopniu należy posługiwać 
się kryteriami efektywności Pareta i Kaldora-Hicksa (Acocella 1998). Jeżeli na 
skutek wprowadzenia jakiegoś rozwiązania sytuacja wszystkich podmiotów się 
polepszy, mamy do czynienia ze wzrostem efektywności w sensie Pareta (i  jed-
nocześnie Kaldora-Hicksa). Jeżeli zaś ogółem sytuacja podmiotów polepszy 
się, ale niekoniecznie nastąpi poprawa sytuacji każdego podmiotu, mamy do 
czynienia ze wzrostem efektywności w sensie Kaldora-Hicksa, ale już nie Pareta.

Rynek instrumentów płatniczych jest specyficzny. Koszty instrumentów płat-
niczych nie są czytelnie komunikowane płatnikom (por. rozdz. 1, pkt 1.7). Brak 
przejrzystości kosztowej instrumentów płatniczych uniemożliwia lub znacznie 
ogranicza konkurencję cenową między systemami płatności. Również ocena 
efektywności instrumentów płatniczych staje się w  takich warunkach trudna, 
ponieważ nie ma zbieżności pomiędzy kosztami i korzyściami podmiotów z cyklu 
płatności. Z perspektywy konsumentów należy ujmować pozycje, które wymy-
kają się łatwemu przeliczeniu na wartości pieniężne (cechy typu: anonimowość, 
łatwość użycia, wygoda itp.), przez co porównania efektywności instrumentów 
płatniczych stają się problematyczne.

Przyjęło się mierzyć efektywność instrumentów płatniczych przez pryzmat 
kosztu społecznego lub kosztu społecznego netto (zob. szerzej: rozdz. 3). Ten 
pierwszy odnosi się do pomiaru kosztów zasobów pracy i  kapitału włożonych 
w produkcję płatności danym instrumentem płatniczych (np. gotówką lub kartą 
płatniczą), optymalnie ujmując wszystkich interesariuszy (bank centralny, banki 
komercyjne, poddostawców, akceptantów i konsumentów). Ten drugi (koszt spo-
łeczny netto) oprócz kosztów bierze pod uwagę korzyści. Korzyściami z punktu 
widzenia banków i  innych dostawców usług płatniczych są przychody (Garcia-
Swartz i  in. 2006; Simes i  in. 2006). Dostawcy usług zwracają zatem uwagę na 
rentowność produktów płatniczych, czyli instrumentów płatniczych.

Podejście koszty – korzyści (cost-benefit approach) tradycyjnie stosuje się do 
oceny efektywności projektów inwestycyjnych (Kasiewicz i Rogowski 2009: 60). 
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W analizie dąży się do sprowadzenia wszystkich pozycji kosztów i  korzyści 
o charakterze społeczno-ekonomicznym do wymiaru pieniężnego. Owa zasada 
napotyka ograniczenia, gdy ocena pewnych pozycji ma wymiar sądów warto-
ściujących. Tak jest też w  przypadku instrumentów płatniczych, przy których 
zwłaszcza od strony konsumentów porównuje się takie cechy instrumentów 
płatniczych, jak wygoda, bezpieczeństwo, zaufanie, łatwość użycia. Niełatwo 
je wycenić, a  także ich percepcja w  oczach jednostek jest różna4. Poza tym 
nastręcza dużych trudności choćby ujęcie w  wartościach pieniężnych opisy-
wanych powyżej efektów sieci związanych z  bazą akceptacyjną instrumentu 
płatniczego i  grupą jego użytkowników. 

Wprawdzie instrumenty płatnicze mogą być w określonych okolicznościach 
komplementarne5, jednak cechuje je silniejszy efekt substytucji. Jednocześnie 
wyborowi instrumentu płatniczego towarzyszy quid pro quo, ponieważ instru-
menty płatnicze mają różne atrybuty. Konsument, chcąc być bardziej anoni-
mowym, wybiera gotówkę, jednak może stracić np. na braku zwrotu z  tytułu 
moneyback (o ile jego bank oferuje mu taką usługę przy płatności kartą).

W literaturze ekonomicznej liczni naukowcy podkreślali zalety zwiększenia 
przejrzystości kosztowej poprzez pokazanie konsumentom kosztów gotówki, 
karty płatniczej i  innych metod płatności (cost-based pricing), wychodząc ze 
słusznego założenia, że bodźce cenowe w  największym stopniu oddziałują na 
wybór metody płatności. De Grauwe i  in. (2006: 17) proponowali, by opła-
ty odzwierciedlały leżące u ich podstaw koszty, niekoniecznie nawet w  pełni 
doprowadzając do pokrycia tych kosztów, ale oddając właściwie proporcje:

 p1/p2 = c1/c2 → p1/c1 = p2/c2, (1.7)

gdzie: 
p1 i  p2 – cena instrumentów płatniczych 1 i 2 (np. gotówki i karty płatniczej),
c1 i  c2 – koszt instrumentów płatniczych 1 i 2 (np. gotówki i karty płatniczej).

Praktyka jednak pokazuje, że z urzeczywistnieniem kosztów płatności wiąże 
się kilka trudności. Jednym jest właściwa ich kwantyfikacja, drugim – sposób 
komunikowania kosztów konsumentom poprzez ceny, czyli opłaty. Modelowo 
w duchu tego podejścia konsument powinien ponosić bezpośrednie opłaty trans-
akcyjne związane z płatnością kartą, a w przypadku gotówki uiszczać prowizje 
za wypłaty i  wpłaty gotówki. Obecna konwencja cenowa bazująca na teorii 

4 Por. rozdz. 2 i  rozdz. 3, pkt 3.4 niniejszej publikacji oraz krytykę oceny efektywności 
instrumentów płatniczych wg kosztu społecznego netto w badaniach: Garcia-Swartz i in. 
2006; Simes i  in. 2006, przeprowadzoną w: Górka 2012d: 310–314.

5 Por. wyniki estymacji dwuwymiarowego modelu Poissona na danych zebranych w badaniu 
konsumenckim: Polasik i  in. 2012a: 69–70.
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rynków dwustronnych ukrywa jednak część kosztów (por. rozdz. 1, pkt 1.7). 
Dlatego pokazanie ich konsumentom wiąże się z  umożliwieniem stosowania 
przez akceptantów rabatów i  opłat dodatkowych przy płatnościach różnymi 
instrumentami płatniczymi i eliminację takich praktyk, jak ujednolicanie opłat 
(blending) i  konieczność honorowania wszystkich kart (honour-all-cards). 

Nie wszyscy zwolennicy urzeczywistnienia kosztów instrumentów płatniczych 
mają tę samą receptę na uporanie się z problemem. Jedni wprost opowiadają 
się za pełną liberalizacją rynku, w tym za przyznaniem akceptantom przywilejów 
różnicowania cen w zależności od użytego instrumentu płatniczego, inni są do 
tego pomysłu nastawieni bardziej sceptycznie. Jedni proponują ustalanie opłat 
bezpośrednich na poziomie kosztów krańcowych, inni proponują stosowanie tzw. 
dwuczęściowych taryf, składających się z opłat stałych (typu opłata miesięczna 
za użytkowanie karty płatniczej) pokrywających przeciętny koszt stały płatności 
oraz bezpośredniej opłaty transakcyjnej pokrywającej przeciętny koszt zmienny6.

Nie ma zbieżności pomiędzy kosztami społecznymi a kosztami prywatnymi 
instrumentów płatniczych (Górka 2009b). Ocena wzrostu efektywności w sensie 
Pareta i  Kaldora-Hicksa całego detalicznego systemu płatniczego na skutek 
zmiany wzorców płatności i zastępowania jednego instrumentu innym w sytuacji 
dynamicznych zmian na rynku, trudności kwantyfikowania pewnych zmiennych, 
występowania efektów sieci i skali oraz faktu, że za instrumentami płatniczymi 
stoją komercyjne systemy płatności powinna być przeprowadzana ostrożnie.

1.7. Rynki dwustronne i  opłata interchange

Rynki (czyli sieci lub platformy) dwustronne tworzą dwie grupy użytkowni-
ków o powiązanych interesach. Rynki dwustronne cechują pośrednie efekty sieci, 
dlatego popyt na świadczoną usługę zależy łącznie od obu grup. Przykładem 
takiego rynku są systemy płatności kartami płatniczymi, w  których popyt na 
usługę płatności zgłaszają akceptanci i posiadacze kart (konsumenci i w mniej-
szym zakresie klienci firmowi). Akceptanci przyjmują płatności kartą, natomiast 
konsumenci kupują za jej pomocą towary akceptantów. Zwielokrotnienie efektu 
sieci następuje wtedy, kiedy rośnie sieć akceptacji w postaci punktów wyposa-
żonych w  terminale płatnicze i  jednocześnie rośnie liczba i  wartość płatności 
kartami. Ze względu na różną elastyczność cenową obu grup stosuje się asy-
metryczną strategię cenową, która zazwyczaj polega na obciążaniu wyższymi 
opłatami jednej strony rynku – akceptantów i  jednocześnie – niższymi drugiej 

6 Szerzej o różnych strategiach i pomysłach urzeczywistnienia kosztów instrumentów płat-
niczych m.in. w: Bolt i  Humphrey 2005; De Grauwe i  in. 2006; Enge i  Øwre 2006; 
Bergman i in. 2007; Humphrey i in. 2008; Van Hove 2008; Leinonen 2009; Górka 2009a; 
2010a.
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strony rynku – konsumentów, czyli posiadaczy kart (Rochet i Tirole 2003; Evans 
i Schmalensee 2007; Rysman 2009). Systemy płatności kartowych funkcjonują 
w  zamkniętym modelu trójstronnym lub w  otwartym modelu czterostronnym 
(por. rys. 7). Oba modele wykorzystują teorię rynków (sieci) dwustronnych. 
Rola akceptantów i  konsumentów pozostaje w nich niezmienna.
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traktować jako implicite opłatę interchange (Börestam i  Schmiedel 2011: 11). 
Na poszczególnych rynkach krajowych organizacje systemów trójstronnych 
o  zasięgu globalnym, takie jak Diners Club i  American Express, licencjonują 
podmioty bankowe i  niebankowe, które wspomagają wydawnictwo i  acquiring 
kart. Dlatego prosta trójstronna struktura staje się w praktyce bardziej złożona. 
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inne opłaty zwane opłatami posiadacza karty (za wydanie, za obsługę karty, 
za duplikat itp.), które dla banku wydawcy stanowią przychód, podobnie jak 
wpływy z opłaty interchange. 

Opłata interchange w opinii organizacji płatniczych i banków wydawców jest 
nieodzownym elementem systemu, ponieważ w  ich mniemaniu służy pokryciu 
kosztów przetwarzania transakcji, gwarancji płatności oraz zwiększaniu bez-
pieczeństwa systemu i  ochrony posiadaczy kart. Jednakże detaliści i  organy 
antymonopolowe podnoszą, że bywa ustalana w oderwaniu od uzasadnionych 
kosztów systemu i przez to wykorzystywana jako doskonałe narzędzie realizo-
wania renty ekonomicznej (KE 2007).

Nie wszystkie systemy kart płatniczych opierają się na opłacie interchange. 
Niektóre krajowe systemy są jej pozbawione – np. BankAxept w  Norwegii, 
Dankort w  Danii, czy do niedawna funkcjonujące systemy PIN w  Holandii 
i Bancomat w Luksemburgu. Likwidacja tych ostatnich wiąże się z perspekty-
wicznym dostosowaniem do standardów SEPA dla kart. Jednak w krajach tych, 
pomimo formalnego zamknięcia rodzimych systemów, niskie opłaty wewnętrzne 
i  specyficzne regulacje dotyczące kart płatniczych pozostają w mocy. 

Istnieją systemy kart płatniczych, w których opłata interchange przekazywana 
jest w  odwrotnym kierunku – przez bank wydawcę karty do agenta rozlicze-
niowego – np. w  krajowym systemie kart debetowych w  Australii. Również 
w  transakcjach bankomatowych w  systemach Visa i  MasterCard opłata inter-
change przepływa od banku wydawcy do agenta – operatora bankomatu (Donze 
i Dubec 2006; Górka 2011a). 

Literatura ekonomiczna dotycząca opłat interchange jest bogata, a  analizy 
przeważnie prowadzone na gruncie teorii rynków dwustronnych. Uznaje się, że 
pierwszym, który uzasadnił stosowanie opłaty był Baxter (1983). Jego model 
został podważony ze względu na zbyt uproszczone założenia. Doczekał się 
jednak wielu usprawnień. Przykładowo Schmalensee (2002) usunął z  modelu 
założenie, że wydawcy i agenci działają w  stanie konkurencji doskonałej i nie 
realizują zysku, a  akceptanci równomiernie korzystają na płatnościach kartą. 
Schmalensee pokazał, że prywatny i społeczny poziom opłaty interchange może 
być jednakowy. Wright (2004) z kolei udowodnił, że zbieżność pomiędzy nimi 
nie następuje wówczas, gdy opłaty akceptanta rosną na skutek podwyżek stawek 
interchange, które nie są przekazywane konsumentom w postaci niższych opłat 
posiadacza karty. Z kolei Rochet i Tirole (2005) dowiedli, że opłata interchange 
jest tylko wtedy neutralna rynkowo, gdy jednocześnie są spełnione dwa warunki:
• wydawcy przekazują odpowiednią obniżkę/podwyżkę opłaty konsumentom 

(posiadaczom kart) i
• zasady systemu nie zakazują akceptantom różnicowania cen w odniesieniu do 

instrumentów płatniczych poprzez stosowanie rabatów i opłat dodatkowych 
(No-Discrimination Rule, inaczej zwana No-Surcharge Rule).
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Brak przełożenia obniżek opłaty interchange na konsumentów wytknęła 
europejskim bankom Komisja Europejska, która na podstawie empirycznego 
badania wykazała, że średnio wzrost opłaty interchange o  1 euro skutkował 
obniżką opłat posiadacza karty jedynie o 0,25 euro (Komisja Europejska 2008: 
109). Ponadto w  różnych postępowaniach antymonopolowych prowadzonych 
przeciw organizacjom płatniczym Visa i  MasterCard wykazano szkodliwość 
takich praktyk, jak wspomniany zakaz różnicowania cen w zależności od użytego 
instrumentu płatniczego (No-Discrimination Rule), konieczność honorowania 
wszystkich kart danej organizacji (Honour-All-Cards Rule) oraz ujednolicanie 
opłat (blending), czyli żądanie od akceptanta tej samej opłaty od transakcji 
różnymi kartami, które w istocie mają przypisane zróżnicowane stawki opłaty 
interchange. Stosowanie tych praktyk zniekształca konkurencję między systema-
mi płatności i pogłębia problem popularyzacji wydajniejszych i bardziej inno-
wacyjnych rozwiązań płatniczych, które nie mają jak pokazać swojej przewagi 
i  osiągnąć masy krytycznej.

Opłaty interchange mogą być ustalane wielostronnie (multilateral), dwu-
stronnie (bilateral) lub jednostronnie (unilateral). Na celowniku organów anty-
monopolowych znajdują się przede wszystkim wielostronnie ustalane opłaty 
interchange (Multilateral Interchange Fees, MIFs). 

Krajowe stawki interchange w Polsce od lat należały do najwyższych w Euro-
pie (rys. 9). W latach 2011 i 2012 średnia ważona stawek interchange od trans-
akcji bezgotówkowych dokonywanych konsumenckimi kartami debetowymi 
i  kredytowymi w  systemach Visa i  MasterCard wynosiła ok. 1,55% wartości 
płatności. Jednak w przeciwieństwie np. do Niemiec, w których także niektóre 
stawki są wysokie, w Polsce nie funkcjonuje krajowy system płatności ze znacznie 
niższymi opłatami wewnętrznymi. W Niemczech płatności kartą odbywają się 
głównie w systemie giropay i przez zwykłe polecenie zapłaty Lastschriftverfahren. 

Problem wysokich opłat interchange został w  Polsce już dawno dostrzeżo-
ny. Od początku tego stulecia trwają działania zmierzające do ich obniżenia. 
W grudniu 2006 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na banki 
komercyjne karę za wspólne ustalanie stawek, jednak banki odwołały się od tej 
decyzji do sądu i do tej pory polskie sądy nie uporały się jeszcze z ostatecznym 
rozstrzygnięciem sporu. W 2011 r. Narodowy Bank Polski uznał, że wysokie 
koszty akceptacji kart (Maciejewski 2012: 22) hamują rozwój sieci terminali 
płatniczych i  dlatego Polska, pod względem stopnia penetracji terminalami, 
znajduje się na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej (przed Rumunią). 
Mimo działań tzw. okrągłego stołu w  ramach Zespołu Roboczego ds. Opłat 
Interchange przy NBP, w  którym uczestniczyły wszystkie strony rynku (banki, 
agenci, organizacje płatnicze, akceptanci, konsumenci), nie udało się osiągnąć 
kompromisu zakładającego stopniową redukcję opłat w kolejnych latach (przede 
wszystkim na skutek oportunistycznego zachowania organizacji MasterCard). 
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Rysunek 9. Średnia ważona stawek interchange od transakcji bezgotówkowych 
konsumenckimi kartami debetowymi i kredytowymi w systemach Visa i MasterCard 
(2012, MIF w proc. wartości transakcji)
Źródło: Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji).

Uznano więc, że najlepszym sposobem rozwiązania problemu będzie interwencja 
ustawodawcy i regulacja. W toku prac nad finalnym aktem prawnym na forum 
Podkomisji i Komisji Finansów Publicznych posłowie zdecydowali się poprzeć 
wariant jednorazowej obniżki opłaty interchange do poziomu 0,5% wartości 
transakcji od 1 stycznia 2014 r. Efektywne wejście w życie ustawowej redukcji 
wg założeń projektu nastąpi po okresie przejściowym sześciu miesięcy, czyli 
1 lipca 2014 r. Według stanu na połowę lipca 2013 r. głosowanie plenarne nad 
ustawą w Sejmie RP zostało zaplanowane na koniec sierpnia 2013 r.

Polska nie jest pierwszym krajem, w którym zdecydowano się obrać drogę 
interwencji bezpośredniej w odniesieniu do opłat interchange (zob. tab. 5).

Presja Narodowego Banku Polskiego, administracji rządowej i  środowisk 
akceptantów przyniosła owoce, ponieważ na początku 2013 r. weszły w  życie 
pewne obniżki stawek interchange. Średnio opłaty spadły o niecałe 20% do ok. 
1,3% wartości (zob. tab. 6). Jednak ten poziom stawek nadal plasuje Polskę 
w  czołówce najdroższych krajów europejskich. 



Zarządzanie obrotem bezgotówkowym i gotówkowym 55

Tabela 5.  Podejście regulacyjne do stawek interchange i  rynku kart płatniczych na 
świecie

K
ra

j Opis przypadku

Kraje pozaeuropejskie

St
an

y 
Z

je
dn

oc
zo

ne

W USA zgodnie z  wprowadzoną pod koniec 2010 r. poprawką Durbina do Dodd–
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z  21 lipca 2010 r. stawki 
interchange systemach czterostronnych (Visa i MasterCard) może regulować System 
Rezerwy Federalnej. FED zdecydował się na wprowadzenie limitu na bezgotówko-
we transakcje kartą debetową w  wysokości 21centów + 0,05% wartości transakcji 
(przeciętnie 22–23 centy) z możliwością podwyższenia o 1 cent dla transakcji o wyż-
szym poziomie bezpieczeństwa. Nowy pułap obowiązuje od 1 października 2011 r. 
Do momentu wprowadzenie obniżki banki zarabiały średnio na transakcji 44 centy. 
Pułap obowiązuje duże banki (powyżej 10 mld USD aktywów). Ponadto akceptanci 
mogą teraz wybierać między sieciami, które procesują transakcję. Do tej pory miały 
często narzucone procesowanie przez sieć STAR organizacji Visa, teraz mogą sko-
rzystać z  usług konkurencyjnych sieci np. PULSE lub NYCE. Akceptanci zgodnie 
z  zapisami ustawy mogą nie akceptować kart kredytowych w  transakcjach poniżej 
10 USD. Mają też prawo udzielać rabatów dla płatności gotówką i  kartą debetową 
albo nałożyć opłatę dodatkową na płatność kartą kredytową

K
an

ad
a

W Kanadzie zgodnie z ustawą o sieciach płatności kartowych (Payment Card Network 
Act) kanadyjski minister finansów może regulować stawki opłaty interchange w  celu 
wspierania konkurencji i  obniżania kosztów płatności dla akceptantów. W maju 
2010 r. kanadyjski minister finansów wydał Kodeks postępowania (Code of Conduct 
for Credit and Debit Card Industry), zgodnie z którym akceptanci mogą wybierać, jakie 
karty (debetowe, kredytowe) akceptują. Ponadto muszą być informowani o strukturze 
ponoszonych opłat systemowych (interchange i  innych, w  tym uiszczanych na rzecz 
organizacji płatniczych) i  ich zmianie 

A
us

tr
al

ia

Zgodnie z  ustawą o  systemach płatności z  1998 r. – Payment Systems (Regulation) 
Act, bank centralny Australii (Reserve Bank of Australia) ma prawo regulować sys-
tem płatniczy, określając wysokość opłat (w tym interchange), warunki dostępu do 
systemów płatności i inne powiązane zagadnienia. W Australii od 1 listopada 2006 r. 
obowiązuje maksymalny pułap dla kart kredytowych Visa i MasterCard na poziomie 
0,5% wartości transakcji, natomiast w przypadku kart debetowych Visa – 12 centów 
(w Australii nie ma debetowych kart MasterCard). Dla rodzimego australijskiego 
systemu kart debetowych pułap kwotowy to 4–5 centów (bilateral fees) lub 12 centów 
(multilateral fees). Ponadto w Australii akceptanci mogą stosować opłaty dodatkowe 
(surcharges) i  nie stosować się do zasady honour-all-cards

M
ek

sy
k

W roku 2004 uchwalono ustawę (Transparency and Financial Services Arrangement 
Act), która umożliwiła bankowi centralnemu Meksyku ingerowanie w wysokość opłat 
interchange i  innych opłat nakładanych przez banki na klientów. Meksykański bank 
centralny podjął kroki mające na celu zwiększenie transparentności w systemie opłat 
akceptanta i  zakazanie praktyk dyskryminacyjnych. Komercyjne banki meksykań-
skie pod wpływem perswazji i groźby interwencji banku centralnego obniżyły opłaty 
interchange, początkowo w 2005 r. o średnio 0,43%, a później o kolejne kilkadziesiąt 
punktów bazowych
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Kraje europejskie

H
is

zp
an

ia

W roku 2005 Hiszpański Trybunał Ochrony Konkurencji (Spanish Tribunal of 
Defence of Competition) wszczął postępowanie przeciw krajowym systemom ServiRed, 
Sistema 4B i Euro6000 w sprawie ustalania opłat interchange. W roku 2006 systemy 
te zobowiązały się do przestrzegania szeregu zasad, w tym ustalania wysokości opła-
ty interchange na podstawie obiektywnych badań kosztów i  do redukcji tej opłaty. 
Porozumienie przetrwało do 2010 r. W okresie od 2006 do 2010 r. obniżka opłat 
interchange przyniosła skumulowany efekt oszczędności na poziomie ok. 3,3 mld EUR. 
W roku 2010 stawki interchange przy kartach debetowych i kredytowych wynosiły od 
0,57 do 0,74% wartości transakcji

W
ęg

ry

W roku 2008 węgierski organ antymonopolowy (Hungarian Competition Authority) 
wszczął postępowanie dotyczące nadmiernie wysokich opłat interchange w systemach 
Visa i MasterCard w  transakcjach krajowych. Efektem tego postępowania były kary 
nałożone na siedem banków węgierskich (w kwocie ok. 3,57 mln EUR) i na systemy 
Visa i MasterCard (w kwocie ok. 3,52 mln EUR, po 1,76 mln EUR na organizację). Na 
skutek tych decyzji w systemie Visa początkowo obniżono stawki interchange z poziomu 
1,4% do 0,28 EUR na transakcjach kartami debetowymi, natomiast na transakcjach 
kartami kredytowymi do poziomu 0,7%. W lutym 2011 r. stawki opłaty interchange 
dla kart debetowych uległy obniżeniu do poziomu transgranicznego (0,2%). Opłaty 
na kartach MasterCard i Maestro także uległy obniżeniu w omawianym okresie, ale 
w mniejszym stopniu niż w  systemie Visa

Fr
an

cj
a

W wyniku porozumienia z  lipca 2011 r. banki z  Groupement des Cartes Bancaires, 
która obejmuje ok. 130 banków krajowych, zdecydowały się na obniżenie stawek 
opłaty interchange do ok. 0,3% wartości transakcji. Obniżki zostały wprowadzone pod 
wpływem perswazji krajowego organu monopolowego, który rozpoczął dochodzenie 
dotyczące wysokości opłat i  zlecił przeprowadzenie badania kosztów na podstawie 
tzw. testu turysty

W
ło

ch
y 

W roku 2009 włoski urząd antymonopolowy rozpoczął formalne dochodzenie 
dotyczące systemu MasterCard i  ośmiu banków włoskich w  sprawie naruszenia 
art. 101 Traktatu UE w  kontekście ustalania krajowych stawek opłaty interchange. 
Efektem postępowania były kary nałożone na MasterCard (2,7 mln EUR) i  banki  
(3,3 mln EUR). W lipcu 2011 r. sąd pierwszej instancji zatwierdził decyzję włoskiego 
organu antymonopolowego, sprawa została przekazana w  apelacji do sądu drugiej 
instancji. Ponadto włoski urząd antymonopolowy w  październiku 2009 r. rozpoczął 
oficjalne dochodzenie dotyczące opłat interchange w  krajowym systemie krajowym 
(PagoBANCOMAT), przez który jest procesowanych ok. 75% wszystkich debetowych 
transakcji kartowych w  kraju. Banki włoskie złożyły zobowiązanie obniżenia opłat 
interchange i  niepodwyższania ich w  przyszłości. Stawka we Włoszech w  systemie 
krajowym w  2010 r. została ustalona na poziomie 0,12 EUR + 0,1579%. Włoski 
urząd antymonopolowy uznał zobowiązanie banków i formalnie zamknął dochodzenie 
we wrześniu 2010 r.

Inne kraje europejskie, w  których toczą się lub toczyły postępowania antymonopolowe 
w  sprawie opłat interchange lub przeprowadzano dochodzenia i  badania kosztów

Austria (decyzja w  2007 r., kara dla Europay Austria), Belgia (decyzja w  2006 r., 
porozumienie, krajowy system z niską stawką kwotową 0,057 EUR), Cypr (postę

cd. tab. 5
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powanie trwa, dotyczy wysokości i  sposobu ustalania stawek przez banki cypryj-
skie i  agenta rozliczeniowego JCC Payment Systems Limited w  systemach Visa 
i  MasterCard), Czechy (badanie w  2009 r., nie wszczęto formalnego postępowania 
antymonopolowego), Dania (badanie kosztów dotyczące krajowego systemu kart 
debetowych Dankort w  2007 r., bardzo niskie kwotowe stawki transakcji), Estonia 
(postępowanie zakończone w lutym 2012 r. bez kary dla banków estońskich, ponieważ 
zobowiązały się i  obniżyły opłaty interchange do średnio 0,5% wartości transakcji), 
Finlandia (badanie kosztów w  2011 r., w  Finlandii zlikwidowano krajowy system 
kart debetowych, obecnie w  obiegu są tylko karty Visa i  MasterCard, ale poziom 
opłat interchange jest bardzo niski – dla kart debetowych ok. 0,2%), Niemcy (postę-
powanie trwa, dotyczy krajowych stawek opłat interchange od transakcji kartami 
kredytowymi w systemach Visa i MasterCard), Łotwa (decyzja w 2011 r. dotycząca 
m.in. wspólnego ustalania opłat interchange, banki odwołały się do sądu), Holandia 
(badanie kosztów w  2009 r., w  tym opłat w  systemach Visa i  MasterCard – stawki 
procentowe i  w krajowym systemie PIN – niskie stawki kwotowe), Polska (decyzja 
w 2006 r. w prawie wspólnego ustalania i wysokości opłat interchange w  systemach 
Visa i MasterCard, nałożona kara, banki odwołały się do sądu, postępowanie trwa), 
Rumunia (badanie kosztów rozpoczęte w  2011 r.), Wielka Brytania (postępowanie 
trwa od 2011 r. w sprawie wysokości opłat w systemach Visa i MasterCard od trans-
akcji kartami debetowymi, kredytowymi i obciążeniowymi), Norwegia (postępowanie 
trwa od 2008 r. przeciw wysokości opłat interchange w systemach Visa i MasterCard, 
w  Norwegii istnieje tani rodzimy system kart debetowych BankAxept), Szwajcaria 
(seria postępowań w sprawie opłat interchange w systemach Visa i MasterCard odno-
śnie do transakcji debetowych i  kredytowych, zazwyczaj postępowania kończyły się 
porozumieniami bez kar)

Postępowania przeciw systemom Visa i MasterCard na szczeblu Komisji Europejskiej

Decyzja KE w sprawie MasterCard z 2007 r. zakazującą wielostronnie uzgadnianych 
opłat interchange (MIF) stosowanych przez MasterCard w transakcjach transgranicz-
nych i innych niedozwolonych praktyk stosowanych przez MasterCard (sąd pierwszej 
instancji w maju 2012 r. podtrzymał decyzję Komisji)
Decyzja KE w  sprawie Visa z  2008 r. dotycząca transgranicznych opłat interchan-
ge, Visa początkowo zobowiązała się obniżyć opłaty od kart debetowych do 0,2%, 
a w maju 2013 r. zgodziła się także obniżyć stawki dla kart kredytowych (do 0,3%)
Decyzja KE w sprawie Visa z 2001/2002 r. dotycząca opłat interchange i innych prak-
tyk dyskryminacyjnych (typu honour-all-cards rule, no-discrimination rule), Komisja 
Europejska udzieliła zgody na dostosowanie się systemu Visa do 2007 r.

Źródło: opracowanie własne.

Do naukowych metod wyznaczenia optymalnego poziomu opłaty interchange 
można zaliczyć podejście od strony wydawców kart płatniczych i  od strony 
akceptantów. To pierwsze bierze pod uwagę trzy kategorie kosztowe (Börestam 
i Schmiedel 2011: 32):
• koszt operacyjny przetwarzania transakcji (processing cost), 
• koszt gwarancji płatniczej (payment guarantee cost), 
• koszt finansowania (free funding cost).
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Tabela 6. Redukcje stawek interchange w Polsce w 2013 r.

Rodzaje kart 
i  kategorii płatności

Przed 
obniżką 1 listopad 2012 1 styczeń 2013 1 marzec 2013 

Visa debetowa 1,60% adm. publ. 0,2 zł 1,25% 

Visa kredytowa 1,45% adm. publ. 0,3 zł 1,30% 

Visa biznes 1,60% 1,60% 

Visa mikropłatności 1,60% 0,90–1,00% 

MasterCard debetowa 1,64% ~1,11–1,32% adm. publ. 0,18 zł 

MasterCard kredytowa ~1,50% ~1,32% adm. publ. 0,25 zł 

MasterCard biznes 1,70% 1,90% 

MasterCard 
mikropłatności ~0,80% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: tabel Visa i  MasterCard (podejście uproszczone, 
tabele dostępne na stronach Visa i MasterCard).

Czasami argumentuje się, że do wskazanych powyżej kategorii kosztowych 
należałoby dodać inwestycje ponoszone przez wydawców na rzecz poprawy 
obsługi posiadaczy kart i  sprzedawców (Verdier 2009).

Alternatywna metoda wyznaczenia optymalnego poziomu opłaty interchange 
opiera się na danych zbieranych po stronie popytowej rynku. Wychodzi się 
z  założenia zgodnego z  teorią rynków dwustronnych, że to strona popytowa 
– akceptanci i  konsumenci – powinni być beneficjentem systemu płatniczego. 
Dlatego test obojętności akceptanta (test turysty) koncentruje się na analizie 
kosztów (i korzyści) detalistów i bezpośrednio odnosi się do konkurencyjności 
instrumentów płatniczych (zazwyczaj karty i  gotówki). 

Test turysty jest obecnie preferowaną, zarówno w literaturze ekonomicznej, 
jak i  przez Komisję Europejską, naukową metodą wyznaczenia opłaty inter-
change (Börestam i  Schmiedel 2011: 19). Między ekonomistami panuje dość 
powszechne przekonanie, że podejście do określania poziomu opłaty interchange 
od strony podażowej nie jest właściwe (Wright 2012: 28–29), budzi bowiem wąt-
pliwości wliczanie wymienionych powyżej kategorii kosztowych. Ponadto banki 
mają tendencję do zawyżania faktycznej ich wysokości. Natomiast podejście 
od strony detalistów bierze pod uwagę transakcyjne korzyści z  przyjmowania 
płatności konkurencyjnymi instrumentami płatniczymi poprzez porównanie:
• kosztów zewnętrznych związanych z  opłatami z  tytułu akceptacji instru-

mentów płatniczych,
• kosztów wewnętrznych akceptantów związanych z  obsługą instrumentów 

płatniczych.
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Visa i MasterCard oficjalnie zgodziły się stosować metodę testu obojętno-
ści akceptanta w  postępowaniach prowadzonych przez Komisję Europejską 
w odniesieniu do transgranicznych stawek interchange.

W dalszej części monografii metoda testu turysty zostanie zaaplikowana do 
danych z  rynku polskiego (zob. rozdz. 4). Natomiast zaprezentowane w  tym 
rozdziale koncepcje teoretyczne posłużą kompleksowej analizie kosztów i korzy-
ści instrumentów płatniczych w Polsce.



R O Z D Z I A Ł  2

Zwyczaje płatnicze w  Polsce

Oceniając efektywność instrumentów płatniczych, nie sposób nie odnieść się 
do zwyczajów płatniczych konsumentów, nastawienia akceptantów do metod 
płatności i  statystyk odzwierciedlających użycie instrumentów płatniczych 
i  poziom wykorzystania pieniądza gotówkowego i  bezgotówkowego.

W niniejszym rozdziale pokazano wyniki badań empirycznych konsumentów 
i akceptantów, w których autor uczestniczył w roli wykonawcy lub kierownika. 
Dane w tych badaniach zostały zebrane na podstawie licznych, reprezentatyw-
nych dla populacji polskiej prób (konsumenci n=2974, akceptanci n=1006). 
Badanie akceptantów było pierwszym tak kompleksowym badaniem przedsię-
biorców w Polsce, mającym na celu (szerzej: Górka 2012b):
• oszacowanie kosztów akceptacji płatności gotówkowych i kartowych w fizycz-

nych punktach handlowo-usługowych, 
• identyfikację barier rozwoju obrotu bezgotówkowego (w tym kartowego),
• określenie otwartości przedsiębiorców na nowe, innowacyjne metody płat-

ności.

Poniżej znalazły się wybrane punkty obu badań tłumaczące poziom wyko-
rzystania instrumentów płatniczych w  Polsce i  podporządkowane analizie ich 
efektywności z punktu widzenia kosztów i korzyści konsumentów i akceptantów. 
Wnioski z tych dwóch badań odniesiono do wyników innych komplementarnych 
studiów prowadzonych w  ostatnim czasie w  Polsce, głównie pod auspicjami 
Narodowego Banku Polskiego. Konfrontacja agregatowych wskaźników obli-
czonych na podstawie danych EBC i  NBP pozwala umiejscowić Polskę pod 
kątem rozpowszechnienia form pieniądza i  użycia instrumentów płatniczych 
na tle innych krajów Unii Europejskiej. 

W rozdziale opisano percepcję gotówki i kart płatniczych, bariery hamują-
ce ekspansję sieci terminali płatniczych, elastyczność cenową przedsiębiorców 
na opłaty akceptanta, efektywność czasową instrumentów płatniczych, otwar-
tość na innowacje płatnicze (w tym płatności mobilne), specyfikę transakcji 
na odległość i nowego trendu handlu uniwersalnego, wykorzystanie i efektyw-
ność kanałów dystrybucji gotówki, stosunek do anonimowości w płatnościach, 
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wrażliwość cenową konsumentów, poziom uiszczanych przez nich opłat i  róż-
nicowanie cen przez akceptantów. W podsumowaniu rozdziału wprowadzono 
termin nożyc dywergencji oraz zanalizowano koszty i korzyści gotówki i karty 
płatniczej z perspektywy konsumentów.

 

2.1. Wskaźniki makro – pieniądz gotówkowy i  bezgotówkowy

Pieniądz pełni funkcje środka transakcyjnego i tezauryzacyjnego. Obie funk-
cje niełatwo rozdzielić, dlatego szacunków wykorzystania pieniądza gotówko-
wego i bezgotówkowego dokonuje się w oparciu o wiele wskaźników. Jednym 
z nich jest udział gotówki w agregacie M1 (rys. 10). 
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Rysunek 10. Udział gotówki w agregacie pieniężnym rzędu pierwszego M1 (2011, w 
procentach) 
Źródło: dane EBC.  

Porównanie przekrojowe krajów UE wskazuje, że na koniec 2011 r. w Polsce 
poziom wskaźnika udziału gotówki w M1 był o 2,5 punktu procentowego wyższy niż
średnia dla całej Unii (rys. 10). Kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, z 
wyjątkiem Czech, cechowały się nieco wyższym od Polski udziałem gotówki w 
„pieniądzu wąskim”. W niektórych rozwiniętych krajach Europy Zachodniej udział 
gotówki w M1 znajdował się na poziomie poniżej 7% (Szwecja, Dania, Wielka Brytania). 
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Rysunek 10. Udział gotówki w agregacie pieniężnym rzędu pierwszego M1 (2011, 
w procentach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC. 
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sce poziom wskaźnika udziału gotówki w  M1 był o  2,5 punktu procentowego 
wyższy niż średnia dla całej Unii (rys. 10). Kraje z  regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej, z  wyjątkiem Czech, cechowały się nieco wyższym od Polski 
udziałem gotówki w  „pieniądzu wąskim”. W niektórych rozwiniętych krajach 
Europy Zachodniej udział gotówki w  M1 znajdował się na poziomie poniżej 
7% (Szwecja, Dania, Wielka Brytania).

W Polsce na przestrzeni lat 2001–2011 udział gotówki w  agregacie M1 
spadł z  32,3 do 21,8%, co oznacza że tempo przyrostu depozytów bieżących 
w bankach przekraczało tempo przyrostu wartości gotówki w obiegu. Wzrosty 



62 ROZDZIAŁ 2

udziału gotówki w M1 miały miejsce w 2008 i 2011 r. i w dużym stopniu były 
związane z niepewnością towarzyszącą ogólnej sytuacji gospodarczej (rys. 11). 
Średnio w Unii Europejskiej poziom indeksu podlegał z roku na rok niewielkim 
wahaniom, będąc w  ciągu badanego okresu relatywnie stabilnym. W strefie 
euro indeks wzrósł. W tym ostatnim przypadku zwiększanie udziału gotówki 
w M1 wiąże się z  rolą euro jako pieniądza międzynarodowego.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC.
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W Polsce na przestrzeni lat 2001–2011 udział gotówki w agregacie M1 spadł z 
32,3 do 21,8%, co oznacza że tempo przyrostu depozytów bieżących w bankach 
przekraczało tempo przyrostu wartości gotówki w obiegu. Wzrosty udziału gotówki w 
M1 miały miejsce w 2008 i 2011 r. i w dużym stopniu były związane z niepewnością
towarzyszącą ogólnej sytuacji gospodarczej (rys. 11). Średnio w Unii Europejskiej 
poziom indeksu podlegał z roku na rok niewielkim wahaniom, będąc w ciągu badanego 
okresu relatywnie stabilnym. W strefie euro indeks wzrósł. W tym ostatnim przypadku 
zwiększanie udziału gotówki w M1 wiąże się z rolą euro jako pieniądza 
międzynarodowego. 

Rysunek 12. Relacja gotówki do PKB (2011, w procentach) 

Źródło: dane EBC.    
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2.2. Trendy w użyciu instrumentów płatniczych 
W funkcji transakcyjnej gotówka konkuruje z bezgotówkowymi instrumentami 

płatniczymi. Według szacunków EPC (Europejskiej Rady ds. Płatności) z 2007 r. w Unii 
Europejskiej ok. 8 na 10 detalicznych transakcji płatniczych dokonywano w gotówce 
(EPC 2007a). Inne źródła potwierdzają te estymacje. Agencja badawcza RBR (2010) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC.
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Kolejnym z wykorzystywanych do oceny istotności banknotów i monet wskaź-
ników makro jest relacja gotówki w obiegu do PKB. W liczniku ułamka znajduje 
się zasób, w mianowniku zaś strumień. W roku 2011 w Polsce poziom wskaź-
nika był o ok. 2 punkty procentowe niższy niż średnia UE (rys. 12). Zazwyczaj 
w krajach rozwiniętych, ale również w europejskich krajach rozwijających się, 
stosunek gotówki do PKB nie przekracza 10%. Niekiedy spada poniżej 5%. 
Fluktuacje wskaźnika w  krajach UE na przestrzeni ostatnich lat nie świadczą 
o jednoznacznym trendzie spadkowym, co oznacza że w niektórych latach tempo 
wzrostu gotówki w obiegu przewyższało wzrost PKB. 

2.2. Trendy w  użyciu instrumentów płatniczych

W funkcji transakcyjnej gotówka konkuruje z bezgotówkowymi instrumen-
tami płatniczymi. Według szacunków EPC (Europejskiej Rady ds. Płatności) 
z  2007 r. w  Unii Europejskiej ok. 8 na 10 detalicznych transakcji płatniczych 
dokonywano w gotówce (EPC 2007a). Inne źródła potwierdzają te estymacje. 
Agencja badawcza RBR (2010) podaje, że w  2008 r. miały miejsce 388 mld 
płatności, z czego 301 mld wykonano banknotami i monetami (78%). Natomiast 
frakcja płatności gotówkowych w  transakcjach poniżej 10 euro była jeszcze 
większa. Spośród płatności gotówkowych, 188 mld przeprowadzono w Europie 
Zachodniej, natomiast 113 mld w Europie Centralnej i Wschodniej, co stano-
wiło odpowiednio – 70,5 i  92,6% łącznej liczby płatności detalicznych w  tych 
regionach. W roku 2008 przeciętnie na Europejczyka przypadały 463 płatności 
gotówkowe i 135 bezgotówkowych. O ile średnia liczba płatności gotówkowych 
per capita była taka sama w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, o tyle 
liczba płatności bezgotówkowych per capita znacznie od siebie odbiegała w obu 
częściach Europy – odpowiednio 193 versus 37 (RBR 2010).

W krajach bardziej rozwiniętych liczba płatności gotówką jest niższa, w kra-
jach mniej rozwiniętych zaś – wyższa. Najbardziej zaawansowanym obrotem 
bezgotówkowym cieszą się kraje skandynawskie. W roku 2008 w  Finlandii, 
Norwegii i  Szwecji udział płatności gotówką oscylował poniżej 50% (Liika-
nen 2008). W wartości transakcji detalicznych udział gotówki jest mniejszy niż 
w liczbie transakcji. W rekordowym pod tym względem kraju świata – Islandii 
– banknotami i monetami płacono za jedynie 9% wartości zakupów w punktach 
handlowo-usługowych, pozostałe transakcje były przeprowadzane głównie przy 
użyciu kart debetowych i kredytowych (Liikanen 2008). W Norwegii w 2007 r. 
gotówka odpowiadała jedynie za 24% liczby i 14% wartości płatności w fizycz-
nych punktach handlowo-usługowych, natomiast karty debetowe w  krajowym 
systemie płatności BankAxept za 66% liczby i 69% wartości transakcji (Gresvik 
i Haare 2009: 10). Z kolei w Danii w 2009 r. w środowisku realnym w gotówce 
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przeprowadzono 48% liczby i 36% wartości transakcji, a kartami debetowymi 
w krajowym systemie płatności Dankort 48% liczby i 60% wartości transakcji 
(Bank Danii 2012: 8). W obu wymienionych krajach skandynawskich cechują-
cych się relatywnie nisko kosztochłonnym systemem płatności detalicznych mały 
udział w płatnościach miały karty międzynarodowych organizacji płatniczych. 

W ujęciu dynamicznym na przestrzeni lat procent płatności gotówką maleje, 
a  kartą (przeważnie debetową) rośnie. Nie jest to jednak regułą w  każdym 
roku, czego przykładem może być rynek brytyjski (tab. 7).

Tabela 7.  Udział instrumentów płatniczych w liczbie i wartości transakcji w Wielkiej 
Brytanii w  latach 2007–2012

Instrument 
płatniczy

Udział w  liczbie  
i  wartości transakcji 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gotówka
udział w  liczbie transakcji 61% 56% 58% 55% 58% 54%
udział w wartości transakcji 34% 33% 32% 33% 32% 29%

Karta 
debetowa

udział w  liczbie transakcji 27% 32% 29% 34% 29% 30%
udział w wartości transakcji 43% 44% 45% 46% 46% 48%

Karta 
kredytowa

udział w  liczbie transakcji 12% 12% 12% 11% 11% 11%
udział w wartości transakcji 22% 22% 22% 21% 21% 21%

Inny 
instrument

udział w  liczbie transakcji 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 2% 5%
udział w wartości transakcji 0,8% 1% 1% 0,3% 1% 2%

Adnotacja:  ze względu na zaokrąglenia procenty mogą się nie sumować do 100. Inny instrument: 
czeki, kupony, PayPal.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: British Retail Consortium (2013). Cost of Payment 
Collection Survey 2012. Report British Retail Consortium, s. 5–6.

W Wielkiej Brytanii udział gotówki w  liczbie płatności w  2012 r. wyniósł 
nieco ponad 50%, natomiast w wartości płatności poniżej 30% (tab. 7).

Według danych zebranych przez Capgemini (2012) w wydawanym corocznie 
raporcie o płatnościach na świecie transakcje bezgotówkowe zdobywają coraz 
większą popularność. Pomiędzy 2001 a 2011 r. ich liczba globalnie wzrosła ze 
153 do 283 mld (średnioroczne tempo wzrostu na poziomie ok. 7%). Szcze-
gólnie szybko zwiększała się w krajach Ameryki Łacińskiej i Południowej, Azji 
Dalekowschodniej oraz Europie Środkowo-Wschodniej (wzrosty średnioroczne 
na poziomie dwucyfrowym). Karty płatnicze rozpowszechniały się najszybciej 
spośród bezgotówkowych instrumentów płatniczych. W roku 2010 stanowiły 
ponad 55% wszystkich bezgotówkowych transakcji na świecie. Jedną na trzy 
płatności bezgotówkowe wykonywano kartą debetową (Capgemini 2012: 5). 
Polska w  2010 r. z  liczbą 61 płatności bezgotówkowych na osobę osiągnęła 
poziom Włoch. Jednak w  niektórych krajach w  2010 r. przeciętnie na miesz-
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kańca przypadało rocznie ponad 300 transakcji bezgotówkowych (w Finlandii, 
USA, Szwecji, Holandii). W latach 2007–2011 średnioroczne tempo wzrostu 
liczby płatności kartą w Polsce wyniosło 22%. 

W obrocie bezgotówkowym dominacji fizycznych kart płatniczych wyda-
wanych w  formie plastikowej mogą już wkrótce zagrozić płatności mobilne. 
Dane różnych agencji badawczych mówią o  szybko zwiększającej się liczbie 
smartfonów, rosnącej liczbie aplikacji mobilnych (oferowanych nie tylko przez 
banki, lecz także dostawców niebankowych) i  otwartości klientów na rozwią-
zania oparte na elektronicznych portfelach (Innopay 2013; Capgemini 2012). 
Obecnie trwa walka o rynek płatności mobilnych. Nie jest przesądzone, która 
technologia zwycięży (czy będzie to NFC, czyli technologia zbliżeniowa, czy 
np. rozwiązanie oparte na transakcjach „na odległość”). Nie jest również prze-
sądzone, które podmioty zdobędą pozycję lidera.
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Adnotacja:  pierwsza liczba oznacza liczbę transakcji dokonanych przez podmioty niebankowe 

danym bezgotówkowym instrumentem płatniczym w  ciągu roku, druga natomiast – 
udział instrumentu płatniczego w  liczbie transakcji bezgotówkowych ogółem.

Rysunek 13. Liczba transakcji bezgotówkowych per capita i  udział procentowy 
poszczególnych instrumentów płatniczych w Polsce w  latach 2000 i  2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

 
W okresie 2000–2011 nastąpił w  Polsce gwałtowny wzrost liczby transakcji 

bezgotówkowych per capita (rys. 13). W roku 2000 jeden Polak przeprowadzał 
przeciętnie 13 transakcji bezgotówkowych, podczas gdy w 2011 r. już 70. W tym 
czasie znacznie zmieniły się proporcje wykorzystania metod rozliczeń. Czeki prak-
tycznie zniknęły z obiegu, natomiast wzrosło znaczenie kart płatniczych. Ich udział 
w  liczbie transakcji bezgotówkowych w ciągu 11 lat zwiększył się o 27 punktów 
procentowych do 38%. Karty płatnicze wykorzystuje się głównie w płatnościach 
w fizycznych punktach handlowo-usługowych i do wypłat gotówki w bankomatach. 
Wzrost transakcji przy użyciu kart w punktach handlowych wiąże się z zastępo-
waniem nimi płatności gotówkowych. Na świecie karty, zwłaszcza kredytowe,  
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są również powszechnie używane w transakcjach zdalnych (MOTOIO, Mail Order, 
Telephone Order, Internet Order). Jednak w Polsce za zakupy na odległość płaci 
się częściej poleceniem przelewu (lub gotówką przy odbiorze) niż kartą płatniczą. 
Polecenie przelewu może być inicjowane papierowo lub elektronicznie (często 
w  formie tzw. e-przelewu, w przypadku którego użytkownik sam nie musi uzu-
pełniać danych przelewu, ponieważ robi to za niego automat dostarczany przed 
integratora płatności internetowych). Ta druga forma jest coraz częstsza i dzięki 
temu koszty poleceń przelewu spadają. Między 2000 a  2011 r. liczba poleceń 
przelewu per capita wzrosła o ponad 31 (z ok. 11 do ok. 42), niemniej ich udział 
w  liczbie transakcji bezgotówkowych uległ obniżeniu z 87 do 61%. Przyczyn tej 
zmiany należy się doszukiwać we wspomnianym szybszym wzroście transakcji 
kartami płatniczymi. Polecenie zapłaty jest instrumentem preferowanym w roz-
liczeniach przez masowych wierzycieli, ponieważ daje im kontrolę nad spływem 
wierzytelności. Polacy nie darzą jednak zaufaniem tej formy płatności, co widać 
po statystykach (0,61 polecenia zapłaty per capita w  2011 r.). Wolą uiszczać 
należność za rachunki inaczej – przelewem lub gotówką. Przelewem bankowym 
można płacić przez internet lub zlecając go w inny sposób, np. telefonicznie lub 
w oddziale banku. Płatności gotówkowe odbywają się w kasie wierzyciela, w kasie 
banku, u ajenta bankowego, na poczcie lub przez terminale sieci pośredników, 
takich jak Via Moje Rachunki, Unikasa, TransKasa, Żabka. Terminale do trans-
akcji gotówkowych są zainstalowane w kasach sklepów i na stacjach benzynowych 
(Górka, w: Polasik i  in. 2012a: 9–10).

W Polsce powoli rośnie liczba płatności bezgotówkowych (w tym kartą), 
a  maleje liczba płatności gotówką. Według agencji konsultingowej McKinsey 
w  2007 r. w  Polsce gotówka odpowiadała za 94% (Denecker i  in. 2009: 10), 
a w 2002 r. jeszcze za 98% płatności (De Ploey i in. 2005: 5). Badania przepro-
wadzone w  IV kwartale 2010 r. i  I kwartale 2011 r. przy współudziale autora 
w ramach projektu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (Polasik i in. 2012a) 
wykazały, że w transakcjach zakupowych w fizycznych punktach sprzedaży (POS) 
udział gotówki znalazł się na poziomie 89,1% (dla próby konsumentów n=2974). 
Z kolei wg badania dzienniczkowego Polaków, przeprowadzonego przez NBP 
pod koniec 2011 r. i  na początku 2012 r., gotówką dokonywano 82% płatno-
ści (Koźliński 2013). Badanie, wykonane pod kierunkiem autora w 2012 r. na 
próbie 1006 akceptantów, wykazało nieco inne proporcje (rys. 14).

W tym badaniu wg odpowiedzi polskich przedsiębiorców płatności gotówką 
w  2011 r. stanowiły 87% liczby transakcji. W pytaniu nie precyzowano jed-
nak, że chodzi wyłącznie o  fizyczne punkty handlowo-usługowe, lecz o  całą 
sprzedaż detaliczną. Im większa firma, tym udział płatności gotówkowych był 
niższy. W  firmach akceptujących karty płatnicze procent płatności realizowa-
nych gotówką wyniósł 71%. W wartości transakcji udział gotówki był niższy 
niż w  liczbie transakcji.
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Rysunek 14. Udział instrumentów płatniczych w  liczbie transakcji (2011)
Źródło: J. Górka (2012b), Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsię-
biorców. Raport badawczy z projektu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – Narodowego 
Banku Polskiego – Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, n = 1006. 

 
Warto zauważyć, że przełożenie liczby i wartości płatności gotówką na poziom 

makro (całego kraju) prowadzi do nieco odmiennych proporcji (zob. rozdz. 4). 
Zgodnie z wynikami transpozycji z badania kosztowego akceptantów w Polsce 
w 2011 r. miało miejsce 12,4 mld płatności gotówką na łączną kwotę 353 mld zł. 
Daje to 326 płatności gotówką o wartości 9,2 tys. zł per capita rocznie, przy 26 
płatnościach kartą o wartości 2,6 tys. zł per capita rocznie. Szacunki Koźlińskiego 
(2013) dotyczące liczby płatności gotówką w całej Polsce są znacznie niższe – 5,6 
mld płatności gotówką, czyli tylko 146 płatności per capita per annum. Wydaje 
się, że ta liczba jest zaniżona, zważywszy choćby na szacunki EBC, wg których 
w  grupie 13 krajów UE średnia krajowa liczba płatności na osobę w  2009 r. 
wyniosła 416 (444 wg danych Statistical Data Warehouse – por. Schmiedel i  in. 
2012: 21–22). Szacunki RBR mówią o ok. 420 płatności samą gotówką w Polsce 
(RBR 2010). Liczba i  wartość płatności gotówką jest o  tyle ważna, że rzutuje 
na koszty instrumentów płatniczych przy agregacji dla całego kraju i odnoszeniu 
do PKB. Ten obszar wymaga dalszych badań. 

W ujęciu transakcyjnym (liczba i  wartość płatności) gotówka jest zatem 
w  Polsce powoli wypierana przez inne instrumenty płatnicze, w  szczególno-
ści przez karty płatnicze. Fenomen wzrostu wartości pieniądza gotówkowego 
w obiegu z jednoczesnym spadkiem udziału transakcji banknotami i monetami 
w  ogólnej liczbie transakcji można tłumaczyć zwiększającą się rolą gotówki 
jako środka tezauryzacji. Gotówka nie przynosi dochodu, a jej wartość czasowa 
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maleje na skutek inflacji, dlatego nie jest najlepszym aktywem oszczędnościo-
wym. Jednak badania empiryczne dowodzą, że osoby fizyczne często oszczę-
dzają w gotówce. Widać to przede wszystkim w przypadku walut, które pełnią 
funkcję pieniądza międzynarodowego (euro, funt szterling, dolar amerykański). 
Dane z  rynku polskiego również zdają się to potwierdzać. Z badania typu 
omnibus przeprowadzonego przez PBS DGA w  dniach 18–20 lutego 2011 r. 
na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1048 dorosłych Polaków wynika, że 
47,6% Polaków, którzy przyznają się do posiadania oszczędności (29,6% całej 
populacji), deklaruje, że trzyma je w gotówce lub na rachunku rozliczeniowym, 
zazwyczaj nieoprocentowanym lub bardzo nisko oprocentowanym (Kowalczyk 
2011).

Również wyniki badań zagranicznych dowodzą, że gotówka jest często wyko-
rzystywana jako środek przechowywania wartości, a  także pośrednik wymiany 
w szarej i  czarnej strefie. Według badań Humphrey i  in. (2004: 231) przepro-
wadzonych w  Norwegii 67% całego zasobu gotówki w  obiegu pełniło funk-
cję aktywu oszczędnościowego lub środka płatniczego w  gospodarce cienia. 
Można przypuszczać, że gotówka ta była wykorzystywana nie tylko przez osoby 
fizyczne, lecz także – prawne. Szacunki Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) 
wskazują, że tylko między 40 a  60% wyemitowanej gotówki cyrkuluje i  jest 
używana w  transakcjach, natomiast pozostała jej część podlega tezauryzacji 
(EPC 2007b: 8).

2.3. Polska na tle innych krajów europejskich

Polska na tle innych krajów europejskich pod względem zaawansowania 
w rozwoju obrotu bezgotówkowego nie jest liderem (tab. 8). Jednak charaktery-
zuje się potencjałem, który odpowiednio wykorzystany może przynieść korzyści. 
Niekoniecznie trzeba bowiem powielać wzorce innych krajów, a można wręcz 
przeskoczyć pewne etapy. W Polsce udało się już przeskoczyć etap czeków.

Drugie miejsce w  statystyce liczby placówek instytucji oferujących usługi 
płatnicze wiąże się z  zaliczeniem do grupy tradycyjnych dostawców: banków, 
SKOK-ów i Poczty Polskiej, także biur usług płatniczych i instytucji płatniczych, 
a  więc nowych kategorii podmiotów, które uzyskały prawo świadczenia usług 
po wejściu w życie ustawy o usługach płatniczych (przenoszącej na grunt prawa 
polskiego dyrektywę o  usługach płatniczych). Biura usług płatniczych oferują 
wpłaty gotówkowe Polaków na rzecz masowych wierzycieli z  tytułu cyklicz-
nych zobowiązań, takich jak: czynsz, prąd, gaz, telefon. Nie są to transakcje 
bezgotówkowe. Bez uwzględnienia placówek biur usług płatniczych wskaźnik 
kształtowałby się na poziomie 636 na mln mieszkańców. Wówczas Polska zaj-
mowałaby 7. miejsce wśród krajów UE.
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Tabela 8.  Miejsce Polski na tle krajów UE wg wskaźników obrotu bezgotówkowego 
(za 2011)

Wskaźnik 
(w przeliczeniu na mieszkańca)

Średnia  
dla krajów UE Polska Miejsce Polski  

na tle krajów UE
Liczba rachunków bankowych 1,18 1,48 15 na 24
Liczba wydanych kart płatniczych 1,44 0,84 26 na 27
Liczba płatności kartami płatniczymi 73,88 26,88 21 na 27
Liczba poleceń przelewu 49,51 42,57 18 na 27
Liczba poleceń zapłaty 44,08 0,61 25 na 27
Liczba transakcji bezgotówkowymi 
instrumentami płatniczymi 180,12 70,07 23 na 27
Wskaźnik 
(w przeliczeniu na mln mieszkańców)

541 1 050 2 na 26
Liczba placówek instytucji oferujących 
usługi płatnicze 
Liczba bankomatów 870 458 22 na 26
Liczba terminali płatniczych 17 584 7 005 25 na 26 
Wskaźnik

3 967 3 724 13 na 26
Liczba transakcji bezgotówkowych na 
terminal płatniczy
Liczba transakcji bezgotówkowych na kartę 
płatniczą 48,29 31,08 14 na 27

Adnotacja:  nie wszystkie kraje podały EBC dane dotyczące danego wskaźnika, dlatego liczba 
krajów jest czasami niższa od 27, czyli liczby krajów w UE w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC i NBP.

Zmiana metodologii liczenia wskaźnika rachunków bankowych przez EBC 
w 2012 r. wpłynęła na poprawę wskaźnika ubankowienia w Polsce. Do rachun-
ków transakcyjnych zaliczono także rachunki oszczędnościowe a’vista i rachunki 
walutowe. Dzięki temu nasz kraj awansował na 15. miejsce w  gronie krajów 
UE. Faktyczny poziom ubankowienia jest jednak znacznie niższy. Zgodnie 
z  wynikami badania dzienniczkowego NBP, 77% konsumentów ma rachunek 
w banku lub SKOK-u (Koźliński 2013). Poziom ten nie uległ istotnej zmianie 
w ostatnich latach.

Według wielu wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego Polska zajmuje 
jedną z  ostatnich pozycji w  Unii. Zwłaszcza widoczna jest słabo rozwinięta 
infrastruktura płatnicza. W liczbie terminali płatniczych na mln mieszkańców 
wyprzedzamy jedynie Rumunię. W liczbie bankomatów jest trochę lepiej, jednak 
różnice pomiędzy krajami z dołu tabeli, jak Malta (466), Litwa (405), Słowacja 
(442) i Polska (458) są bardzo małe. 
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Słabo rozwinięta sieć akceptacji kart płatniczych związana jest z  wysokimi 
kosztami kart płatniczych po stronie przedsiębiorców, które należą do naj-
wyższych w  Europie (por. dalej: badania autora i  inne analizy). Problem ten 
został zidentyfikowany przez NBP jako jedna z głównych barier rozwoju obro-
tu bezgotówkowego (Maciejewski 2012: 22; NBP 2012: 6). Powołano Zespół 
Roboczy ds. Opłaty Interchange, który przygotował „Program redukcji opłat 
kartowych” (2012). Nie wszedł on jednak w życie, co doprowadziło do działań 
stricte regulacyjnych.

W przypadku sieci bankomatów istotnie na jej rozwój wpłynęła dokonana 
w 2010 r. obniżka o 63–66% opłaty interchange od transakcji wypłaty gotówki 
w  ATM-ach w  systemach płatności Visa i  MasterCard. Na skutek tej obniżki 
zmalała rentowność działalności bankomatowej i nastąpiła optymalizacja sieci 
m.in. poprzez realokację urządzeń z  mniejszych miejscowości do większych 
miast. Rozwój sieci bankomatów uległ znacznemu spowolnieniu.

Tabela 9.  Poziomy opłat interchange przed i po obniżce od wypłat w bankomatach 
w Polsce

Visa
(wszystkie karty)

MasterCard 
debit

MasterCard
(karty kredytowe) Maestro

Przed zmianą 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł
Po zmianie 1,3 zł 1,2 zł 1,3 zł* 1,3 zł*
Spadek opłaty 63% 66% 63% 63%

Adnotacja:  decyzja MasterCarda weszła w  życie 1 kwietnia, natomiast Visy i  jej banków człon-
kowskich 1 maja 2010 r. 

*  Stawka 1,3 zł obowiązuje od października 2010 r., do tego czasu od 1 kwietnia 2010 r. obo-
wiązywała stawka 1,6 zł dla kart Maestro i  1,9 zł dla kart kredytowych MasterCard.

Źródło: J. Górka (2011a). Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i  surcharge. 
Gospodarka Narodowa, nr 7–8(239–240), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 93.

Kierunek przepływu opłat interchange w kartowych transakcjach płatniczych 
jest dokładnie odwrotny do kierunku przepływu opłat interchange w  transak-
cjach bankomatowych. W pierwszych odbywa się od agenta rozliczeniowego 
do banku wydawcy karty płatniczej, w drugich – od banku wydawcy do obcego 
banku właściciela bankomatu lub niezależnego operatora bankomatowego. Owa 
opłata w  formule kwotowej (w przeciwieństwie do stawki procentowej, ew. 
procentowo-kwotowej w transakcjach bezgotówkowych) jest głównym źródłem 
dochodów właścicieli bankomatów7.

7 Szersza analiza problematyki opłat bankomatowych i ekspansji sieci urządzeń samoob-
sługowych służących do wypłaty gotówki znajduje się w pozycjach: Górka 2011a; Górka 
i Chodnicka 2012.
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Zarówno sieć terminali, jak i bankomatów nie jest geograficznie równomier-
nie rozłożona. Bankomaty i terminale płatnicze są głównie ulokowane w dużych 
miastach. Na terenach niezurbanizowanych brakuje urządzeń. 

Porównując z  innymi krajami UE, wskaźniki wykorzystania infrastruktury 
płatniczej, kart płatniczych i  poleceń przelewu plasują Polskę mniej więcej 
w połowie stawki. Według liczby transakcji bezgotówkowych przypadających na 
terminal płatniczy Polska zajmuje 13., a wg liczby transakcji bezgotówkowych 
na kartę 14. pozycję w  Unii. Widać zatem, że część Polaków chętnie płaci 
kartą, o  ile ma taką możliwość.

O zbyt wolnym tempie rozwoju sieci terminali w Polsce świadczy porównanie 
zmiany liczby i wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą ze zmianą 
liczby terminali POS pomiędzy IV kwartałem 2003 r. i  IV kwartałem 2012 r. 
W tym czasie liczba transakcji wzrosła o  635%, wartość o  406%, natomiast 
liczba terminali tylko o 246%.

Zgodnie z wynikami badań dzienniczkowych NBP ok. 2/3 Polaków posiada 
kartę płatniczą (Koźliński 2013: 10). Jednak tylko ok. 1/3 Polaków wykorzystuje 
tę kartę intensywnie, czyli kilka razy w tygodniu (CBOS 2012). Polecenie zapłaty 
nigdy w  naszym kraju nie cieszyło się uznaniem. Natomiast może to zmienić 
rozwój płatności mobilnych, o  ile formuła polecenia zapłaty zostanie dopaso-
wana do wymagań cyfrowych portfeli i potrzeb podmiotów nimi zarządzających. 

 

2.4. Percepcja gotówki i  kart płatniczych

Popularność metod płatności zależy od oceny ich cech przez konsumentów 
i akceptantów. Badania dowodzą, że gotówka w Polsce nadal ma przewagę nad 
kartami płatniczymi (zob. rys. 15 i  16). Jednak preferencje podmiotów nie są 
stałe i  mogą się zmienić, także na korzyść nowych instrumentów płatniczych, 
w  tym wykorzystujących urządzenia mobilne.

Według cytowanych powyżej badań sondażowych polskich konsumentów, 
ponad 90% Polaków uważa, że gotówka jest wygodna (91,6%), tania (92,7%) 
i szybka w użyciu (93,7%). Nieznacznie gorzej Polacy oceniają bezpieczeństwo 
gotówki. Z twierdzeniem, że ta metoda płatności jest bezpieczna zgodziło się 
85,9% respondentów. W przypadku karty debetowej 50,2% Polaków uważało 
ją za wygodną, 40,2% za tanią, 47% za szybką w użyciu, a 43% za bezpieczną. 
Jednak każde z kryteriów ocenianych dla karty debetowej uzyskało od 36,8 do 
41,2% odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Przywiązanie Polaków do gotówki potwierdzają także inne badania. W latach 
2009–2010 Maison przeprowadziła analizę jakościowo-ilościową. Wypłynął z niej 
wniosek, że część społeczeństwa polskiego, zwłaszcza ta, która nie posiada konta 
bankowego lub rzadko z niego korzysta, charakteryzuje się silnym, pozytywnym
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Polska zajmuje 13., a wg liczby transakcji bezgotówkowych na kartę 14. pozycję w Unii. 
Widać zatem, że część Polaków chętnie płaci kartą, o ile ma taką możliwość. 

O zbyt wolnym tempie rozwoju sieci terminali w Polsce świadczy porównanie 
zmiany liczby i wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą ze zmianą liczby 
terminali POS pomiędzy IV kwartałem 2003 r. i IV kwartałem 2012 r. W tym czasie 
liczba transakcji wzrosła o 635%, wartość o 406%, natomiast liczba terminali tylko o 
246%. 

Zgodnie z wynikami badań dzienniczkowych NBP ok. 2/3 Polaków posiada kartę
płatniczą (Koźliński 2013: 10). Jednak tylko ok. 1/3 Polaków wykorzystuje tę kartę
intensywnie, czyli kilka razy w tygodniu (CBOS 2012). Polecenie zapłaty nigdy w 
naszym kraju nie cieszyło się uznaniem. Natomiast może to zmienić rozwój płatności 
mobilnych, o ile formuła polecenia zapłaty zostanie dopasowana do wymagań cyfrowych 
portfeli i potrzeb podmiotów nimi zarządzających.     

   
2.4. Percepcja gotówki i kart płatniczych 

Popularność metod płatności zależy od oceny ich cech przez konsumentów i 
akceptantów. Badania dowodzą, że gotówka w Polsce nadal ma przewagę nad kartami 
płatniczymi (zob. rys. 15 i 16). Jednak preferencje podmiotów nie są stałe i mogą się
zmienić, także na korzyść nowych instrumentów płatniczych, w tym wykorzystujących 
urządzenia mobilne. 

Rysunek 15. Percepcja gotówki przez konsumentów w Polsce (2010/2011) 
Źródło: M. Polasik, J. Marzec, P. Fiszeder, J. Górka (2012a). Modelowanie wykorzystania metod 
płatności detalicznych na rynku polskim. Materiały i Studia NBP, nr 1(265), s. 36, n=2974. 
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Rysunek 16. Percepcja karty debetowej przez konsumentów w Polsce (2010/2011)
Źródło: jak rys. 15. 

Według cytowanych powyżej badań sondażowych polskich konsumentów, ponad 
90% Polaków uważa, że gotówka jest wygodna (91,6%), tania (92,7%) i szybka w użyciu 
(93,7%). Nieznacznie gorzej Polacy oceniają bezpieczeństwo gotówki. Z twierdzeniem, 
że ta metoda płatności jest bezpieczna zgodziło się 85,9% respondentów. W przypadku 
karty debetowej 50,2% Polaków uważało ją za wygodną, 40,2% za tanią, 47% za szybką
w użyciu, a 43% za bezpieczną. Jednak każde z kryteriów ocenianych dla karty 
debetowej uzyskało od 36,8 do 41,2% odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

Przywiązanie Polaków do gotówki potwierdzają także inne badania. W latach 
2009–2010 Maison przeprowadziła analizę jakościowo-ilościową. Wypłynął z niej 
wniosek, że część społeczeństwa polskiego, zwłaszcza ta, która nie posiada konta 
bankowego lub rzadko z niego korzysta, charakteryzuje się silnym, pozytywnym i 
emocjonalnym nastawieniem do fizycznego pieniądza. Opisując to zjawisko w Polsce, 
Maison użyła terminu „kult gotówki” (Maison 2010). Osoby o wysokim poziomie kultu 
gotówki nie ufają bankom i boją się posługiwać pieniądzem depozytowym. Namacalność
pieniądza daje im poczucie kontroli. Widzą zalety gotówki i wady kart. Do zalet gotówki 
zaliczają: brak ograniczeń płatności, możliwość realnej kontroli nad wydatkami, 
przyjemność obcowania z gotówką, wygodę i szybkość płacenia. Natomiast 
największymi wadami kart są dla takich osób: ograniczenia wynikające z liczby punktów 
handlowo-usługowych akceptujących karty; ograniczenia związane z limitem kwoty, od 
której przyjmowane są płatności kartą; brak anonimowości w płatnościach kartą; 
wysokość opłat związanych z kartami. Osoby, które intensywnie korzystają z obrotu 
bezgotówkowego bardziej ufają bankom, są otwarte na nowe technologie, mają lepsze 
zdanie o kartach płatniczych. Wyższe wykształcenie, lepsza sytuacja materialna 
(obiektywna i subiektywna), szersza wiedza finansowa są pozytywnie skorelowane ze 
stopniem wykorzystania bezgotówkowych form płatności (Maison 2010). 

W badaniu dzienniczkowym NBP 25% osób posiadających kartę nie płaciło nią, 
podając trzy główne przyczyny swoich zwyczajów płatniczych: wygodę płacenia 
gotówką – 38% wskazań, lepszą kontrolę nad wydatkami – 20% wskazań, brak zaufania 
do płatności kartą – 20% wskazań (Koźliński 2013: 11 i 116).  
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i  emocjonalnym nastawieniem do fizycznego pieniądza. Opisując to zjawisko 
w Polsce, Maison użyła terminu „kult gotówki” (Maison 2010). Osoby o wyso-
kim poziomie kultu gotówki nie ufają bankom i boją się posługiwać pieniądzem 
depozytowym. Namacalność pieniądza daje im poczucie kontroli. Widzą zalety 
gotówki i  wady kart. Do zalet gotówki zaliczają: brak ograniczeń płatności, 
możliwość realnej kontroli nad wydatkami, przyjemność obcowania z gotówką, 
wygodę i szybkość płacenia. Natomiast największymi wadami kart są dla takich 
osób: ograniczenia wynikające z  liczby punktów handlowo-usługowych akcep-
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tujących karty; ograniczenia związane z limitem kwoty, od której przyjmowane 
są płatności kartą; brak anonimowości w  płatnościach kartą; wysokość opłat 
związanych z kartami. Osoby, które intensywnie korzystają z obrotu bezgotów-
kowego bardziej ufają bankom, są otwarte na nowe technologie, mają lepsze 
zdanie o kartach płatniczych. Wyższe wykształcenie, lepsza sytuacja materialna 
(obiektywna i subiektywna), szersza wiedza finansowa są pozytywnie skorelowa-
ne ze stopniem wykorzystania bezgotówkowych form płatności (Maison 2010).

W badaniu dzienniczkowym NBP 25% osób posiadających kartę nie płaciło 
nią, podając trzy główne przyczyny swoich zwyczajów płatniczych: wygodę pła-
cenia gotówką – 38% wskazań, lepszą kontrolę nad wydatkami – 20% wskazań, 
brak zaufania do płatności kartą – 20% wskazań (Koźliński 2013: 11 i  116). 

Na poziom rozpowszechnienia instrumentów płatniczych ma także wpływ 
opinia akceptantów. Sprzedawca decyduje o  przyjmowaniu płatności innym 
niż gotówka instrumentem płatniczym, poza tym ma do dyspozycji narzędzia, 
którymi może zachęcać do wyboru danej formy płatności, np. rabaty. 

Gotówka i  karta płatnicza są postrzegane przez polskich przedsiębiorców 
jako bezpieczne i wygodne metody płatności, chociaż w porównaniach gotówka 
wypada lepiej od karty (zob. rys. 17 – ogół firm). Opinie są jednak zróżnico-
wane w przekroju wielkości firmy. Małe firmy, które stanowią 90% wszystkich 
przedsiębiorstw, pod kątem bezpieczeństwa i wygody lepiej oceniają gotówkę, 
natomiast większe firmy przeciwnie – uważają, że karta płatnicza jest wygod-
niejsza i bezpieczniejsza. W ocenie „taniości” gotówki i karty płatniczej nie ma 
istotnych różnic między firmami. Wszystkie zgadzają się, że gotówka jest tania 
(79% na ogóle firm), a  tylko nieliczne podzielają pogląd, że karta płatnicza 
jest tania (18% na ogóle firm). 

Percepcja cech gotówki i kart płatniczych będzie ulegać zmianie na skutek 
intensywnej promocji niektórych form płatności i  zmianie pokoleniowej. Być 
może jednak warto zapewnić większą dywersyfikację systemów płatności i zachę-
cać do używania jeszcze bardziej nowoczesnych rozwiązań, które w  większym 
stopniu niż karty zasługują na miano innowacyjnych. 

2.5. Bariery akceptacji kart po stronie przedsiębiorców

Analizując płatności w  fizycznych punktach handlowo-usługowych, można 
stwierdzić, że główną barierą rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych (ter-
minali płatniczych), a  przez to obrotu bezgotówkowego są koszty akceptacji 
kart, które ponoszą przedsiębiorcy. Z tego powodu tylko jedna na pięć firm 
w Polsce przyjmuje płatności kartą z  fizycznym użyciem (rys. 18).

Ogół przedsiębiorców rozliczał się ze swoimi klientami detalicznymi gotów-
ką (100%). Co piąta firma (19%) deklarowała akceptację kart płatniczych
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z  ich fizycznym użyciem. Akceptacja kart płatniczych rośnie wraz z wielkością 
zatrudnienia. Wśród firm najmniejszych (do 9 zatrudnionych) akceptację kart 
płatniczych deklarowało 16% (jest to wynik istotnie statystycznie niższy od 
wyniku dla ogółu badanych). W grupie firm średniej wielkości (10–49 zatrud-
nionych) i największych (50 zatrudnionych i więcej) akceptację kart płatniczych 
deklarowało odpowiednio 43 i  58% firm. Dla obu grup są to wyniki istotnie 
wyższe w porównaniu z wynikiem dla ogółu badanych.

Tabela 10.  Porównanie średniej liczby punktów handlowo-usługowych wśród ogółu 
firm i wśród firm akceptujących karty płatnicze

Średnia 
ważona

Średnia 
wśród 

małych firm 

Średnia 
wśród 

średnich firm 

Średnia 
wśród 

dużych firm 
Liczba punktów handlowo-usługo-
wych wśród ogółu firm 1,07 1,03 1,52 4,65

Liczba punktów handlowo-usługo-
wych wśród firm akceptujących karty 1,31 1,15 1,73 6,53

Źródło: jak rys. 14.

Firmy akceptujące karty płatnicze, niezależnie od wielkości (małe, średnie, 
duże):
• miały więcej punktów handlowo-usługowych, 
• charakteryzowały się wyższą sprzedażą, a  także wyższą liczbą i  wartością 

transakcji gotówką w  porównaniu z  firmami, które akceptowały wyłącznie 
gotówkę.

Wypływa z tego wniosek, że wiele firm, które osiągną pewien obrót i liczbę 
placówek traktuje akceptację kart jako konieczność. Istnieją jednak w  Polsce 
dość liczne wyjątki od tej reguły, włącznie z Biedronką – jedną z największych 
polskich sieci detalicznych.

Opinie na temat „taniości’ gotówki (zob. rozdz. 2, pkt 2.4), potwierdzają 
odpowiedzi przedsiębiorców dotyczące kosztów kart w porównaniu z kosztem 
gotówki. Trzy czwarte firm (74%) postrzegało koszt kart jako wyższy od kosztu 
gotówki (rys. 19). Wielkość firmy nie różnicuje istotnie opinii na ten temat.

Firmy preferują płatności gotówkowe z różnych powodów. Duża część przed-
siębiorstw używała gotówki jako środka płatności za zobowiązania wobec kon-
trahentów (dostawców, odbiorców) i  pracowników (71% firm). Aż 22% firm 
nie korzystało z  usług banków w  celu wpłaty/wypłaty gotówki. 75% przedsię-
biorców uważało, że koszty opłat bankowych za wpłaty/wypłaty gotówki były 
odpowiednie, czyli nie za wysokie. Gotówka była pozytywnie oceniania pod 
kątem szybkości płatności w porównaniu z kartami (zob. rozdz. 2, pkt 2.7). 
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Rysunek 19. Opinia firm na temat kosztu kart i kosztu gotówki (2012) 
Źródło: jak rys. 14. 
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Rysunek 19. Opinia firm na temat kosztu kart i  kosztu gotówki (2012)
Źródło: jak rys. 14.

63% firm stało na stanowisku, że akceptacja kart nie wpływa na wielkość 
sprzedaży. Tylko 5% firm traktowało czynności związane z obsługą gotówki – 
zliczanie, sortowanie i  pakowanie – jako koszt firmy, a  jedynie 22% oceniało 
czas spływu środków na rachunek po dokonaniu płatności kartą jako koszt 
utraconych odsetek, co świadczy o niskiej internalizacji kosztów niezwiązanych 
z  bezpośrednimi opłatami przedsiębiorców na rzecz banków i  agentów rozli-
czeniowych8. W grę wchodzić mogą też takie cechy gotówki, jak anonimowość, 
którą cenią przedsiębiorcy z  powodu możliwości przeprowadzania transakcji 
nieewidencjonowanych (szara strefa). 

W obecnej sytuacji rynkowej wśród firm nieakceptujących kart płatniczych 
zainteresowanie rozpoczęciem akceptacji kart jest relatywnie nieduże (rys. 20 – 
76% odpowiedzi jednoznacznie odmownych), co oznacza, że potencjał wzrostu 
liczby akceptantów jest ograniczony, chyba że zostaną zredukowane bariery 
akceptacji kart, czyli powody braku zainteresowania ich akceptacją. Wśród 
nich wskazywane były przede wszystkim: wysokie koszty akceptacji (52%) oraz 
brak korzyści dla firm (41%). Mniej niż co trzecia firma z grupy wśród powo-
dów wskazywała brak zainteresowania ze strony klientów taką formą rozliczeń 
(„klienci mojego sklepu nie pytają o możliwość zapłaty kartą”).

8 Więcej w  raporcie o akceptacji gotówki i  kart płatniczych: Górka 2012b.
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Podstawa: firmy nieakceptujące kart płatniczych

zdecydowanie TAK
raczej tak
ani tak/ani nie
raczej NIE
zdecydowanie NIE

powody
koszty akceptacji kart są za wysokie 52%
nie widzę korzyści z akceptacji kart 41%
klienci mojego sklepu nie pytają o możliwość
zapłaty kartą 30%

Rysunek 20. Intencja rozpoczęcia akceptacji kart płatniczych w  ciągu kolejnego 
roku (2012)
Źródło: jak rys. 14, n = 647.
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Podstawa: firmy akceptujące karty płatnicze

gotówka
karta
bez znaczenia/nie wiem

Rysunek 21. Preferowane przez przedsiębiorców formy zapłaty (2012)
Źródło: jak rys. 14, n = 359.
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W grupie firm, które już zdecydowały się rozpocząć przyjmowanie płatności 
kartą, przeważyły za tą decyzją takie czynniki, jak: duża liczba klientów posia-
dających kartę płatniczą, bezpieczeństwo transakcji i oferowanie akceptacji kart 
przez konkurencyjne sklepy.

Połowa firm, które akceptowały karty płatnicze, wolała gdy klient płaci 
gotówką (rys. 21). Zbliżony odsetek nie preferował żadnej z  form płatności. 
Odpowiedzi przedsiębiorców w  tym kontekście potwierdzają sposób, w  jaki 
karty są przez nich postrzegane: dużo droższe od gotówki, mniej bezpieczne 
i mniej wygodne.

Ponadto 87% akceptantów kart płatniczych, wskazujących gotówkę jako 
preferowaną formę rozliczeń z klientami, uzasadniało wybór mniejszymi kosz-
tami rozliczeń gotówkowych. 

2.6. Elastyczność cenowa przedsiębiorców na opłatę akceptanta

Wyniki badania przedsiębiorców w  Polsce dowiodły, że opłata akceptanta 
(OA) stanowi średnio ponad 70% wszystkich kosztów akceptacji kart płatniczych 
(por. rozdz. 4). Dlatego jest główną barierą kosztową decydującą o rozpoczęciu 
akceptacji kart. Jej wysokość budzi również sprzeciw podmiotów, które zdecy-
dowały się przyjmować płatności kartą. Oprócz OA istotne są też inne koszty, 
w  tym opłata miesięczna za dzierżawę terminala płatniczego, która zwłaszcza 
w małych punktach wydatnie podraża akceptację kart płatniczych.

Opłata akceptanta składa się z:
• opłaty interchange (ok. 85% OA w Polsce),
• marży agenta rozliczeniowego,
• opłat systemowych na rzecz organizacji płatniczych odprowadzanych przez 

agenta rozliczeniowego (scheme/assessment fees). 

Ponad połowa firm (53%) deklarowała, że od każdej transakcji kartowej 
płaci tę samą stawkę opłaty (opłata jednolita, czyli tzw. blend). Wśród firm 
prowadzących działalność handlową odsetek ten był jeszcze wyższy i  wynosił 
64%. Średni poziom opłaty w  formule stawki jednolitej blend jest dobrym 
miernikiem wysokości OA w Polsce.

Średnia opłata akceptanta przy stawce ujednoliconej za 2011 r. wynosiła 
wg deklaracji akceptantów 1,82% dla ogółu firm i  spadała wraz z  wielkością 
zatrudnienia (dla firm zatrudniających do 9 osób – 1,85%, dla firm zatrudnia-
jących 10–49 osób – 1,76%, dla firm 50+ – 1,70%). 63% firm deklarujących 
blending twierdziło, że w  jednolitej opłacie występuje element kwotowy. Na 
ogóle firm wyniósł on przeciętnie 19 groszy (w małych firmach 21 groszy, 
w  średnich 15 groszy, w dużych 8 groszy).
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Tabela 11.  Wysokość opłaty akceptanta przy stawce ujednoliconej (blending, 2011, 
w proc. wartości transakcji)

Ogół firm 1,82%

Firmy do 9 zatrudnionych 1,85%

Firmy 10–49 1,76%

Firmy 50+ 1,70%

Źródło: jak rys. 14, n = 359.

Wyniki pomiaru elastyczności cenowej przedsiębiorców na opłatę akceptanta 
dokonanej tzw. metodą drabinkową zaprezentowano na rysunku 22.

Przedsiębiorcy zostali w toku badania zapytani o poziom opłaty akceptanta 
(OA, MSC), który uważają za odpowiedni i pożądany, biorąc pod uwagę koszty 
i  korzyści z  płatności kartowych. Rysunek 22 pokazuje odsetki skumulowane 
akceptujących kolejne testowane poziomy kosztów wśród firm przyjmujących 
płatności kartą płatniczą. Test rozpoczął się od przedstawienia kosztu najwyż-
szego. Rozpiętość każdego z  testowanych przedziałów (oprócz najwyższego) 
została ustalona na 0,25 punktu procentowego. Ankietowane firmy pytano 
o kolejne przedziały do momentu akceptacji któregoś z nich.

Podstawa: firmy akceptujące obecnie karty płatnicze, n=359
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Rysunek 22.  Akceptowalny poziom OA (MSC) – odsetki skumulowane (firmy akceptujące 
karty 2012) 

Źródło: jak rys. 14, n=359. 
 

Najwyższy wzrost zainteresowania przedsiębiorców nastąpił przy przejściu z poziomu 
opłaty 1,01–1,25% na 0,76–1% (z 59 do 76% firm). 82% firm akceptujących karty uważało 
za odpowiedni i pożądany poziom OA w przedziale 0,51–0,76%. Opłata interchange stanowi 
składową opłaty akceptanta. Dlatego jej poziom, zgodnie z preferencjami przedsiębiorców, 
powinien być odpowiednio niższy (o marżę agenta i opłaty odprowadzane przez agenta do 
organizacji płatniczych – tzw. assessment/scheme fees). Można szacować, że poziom opłaty 
interchange satysfakcjonujący 76–82% firm mieści się w przedziale ok. 0,5–0,75%. Przy 
czym należy pamiętać, że odpowiedzi przedsiębiorców udzielane były w panujących w Polsce 
uwarunkowaniach, a więc przy opłatach interchange przekraczających średnio 1,5% w 
systemach Visa i MasterCard i będących najwyższymi w Unii Europejskiej. 

 

Rysunek 22. Akceptowalny poziom OA (MSC) – odsetki skumulowane (firmy 
akceptujące karty 2012)
Źródło: jak rys. 14, n = 359.
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Najwyższy wzrost zainteresowania przedsiębiorców nastąpił przy przejściu 
z  poziomu opłaty 1,01–1,25% na 0,76–1% (z 59 do 76% firm). 82% firm 
akceptujących karty uważało za odpowiedni i  pożądany poziom OA w  prze-
dziale 0,51–0,76%. Opłata interchange stanowi składową opłaty akceptanta. 
Dlatego jej poziom, zgodnie z  preferencjami przedsiębiorców, powinien być 
odpowiednio niższy (o marżę agenta i  opłaty odprowadzane przez agenta do 
organizacji płatniczych – tzw. assessment/scheme fees). Można szacować, że 
poziom opłaty interchange satysfakcjonujący 76–82% firm mieści się w przedzia-
le ok. 0,5–0,75%. Przy czym należy pamiętać, że odpowiedzi przedsiębiorców 
udzielane były w panujących w Polsce uwarunkowaniach, a więc przy opłatach 
interchange przekraczających średnio 1,5% w  systemach Visa i  MasterCard 
i  będących najwyższymi w Unii Europejskiej.

Podstawa: firmy nieakceptujące obecnie kart i deklarujące brak zainteresowania 
akceptacją kart i wskazujące koszty jako barierę, n=212

59%

mniej niż
0,25%

0,26%–0,5% 0,51%–0,75% 0,76%–1% 1,01%–1,25% 1,26%–1,5% 1,51%–1,75% 1,76%–2% 2%–2,5%

49%

34%

23%

13% 9% 7% 5% 2%

Rysunek 23. Akceptowalny poziom OA (MSC) – odsetki skumulowane (firmy 
nieakceptujące kart 2012)
Źródło: jak rys. 14, n = 212.

W grupie firm nieakceptujących kart płatniczych i  wskazujących wśród 
powodów odrzucenia takiej decyzji wysokie koszty transakcji kartowych, niska 
była akceptacja dla jakiegokolwiek testowanego poziomu opłaty akceptanta 
(OA, MSC). Dopiero stawki opłaty akceptanta poniżej 0,5% skłoniłyby połowę 
tej grupy do rozpoczęcia akceptacji płatności kartowych. Może to oznaczać, że 
aby ta grupa firm zaakceptowała karty płatnicze, opłata interchange powinna 
znajdować się na jeszcze niższym poziomie, nawet poniżej 0,25%. 
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W pytaniu zadawanym tzw. metodą drabinkową mierzono elastyczność ceno-
wą przedsiębiorców na opłaty akceptanta. Koszty z nią związane są silną barierą 
poszerzenia grupy przedsiębiorców przyjmujących płatności kartą. W świetle 
uzyskanych wyników wydaje się, że opłaty interchange poniżej 0,25% mogłyby 
tę barierę dość silnie przełamać. Być może jednak nawet wtedy ok. 16% przed-
siębiorców nieakceptujących dziś kart płatniczych nie byłaby skłonna rozpocząć 
przyjmowania płatności przy ich użyciu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że 
wprawdzie tak niskie stawki opłaty interchange mogą znacząco przyspieszyć 
tempo instalowania terminali płatniczych9, to jednak jakiekolwiek spadki opłaty 
interchange i  korespondującej z  nią opłaty akceptanta będą działały stymulu-
jąco na tempo rozszerzania sieci akceptacji kart. Warto zaznaczyć, że pytanie, 
które objęło 212 podmiotów z 647 w próbie nieakceptujących kart z fizycznym 
użyciem, zostało zadane po podwójnym filtrze. To znaczy, że najpierw posta-
wiono respondentom pytanie o  to, czy w  perspektywie najbliższych dwunastu 
miesięcy planują rozpocząć akceptację kart płatniczych. 76% odpowiedziało 
negatywnie (16% odpowiedzi „ani tak/ani nie”, 8% odpowiedzi pozytywnych), 
co oznacza, że prawdopodobnie niezależnie od zmian wysokości stawek opłaty 
interchange 8% firm może rozpocząć akceptację kart płatniczych. W grupie 
firm, które odpowiedziały negatywnie (76% firm) poproszono o spontaniczne 
wskazanie powodów takiej decyzji. Prawie 52% firm wskazało jako przyczynę 
koszty i te indagowano, mierząc metodą drabinkową ich deklarowaną elastycz-
ność cenową na opłatę akceptanta. Przypuszczalnie ta elastyczność w  grupie 
innych firm, które dotąd nie akceptują kart, nie jest aż tak wysoka, co może 
oznaczać, że również mniej znaczące spadki opłaty interchange mogą zachęcić 
dość sporą grupę przedsiębiorców do rozpoczęcia akceptacji kart. Należy przy 
tym pamiętać, że z  jednej strony na decyzję o rozpoczęciu akceptacji kart nie 
wpływa wyłącznie koszt, ale i  inne czynniki. Z drugiej zaś strony – koszty kart 
są postrzegane jako dużo wyższe od gotówki (por. rozdz. 2, pkt 2.5). 

Pojawia się też pytanie, czy poszerzanie sieci akceptacji przy braku istotnych 
obniżek opłaty interchange nie będzie utrwalało nierównowagi na rynku i pogłę-
biało zniekształceń10 i czy wzrost będzie faktycznie satysfakcjonująco dynamicz-
ny. Być może największą korzyścią dla polskiego rynku byłoby pojawienie się 
realnej konkurencji dla systemów Visa i  MasterCard. Na koniec I  kwartału 
2013 r. karty obu organizacji stanowiły 98,6% wszystkich kart wydanych w Pol-
sce. Visa miała 60,3%, a MasterCard 38,3% udziału w  rynku. Znamienne, że 

 9 Pytanie, czy w Polsce nie warto mocniej promować jeszcze bardziej innowacyjnych i być 
może mniej kosztochłonnych metod akceptacji płatności bezgotówkowych w  fizycznych 
punktach handlowo-usługowych niewymagających instalacji terminali.

10 Nieuzasadnione koszty rozwoju obrotu kartowego w  systemach Visa i  MasterCard 
finansowane bezpośrednio przez polskich akceptantów a pośrednio przez polskich kon-
sumentów.
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w ciągu trzech ostatnich lat udział organizacji MasterCard wzrósł o 7,2 punktu 
procentowego, a organizacji Visa spadł o 5,7 punktu procentowego. Stało się 
tak za sprawą banków, które chętniej zaczęły wydawać karty z logo MasterCard 
(np. MasterCard World) dające im większe przychody, które wynikały z wyż-
szych stawek interchange. Można to uznać za dowód, że konkurencja na rynku 
kart płatniczych przy braku przejrzystości opłat wewnętrznych lub interwencji 
regulatora prowadzi do sytuacji odwrotnej niż normalna, czyli do podwyżek 
opłat. Pożądane jest, by nowe instrumenty płatnicze działały w innym niż Visa 
i MasterCard modelu biznesowym lub charakteryzowały się znacznie niższymi 
opłatami wewnętrznymi11. 

2.7.  Badania chronometrażowe – efektywność czasowa 
instrumentów płatniczych

Oprócz faktycznego trwania transakcji płatniczej ważna jest też percepcja 
konsumentów i  akceptantów dotycząca szybkości płatności gotówką i  kartą. 
To ona de facto, razem z  innymi czynnikami, wpływa na wybór instrumen-
tu  płatniczego przez konsumenta i  chęć akceptacji metody płatności przez 
detalistę. 

Według badań dzienniczkowych przeprowadzonych przez NBP prawie 60% 
Polaków twierdzi, że gotówką płaci się raczej lub zdecydowanie szybciej. Dla 
około 26% płatność kartą i gotówką trwa tyle samo. Dla 13% respondentów 
płatność kartą jest szybsza. Najwięcej konsumentów twierdzących, że płatność 
kartą jest szybsza znajduje się wśród osób posiadających karty zbliżeniowe, ale 
i tak ich frakcja wynosi tylko 15% (Koźliński 2013: 87). Również przedsiębiorcy 
uważają płatności gotówką za szybsze.

Rozliczenia gotówkowe są postrzegane przez 64% przedsiębiorców jako szyb-
sze niż rozliczenia realizowane zwykłymi, niezbliżeniowymi kartami płatniczymi 
(weryfikacja podpisem lub PIN-em) (rys. 24). Wraz z wielkością zatrudnienia 
odsetek firm postrzegających gotówkę jako szybszą formę rozliczeń maleje na 
korzyść tych, co postrzegają gotówkę jako formę rozliczeń równie szybką, co 
karty płatnicze (na poziomie ogółu – 26%, wśród firm średniej wielkości – 
33%). Karty płatnicze są uznawane za szybsze od gotówki przez 10% badanych 
i odsetek ten zasadniczo jest podobny w przypadku firm różnej wielkości.

11 Por. rozdz. 2, pkt 2.8, w  tym płatności mobilne i  opisane systemy płatności mobil-
nych IKO PKO BP, PeoPay Pekao S.A. oraz inicjatywa stworzenia platformy płatności 
mobilnych w Polsce przez sześć banków – Alior, Millennium, BZ WBK, mBank, ING, 
PKO BP.
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Skala: 1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – ani tak/ani nie, nie wiem; 4 – raczej tak; 5 – 
zdecydowanie tak. 
 
Rysunek 24. Opinie na temat szybkości gotówki w porównaniu ze zwykłą, niezbliżeniową 
kartą płatniczą (2012) 
Źródło: jak rys. 14. 
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Rysunek 24. Opinie na temat szybkości gotówki w  porównaniu ze zwykłą, 
niezbliżeniową kartą płatniczą (2012)
Źródło: jak rys. 14.

Porównując szybkość gotówki z  szybkością transakcji zbliżeniowej kartą 
płatniczą, odsetek przedsiębiorców przyznających, że karta płatnicza jest szyb-
sza nieznacznie wzrasta – na poziomie ogółu odsetek ten wynosi 15%. Spada 
odsetek firm twierdzących, że gotówka jest szybsza (52%), natomiast co trzecia 
firma (33%) nie dostrzega różnicy w  szybkości realizacji transakcji gotówką 
i  kartą zbliżeniową.

Według przedsiębiorców klienci detaliczni wybierają gotówkę przede wszyst-
kim z  przyzwyczajenia, ze względu na szybkość realizowania transakcji oraz 
wygodę użytkowania i  łatwość kontroli wydatków. 

Podsumowując, okazuje się, że przedsiębiorcy postrzegają czas trwania płat-
ności gotówką jako krótszy w  porównaniu nie tylko ze zwykłą, stykową kartą 
płatniczą, lecz także z kartą zbliżeniową. 

Empiryczne badania przeprowadzone w 2009 r. w polskich sklepach potwier-
dzają tę prawidłowość, przy czym płatność kartą zbliżeniową w odpowiednich 
warunkach może być krótsza od płatności gotówką (Polasik i in. 2012b). W cyto-
wanych badaniach określono czas trwania transakcji płatniczej dokonanej m.in. 
gotówką, kartą płatniczą potwierdzaną podpisem, kartą płatniczą potwier-
dzaną PIN-em i  kartą zbliżeniową. Zostało zmierzone ponad 3700 transakcji 
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Skala: 1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – ani tak/ani nie, nie wiem; 4 – raczej tak; 5 – 
zdecydowanie tak. 
 
Rysunek 25. Opinie na temat szybkości gotówki w porównaniu ze zbliżeniową kartą 
płatniczą (2012) 
Źródło: jak rys. 14. 
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Empiryczne badania przeprowadzone w 2009 r. w polskich sklepach potwierdzają tę 
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kartą płatniczą (2012)
Źródło: jak rys. 14.
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Rysunek 26. Czas trwania płatności instrumentami płatniczymi (2009, sekundy) 
Źródło: M. Polasik, J. Górka, G. Wilczewski, J. Kunkowski, K. Przenajkowska, N. Tetkowska (2012b). 
Chronometric Analysis of a Payment Process for Cash, Cards and Mobile Devices. The 14th International 
Conference on Enterprise Information Systems, Wrocław, s. 220–229. 

 

Z perspektywy sprzedawcy proces obsługi klienta przy płatności rozpoczyna się z 
chwilą rozpoczęcia skanowania pierwszego produktu i kończy z chwilą wręczenia klientowi 
paragonu i ew. wydruku z terminala płatniczego. Z punktu widzenia konsumenta proces 
rozpoczyna się z chwilą przekazania towaru sprzedawcy lub przygotowywania instrumentu 
płatniczego, a kończy w momencie odejścia od kasy. „Czysty” proces płatności został 
zmierzony od momentu przygotowania instrumentu płatniczego do momentu wręczenia 
konsumentowi paragonu i ew. wydruku z terminala płatniczego.  

Wyniki badań chronometrażowych ujawniły, że w 2009 r. w sklepach spożywczych, w 
których dokonywano pomiaru, płatność kartą potwierdzana PIN-em lub podpisem w trybie 
stykowym była, z niewielkimi odchyleniami w zależności od przyjętej perspektywy, o ok. 
50% dłuższa od płatności gotówką (zob. rys. 26). Karta zbliżeniowa stawała się bardziej 
efektywna czasowo od gotówki wówczas, gdy weryfikacja danych między terminalem a kartą 
odbywała się offline i nie były podczas transakcji drukowane slipy (wydruki z terminala 
płatniczego).  

Również wg większości badań zagranicznych gotówka jest szybszym od karty 
instrumentem płatniczym. Po dokonaniu pomiarów w swoich paneuropejskich badaniach 
kosztów, EBC do przeliczeń kosztowych przyjął długość trwania transakcji gotówkowej 
równą 22 s, karty debetowej 29 s, a karty kredytowej 31 s (Schmiedel i in. 2012: 34). Z kolei 
wg ostatnich pomiarów wykonanych w Wielkiej Brytanii w 2012 r. przez Brytyjskie 
Konsorcjum Detaliczne płatność gotówką trwała 32 s, a kartą 41 s (BRC 2013: 4). 

 Należy zdawać sobie sprawę, że długość płatności kartą, zwłaszcza zbliżeniową, 
może z czasem ulec skróceniu na skutek postępu technicznego i eliminowania z transakcji 
niepotrzebnych etapów (np. wydruku papierowego slipu z terminala). Już obecnie 
uzasadnione jest założenie, że statystycznie płatność kartą zbliżeniową trwa krócej niż 
gotówką. Również płatności mobilne mają potencjał być szybkie w płatnościach w 
fizycznych punktach handlowo-usługowych. Ich efektywność w tym aspekcie zależy od 
wykorzystywanego sposobu komunikacji między urządzeniem mobilnym klienta (np. 
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Rysunek 26. Czas trwania płatności instrumentami płatniczymi (2009, sekundy)
Źródło: M. Polasik, J. Górka, G. Wilczewski, J. Kunkowski, K. Przenajkowska, N. Tetkowska 
(2012b). Chronometric Analysis of a  Payment Process for Cash, Cards and Mobile Devices. The 
14th International Conference on Enterprise Information Systems, Wrocław, s. 220–229.
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i  dziesiątki tysięcy komponentów czasowych w  trzech wariantach: z  punktu 
widzenia sprzedawcy, z  punktu widzenia konsumenta i  jako „czysty” proces 
płatności. 

Z perspektywy sprzedawcy proces obsługi klienta przy płatności rozpoczyna 
się z  chwilą rozpoczęcia skanowania pierwszego produktu i  kończy z  chwilą 
wręczenia klientowi paragonu i ew. wydruku z terminala płatniczego. Z punk-
tu widzenia konsumenta proces rozpoczyna się z  chwilą przekazania towaru 
sprzedawcy lub przygotowywania instrumentu płatniczego, a kończy w momen-
cie odejścia od kasy. „Czysty” proces płatności został zmierzony od momentu 
przygotowania instrumentu płatniczego do momentu wręczenia konsumentowi 
paragonu i  ew. wydruku z  terminala płatniczego. 

Wyniki badań chronometrażowych ujawniły, że w 2009 r. w sklepach spożyw-
czych, w których dokonywano pomiaru, płatność kartą potwierdzana PIN-em lub 
podpisem w trybie stykowym była, z niewielkimi odchyleniami w zależności od 
przyjętej perspektywy, o ok. 50% dłuższa od płatności gotówką (zob. rys. 26). 
Karta zbliżeniowa stawała się bardziej efektywna czasowo od gotówki wówczas, 
gdy weryfikacja danych między terminalem a  kartą odbywała się offline i  nie 
były podczas transakcji drukowane slipy (wydruki z  terminala płatniczego). 

Również wg większości badań zagranicznych gotówka jest szybszym od karty 
instrumentem płatniczym. Po dokonaniu pomiarów w swoich paneuropejskich 
badaniach kosztów, EBC do przeliczeń kosztowych przyjął długość trwania 
transakcji gotówkowej równą 22 s, karty debetowej 29 s, a  karty kredytowej 
31 s (Schmiedel i  in. 2012: 34). Z kolei wg ostatnich pomiarów wykonanych 
w Wielkiej Brytanii w 2012 r. przez Brytyjskie Konsorcjum Detaliczne płatność 
gotówką trwała 32 s, a kartą 41 s (BRC 2013: 4).

Należy zdawać sobie sprawę, że długość płatności kartą, zwłaszcza zbliże-
niową, może z czasem ulec skróceniu na skutek postępu technicznego i elimi-
nowania z  transakcji niepotrzebnych etapów (np. wydruku papierowego slipu 
z terminala). Już obecnie uzasadnione jest założenie, że statystycznie płatność 
kartą zbliżeniową trwa krócej niż gotówką. Również płatności mobilne mają 
potencjał być szybkie w płatnościach w fizycznych punktach handlowo-usługo-
wych. Ich efektywność w  tym aspekcie zależy od wykorzystywanego sposobu 
komunikacji między urządzeniem mobilnym klienta (np. telefonem) a urządze-
niem akceptującym sprzedawcy (terminalem/telefonem/itp.) oraz od liczby czyn-
ności koniecznych do wykonania przez konsumenta w celu dokonania transakcji.

Szacunki czasu transakcji instrumentami płatniczymi są istotne w przelicze-
niach kosztowych (zob. rozdz. 4).
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2.8.  Otwartość na innowacje płatnicze  
(w tym płatności mobilne) 

Na koniec 2012 r. w obiegu było w Polsce 33,3 mln kart, z czego 15,1 mln 
z funkcją zbliżeniową, dzięki której posiadacze kart mogą wykonywać szybsze, 
bezstykowe transakcje bez użycia kodu PIN. Banki w  ostatnich trzech latach 
zaczęły intensywnie wydawać karty w technologii zbliżeniowej NFC (Near Field 
Communication). Jednak pierwsza karta przedpłacona z  tą funkcjonalnością 
pojawiła się w Polsce już w grudniu 2007 r.
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Rysunek 27. Liczba wyemitowanych kart płatniczych w Polsce w latach 2000–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Funkcję zbliżeniową mają zarówno wydawane karty debetowe, jak i  kre-
dytowe. Tych ostatnich ubyło w  latach 2009–2012 ok. 4,5 mln ze względu na 
politykę banków, które zaostrzyły kryteria kredytowe w związku z niską jakością 
zaciąganych tą drogą pożyczek. Stały trend wzrostowy cechuje natomiast karty 
debetowe (rys. 27).

Karty zbliżeniowe na koniec 2012 r. akceptowało ok. 105 tys. terminali POS, co 
stanowiło ponad jedną trzecią wszystkich urządzeń akceptujących karty (290 tys. 
– rys. 27). Wprawdzie sieć terminali nie rozwija się w Polsce zadowalająco szyb-
ko, jednak dzięki programowi „Kartą Visa zapłacisz wszędzie”, znacząco urosła 
liczba elektronicznych urządzeń akceptujących płatności kartami bezstykowymi.



88 ROZDZIAŁ 2

Tabela 12.  Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze 
w Polsce w  latach 2007–2012 (w tys.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Terminale POS 171 198 215 247 266 289

Imprintery* 15 15 15 6 1 1

Ogółem 186 213 230 253 267 290

*  Urządzenia służące do ręcznej akceptacji wypukłych (embosowanych) kart płatniczych, zwane 
popularnie żelazkami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

W płatnościach zbliżeniowych Polska jest liderem w  Europie. Drugi naj-
bardziej rozwinięty pod tym względem rynek – brytyjski – dzieli dość znaczny 
dystans do Polski. W Polsce na koniec 2012 r. przy ok. 105 tys. terminali obsłu-
gujących technologię NFC, wykonywano ok. 7–8 mln transakcji zbliżeniowych 
miesięcznie, natomiast w Wielkiej Brytanii, w której zainstalowanych było ok. 
140 tys. przystosowanych do płatności zbliżeniowych terminali, przeprowadzano 
takich transakcji ok. 2 mln miesięcznie (za: First Data).

64% Polaków jest zdania, że karty zbliżeniowe to przyszłościowy sposób 
płatności, jednocześnie podobny odsetek uważa, że są one niebezpieczne (Koź-
liński 2013: 89-90). Polska wyróżnia się na tle innych krajów europejskich pod 
względem bezpieczeństwa. Według szacunków agentów rozliczeniowych, liczba 
nieuprawnionych transakcji kartą w Polsce to ok. 0,01% ich łącznej liczby, pod-
czas gdy np. u naszego zachodniego sąsiada, w  Niemczech, dziesięciokrotnie 
więcej, bo 0,1% (za okres październik 2012 – marzec 2013 r.). Transakcje kar-
tami zbliżeniowymi są wprawdzie słabiej zabezpieczone od transakcji stykowych 
i w pierwszych miesiącach 2013 r. zdarzały się nagłaśniane medialnie incydenty 
nieautoryzowanego użycia (także z winy niektórych banków wydawców, które 
nie zawsze stosowały właściwe zabezpieczenia), jednak do połowy 2013 r. sta-
tystyki makro nie ujawniły niepokojących tendencji zmian. 

Rozwój płatności zbliżeniowych w Polsce jest dobrym prognostykiem rozwo-
ju płatności mobilnych. Naturalnym sukcesorem kart zbliżeniowych są oparte 
na technologii NFC mobilne portfele, które oprócz płatności mogą oferować 
dodatkowe funkcje – jak np. spersonalizowane finansowe programy lojalnościo-
we, zarządzanie promocyjnymi kuponami zakupowymi i paragonami cyfrowymi, 
geolokalizację. Są to jednak na razie teoretyczne możliwości aplikacji, które 
w  obecnej formie (zob. rozwiązania Orange Cash i  MyWallet T-Mobile) są 
jedynie zalążkiem tego, co może pojawić się w przyszłości. Warto też zaznaczyć, 
że technologia NFC wolno się rozprzestrzenia. Wciąż niewielka liczba telefonów 
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jest wyposażona w moduł NFC, ponadto terminale płatnicze nie są przystoso-
wane do płatności zbliżeniowych. Dlatego nie przez wszystkich traktowana jest 
ona jako ta, która musi stać się standardem rynkowym. Dwa największe banki 
w  Polsce wdrożyły w  2013 r. systemy, które aktualnie umożliwiają płatności 
mobilne z użyciem telefonów komórkowych w  innej technologii. Rozwiązanie 
IKO PKO BP opiera się sześciocyfrowych kodach jednorazowych, natomiast 
PeoPay Pekao S.A. – na kodach QR (Quick Response). Także globalny potentat 
w płatnościach PayPal jest sceptyczny wobec NFC. 

Elektroniczne, mobilne portfele mogą być wyposażone w różne technologie 
umożliwiające komunikację między urządzeniami przenośnymi, czyli interfejs 
płatniczy. Ważniejsze jest określenie modeli biznesowych, które będą godziły 
interesy różnych stron zaangażowanych w płatności (banków, instytucji płatni-
czych, agentów rozliczeniowych, operatorów GSM, akceptantów itp.). Okazuje 
się bowiem, że stworzenie platformy współpracy i  na niej systemu zdolnego 
osiągnąć masę krytyczną nie jest zadaniem prostym. Być może, zawiązane na 
początku lipca br. pomiędzy sześcioma bankami (Alior, Millennium, BZ WBK, 
mBank, ING, PKO BP), porozumienie w  sprawie strategicznej współpracy 
przy budowie wspólnego standardu płatności mobilnych będzie przełomowym 
rozwiązaniem na rynku polskim, które zdobędzie uznanie klientów i  stanie 
się przeciwwagą dla systemów Visa i MasterCard w  płatnościach masowych. 
Platforma będzie budowana w  oparciu na rozwiązaniu IKO banku PKO BP. 
Według deklaracji pomysłodawców ma być ona otwarta także na inne banki 
i niebankowych dostawców usług płatniczych. Instytucje, które podpisały poro-
zumienie, zapowiadają, że do końca roku zostanie powołana do życia spółka 
joint venture, której zadaniem będzie zarządzanie całym systemem i rozliczanie 
transakcji mobilnych wykonywanych przez konsumentów w nowym standardzie.

Systemy IKO i PeoPay znajdują się w początkowym stadium rozwoju. Źró-
dłem pieniądza w IKO są środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych 
klientów PKO BP, którzy aktywowali usługę, natomiast PeoPay bazuje na elek-
tronicznej portmonetce. Docelowo także PKO BP ma zaoferować taką możli-
wość w IKO. Sieć akceptacji systemu PKO BP ograniczała się w czerwcu 2013 r. 
do terminali zależnego kapitałowo od banku agenta rozliczeniowego eService 
i do bankomatów PKO BP (IKO umożliwia także wypłaty gotówki z bankoma-
tów jedynie przy użyciu telefonu komórkowego). PeoPay, które uruchomiono 
na początku czerwca 2013 r., zaczęło dopiero rozwijać swoją sieć akceptacji. 

Doświadczenia takich podmiotów niebankowych, jak mPay, SkyCash, uPaid 
pokazały, że w Polsce elektroniczna portmonetka, którą trzeba uprzednio zasi-
lić środkami z rachunku bankowego, nie jest postrzegana przez klientów jako 
wygodne rozwiązanie. Dlatego powszechnym instrumentem płatniczym umoż-
liwiającym pozyskanie płynności stały się karty płatnicze dwóch międzynarodo-
wych organizacji płatniczych Visa i MasterCard. Podpinane w ramach platformy 
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MasterCard Mobile do wspomnianych wyżej aplikacji mPay, SkyCash itp. są 
coraz chętniej wykorzystywane przez Polaków do zdalnych płatności za bilety 
i parkowanie. Niestety taki mechanizm pozyskania płynności odbywa się w Pol-
sce w ramach ustalonego modelu biznesowego z wysokimi opłatami interchange. 

Dlatego pożądane jest wypracowanie tańszych mechanizmów zasilania sys-
temów płatności mobilnych i elektronicznych portfeli. Wówczas istnieje szansa, 
że zaczną one być chętniej akceptowane przez sprzedawców. Warto zauważyć, 
że banki, oferujące rozwiązania IKO i PeoPay, proponują detalistom znacznie 
dogodniejsze warunki akceptowania płatności niż te, które obowiązują aktualnie 
w  systemach Visa i  MasterCard. Okazuje się zatem, że także nowe systemy 
mogą działać przy o  wiele niższych opłatach wewnętrznych, co samo w  sobie 
stanowi dowód na nadmierną wysokość opłat interchange w Polsce. 

Polscy akceptanci są otwarci na płatności mobilne (rys. 28). 1/5 firm była 
zainteresowana rozpoczęciem przyjmowania płatności za pomocą telefonu 
komórkowego lub innej nowoczesnej metody płatności przy założeniu bezpie-
czeństwa na poziomie podobnym do kart płatniczych i przy kosztach akceptacji 
niższych niż w przypadku kart płatniczych. Skłonność firm do przyjmowania tego 
typu płatności wzrasta istotnie w grupie firm największych (50 zatrudnionych

76 

 

Skala: 1 – zdecydowanie nie 2 – raczej nie, 3 – ani tak/ ani nie, nie wiem, 4 – raczej tak, 5 – 
zdecydowanie tak. 
 
Rysunek 28. Skłonność do przyjmowania płatności za pomocą telefonu komórkowego 
(2012) 
Źródło: jak rys. 14. 
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i więcej) do 37%. W grupie firm akceptujących karty płatnicze wskaźnik ten dla 
ogółu wyniósł 36%, a dla największych firm aż 51%. Biorąc pod uwagę wczesny 
etap rozwoju płatności mobilnych można uznać, że otwartość przedsiębiorców 
na innowacyjne metody płatności (płatności mobilne) jest stosunkowo wysoka. 

2.9. Płatności na odległość i  płatności uniwersalne

W Polsce gotówka wciąż stanowi metodę płatności, którą wykonywanych 
jest 80–90% transakcji w  fizycznych punktach handlowo-usługowych, jednak 
ze względu na swoje cechy staje się mniej wygodnym instrumentem płatniczym 
w  płatnościach na odległość, w  tym przede wszystkim w  środowisku interne-
towym. 

Według wyników badań, wykonanych na przełomie 2010 i 2011 r. wśród pol-
skich konsumentów, w płatnościach internetowych (łącznie transakcje w e-skle-
pach, na aukcjach internetowych i za usługi internetowe) częściej używanym od 
gotówki instrumentem płatniczym były przelewy bankowe (rys. 29). Poleceniem
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przelewu (razem: przelew bankowy zlecany przez internet, e-przelew i przelew 
bankowy zlecany w oddziale banku i telefonicznie) dokonano 43,9% wszystkich 
transakcji, natomiast gotówką przy odbiorze 42,9%. W Polsce w przeciwieństwie 
do innych krajów, zwłaszcza anglosaskich, karty nie są popularnym instrumen-
tem płatniczym w  internecie.

W badaniu przez pojęcie e-przelewu rozumiano szybkie przelewy interneto-
we – tzw. pay-by-link, w przypadku których klient po przekierowaniu z witryny 
sklepowej trafia do serwisu internetowego swojego banku. Na stronie banku 
loguje się w standardowy sposób za pomocą loginu i hasła, po czym otrzymuje 
do akceptacji formularz automatycznie wypełniony wszystkimi niezbędnymi 
danymi (numerem rachunku odbiorcy, danymi odbiorcy, kwotą przelewu). Po 
zatwierdzeniu jednorazowym hasłem (uwierzytelnienie drugiego stopnia) trans-
akcja jest realizowana. Dla kupującego e-przelew jest wygodny, ponieważ nie 
wymaga od niego wpisywania szczegółów transakcji, natomiast dla sklepu zaletą 
e-przelewu jest gwarancja transferu środków pieniężnych, która pozwala nie 
czekać z wysyłką towaru na ich faktyczny wpływ na rachunek.

W Polsce sklepy internetowe obsługuje kilku integratorów płatności 
(np.  PayU, DotPay, eCard, przelewy24) agregujących różne metody płatności 
– kartą, e-przelewem, premium SMS itp. 

Badanie megapanel Gemius, w którym w grudniu 2012 r. przebadano 1500 
internautów, wykazało, że 72% z  nich robiło zakupy w  internecie. Badanie 
potwierdza, że w latach 2011–2012 najczęściej wybieraną metodą płatności onli-
ne były przelewy bankowe, a następnie płatność gotówką przy odbiorze. Wyniki 
wskazują jednak, że rośnie popularność innych form rozliczeń – np. płatności 
przez specjalne serwisy typu PayU i  PayPal. Klienci sklepów deklarowali, że 
płatność gotówką przy odbiorze wydawała się im najlepsza, jednak odsetek 
respondentów preferujących ten sposób płatności spadł z  36% w poprzedniej 
edycji badania do 29% w  2012 r. (Gemius 2013: 62). W latach 2011–2012 
16% internautów deklarujących zakupy w  sieci twierdziło, że zdarzyło im się 
nabywać towary, łącząc się za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefonów 
komórkowych, smartfonów, tabletów). 

Według najnowszych analiz powoli nadchodzi era handlu uniwersalnego, 
w  którym zaciera się granica między środowiskiem płatności online i  offline. 
Handel uniwersalny (universal commerce, uCommerce) definiowany jest jako 
handel odbywający się w dowolnym czasie, miejscu i za pośrednictwem dowol-
nego urządzenia. UCommerce jest procesem łączącym w jedno wiele aspektów 
działalności komercyjnej, takich jak: zakupy, płatność, marketing (tj. oferty 
i kupony), lojalność, zarządzanie środkami finansowymi, procesy offline i online 
(Dragt 2012: 5). Termin handel uniwersalny nawiązuje do zmian, jakie zachodzą 
w  społeczeństwie i  w zachowaniach zakupowych konsumentów. Są oni coraz 
częściej wyposażeni w  nowoczesne urządzenia, jak smartfony i  tablety, mają 



Zwyczaje płatnicze w Polsce 93

stały dostęp do internetu, a  przez to do mediów społecznościowych, forów 
dyskusyjnych, wyszukiwarek, recenzji, porównywarek cen i  ofert specjalnych. 
Następuje zmiana modelu podejmowania decyzji. Proces jest personalizowany 
zgodnie z  preferencjami użytkownika, dzięki nowym możliwościom technolo-
gicznym i większemu strumieniowi dostępnych informacji. 

Filarami handlu uniwersalnego są:
• inteligentne urządzenia (np. smartfony i  tablety);
• analiza danych (big data), dokonywana zarówno po stronie klienta, jak i po 

stronie dostawców rozwiązań i sprzedawców, których zadaniem jest dostar-
czyć klientowi usługi w  dogodnym miejscu i  czasie oraz w  preferowanej 
formie; 

• zintegrowane aplikacje, w tym portfele elektroniczne klientów, które działają 
w chmurze i przez to mają dostęp do aktualnych informacji – ofert, rabatów, 
promocji, danych o  położeniu placówek handlowych (geolokalizacja) oraz 
zapewniają proste, wygodne i  intuicyjne płatności;

• odpowiednia infrastruktura – otwarta i  skalowalna, bazująca na systemach 
elektronicznych, internecie, zintegrowanych aplikacjach i  chmurze danych;

• ekosystem współpracy instytucji finansowych, dostawców usług płatniczych, 
operatorów sieci komórkowych, sprzedawców, producentów oprogramowa-
nia i sprzętu (software, hardware) działających wspólnie w celu zapewnienia 
najlepszej jakości usług konsumentom.

Handel uniwersalny zaczyna się dopiero rodzić. Trwa budowa ekosystemu 
płatności, określanie ról i hierarchii firm w modelach biznesowych. Jedną z klu-
czowych kwestii pozostaje, które podmioty będą dominowały w tym ekosystemie 
i  kto będzie zarządzał mobilnymi portfelami, czy będą to banki, organizacje 
płatnicze, a może instytucje płatnicze i  akceptanci.

2.10.  Sposoby wypłaty gotówki i  efektywność bankomat versus 
oddział

Handel uniwersalny oparty na płatnościach mobilnych inicjowanych za 
pośrednictwem elektronicznych portfeli znajduje się w  pierwszym stadium 
rozwoju. Natomiast obecnie, w  związku z  dominacją gotówki w  płatnościach 
w polskich sklepach, istotna jest odpowiedź na pytanie, jak konsumenci wchodzą 
w jej posiadanie i czy jest to efektywny sposób pozyskiwania banknotów i monet. 

Wyniki badań polskich konsumentów ujawniły, że w 62% przypadków Polacy 
wchodzili w  posiadanie gotówki, wypłacając ją z  bankomatu, natomiast tylko 
w  6,1% przypadków udawali się w  tym celu do oddziału banku lub SKO-
K-u (rys. 30). Bankomaty są obecnie głównym kanałem dystrybucji pieniądza
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Rysunek 30. Sposoby wypłaty lub otrzymywania gotówki (2010/2011)
Źródło: jak rys. 15, s. 33, n=2974.

gotówkowego w  Polsce. Razem wypłaty z  bankomatów i  oddziałów instytucji 
kredytowych stanowiły 68% operacji wejścia w  posiadanie gotówki. Gotówka 
tym sposobem trafiała do konsumentów bezpośrednio z  sektora bankowego. 
Natomiast pozostałe prawie 32% operacji miało charakter wtórny. W ich 
przypadku banknoty i  monety były przekazywane między przedsiębiorstwami 
i konsumentami bez udziału sektora bankowego. Ponad 13% operacji stanowiło 
otrzymanie wynagrodzenia za pracę (6,8%) lub wykonywanie działalności gospo-
darczej (6,4%). W 11,1% operacji gotówka była przekazywana konsumentom 
bezpośrednio przez współmałżonka, partnera lub członka rodziny, co wiązało 
się na ogół ze wspólnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Okazuje się, 
że transfery pieniądza między członkami rodziny odgrywają dużą rolę w  skali 
całej gospodarki. 5,5% operacji wejścia w  posiadanie gotówki odbywało się 
poprzez dostarczenie przez listonosza emerytury lub renty, a 0,9% przez wypła-
tę w  urzędzie pocztowym. Te tradycyjne sposoby przekazywania świadczeń są 
nadal popularne wśród najsłabiej ubankowionych grup społeczeństwa, takich 
jak emeryci i  renciści. Zmiany w  tym obszarze następują powoli.

W latach 2007–2009 przybyło w  Polsce ok. 4 tys. bankomatów, jednak 
po obniżce w  2010 r. opłat interchange, będących wynagrodzeniem operato-
rów urządzeń samoobsługowych, tempo wzrostu sieci wyhamowało. W latach 
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2010–2012 liczba bankomatów zwiększyła się o ok. 2 tys. maszyn (por. rozdz. 2, 
pkt 2.3).

Bankomaty zapewniają dostęp do gotówki 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. Klienci nie są ograniczeni do godzin działania oddziałów banków, 
nie muszą stać w długich kolejkach, wypłaty gotówki mogą zaś dokonać nieja-
ko „przy okazji”, udając się na zakupy, do kina lub w  innym celu. Zmniejsza 
to znacznie tzw. koszty zdartych zelówek (shoe leather costs). Ponadto rola 
dzisiejszych bankomatów nie ogranicza się wyłącznie do możliwości pobrania 
gotówki. ATM-y zapewniają klientom szerszy wachlarz usług: możliwość opła-
cenia rachunków, zmiany kodu PIN do karty, sprawdzenia stanu rachunku 
bankowego, a  także doładowania kont pre-paid telefonów komórkowych róż-
nych sieci. Dlatego wartość bankomatów jest w oczach konsumentów wysoka.

Autor policzył oszczędności, jakie użycie bankomatów niesie konsumentom 
w kategoriach czasu, bankom zaś i gospodarce w kategoriach kosztów zasobów 
(za 2009 r.) (Górka 2011). Przedmiotem szacunku oszczędności konsumentów 
był jedynie czas, jaki poświęcają samej wypłacie gotówki w bankomacie, zamiast 
w  oddziale banku. Gdyby doliczyć do tego oszczędności wynikające z  czasu 
dotarcia do oddziału i  prawdopodobnego dłuższego oczekiwania w  kolejce, 
z perspektywy konsumentów efektywność bankomatu, jako kanału dystrybucji 
znaków pieniężnych, w porównaniu z oddziałem byłaby jeszcze wyższa. Według 
szacunków, oszczędność konsumenta na jednej transakcji wypłaty gotówki 
w  bankomacie w  porównaniu z  kasą w  oddziale banku wyniosła 2 minuty, co 
po przemnożeniu przez liczbę wypłat gotówki jednego konsumenta-użytkownika 
usług bankowych dawało ok. 1 godziny oszczędności w  całym 2009 r.

W celu oszacowania kosztów banków związanych z  wypłatami i  wpłatami 
gotówki wzięto pod uwagę szereg różnych rodzajów kosztów (tab. 13).

Koszt transakcji wypłaty gotówki w  bankomacie został oszacowany na 
poziomie 1,98 zł, natomiast transakcji wypłaty w  kasie banku na poziomie 
4,40 zł – różnica 2,42 zł. Przemnażając kwotę różnicy przez liczbę transakcji 
wypłaty gotówki, otrzymano oszczędności w skali makro w 2009 r. na poziomie 
1,6  mld  zł. Zakładając niezmienność rodzajów (pozycji) kosztowych w  kolej-
nych latach, gdyby dokonać podobnej operacji na danych o  liczbie wypłat 
z  bankomatów w  2011 r., otrzymano by kwotę oszczędności 1,7 mld zł, a  za 
2012  r. – prawie 1,8 mld zł (szersza analiza: Górka 2011a). 

Bankomaty są bardziej efektywnym kanałem dystrybucji gotówki niż oddziały 
instytucji kredytowych, biorąc pod uwagę koszty banków i niezależnych opera-
torów bankomatów. Również z perspektywy konsumentów stanowią wygodniej-
sze źródło pozyskania znaków pieniężnych. Zakładając brak opłat za wypłaty 
gotówki w oddziale i bankomacie, efektywność bankomatów z punktu widzenia 
konsumentów jest jeszcze wyższa. 
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Tabela 13.  Rodzaje kosztów przy transakcji wpłaty/wypłaty gotówki – kasa w oddziale 
banku i  bankomat

Kanał 
dystrybucji 

gotówki
Rodzaje (pozycje) kosztów

Kasa 
w oddziale 
banku

1. Pensja kasjera z kosztami pracodawcy
2. Transport gotówki (CIT)
3. Mrożenie gotówki
4. Ochrona z monitoringiem
5. Wyposażenie stanowiska (IT – w  tym hardware, software (licencje), 

serwis, materiały biurowe, multisejf, boks z meblami, liczarka i tester bank-
notów)

6. Powierzchnia biurowa

Bankomat

1. Przygotowanie lokalizacji i  instalacja bankomatu
2. Urządzenie (zakup/dzierżawa/leasing)
3. Hosting bankomatu, łącze, modem
4. Serwis (I i  II linii), naprawy, konserwacje oraz transport gotówki (CIT)
5. Monitoring
6. Materiały eksploatacyjne, koszty osobowe (umowy o lokalizacje, zarządzanie 

siecią)
7. Mrożenie gotówki
8. Średni czynsz na urządzenie w  sieci
9. Autoryzacja w  systemie
10. Opłaty na rzecz organizacji płatniczej
11. Pozostałe koszty (straty, ubezpieczenia)

Źródło: jak tab. 9, s. 104.

2.11. Stosunek do anonimowości w  płatnościach

Instrumenty płatnicze cechują się różnym stopniem anonimowości z punktu 
widzenia konsumentów. Gotówka daje znacznie większy jej poziom niż bezgo-
tówkowe metody płatności, włączając karty płatnicze. 

Zgodnie z  wynikami badania z  przełomu 2010 i  2011 r. prawie 2/3 społe-
czeństwa polskiego ceniło anonimowość płatności dokonywanych w  sklepach 
(rys. 31). Ok. 17% konsumentów nie umiało jednoznacznie określić swojego 
stosunku do anonimowości (odpowiedź: „trudno powiedzieć”). Natomiast tylko 
ok. 18% nie zwracało uwagi na ten aspekt transakcji w  sklepach. 

Na wybór metody płatności wpływa wiązka czynników, wśród nich anoni-
mowość. Nie jest ona decydującym czynnikiem, jednak wyniki badania poka-
zują, że dla wielu Polaków może być istotna. Należy zdawać sobie sprawę, że 
dbałość o  prywatność i  ochronę danych osobowych w  dużym stopniu wyklu-
cza personalizowanie oferty za pomocą programów lojalnościowych, rabatów 
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i  ofert specjalnych. Konsument powinien być tego świadomy. Dlatego można 
przypuszczać, że rozmaite korzyści związane z bezgotówkowymi płatnościami, 
które wymagają identyfikacji klientów, będą przeważały nad chęcią zachowania 
prywatności. Z drugiej strony wyniki badania sugerują, że w  Polsce mogłyby 
się przyjąć elektroniczne instrumenty płatnicze zapewniające konsumentom 
większy poziom anonimowości, np. oparte na pieniądzu elektronicznym, o  ile 
charakteryzowałyby się także innymi pożądanymi cechami. 

Kwestia anonimowości w płatnościach jest też istotna z perspektywy akcep-
tantów, którym może być łatwiej ukryć część dochodów w sytuacji rozwiniętego 
obrotu gotówkowego. Państwu zależy na zmniejszaniu szarej strefy, która uszczu-
pla wpływy do fiskusa. Badania Schneidera wykazały, że w  2012 r. w  Polsce 
szara strefa była znaczna i stanowiła ok. 24% PKB (Schneider 2013). Stąd też 
w interesie Skarbu Państwa leży promocja obrotu bezgotówkowego i zwiększa-
nie fiskalizmu poprzez przymus ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas 
i  drukarek fiskalnych.

82 
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Źródło: jak rys. 15, s. 39, n=2974. 

Nadmierna kontrola przepływów pieniężnych i dostęp zbyt wielu podmiotów 
ze sfery publicznej i prywatnej do wrażliwych danych akceptantów i konsumen-
tów może jednak budzić niepokój i  protesty tych ostatnich.
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2.12. Wrażliwość cenowa konsumentów i  różnicowanie cen

Różnicowanie cen w  punkcie handlowo-usługowym w  zależności od uży-
wanego instrumentu płatniczego pozwala pokazać konsumentowi jego koszto-
chłonność po stronie sprzedawcy i wpływa na wybór instrumentu płatniczego. 
Potwierdzają to badania zagraniczne (Leinonen 2008; Bolt i in. 2008). Praktyka 
ta, stosowana przez punkty handlowo-usługowe, może przybrać postać rabatu 
albo opłaty dodatkowej. Rabaty są łagodniejszą formą różnicowania cen i nie 
zrażają tak bardzo konsumenta do droższej formy płatności, natomiast opłata 
dodatkowa (surcharge) wywiera silniejszy wpływ, potencjalnie wywołując więk-
szą awersję konsumenta. Możliwość stosowania opłat dodatkowych od bezgo-
tówkowych transakcji kartą płatniczą była przedmiotem żywiołowych dyskusji 
w  ramach wdrażania do prawa polskiego dyrektywy o  usługach płatniczych, 
w której tę kwestię pozostawiono państwom członkowskim do samodzielnego 
rozstrzygnięcia w  ramach opcji narodowej12.
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będę używał(a) karty i poniosę tą
dodatkową opłatę

będę nadal kupować w tym sklepie, ale
płacić wyłącznie gotówką

zrezygnuję z zakupów w tym sklepie
i poszukam sklepu, gdzie nie ma takich
opłat

nie korzystam na co dzień z karty
płatniczej

inne

Adnotacja:  respondentom zadano pytanie: „Jaką decyzję podejmie Pan(i) jeżeli przy płatności 
kartą w sklepie, w którym regularnie Pan(i) dokonuje zakupów, będzie Pan(i) musiała 
ponieść dodatkową opłatę w wysokości 2 zł?”. 

Rysunek 32. Wrażliwość cenowa konsumentów na wprowadzenie opłaty dodatkowej 
w punkcie handlowo-usługowym (2010/2011) 
Źródło: jak rys. 15, s. 37, n=1350 (posiadacze kart płatniczych).

Polacy są wrażliwi na opłaty dodatkowe. Prawie 40% posiadaczy kart zadekla-
rowało, że zamiast kartą będzie płacić gotówką w punkcie handlowo-usługowym 
nakładającym opłaty dodatkowe. Blisko 23% poszukałoby sklepu, w  którym 

12 Szerzej o opłatach dodatkowych: Górka 2010a.
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nie ma takich opłat. 15% posiadaczy kart było skłonnych ponieść dodatkową 
opłatę. Dodatkowo okazało się, że prawie 1/5 posiadaczy kart nie korzysta na 
co dzień z karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych (rys. 32). 

Wyniki powyższego badania są zbieżne z wynikami badania dzienniczkowego 
NBP (Kożliński 2013: 221).

Podstawa: firmy akceptujące karty płatnicze
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Adnotacja:  przedsiębiorcom zadano pytanie „Czy choćby od czasu do czasu stosują Państwo 
rabaty dla klientów wybierających przy płatności gotówkę, a  nie kartę płatniczą?” 
oraz „Jakiej wysokości są to rabaty? Proszę o  podanie procentu rabatu od wartości 
sprzedaży/zakupu.” i  „Jak często stosują Państwo tego typu rabaty?”.

Rysunek 33. Stosowanie rabatów przy płatności gotówką (2012)
Źródło: jak rys. 14, n = 359.

Wśród przedsiębiorców akceptujących karty niecałe 30% zadeklarowało, 
że stosuje rabaty zachęcające klientów do płatności gotówką, co oznacza, że 
koszty kart są w  ich percepcji na tyle duże, że zaoferowanie rabatu klientowi 
rozliczającemu się gotówką jest opłacalne. Blisko 60% spośród stosujących 
takie rabaty robi to od czasu do czasu, blisko 30% – często.

Co piąty przedsiębiorca (19%), oferujący takie rabaty, proponował zniżkę 
jednoprocentową, taki sam odsetek – zniżkę w  wysokości 2–3%. 40% dekla-
rowało stosowanie rabatów w  wysokości 4–5% wartości sprzedaży. Znacząco 
rzadziej rabaty przy płatnościach gotówką oferowały klientom firmy największe.

Skłonność do rozpoczęcia oferowania rabatów przy płatności gotówką była 
jednak relatywnie niska. Spośród firm obecnie nieoferujących rabatów z tytułu 
rozliczeń gotówkowych (a akceptujących karty płatnicze), jedynie 8% deklaro-
wało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy być może rozpocznie ich oferowanie.
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Badanie akceptantów pokazało jednocześnie, że firmy w Polsce praktycznie 
w ogóle nie nakładają na klientów płacących kartą opłat dodatkowych (pozy-
tywna odpowiedź o stosowaniu opłat dodatkowych dla ogółu firm w granicach 
błędu statystycznego). 

Zgodnie z  wynikami badania polskie firmy uznają opłaty za akceptowanie 
kart za wysokie, jednak próby ograniczania kosztów są podejmowane raczej 
poprzez oferowanie rabatów klientom płacącym gotówką, a nie poprzez obcią-
żanie dodatkową opłatą klientów rozliczających się kartami.

Podstawa: firmy akceptujące karty płatnicze
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Rysunek 34. Czy istnieje kwota, poniżej której nie można płacić kartą w  sklepie 
(2012)
Źródło: jak rys. 14, n=359.

W celu poszukiwania oszczędności więcej niż co czwarta firma deklarowa-
ła wprowadzenie kwoty, poniżej której nie można w  jej punktach handlowo-
usługowych płacić kartą płatniczą. Generalnie, wielkość firmy nie różnicuje 
zachowań przedsiębiorców. W blisko 90% firm, które w  swoich placówkach 
tego typu kwoty minimalne wprowadziły, kwota ta wynosiła nie więcej niż 20 
zł. Odsetek firm praktykujących takie rozwiązanie jest zbliżony do odsetka 
proponujących rabaty z  tytułu płatności gotówką, jednak wydaje się, że skala 
występowania kwot minimalnych przy płatności kartami jest większa (wśród firm 
oferujących rabaty, prawie 60% oferuje je od czasu do czasu, 27% – często; 
kwoty minimalne – jeżeli są wprowadzone, obowiązują stale). 



Zwyczaje płatnicze w Polsce 101

2.13. Opłaty za usługi płatnicze

NBP prowadzi porównania opłat za usługi płatnicze w bankach działających 
w  Polsce. Uwzględniają one wybrane instytucje kredytowe i  wybrane usługi. 
W roku 2012 po raz pierwszy w zestawieniu znalazły się karty debetowe wyda-
wane do rachunku rozliczeniowego, rachunki internetowe i  usługa cashback 
(wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w  kasie sklepu towarzysząca 
zakupom).

Poniżej dla celów orientacyjnych przedstawiono zmiany opłat bankowych 
między 2006 i 2012 r. (tab. 14). Dotyczą one prowizji pobieranych od klientów 
indywidualnych, czyli konsumentów. Należy mieć na uwadze, że porównanie 
oparte jest na różnych próbach, w 2006 r. – 15 banków, w 2012 r. – 22 banków 
i na wybranym rodzaju rachunku indywidualnego, których banki w rzeczywisto-
ści prowadzą wiele. Do każdego z rodzajów rachunku dla osób indywidualnych 
przypisana jest inna tabela opłat i  prowizji.

Według badań NBP opłata miesięczna za prowadzenie rachunku spadła 
pomiędzy 2006 a  2012 r. zarówno w  ujęciu nominalnym (o prawie 8%), jak 
i  realnym (o prawie 25%), jej średni poziom aktualnie to ok. 5 zł. Wpłaty 
gotówkowe na rachunek w  innym banku podrożały w  analizowanym okresie

Tabela 14.  Porównanie opłat za usługi płatnicze dla klientów indywidualnych 
w bankach w 2006 i  2012 r. (w zł)

Prowadzenie 
rachunku (opłata 

miesięczna)

Wpłata 
gotówkowa*

Polecenie przelewu Polecenie 
zapłatyoddział telefon internet

2006 5,30 11,00 3,77 1,84 0,51 0,64
2012 4,89 13,53 5,77 2,85 0,31 0,44
Zmiana 
nominalna –7,74% 23,00% 53,05% 54,89% –39,22% –31,25%

Zmiana realna –24,74% 0,33% 24,84% 26,34% –50,42% –43,92%

*  Wpłata gotówkowa dotyczy klienta nieposiadającego rachunku w  banku, chcącego przekazać 
środki na rachunek w  innym banku. Podano minimalny poziom w  zł (zazwyczaj opłata ma 
formę przedziału np. min 15 zł, max 1%).

Adnotacja:  średnia arytmetyczna opłat za rachunki w  analizowanych bankach, dane z  czerw-
ca 2006 r. porównano z  danymi z  grudnia 2012 r. Urealniono wzorem Fishera  
rreal = (rnom – i)/(1 + i) przy zmianie cen wg wskaźnika cen dóbr i  usług konsump-
cyjnych GUS (i = 22,6%, zmiana cen w okresie analizowanych 6 lat).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: NBP (2006). Porównanie wysokości prowizji 
i  opłat związanych z  rozliczeniami pieniężnymi w  złotych w  polskim sektorze bankowym w  okresie 
listopad 2005-czerwiec, Warszawa: Narodowy Bank Polski, listopad; NBP (2013a). Porównanie 
wysokości prowizji i  opłat związanych z  rozliczeniami pieniężnymi w  złotych w  polskim sektorze 
bankowym w okresie czerwiec-grudzień 2012, Warszawa: Narodowy Bank Polski, marzec. 
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nominalnie o  23%, jednak w  ujęciu realnym utrzymały się na prawie takim 
samym poziomie (w 2012 r. – 13,5 zł). Warto zaznaczyć, że wpłaty i  wypłaty 
gotówkowe z własnego rachunku bankowego w oddziale są zazwyczaj bezpłatne 
dla konsumentów, chociaż w 2012 r. coraz częściej banki zaczęły z tego tytułu 
pobierać prowizje przy niektórych rodzajach kont dla klientów indywidualnych, 
o  ile w oddziale była możliwość skorzystania z wpłatomatu i  bankomatu.

Znacznie potaniały w badanym okresie polecenia przelewu realizowane przez 
internet (w ujęciu realnym aż o  50% do średniego poziomu 30 gr. za jedno 
zlecenie), natomiast polecenia zlecane przez telefon i  w oddziale w  formie 
papierowej podrożały realnie o ok. 25% (w 2012 r. oddział – ok. 6 zł, telefon 
– ok. 3 zł). Prowizje za polecenia zapłaty pobierane od dłużnika (konsumenta) 
uległy redukcji o ok. 45% do średnio 44 gr.

wpłata gotówkowa

polecenie przelewu (Internet)

polecenie przelewu (Internet)

prowadzenie rachunku

polecenie zapłaty

polecenie zapłaty

polecenie przelewu (Oddział)

zlecenie stałe

polecenie przelewu (Telefon)
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Rysunek 35. Tendencje zmian opłat za produkty płatnicze w  bankach w  latach 
2005–2012
Źródło: NBP (2013a). Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi 
w  złotych w  polskim sektorze bankowym w  okresie czerwiec-grudzień 2012, Warszawa: Narodowy 
Bank Polski, marzec, s. 14.

Porównania prowadzone na przestrzeni lat 2005–2012 upoważniają do wnio-
sku, że wzrasta cena usług, które dla banków są bardziej pracochłonne (wpłaty 
gotówkowe, polecenie przelewu składane w  oddziale banku i  przez telefon), 
natomiast maleją opłaty usług, których przetwarzanie odbywa się w  sposób 
zautomatyzowany (polecenie przelewu składane przez internet, polecenie 
 zapłaty). 

Warto zauważyć, że alternatywą wpłat gotówkowych na rachunki w  innych 
bankach są usługi Poczty Polskiej i  biur usług płatniczych. W punktach tych 
instytucji Polacy nadal opłacają rachunki (za gaz, prąd, wodę, czynsz) na rzecz 
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masowych wierzycieli. Dane NBP obrazują, że w  2012 r. średnia opłata za 
wpłatę gotówkową w placówce Poczty Polskiej wahała się między 1,75 a 2,50 zł, 
a w biurze usług płatniczych między 0,99 a 1,99 zł.

Tabela 15.  Prowizje związane z  użytkowaniem kart debetowych i  bankomatów 
w 2012 r. 

Opłata za 
wydanie karty 

i  opłata roczna 
za użytkowanie 

karty

Opłata 
miesięczna  

za użytkowanie 
karty

Wypłata 
gotówki  

we własnych 
bankomatach

Wypłata 
gotówki  

w obcych 
bankomatach 

w kraju

Wypłata 
gotówki 

w banko-
matach za 

granicą

Usługa 
cashback

brak 3,72 zł 0,17 zł min 3,32 zł
max 3,10%

min 8,07 zł
max 3,06% 0,14 zł

Adnotacja:  średnia arytmetyczna z 22 banków (karty płatnicze zazwyczaj Visa Electron i Maestro) 
na grudzień 2012 r.

Źródło: jak rys. 35, s. 23.

Polskie banki nie pobierają opłat za wydanie karty i  za użytkowanie karty 
debetowej w cyklu rocznym. Opłaty za użytkowanie pobierane są w cyklu mie-
sięcznym i średnio w 2012 r. wyniosły 3,72 zł (za użytkowanie karty kredytowej 
opłaty pobierane są w  cyklu rocznym). 

Wypłaty gotówkowe dokonywane we własnych bankomatach zazwyczaj nie 
są obciążone opłatami (średnia 0,17 zł była efektem opłaty inkasowanej przez 
1 na 22 banki). Natomiast wypłaty gotówkowe w obcych bankomatach w kraju 
mogą być bezpłatne przy niektórych rodzajach rachunków rozliczeniowych i jest 
to od 2010 r. dość często spotykana praktyka, jednak, jak wynika z zestawienia 
sporządzonego przez NBP, średnio transakcje pobrania gotówki w obcych ban-
komatach w  2012 r. była minimalnie obciążona prowizją w  wysokości 3,32 zł, 
a maksymalnie 3,1%. W przypadku wypłat gotówki za granicą było jeszcze drożej. 

Usługa cashback, podobnie jak wypłaty gotówki z własnych bankomatów, jest 
zazwyczaj udostępniania klientom indywidualnym bez opłat. Spośród przeanali-
zowanych przez NBP 22 banków, tylko 11 oferowało tę usługę swoim klientom. 
Potencjał cashback hamują również inne czynniki: wąską sieć punktów handlowo-
usługowych udostępniających tę usługę (ok. 30 tys. punktów w marcu 2013 r.), 
możliwość wypłaty maksymalnie 200 zł i konieczność dokonania zakupu w sklepie, 
niska świadomość istnienia usługi po stronie konsumentów itp. Liczba i wartość 
operacji cashback w  Polsce w  łącznej liczbie i  wartości operacji gotówkowych 
nadal oscyluje wokół poziomu kilku promili, ale dynamicznie się rozwija.

Trzeba zaznaczyć, że z  kartą debetową, a  tym bardziej z  kartą kredytową 
związane są także inne opłaty uwidocznione w  tabelach opłat i  prowizji, sta-



104 ROZDZIAŁ 2

nowiące dla banków źródło przychodu (opłaty za: wydanie duplikatu karty, 
rezygnację z karty, przelewy z karty, przewalutowanie, zmiany limitów do karty, 
ubezpieczenie, wyciągi z karty, zmianę kodu PIN, nieterminowe spłaty zadłuże-
nia na rachunku karty kredytowej, monity o  zadłużeniu, przekroczenie limitu 
kredytowego, założenie, zmianę i  zerwanie planu spłaty kredytu na rachunku 
karty itp.).

2.14. Nożyce dywergencji

Badania konsumentów i akceptantów w Polsce dowodzą, że są oni racjonalni 
w  swoim postępowaniu. Popularność gotówki bierze się z  pozytywnej oceny 
jej cech (wygoda, szybkość użycia, bezpieczeństwo, anonimowość) i  niskich 
kosztów związanych z użytkowaniem. Karta płatnicza na tle gotówki wypadała 
gorzej. Zgodnie z wynikami chronometrażu trafne okazują się opinie większości 
polskich konsumentów i  akceptantów, dotyczące wyższej efektywności czaso-
wej gotówki w  porównaniu z  kartami płatniczymi. Rzeczywiście gotówka jest 
szybkim w  rozliczeniach instrumentem płatniczym, dopiero karty zbliżeniowe 
mogą się z nią równać. 

Z kolei bankomaty stanowią znacznie tańszy od oddziałów instytucji kre-
dytowych kanał dystrybucji znaków pieniężnych i  zgodnie z  wynikami badań 
w  Polsce – również najczęściej wykorzystywany. Wprawdzie upowszechnienie 
usługi cashback pozwoliłoby jeszcze bardziej ograniczyć koszty obrotu gotów-
kowego, jednak uprzednio należałoby usunąć bariery związane z  rozwojem 
tej usługi w  Polsce. Wzorem innych krajów, np. Wielkiej Brytanii, w  której 
cashback obecny jest od ponad 20 lat, czy krajów Beneluksu, Skandynawii, 
Stanów Zjednoczonych i Australii, można się spodziewać, że będzie on w Pol-
sce raczej komplementarnym niż substytucyjnym wobec bankomatów kanałem 
pozyskiwania gotówki przez konsumentów.

Badania przedsiębiorstw akceptujących karty płatnicze i gotówkę potwierdzi-
ły, że sieć terminali płatniczych nie rozwija się w wystarczająco szybkim tempie 
z powodu wysokich kosztów akceptacji kart płatniczych w Polsce oraz wysokiej 
elastyczności przedsiębiorców na opłaty akceptanta, zwłaszcza widocznej w gru-
pie firm, które dotąd nie rozpoczęły przyjmowania kart płatniczych. W percepcji 
detalistów karty płatnicze są zdecydowanie za drogie (zob. również rozdz. 4).

Gotówka jest w  Polsce nadal najczęściej wybieranym instrumentem płat-
niczym w  fizycznych punktach handlowo-usługowych, jednak w  płatnościach 
na odległość i w handlu internetowym największą popularnością cieszą się już 
polecenia przelewu, głównie zlecane elektronicznie i  coraz częściej w  formie 
e-przelewu (pay-by-link), natomiast płatność gotówką przy odbiorze znajduje 
się na drugim miejscu. 
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W Polsce stosunkowo niski jest poziom ubankowienia mierzony rzeczywistym 
stopniem penetracji społeczeństwa rachunkami rozliczeniowymi prowadzonymi 
przez banki lub SKOK-i. 77% dorosłych Polaków ma rachunek; 2/3 Polaków 
posiada kartę płatniczą, jednak tylko 1/3 Polaków posługuje się nią aktywnie, 
to znaczy dokonuje kilku transakcji bezgotówkowych w  tygodniu. Równocze-
śnie rośnie liczba smartfonów. Szacuje się, że nawet 30–40% Polaków posiada 
telefony dotykowe. Wzrasta też wykorzystanie bankowości internetowej, nie 
tylko za pośrednictwem laptopów i  desktopów, lecz także telefonów komór-
kowych. Dynamicznie rozprzestrzeniają się płatności zbliżeniowe dokonywane 
kartami płatniczymi, co czyni nasz kraj liderem w  Europie. Jak na wstępny 
etap rozwoju płatności mobilnych, deklarowany poziom zainteresowania ze 
strony konsumentów i  akceptantów jest wysoki. 30% konsumentów wyraża 
chęć używania telefonów komórkowych do rozliczeń, a ponad 20% detalistów 
jest skłonna rozpocząć przyjmowanie płatności mobilnych przy założeniu odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa i kosztów akceptacji niższych niż aktualnie 
towarzyszące kartom płatniczym.

Fenomen zróżnicowanych zwyczajów płatniczych zasługuje na swoją nazwę. 
Wydaje się, że adekwatnym terminem opisującym sytuację po stronie popytowej 
rynku płatności detalicznych w Polsce mogą być „nożyce dywergencji” definio-
wane jako dwubiegunowość zwyczajów płatniczych konsumentów i akceptantów. 
Część z nich jest pozytywniej nastawiona do gotówki, część – do instrumentów 
bezgotówkowych.

Zachowania płatnicze konsumentów-tradycjonalistów wybierających gotówkę 
odbiegają od zachowań konsumentów otwartych na innowacje płatnicze i nowin-
ki techniczne. Percepcja różnych cech instrumentów płatniczych przez obie (do 
pewnego stopnia umowne) grupy jest jednak inna. Trudno też twierdzić, że 
w którymś wypadku jest gorsza lub lepsza. Często nie można i  jednym, i dru-
gim konsumentom odmówić działania zgodnego z  zasadą homo oeconomicus, 
chociaż w dobie internetu i mediów społecznościowych do głosu dochodzi także 
natura homo sociologicus. 

Z kolei akceptanci dostrzegają potencjał tkwiący w  kartach płatniczych, 
a  także w  innych bezgotówkowych instrumentach płatniczych, włączając płat-
ności mobilne, jednak ich pozytywne nastawienie przesłania rachunek eko-
nomiczny, który nie pozwala na przyjmowanie płatności nadmiernie drogimi 
metodami płatności, charakteryzującymi się kosztami niewspółmiernymi do 
korzyści. Niemniej jednak część polskich sprzedawców, w większym stopniu niż 
pozostali, dostrzega szanse związane z akceptacją szerszej gamy instrumentów 
płatniczych i w ten sposób jest gotowa budować swoją przewagę konkurencyjną.

Powstaje zasadnicze pytanie, czy zaobserwowane na rynku polskim nożyce 
dywergencji powinny być zamykane na siłę, czy też powinny zamknąć się natu-
ralnie. A może korzystne jest, że obecnie pozostają otwarte, a  naśladowanie 
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innych krajów (np. w  rozwoju plastikowych kart płatniczych w  obecnie funk-
cjonujących w Polsce schematach płatności) nie pozwoli wykorzystać rysujących 
się możliwości. 

Wydaje się, że istotne znaczenie dla rozwoju bezgotówkowych instrumentów 
płatniczych może mieć zmiana pokoleniowa. Warto jednak zadbać, by konsu-
menci, także ci młodzi dopiero wchodzący na rynek, mieli do wyboru wiele form 
rozliczeń, które będą funkcjonowały w  różnych systemach płatności. W  dłuż-
szej perspektywie gotówka w  mniejszym stopniu będzie przystawać do sytuacji 
zakupowych. Handel uniwersalny wymaga oparcia na elektronicznych portfelach 
zainstalowanych lub dostępnych na urządzeniach przenośnych z podpiętym źró-
dłem płynności i funkcjonujących w chmurze danych. Gotówka staje się zbędna, 
ponieważ elektroniczny portfel bazuje na pieniądzu bezgotówkowym i elektronicz-
nym, który można transferować za pośrednictwem różnych systemów płatności.

Dla dwóch podstawowych instrumentów płatniczych – gotówki i karty płat-
niczej – koszty i  korzyści konsumentów przedstawiono w  tabelach 16 i  17.

Tabela 16. Koszty i  korzyści konsumentów związane z  gotówką

Rodzaj kosztu lub korzyści Korzyść/koszt
Anonimowość, prywatność korzyść
Powszechność i  pewność akceptacji korzyść
Łatwość kontroli wydatków korzyść
Łatwość użycia i  przyjazność korzyść
Natychmiastowy rozrachunek korzyść
Możliwość rozrachunku w każdych okolicznościach niezależnie od 
niezawodności infrastruktury elektronicznej

korzyść

Wiarygodność emitenta korzyść
Możliwość dokonywania transferów międzykonsumenckich korzyść
Czas transakcji płatniczej gotówką w  sklepie koszt
Czas dotarcia po gotówkę do ATM-u lub banku i  samej transakcji 
wpłaty/wypłaty

koszt

Kradzież, rabunek koszt
Seniorat* koszt
Opłaty odprowadzane za wypłaty/wpłaty gotówkowe w kasie banku, 
bankomacie, ew. za cashback

koszt

*  Seniorat z punktu widzenia konsumentów jest alternatywnym kosztem utraconych odsetek od 
majątku przechowywanego w  gotówce, natomiast z  perspektywy banku centralnego seniorat 
(renta emisyjna, renta mennicza) jest dochodem z  tytułu emisji gotówki, która stanowi nie-
oprocentowane źródło finansowania i składnik pasywów banku centralnego. W innych ujęciach 
seniorat może być definiowany szerzej (por. rozdz. 3, pkt 3.5 oraz: Maliszewski 2001; Nowak 
2001).

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 17. Koszty i  korzyści konsumentów związane z kartą płatniczą

Rodzaj kosztu lub korzyści Korzyść/koszt
Pieniądz w drodze (obciążenie konta z opóźnieniem – po momencie 
płatności) korzyść

Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku (brak konieczności 
noszenia większych kwot gotówki w portfelu) korzyść

Dostęp do kredytu (karta kredytowa) korzyść
Programy rabatowe (karta kredytowa), ewentualny moneyback (dzielenie 
się banku z klientem opłatą interchange) korzyść

Możliwość weryfikacji wyciągu transakcji korzyść
Możliwość wypłaty gotówki w kasie sklepu (cashback) korzyść
Czas transakcji płatniczej kartą w  sklepie koszt
Czas poświęcony weryfikacji wyciągu transakcji i  ew. reklamacjom 
dotyczącym zwrotów na kartę, w  tym typu chargeback koszt

Kradzież, nieautoryzowane użycie koszt
Opłaty za miesięczne/roczne użytkowanie kart, inne opłaty związane 
z kartą koszt

Źródło: opracowanie własne.

Koszty i korzyści konsumentów nie są łatwo kwantyfikowalne. Część z nich 
można potraktować jako pozorną – np. korzyść konsumenta na karcie z pienią-
dza w drodze. W Polsce banki komercyjne, chociaż często debetują rachunek 
klienta z  opóźnieniem, zastrzegają w  regulaminie, że zablokowane środki nie 
podlegają oprocentowaniu. Natomiast nawet gdy nie ma takiego zastrzeżenia, 
środki osób fizycznych na rachunkach rozliczeniowych są oprocentowane skraj-
nie nisko lub wcale. W tym kontekście utracony przez konsumenta dochód 
alternatywny na senioracie w przypadku posługiwania się gotówką nie wydaje 
się znaczącym kosztem, ponieważ w  równym stopniu dotyka pieniądz bezgo-
tówkowy co gotówkowy. 

Z kolei jako atrybuty fizycznego pieniądza często wymienia się łatwość kon-
troli wydatków, łatwość użycia, przyjazność i namacalność gotówki, jednak ich 
wartość zależy od percepcji konsumentów, która się zmienia w czasie i nie jest 
taka sama w przypadku różnych osób. Obecnie te walory gotówki są doceniane 
przez polskie społeczeństwo. 

Pewne cechy instrumentów płatniczych wykluczają się wzajemnie, gotów-
ka jest anonimowa, karta – nie. W zamian oferuje konsumentowi korzyści 
wynikające z  rabatów przypisanych płatnościom kartą oraz z  możliwości śle-
dzenia wydatków na wyciągu transakcji. Ta czynność zabiera jednak czas, co 
oznacza poniesienie kosztu przez konsumenta. Z kolei w przypadku gotówki 
konsument ponosi jeszcze wyższe koszty czasowe związane z  wejściem w  jej 
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posiadanie („koszty zdartych zelówek” wynikające z  konieczności wizyty 
w oddziale lub udania się do bankomatu), których nie ma w przypadku karty 
dającej jednocześnie dostęp do całości zasobów pieniężnych zgromadzonych na 
rachunku rozliczeniowym. Przy karcie kredytowej bank stawia konsumentowi 
do dyspozycji swoje środki finansowe. O ile konsument spłaca zadłużenie 
w  terminie w   okresie bezodsetkowym (grace period), jego karta kredytowa 
przynosi mu istotne korzyści. Praktyka pokazuje jednak, że wielu klientów 
popada w   zadłużenie i  musi płacić wysokie odsetki, a  także ponosić dodat-
kowe opłaty. Finalnie, nawet gdy znaczna część konsumentów jest rozsądna 
i odpowie dzialnie korzysta z tego produktu, ci mniej rozsądni posiadacze kart 
kredytowych (szacunkowo w  Polsce ok. 40%) stanowią dla banku intratne 
źródło dochodu, karty kredytowe zaś – jeden z bardziej rentownych produk-
tów detalicznych. 

Dyskusyjne jest traktowanie możliwości wypłaty gotówki w  kasie sklepu 
(cashback) w kategoriach korzyści karty. Wprawdzie próbowano w niektórych 
badaniach kwantyfikować tę korzyść13, jednak od razu nasuwa się pytanie, 
czy zatem nie powinno się jako korzyści karty traktować możliwości wypła-
ty gotówki w  bankomacie. Ponadto wydaje się, że porównując alternatywnie 
korzyści i  koszty gotówki z  kartą, nie jest właściwe ujmowanie jako korzyści 
konwersji pieniądza bezgotówkowego w  gotówkowy (do którego kluczem jest 
karta), ponieważ to tak, jakby uznać za korzyść gotówki opcję jej zamiany na 
pieniądz bezgotówkowy i możliwość używania bezgotówkowych instrumentów 
płatniczych (np. karty).

Czas płatności kartą i gotówką jest kosztem konsumenta, instrument szybszy 
oznacza niższy poniesiony koszt. Komparatywnie, płacąc szybszym instrumen-
tem, konsument odnosi alternatywną korzyść transakcyjną związaną z brakiem 
poniesienia kosztu dłuższego czasu płatności. Przy większej liczbie płatności 
korzyść się sumuje. Z drugiej strony w  modelach kolejkowania zwraca się 
uwagę na inne istotniejsze parametry wpływające na zadowolenie konsumen-
ta – długość osób w  kolejce oraz liczbę skanowanych artykułów, czyli koszyk 
kupowanych towarów. 

Strata materialna konsumenta na skutek oszustwa, kradzieży, nieautoryzo-
wanego użycia związana z  gotówką i  kartą w  obu przypadkach jest kosztem. 
Teoretycznie w  przypadku gotówki może być znaczniejsza, ponieważ konsu-
ment ryzykuje do wysokości posiadanej, potencjalnie wysokiej kwoty, natomiast 
zgodnie z dyrektywą o usługach płatniczych posiadacz karty płatniczej ponosi 
odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przed momentem zastrzeże-
nia karty do kwoty 150 euro, o  ile nie dopuścił się rażącego niedbalstwa lub 

13 Garcia-Swartz i  in. 2006; Simes i  in. 2006 oraz por. krytyka studiów w: Górka 2012d: 
310–316.
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inaczej nie złamał regulaminu i warunków umowy o elektroniczny instrument 
płatniczy. Poza tym konsument może dodatkowo się ubezpieczyć, co na ogół 
kosztuje. Jednak w praktyce nie zawsze łatwo jest wyegzekwować swoje racje 
w związku z oszustwem kartowym, a droga dochodzenia roszczenia może być 
żmudna, długotrwała, a  czasami kosztowna. Z kolei teoretycznie wyższego 
ryzyka gotówki w porównaniu z kartami wcale nie muszą odzwierciedlać sta-
tystyki. Niestety porównania bazujące na dostępnych danych są z  reguły nie-
pełne, ponieważ dane o kradzieży gotówki nie zawsze łatwo pozyskać. Są one 
z reguły fragmentaryczne i nie odzwierciedlają przypadków, które nie zostały 
zgłoszone na policję. W przypadku kart płatniczych można w nieco większym 
stopniu polegać na oficjalnych statystykach, chociaż również niekoniecznie 
w pełni odzwierciedlają one rzeczywistość. Warto jednak pamiętać, że czasa-
mi wartość przestępstw kartowych bywa bardzo wysoka. Szczęśliwie w Polsce 
w  ostatnich latach wartość przestępstw związanych z  obrotem gotówkowym, 
jak i  kartowym jest niewielka.

W dobie nieprzejrzystych konwencji cenowych stosowanych przez banki, 
konsumenci nie ponoszą opłat transakcyjnych przy płatnościach kartowych, 
tylko opłaty stałe (roczna, miesięczna) i  inne związane z danym zdarzeniem – 
np. opłata za wydanie duplikatu karty. Z jednej strony konsumenci ponoszą 
pośrednio, w  cenach towarów, koszty opłat akceptanta, w  tym interchange, 
dlatego nie są świadomi rzeczywistych kosztów karty. Z drugiej zaś – często 
transakcje gotówkowe w  oddziałach i  w bankomatach zwolnione są z  opłat. 
Banki nie komunikują swoich kosztów obsługi gotówki konsumentom. Dlatego 
przy wyborze przez konsumentów brane są pod uwagę inne cechy instrumen-
tów – opisywane korzyści i  koszty.

Korzyść karty związana z usługą moneyback, czyli zwrotem części wydatków 
ponoszonych przy płatnościach bezgotówkowych kartą, jest nieco kontrower-
syjna. Odbywa się ona częściowo z  przychodów z  interchange, a  tym samym 
może być traktowana jako mechanizm antykonkurenyjny wobec innych instru-
mentów płatniczych. Co naturalne, zgodnie z wynikami badań moneyback jest 
najbardziej pożądanym przez konsumentów benefitem przy płatnościach kartą, 
jednak warto zadać pytanie, kto za niego płaci. Przy braku różnicowania cen 
w kasach sklepów w zależności od używanego instrumentu płatniczego (rabat, 
opłata dodatkowa) za moneyback płacą użytkownicy tańszych dla akceptanta 
instrumentów płatniczych, np. gotówki albo karty z  niższą opłatą akceptan-
ta wynikającą z  przypisanej niższej stawki interchange. Jeżeli subsydiowanie 
moneyback odbywa się inaczej, wtedy nie powinno budzić zastrzeżeń, przy-
najmniej z  punktu widzenia negatywnego wpływu na konkurencyjność mię-
dzy instrumentami płatniczymi i  dyskryminowanie tańszych metod płatności. 
Testem, co jest źródłem finansowania w tym programie, jest obniżenie stawek 
interchange. Jeżeli wówczas likwidacji ulegną programy moneyback dowiązane 
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do kart (co  zapowiadają polskie banki), wówczas stanowi to widomy znak, 
że za program płacą klienci tańszych w akceptacji instrumentów płatniczych.

Wreszcie trzeba zwrócić uwagę na pięć korzyści z perspektywy konsumenta 
(zob. tab. 16 i 17), które charakteryzują wyłącznie gotówkę, a nie kartę płatniczą:
• powszechność i  pewność akceptacji,
• natychmiastowy rozrachunek,
• możliwość dokonania rozrachunku bez elektronicznej infrastruktury,
• wiarygodność emitenta,
• możliwość transferów międzykonsumenckich (płatności person-to-person, 

consumer-to-consumer). 

Ponadto trzeba pamiętać o cesze gotówki, jaką jest anonimowość. Powszech-
ność i pewność akceptacji wynika z funkcji prawnego środka płatniczego. W celu 
zniwelowania tej przewagi gotówki nad kartami wykorzystuje się asymetryczną 
strategię cenową zgodną z  teorią rynków (sieci) dwustronnych. Dzięki temu 
poziom akceptacji kart powinien rosnąć. Szkoda tylko, że wdrożenie tej strategii 
utrwala zazwyczaj pozycję wybranych systemów płatności (czterostronnych – 
Visa i MasterCard), a przy tym winduje opłaty wewnętrzne (głównie interchange) 
w  oderwaniu od rzeczywistych kosztów rozliczeń i  działa antykonkurencyjnie 
na inne systemy płatności, być może cechujące się w  jakimś aspekcie wyższą 
efektywnością. Dodatkowo w Polsce, w związku z wysoką elastycznością cenową 
przedsiębiorców na opłaty akceptanta, wywiera ona w  dużym stopniu efekt 
odwrotny do zamierzonego, czyli niewystarczająco pobudza ekspansję sieci ter-
minali płatniczych, wręcz zniechęcając wielu małych i średnich przedsiębiorców 
do szerszego zaangażowania w obrót bezgotówkowy.

Gotówka oferuje natychmiastowy rozrachunek i, za sprawą swojej fizycznej 
postaci, niezależność od elektronicznej infrastruktury. Pełni zatem w  sytu-
acjach awaryjnych funkcję wentyla bezpieczeństwa czy też, używając termino-
logii  komputerowej, kopii zapasowej. Karty, jak dotąd, zawsze są rozliczane 
z  opóźnieniem, co skutkuje pieniądzem w  drodze (float), na którym zarabia 
pośrednik (bank, organizacja płatnicza, agent rozliczeniowy), a nie konsument 
i  akceptant.

Istotna jest również wiarygodność emitenta. Gotówka, mimo że obecnie jest 
pieniądzem czysto symbolicznym, w oczach wielu konsumentów z racji zaufania 
do władzy monetarnej – banku centralnego, stanowi aktywo rezerwowe, które 
w  czasach kryzysu jest bezpieczniejsze od depozytów bankowych. 

Kart plastikowych w  przeciwieństwie do gotówki nie charakteryzują bez-
pośrednie efekty sieci, czyli możliwość dokonywania transferów międzykon-
sumenckich. 

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że rozwój mobilnych portfeli może 
zniwelować część korzyści gotówki, choćby tę ostatnią. Cyfrowe portfele z pod-
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piętymi kartami płatniczymi, a de facto np. tymi samymi systemami płatności 
Visa i  MasterCard, tylko bez fizycznego nośnika, cechują się bezpośrednimi 
efektami sieci. Można też podpiąć do nich inne instrumenty płatnicze, np. oparte 
na poleceniu przelewu realizującym transfer pieniądza w czasie rzeczywistym, 
które zniwelują korzyść gotówki wynikającą z natychmiastowego rozrachunku. 
Elektroniczny portfel może być załadowany pieniądzem elektronicznym, pozwa-
lając na cyrkulację środka płatności w  oderwaniu od przesunięć w  pasywach 
emitenta, skutkujących debetowaniem i kredytowaniem rachunków rozliczenio-
wych klientów. Elektroniczny pieniądz może być do pewnego stopnia anoni-
mowy, jak gotówka. Trudno to jednak osiągnąć w  dobie cyfryzacji i  regulacji 
prawnych niezezwalających na anonimowość (prawo przeciwdziałające praniu 
pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu). Wreszcie pieniądz elektroniczny może 
zacząć być emitowany przez bank centralny. Od strony prawnej oznaczałoby to 
zmianę definicji, od strony ekonomicznej zaś niosłoby oprócz innych zmian – 
wprowadzenie prawnego środka płatniczego z gwarancjami banku centralnego 
do przestrzeni cyfrowej. 

Podsumowując krótko powyższą analizę, krzyżowa ocena efektywności 
gotówki i  karty ujmująca koszty i  korzyści obu instrumentów płatniczych jest 
niełatwa i subiektywna. Podejmowane próby kwantyfikacji czynników, przy ich 
substytucyjności i niemożności wyrażenia we wspólnym mianowniku, jakim jest 
jednostka pieniężna (np. złoty) powodują, że kompleksowe obliczenia kosz-
tów i korzyści instrumentów płatniczych po stronie konsumentów bywają silnie 
obciążone założeniami. Natomiast samo porównywanie opłat konsumentów 
w sytuacji, gdy nie oddają one rzeczywistej kosztochłonności obu instrumentów 
płatniczych po stronie podażowej rynku, może prowadzić do mylnych wnio-
sków. Gotówka nadal ma wiele zalet, które powodują, że aktualnie posługi-
wanie się nią jest racjonalne z  perspektywy polskich konsumentów, wbrew 
dość powszechnym opiniom przeciwnym, wyrażanym szczególnie głośno przez 
podmioty czerpiące dochód z biznesu kartowego.

Nie oznacza to, że naturalnie liczba płatności gotówką nie będzie się w Pol-
sce zmniejszać. Jednak zamykanie nożyc dywergencji na siłę nie jest dobrym 
rozwiązaniem, ponieważ obecna dywersyfikacja zwyczajów płatniczych w Polsce 
i mocna pozycja gotówki stanowi potencjał także dla rozwoju obrotu bezgotów-
kowego. Można przypuszczać, że elektroniczne portfele mają większe szanse na 
szybsze rozprzestrzenienie w naszym kraju niż gdzie indziej w Europie, za spra-
wą większej otwartości części konsumentów i akceptantów na innowacje płat-
nicze, zmiany technologicznej (w tym szybkiego tempa adaptacji inteligentnych 
urządzeń przenośnych) oraz powszechniejszego obrotu gotówkowego. Należy 
mieć nadzieję, że zmienią się wewnętrzne reguły gry i  uda się znieść bariery 
po stronie podażowej rynku, które długo utrwalały układ rynkowy z dominacją 
dwóch międzynarodowych organizacji płatniczych. Pojawiają się już w  Polsce 
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projekty banków14, a  także nowych kategorii dostawców usług płatniczych – 
instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego (np. Masspay), które 
pokazują, że można wprowadzać instrumenty płatnicze, budując je w nowych 
schematach i co ważne – przy znacznie niższych opłatach wewnętrznych. 

Zwyczaje płatnicze konsumentów zmieniają się wolniej niż technologia. Dla-
tego nie nastąpi natychmiast rozwój handlu uniwersalnego, opartego na mobil-
nych portfelach, za pośrednictwem których będzie można wykonywać szybkie 
i wygodne płatności. Ponadto nadal istnieją bariery na poziomie kooperacji 
firm i budowy modeli, zapewniających klientom wszystkie oczekiwane produk-
ty (kupony, promocje, programy lojalnościowe, geolokalizację itp.) w  jednym 
telefonie działającym w chmurze. Konsumenci powinni być świadomi, że coraz 
istotniejsze staje się zarządzanie własnymi danymi osobowymi i  zakupowymi. 
Korzystanie z elektronicznych portfeli i handel uniwersalny wymagają rezygnacji 
z prywatności i anonimowości, o ile klient chce otrzymywać ofertę dopasowaną 
do swoich potrzeb i preferencji.

W rozdziale przeanalizowano efektywność instrumentów płatniczych z per-
spektywy kosztów i korzyści konsumentów oraz częściowo akceptantów, w kolej-
nym bliżej scharakteryzowane zostaną bank centralny i banki komercyjne. 

14 Projekt IKO banku PKO BP, projekt PeoPay banku Pekao S.A., porozumienie w sprawie 
budowy platformy płatności mobilnych zawiązane między sześcioma bankami: Aliorem, 
Millennium, BZ WBK, mBankiem, ING, PKO BP.
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Szacunki kosztów instrumentów płatniczych

Szacunki kosztów instrumentów płatniczych znajdują się w  centrum roz-
ważań dotyczących efektywności detalicznych systemów płatności (Humphrey 
i  in.  2003; De Grauwe i  in. 2006; Van Hove 2008). 

Na początku rozdziału przedstawiono koncepcje różnych kategorii kosz-
towych i  porównano wyniki badań kosztów instrumentów płatniczych, które 
zostały przeprowadzone na świecie. Wyeksponowano problem wyceny kosztów 
i korzyści w praktyce. Następnie została przedstawiona problematyka zarządza-
nia obrotem gotówkowym przez bank centralny wraz z wyszczególnieniem roli 
różnych instytucji, w  tym firm obsługi gotówki oraz kwestia kosztochłonności 
znaków pieniężnych. Kontynuacją ostatniego wątku w perspektywie komercyj-
nej jest kolejna część rozdziału poświęcona bankom komercyjnym, w  której 
zaprezentowano aspekt rentowności instrumentów płatniczych jako produktów 
bankowych. Analiza substytucji pieniądza gotówkowego bezgotówkowym doty-
czy materii konkurencyjności form pieniądza w roli instrumentów finansowych 
pełniących funkcje oszczędnościowo-inwestycyjne. 

3.1. Koncepcja kosztów prywatnych i  społecznych

Każdy podmiot (np. konsument, akceptant, bank) ma swoje własne prywatne 
koszty i korzyści (w tym przychody) związane z danym instrumentem płatniczym. 
Koszty i  korzyści mogą mieć albo charakter pieniężny (m.in. opłaty, prowi-
zje, straty materialne na skutek kradzieży bądź oszustwa), albo niepieniężny 
(m.in.  czas pracy osób zatrudnionych w  firmie poświęcony obsłudze płatności 
lub konsumenckie koszty „zdartych zelówek” (shoe leather costs), czyli np. czas 
dotarcia do bankomatu w  celu wypłaty gotówki). 

Pozycje pieniężne kosztów są zazwyczaj od razu wyrażone w  jednostkach 
pieniężnych (np. prowizja za wpłatę lub wypłatę gotówki w  banku czy opła-
ta akceptanta). Natomiast pozycje niepieniężne wymagają kwantyfikacji, czyli 
przeliczenia na jednostki pieniężne. Przykładowo, w  przypadku akceptantów 
dokonuje się tego przez przemnożenie czasu pracy personelu poświęconego 
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obsłudze danego instrumentu płatniczego (np. gotówki lub karty płatniczej) 
przez odpowiednią stawkę godzinową pracownika, który wykonuje dane czyn-
ności (kasjer/kierownik placówki/właściciel).

Kosztem prywatnym jest jakikolwiek koszt ponoszony przez dany podmiot.
Koszty i korzyści prywatne różnych grup podmiotów można złożyć w jeden 

skonsolidowany rachunek, np. przy wykorzystaniu koncepcji kosztu społecznego, 
ew. kosztu społecznego netto. Koszt społeczny netto tym różni się od kosztu 
społecznego, że uwzględnia również korzyści, które mają charakter niepie-
niężny – np. anonimowość płatności, szerokość bazy akceptacyjnej instrumen-
tu płatniczego. Koszty i  korzyści niepieniężne trudniej obiektywnie zmierzyć, 
ponieważ nie są wyrażone bezpośrednio w  jednostkach pieniężnych. Kwestią 
problematyczną jest przyjęcie odpowiedniego przelicznika, który pozwoliłby 
obiektywnie przełożyć wymienione korzyści i  koszty czasowe na wartości pie-
niężne (zob. rozdz. 2, pkt 2.14).

Koszty społeczne (social, societal, resource costs) instrumentu płatniczego są 
kosztami zasobów w kategoriach pracy i kapitału, które powstają w produkcji 
usługi płatniczej (Brits i  Winder 2005: 13–18; Bergman i  in. 2007: 4–6; Bank 
Belgii 2005; Bank Holandii 2004; Bank Australii 2007). Ujmują one zasoby nie-
zbędne do tego, by przeprowadzać płatności danym instrumentem płatniczym. 
Koszty społeczne otrzymuje się, odejmując od kosztów prywatnych uczestników 
łańcucha płatności przychody, czyli opłaty i prowizje otrzymane od siebie wza-
jemnie (np. opłata akceptanta – koszt sklepu, jednocześnie przychód agenta 
rozliczeniowego, seniorat – koszt każdego podmiotu posiadającego gotówkę, 
jednocześnie przychód banku centralnego). Alternatywnie koszt społeczny 
wszystkich podmiotów można otrzymać przez dodanie kosztów wewnętrznych 
wszystkich uczestników łańcucha płatności. 

Dobrze koncepcję kosztu społecznego można wytłumaczyć na przykładzie 
zaczerpniętym z badań holenderskich i belgijskich, które były jednymi z pierw-
szych tego typu badań na świecie (Brits, Winder 2005: 13; Bank Holandii 2004; 
Quaden 2005; Bank Belgii 2005; Górka 2009a: 133–134).

Poszczególni interesariusze zaangażowani w  cykl płatności ponoszą koszty 
i  realizują przychody:
• koszty zewnętrzne (external costs) – opłaty ponoszone na rzecz innych pod-

miotów łańcucha płatności;
• koszty wewnętrzne (internal costs) – koszty związane z wytworzeniem war-

tości dodanej, ponoszone w związku z konsumpcją zasobów własnych pod-
miotu; 

• koszty całkowite (total costs) – suma kosztów wewnętrznych i zewnętrznych 
podmiotu;

• przychody – płatności (opłaty, prowizje) otrzymane od innych podmiotów 
łańcucha płatności (z perspektywy tych ostatnich – koszty zewnętrzne); 
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• koszty całkowite netto (total net costs) – suma kosztów całkowitych minus 
suma przychodów (przychody to opłaty pobrane od innych podmiotów łań-
cucha płatności);

• koszty społeczne (social, societal costs) – suma kosztów wewnętrznych wszyst-
kich podmiotów w łańcuchu płatności (koszty społeczne są równe kosztom 
całkowitym netto).
Model kosztów i  przychodów dla czterech głównych interesariuszy obiegu 

pieniężnego w badaniach holenderskich i belgijskich przedstawia się w sposób 
zaprezentowany na rysunku 36.

Każdy z czterech podmiotów (bank centralny, bank komercyjny, akceptant, 
konsument) ponosi koszty wewnętrzne i zewnętrzne płatności oraz może reali-
zować pewne przychody, które są kosztem zewnętrznym jednego z pozostałych 
podmiotów (por. rys. 36).
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W badaniach zagranicznych, oprócz wymienionych czterech interesariuszy, 
niekiedy brano pod uwagę także poddostawców usług płatniczych (subcontrac-
tors), czyli m.in. firmy przetwarzające znaki pieniężne, agentów rozliczeniowych 
i  izby rozliczeniowe (Gresvik i Haare 2009: 4; Turjan i  in. 2011). Jeżeli grupa 
poddostawców usług płatniczych nie była ujmowana jako odrębny podmiot 
w  rachunku kosztów społecznych, wówczas jej koszty zaliczano do kosztów 
banków komercyjnych.

Koszty społeczne są liczone oddzielnie dla poszczególnych instrumentów 
płatniczych – np. gotówki i karty płatniczej. Dzięki temu można dokonać sto-
sownych porównań między nimi.

W paneuropejskim badaniu kosztów społecznych instrumentów płatniczych 
przeprowadzonym ostatnio przez Europejski Bank Centralny (Schmiedel 
i in. 2012) liczono koszt społeczny, biorąc pod uwagę trzech interesariuszy: bank 
centralny, banki komercyjne i  akceptantów. Odnoszono następnie ten koszt 
do rocznego PKB krajów objętych badaniem. Ponadto analizowano wysokość 
ponoszonych kosztów prywatnych przez interesariuszy, w tym prowizje i opłaty 
uiszczane na rzecz innych podmiotów z  łańcucha płatności. Koszt społeczny 
otrzymuje się przez dodanie kosztów wewnętrznych interesariuszy. Jednocześnie 
analizuje się koszt społeczny przez pryzmat każdego interesariusza, wyciągając 
wnioski dotyczące tego, jaka część kosztu społecznego przypada na danego 
interesariusza. Innymi słowy oznacza to, że w  określonych proporcjach koszt 
społeczny jest generowany przez każdego z interesariuszy (bank centralny, bank 
komercyjny, akceptanta itp.), co jest tożsame z wysokością generowanych przez 
niego kosztów wewnętrznych. W badaniu Europejskiego Banku Centralnego 
koszty społeczne (wewnętrzne) obliczano dla każdego interesariusza oddziel-
nie, a  następnie dodawano je w  rachunku ogólnym. Porównywano też koszt 
społeczny każdego interesariusza z wielkością rocznego PKB krajów. Ponadto 
kalkulowano współczynnik kosztu społecznego do prywatnego z punktu widzenia 
każdego interesariusza i określano udział kosztu społecznego każdego intere-
sariusza w  całości kosztów społecznych (Schmiedel i  in. 2012: 25–27).

Kategorie kosztów społecznych i prywatnych, wewnętrznych i zewnętrznych, 
pieniężnych i  niepieniężnych, czy przedstawionych w  dalszej części rozdziału 
bezpośrednich i pośrednich (por. rozdz. 3, pkt 3.4) nie mieszczą się w oficjal-
nych standardach rachunkowości, do których podmioty gospodarcze muszą się 
stosować, sporządzając sprawozdania finansowe zgodnie z  wymogami prawa. 
Jednak są pomocne w kwantyfikacji kosztów i korzyści oraz analizie efektywno-
ści instrumentów płatniczych. Podziały na koszty pieniężne i niepieniężne oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne nieco inaczej rozkładają akcenty, ale są do pewnego 
stopnia substytucyjne. Każdy koszt zewnętrzny ma charakter pieniężny, stanowi 
bowiem wydatek i od razu jest wyrażony w jednostkach pieniężnych. Natomiast 
koszt wewnętrzny może być pieniężny lub niepieniężny. Koszt niepieniężny jest 
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kosztem czasu poświęconego obsłudze lub użytkowaniu instrumentu płatniczego 
i  wymaga przeliczenia na wartości pieniężne wybraną stawką wynagrodzenia. 
Natomiast część kosztów wewnętrznych może mieć charakter pieniężny – amor-
tyzacja środka trwałego (np. sejfu, terminala płatniczego), która wiązała się 
z  wydatkiem pieniężnym na jego zakup czy ewentualnie koszt alternatywny 
utraconych odsetek, np. od pieniądza w  drodze lub od nieprocentowanego 
zasobu pieniądza (por. także rozdz. 4, zał. 1). 

3.2.  Syntetyczne porównanie zagranicznych badań kosztów 
płatności

W ostatniej dekadzie zostało przeprowadzonych na świecie kilkanaście szero-
ko zakrojonych badań kosztów – Holandia (Bank Holandii 2004; Brits i Winder 
2005), Belgia (Bank Belgii 2005; Quaden 2005), Szwecja (Guibourg i Segendorf 
2004; Bergman i  in. 2007; Segendorf i  Jansson 2012), Portugalia (Bank Por-
tugalii 2007), USA (Garcia-Swartz i  in. 2006a i  2006b), Australia (Simes i  in. 
2006; Bank Australii 2007), Finlandia (Takala i  Viren 2008; Nyandoto 2011), 
Norwegia (Gresvik i  Øwre 2003; Gresvik i  Haare 2009), Węgry (Turjan i  in. 
2011), Dania (Bank Danii 2012) i  najnowsze badanie Europejskiego Banku 
Centralnego (Schmiedel i  in. 2012). Część wymienionych badań (Szwecja – 
Segendorf i  Jansson 2012; Finlandia – Nyandoto 2011; Węgry – Turjan i  in. 
2011; Dania – Bank Danii 2012) powstała jako skutek udziału w  projekcie 
EBC poszczególnych narodowych banków centralnych. Są one uzupełnieniem 
badania paneuropejskiego. Czasami mają jednak od niego szerszy zakres pod-
miotowy (włącznie z konsumentami i poddostawcami – Turjan i in. 2011; Bank 
Danii 2012), a  czasami węższy (Segendorf i  Jansson 2012 – badanie kosztów 
wyłącznie konsumentów, Nyandoto 2011 – badanie kosztów wyłącznie banków 
komercyjnych). 

Ze względu na zastosowane koncepcje kosztowe, studia kosztów można 
podzielić na trzy grupy (studia wymieniono chronologicznie) według:
1) kosztów społecznych – badania banków centralnych Holandii, Belgii, Szwecji, 

Australii, Finlandii (2008), Norwegii (2009), Węgier, Danii i paneuropejskie 
EBC; 

2) kosztów oraz korzyści prywatnych i  społecznych (koncepcja krańcowego 
kosztu społecznego netto) – badania amerykańskie Garcia-Swartz i in. oraz 
badania australijskie Simes i  in.

3) kosztów prywatnych banków komercyjnych przy zastosowaniu rachunku 
kosztów działań (metoda ABC, Activity Based Costing) – badania banków 
centralnych Norwegii (2003), Portugalii, Finlandii (2011). 
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Z badań pierwszej grupy wynika, że w  świetle kosztu społecznego spośród 
dostępnych w POS-ach instrumentów płatniczych (Górka 2009b: 35–36):
• najtańsza jest elektroniczna portmonetka (nie występuje ona jednak we 

wszystkich krajach, pomiaru jej kosztów dokonano tylko w badaniach holen-
derskich i  belgijskich);

• gotówka jest tańsza od karty debetowej w  płatnościach niskokwotowych 
(do 11,63 EUR w  Holandii; 10,24 EUR w  Belgii; 7,55 EUR w  Szwecji; 
30,67 EUR w Australii; ok. 15 EUR w Finlandii; ok. 8 EUR w Portugalii 
– powyżej tych wartości progowych karta debetowa jest tańsza od gotówki);

• karta debetowa jest tańsza od karty kredytowej;
• czek i  karta kredytowa są najdroższymi instrumentami płatniczymi;
• poza POS-ami do społecznie najtańszych instrumentów płatniczych należą 

elektronicznie inicjowane polecenia przelewu i  zapłaty oraz pieniądz sie-
ciowy.

W badaniach drugiej grupy okazało się, że tańsze co do zasady są instrumenty 
elektroniczne – karty debetowe i kredytowe, droższe – instrumenty papierowe 
(czeki, gotówka). Według amerykańskich uczonych Garcia-Swartz i  in. oraz 
australijskich Simes i in. najtańszym instrumentem płatniczym jest karta debe-
towa potwierdzana PIN-em. Gotówka stanowi relatywnie mało kosztochłonny 
pośrednik wymiany jedynie w transakcjach niskokwotowych. Rozpowszechnie-
nie instrumentów elektronicznych zwiększyłoby poziom ogólnego dobrobytu, 
niemniej nie wszyscy by na tym zyskali. Beneficjentami byliby konsumenci, 
natomiast straciliby akceptanci. 

Z badań trzeciej grupy wypłynął wniosek, że instrumenty angażujące medium 
papierowe (polecenia przelewu inicjowane papierowo, czeki, gotówka) mają 
wyższe koszty zasobów od instrumentów elektronicznych. Produkcja usług płat-
ności kartami kredytowymi pociąga za sobą koszty wyższe nawet od gotówki 
i czeków, ale jest dla banków lukratywna, ponieważ przychody z kart kredyto-
wych z nawiązką rekompensują koszty. Najmniej kosztochłonnymi instrumen-
tami płatniczymi są polecenia przelewu inicjowane elektronicznie, polecenia 
zapłaty i  karty debetowe (zwłaszcza rodzimych systemów – por. badania nor-
weskie Gresvik i Haare 2009).

Badania kosztów były podejmowane w różnych latach. Analiz dokonywano 
na podstawie danych pierwotnych lub wtórnych. Badania banków centralnych 
opierały się głównie na danych pierwotnych, które zbierano specjalnie do celów 
analizy kosztów instrumentów płatniczych. Natomiast jako uzupełnienie w nie-
których obszarach stosowano dane wtórne.
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3.2.1. Zakres podmiotowy i  przedmiotowy badań

W badaniach kosztów instrumentów płatniczych nie zawsze ujmowano 
wszystkich głównych interesariuszy płatności (zob. tab. 18).

Największy zakres podmiotowy miały badania banków centralnych Szwecji 
(2007), Norwegii (2009), Węgier (2011) i Danii (2012). Szacowano w nich koszty 
społeczne i prywatne wszystkich głównych interesariuszy, łącznie z poddostaw-
cami (subcontractors). Wyodrębniono różnych poddostawców w  zależności od 
analizowanego instrumentu płatniczego (firmy transportujące i  procesujące 
gotówkę, izby rozliczeniowe, agentów rozliczeniowych, innych niebankowych 
pośredników). W tych studiach przy liczeniu kosztu społecznego poddostawcy 
zostali potraktowani jako odrębna grupa, w  konsekwencji koszty zewnętrzne, 
czyli opłaty odprowadzone poddostawcom nie były brane pod uwagę. Najwęż-
szy zakres podmiotowy miały badania norweskie (2003), portugalskie (2007) 
i  fińskie (2011). Jednak z  dużą precyzją określono w  nich koszty banków, 
dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody analizy (rachunek kosztów działań). 
W ramach kosztów banków znalazły się też pośrednio lub bardziej bezpośrednio 
ujęte koszty poddostawców. Badanie Europejskiego Banku Centralnego objęło 
13 krajów: Finlandię, Szwecję, Danię, Łotwę, Estonię, Grecję, Irlandię, Holan-
dię, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Węgry, Rumunię, czyli ok. 40% unijnego 
rynku płatności detalicznych (Schmiedel i  in. 2012: 21–22). W badaniu EBC

Tabela 18. Podmioty objęte analizą w badaniach kosztów instrumentów płatniczych
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*  Poddostawcy rozumiani jako odrębna grupa. W innych studiach poddostawcy zostali ujęci, ale 
jako część banków komercyjnych. 

Źródło: opracowanie własne.
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analizowano koszty trzech interesariuszy: banku centralnego, banków komer-
cyjnych i akceptantów. W ostatnim etapie kraje europejskie (nie tylko biorące 
udział w badaniu) podzielono na pięć grup wykazujących podobieństwa w kosz-
tochłonności i  strukturze wykorzystania instrumentów płatniczych.

Mimo wąskiego zakresu podmiotowego zakres przedmiotowy badań norwe-
skich (2003), portugalskich (2007) i fińskich (2011) był znaczny (zob. tab. 19). 
Obliczono koszty czeków (prócz Finlandii, w  której czeki kompletnie wyszły 
z użycia, zresztą dekadę później w Norwegii podobnie), kart debetowych, kart 
kredytowych, poleceń przelewu i  poleceń zapłaty w  wielu wariantach (inicjo-
wanych w  różnych środowiskach płatniczych, przez różne podmioty). Koszty 
gotówki liczono głównie przez pryzmat wypłaty w bankomacie, chociaż w bada-
niach norweskich odniesiono się też do kosztu transakcji gotówkowej w kasie 
banku i  we wrzutni nocnej. Analiza kosztów w  obu badaniach została pogłę-
biona o  stronę przychodową na poszczególnych instrumentach płatniczych. 
Dzięki temu określono stopień pokrycia kosztów przychodami instrumentów 
płatniczych i  skalę subsydiowania instrumentów. Jest ona relatywnie wysoka. 
Największe pokrycie kosztów płatności bezpośrednimi przychodami z płatności 
występuje w Norwegii (Gresvik i Øwre 2003; Gresvik i Haare 2009).

Tabela 19. Instrumenty płatnicze objęte analizą w badaniach kosztów
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Gotówka tak tak tak tak tak tak tak tak

Karty płatnicze tak tak tak tak tak tak tak tak

Pieniądz elektroniczny tak nie nie nie nie nie nie nie

Czeki nie nie tak nie nie tak tak tak**

Inne* nie nie tak nie tak tak nie tak

*  Kategoria „inne” w  zależności od badania zawiera różne instrumenty płatnicze: polecenie 
przelewu i  jego wersje – np. inicjowane elektronicznie (przez internet, telefon) i papierowo 
(w oddziale), polecenie zapłaty, pocztowe przekazy pieniężne, wpłaty gotówkowe itp. 

**  Odpowiedź „nie” – w przypadku Finlandii 2011.

Źródło: opracowanie własne.
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Na uwagę zasługują m.in. trzy inne studia: Banku Węgier z 2011 r., Banku 
Norwegii z 2009 r. i Banku Australii z 2007 r. Pierwsze objęło, oprócz wymie-
nionych instrumentów w  tabeli 19, także przekazy pieniężne zlecane przez 
klientów i państwo (emerytury i zasiłki społeczne wypłacane przekazem w for-
mie gotówkowej). Drugie badanie w  aspekcie kosztów banków komercyjnych 
można bezpośrednio porównać z badaniem norweskim z 2003 r. Widać wyraźnie, 
jak maleją koszty poszczególnych usług płatniczych (np. polecenia przelewu 
w  internecie z  9 do 2 koron norweskich, NOK), mimo spadku realnej warto-
ści pieniądza. Zmniejszają się przede wszystkim koszty instrumentów w  pełni 
elektronicznych, natomiast niektórych usług płatniczych – rosną (wpłat gotów-
kowych w kasie banku, przekazów gotówkowych w kasie banku, telefonicznego 
polecenia przelewu). Ogólny wzrost efektywności kosztowej systemu płatno-
ści detalicznych w  Norwegii jest wysoki. Potencjalnie ważna dla Polski jest 
też informacja o  kosztochłonności rodzimego systemu kartowego BankAxept 
w  Norwegii. Koszt społeczny jednej transakcji kartą w  systemie BankAxept 
jest czterokrotnie niższy niż koszt społeczny jednej transakcji kartą międzyna-
rodowej organizacji płatniczej (odpowiednio 4,13 NOK i 20,9 NOK – Gresvik 
i  Haare 2009: 16). Trzecie badania – badania Banku Australii, podobnie jak 
węgierskie i  norweskie, dotknęły materii kosztów instrumentów płatniczych 
spoza POS-ów. Prócz szacunków dla płatności POS-owych kalkulowano w nich 
koszty krajowego systemu polecenia przelewu (BPay), polecenia zapłaty, czeku, 
karty kredytowej w  środowisku wirtualnym. 

Badania holenderskie i belgijskie, w których notabene użyto tej samej meto-
dologii, jako jedyne objęły również pieniądz elektroniczny (e-portmonetki). 

Studium Europejskiego Banku Centralnego (2012) pod względem zakresu 
przedmiotowego, czyli przeanalizowanych instrumentów płatniczych, również 
jest relatywnie szerokie, ponieważ odnosi się zarówno do fizycznych punktów 
handlowo-usługowych, jak i  do transakcji na odległość. Wśród instrumentów 
płatniczych, których koszty szacowano, znalazły się: gotówka, karty debetowe 
i  kredytowe, czeki, polecenia zapłaty i  polecenia przelewu.

3.2.2.  Koszty instrumentów płatniczych ogółem i  jednostkowo  
oraz w  podziale na uczestników płatności

Koszty instrumentów płatniczych mają wymiar zarówno makro-, jak i mikro-
ekonomiczny. 

Zgodnie z  wynikami badania EBC całkowite koszty społeczne wahały się 
w  próbie przebadanych 13 krajów od 0,42 i  0,68 do 1,35% rocznego PKB, 
średnio 0,96% na kraj (Schmiedel i  in. 2012: 25). Z porównań przekrojowych 
w tabeli 20 wynika, że koszty instrumentów płatniczych znajdują się w przedziale 
0,3–1,49% rocznego PKB i najniższe są w Finlandii, najwyższe zaś na Węgrzech.
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Jednak w  pierwszym badaniu szacowano koszty wyłącznie kart i  gotówki, 
a  w  drugim całego spektrum instrumentów płatniczych, także w  środowisku 
wirtualnym, nie tylko realnym (POS-y). W większości analiz do PKB odnoszono 
koszty społeczne. Gdyby odnoszono zsumowane koszty prywatne interesariuszy, 
ich relacja do PKB byłaby wyższa. W wartościach bezwzględnych szacowa-
ne koszty stanowiły miliony lub miliardy euro w  każdym z  krajów. Czynności 
optymalizacyjne w procesach, instytucjach i  zmiana wzorca płatności mogłyby 
przynieść oszczędności. Udział gotówki w  całości kosztów okazał się wysoki, 
zwłaszcza w krajach z większym odsetkiem płatności gotówkowych. W krajach, 
takich jak Finlandia i Norwegia, o rozwiniętym obrocie bezgotówkowym udział 
kosztów gotówkowych był niewielki, natomiast na Węgrzech bardzo znaczny. 
Trzeba jednak pamiętać, że jest to kraj, w którym płatności gotówką ilościowo 
stanowiły 94% wszystkich płatności w  POS-ach i  76% wszystkich transakcji 
(w POS-ach i  poza POS-ami). Między innymi. ze względu na szeroki zakres 
podmiotowy i przedmiotowy badań węgierskich koszt społeczny instrumentów 
płatniczych na Węgrzech wyniósł prawie 1,5% PKB. Koszty społeczne samej 
gotówki znalazły się na poziomie 0,8% PKB per annum, a  wliczając gotów-
kowe przekazy pieniężne na poziomie 0,98% PKB per annum. Jest to punkt 
odniesienia dla Polski, którą również charakteryzuje wysoki udział płatności 
gotówkowych. Jednak weryfikacja wysokości kosztów instrumentów płatniczych 
w  Polsce wymaga dalszych badań. W celu porównania kosztów instrumentów 
płatniczych należy spojrzeć na koszty jednostkowe na transakcję (unit costs). 

W tabeli 21 zawarto koszty jednostkowe instrumentów płatniczych, czyli 
koszty całkowite pojedynczej transakcji w  przeciętnej kwocie. Według tego 
kryterium płatność gotówką okazała się konkurencyjna względem płatności 
bezgotówkowych. W badaniach Holandii, Belgii, Australii, Węgier i EBC gotów-
ka była tańsza od kart płatniczych. W pozostałych badaniach była natomiast 
niewiele droższa. Przeciętny koszt jednostkowy jest jednym z mierników efek-
tywności kosztowej instrumentów płatniczych. Do innych mierników należą 
m.in.: przeciętny całkowity koszt na jednostkę obrotu (np. euro lub złoty), 
koszt zmienny na dodatkową transakcję lub euro/złoty dodatkowego obrotu 
(por. Bank Holandii 2004: 63; Bank Belgii 2005: 4; Quaden 2005: 30; Górka 
2009a: 139).

Wraz z  kwotą transakcji koszty gotówki rosną, dlatego że ma ona stosun-
kowo duży udział kosztów zmiennych. Częstsze transakcje gotówką na wyższe 
kwoty powodują fizyczny przyrost ilości banknotów i  monet. Liczenie, sorto-
wanie i  transport większej liczby banknotów i  monet kosztuje odpowiednio 
więcej. Kształt funkcji kosztów zmiennych w  zależności od kwoty transakcji 
wymaga badań w każdym z krajów. Koszty transakcji bezgotówkowych są mniej 
zależne od kwoty transakcji, natomiast bardziej zależne od liczby transakcji. 
Można oszacować punkty przełamania, czyli kwoty, poniżej/powyżej których
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dany instrument jest tańszy. Takie kwoty progowe porównujące kosztochłonność 
gotówki względem karty debetowej podano przy wstępnym opisie wniosków 
syntetycznych z badań kosztów instrumentów płatniczych pierwszej grupy (por. 
wyżej). Nie były one liczone w badaniu EBC (2012), ponieważ w tym badaniu 
dzielono koszty na pośrednie i bezpośrednie, co wykluczało możliwość liczenia 
kwot progowych. Nie są one stałe, zmieniają się w  czasie. Bolt i  in. (2008: 
8–9) oszacowali, że w Holandii pomiędzy rokiem 2002 a 2006 kwota, poniżej 
której gotówka jest tańsza od kart debetowych zmniejszyła się z 11,63 EUR do 
niespełna 5 EUR. W dużym stopniu było to efektem zmiany proporcji pomię-
dzy liczbą transakcji gotówką i  kartą debetową. W roku 2006 miało miejsce 
znacznie więcej transakcji kartą debetową niż w 2002 r., efekty skali zadziałały 
na jej korzyść. Pomiędzy rokiem 2002 a 2006 zmniejszyła się natomiast liczba 
płatności gotówką, dlatego również wzrosły jej koszty jednostkowe w zależności 
od kwoty transakcji. W rezultacie spadła kwota przełamania pomiędzy kartą 
debetową a gotówką.

Strukturę kosztów społecznych w  podziale na interesariuszy płatności 
wg wyników wybranych studiów zaprezentowano w  tabeli 22.

Tabela 22. Podział kosztów społecznych wg stron rozliczeń

Uczestnicy Holandia Szwecja Norwegia 2009 EBC 2012

Bank centralny 2,4% 4,1% 1,2% 3%

Banki komercyjne 48,0% 49,1% 44,4% 52%

Akceptanci 49,6% 18,6% 13,7% 46%

Konsumenci – 15,6% 19,5% –

Poddostawcy – 12,5% 21,2% –

Razem 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne.

W czterech wybranych badaniach, mimo że wykonanych w  różnych latach 
i  przy zastosowaniu różnych metod, proporcje kosztów społecznych były sto-
sunkowo podobne. Koszty społeczne banków komercyjnych stanowiły od 44,4 
do 52% całości kosztów (zob. tab. 22). Bank centralny był podmiotem, którego 
udział w  całości kosztów był najmniejszy ze wszystkich głównych interesariu-
szy (na poziomie kilku procent we wszystkich analizach). W badaniu holen-
derskim odsetek kosztów społecznych przypadający na akceptantów wyniósł 
49,6%, a w badaniu EBC (13 krajów Unii Europejskiej) – 46%. Było to jednak 
spowodowane faktem, że w  badaniach tych nie zostały wyodrębnione grupy 
konsumentów i poddostawców. Pewne rozbieżności między studiami szwedzkim 
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i norweskim występują w udziale kosztów akceptantów, konsumentów i poddo-
stawców. Można je tłumaczyć m.in. różną strukturą transakcji w  tych krajach, 
różnymi systemami płatności i metodami pomiaru pozycji kosztowych.

Szerokie analizy zagranicznych badań kosztów instrumentów płatniczych 
zostały przedstawione w  innych pozycjach autora (Górka 2008; 2009a; 2009b; 
2011b; 2012c).

3.3.  Szacunki kosztów gotówki według sektora bankowego 
i  agencji badawczych

Europejska Rada ds. Płatności (EPC), reprezentująca sektor bankowy, sza-
cowała roczne koszty banknotów i monet w UE na od 50 do 75 mld euro (EPC 
2009: 41). Wliczała w nie koszty banków centralnych, a także całość hurtowego 
i detalicznego zarządzania gotówką.

106 

Poddostawcy - 12,5% 21,2% - 

Razem 100% 100% 100% 100% 

   Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 37. Koszty gotówki w podziale na bank centralny, obrót hurtowy i detaliczny
Źródło: EPC (2007b). The Use of Cash in Society Lessons Learned for Bankers, EPC200-07 Version 
0.4. Brussels: European Payments Council, 11 September, s. 12.

Spośród komponentów kosztowych gotówki wg EPC najistotniejsze były 
koszty gotówkowego obrotu hurtowego. Stanowiły one 64% całości kosztów, 
podczas gdy koszty obrotu detalicznego wyniosły 26%, a  banku centralnego 
10% (rys. 37). 

Europejska Rada ds. Płatności przy wsparciu PSE Consulting, bazując na 
statystykach z  Niebieskiej Księgi EBC, przeprowadziła kalkulacje kosztów 
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gotówki dla różnych krajów. Założono, kierując się estymacjami z badań ban-
ków centralnych Holandii (2004) i  Belgii (2005), że koszt gotówki mieści się 
w przedziale od 0,4 do 0,6% PKB (rys. 38). 

PKB Polski w  2006 r. wyniósł 1,06 bln zł. Kierując się szacunkami EPC, 
oznaczałoby to, że roczny koszt gotówki w Polsce w 2006 r. oscylował między 
4,2 a 6,4 mld zł. Jest to szacunkowa wartość kosztów gotówki po stronie banku 
centralnego, banków komercyjnych i firm trudniących się przetwarzaniem zna-
ków pieniężnych na zlecenie banków. 
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Rysunek 38. Koszty gotówki w krajach wg EPC jako proc. PKB (2006, w mld EUR)
Źródło: jak rys. 37, s. 11.

Humphrey i in. (2003: 172) stwierdzili, że kraj, który w pełni przeszedłby na 
rozliczenia elektroniczne, mógłby rocznie oszczędzać 1% PKB lub nawet więcej, 
co wynika z faktu, że płatności inicjowane i procesowane papierowo są od 2 do 
3 razy droższe od w  pełni elektronicznych. W cytowanym studium pokazano 
przede wszystkim kosztochłonność czeków i  inicjowanych papierowo poleceń 
przelewu względem kart płatniczych i  przelewów elektronicznych. Autorzy 
dodatkowo poruszyli wątek zastępowalności droższych transakcji gotówkowych 
w  kasach banku tańszymi transakcjami w  bankomatach oraz zastępowalności 
transakcji gotówkowych płatnościami elektronicznymi.

Niektóre gremia kwestionują zasadność stawiania czeków i innych inicjowa-
nych papierowo bezgotówkowych transakcji na równi z  gotówką, m.in. Euro-
pejskie Stowarzyszenie Transportu Bezpieczeństwa (ESTA, European Security 
Transport Association, 2006a, 2006b). ESTA widzi jednak możliwości poprawy 
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efektywności obrotu gotówkowego i  oblicza, że gdyby zoptymalizować proces 
hurtowego zarządzania gotówką (scentralizować go, wystandaryzować i stworzyć 
wspólny hurtowy rynek gotówki euro), można by rocznie zaoszczędzić 10 mld 
EUR w  skali paneuropejskiej (2006a: 4).

EPC dokonała też szacunków oszczędności z  mniejszego użycia gotówki 
w UE, ponownie ekstrapolując wyniki badań holenderskich (2004) i belgijskich 
(2005). Korzyści wyniosłyby w  trzech scenariuszach od 0,15 poprzez 0,20 do 
0,25% unijnego PKB (odpowiednio 17 mld, 23 mld lub 29 mld EUR).
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Rysunek 39. Oszczędności z  mniejszego użycia gotówki w  krajach wg EPC 
(w mld EUR)
Źródło: jak rys. 37, s. 13.

Kierując się wynikami EPC, w Polsce oszczędności z niższego stopnia wyko-
rzystania banknotów i  monet mogłyby wynieść od 1,7 do 2,6 mld PLN (dla 
2006 r.).

Brytyjska agencja badawcza Retail Banking Research oszacowała koszty 
gotówki w  Europie w  2008 r. na trochę wyższym poziomie niż EPC, jednak 
zakres szacunków RBR był nieco szerszy niż EPC, ponieważ objął także Rosję. 

Koszty dystrybucji, transportu, zarządzania, procesowania, recyklingu gotów-
ki, a  także koszty jej ochrony, oszustw i akceptacji gotówki przez punkty han-
dlowo-usługowe wyniosły wg RBR w 2008 r. 84,1 mld EUR, czyli równowartość 
0,6% europejskiego PKB, rocznie 130 euro na mieszkańca (RBR 2010). Była to 
nieco ponad połowa 164,4 mld kosztów płatności detalicznych w Europie, które 
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łącznie odpowiadały 1,17% europejskiego PKB, rocznie 253 euro per capita. 
Według RBR w  wymienionych kosztach gotówki zawarto pozycje kosztowe 
banku centralnego, banków komercyjnych, firm obsługi i  transportu gotówki. 
Natomiast kwantyfikując koszty instrumentów bezgotówkowych, wzięto pod 
uwagę całe spektrum metod płatności – karty, polecenie przelewu, polecenie 
zapłaty, czeki. Rozważono nie tylko transakcje w POS-ach, ale i na odległość 
(card-not-present, remote payments). Do kalkulacji zostały włączone nietypowe, 
w  pełni elektroniczne instrumenty płatnicze i  drogie, papierowo inicjowane 
polecenia przelewu i  przekazy pocztowe. RBR twierdzi, że w  instrumentach 
bezgotówkowych policzono koszty infrastruktury i  operacyjne oddziałów ban-
kowych, terminali POS, systemów komputerowych, różnych kanałów dystrybucji 
(np. on-line banking), zaplecza (back office), inicjacji płatności, oszustw itp. 
(RBR 2010: 3). 

RBR wskazuje, że koszty płatności detalicznych różniły się w zależności od 
kraju i wahały od 1,00% PKB w Finlandii i Holandii do 1,47% PKB w Hiszpa-
nii. Z kolei koszty samej gotówki wyniosły np. 0,4% PKB w Finlandii i 0,75% 
PKB w Portugalii. 

Tabela 23.  Koszty jednostkowe płatności gotówkowej i  bezgotówkowej obliczone 
wg badań EPC i RBR

Podmiot 
badawczy Instrument płatniczy

Liczba 
płatności 
w  roku

Całkowity 
koszt płatności 

w  roku

Koszt 
jednostkowy 

płatności
mld mld EUR eurocenty

EPC gotówka 360 50–75 14–21
EPC instrumenty bezgotówkowe 70 brak danych brak danych
RBR gotówka 301 84,1 28
RBR instrumenty bezgotówkowe 87 80,3 92
RBR gotówka i  instrumenty 

bezgotówkowe razem
388 164,4 42

Adnotacja:  koszt jednostkowy otrzymano, dzieląc całkowity koszt płatności przez liczbę płatności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EPC (2010). Annual Report 2009 Driving forward 
the SEPA vision. Brussels: European Payments Council.

Z porównań wynika, że w  Europie koszt jednej płatności bezgotówkowej 
był kilkukrotnie (od 3,3 do 6,6 raza) wyższy od płatności gotówkowej (tab. 23). 
Całkowity koszt płatności bezgotówkowych odnosi się do zagregowanych kosz-
tów wszystkich instrumentów bezgotówkowych bez różnicowania na poszczegól-
ne metody. W krajach o  większym udziale płatności gotówkowych, takich jak 
Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jednostkowe (na transakcję)  
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koszty gotówki plasowały się na niższych poziomach niż wartości przeciętne. 
Natomiast dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej przeciętny jed-
nostkowy koszt transakcji instrumentem bezgotówkowym był o 31% wyższy niż 
średnia dla krajów Europy Zachodniej (RBR 2010: 3). W obu przypadkach 
wyniki silnie korelowały z  liczbą transakcji. 

Można się zastanowić, jak wytłumaczyć sprzeczność między twierdzeniem, że 
gotówka jest droga a wynikami badań RBR i kalkulacjami przeprowadzonymi na 
podstawie informacji podawanych przez EPC. Europejskiej Radzie ds. Płatności 
zależy na tym, by pokazać wysoką kosztochłonność gotówki, a tymczasem prosta 
kalkulacja bazująca na danych publikowanych przez Radę wykazała, że koszt 
jednostkowy gotówki (14–21 eurocentów) był niższy niż koszt transakcji jakim-
kolwiek instrumentem bezgotówkowym oszacowany w badaniach kosztów prze-
prowadzonych przez banki centralne i inne podmioty (por. rozdz. 3, pkt 3.1–3.3). 
Można to tłumaczyć dwojako. Po pierwsze, koszty gotówki mogły zostać przez 
EPC niedoszacowane lub liczba płatności gotówką i instrumentami bezgotówko-
wymi zawyżone. Po drugie, gotówka może wciąż pozostawać kosztowo efektywna, 
ponieważ liczba transakcji jest na tyle wysoka, że występuje silny efekt skali. 

W Polsce powtarzana jest opinia, że koszty gotówki sięgają 1% PKB 
(zob.  np.  NBP 2010: 49). Za źródło podawane były badania Instytutu Global 
Insight, który w  2003 r. wykonał je na zlecenie organizacji Visa. W raporcie 
rzeczywiście jest mowa o  1% PKB (s. 11), ale przez odniesienie do badań 
Humphreya i  in. (2003, porównaj wyżej), w  których analizowana była kosz-
tochłonność wszystkich instrumentów płatniczych bazujących na jakimkolwiek 
etapie rozliczenia na medium papierowym. W raporcie Global Insight nie ma 
kwantyfikacji kosztów gotówki wykonanej liczbowo na danych polskich. 

3.4.  Wycena kosztów i  korzyści instrumentów płatniczych 
w  praktyce

Badania kosztów instrumentów płatniczych dowodzą, że posłużenie się 
jednolitą metodologią oceny kosztów nastręcza poważnych trudności. Bank 
centralny, banki komercyjne, niebankowe instytucje świadczące usługi płat-
nicze nie prowadzą rachunku kosztów w  podziale na instrumenty płatnicze, 
lecz zestawiają swoje koszty w  ujęciu przewidzianym przez prawo. Dlatego 
dopiero na etapie badania można dokonać prawidłowego podziału kosztów, 
często wyodrębniając koszty instrumentów płatniczych z ogólniejszych pozycji 
kosztowych, np. z  kosztów wynagrodzeń, usług obcych, amortyzacji.

W części badań kosztów (m.in. holenderskich, belgijskich, szwedzkich, 
węgierskich) posłużono się tradycyjnym podziałem kosztów na zmienne i stałe, 
w  innych badaniach zastosowano rachunek kosztów działań – ABC, Activity 
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Based Costing (badania norweskie, portugalskie, Europejskiego Banku Cen-
tralnego). 

Podział kosztów na stałe i zmienne związany jest z określeniem, jak w zada-
nym okresie (np. roku) zmieniają się różne koszty. Koszty zmienne można 
liczyć od liczby i wartości transakcji. Istnieją zatem dwa typy kosztów zmiennych 
(por. Bank Holandii 2004 i Bank Belgii 2005). Koszt stały to jakikolwiek koszt, 
który nie zmienia się wraz z  liczbą lub wartością transakcji w zadanym okresie 
(np. roku). Dlatego koszty amortyzacji, koszty administracyjne, czynsze, abo-
namenty, odprowadzane opłaty roczne są kosztami stałymi, natomiast kosztami 
zmiennymi są np. wszystkie opłaty o charakterze transakcyjnym (opłata akcep-
tanta, za przelew, za przekaz itp.), czasy transakcji instrumentami płatniczymi, 
czas dotarcia do bankomatu. Kosztami zmiennymi w  zależności od wartości 
są natomiast koszty ubezpieczeń, koszty kradzieży, rabunku i  oszustw. Pewne 
pozycje kosztowe mogą zawierać wszystkie trzy rodzaje kosztów (stałe, zmienne 
w zależności od liczby i wartości transakcji) – np. koszt produkcji gotówki, koszt 
przewozu znaków pieniężnych bezpiecznym transportem. Określenie proporcji 
kosztów jest możliwe dopiero na etapie zbierania danych. Respondent (np. bank) 
sam określa proporcje, kierując się wskazówkami projektanta badania.

Problem dzielenia kosztów na zmienne i stałe można wyeliminować, stosując 
rachunek kosztów działań. W tej metodzie na pierwszy plan wychodzi podział na 
koszty bezpośrednie i pośrednie. W bankach komercyjnych duża część kosztów 
ma charakter pośredni. W produkcję danej usługi płatniczej są zaangażowane 
np. działy IT, sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, ochrony. Powstaje problem, 
które koszty tych działów i w jakich proporcjach rozliczyć między dane usługi/
instrumenty płatnicze. W metodzie ABC można pójść niejako „w poprzek” 
funkcjonalnej struktury organizacyjnej, opierając się na sekwencjach procesu 
biznesowego. Wyodrębnia się istotne dla płatności działania, które wykonują 
ludzie i  maszyny. Następnie identyfikuje się nośniki kosztów (cost drivers), 
czyli jednostki pomiaru stanowiące podstawę do przyporządkowania działań 
poszczególnym usługom płatniczym. Nośniki kosztów łączą poniesione koszty 
z działaniami. Dzielą się generalnie na trzy grupy: nośniki ilościowe (np. liczba 
transakcji, liczba rachunków rozliczeniowych), czasu trwania (np. czas pracy 
pracowników, czas szkolenia, reklamy) i  intensywności (ilość zużytych zaso-
bów). W dalszej kolejności ustala się koszty poszczególnych działań (cost pool), 
przyporządkowując im koszty zasobów pozyskane z rachunku kosztów działów 
przedsiębiorstwa. Na koniec rozlicza się koszty działań na usługi płatnicze 
na podstawie ich zapotrzebowania na określony rodzaj działań. Metoda ABC 
różni się od tradycyjnej w podejściu do kosztów pośrednich. Koszty bezpośred-
nie rozliczane są podobnie w obu metodach, czyli względem liczby transakcji. 
W przypadku kosztów pośrednich w metodzie ABC klucz alokacyjny (allocation 
key) stanowią działania, które są potrzebne do wytworzenia określonej usługi 
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płatniczej, nie zaś centra kosztów, czyli departamenty w  strukturze organiza-
cyjnej, jak to jest w metodzie tradycyjnej (Górka 2008: 46).

Na wycenę kosztów instrumentów płatniczych może mieć wpływ okres przy-
jęty do analizy i  podejście do nakładów początkowych lub odtworzeniowych. 
Traktując koszty budowy infrastruktury jako utopione, nie wykazuje się ich 
w rachunku kosztów. Jeżeli natomiast ujmiemy nakłady początkowe lub odtwo-
rzeniowe przez pryzmat amortyzacji majątku, to może się okazać, że w zależ-
ności od roku analizy w  rachunku kosztów znajdzie się większa lub mniejsza 
część kosztów. Jeżeli np. maszyny służące do fizycznej obróbki banknotów 
i monet lub serwery obsługujące rozliczenia transakcji kartami i  terminale do 
akceptacji kart zostaną całkowicie zamortyzowane, to w danym roku analizy ich 
koszt będzie mniejszy niż w okresie amortyzacji. Może się okazać, że przyjęcie 
danego roku analizy będzie skutkować dociążeniem kosztów jednego, a odcią-
żeniem drugiego instrumentu płatniczego. 

Ograniczając analizę do kosztów społecznych czterech grup podmiotów 
i ujmując dostawców usług płatniczych w grupie banków komercyjnych (Brits 
i Winder 2005; Quaden 2005), można nie w pełni wyeksponować relacje, które 
kształtują system płatniczy w danym kraju. W Polsce istotna jest rola agentów 
rozliczeniowych umożliwiających akceptantom przyjmowanie płatności bezgo-
tówkowych kartami płatniczymi oraz rola niezależnych operatorów bankomatów 
rozwijających sieci ATM (Automated Teller Machine). Obniżki lub podwyżki 
opłaty interchange mają duże znaczenie w działalności wymienionych podmiotów 
(Górka 2010a; 2010b; 2011a).

Stosując metodę wyceny kosztów i korzyści niepieniężnych, natrafiamy na kilka 
trudności. Po pierwsze, trzeba zmierzyć lub oszacować czas związany z płatnościa-
mi różnymi instrumentami płatniczymi (Polasik i in. 2012b), czas poświęcony na 
wypłatę gotówki (Górka 2011a), ewentualne inne koszty o charakterze czasowym. 
Po drugie, przyjęcie określonego przelicznika może wydatnie zmienić poziom 
kosztochłonności danego instrumentu płatniczego. Tak było w badaniach amery-
kańskich Garcia-Swartz i in. (2006), australijskich Simes i in. (2006), szwedzkich 
Bergman i in. (2007) i Banku Australii (2007). W owych analizach do obliczenia 
kosztów czasowych zastosowano różne rodzaje wynagrodzenia – średnie krajowe 
brutto, netto itp. Ponadto w każdym z  tych badań określono inną długość tych 
samych czynności (np. czasu poświęconego wędrówce do bankomatu i wypłacie 
gotówki). W konsekwencji po przeliczeniu na jednostki pieniężne otrzymano 
rożne koszty czasowe tych samych czynności (Górka 2009a: 165 i 168). Po trzecie, 
wycena niektórych korzyści związanych z percepcją danego instrumentu płatnicze-
go (bezpieczeństwa, wygody, poczucia anonimowości) jest z jednej strony trudna 
ze względu na przyjęcie odpowiedniego przelicznika, z drugiej zaś – zmienia się 
w  czasie, może podlegać manipulacji poprzez promocję, a  także artykułowana 
w sondażu może być nie w pełni zgodna z  rzeczywistą. 
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Jak zostało wskazane powyżej, można podzielić koszty, przychody i korzyści 
każdego z  uczestników cyklu płatności na prywatne i  społeczne w  zależności 
od instrumentu płatniczego. Koszt może być społeczny lub prywatny, przychód 
jest zawsze prywatny, natomiast korzyść może być i  prywatna, i  społeczna. 
Przychód można też traktować jako korzyść prywatną i tak był on traktowany 
w  badaniach amerykańskich Garcia-Swartz i  in. (2006) i  australijskich Simes 
i in. (2006). Korzyść społeczna jest wówczas, gdy ma charakter efektu zewnętrz-
nego (externality). Korzyść społeczna nie jest explicite ujmowana w  rachunku 
pieniężnym kosztów instrumentów płatniczych. Istnieje nie tylko dla jednej 
jednostki, lecz dla całej grupy. Dlatego o  korzyściach społecznych możemy 
mówić przede wszystkim u konsumentów. Typową korzyścią społeczną kon-
sumentów jest szerokość sieci akceptacyjnej danego instrumentu płatniczego 
(pozytywny efekt zewnętrzny, efekt sieci). Innymi korzyściami konsumentów 
są np. anonimowość płatności, łatwość użycia danego instrumentu płatnicze-
go, łatwość kontroli wydatków, szybkość rozrachunku, możliwość transferów 
międzykonsumenckich (consumer-to-consumer, c2c), wiarygodność emitenta. 
Pozostaje kwestią dyskusyjną, które z  tych korzyści można zaklasyfikować 
do  społecznych,  z  pewnością jednak mają one charakter prywatny i  niepie-
niężny.

3.5. Bank centralny emitentem gotówki

Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emisji pienią-
dza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej (art. 227 Konstytucji RP). 
Artykuł 31 ustawy o  NBP stanowi, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Zgodnie z art. 32 
znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja płynności obrotu gotówkowego 
i pewność akceptacji prawnego środka płatniczego są jedną z głównych korzyści 
społecznych uczestników obrotu pieniężnego (konsumentów, firm) zapewnioną 
przez bank centralny.

Emisja gotówki przynosi bankowi centralnemu i budżetowi państwa dochody 
z  senioratu (renty emisyjnej, renty menniczej). Gotówka jest bezpośrednim 
i nieoprocentowanym źródłem finansowania banku centralnego i pozwala sfi-
nansować część zakupów rezerw dewizowych. Dlatego znaczny odsetek zysków 
wypracowywanych na rezerwie walutowej jest ściśle związany z gotówką (zob. 
rozdz. 3, pkt 3.7). Z punktu widzenia wszystkich podmiotów posiadających 
gotówkę, innych niż bank centralny, seniorat może być traktowany jako quasi 
podatek. Gotówka traci wartość na skutek inflacji i nie przynosi dochodu odset-
kowego konsumentom, przedsiębiorstwom i bankom. 
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Tak rozumiany przychód z  senioratu NBP pomniejsza o  prywatne koszty 
gotówki związane z  projektowaniem, produkcją, emisją, powtórnym wprowa-
dzaniem do obiegu, obsługą, transportem, dystrybucją, sprawdzaniem auten-
tyczności i  kontrolą jakości. 

Analitycznie formułę na obliczenie senioratu generowanego z gotówkowego 
źródła finansowania można zapisać następująco:

 DS = PO × UG – KG, (3.1)

gdzie:
DS – dochód z  senioratu banku centralnego,
PO – przychody odsetkowe banku centralnego,
UG – udział gotówki w pasywach banku centralnego,
KG –  koszty utrzymania gotówki w obiegu (emisji, reemisji, liczenia, dystrybucji, 

ochrony, fałszerstw itp.). 

Szerszy opis formuły wraz z  obliczeniami na podstawie danych z  rynku 
polskiego znajduje się w pozycji autora (Górka 2009a: 105–107). Zapropono-
wany sposób liczenia senioratu jest w  dużym stopniu zbieżny ze stosowanym 
w   praktyce przez Europejski Bank Centralny do podziału renty menniczej 
zarabianej na gotówce pomiędzy narodowymi bankami centralnymi Eurosys-
temu (por. Rösl 2012). 

Polski bank centralny nie pobiera opłat od banków komercyjnych z  tytułu 
dostarczania lub odbierania znaków pieniężnych, jak czynią to niektóre zagra-
niczne banki centralne (por. Brits i Winder 2005: 14–15). Do pomiaru kosztów 
banku centralnego można zastosować metodę ABC, metodę tradycyjną bazującą 
na podziale kosztów na stałe i  zmienne bądź metodę mieszaną. 

Na marginesie warto dodać, że seniorat może być definiowany szerzej niż 
tylko przez pryzmat dochodu z emisji gotówki. Może ujmować także całą bazę 
monetarną banku centralnego, a także explicite odnosić się do wpływów budżeto-
wych i długu publicznego (por. definicje senioratu Friedmana, Phelpsa, Drazena, 
Neumanna, Auerheimera – Maliszewski 2001). Seniorat bywa także definiowany 
i  analizowany na gruncie korzyści finansowych czerpanych z  emisji pieniądza 
przez kraje posiadające walutę międzynarodową – np. Stany Zjednoczone lub 
strefę euro (Nowak 2001: 21–23).

3.5.1.  Emisja i  zaopatrywanie banków komercyjnych w  znaki pieniężne

Kluczową rolę w  procesie zaopatrywania gospodarki w  gotówkę odgrywa 
Narodowy Bank Polski. W ramach polskiego banku centralnego Departament 
Emisyjno-Skarbcowy (DES) odpowiada za (strona internetowa NBP):
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ü dokonywanie okresowych analiz i ocen kształtowania się zapasów krajowych 
znaków pieniężnych oraz prognozowanie obiegu gotówki w kraju w zakresie 
poszczególnych nominałów banknotów i monet;

ü przygotowywanie emisji krajowych znaków pieniężnych oraz współpracę 
z  przedsiębiorstwami produkującymi znaki pieniężne: Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych  i Mennicą Polską;

ü zapewnianie odpowiedniego pod  względem ilości i  struktury nominałowej 
zapasu krajowych znaków pieniężnych, niezbędnego na potrzeby obiegu;

ü opracowywanie zasad i  rozwiązań systemowych dotyczących organizacji 
zaopatrywania banków w krajowe znaki pieniężne i waluty obce;

ü przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii o autentyczności krajowych 
znaków pieniężnych i walut obcych;

ü dbałość o utrzymanie właściwej jakości znaków pieniężnych i  ich zabezpie-
czeń przed fałszowaniem;

ü wymianę zużytych i uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych;
ü dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży złota i innych metali szlachetnych 

z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz administrowanie zapasem 
metali szlachetnych;

ü sprzedaż monet, banknotów i  numizmatów przeznaczonych na  cele kolek-
cjonerskie;

ü wydawanie albumu walut obcych oraz wzajemną wymianę wzorów znaków 
pieniężnych z  innymi bankami centralnymi;

ü współpracę z instytucjami UE i innymi organizacjami zagranicznymi w zakre-
sie organizacji produkcji, emisji oraz  obiegu banknotów i  monet, a  także 
przeciwdziałania fałszerstwom banknotów i monet.

NBP zamawia znaki pieniężne w dwóch spółkach: Mennicy Polskiej (monety) 
i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (banknoty). Koszt zakupu bankno-
tów i monet, uwzględniając również koszt banknotów i monet kolekcjonerskich 
(w tym zakup kruszców), stanowi jedną z najistotniejszych pozycji kosztowych 
gotówki po stronie banku centralnego.

Zgodnie z  art. 51 ustawy o  NBP, polski bank centralny jest zobowiązany 
prowadzić rachunki:
1) banków,
2) budżetu państwa,
3) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), 
4) Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Krajowa  

SKOK).

Zarząd NBP określa w  drodze uchwały warunki otwierania i  prowadze-
nia rachunków banków. Wszystkie polskie banki poza bankami spółdzielczymi 
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posiadają rachunki bieżące nostro w  banku centralnym (z jego perspektywy 
są to rachunki typu loro). Banki spółdzielcze korzystają z  rachunku w  swoim 
banku zrzeszającym, który z kolei ma rachunek w banku centralnym. Aktualnie 
funkcjonują dwa banki w formie spółek akcyjnych zrzeszające banki spółdziel-
cze (Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa, która 
powstała w  2011 r. po połączeniu dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych – 
Gospodarczego Banku Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego Banku Regio-
nalnego). Prezes NBP może się zgodzić, by bank centralny prowadził także 
rachunki innych instytucji – np. instytucji płatniczych lub instytucji pieniądza 
elektronicznego. Jednak decyzja prezesa NBP ma charakter dyskrecjonalny. 
Może być pozytywna wówczas, gdy dana instytucja zostanie uznana za istotną 
z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej lub efektywności systemu 
płatniczego, np. ze względu na swoją wielkość lub fakt prowadzenia systemu 
płatności. 

Rysunek 40. System zaopatrywania gospodarki w gotówkę w Polsce
Źródło: Departament Emisyjno-Skarbcowy (DES) NBP. 
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NBP ma 16 oddziałów zlokalizowanych w  miastach wojewódzkich. Za ich 
pośrednictwem analizuje obrót gotówkowy w regionie i  zajmuje się zaopatrywa-
niem i odbiorem gotówki z banków komercyjnych. Zarówno centrala, jak i oddziały 
okręgowe posiadają własne sortownie wyposażone w maszyny i urządzenia do prze-
liczania, weryfikacji autentyczności, sortowania i pakowania banknotów i monet. 

Banki komercyjne są głównym pośrednikiem finansowym, który w  drodze 
udzielania kredytów dokonuje kreacji pieniądza bezgotówkowego. Skala kreacji 
uzależniona jest od wielkości bazy depozytowej, która powstaje m.in. na skutek 
konwersji pieniądza gotówkowego w bezgotówkowy. Baza depozytowa może się 
rozrastać lub kurczyć w  zależności od tego, czy banki komercyjne przyjmują 
czy wypłacają gotówkę klientom. Banki odpowiadają na popyt i podaż gotów-
ki zarówno osób fizycznych, jak i  prawnych, dla których prowadzą rachunki 
rozliczeniowe. Procesem kształtowania sald gotówkowych można statystycznie 
zarządzać na podstawie danych historycznych o  stanach znaków pieniężnych. 
Służą do tego m.in. model zapasów gotówki Baumola i  model kontroli przy-
padkowych stanów gotówki Millera-Orra. 

Zasady zaopatrywania w znaki pieniężne banków komercyjnych przez bank 
centralny regulują umowy dwustronne między bankami i NBP. Banki komercyjne 
mogą też między sobą dokonywać transferów gotówkowych, prowadząc na zasa-
dzie wzajemności rachunki rozliczeniowe. W procesie zaopatrywania większości 
banków w  gotówkę uczestniczy firma zajmująca się obróbką gotówki. Często 
znaki pieniężne sprzedawane między bankami komercyjnymi są rozdzielane 
i przenoszone w centrum gotówkowym należącym do takiej zewnętrznej firmy.

NBP przyjmuje lub przekazuje bankom znaki pieniężne w  ramach jednego 
z dwóch systemów: podstawowym lub depozytowym. W systemie podstawowym 
umowy kupna-sprzedaży zawierane są pomiędzy oddziałami okręgowymi NBP 
i  oddziałami banków komercyjnych lub ich centralami. Pracownicy oddziałów 
banków komercyjnych, lub częściej wynajętych firm obsługi gotówki (cash han-
dling), w  celu odprowadzenia lub pobrania znaków pieniężnych każdorazowo 
przyjeżdżają do oddziału okręgowego NBP, z którym zawarły umowę. W systemie 
podstawowym banki odbierając gotówkę, muszą za nią z wyprzedzeniem zapłacić 
ze środków bezgotówkowych, które posiadają w  banku centralnym. W syste-
mie depozytowym banki w wytypowanych placówkach wyposażonych w skarbce 
przechowują właściwie zabezpieczoną gotówkę, która pozostaje poza obiegiem, 
dopóki nie zostanie wykupiona. Gotówka stanowi depozyt NBP, który podlega 
kontroli banku centralnego. Depozyty NBP są stopniowo wykupywane przez banki 
komercyjne, a  oddział okręgowy NBP każdorazowo wyraża zgodę na pobranie 
znaków pieniężnych z depozytu po przelaniu przez bank na rachunek NBP środ-
ków na ten cel. Podobnie jak w systemie podstawowym bank komercyjny, zanim 
pobierze gotówkę z  depozytu, musi za nią z  wyprzedzeniem zapłacić w  formie 
bezgotówkowej (Mastalerz 2009).
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Tabela 24.  Wartość zakupu krajowych znaków pieniężnych przez banki komercyjne 
od banku centralnego w  latach 2006–2011

Lata W mld zł System depozytowy System podstawowy
2006 145,3 59% 41%
2007 155,5 62% 38%
2008 171,5 61% 39%
2009 163,2 56% 44%
2010 168,6 57% 43%
2011 179,0 54% 46%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów NBP.

Wartość zakupu znaków pieniężnych w latach 2006–2011 oscylowała w gra-
nicach 145–179 mld złotych w  zależności od roku (tab. 24). Większą część 
środków bank centralny przekazywał bankom komercyjnym w systemie depo-
zytowym. Szczególnie duże zapotrzebowanie na gotówkę podmioty niebankowe 
i  same banki zgłosiły w  2008 r., gdy wybuchł kryzys finansowy i  upadł bank 
inwestycyjny Lehman Brothers. W październiku owego roku gospodarka wchło-
nęła 10 mld gotówki. Tym należy tłumaczyć wysoką wartość zakupu krajowych 
znaków pieniężnych w  całym 2008 r. (171,5 mld zł). Dopiero w  2011 r. war-
tość zakupu znaków pieniężnych przekroczyła tę z  roku wybuchu globalnego 
kryzysu finansowego. 

Skalę zjawiska, które wystąpiło w 2008 r., widać również po ilości bankno-
tów zabsorbowanych i  wydanych przez bank centralny bankom komercyjnym. 
W  roku 2008 wydano 2,3 mld, a  przyjęto 2,2 mld banknotów (tab. 25). Ano-
malia w  popycie na gotówkę pokazuje niebezpieczeństwo paniki bankowej. 
Duża część społeczeństwa traktuje gotówkę jako bardziej godną zaufania formę 
pieniądza niż bezgotówkowa.

Tabela 25.  Wpływy i wypływy banknotów w obrocie banku centralnego z bankami 
komercyjnymi w  latach 2006–2011

Lata Wpływy do NBP
(w mln sztuk)

Wypływy z NBP
(w mln sztuk)

2006 1 939 2 065
2007 2 053 2 173
2008 2 183 2 343
2009 2 260 2 234
2010 2 259 2 286
2011 2 287 2 371

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DES NBP.
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NBP zamawia banknoty i monety w zależności od popytu zgłaszanego przez 
podmioty rynkowe. Liczba zamawianych banknotów i  monet wynika z  obo-
wiązujących w NBP zasad określonych w „Polityce emisji znaków pieniężnych 
powszechnego obiegu” (por. raporty roczne NBP). Podstawą ustalania potrzeb 
jest prognoza obiegu gotówkowego.

3.5.2.  Struktura ilościowa i  jakościowa znaków pieniężnych,  
prawo Kopernika a  grosze

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. banknoty stanowiły 97% (108,7 mld zł), 
monety zaś 3% (3 mld zł) wartości obiegu gotówkowego, natomiast w  ujęciu 
ilościowym proporcje były odwrócone – banknoty stanowiły 9% (1,23 mld sztuk), 
a monety 91% znaków pieniężnych (11,9 mld sztuk). 
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Rysunek 41. Struktura banknotów wartościowo i ilościowo w podziale na nominały 
(stan na 31.12.2011 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DES NBP.

Zarówno w strukturze wartościowej, jak i ilościowej największy udział miały 
banknoty o  nominale 100 zł (odpowiednio 67 i  59%). Udział najwyższego 
nominału 200 zł w wartości banknotów stanowił 23%, a w ilości jedynie 10% 
– 13 punktów procentowych różnicy. Z kolei odwrotna zależność wystąpiła 
w przypadku pozostałych banknotów. Banknoty o niższych nominałach stano-
wiły niższy procent w wartości znaków pieniężnych, wyższy natomiast w liczbie 
znaków pieniężnych (rys. 41). 

Żywotność banknotów o  niskich nominałach jest znacznie krótsza niż 
żywotność banknotów o  wysokich nominałach (tab. 26). Za pięcioletni okres 
2007–2011 dla banknotów 10 zł i  20 zł wyniosła średnio ok. 13,8 miesiąca, 
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Tabela 26. Żywotność banknotów wg nominałów w  latach 2007–2011

Nominały 2007 2008 2009 2010 2011

Średnia żywotność 
w okresie  
2007–2011  
(w latach)

Średnia żywotność 
w okresie  
2007–2011  

(w miesiącach)
200 zł 14,9 14,9 15,2 15,8 15,5 15,2 183,0
100 zł 8,2 9,9 9,2 9,4 10,7 9,5 113,6
 50 zł 2,5 2,4 1,9 2,1 2,4 2,3 27,2
 20 zł 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 13,7
 10 zł 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 13,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DES NBP.

podczas gdy dla banknotów o nominałach 100 zł i 200 zł była znacznie dłuższa 
(odpowiednio ponad 9,5 i 15 lat). Zestawienie długości cyklu życia banknotów 
pokazuje, że niskonominałowe papierowe znaki pieniężne są używane w trans-
akcjach i  często przechodzą z  rąk do rąk, natomiast wysokonominałowe są 
tezauryzowane i  rzadziej stosowane w płatnościach. 

W przypadku monet, jeszcze wyraźniej niż w  przypadku banknotów, 
widać dysproporcję między ujęciem wartościowym a  ilościowym (rys. 42). 
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Rysunek 42. Struktura monet wartościowo i ilościowo w podziale na nominały (stan 
na 31.12.2011 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DES NBP.
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W grudniu 2011 r. monety 1, 2 i 5 gr stanowiły łącznie w wartości tylko 5,4% 
(16% razem z  10 i  20 gr), w  liczbie zaś 67,7% wszystkich monet (87,5% 
razem z 10 i  20 gr). 

W przypadku banknotów i  monet występuje wspólna prawidłowość, bank-
noty i monety o wyższych nominałach mają większy udział w wartości, a niższy 
w liczbie znaków pieniężnych w obiegu, natomiast banknoty i monety o niższych 
nominałach – odwrotnie. Warto jednak pamiętać, że w  przypadku monet nie 
można mówić o  takiej tezauryzacji, jak w  przypadku banknotów. Wszystkie 
monety są wykorzystywane w transakcjach, jednak monety 1, 2 i 5 gr są często 
odkładane, ale nie tyle w celach oszczędnościowych, co z wygody i braku potrze-
by posługiwania się nimi. Natomiast konieczność zaopatrywania się i posiadania 
groszy do wydawania reszty jest konieczna i  jednocześnie uciążliwa z  punktu 
widzenia sklepów. Stąd pojawiają się akcje typu „Góra Grosza” Towarzystwa 
Nasz Dom, które realizując szczytne cele społeczne, służą również ponownemu 
wprowadzeniu do obrotu monet o najniższych nominałach lub ich recyklingowi 
prowadzonemu przez bank centralny.

Monety do 5 gr włącznie wykonane są z  mosiądzu manganowego (stop 
miedzi, cynku i manganu). Monety 10, 20, 50 gr i 1 zł bije się z miedzioniklu. 
W monetach 2 i  5 zł stosuje się dodatkowo wkładki z brązalu. 

Kilogram jednogroszówek to 610 monet, ich wartość nominalna – 6,1 zł. 
Rynkowa wartość surowca, z  których je wykonano sięgała w  maju 2013 r. 
ok. 12–13 zł za kilogram. Na każdym kilogramie można więc było potencjalnie 
zarobić drugie tyle, ile wynosiła wartość rynkowa surowca. Przetapiania monet 
zakazuje jednak polskie prawo (por. m.in. rozdział XXXVII, w  tym art. 310 
§ 1 Kodeksu karnego).

Najprostsza wersja Prawa Kopernika głosi, że pieniądz nadwartościowy 
(czyli o wyższej wartości substancjalnej niż nominał) wypada z obiegu, bowiem 
posługiwanie się nim jest nieekonomiczne. Taka sytuacja powinna występować 
w przypadku jednogroszówek, jednak wstrzymują ją regulacje prawne i koszty 
transakcyjne zebrania dużej ilości monet o  tak niskim nominale.

W Finlandii nie używa się monet jedno- i dwucentowych. Przy wydawaniu 
reszty w  sklepach następuje zaokrąglanie do 0 lub 5 eurocentów. Zasada ta 
została uregulowana w  fińskiej ustawie o  wprowadzeniu euro. Tzw. szwedz-
kie zaokrąglanie (Swedish rounding) występuje przy płatnościach gotówką 
np.  w  Szwecji, Australii, Danii, Izraelu, Nowej Zelandii, a  nawet Rosji. Ist-
nieją też kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które wycofały z obiegu monety 
o najniższym nominale (Węgry w latach 2008 i 2009, Czechy w 2009 r., Słowacja 
w  2004 r.). W wielu innych krajach szwedzkie zaokrąglanie nie jest prawnie 
sankcjonowane, lecz się je w praktyce stosuje. Także w Polsce coraz częściej na 
stacjach benzynowych lub sklepach można się spotkać z  zaokrąglaniem kwot, 
gdy płatność odbywa się w  formie gotówkowej. 
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W styczniu 2013 r. z projektem ustawy wycofującej jedno- i dwugroszówki 
i zaokrąglaniem cen przy płatności gotówkowej do 5 groszy wystąpił Narodowy 
Bank Polski. Polski bank centralny argumentował, że tylko z tytułu bicia monet 
można by zaoszczędzić 40 mln zł rocznie. Faktyczne oszczędności byłyby jeszcze 
wyższe, ponieważ zredukowano by wysokie koszty związane z  przeliczaniem, 
sortowaniem, pakowaniem i  transportem groszy – po stronie nie tylko banku 
centralnego, lecz także banków komercyjnych i punktów handlowo-usługowych. 
Można szacować, że na każdej jedno- lub dwugroszówce zaoszczędzono by 
5  groszy, a  być może jeszcze więcej. Jednocześnie podkreślano przy okazji 
prezentowania projektu, że sklepy nadal mogłyby ustalać ceny z  końcówkami 
99 gr, wykorzystując efekt psychologiczny tego rodzaju zabiegów promocyjnych. 
Jak pokazują doświadczenia krajów, które wprowadziły szwedzkie zaokrąglanie, 
statystycznie nie tracą na nim ani konsumenci, ani akceptanci. Znikome jest 
też prawdopodobieństwo podniesienia cen i  wzrostu inflacji. Najdrobniejsze 
monety wydłużają proces płatności gotówką i są niewygodne w użyciu. Niestety 
propozycja spotkała się z oporem dużych sieci handlowych zrzeszonych w Pol-
skiej Organizacji Handlu i  Dystrybucji i  samego resortu finansów. Handlow-
cy twierdzili, że trzeba by wiele wydać na przeprogramowanie kas fiskalnych 
i przeszkolenie pracowników, natomiast Ministerstwo Finansów wyraziło obawę 
o  koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej prezentującej zasady zaokrągla-
nia płatności, które spadłyby na budżet państwa. Tym samym nie udało się 
wdrożyć w życie rozwiązania przynoszącego ewidentne korzyści. NBP rozważa 
rozwiązanie alternatywne – zmianę stopu monet o  najniższych nominałach. 
Przyniosłoby one jednak polskiemu bankowi centralnemu niższe oszczędności 
kosztowe niż całkowita rezygnacja z  jedno- i  dwugroszówek.

W Polsce zarówno obrót gotówkowy, jak i kartowy są bezpieczne. Niewiele 
zanotowano przestępstw związanych z tymi instrumentami płatniczymi i są one 
stosunkowo niskiej wartości w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jeśli 
chodzi o  fałszerstwa gotówki, to w  2012 r. sfałszowano ok. 15–16 tys. sztuk 
banknotów i  monet, podobnie jak w  2011 r. (9,3 tys. podróbek banknotów 
i 6,5 tys. podróbek monet). Najczęściej fałszowane były banknoty o nominale 
100 zł i monety o nominale 5 zł. Po przeliczeniu fałszywek na całkowitą liczbę 
banknotów i monet w obiegu można szacować, że jedna nielegalna moneta tra-
fiała się na ok. 2 mln znajdujących się w obiegu (w strefie euro na ok. 100 tys. 
monet). W przypadku banknotów było nieco gorzej, ponieważ ok. co 128 tys. 
mógł zdarzyć się falsyfikat (w strefie euro ok. co 53 tys. banknotów) (dane 
NBP oraz Chądzyński 2013). Liczba oszustw raportowana przez banki wydaw-
ców kart płatniczych za 2012 r. wyniosła ok. 43 tys., a  wartość ok. 24 mln zł 
(NBP). W przypadku gotówki trudno stwierdzić, jaka była liczba i wartość jej 
kradzieży, chociaż można starać się szacować, uwzględniając dane z Komendy 
Głównej Policji. 
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3.5.3. Model obiegu gotówki w  Polsce

Rola banków centralnych w zarządzaniu obiegiem gotówki jest zawsze nad-
rzędna. Jednak część banków centralnych ceduje pewne czynności na firmy 
zewnętrzne, przez co zmniejsza swoje koszty, a ewentualnie także koszty gotówki 
ogółem. Redukcja kosztów ogółem może nastąpić na skutek wyeliminowania 
liczenia tych samych znaków pieniężnych podwójnie, zmniejszenia zapasów 
gotówki, redukcji personelu, prostszych zasad audytu. Ceną, którą płaci się 
za outsourcing czynności gotówkowych, może być zmniejszona kontrola nad 
obiegiem gotówkowym i  większa liczba w  obrocie banknotów gorszej jakości 
lub nawet fałszywych. 

Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki (POFOG) wyróżnia cztery modele 
obiegu gotówki z perspektywy banku centralnego: kontrolowany, zaangażowany, 
prywatyzowany i delegowany (POFOG 2009: 22). Lepecq z kolei dzieli mode-
le na: scentralizowany, dzielony i  delegowany (Lepecq 2008: 16). W modelu 
scentralizowanym bank centralny w pełni reguluje i uczestniczy w cyklu gotów-
kowym, i  ponosi wysokie koszty obsługi gotówkowej. Drugim ekstremum jest 
model delegowany, który charakteryzuje się z punktu widzenia banku central-
nego wyrywkowymi kontrolami autentyczności, niskim stopniem kontroli jako-
ści znaków pieniężnych, absorpcją wyłącznie zużytych i  sfałszowanych znaków 
pieniężnych. Modele zaangażowany i prywatyzowany (dzielony u Lepecqa) są 
wersjami pośrednimi obu ekstremów. 

Polski model obiegu gotówki można zaliczyć do typu scentralizowanego, 
kontrolowanego. W interesie zewnętrznych firm obsługujących gotówkę leży 
transformacja systemu w  kierunku bardziej liberalnego. Jednak polski bank 
centralny, świadom zagrożeń i  szans, ostrożnie rozważa wszelkie zmiany. 

Kraje o modelu scentralizowanym także modyfikują swoje systemy i  redu-
kują koszty. Niemiecki Bundesbank zmniejszył liczbę swoich filii i  oddziałów 
z  202 w  1991 r. do 47 w  2007 r. (Lepecq 2008: 17). Banki centralne Belgii, 
Holandii, Luksemburgu i  Finlandii stworzyły wspólną platformę IT harmoni-
zującą formaty wymiany informacji między komercyjnymi firmami z  branży 
cash handling. Optymalizacja kosztów w  zaliczanym do typu delegowanego 
Banku Anglii polegała m.in. na zastąpieniu systemu depozytowego (Notes Held 
to Order), w  którym bank centralny przechowywał znaki pieniężne w  swoich 
oddziałach, systemem, w którym prywatne firmy przechowują znaki pieniężne 
w  swoich centrach gotówkowych (Note Circulation Scheme). Przechowywana 
gotówka nadal jest własnością Banku Anglii (por. strona internetowa Bank of 
England, dział Banknotes). 

W strefie euro podejmowane są próby standaryzacji obrotu gotówkowego. 
Zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Komisja Europejska przygotowują 
zalecenia i bardziej wiążące regulacje dotyczące pakowania znaków pieniężnych, 
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postępowania ze zużytymi i fałszywymi banknotami, recyklingu, elektronicznej 
wymiany informacji, transgranicznego transportu gotówki, godzin otwarcia pla-
cówek banków centralnych państw członkowskich Eurolandu (np. Rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1214/2011 z dnia 16  listopada 
2011 w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki 
euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro). Europejska 
Rada ds. Płatności (European Payments Council, EPC), reprezentująca interesy 
sektora banków komercyjnych, wspiera procesy standaryzacyjne swoimi zale-
ceniami w ramach tworzenia Jednolitego Obszaru Gotówki Euro (Single Euro 
Cash Area, SECA), który uzupełnia projekt Jednolitego Obszaru Płatności 
w Euro (Single Euro Payments Area, SEPA) (por. EPC 2009, 2007).

Tabela 27. Modele obiegu gotówki z perspektywy banku centralnego

Kontrolowany Zaangażowany Prywatyzowany Delegowany

Pr
zy

kł
ad

y

kontrola potrzeb 
gotówkowych

zarządzanie potrze-
bami gotówkowymi

efektywność potrzeb 
gotówkowych

gotówka to koszt

• Niemcy
• Francja
• Kraje Beneluksu

• Hiszpania
• Portugalia
• Finlandia

• Austria
• Szwecja
• Norwegia (poza 

UE)

• Zjednoczone Kró-
lestwo

• Irlandia
• Australia

K
on

ce
pc

je

• kontroluje pełen 
cykl gotówkowy

• kontroluje część 
cyklu gotówkowego

• oddzielenie cyklu 
gotówkowego od 
polityki pieniężnej

• koncentruje się na 
polityce pieniężnej, 
nie ingeruje w  cykl 
gotówkowy, z  wyjąt-
kiem emisji i  nisz-
czenia banknotów

• ustala zasady 
i  procesy

• zarządza kosztami • konkurencja dla 
sektora prywatnego

• funkcja monitoringu

• prawie 100% 
gotówki ponow-
nie przeliczana

• 20–40% gotówki 
ponownie przeli-
czana

• pełen outsourcing 
włącznie z niszcze-
niem

• żadnych lub mało 
subsydiów

• subsydiowany 
przez państwo

• subsydiowany przez 
państwo, ale mniej 
kosztów

• zależny od państwa 
(subsydia)

Źródło: POFOG (2009). Obrót gotówkowy – przyszłość rynku w Polsce. Raport Polskiej Organizacji 
Firm Obsługi Gotówki, Warszawa, s. 22. 

Polski system obsługi gotówki jest autonomiczny względem strefy euro. Po 
przyjęciu wspólnej waluty Polska będzie musiała dostosować się do zasad panu-
jących w Eurolandzie, często nawet w ciągu 12 miesięcy od daty akcesji. Jednak 
już teraz nowe regulacje europejskie rozszerzają zakres obowiązywania rozpo-
rządzeń na kraje przygotowujące się do przyjęcia euro (np. wchodzące w życie 
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w dwanaście miesięcy po opublikowaniu Rozporządzenie Rady nr 55/2013 z dnia 
17 grudnia 2012 r. w sprawie rozszerzenia zakresu Rozporządzenia PE i Rady 
(UE) Nr 1214/2011). 

Prezes NBP wydaje akty normatywne, które regulują sferę hurtowej obrób-
ki gotówki i  postępowania ze zużytymi i  sfałszowanymi znakami pieniężnymi 
(np. Zarządzenie nr 19/2007 Prezesa NBP z 24 października 2007 r. w sprawie 
sposobu i  trybu przeliczania, sortowania, pakowania i  oznaczania opakowań 
banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem 
banków w  te znaki; Zarządzenie nr 1/2003 Prezesa NBP z  dnia 15 stycznia 
2003  r. w  sprawie szczegółowych zasad i  trybu wymiany znaków pieniężnych, 
które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płat-
niczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; Zarządzenie Prezesa NBP  
z  dnia 31 sierpnia 1989 r. w  sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pie-
niężnych).

Stosunkowo obszerne zarządzenie nr 19/2007 Prezesa NBP określa tryb 
postępowania ze znakami pieniężnymi – z walutą zarówno polską, jak i obcą. 
Podane są w nim instrukcje sortowania i pakowania banknotów i monet w wiązki 
i rulony z podziałem na odpowiednie nominały. W zarządzeniu sprecyzowano, 
w  jaki sposób pakować znaki pieniężne, jak pobierać i  odprowadzać gotówkę 
z/do NBP, jak postępować z banknotami nienadającymi się do obiegu i sfałszo-
wanymi. Z zarządzenia wynika obowiązek podwójnej weryfikacji ilości i jakości 
gotówki – po stronie NBP i banków. Banki mogą ten proces w dużym stopniu 
scedować na firmy z branży cash handling. 

Proces wprowadzania euro do obiegu gotówkowego będzie skomplikowany. 
NBP z  wyprzedzeniem się do niego przygotowuje i  przeprowadza symulacje. 
Ponadto w  2013 r. zgodnie z  zapowiedziami Ministerstwa Finansów powinna 
nastąpić aktualizacja Narodowego Planu Wprowadzania Euro. Do tej pory przy-
gotowano dwa dokumenty dotyczące tego skomplikowanego procesu – Ramy 
Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, przyjęte przez Radę 
Ministrów w  2010 r. oraz Narodowy Plan Wprowadzenia Euro, zatwierdzony 
w 2011 r. przez Komitet ds. Europejskich.

3.5.4. Rola firm obsługi gotówki 

Ważną grupą podmiotów w  obrocie gotówkowym są firmy z  sektora cash 
handling. Odbiorcami usług tych firm są banki, sieci supermarketów, wielko-
powierzchniowe sklepy specjalistyczne, mniejsze punkty handlowo-usługowe, 
firmy przemysłowe i  instytucje publiczne. 

Kompleksowa obsługa znaków pieniężnych obejmuje zarówno usługi obróbki 
gotówki (cash processing), jak i usługi związane z przewożeniem gotówki (cash 
in transit) (rys. 43). 
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• liczenie
• sortowanie
• pakowanie
• kontrola jakości
 i sprawdzanie
 pochodzenia banknotów
 i bilonu
• magazynowanie
 i komisjonowanie*
• sporządzanie raportów
 i zestawień
 z prowadzonych operacji

• przewożenie lub
 przenoszenie znaków
 pieniężnych
• inkaso
• zasilanie i odsilanie
 samoobsługowych
 urządzeń bankowych

Cash handling cash processing cash in transit= +

*  Komisjonowanie jest częścią procesu magazynowania, podczas którego następuje rozpakowanie 
i  rozdzielenie znaków pieniężnych. 

Rysunek 43. Czym jest obsługa gotówki (cash handling)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Wesoły (Impel) (2009). Rynek cash handlingu 
w Polsce w 2009 r. Prezentacja z konferencji pt. Cash processing w Polsce, Warszawa, 26 marca.

Zwłaszcza usługi obróbki gotówki cechują się wysoką kapitałochłonnością, 
która wynika z potrzeby posiadania centrów gotówkowych wyposażonych w roz-
budowane ciągi technologiczne (sortery, liczarki, inne maszyny) obsługiwane 
przez wykwalifikowanych pracowników i wspierane odpowiednim oprogramo-
waniem komputerowym. Prowadzenie tego typu działalności wymaga zintegro-
wanych systemów bezpieczeństwa i polis ubezpieczeniowych chroniących przed 
niespodziewanymi stratami. 

Konieczność poniesienia wysokich inwestycji, znaczne koszty działania, 
korzyści skali i  obciążenia związane z  rozbudowanymi wymogami prawnymi 
sprawiają, że polski rynek obsługi gotówki, zwłaszcza w segmencie procesowania 
gotówki, podlega konsolidacji. W ostatnich pięciu latach miał miejsce intensywny 
proces przejęć. Najpierw w listopadzie 2009 r. Impel kupił warszawską spółkę 
Asekuracja. W połowie 2012 r. Konsalnet przejął kontrolę nad siedmioma spół-
kami G4S w  Polsce, działającymi na rynkach ochrony fizycznej, zabezpieczeń 
technicznych i monitoringu, konwojów wartości, sortowania i przechowywania 
gotówki. Natomiast w marcu 2013 r. zapadła decyzja o akwizycji przez Impel 
firmy Brink’s, która w  branży cash handling w  skali globalnej jest znacznie 
większym podmiotem od Impela. W ten sposób rynek procesowania gotów-
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ki został podzielony między trzy firmy: Impel, Konsalnet oraz Solid MCG. 
Przedsiębiorstwa te zapewniają również własne usługi transportowe. Jednak 
w  segmencie cash-in-transit muszą rywalizować z  wieloma mniejszymi, często 
rodzinnymi firmami działającymi lokalnie. Bezpośrednią konkurencją dla dużych 
firm przetwarzających wartości pieniężne jest jeszcze nieco mniejsza od nich 
firma Servo i Poczta Polska. 

Większość banków w Polsce, z wyjątkiem PKO BP i banków spółdzielczych, 
zdecydowała się wyprowadzić na zewnątrz swoich struktur czynności związa-
ne z  obsługą wartości pieniężnych i  zlecić je wyspecjalizowanym podmiotom. 
Zakres outsourcingu jest zróżnicowany. Jedne banki przekazują kooperującym 
firmom więcej zadań, inne mniej. Pewne banki wydzielają tylko podstawowe 
czynności, a inne cedują na firmę zewnętrzną księgowanie środków na kontach 
klientów lub pełne zarządzanie obsługą urządzeń kasjerskich (bankomatów, 
wpłatomatów). Czasami rozważany jest nawet outsourcing kas bankowych 
i przekazanie partnerowi zadań monitorowania i zarządzania stanami gotówki 
w placówkach bankowych (por. POFOG 2009: 13).

Według danych POFOG oraz firm Impel i  G4S z  2009 r. znaki pieniężne 
liczono w  ponad 80 prywatnych centrach gotówkowych rozmieszczonych na 
terenie całego kraju. Firmy transportujące gotówkę dysponowały flotą 1500 
samochodów przystosowanych i  100 bankowozów, a  pracowało w  nich około 
6,4 tys. osób. POFOG oszacował w 2008 r. wartość usług typu cash processing na 
ponad 200 mln zł, natomiast rynku CIT na 250 mln zł z zakładanym rozwojem 
na poziomie 16% rocznie (POFOG 2009: 10 i 18). Liczba osób zatrudnionych 
w firmach zajmujących się pełnym cyklem obsługi gotówki (cash handling) jest 
wyższa. Grupy kapitałowe Impel, Konsalnet, Solid MCG zatrudniają dziesiąt-
ki tysięcy pracowników. Jednak tylko część z  nich pracuje bezpośrednio przy 
obsłudze gotówki, w skład grup kapitałowych wchodzą bowiem też spółki zaj-
mujące się ochroną mienia, logistyką, monitoringiem i systemami alarmowymi, 
zarządzaniem ryzykiem itp. Według ogólnych szacunków, w  polskich firmach 
cash handling przy obsłudze gotówki pracuje około 10 tys. osób (razem z CIT). 

7 września 2010 r., z dniem ogłoszenia, weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i  transportowa-
nych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (ostatnia nowelizacja 
z dnia 12 listopada 2012 r.). Poprzednie rozporządzenie pozostawało w mocy 
przez blisko 12 lat. Zasady i normy bezpieczeństwa, które muszą być spełnio-
ne przy przechowywaniu i  transporcie wartości pieniężnych, są różnicowane 
m.in. w zależności od liczby tzw. jednostek przeliczeniowych. Jedna jednostka 
przeliczeniowa stanowi 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w  poprzed-
nim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
W  trzecim kwartale 2013 r. było to nieco ponad 442 tys. zł. 
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Zakres wymogów stawianych przed wyspecjalizowanymi firmami cash han-
dling i sektorem bankowym w rozporządzeniu MSWiA (obecnie resort MSW) 
oraz zarządzeniach Prezesa NBP, wynikający z  zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, jest czynnikiem wpływającym 
na kosztochłonność obrotu gotówkowego w Polsce.

W Polsce tylko incydentalnie występują napady na konwoje, czym nasz kraj 
pozytywnie odróżnia się na tle wielu innych krajów europejskich. Częściej od 
napadów na konwoje występują natomiast napady na oddziały bankowe i ban-
komaty, chociaż również liczba tego typu przestępstw nie jest wysoka w porów-
naniu z  innymi krajami,.

Outsourcing obsługi gotówki z  banków podlega kontroli Komisji Nadzoru 
Finansowego, która może żądać danych i  dokumentów umożliwiających sku-
teczny nadzór.

Przewiduje się, że rynek obsługi gotówki będzie się dalej rozwijać, ponie-
waż wiele placówek handlowych wciąż nie korzysta z usług wyspecjalizowanych 
firm, a także rośnie, chociaż w ostatnich latach nieco wolniej, liczba urządzeń 
samoobsługowych zapewniających dostęp do gotówki. Niemniej dalszy wzrost 
napędzany będzie głównie przez automatyzację i umaszynowienie procesu obsłu-
gi gotówki, wykorzystanie bardziej zaawansowanych systemów informatycznych 
oraz standaryzację usług.

3.6. Banki komercyjne jako dostawcy usług płatniczych

Dla banków i innych instytucji zaangażowanych w biznes płatniczy instrumenty 
płatnicze są produktami, liniami biznesowymi, które generują określone koszty 
i przychody. Dlatego można oszacować ich rentowność. Zagraniczne analizy poka-
zują, że kalkulacje nie są zadaniem łatwym, ale – przydatnym. Według agencji 
badawczych McKinsey i  Capgemini płatności odpowiadają za ok. 1/4 przycho-
dów i  1/3 kosztów w  bankach (por. De Ploey 2005: 1–2; Capgemini 2007: 50). 
Produkty płatnicze stanowią bazę do sprzedaży krzyżowej bardziej dochodowych 
produktów. Jednak określenie rentowności instrumentów płatniczych i identyfika-
cja ich mocnych i  słabych stron daje bankom duże możliwości optymalizacyjne.

3.6.1. Rentowność instrumentów płatniczych w badaniach zagranicznych

W ramach zagranicznych badań kosztów instrumentów płatniczych przepro-
wadzanych przez banki centralne określano często dochodowość instrumentów 
płatniczych, opierając się na szacunkach bezpośrednich i  pośrednich kosztów 
oraz przychodów (głównie prowizyjnych) instrumentów płatniczych. Poniżej 
syntetycznie przedstawiono wnioski z trzech studiów: portugalskich, norweskich 
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i węgierskich, które w większym stopniu niż inne koncentrowały się na bankach. 
Pierwsze studium zostało przeanalizowane szerzej.

Bank Portugalii w  swoim raporcie z  2007 r. kompleksowo opisał rodzimy 
rynek płatności detalicznych. Nakreślił tendencje rozwoju instrumentów i infra-
struktury płatniczej i przedstawił instytucjonalny obraz rynku (Bank Portugalii 
2007). Posłużył się danymi z  2005 r. Wówczas w  całkowitej liczbie transakcji 
bezgotówkowych 61,8% stanowiły karty płatnicze, 17% czeki, 12,1% polece-
nia zapłaty oraz 9,1% polecenia przelewu. Stopień użycia polecenia przelewu 
w  Portugalii w  czasie badania należał do najniższych na świecie, natomiast 
relatywnie często w  porównaniu z  innymi nacjami Portugalczycy posługiwali 
się poleceniem zapłaty. Znaczny udział w  liczbie transakcji miały czeki. Bank 
Portugalii wziął pod uwagę operacje płatnicze przeprowadzane przez konsumen-
tów i przedsiębiorstwa o jednostkowej wartości poniżej 100 tys. EUR. Z braku 
możliwości dokładnego pomiaru liczby i  wartości płatności gotówką zbadano 
koszt jej wpłaty/wypłaty w placówce i dodatkowo w bankomacie.

Bank Portugalii zwrócił uwagę na znaczenie kosztów pośrednich płatności, 
które mogą stanowić nawet 2/3 całości kosztów. Kryteria wykorzystywane do 
alokacji kosztów pośrednich decydują o jakości rezultatów. Dlatego postanowio-
no użyć metody ABC. Działania w bankach komercyjnych zostały podzielone 
na bezpośrednio odnoszące się do instrumentów płatniczych (BOIP), nieod-
noszące się do instrumentów płatniczych (NOIP) oraz działania wspierające 
(DW), które wiązały się zarówno z pierwszą (BOIP), jak i drugą (NOIP) grupą 
działań podstawowych. Uznano, że działania NOIP nie są istotne z  punktu 
widzenia badań biznesu płatniczego. 

Zidentyfikowano około 50 czynności bezpośrednio odnoszących się do instru-
mentów płatniczych. Niektóre czynności odnosiły się do kilku instrumentów 
płatniczych, inne tylko do jednego (por. tab. 28).

Ze standardów rachunkowości Bank Portugalii zaczerpnął klasyfikację kosz-
tów i przychodów. Zostały one przyporządkowane poszczególnym instrumentom 
płatniczych za pomocą zindywidualizowanych macierzy. Koszty BOIP i  przy-
chody rozliczono bezpośrednio między instrumenty płatnicze na bazie transak-
cji. Pośrednie koszty działań wspierających rozdzielono za pomocą nośników 
kosztów, którymi były głównie: czas pracowników poświęcony wykonywaniu 
czynności (dla działu kosztów „ogólne wydatki administracyjne”), zajmowany 
obszar (dla działu kosztów „czynsze i  amortyzacja majątku trwałego”), liczba 
maszynogodzin (dla działu kosztów „połączenia i  telekomunikacja”), chociaż 
banki mogły stosować także inne nośniki kosztów. W celu kalkulacji kosztów 
jednostkowych każdego instrumentu korespondujące koszty działań dzielono 
przez liczbę transakcji dokonanych przy jego użyciu. 

Proces zbierania danych z banków trwał stosunkowo długo, ponieważ wyma-
gał licznych wyjaśnień. Instytucje kredytowe miały trudności z właściwym wypeł-
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nieniem kwestionariuszy i  podaniem kosztów, których kalkulacja opierała się 
na nieznanej metodzie rachunku działań. Dzięki przeprowadzanym przez Bank 
Portugalii testom zgodności można było jednak wychwycić błędy. Ostatecznie 
wyeliminowano je w  zadowalającym stopniu. 

Przychody i koszty, które miały źródło w taryfach międzybankowych zosta-
ły wyłączone z  ostatecznych wyników, ponieważ w  przekroju całego sektora 
bankowego wykluczały się wzajemnie, będąc przychodem jednego, a  kosztem 
drugiego banku. Nie zostały też wzięte pod uwagę przychody z kart kredytowych 
związane z opcją udzielanego kredytu (odsetkowe i prowizyjne). 

Tabela 28.  Czynności bezpośrednio odnoszące się do instrumentów płatniczych 
(BOIP) w badaniach Banku Portugalii (2007)

Instrumenty 
płatnicze Działania, czynności

Gotówka
odbiór i  transport, wpłata, wypłata, przechowanie, zarządzanie gotówką, 
zarządzanie skarbem, zarządzanie i  kontrola działań, procedury związane 
z  fałszywymi banknotami, obsługa klienta, inne działania

Czek

odbiór i  transport, przyjęcie do depozytu, przechowanie, produkcja cze-
ków, zamawianie czeków, emisja i  dostawa czeków, prezentacja czeków 
do płatności, zwroty, obsługa czeków przedatowanych, zwroty pieniężne, 
kredytowanie, połączenia z  bankiem centralnym (odwołania), kontrola 
oszustw, inne działania

Polecenie 
zapłaty

kontrakty serwisowe, zarządzanie ADC (wierzyciel), zarządzanie ADC 
(dłużnik), archiwizowanie, procedura odbioru, analiza kredytowania, 
rachunkowość i  raportowanie, obsługa klienta, marketing i  reklamowanie, 
inne działania

Polecenie 
przelewu

zwroty, zwroty pieniężne, kontrola oszustw, kontrakty serwisowe, archiwi-
zowanie, instrukcje transferu, procesowanie transferów, odwołania (spe-
cyficzna pozycja), odwołania (instrukcja DD), otrzymywanie transferów, 
kontrola przeciw praniu brudnych pieniędzy, obsługa klienta, inne działania

Karta
debetowa

kontraktowanie nowych klientów i analiza ryzyka kredytowego, wydawanie 
kart, procesowanie transakcji, wydawanie wyciągów, procesowanie płatności, 
kontrola oszustw, ogólne zarządzanie, zwroty kosztów klientom, licencje 
Visa/MasterCard/AmEx, obsługa klienta, marketing i  reklamowanie, inne 
działania

Karta 
kredytowa

kontraktowanie nowych klientów i analiza ryzyka kredytowego, wydawanie 
kart, procesowanie transakcji, przekraczanie limitów kredytowych i  brak 
spłaty kredytu, kontrola oszustw, ogólne zarządzanie, zwroty kosztów klien-
tom, licencje Visa/MasterCard/AmEx, obsługa klienta, marketing i  rekla-
mowanie, inne działania

Usługi 
rozliczeniowe zarządzanie zakupami, zarządzanie POS-ami, inne działania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Portugalii (BdP) (2007). Retail Payment 
Instruments in Portugal: Costs and Benefits. Banco de Portugal, Study, Lisbon, July, s. 58–59.
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Przebadano 5 największych banków portugalskich, których koszty stanowi-
ły 76,8% kosztów wszystkich banków. Wyniki ekstrapolowano na cały system 
bankowy. Do jego kosztów dodano również koszty największego portugalskiego 
agenta rozliczeniowego Unicre.

Bank Portugalii oszacował, że udział kosztów bezpośrednich (BOIP) w cał-
kowitych kosztach zasobów banków komercyjnych wyniósł 16%. 

Całkowite koszty płatności poniesione przez portugalski sektor bankowy 
w  2005 r. zamknęły się w  kwocie 1,14 mld EUR, co stanowiło 0,77% PKB. 
Gdyby wliczyć do tego także koszty banku centralnego kwota urosłaby do 
1,17 mld EUR (0,79% PKB), natomiast po dodaniu alternatywnych kosztów 
utraconych odsetek (seniorat oraz utracone przez banki odsetki od zadłuże-
nia na kartach kredytowych w okresie bezodsetkowym – tzw. grace period) do 
1,22 mld EUR (0,83% PKB). 

Hierarchia składowych kosztów była następująca: za 42,3% całości kosztów 
(z 1,14 mld EUR) odpowiadały koszty personelu, 24,9% stanowiły koszty usług 
firm zewnętrznych (specialist and third party services), 11,3% czynsze i amorty-
zacja, 3,9% zapłacone prowizje oraz 17,5% inne koszty (w tym ogólne wydatki 
administracyjne). Zapłacone prowizje, jak zostało wspomniane, nie ujmowały 
taryf międzybankowych. Większość z  zapłaconych prowizji (93,1%) odnosiło 
się do kart płatniczych.

W przekroju instrumentów płatniczych najwyższy udział w kosztach całkowi-
tych płatności miały karty – 50,5% (w tym 27,1% debetowe, 23,4% kredytowe), 
następnie czeki – 28,7%, gotówka – 17,2%, i  na końcu polecenia przelewu 
i  zapłaty razem – tylko 3,5%. 

Tabela 29.  Koszty jednostkowe instrumentów płatniczych w bankach portugalskich 
w podziale na składowe kosztów w 2005 r. (w EUR)

Instrument 
płatniczy

Koszty 
jednost-

kowe

Koszty 
personelu

Koszty 
zapłaconych 

prowizji

Koszty 
usług firm 

zewnętrznych

Czynsze  
i  amorty-

zacja

Inne
koszty

Karta kredytowa 2,44 0,67 0,11 0,60 0,17 0,89
Gotówka 1,85 1,02 0,00 0,32 0,25 0,26
Czek 1,45 0,83 0,01 0,28 0,19 0,14
Polecenie przelewu 0,28 0,16 0,00 0,06 0,03 0,03
Karta debetowa 0,23 0,07 0,02 0,09 0,03 0,03
Polecenie zapłaty 0,09 0,03 0,00 0,04 0,01 0,01

Adnotacja:  w przypadku gotówki jednostką była jedna wpłata/wypłata w placówce, w przypadku 
pozostałych instrumentów jedna transakcja. Posortowano od najdroższego do 
najtańszego instrumentu.

Źródło: jak tab. 28, s. 69.
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Z porównania jednostkowych kosztów instrumentów płatniczych można 
odczytać, że najdroższym instrumentem płatniczym była karta kredytowa – 
koszt jednostkowy na poziomie 2,44 EUR, rezultat zbieżny z  wynikami ze 
studiów holenderskich i belgijskich. Z całego kosztu jednostkowego 0,89 EUR 
wynikało z  innych kosztów (głównie ubezpieczenia), 0,67 EUR z  kosztów 
personelu i  0,60  EUR z  kosztów usług firm zewnętrznych. Należy jednak 
pamiętać, że koszty usług rozliczeniowych również zostały dodane do kosztów 
kart kredytowych (a także debetowych). Bez nich koszt jednostkowy karty 
kredytowej znalazłby się na poziomie 1,76 EUR (karty debetowej na poziomie 
0,19  EUR). Czeki i  gotówka ze względu na konieczność wykonywania wielu 
operacji manualnych pochłaniały wysokie koszty personelu (odpowiednio 55% 
kosztów gotówki i  57% kosztów czeku). Podobna sytuacja wystąpiła w  przy-
padku polecenia przelewu, 57% jego kosztów stanowiły koszty personelu. 
Najmniej kosztowne okazały się karty debetowe (jednostkowo 0,23 EUR) 
i polecenie zapłaty (jednostkowo zaledwie 0,09 EUR). Ogólnie gotówka i czeki 
były droższe od instrumentów elektronicznych, jeśli pominąć kartę kredytową. 
Warto także dodać, że jedno polecenie przelewu inicjowane internetowo kosz-
towało 0,07 EUR, czyli ok. 10% inicjowanego w formie papierowej w placówce  
(0,74 EUR).

W roku 2005 przychody zrealizowane na instrumentach płatniczych 
przez cały sektor banków handlowych w  Portugalii wyniosły 722 mln EUR

Tabela 30.  Koszty jednostkowe, przychody jednostkowe, koszty jednostkowe netto 
i  stopień pokrycia kosztów przychodami instrumentów płatniczych 
w bankach portugalskich w 2005 r. 

Instrument 
płatniczy

Koszty 
jednostkowe 

(a)

Przychody 
jednostkowe 

(b)

Koszty 
jednostkowe 
netto (a – b)

Stopień pokrycia 
kosztów 

przychodami
EUR EUR EUR %

Karta kredytowa 2,44 2,62 –0,18 107,5

Polecenie zapłaty 0,09 0,15 –0,05 159,5

Polecenie przelewu 0,28 0,26 0,02 92,7

Karta debetowa 0,23 0,18 0,04 81,5

Czek 1,45 0,57 0,88 39,4

Gotówka 1,85 0,08 1,77 4,3

Adnotacja:  w przypadku gotówki jednostką była jedna wpłata/wypłata w placówce, w przypadku 
pozostałych instrumentów jedna transakcja. Posortowano od najbardziej do najmniej 
dochodowego instrumentu wg kosztu jednostkowego netto.

Źródło: jak tab. 28, s. 72–73.
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(0,49% PKB). Należy pamiętać, że jest to wynik bez opłat międzybankowych 
(np. opła ta interchange) i zysku odsetkowego na kartach kredytowych. Włącznie 
z tym ostatnim przychody sektora bankowego byłyby wyższe o blisko 130 mln 
EUR. Przychody z kart płatniczych reprezentowały 74,5% tej wartości (w tym 
karty kredytowe – 39,7%, debetowe – 34,8%). Ich źródłem były głównie opłaty 
posiadacza karty i przychody agentów rozliczeniowych (np. za opłaty miesięcz-
ne i  serwisowe). Przychody z  czeków stanowiły 17,9% łącznych przychodów. 
Generowały je opłaty za wydanie czeku i inne opłaty pobierane od wystawców 
i sklepów. Gdyby wliczono przychody z floatu czekowego przychody z czeków 
wzrosłyby ze 129 do 174 mln EUR. Przychody na pozostałych instrumentach 
płatniczych (z bezpośrednich opłat transakcyjnych pobieranych przy polece-
niach przelewu i zapłaty oraz z opłat z nocnych wrzutni i wpłat/wypłat gotówki 
w  placówkach) odpowiadały jedynie za niespełna 8% łącznych przychodów. 
Przychody na pozostałych instrumentach płatniczych były niskie, ponieważ 
zgodnie z przyjętymi zasadami wykluczono z nich przychody z opłat między-
bankowych.

Banki portugalskie w  2005 r. najwięcej zarabiały na kartach kredytowych 
– 0,18 EUR na każdej transakcji. Dawało to wskaźnik pokrycia kosztów przy-
chodami na poziomie 107,5%. Transakcje kartami kredytowymi, mimo że dla 
banków najdroższe w  wytworzeniu płatności przy ich użyciu, przynosiły jed-
nocześnie bankom najwyższy dochód. Gdyby wliczono dochody na usłudze 
kredytu z  kart kredytowych, to jednostkowy zysk osiągnąłby jeszcze wyższy 
pułap. Informacja ta wyjaśnia, dlaczego banki tak intensywnie promują karty 
kredytowe, mimo ich wysokich kosztów zasobów wewnętrznych.

Drugim dochodowym instrumentem płatniczym były dla portugalskiego sek-
tora bankowego polecenia zapłaty. Każda transakcja dawała bankowi 0,05 EUR 
czystego zarobku, natomiast stopień pokrycia kosztów przychodami był nawet 
wyższy niż w przypadku kart kredytowych – wynosił 159,5%. 

Nieznacznie niedochodowe pozostawały polecenia przelewu i karty debeto-
we. Natomiast zdecydowanie najniższy stopień pokrycia kosztów przychodami 
cechował w Portugalii czeki i  gotówkę (odpowiednio 39,4 i  4,3%). 

Łącznie w  Portugalii w  2005 r. przychody z  płatności banków pokrywały 
63,4% kosztów płatności. W pozostałej części koszty musiały być w konsekwencji 
pokrywane z  przychodów realizowanych na innych niż płatnicze produktach 
bankowych. 

Z kolei wg ostatniego i  jednocześnie najszerszego z  serii badania w  Nor-
wegii (Gresvik i  Haare 2009) pokrycie kosztów płatności przychodami 
z  płatności wyniosło 71%. W koszty mierzone metodą ABC wliczono pozy-
cje pośrednie i  bezpośrednie, natomiast w  przychody włączono pozycje bez-
pośrednie, czyli prowizje transakcyjne i  okresowe banków uiszczane przez 
płatników i  odbiorców. W Norwegii w  2007 r. udział kosztów związanych 
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Tabela 31. Relacja koszty – przychody w badaniach norweskich (2007)

Instrumenty płatnicze Koszty  
w mld NOK

Przychody  
w mld NOK

Pokrycie kosztów 
przychodami

Instrumenty płatnicze łącznie 7,39 5,21 71%

Instrumenty bezgotówkowe razem 5,19 4,62 88%

Karta 3,39 2,08 61%

Polecenie przelewu 1,81 2,53 140%

Gotówka 2,19 0,59 27%

Źródło: O. Gresvik, H. Haare (2009). Costs in the payment system. Norges Bank Economic 
Bulletin, Vol. 80, No. 1, s. 32. 

z  płatnościami w  kosztach operacyjnych łącznie wyniósł ok. 20% – 7,4 mld 
koron norweskich NOK z  36  mld NOK (207 mld NOK – wszystkie koszty  
banków). 

Bankom z nadwyżką zwracały się usługi zakwalifikowane do poleceń prze-
lewu – 140%. W nieco niższym stopniu koszty z  usług kartowych krajowego 
systemu BankAxept i  produktów międzynarodowych organizacji płatniczych 
zostały pokryte bezpośrednimi przychodami prowizyjnymi (61%). Jednak zgod-
nie z oczekiwaniami najniższą stopę zwrotu miała gotówka (27%). Gdyby nie 
prowizje za wpłaty i wypłaty gotówki, pokrycie kosztów byłoby zerowe. Najwięk-
szy udział w  kosztach banków związanych z  płatnościami miały karty (46%), 
następnie gotówka (30%) i  polecenie przelewu (24%). Gotówka w  Norwegii 
w  2007 r., kiedy wykonywano pomiary, nie była najczęściej używanym instru-
mentem płatniczym w fizycznych punktach handlowo-usługowych (udział w licz-
bie transakcji 24%, udział w  wartości transakcji 14%). Najczęściej używanym 
instrumentem płatniczym były karty krajowego systemu płatności BankAxept 
(udział w liczbie transakcji 67%, udział w wartości transakcji 69%). Natomiast 
na międzynarodowe karty przypadało jedynie 8% liczby i 14% wartości trans-
akcji w POS-ach.

W Norwegii spadły koszty części usług płatniczych dla banków (polece-
nia przelewu inicjowanego przez internet i  telefon, polecenia zapłaty), nato-
miast wzrosły koszty tych usług, których użycie się zmniejszyło (wpłaty/wypłaty 
w oddziale). Było to związane z relatywnym wzrostem kosztów czynności wyko-
nywanych manualnie przez pracowników. Nieco zmniejszył się koszt wypłaty 
gotówki we własnych bankomatach. Szacunki kosztów uwidaczniają wysoką 
dysproporcję w kosztach kart (karta BankAxept versus karta międzynarodowych 
organizacji, zwłaszcza kredytowa).
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Tabela 32.  Wybrane jednostkowe koszty usług płatniczych dla banków w Norwegii 
(2007 i  2001, NOK)

Wybrane usługi 2007 2001
Polecenie przelewu telefoniczne 2,5 6,5

Polecenie przelewu elektroniczne 2,0 9,0

Polecenie zapłaty 2,5 5,5

Czek – 25,5

Karta BankAxept 2,5 2,5

Karta debetowa organizacji międzynarodowych 7,0 –

Karta kredytowa organizacji międzynarodowych 35,0 –

Wypłata we własnym bankomacie 7,0 9,5

Wpłata/wypłata w oddziale 43,5 17,0

Wpłata do wrzutnii nocnej 43,5 62,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: O. Gresvik, H. Haare (2009). Costs in the pay-Costs in the pay-
ment system. Norges Bank Economic Bulletin, Vol. 80, No. 1; Gresvik, O., Øwre, G. (2003). 
Costs and Income in the Norwegian Payment System 2001. An application of the Activity Based 
Costing Framework. Working Paper, Norges Bank Financial Infrastructure and Payment Systems 
Department, September.

Warto podkreślić, że Norwegia w aspekcie strategii pobierania bezpośred-
nich opłat transakcyjnych stanowi wzór godny naśladowania. Większość z usług 
miała czytelnie komunikowane płatnikom ceny. Mimo że nie zawsze pokry-
wały one w całości koszty jednostkowe usługi płatniczej, to w dużym stopniu 
odzwierciedlały różnice w  kosztochłonności alternatywnych instrumentów. 
Dlatego bodźce w  kierunku używania tańszych usług przyspieszały ewolucję 
norweskiego systemu płatniczego, którego efektywność sukcesywnie wzrastała. 
Humphrey i in. (2008,  2005) udowodnili na podstawie porównań dwóch roz-
winiętych pod względem płatniczym krajów – Holandii i Norwegii, że strategia 
bezpośrednich opłat od usług płatniczych w  tym drugim kraju zaowocowała 
o 20% szybszą transformacją w kierunku płatności elektronicznych. Quid pro 
quo dla banków norweskich była eliminacja dochodów z pieniądza w drodze 
(float). Zgodnie z prawem tego kraju od 2001 r. banki nie mają prawa zara-
biać na pieniądzu w  drodze. 

Banki na Węgrzech zarabiają na płatnościach z  otrzymanych prowizji 
10,23  mld forintów (tab. 33: znak „–” wskazuje na przychody przekraczające 
koszty). Oznacza to pokrycie kosztów płatności bezpośrednimi przychodami 
na poziomie 105%. Najbardziej dochodowe są polecenia przelewu inicjowane 
elektronicznie (171%). Po współczynnikach poniżej 100% widać subsydiowanie 



156 ROZDZIAŁ 3

Tabela 33.  Pokrycie kosztów przychodami w  bankach na Węgrzech w  podziale 
na  instrumenty płatnicze (bez senioratu) w 2009 r.
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(w mld HUF)* 17,12 –3,81 1,29 –18,79 –0,47 1,38 –6,95 –10,23
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przychodami (w %) 78% 115% 92% 171% 160% 78% 127% 105%

* Koszty prywatne minus opłaty otrzymane. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Turjan, E. Diveki, E. Keszy-Harmath, G Koczan,. 
K. Takacs (2011). Nothing is free: A survey of the social cost of the main payment instruments in 
Hungary. Magyar Nemzeti Bank Occasional Papers No. 93, Budapest, July s. 96.

niektórych instrumentów płatniczych – gotówki, polecenia przelewu inicjowa-
nego papierowo oraz polecenia zapłaty C2B (płatności konsumenckie na rzecz 
masowych wierzycieli). Wliczając do kalkulacji seniorat, który stanowi przychód 
banku centralnego, a  koszt podmiotów utrzymujących zasoby niepracującej 
gotówki, koszty prywatne netto dostawców usług płatniczych (za sprawą kosz-
tów banków przechowujących pewną ilość banknotów i  monet) wzrastają do 
poziomu 3,51 mld forintów, co oznacza, że detaliczne instrumenty płatnicze 
ogółem są niedochodowe. Koszty prywatne netto (koszty prywatne minus opła-
ty otrzymane) dostawców usług płatniczych nie są oczywiście równe kosztom 
społecznym (koszty prywatne minus opłaty odprowadzane). Dopiero na pozio-
mie zagregowanym dla wszystkich interesariuszy łącznie opłaty odprowadzane 
zrównują się z opłatami otrzymywanymi i wtedy koszty prywatne netto muszą 
wynieść dokładnie tyle samo, ile wynoszą koszty społeczne.

3.6.2. Proponowana metoda pomiaru kosztów banków w  Polsce

Badania zagraniczne pokazały, że przeprowadzenie studiów kosztów instru-
mentów płatniczych wymaga od banków komercyjnych wysokich nakładów 
finansowych i  do celów badania przebudowy aparatu sprawozdawczego. Dla-
tego poniżej przedstawiono metodę przeprowadzenia badania, która w  mak-
symalnym stopniu ujmuje parametry biznesu płatniczego w Polsce, m.in. przez 
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pryzmat tabeli opłat i prowizji banków i nie wymaga tak dużego nakładu środ-
ków. Zaproponowana metoda zawiera elementy rachunku kosztów działań, 
który uwzględnia nie tylko pozycje bezpośrednie kosztów, lecz także pośrednie 
(np. IT, marketingu). Są one alokowane na poszczególne działania, a następnie 
instrumenty płatnicze za pomocą nośników kosztów (metoda pomiaru – rachu-
nek kosztów działań, Activity Based Costing, ABC). Poza analizą sprawozdań 
finansowych do zaczerpnięcia danych niezbędne jest sięgnięcie do kosztów 
poszczególnych departamentów bankowych. Dlatego współpraca banków w pro-
ponowanym podejściu jest nieodzowna.

Badanie koncentrowałoby się na tym obszarze działalności banku, który 
dotyczy płatności. Z obszaru działalności depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej 
banku należy wyodrębnić tylko niektóre informacje potrzebne do oszacowania 
kosztów lub przychodów związanych z  instrumentami płatniczymi (np. liczbę 
rachunków rozliczeniowych i  transakcyjnych, stany gotówki w  aktywach ban-
ków). Wśród kosztów i przychodów: 
• należy wydzielić koszty prowizyjne i koszty wydziałowo-rodzajowe oraz przy-

chody (głównie prowizyjne),
• a następnie rozdzielić je na koszty i przychody gotówki i instrumentów bez-

gotówkowych.

Do pewnego stopnia można by włączyć do rachunku koszty i  przychody 
odsetkowe. W przypadku gotówki istotnym kosztem banku jest koszt jej mro-
żenia (alternatywny koszt utraconych odsetek), a w przypadku karty kredytowej 
istotnym przychodem jest przychód związany z kredytem w  rachunku karty.

Koszty prowizyjne, np. opłat na rzecz KIR-u lub firm przetwarzających znaki 
pieniężne mają charakter bezpośredni. W skład kosztów prowizyjnych wcho-
dzą wszystkie prowizje (procentowe i  kwotowe), które bank uiszcza na rzecz 
innych instytucji (KIR, NBP oraz organizacji płatniczych Visa i  MasterCard 
itp.). W skład przychodów prowizyjnych wchodzą wszystkie opłaty (procen-
towe i  kwotowe) pobierane od klientów indywidualnych i  instytucjonalnych. 
Natomiast koszty wydziałowo-rodzajowe mają charakter pośredni i  wymaga-
ją alokacji na instrumenty płatnicze przy użyciu nośników kosztów. De facto 
koszty wydziałowo-rodzajowe oznaczają koszty operacyjne banku (pracownicze 
i działania banku), które są związane z obszarem płatności, nie zaś z obszarem 
depozytowo-kredytowym i  inwestycyjnym. W celu ilustracji proponowanego 
podejścia badania rentowności produktów płatniczych w bankach komercyjnych 
skonstruowano rysunki 44 i  45.

W kontekście całego komercyjnego sektora bankowego i kalkulacji kosztów 
społecznych konieczne byłoby wyodrębnienie prowizji/opłat kierowanych do 
innych banków.
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Dochód na produkcie/instrumencie płatniczym jest wynikiem odjęcia kosztów 
od przychodów przez niego generowanych (rys. 44). Określenie rentowności 
jest  zatem możliwe po oszacowaniu kosztów i  przychodów produktów płat-
niczych. 
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płatniczych
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Poniżej znajduje się skrócona lista danych potrzebnych do realizacji badania 
w  bankach. Zamieszczono ją w  tabelach 34–36. W tabeli 34 opisano koszty 
ogółem (bezpośrednie i  pośrednie) oraz przychody ogółem związane z  pro-
duktami/instrumentami płatniczymi. W tabeli 35 przedstawiono listę danych 
transakcyjnych (do użycia jako nośniki kosztów), natomiast w tabeli 36 – koszty 
i  przychody przypisane do poszczególnych produktów płatniczych.



Szacunki kosztów instrumentów płatniczych 159

Tabela 34.  Koszty bezpośrednie i pośrednie oraz przychody bezpośrednie banków 
komercyjnych związane z  instrumentami płatniczymi

Koszty bezpośrednie 
(prowizyjne)

Koszty pośrednie
 (wydziałowo-rodzajowe)

Przychody bezpośrednie 
(vide dokładniejsze 

pozycje dalej)

a) opłaty na rzecz KIR 
(głównie ELIXIR) 
i   NBP (g łównie 
SORBNET)

b) opłaty na rzecz orga-
nizacji płatniczych 
Visa, MasterCard (ew. 
innych) (część tych 
kosztów ma charakter 
pośredni, niezwiązany 
z  liczbą i  wartością 
transakcji kartami)

c) prowizje dla firm cash 
processingowych i CIT

d) prowizje płacone za 
wypłaty gotówki wła-
ścicielom bankomatów 
obcych (interchange)

e) opłaty dla banków 
korespondentów

f) opłaty za transakcyj-
ne rachunki nostro 
w  innych bankach

g) inne prowizje/opłaty

a) obsługi rachunków rozliczenio-
wych (w tym call centre, konsul-
tacji i  doradztwa odnoszące się 
do usług płatniczych)

b) marketingu i  sprzedaży
c) czynszu i amortyzacji majątku (w 

tym IT)
d) oszustw/fraudów i  ubezpieczeń, 

w  których bank ubezpiecza się 
przed oszustwami i innymi rodza-
jami ryzyka o  charakterze ope-
racyjnym związanym z biznesem 
płatniczym (w tym ubezpieczenia 
gotówki)

e) bezpieczeństwa systemów infor-
matycznych (księgowo-transak-
cyjnych)

f) ochrony fizycznej oddziałów
g) rozwoju nowych produktów płat-

niczych, technologii bankowych, 
modernizacji sieci informatycz-
nych i systemów elektronicznych

h) materiałów biurowych, innych 
eksploatacyjnych i  sprzętu biu-
rowego (liczarek, multisejfów, 
drukarek, fotokopiarek, embo-
serów do kart itp.)

i) telekomunikacyjne i pocztowe
j) szkoleń pracowniczych i podróży 

służbowych
k) mrożenia gotówki
l) usług obcych (serwisu, transportu, 

wsparcia, audytów zewnętrznych, 
inne związane z płatnościami)

m) działów prawnych zajmujących 
się compliance, w tym procedura-
mi związanymi z  przeciwdziała-
niem praniu brudnych pieniędzy

n) zarządu (dyrektorów, menedże-
rów produktu itp.), które to kosz-
ty nie pokrywają się z pozycjami 
wymienionymi powyżej

a) z obsługi rachunków 
rozliczeniowych (róż-
nych grup podmiotów 
– klientów indywidual-
nych, małych i średnich 
firm, korporacji)

b) z produktów bankowo-
ści transakcyjnej

c) z biznesu bankoma-
towego (interchange 
i wpływy z  prowizji za 
wypłaty)

d) z opłat z tytułu polece-
nia przelewu (zwykłe, 
zlecenia stałe, polece-
nia przelewu SEPA, 
walutowe itp.)

e) z opłat z tytułu polece-
nia zapłaty

f) z opłat odnoszących się 
do kart płatniczych

g) z prowizji ubezpiecze-
niowych.

h) inne

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 35.  Dane transakcyjne (do jednostkowego rozdzielenia kosztów i przychodów 
banków komercyjnych)

Pozycje danych transakcyjnych

liczba i  wartość wpłat i  wypłat gotówki w  oddziale w  kasie (na rachunki własne i  na 
rachunki obce)

liczba i wartość wpłat i wypłat w bankomatach własnych i  obcych

liczba i wartość gotówkowych wpłat zamkniętych:
• do kasy dziennej
• do skarbca nocnego (wrzutni nocnej, trezoru)

liczba i wartość przelewów wychodzących:
• inicjowanych papierowo w oddziale
• inicjowanych elektronicznie:
 1) internetowo
 2) telefonicznie
 3) w terminalach samoobsługowych (typu ATM)
• należy wydzielić zlecenia stałe

liczba i wartość poleceń zapłaty:
• przychodzących do banku
• wychodzących z banku

liczba rachunków rozliczeniowych (w celu oszacowania, ile poszczególnych operacji 
płatniczych przypada na rachunek); wartość środków zgromadzonych na rachunkach 
rozliczeniowych/transakcyjnych

liczba i wartość transakcji kartami debetowymi

liczba i wartość transakcji kartami kredytowymi i  obciążeniowymi

liczba i wartość transakcji kartami innymi (głównie przedpłaconymi)

liczba i wartość operacji cash back

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 36.  Koszty i przychody banków komercyjnych wg produktów/instrumentów 
płatniczych

Produkt/instrument 
płatniczy Koszty, przychody

Gotówka

koszty: obsługi kasowej, zaplecza kasowego, mrożenia gotówki, logi-
styczne (firm CIT), bankomatów, ochrony bankowej, falsyfikatów, 
systemów księgowych i  IT dedykowanych obsłudze gotówkowej

przychody: za wpłaty/wypłaty otwarte i zamknięte w oddziale banku 
(podział na klientów korporacyjnych, MSP i  indywidualnych), na 
bankomatach (prowizje za wpłaty/wypłaty od klientów, opłaty inter-
change, inne opłaty), z produktów bankowości transakcyjnej, część 
przychodów z opłat za rachunki rozliczeniowe, inne przychody



Szacunki kosztów instrumentów płatniczych 161

Polecenie przelewu

koszty: opłat KIR (w tym ELIXIR), opłat NBP (w tym SORBNET), 
rozliczania i  rozrachunku po stronie banku, obsługi klienta, pole-
ceń przelewu SEPA i  przelewów w  innych walutach (prowizje dla 
innych banków, procesorów), część kosztów utrzymania rachunków 
rozliczeniowych, archiwizacji danych, zwrotów, inne koszty

przychody: z opłat za polecenia przelewu zlecone w różnych kana-
łach (internet/telefon/oddział), z  prowizji od zleceń stałych, prze-
lewów SEPA i zagranicznych, od zleceń wysokokwotowych, z opłat 
za produkty bankowości transakcyjnej itp.

Polecenie zapłaty

koszty: opłat KIR, opłat NBP (w tym SORBNET) rozliczania i roz-
rachunku, sprawdzania pokrycia na rachunku klienta i  procedury 
odbioru, masowych poleceń zapłaty, archiwizacji (zgód papiero-
wych), inne koszty

przychody: z  opłat za realizację polecenia zapłaty (od dłużników 
i  wierzycieli), za odwołanie polecenia zapłaty i  jego modyfikację 
(od dłużników i  wierzycieli), produktów bankowości transakcyjnej 
(przy płatnościach masowych), inne przychody

Karta debetowa

koszty: wydawania kart (produkcji, personalizacji, wysyłki), marketin-
gu, sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów, ryzyka kredytowego 
i operacyjnego, autoryzacji, opłat do systemów rozliczeniowych KSR, 
opłat licencyjnych Visa i  MasterCard, opłat interchange, oszustw 
i fraudów, zarządzania kartami, systemów księgowych i IT, audytów, 
kontroli bezpieczeństwa, inne koszty

przychody: z opłat za wydanie, wznowienie, duplikat karty, z opłat 
za obsługę karty (rocznie), zmianę kodu PIN, rezygnację z karty, za 
przewalutowanie, ubezpieczenie do karty, zastrzeżenie karty, zmianę 
limitów do karty, za wyciągi, za przelewy z karty itp.

Karta kredytowa 
(razem lub 
oddzielnie 
z obciążeniową)

koszty: pozycje analogiczne do karty debetowej oraz: opłaty 
licencyjne związane z kartami kredytowymi Visa, MasterCard, Amex 
i Diners, opłaty za przekraczanie limitów kredytowych i brak spłaty 
kredytu

przychody: pozycje analogiczne do karty debetowej oraz: przycho-
dy z  opłat za nieterminowe spłaty zadłużenia na rachunku karty, 
przychody z opłat za monity (telefoniczne, listowne itp.), przychody 
z opłat za przekroczenie limitu kredytowego, przychody z opłat za 
założenie, zmianę i  zerwanie planu spłaty na rachunku karty

Karta przedpłacona  
(+ inne karty, np. 
wirtualna, ale nie 
debetowe, kredytowe 
i obciążeniowe)

koszty: pozycje analogiczne do karty debetowej

przychody: pozycje analogiczne do karty debetowej oraz: z opłat za 
sprawdzenie salda, ostatnich transakcji w bankomatach/przez SMS, 
z opłat za wykup środków/pieniądza elektronicznego zapisanego na 
karcie/rachunku karty

Źródło: opracowanie własne.

cd. tab. 36
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Powyżej zostały przedstawione główne ramy badania z wykorzystaniem meto-
dy rachunku kosztów działań. Jeżeli koszty innych podmiotów mierzy się przy 
użyciu metody tradycyjnej w podziale: koszty zmienne i stałe, wówczas pojawia 
się rozbieżność, którą trudno wyeliminować przy agregowaniu kosztów w celu 
oszacowania kosztów społecznych wszystkich interesariuszy.

3.6.3. Rentowność kart płatniczych w  Polsce i  inne szacunki

Badania kosztów i  rentowności instrumentów płatniczych po stronie ban-
ków komercyjnych wg przedstawionej autorskiej metody nie są możliwe do 
przeprowadzenia bez aktywnego udziału banków komercyjnych. Ze względu na 
fakt, że do tej pory banki komercyjne w Polsce nie chciały się zgodzić na takie 
badanie (ani inicjowane przez autora wraz z grupą naukowców, ani inicjowane 
przez polski bank centralny), pozostaje oprzeć się na dostępnych informacjach 
publikowanych przez banki w  sprawozdaniach finansowych i  wyciągnąć wnio-
ski, posiłkując się informacjami z innych źródeł, w tym z badań zagranicznych 
i  szacunków komercyjnych agencji badawczych.

Przeanalizowano dostępne sprawozdania finansowe z  pierwszej piętnastki 
największych banków komercyjnych w  Polsce. Nie każdy z  nich udostępnia 
sprawozdania finansowe, które pozwalają na wyodrębnienie informacji o przy-
chodach i kosztach prowizyjnych kart płatniczych, nie wspominając o podziale 
na karty kredytowe, debetowe i  inne. W żadnym ze sprawozdań nie ma szer-
szego opisu wyjaśniającego, co kryje się pod pozycjami szczegółowymi przycho-
dów i kosztów prowizyjnych, a często brakuje jakichkolwiek informacji. Wiele 
pozycji i danych o poszczególnych produktach bankowych jest zagregowanych 
(np. jedna pozycja „przychód z  tytułu obsługi rachunków bankowych, zleceń 
płatniczych oraz operacji gotówkowych”). Ocena rentowności poleceń przelewu 
i poleceń zapłaty na podstawie sprawozdań finansowych jest jeszcze trudniejsza 
niż kart płatniczych. Czasami można wyczytać wyrywkowe informacje na ich 
temat oraz na temat cash managementu, czyli zarządzania gotówką/płynnością 
(w tym obsługi gotówki). Ze względu na stosowanie przez banki różnych rodza-
jów podziału i nazewnictwa prowizyjnych pozycji kosztowych i przychodowych 
porównania między bankami nastręczają trudności. W praktyce najłatwiej jest 
przeanalizować rentowność prowizyjną kart płatniczych. 

Relatywnie przejrzyście przedstawia informacje w sprawozdaniu finansowym 
największy w Polsce bank komercyjny PKO BP.

Gdyby w  sprawozdaniu PKO BP podział przychodów z  tytułu prowizji 
w większym stopniu został przeniesiony na koszty, można by wyciągnąć więcej 
wniosków. Ponadto bez wykorzystania metody ABC, trudno stwierdzić, w jakim 
stopniu poszczególne produkty bankowe konsumują zasoby operacyjne (tab. 38). 
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Tabela 37. Przychody i  koszty prowizyjne PKO BP (za 2011 r. w  tys. zł)

Przychody z  tytułu prowizji i  opłat 2011

Przychody od aktywów finansowych, które nie są wyceniane w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i  strat, w  tym: 574 044

z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek                          574 044

Pozostałe prowizje, w  tym:                                   3 045 030

z tytułu kart płatniczych 1 020 600

z tytułu obsługi rachunków bankowych 903 972

z tytułu ubezpieczenia kredytów 515 499

z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych (w tym opłaty za zarządzanie) 187 566

z tytułu operacji kasowych 148 325

z tytułu operacji papierami wartościowymi 70 295

z tytułu masowych operacji zagranicznych 47 966

z tytułu sprzedaży i  dystrybucji znaków opłaty sądowej 18 625

inne* 132 182

Przychody z  tytułu usług powierniczych 2 806

Razem przychody 3 621 880

Koszty z  tytułu prowizji i  opłat 2011

z tytułu kart płatniczych (373 697)

z tytułu ubezpieczenia kredytów (133 488)

z tytułu usług akwizycyjnych (117 603)

z tytułu usług rozliczeniowych (20 971)

z tytułu prowizji za usługi operacyjne banków (11 340)

inne** (91 980)

Razem koszty (749 079)

Wynik z  tytułu prowizji i  opłat 2 872 801

* Pozycja „inne” obejmuje m.in. prowizje za sprzedaż obligacji, prowizje Domu Maklerskiego 
z  tytułu obsługi emisji pierwotnej oraz prowizje z  tytułu administrowania zadłużeniem 
kredytobiorców wobec budżetu państwa.

** Pozycja „inne” obejmuje m.in.: koszty opłat poniesionych przez Dom Maklerski na rzecz 
GPW i KDPW.

Źródło: jednostkowe sprawozdanie finansowe banku PKO BP za 2011 r.
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Tabela 38. Koszty operacyjne PKO BP (za 2011 r. w  tys. zł)

Ogólne koszty administracyjne 2011
Świadczenia pracownicze (2 224 040)
Koszty rzeczowe (1 184 695)
Amortyzacja (452 698)
Podatki i  opłaty (60 320)
Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (136 737)
Razem (4 058 490)

Źródło: jednostkowe sprawozdanie finansowe banku PKO BP za 2011 r.

Bank PKO BP osiągnął w  2011 r. jeden z  najwyższych w  sektorze wskaź-
ników efektywności ekonomicznej mierzony relacją kosztów operacyjnych do 
dochodu na działalności bankowej – niecałe 38% (C/I, cost-to-income). Dochód 
na działalności bankowej (100%) jest sumą dochodu z  tytułu odsetek (73%) 
i  dochodu z  tytułu prowizji i  opłat (27%). Natomiast koszty z  tytułu odsetek 
stanowiły 86%, a  koszty z  tytułu prowizji i  opłat 14% kosztów działalności 
bankowej (suma obu pozycji kosztowych). Opierając się na tych informacjach 
i przyjmując ostrożne założenie, że koszty operacyjne w 3/4 są przypisane dzia-
łalności depozytowo-kredytowej i  inwestycyjnej banku, a  w 1/4 działalności 
płatniczej, można zadać pytanie, czy biznes płatniczy był w  tym banku ren-
towny. Odpowiedź twierdząca wydaje się prawdopodobna. Przychody z  tytułu 
kart płatniczych (ponad 1 mld zł), przychody z  tytułu rachunków bankowych 
(900 mln zł) i  przychody z  tytułu operacji kasowych (148 mln zł), nie licząc 
części masowych operacji zagranicznych, z  nadwyżką pokryły koszty z  tytułu 
kart płatniczych (374 mln zł), koszty z tytułu usług rozliczeniowych (21 mln zł) 
i  koszty operacyjne banku (założone 1 mld zł, na które składały się koszty 
wynagrodzeń, koszty rzeczowe i amortyzacja). Pozostaje tylko pytanie, w jakim 
stopniu przychody z tytułu rachunków bankowych można przypisać płatnościom. 
W tej pozycji są ujęte prowizje za jednorazowe polecenia przelewu zlecane 
w  oddziale, przez telefon i  przez internet, polecenia zapłaty i  zlecenia stałe. 
Przyjmując, że 1/3 przychodów banków z tytułu obsługi rachunków bankowych 
jest przypisana płatnościom, biznes płatniczy okazuje się rentowny na poziomie 
ok. 60 mln zł. Nie uwzględniamy tu jednak przychodu odsetkowego, który jest 
generowany na środkach pieniężnych złożonych na rachunkach rozliczeniowych 
w celach transakcyjnych. Zawsze można dyskutować, w jakim stopniu te środki 
służą transakcjom, a w jakim oszczędzaniu, jednak jest pewne, że bank dzięki 
nim może realizować wyższą marżę odsetkową. Każdy depozyt terminowy ma 
wyższe oprocentowanie od depozytu bieżącego na rachunku rozliczeniowym 
i  zwiększa koszt pieniądza dla banku. Poczynione założenia są ostrożne, ale 
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mimo to obciążone błędem szacowania. Należy też z  rozwagą podchodzić do 
ekstrapolowania wniosków z  jednego banku na cały polski sektor bankowy. 
Jest on w ostatnich latach jednym z najbardziej rentownych w Europie, jednak 
nie można z całą pewnością twierdzić, że cały biznes płatniczy jest w sektorze 
bankowym bezpośrednio dochodowy, to znaczy bez brania pod uwagę sprzedaży 
krzyżowej innych produktów bankowych oraz części dochodu odsetkowego. 
Koszty obsługi gotówki, zwłaszcza w  segmencie klientów detalicznych, mocno 
ciążą na bezpośredniej dochodowości całego biznesu płatniczego w bankach. 
Natomiast można z  dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że bezgo-
tówkowe produkty płatnicze (czyli bezgotówkowe instrumenty płatnicze) są 
bezpośrednio dochodowe. 

Rentowność kart płatniczych liczona jako roczny dochód prowizyjny z tytułu 
kart płatniczych odniesiony do rocznych kosztów prowizyjnych z  tytułu kart 
płatniczych za 2011 r. jest wysoka. W dziesięciu wybranych bankach znalazła 
się na poziomie od 64 do 355%. W celu określenia rzeczywistej dochodowości

Tabela 39.  Dochodowość prowizyjna kart płatniczych w  wybranych bankach 
(za 2011 r. w  tys. zł)

PKO BP Pekao BRE 
Bank ING Millennium

Przychody prowizyjne z  tytułu 
kart płatniczych 1 020 600 812 408 351 819 208 400 187 456

Koszty prowizyjne z  tytułu 
kart płatniczych 373 697 394 221 176 594 98 000* 43 153

Dochód prowizyjny na kartach 
płatniczych 646 903 418 187 175 225 110 400 144 303

Roczna stopa dochodu prowi-
zyjnego na kartach płatniczych 173% 106% 99% 113% 334%

Kredyt 
Bank

Citi 
Handlowy BGŻ BNP 

Paribas BOŚ

Przychody prowizyjne z  tytułu 
kart płatniczych 118 346 236 909 56 062 20 367 11 698

Koszty prowizyjne z  tytułu 
kart płatniczych 48 871 52 012 21 405 10 711 7 137

Dochód prowizyjny na kartach 
płatniczych 69 475 184 897 34 657 9 656 4 561

Roczna stopa dochodu prowi-
zyjnego na kartach płatniczych 142% 355% 162% 90% 64%

*  Pozostałe usługi obce, w związku z informacją o wyprowadzeniu na zewnątrz czynności produkcji 
i  personalizacji kart, przyjęto pozycję „usługi obce” jako aproksymację kosztu prowizyjnego 
z  tytułu kart.

Źródło: opracowanie własne na podstawie jednostkowych sprawozdań banków za 2011 r.
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kart płatniczych (debetowych i  kredytowych) należałoby z  kosztów operacyj-
nych wydzielić tę część, którą banki ponoszą w związku z dostarczaniem usługi 
płatności kartą. 

W pierwszym kroku warto natomiast dokonać szacunku dochodów prowizyj-
nych całego sektora bankowego w Polsce za 2011 r. Z piętnastu największych 
banków w  Polsce wybrano te dziesięć, które w  sprawozdaniach przejrzyście 
ujawniają pozycje przychodów i kosztów prowizyjnych z tytułu kart płatniczych. 
Ich udział za 2011 r. w  sumie bilansowej całego sektora bankowego wyniósł 
55%, w  liczbie wydanych kart 65%, a  w wartości i  liczbie transakcji kartami 
ok. 72–73% (na podstawie danych NBP i KNF). Ekstrapolując dochód prowi-
zyjny z tytułu kart płatniczych 10 banków (1,8 mld zł) na cały sektor bankowy 
wg podanych udziałów, otrzymamy od 2,5 do 3,1 mld zł dochodu prowizyjnego 
na kartach płatniczych.

Wartość płatności kartą za 2011 r. (za NBP) wyniosła 98 mld zł, zatem 
przy średniej stawce opłaty interchange na poziomie 1,55%, dochód sektora 
bankowego z opłaty interchange znalazł się na poziomie 1,5 mld zł.

Ponownie ostrożnie szacując, oznacza to, że sektor bankowy w 2011 r. zaro-
bił na kartach płatniczych kolejne 1–1,5 mld zł, czyli nawet w  50% dochód 
prowizyjny z  kart płatniczych powstawał z  innych źródeł niż interchange, czyli 
z  różnych opłat posiadacza karty (opłaty za wydanie karty, za użytkowanie, 
za przekroczenie terminu spłaty zadłużenia na rachunku karty itp.). Daje to 
podstawę do uzasadnionych przypuszczeń, że kwota przychodów z opłat posia-
dacza karty i powiązanych przychodów (m.in. odsetki od kredytów w rachunku 
karty kredytowej) z nadwyżką pokrywały koszty operacyjne sektora bankowego 
związane z  kartami płatniczymi. Wśród kart bardziej rentowne są karty kre-
dytowe niż debetowe.

Można sformułować wniosek – wysoce prawdopodobną hipotezę – że pol-
ski  sektor wydawnictwa kart jest dochodowy bez wpływów z  tytułu opłaty 
interchange. Wniosek ten uprawdopodabniają rezultaty badań paneuropejskich 
(rys. 46).

Wprawdzie nie najnowsze, ale wiarygodne badania zyskowności wydawnictwa 
kart kredytowych wykonane przez Komisję Europejską pokazały, że w przypadku 
braku przychodów z  opłaty interchange 62 ze 100 instytucji kredytowych i  20 
z 25 krajowych sektorów wydawców kart kredytowych pozostałoby dochodowymi, 
a część z nich realizowałaby nadal kilkudziesięcioprocentową roczną stopę zwrotu 
(rys. 46). W tych szacunkach wzięto pod uwagę nie tylko pozycje prowizyjne, 
lecz także pośrednie koszty operacyjne związane z kartami (KE 2006; 2007).

W przypadku banku BZ WBK, który nie został ujęty w  tabeli 39, ponie-
waż karty debetowe w sprawozdaniu finansowym znalazły się w pozycji zbior-
czej „eBiznes & Płatności”, a  nie razem z  kartami kredytowymi, te ostatnie 
zostały wydzielone jako osobna linia biznesowa. W roku 2011 BZ WBK reali- 
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Wskaźnik zysku wydawców kart kredytowych
z uwzględnieniem i bez uwzględnienia opłaty interchange (2004)

wskaźnik zysku bez uwzględnienia opłaty interchange
wskaźnik zysku z uwzględnieniem opłaty interchange
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Adnotacja: litery oznaczają poszczególne kraje UE.

Rysunek 46. Dochodowość wydawania kart kredytowych w UE z uwzględnieniem 
i bez uwzględnienia opłaty interchange w 2004 r.
Źródło: J. Górka (2009). Konkurencyjność form pieniądza i  instrumentów płatniczych. Warszawa: 
CeDeWu; opracowanie własne na podstawie: KE (2006). Interim Report I Payments Cards, 
Brussels: Komisja Europejska, 12 April. s. 70. 

zował na kartach kredytowych przychody prowizyjne w  wysokości 63 mln zł, 
korespondujące koszty prowizyjne miał zaś na poziomie 7 mln zł (roczna stopa 
zwrotu bez ujmowania kosztów operacyjnych i kosztów ryzyka kredytowego – 
800%). Z kolei wspomniany obszar „eBiznes & Płatności” był dla banku źródłem 
przychodu na poziomie prawie 392 mln zł i  jednocześnie kosztu na poziomie 
niecałych 78 mln zł (roczna stopa dochodowości 400%). Zgodnie z  informa-
cjami ujawnionymi przez bank w sprawozdaniu, obszar „eBiznes & Płatności” 
nie obejmuje obsługi rachunków i  obrotu pieniężnego, które zostały ujęte 
w  odrębnej pozycji, lecz zawiera w  sobie prowizje pobierane i  odprowadzane 
z tytułu płatności zagranicznych i masowych, kart debetowych, obsługi instytucji 
zewnętrznych oraz innych usług elektronicznych i  telekomunikacyjnych. 

Z analizy wyniku prowizyjnego banku Nordea za 2011 r. (również nieujętego 
w tab. 39) wypływa informacja, że przychody z prowizji za przelewy i inne trans-
akcje płatnicze wyniosły 48 mln zł, a  koszty z  prowizji od płatności 24  mln zł. 
W tych ostatnich były też ujęte koszty prowizyjne od kart płatniczych (przychody 
prowizyjne od kart płatniczych stanowiły natomiast dalsze 24 mln zł). Widać więc, 
że również inne produkty płatnicze, nie tylko karty, mogą być w  polskich ban-
kach dochodowe. Dla uzupełnienia warto jeszcze orientacyjnie podać za 2011 r.:
• przychód prowizyjny banku Raiffeisen z  tytułu przelewów i  innych trans-

akcji płatniczych (90 mln zł) skorygowany o  koszty opłat uiszczanych 
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instytucjom rozliczeniowym (niecałe 7 mln zł), czyli 83 mln zł (dochód pro-
wizyjny), 

• przychód z prowizji banku Millennium za realizację przelewów, wpłat i wypłat 
gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze (prawie 43 mln zł) pomniejszony 
o korespondujące koszty (3 mln zł), czyli 40 mln zł (dochód prowizyjny).

Dochód prowizyjny powinien zostać skorygowany o koszty operacyjne. Bez 
przeprowadzenia badania wg rachunku kosztów działań, nie da się dokonać 
alokacji operacyjnych kosztów pośrednich banku na instrumenty płatnicze. 
W kontekście instrumentów elektronicznych większość kosztów zmiennych nie 
jest związana z  pracą ludzką. Czynności wykonują automatycznie komputery 
i oprogramowanie. Dlatego w warunkach polskich prawdopodobne jest twier-
dzenie, że te instrumenty są dla banków dochodowe (por. rozdz. 3, pkt 3.6.3). 

3.7. Substytucja pieniądza gotówkowego bezgotówkowym

Każda forma pieniądza jest składnikiem pasywów instytucji emitującej. 
W  ramach walut narodowych w  dwuszczeblowym systemie bankowym, który 
tworzą banki centralne i banki komercyjne (oraz inne instytucje, jak np. spół-
dzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i wchodzące obecnie na rynek instytu-
cje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego), gotówka jest zobowiązaniem 
banku centralnego, natomiast pieniądz bezgotówkowy – zobowiązaniem głównie 
banków komercyjnych. 

Zgodnie z danymi NBP na koniec grudnia 2012 r. pieniądz w ujęciu wąskim 
(agregat M1) wyniósł 485 mld zł, w tym pieniądz bezgotówkowy 78,8%, a bank 
noty i monety poza kasami banków 21,2%. Pieniądzem bezgotówkowym są

Tabela 40. Podaż pieniądza M1 w Polsce, stan w mld zł na grudzień 2012 r.

PIENIĄDZ 
M1

Pieniądz 
gotówkowy 
w obiegu 

(poza 
kasami 

banków)

 
Depozyty 

i  inne 
zobowią-

zania bie-
żące

   
Pieniądz 

gotówkowy 
w obiegu 
(z kasami 
banków)

Gotówka 
w kasach 
banków

Gospo-
darstwa 
domowe

Przedsię-
biorstwa

Pozostałe 
instytu-

cje*

102 113 11 382 237 99 46 484

*  Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 
domowych, instytucje samorządowe i  fundusze ubezpieczeń społecznych.

Źródło: NBP. Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji, (dokument stale aktualizowany na stro-
nach NBP).
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wszystkie depozyty transakcyjne. Na koniec 2012 r. ukształtowały się one na 
poziomie 382 mld zł, z czego prawie 2/3 należało do gospodarstw domowych, 
a 1/4 do przedsiębiorstw. Te depozyty służą jako płynność w transakcjach doko-
nywanych bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi – poleceniem przelewu, 
poleceniem zapłaty i  kartami płatniczymi (debetowymi i  przedpłaconymi) – 
w Polsce głównie debetowymi bezpośrednio powiązanymi z imiennymi rachun-
kami bankowymi deponentów. Karty kredytowe i  obciążeniowe rozlicza się 
w  ciężar kredytu, czyli płynności stawianej do dyspozycji klienta przez bank. 
Ponadto depozyty bieżące, podobnie jak banknoty i  monety, pełnią funkcję 
tezauryzacyjną, chociaż ze względu na zerowe bądź bardzo niskie oprocento-
wanie, nie są dochodowym aktywem oszczędnościowym.

W kasach banków na koniec 2012 r. znajdowało się ok. 11 mld zł gotówki. 
To oznacza, że depozyty bieżące gospodarstw domowych miały mniej niż 5% 
pokrycie w  znakach pieniężnych NBP posiadanych przez banki. 

Wspomniane 11 mld zł stanowiło równocześnie aktywo banków komercyj-
nych, które nie pracuje, a  więc w  przeciwieństwie do wszystkich innych akty-
wów finansowych nie przynosi bankom żadnej stopy zwrotu w formie dochodu 
odsetkowego lub kapitałowego, przy czym może być (i jest) dla nich źródłem 
dochodu prowizyjnego. Banki mogą pobierać opłaty z  tytułu wpłat i  wypłat 
gotówkowych w kasach oddziałów i bankomatach. Zazwyczaj przedsiębiorstwa 
są obciążane wyższymi opłatami niż konsumenci. Ci ostatni na ogół nie płacą 
za wypłaty i wpłaty gotówki w kasie banku (chociaż są od tego coraz liczniej-
sze wyjątki), a w ostatnich latach, wybierając odpowiednie rodzaje rachunków 
bankowych, byli też zwalniani z opłat za transakcje gotówkowe w szerokiej sieci 
bankomatów – nie tylko własnego banku, lecz także obcych sieci. 

Z kolei 113 mld zł, czyli wartość gotówki w obiegu (z kasami banków) na 
koniec 2012 r. była znaczącym pasywem NBP, stanowiącym prawie 33% sumy 
bilansowej banku centralnego. 113 mld zł jest to też wysoka kwota, porównując 
do sumy bilansowej całego sektora bankowego w  Polsce – w  grudniu 2012 r. 
na poziomie 1,35 bln zł oraz w stosunku do PKB Polski – 1,6 bln zł za 2012 r. 
(odpowiednio relacja: 8,4 oraz 7%). 

Promocja obrotu bezgotówkowego leży w interesie banków, ponieważ pomija-
jąc możliwość zarabiania na prowizjach towarzyszących użyciu bezgotówkowych 
instrumentów płatniczych (w tym np. z wpływów z nadmiernie wysokich opłat 
interchange, a także z opłat posiadacza karty czyniących karty płatnicze bardzo 
rentownym produktem bankowym w Polsce), daje im szansę na powiększenie 
sumy bilansowej. Ceteris paribus pełna eliminacja gotówki na koniec 2012  r. 
oznaczałaby poszerzenie bazy depozytowej sektora bankowego o prawie 8,5%, 
czyli o 113 mld zł (o ile pieniądz bezgotówkowy i elektroniczny nie znalazłby 
się w posiadaniu nowych graczy konkurujących na rynku z bankami – instytucji 
płatniczych i  instytucji pieniądza elektronicznego). Dzięki zwiększeniu bazy 
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depozytowej wzrosłyby możliwości inwestycyjne banków. Dodatkowa płynność 
mogłaby zostać przeznaczona na akcję kredytową, zakup papierów wartościo-
wych lub innych instrumentów finansowych. Zysk z rozwoju obrotu bezgotów-
kowego z  perspektywy banków znacznie więc przekracza utratę prowizyjnych 
dochodów gotówkowych i wiąże się z  redukcją kosztów obsługi gotówki.

Czy jednak interes banków jednoznacznie przekłada się na korzyści gospo-
darki, państwa, banku centralnego, przedsiębiorstw i społeczeństwa? Czy praw-
dziwa jest teza, że gotówka w pasywach banku centralnego jest bezproduktywna 
i nie służy gospodarce? 

Jeden z  gorących orędowników rozwoju obrotu bezgotówkowego repre-
zentujących naukę – Humphrey na gruncie teoretycznym falsyfikował tę tezę, 
zwracając wprawdzie uwagę, że oszczędności w  formie wkładów bankowych 
mogą być bardziej efektywnie przekształcane w  inwestycje, jednak zarówno 
wydatki publiczne (G), jak i  inwestycje prywatne (I) napędzają wzrost gospo-
darczy (PKB) (Humphrey 1985: 34–35). 

Gotówka w  Polsce, podobnie jak w  większości krajów, nie jest obecnie co 
prawda bezpośrednim źródłem finansowania rządowych wydatków publicznych, 
jednak odgrywa ważną rolę kapitałową. Zasobami finansowymi pozyskanymi 
z  emisji banknotów i  monet dysponuje bank centralny, który w  większości 
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G – wydatki publiczne,  
I – inwestycje finansowane z pożyczek i kredytów. 
 
Rysunek 47. Mechanizm inwestowania pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Humphrey (1995). Payment Systems Principles, Practice, and 
Improvements. Washington, D.C.: The World Bank, s. 35. 
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przeznacza je na bezpieczne inwestycje w  aktywa zagraniczne albo używa do 
zasilania sektora bankowego w  płynność. W latach 2008–2010 kwoty lokowa-
ne przez polski bank centralny na rynku międzybankowym sięgały kilkunastu 
miliardów zł (maksimum 19 mld w grudniu 2008 r.). Jednak w grudniu 2012 r. 
bank centralny nie miał już żadnych kredytów od krajowych banków, a rezerwa 
dewizowa stanowiła aż 99% sumy bilansowej NBP (343 z 346 mld zł). Rezerwę 
utrzymywaną obecnie w dolarze amerykańskim, euro, funcie szterlingu, dolarze 
australijskim i norweskiej koronie tworzą bezpieczne lokaty walutowe, papiery 
dłużne rządów, banków centralnych i  międzynarodowych instytucji finanso-
wych (np. MFW) oraz złoto. Rolą rezerwy dewizowej jest m.in. umożliwienie 
płatności wynikających z  zobowiązań międzynarodowych (obsługa zadłużenia 
zewnętrznego i utrzymanie płynności wymiany handlowej kraju) oraz zabezpie-
czenie płynności rynku walutowego i możliwości oddziaływania na kurs wymiany 
waluty krajowej do walut zagranicznych.

Emisja gotówki przez bank centralny stanowi szczególną formę pożyczki, 
z której środki mogą być alokowane w rozmaite aktywa. Dochód uzyskany na 
tych aktywach po zmodyfikowaniu o  koszty emisji gotówki stanowi faktyczny 
dochód banku centralnego z  tytułu senioratu. 

Tabela 41. Koszty emisji znaków pieniężnych w Polsce w latach 2007–2011 (w mln zł)

Koszty emisji znaków pieniężnych w mln złotych
2007 2008 2009 2010 2011
301,2 339,5 429,4 308,2 262,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych NBP.

Gotówka jest tanim źródłem finansowania banku centralnego. Odnosząc 
kosztów jej emisji za 2011 r. do wartości gotówki w obiegu (z kasami banków) 
na grudzień 2011 r. okaże się, że wyniósł on tylko 0,23%. Dla porównania 
rentowość bonów pieniężnych, innego składnika pasywów banku centralne-
go, równa stopie referencyjnej NBP, była i  jest znacznie wyższa (w grudniu 
2011  r. – 4,5%, w  lipcu 2013 r. – 2,5%). Z jednej strony oznacza to, że kur-
czenie wartości gotówki w obiegu skutkowałoby ponoszeniem wyższych kosztów 
odsetkowych przez bank centralny i  przy dodatnim zysku wypracowywanym 
w ciągu roku – niższymi wpływami do budżetu państwa. 95% zysku netto NBP 
przekazuje do budżetu państwa. Z drugiej strony, rozwój obrotu bezgotówko-
wego i malejąca ilość gotówki w obiegu przełożyłaby się zapewne na redukcję 
szarej strefy i  uszczelnienie systemu podatkowego, który fiskusowi przynosi 
wymierne korzyści finansowe. Schneider (2013) szacował wielkość gospodarki 
cienia w 2012 r. w Polsce na niecałe 1/4 PKB.
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Koszty akceptacji gotówki  
i  kart płatniczych w  Polsce

W rozdziale przedstawiono kalkulacje kosztów akceptacji gotówki i  kart 
płatniczych. Zostały one przeprowadzone przez autora we wspólnym projekcie 
badawczym Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowego Banku 
Polskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w drugiej poło-
wie 2012 r. Dane pierwotne wśród polskich przedsiębiorców metodą wywia-
du bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI, Computer Assisted 
Personal Interview) na podstawie kwestionariusza ankietowego autora zebrał 
instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC. Próba badawcza objęła ponad 
1000 firm. Została dobrana dysproporcjonalnie i  zróżnicowana wg kryterium 
zatrudnienia i branży. Wywiady miały miejsce na terenie całej Polski (podział na 
8 makroregionów GUS). W celu uzyskania reprezentatywności, wyniki zostały 
zważone rzeczywistą strukturą populacji przedsiębiorców na podstawie danych 
GUS i  klasyfikacji PKD 2007. Badanie objęło 7 branż/sekcji PKD z  sektora 
handlu i usług detalicznych (sprzedaż konsumencka). Firmy zostały podzielone 
wg kryterium zatrudnienia na małe (zatrudnienie do 9 osób), średnie (zatrud-
nienie od 10 do 49 osób) i  duże (zatrudnienie 50 osób i  więcej). Dla ogółu 
próby n  =  1006, błąd szacowania wyniósł +/– 3% przy poziomie istotności 
95%. Więcej informacji o  celach badania, doborze próby oraz opis odpowie-
dzi przedsiębiorców na pytania z  kwestionariusza można znaleźć w  raporcie 
z badania (dostępny na stronach NBP i FROB; Górka 2012b) oraz wyrywkowo 
w  rozdziale 2. Poniżej przedstawiono wyliczenia mające na celu:
• oszacowanie kosztów akceptacji gotówki i  karty płatniczej w  fizycznych 

punktach handlowo-usługowych w Polsce (za 2011 r.),
• określenie nowatorską metodą testu obojętności akceptanta (testu turysty) 

odpowiedniej w warunkach polskich wysokości opłaty interchange.

Definicje kategorii kosztowych użyte w  niniejszym rozdziale zamieszczono 
w  zał. 1 (słowniczek terminologii kosztowej).
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4.1. Porównanie istotności ekonomicznej kosztów

W badaniu wyodrębniono po 9 pozycji kosztów pieniężnych i  po 4 pozycje 
kosztów niepieniężnych gotówki i kart płatniczych. Ich istotność dla rachunku eko-
nomicznego przedsiębiorców nie jest jednakowa. W przypadku kosztów niepienięż-
nych niewielki jest poziom ich internalizacji (przyswajalności, uwewnętrznienia). 
Przedsiębiorcy inaczej traktują koszty, które są związane z opłatami i bezpośrednio 
obciążają wynik finansowy przedsiębiorstwa (koszty pieniężne), a  inaczej kosz-
ty, które na ten wynik wpływają pośrednio – tzw.  koszty niepieniężne. Koszty 
niepieniężne mają charakter czasowy, są immanentnie związane z  czynnościami 
wykonywanymi przez pracowników, którzy obsługują proces sprzedaży i  umoż-
liwiają klientom transakcje danym instrumentem płatniczym (gotówką, kartą). 
Obsługa gotówki i  kart płatniczych wymaga niekiedy znacznego zaangażowania 
czasu pracy. Czas pracy przelicza się na wartości pieniężne ustaloną stawką godzi-
nową. W  niniejszym badaniu przeliczano ten czas stawką wynagrodzenia brutto 
dla pracodawcy w zależności, kto wykonywał dane czynności albo – stawką wyna-
grodzenia kasjera/sprzedawcy, albo – kierownika. Koszty czasowe gotówki i karty 
traktowane są w  ten sam sposób i kwantyfikowane tą samą stawką.

Koszty uznawane są za stałe, gdy ich wartość nie podlega wahaniom w pew-
nym okresie (w badaniu przyjęto horyzont czasowy roku) i  jest stała w  cyklu 
miesięcznym. W praktyce zmiany poziomu kosztu mogą wystąpić w przypadku 
zmiany umowy przedsiębiorcy z danym partnerem zewnętrznym (np. ubezpie-
czycielem lub agentem rozliczeniowym). Przykładem kosztu stałego gotówki 
jest koszt polisy ubezpieczeniowej lub koszt urządzeń służących do obsługi 
gotówki (np. sejf, liczarka). W przypadku kart płatniczych kosztem stałym jest 
np. koszt dzierżawy terminala płatniczego. 

Tabela 42. Koszty pieniężne gotówki

Lp. Nazwa/etykieta 
kosztu

Rodzaj kosztu (stały, 
zmienny, całkowity)

Opis kosztu, ocena jego ekonomicznej 
istotności w  rachunku ekonomicznym 

przedsiębiorcy

1.
Koszt wpłat na 
rachunek ban-
kowy

zmienny w  zależności od 
liczby wpłat, pośrednio od 
liczby i wartości transakcji 
gotówkowych 

najwyższa pieniężna pozycja kosztowa 
gotówki; wpłaty w formie otwartej kosz-
tują firmę zazwyczaj więcej niż w formie 
zamkniętej; są banki w Polsce, w których 
firmy mogą wpłacać gotówkę w oddziale 
bez opłat

2.
Koszt wypłat 
z  rachunku 
bankowego

zmienny w  zależności od 
liczby wypłat, pośrednio od 
liczby i wartości transakcji 
gotówkowych 

firmy rzadziej i  w mniejszych kwotach 
wypłacają gotówkę z banku niż wpłacają, 
wypłata gotówki jest na ogół tańsza
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3.
Całkowity 
koszt obsługi 
gotówki

całkowity, suma kosztów w kwestionariuszu ta pozycja służyła jako 
kontrolna

4.

Koszt dodat-
kowy gotówki 
(urządzeń do 
obsługi gotów-
ki)

stały (założenie amortyza-
cji liniowej)

tylko 2% firm przyznało się do pono-
szenia tego rodzaju kosztów, odsetek na 
poziomie dużych był już wyższy (15%), 
pozycję należy traktować jako mało istot-
ną w kalkulacji kosztowej 

5.
Koszt trans-
portu/konwojo-
wania

zmienny w  zależności od 
liczby konwojów, pośred-
nio od liczby bankowych 
wpłat i  wypłat gotówki, 
stały na punkt handlowy 
w krótkim terminie 

4% firm deklarowało, że niekiedy korzy-
sta z  firm konwojenckich, przy dużych 
firmach odsetek ten wynosił ok. 24%, 
pozycja w  rachunku kosztów do wyko-
rzystania uzupełniająco

6.

Koszt sfał-
szowanych 
znaków pie-
niężnych

zmienny w  zależności od 
liczby incydentów, pośred-
nio od liczby i  wartości 
transakcji gotówkowych

polskie firmy nie ponosiły kosztów sfał-
szowanych znaków pieniężnych, pozycja 
nieistotna w kalkulacji kosztowej

7.
Koszt błędów 
w wydawaniu 
reszty

zmienny w  zależności od 
liczby incydentów, pośred-
nio od liczby i  wartości 
transakcji gotówkowych

10% firm deklarowało problemy związa-
ne z błędami w wydawaniu reszty, jednak 
tylko 3% przyznało, że były z tym zwią-
zane koszty, niekoniecznie obciążyły one 
jednak wynik firmy, pozycja nieistotna 
w  kalkulacji kosztowej, może być trak-
towana jako uzupełniająca

8.
Koszt z  tytu-
łu kradzieży 
gotówki

zmienny w  zależności od 
liczby incydentów, pośred-
nio od liczby i  wartości 
transakcji gotówkowych

1% firm przyznał, że zetknął się z  kra-
dzieżą gotówki (5% wśród dużych), 
jednak tylko 2 promile firm oszacowało 
swoje straty, ich skala może być istotna, 
z drugiej strony można stratę zmniejszyć 
(np. wykupując ubezpieczenie), pozycja 
do wykorzystania w kalkulacji kosztowej 
jedynie uzupełniająco

9. Koszt ubezpie-
czenia gotówki

stały (składka polisy obej-
mującej kradzież gotówki)

16% procent małych firm deklarowa-
ło posiadanie polisy ubezpieczeniowej, 
wśród dużych było to ok. 46%, ubezpie-
czenie obejmuje z reguły szeroki katalog 
zdarzeń związanych ze stratami mienia, 
pozycja kosztowa do wykorzystania jedy-
nie uzupełniająco

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

cd. tab. 42
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Tabela 43. Koszty niepieniężne gotówki

Lp. Nazwa/etykieta 
kosztu

Rodzaj kosztu  
(stały, zmienny, 

całkowity)

Opis kosztu, ocena jego ekonomicznej 
istotności w  rachunku ekonomicznym 

przedsiębiorcy

1.
Koszt czasu 
płatności 
gotówką

zmienny w  zależności od 
liczby transakcji 

nierozerwalnie związany i  wpisany 
w proces sprzedaży towaru, można dys-
kutować o  jego znaczeniu w kontekście 
rodzaju punktu handlowego (branży), 
długości oczekiwania klientów w  kolej-
ce, długości skanowania artykułów i per-
cepcji sprzedawców, pozycja kosztowa 
do bezpośredniego porównania z  kartą 
płatniczą

2.

Koszt czasu 
obsługi 
gotówki 
w punkcie

w części stały, w  części 
zmienny w  zależności od 
wartości obsługiwanej 
gotówki

wprawdzie poziom internalizacji tego 
kosztu jest niski, jednak badania wska-
zują, że czas zliczania, sortowania, 
pakowania i  przygotowywania depozy-
tów gotówkowych jest znaczący, dlate-
go tę pozycję kosztową należy traktować 
jako istotną i do ujęcia porównawczego 
z kartą płatniczą 

3.

Koszt czasu 
weryfikacji 
błędów 
i uzgadniania 
sald 
gotówkowych

w części stały, w  części 
zmienny w  zależności od 
wartości obsługiwanej 
gotówki, 

czas ten w  dużym stopniu może zawie-
rać się w czasie obsługi gotówki, dlatego 
należy tę pozycję kosztową analizować 
łącznie z  poprzednią pozycją, a  następ-
nie skonfrontować z kosztami kart płat-
niczych

4.

Koszt czasu 
dotarcia do 
banku łącznie 
z powrotem 
z placówki 
bankowej

zmienny w  zależności od 
liczby wyjazdów do banku/
wpłatomatu/na pocztę, 
w  cyklu rocznym i  mie-
sięcznym stały, w dłuższym 
terminie może zmieniać 
się na skutek zmiany licz-
by i  wartości transakcji 
gotówkowych

wyniki badań pokazują, że polscy przed-
siębiorcy chętnie używali gotówki, spła-
cając zobowiązania wobec kontrahentów 
i  pracowników, dlatego wartość wpła-
canej gotówki do banku nie równa się 
wypracowanemu utargowi, ta pozycja 
kosztowa jest wymienna z  pieniężną 
pozycją kosztową gotówki – kosztem 
konwoju zewnętrznego, dlatego obie 
pozycje powinny być analizowane jako 
alternatywne

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Tabela 44. Koszty pieniężne kart płatniczych

Lp. Nazwa/etykieta 
kosztu

Rodzaj kosztu  
(stały, zmienny, 

całkowity)

Opis kosztu, ocena jego ekonomicznej 
istotności w  rachunku ekonomicznym 

przedsiębiorcy

1.

Koszt 
dzierżawy 
terminala 
płatniczego

stały (określony w umo-
wie z  agentem rozlicze-
niowym)

ten koszt jest tym istotniejszy dla rachunku 
ekonomicznego przedsiębiorcy, im przyj-
muje on mniej transakcji kartą płatniczą, 
im większa liczba transakcji, tym jednost-
kowy koszt terminala na transakcję kartą 
jest niższy 

2.
Koszt połączeń 
autoryzacyj-
nych 

zmienny lub stały 
w  zależności od liczby 
zapytań autoryzacyj-
nych, a  tym samym od 
liczby transakcji kartą

koszt ten jest zmienny w  zależności od 
liczby zapytań autoryzacyjnych i  transakcji 
kartą, gdy przedsiębiorca korzysta z trady-
cyjnego połączenia wdzwanianego (dial-up) 
i  płaci operatorowi telekomunikacyjnego 
za każdy impuls, natomiast koszt ten ma 
charakter stały, gdy przedsiębiorca korzysta 
z karty GPRS (wykupiony pakiet – opłata 
niezależna od liczby połączeń), w przypad-
ku stałego połączenia terminala z  inter-
netem koszt ten można uznać za zerowy, 
obecnie maleje udział terminali dial-up

3.
Koszt opłaty 
akceptanta 
(OA, MSC)

zmienny w zależności od 
liczby i  wartości trans-
akcji kartą, uzależniony 
od wysokości wewnętrz-
nych opłat w  systemach 
kartowych (głównie od 
wysokości stawek inter-
change) 

ta pozycja jest dominującą, najwyższą 
pozycją kosztową przedsiębiorcy związaną 
z  transakcjami kartą płatniczą, ze wzglę-
du na formułę procentową (dodatkowo 
może zawierać element kwotowy), koszt 
z  nią związany rośnie proporcjonalnie do 
wartości transakcji kartami płatniczymi, 
opłaty akceptanta w  najwyższym stopniu 
ze wszystkich opłat ciążą na kosztach 
przedsiębiorców z  tytułu akceptacji kart 
płatniczych

4.
Koszt kart 
w kategorii 
„inne”

zmienny lub stały 
w zależności od poszcze-
gólnych pozycji kosz-
towych wchodzących 
w  skład tego kosztu

akceptanci kart w  związku z  przyjmowa-
niem płatności kartami płatniczymi mogą 
ponosić szereg kosztów dodatkowych, więk-
szość z nich ma charakter zmienny i  incy-
dentalny w  zależności od liczby różnych 
czynności – np. liczby autoryzacji głosowych 
i  faksowych, zmiany częstotliwości wysyła-
nia zbiorów transakcji lub ich ponowne-
go przesyłania do agenta, czasami pewne 
kategorie kosztów w tej grupie mogą mieć 
charakter stały i  comiesięczny – np. drob-
na opłata za logo na wydruku z terminala, 
pozycja koszt kart w  kategorii „inne” jest 
widoczna w rachunku kosztowym przedsię-
biorcy, ale nie jest dominująca
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5. Całkowity koszt 
kart płatniczych całkowity, suma kosztów w kwestionariuszu ta pozycja służyła jako 

kontrolna

6.

Koszt 
dostosowania 
do standardów 
bezpieczeństwa 
kart 
płatniczych 
(PCI DSS)

zmienny w zależności od 
liczby transakcji kartami 
i  związany z  poziomem 
kontroli i  dostosowania 
do standardów bezpie-
czeństwa PCI DSS

2% firm (18% odpowiedzi „nie wiem”) 
przyznało, że poniosło koszty dostosowa-
nia do standardów bezpieczeństwa, w więk-
szości jednak te koszty były bardzo niskie, 
pozycja kosztowa jest istotna dla dużych 
przedsiębiorców, u których przeprowadza-
ne są miliony transakcji kartowych rocznie, 
takie firmy nie tylko muszą wypełniać kwe-
stionariusz samooceny, lecz także poddać 
się niezależnemu audytowi i  skanowaniu 
sieci (przyjazne ataki hackerskie)

7. Koszt oszustw 
kartowych 

zmienny w  zależności 
od liczby incydentów, 
pośrednio od liczby 
i  wartości transakcji 
kartowych

3% firm przyznało, że miało do czynienia 
z  oszustwami kartowymi (głównie na sku-
tek użycia lub chęci użycia przez klienta 
sfałszowanej lub skradzionej karty), jednak 
koszty z tego tytułu praktycznie nie istnieją 
po stronie przedsiębiorców w Polsce, pozy-
cja do pominięcia w analizie kosztowej 

8.

Koszt opłat 
związanych 
ze zwrotami 
zwykłymi 
i  zwrotami 
chargeback

zmienny w zależności od 
liczby zwrotów, pośred-
nio od liczby transakcji 
kartowych 

57% firm deklarowało, że w  ogóle nie 
ponosi tego typu kosztów, największy odse-
tek firm, które udzielały takiej odpowiedzi 
jest po stronie małych punktów handlowych 
(61%), większe firmy częściej przyznawa-
ły się do ponoszenia kosztów opłat zwią-
zanych ze zwrotami (ok. 43–44%), koszt 
do ujęcia w  analizie uzupełniającej, koszt 
chargeback może się wiązać z  oszustwem 
kartowym lub jakimś błędem po stronie 
akceptanta

9.
Koszt 
pieniądza 
w drodze

zmienny w  zależności 
od wartości pieniądza 
w  drodze i  liczby dni 
upływających pomiędzy 
obciążeniem rachun-
ku klienta a  uznaniem 
rachunku akceptan-
ta, pośrednio zmienny 
w  zależności od liczby 
i  wartości transakcji kar-
towych

pozycja ta ma charakter kosztu alternatyw-
nego, utraconych odsetek, które akceptant 
permanentnie traci, otrzymując z opóźnie-
niem środki za sprzedany towar, pozycja do 
ujęcia w  analizie uzupełniającej i  porów-
nawczej z  gotówką 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

cd. tab. 44
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Tabela 45. Koszty niepieniężne kart płatniczych

Lp. Nazwa/etykieta 
kosztu

Rodzaj kosztu
(stały, zmienny, 

całkowity)

Opis kosztu, ocena jego ekonomicznej 
istotności w  rachunku ekonomicznym 

przedsiębiorcy

1.

Koszt czasu 
poświęconego 
transakcji 
kartą

zmienny w  zależności od 
liczby transakcji kartą

nierozerwalnie związany i  wpisany 
w proces sprzedaży towaru, można dys-
kutować o  jego znaczeniu w  kontekście 
rodzaju punktu handlowego (branży), 
długości oczekiwania klientów w kolejce, 
długości skanowania artykułów i percep-
cji sprzedawców, pozycja kosztowa do 
bezpośredniego porównania z  gotówką

2.

Koszt czasu 
poświęconego 
obsłudze 
terminali 
płatniczych

zmienny w  zależności od 
liczby terminali płatni-
czych, w  części stały na 
punkt handlowy, w  części 
zmienny w  zależności od 
liczby transakcji kartą

pozycja ta zawiera w  sobie wiele czyn-
ności koniecznych do umożliwienia 
klientom dokonywania płatności kartą, 
począwszy od włączania, wyłączania ter-
minala, zmiany rolek, po segregowanie 
slipów i  weryfikację błędów związanych 
z transakcjami kartowymi, pozycja kosz-
towa kart do konfrontacji z  kosztem 
gotówki

3.

Koszt czasu 
poświęconego 
na kontakty 
z  serwisem, 
na kontakty 
klientami 
w  sprawie 
reklamacji 
i  podobne 
czynności

zmienny w  zależności od 
liczby incydentów, pośred-
nio od liczby i  wartości 
transakcji kartą

1/3 firm deklarowała, że nie ma takich 
incydentów, 1/3 firm deklarowała z kolei, 
że trwają one od 5 do 20 minut na mie-
siąc, średnia to kilka, kilkanaście minut 
na punkt w  miesiącu, pozycja kosztowa 
do porównania z analogicznym kosztem 
gotówki

4.
Koszt czasu, 
gdy terminal 
nie działa

zmienny w  zależności od 
liczby awarii terminala 
i  liczby incydentów prze-
ciążenia sieci autoryzacyj-
nej 

16% przedsiębiorstw twierdziło, że 
w  ciągu ostatniego roku miało proble-
my z terminalem, która wymagały inter-
wencji serwisu, rzadko jednak kończyły 
się te interwencje wymianą terminala, 
57% firm przyznawało, że terminal 
zawsze działa, średnio jego dysfunkcja 
w  2011 r. trwała 8,57 min. miesięcz-
nie, niedziałający terminal lub kłopoty 
z  autoryzacją tworzą niedogodność dla 
klientów (negatywny efekt zewnętrzny), 
pozycja kosztowa do ujęcia wspólnie 
z  dwoma powyższymi (2 i  3) i  porów-
nania z  gotówką

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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4.2. Koszty pieniężne gotówki
Jak wynika z badania, koszty pieniężne obsługi gotówki polskich przedsię-

biorstw wiążą się z wielkością obsługiwanego strumienia znaków pieniężnych, 
który jest pochodną liczby i wartości transakcji gotówkowych. Z liczbą i warto-
ścią transakcji bezpośrednio związane są koszty wpłat i wypłat gotówki w banku. 
To te koszty zmienne generują bezpośrednie obciążenia finansowe w polskich 
firmach. Innymi kosztami, które mogą mieć znaczenie dla rachunku ekono-
micznego przedsiębiorców, są koszty transportu (własnego lub zewnętrznego). 
Nie zmieniają się one jednak bezpośrednio w relacji do liczby i wartości trans-
akcji gotówkowych, lecz w relacji do liczby kursów między bankiem a punktem 
handlowo-usługowym i  pośrednio w  relacji do liczby wpłat i  wypłat gotówki. 
Koszty wpłat i  wypłat gotówki oraz konwojów zewnętrznych mają charakter 
kosztów stricte pieniężnych. Najważniejszym zmiennym kosztem pieniężnym 
jest koszt wpłat i  wypłat gotówki w  banku. Takie koszty pieniężne, jak: koszt 
związany z  błędami w  wydawaniu reszty, koszt oszustw i  kradzieży gotówki 
oraz koszt ubezpieczenia w przekroju całej populacji polskich firm okazały się 
mało znaczące, chociaż w  poszczególnych firmach mogą mieć większą wagę. 
Koszty niepieniężne gotówki – czas jej obsługi – okazał się natomiast stosun-
kowo wysoki. Ma on jednak wymiar kosztu wewnętrznego, inaczej od kosztów 
pieniężnych postrzeganego i  traktowanego przez przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiono analizę kosztów gotówki opartą na wynikach badania 
i  danych zewnętrznych.

Pytania w  kwestionariuszu dotyczące zmiennych czasowych zadawano 
dla dnia, miesiąca, roku. Natomiast pytania dotyczące kosztów zadawano 
dla jednego punktu handlowo-usługowego lub wszystkich punktów handlo-
wo-usługowych firmy. Kalkulacja kosztów gotówki i  kart płatniczych została 
przeprowadzona po przeliczeniu zmiennych na jeden miesiąc i  jeden punkt 
handlowo-usługowy. 

Wartości średnie w większości przypadków były obliczane dla szeregu zmien-
nych liczbowych z  wyników odpowiedzi na dane pytanie, po obcięciu pięciu 
najbardziej odstających percentyli po każdej stronie rozkładu (razem 10% naj-
bardziej odstających wartości). W niektórych przypadkach liczba odpowiedzi 
w próbie była na tyle niska, że procedura trymowania nie znajdowała uzasad-
nienia.

Opierając się na szacunkach, że w  Polsce jest ok. 1,2 mln przedsiębior-
ców (ok. 1,3 mln punktów handlowo-usługowych), którzy prowadzą sprzedaż 
detaliczną dóbr i  usług w  ramach wytypowanych i  przebadanych sekcji PKD, 
można dokonać przełożenia wskaźników wartości i  liczby płatności gotówką 
na poziom makro. 
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Tabela 46. Wskaźniki ilościowe obrotu gotówkowego w polskich firmach

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
gotówką na punkt (zł) 22 629,29 17 642,23 54 450,21 104 419,01

Średnia miesięczna liczba płatności 
gotówką na punkt 797,85 734,14 1 135,84 1 944,48

Średnia wartość płatności gotówką (zł) 28,36 24,03 47,94 53,7

Liczba wpłat gotówkowych w miesiącu 6,73 6,41 9,11 12,23

Liczba wypłat gotówkowych w miesiącu 4,05 4,03 4,16 4,7

Średnia liczba pracowników 
transportujących gotówkę do banku 1,00 1,00 1,26 1,35

Procent gotówki wpłacany do banku 
(średnia) 53,16 52,21 61,12 63,59

Procent firm, które przyznały, że korzystają 
z  zewn. konwoju gotówki (%) 4,00 3,00 10,00 24,00

Średni czas dotarcia do banku razem 
z powrotem (w min.) 23,56 23,78 21,37 23,19

Średnia godzinowa stawka kasjera, brutto 
dla pracodawcy (zł) 10,54 10,28 12,38 12,69

Średnia godzinowa stawka kierownika, 
brutto dla pracodawcy (zł) 16,32 15,8 19,87 21,17

Źródło: wyniki badania, n = 1003.

Przy takich założeniach wartość płatności gotówką w 2011 r. w Polsce wyniosła 
353 mld zł (22 629,29 zł x 12 miesięcy x 1,3 mln). W tym czasie wartość płatności 
kartami w kraju – łącznie dla transakcji zdalnych i z fizycznym użyciem karty – 
kształtowała się na poziomie 98 mld (dane wg NBP raportowane przez wydawców 
kart bankowych). Udział gotówki w  wartości transakcji w  fizycznych punktach 
handlowych stanowił ok. 78% (ew. trochę więcej jeżeli wyeliminujemy sprzedaż 
kartami na odległość), a udział kart 22%. Średnia wartość płatności gotówką na 
jednego Polaka (przyjmując 38,18 mln Polaków) wyniosła w 2011 r. – 9,2 tys. zł.

Z kolei liczba płatności gotówką w 2011 r. w Polsce znalazła się na poziomie 
ok. 12,4 mld (797,85 x 12 miesięcy x 1,3 mln). W roku 2011 liczba płatności 
kartowych w kraju wg danych NBP była równa 995,8 mln. Według danych makro 
daje to udział gotówki w  liczbie transakcji 92,6%, a  kart 7,4%. Dzieląc liczbę 
płatności gotówkowych i kartowych przez liczbę Polaków, otrzymujemy wynik per 
capita: nieco ponad 26 transakcji bezgotówkowych i 326 transakcji gotówkowych 
dokonanych w 2011 r.
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Trzeba zaznaczyć, że przejście na poziom makro jest dodatkowym działa-
niem, które nie bierze się wprost z wyników badania. Działanie wnosi dodatkową 
wartość poznawczą. Wyniki deklaracji akceptantów dotyczące udziału poszcze-
gólnych instrumentów płatniczych w  sprzedaży zostały szerzej przedstawione 
w raporcie z badania i w rozdziale 2 w punkcie 2.2. Przy transpozycji na poziom 
makro zostały wzięte pod uwagę przy kartach płatniczych dane raportowane do 
NBP przez banki, dlatego udziały gotówki i kart w liczbie i wartości transakcji 
odbiegają od deklaracji firm z  badania. Warto jednak zaznaczyć, że otrzyma-
ne przy transpozycji szacunki wydają się prawdopodobne. Można wysnuć taki 
wniosek, porównując je np. do szacunków Europejskiego Banku Centralnego. 
Według EBC w  2009 r. średnia krajowa liczba płatności na osobę w  roku 
wyniosła 416, natomiast wg danych ze Statistical Data Warehouse (Schmiedel 
i  in. 2012: 21–22) podają 44415. Średnia wartość płatności gotówką w  2011 r. 
wyniosła 28,36 zł. Wartość ta rośnie z  wielkością firmy (odpowiednio: małe 
firmy 24 zł, średnie 48 zł, duże 54 zł). 

Liczba bankowych wpłat gotówkowych zadeklarowanych przez firmy jest 
wyższa od liczby wypłat. Liczba wpłat na miesiąc rośnie z  wielkością firmy, 
liczba wypłat również, lecz w znacznie niższym tempie. Wraz z wielkością firmy 
rośnie liczba pracowników transportujących gotówkę do banku oraz procent 
wpłacanej gotówki na rachunek bankowy (reszta gotówki pozostaje do dyspo-
zycji firmy na zapłatę zobowiązań w gotówce). Im większa firma, tym chętniej 
korzysta z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw transportujących gotówkę.

Otrzymane wskaźniki ilościowe będą wykorzystane w dalszych przeliczeniach 
kosztowych gotówki. 

Według deklaracji firm uczestniczących w badaniu miesięczne koszty gotówki 
na jedną placówkę handlową kształtują się na niskim poziomie.

Tabela 47.  Koszty gotówki oparte na deklaracjach przedsiębiorców biorących udział 
w badaniu

Ogół firm Małe firmy Średnie 
firmy Duże firmy

Deklarowany średni miesięczny koszt 
całkowity gotówki na punkt (zł) 23,87 20,16 60,49 102,33

Średni koszt na jedną transakcję 
gotówką (zł) 0,0299 0,0275 0,0533 0,0526

Średni koszt na jeden złoty 
sprzedaży gotówką (zł) 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

15 Szersze omówienie w  rozdziale 2, pkt 2.2.
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Kalkulacje zawarte w tabeli 47 pokazują, że koszt jednej płatności gotówką 
wynosił przeciętnie ok. 3 gr, w małych firmach niecałe 3 gr, w średnich i dużych 
ok. 5 gr. Na złoty obrotu gotówką koszt płatności gotówkowej plasował się na 
poziomie 0,1 gr (0,1% obrotu z VAT, o  ile firma jest płatnikiem VAT). 

Należy przy tej kalkulacji, wg deklaracji biorących udział w badaniu, zwrócić 
uwagę na fakt, że ok. 22% firm nie korzystało z  usług banku przy wpłatach 
i  wypłatach gotówki w  ogóle. Pieniężne koszty gotówki w  takich firmach są 
zatem zerowe. Z kolei część firm korzystało z  usług banków, w  których nie 
są pobierane prowizje za wpłaty i  wypłaty gotówki. W takich przypadkach 
jedynym ponoszonym kosztem był koszt transportu do banku (swój lub firmy 
zewnętrznej).

Warto te wnioski uzupełnić o kilkuwariantową kalkulację kosztową opartą 
na wynikach badania i  na zaczerpniętych z  tabel opłat i  prowizji bankowych 
rynkowych stawkach za wpłaty i wypłaty gotówki.

Wpłaty w formie zamkniętej są zazwyczaj tańsze od wpłat w formie otwartej. 
Część banków w  Polsce oferuje na rachunkach firmowych bezpłatne wpłaty 
i wypłaty znaków pieniężnych. Maksymalne stawki dochodzą do 0,5% wartości 
transakcji (często z kwotą minimalną opłaty ustaloną kwotowo – np. nie mniej 
niż 5 zł), jednak na ogół są niższe i  wynoszą ok. 0,1–0,3%. Wypłaty bywają 
tańsze ze względu na ich niższy koszt przetworzenia po stronie banku. Należy 
zaznaczyć, że w  wielu przypadkach stawki za wpłaty i  wypłaty gotówki mogą 
być negocjowane z  bankami. Największym firmom udaje się uzyskać stawki 
na poziomie stawek firm przeliczających gotówkę dla banków (stawki rzędu 
setnych procent).

Poniższych kalkulacji dokonano w  trzech wariantach. W każdym z  trzech 
wariantów posłużono się wskaźnikami ilościowymi obrotu gotówki z  badania 
(średnie miesięczne na punkt handlowo-usługowy):
• wartość i  liczba płatności gotówkowych (różnicowana zgodnie z  wynikami 

badania w przekroju wielkości firmy),
• procent gotówki wpłacanej na rachunek bankowy (różnicowany zgodnie 

z wynikami badania w przekroju wielkości firmy),
• procent gotówki wypłacanej z rachunku bankowego (nieróżnicowany w prze-

kroju wielkości firmy, w  każdym przypadku założono jego wysokość na 
poziomie 20% wartości płatności gotówkowych).

Trzy warianty różnią się założeniami dotyczącymi prowizji bankowych. 
W  każdym przypadku stawka za wypłatę gotówki, ze względu na niższy koszt 
przetworzenia znaków pieniężnych po stronie banku, została określona na niż-
szym poziomie od wpłaty o 0,05 punktu procentowego:
1) wariant I – wpłata gotówki 0,15%, wypłata 0,1%;
2) wariant II – wpłata gotówki 0,3%, wypłata 0,25%;
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3) wariant III – stawki degresywne (malejące) wg wielkości firmy, spadek 
o 0,025 punktu procentowego (małe, średnie, duże firmy), punkt wyjścia – 
poziom stawek z wariantu I.

We wszystkich trzech wariantach policzono koszt dla transakcji w  średniej 
kwocie (por. wskaźniki ilościowe obrotu gotówką w polskich firmach):
• na jedną transakcję gotówką,
• na jeden złoty obrotu gotówką. 

W wariancie I i II wszystkie koszty rosną wraz z wielkością przedsiębiorstwa. 
Wariant II pokazuje, w jakim stopniu zwiększają się koszty zmienne i krańcowe, 
gdy prowizje za wpłatę i wypłatę gotówki zostaną podwyższone o 15 punktów 
bazowych (odpowiednio do poziomu 0,3 i  0,25%). Wyniki w  wariancie I są 
bardziej zbieżne z wynikami obliczeń kosztowych na podstawie deklarowanych 
wartości z badania. Dlatego w wariancie III za punkt wyjścia przyjęto poziom

Tabela 48.  Kalkulacja kosztowa gotówki w  trzech wariantach (wg średnich 
miesięcznych na punkt handlowo-usługowy)

Pozycja/ 
wariant

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Wariant I
a koszt wpłat gotówki do banku (zł) 18,04 13,82 49,92 99,60
b koszt wypłat gotówki z banku (zł) 4,53 3,53 10,89 20,88

Wariant II
a koszt wpłat gotówki do banku (zł) 36,09 27,63 99,84 199,20
b koszt wypłat gotówki z banku (zł) 11,31 2,63 24,40 108,39

Wariant III
a koszt wpłat gotówki do banku (zł) 17,09 13,82 41,60 66,40
b koszt wypłat gotówki z banku (zł) 4,04 3,53 8,17 10,44
Wariant I a+b (zł) 22,57 17,34 60,81 120,48
Wariant II a+b (zł) 47,40 30,26 124,24 307,59
Wariant III a+b (zł) 21,13 17,34 49,77 76,84

Wariant I
na jedną transakcję gotówką (zł) 0,0283 0,0236 0,0535 0,0620
na jeden złoty sprzedaży gotówką (zł) 0,0010 0,0010 0,0011 0,0012

Wariant II
na jedną transakcję gotówką (zł) 0,0594 0,0412 0,1094 0,1582
na jeden złoty sprzedaży gotówką (zł) 0,0021 0,0017 0,0023 0,0029

Wariant III
na jedną transakcję gotówką (zł) 0,0265 0,0236 0,0438 0,0395
na jeden złoty sprzedaży gotówką (zł) 0,0009 0,0010 0,0009 0,0007

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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wyjściowy prowizji z wariantu I. Natomiast degresywne stawki w wariancie III 
lepiej oddają realia rynkowe, w  których większe firmy mogą wynegocjować 
w  bankach lepsze warunki. Pojawiają się oszczędności skali, które widać po 
spadającym koszcie gotówki na jedną transakcję, na złoty obrotu gotówką i na 
jedną transakcję w średniej kwocie, porównując wyniki średnich i dużych firm. 
Warto też zauważyć, że w  wariancie III koszt gotówki na jeden złoty obrotu 
sukcesywnie maleje, od poziomu 0,1 gr dla małych firm (0,1% obrotu gotów-
ką), przez 0,09 gr dla średnich firm (0,09% obrotu gotówką) do 0,07 gr dla 
dużych firm (0,07% obrotu gotówką). Koszt wpłat i  wypłat gotówki w  banku 
zmienia się proporcjonalnie do wpłacanej/wypłacanej wartości gotówki, która 
bezpośrednio zależy od wartości transakcji gotówkowych, a więc jest w 100% 
od niej zmienna. Koszt na jedną transakcję gotówką dotyczy transakcji w śred-
niej kwocie, np. w wariancie III koszty na jedną transakcję w średniej kwocie 
wahają się od 2,4 gr w  przypadku małych firm, przez 4,4 gr w  przypadku 
średnich do 3,9 gr w  przypadku dużych firm. Na ogóle (reprezentatywnym 
przedsiębiorcy) oznacza to zatem, że w  sytuacji, gdy klient dokona transakcji 
płatniczej w średniej kwocie (28,36 zł), przedsiębiorstwo poniesie z tego tytułu 
koszt krańcowy 2,6 gr. Każda zmiana wartości transakcji gotówką o  1 złoty 
przekłada się w wariancie III na wzrost kosztów o 0,09 gr. 

Poza kosztami wpłat i wypłat gotówki w banku przedsiębiorcy mogą ponosić 
jeszcze innego typu koszty o  charakterze pieniężnym – koszty CIT (Cash-In-
Transit), czyli transportu gotówki pomiędzy bankiem a  placówką handlową 
(w praktyce często między liczarnią gotówki zewnętrznej firmy procesującej 
gotówkę na zlecenie banku a  placówką handlową). Z badań wynika, że tylko 
niewielki procent firm w  Polsce korzystał z  usług firm konwojenckich (4%), 
jednak odsetek korzystających rośnie do prawie 1/4 firm w grupie dużych przed-
siębiorstw. Firmy, które nie korzystają z usług firm konwojenckich muszą same 
dostarczać znaki pieniężne do banków. Ponoszą wtedy koszty, które są tzw. 
kosztami wewnętrznymi, nie zewnętrznymi.

Opierając się na wynikach badania i stawce odzwierciedlającej rynkowy koszt 
konwoju za jeden kurs, można przy określonych założeniach dokonać porów-
nania kosztów własnego i  zewnętrznego transportu w  firmie. 

Założenia do obliczeń (por. wskaźniki ilościowe obrotu gotówkowego w pol-
skich firmach w  tab. 46):
• koszt konwoju na poziomie 25 zł za jeden kurs;
• liczba konwojów lub własnych transportów gotówki do banku i z banku (róż-

nicowana zgodnie z wynikami badania w przekroju wielkości firmy, równa 
liczbie wpłat i wypłat gotówki w banku; liczby wpłat i wypłat były podawane 
przez respondentów łącznie dla wszystkich punktów handlowo-usługowych 
jednej firmy, jednak w  przykładzie zostaną potraktowane, jakby dotyczyły 
jednego punktu handlowo-usługowego); 
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• do obliczenia czasu – średnia między godzinowymi stawkami pracy kasjera 
i kierownika (różnicowana zgodnie z wynikami badania w przekroju wielkości 
firmy, przyjęto, że gotówkę transportują w połowie przypadków kierownik/
właściciel placówki, a w połowie przypadków pracownik szeregowy) powięk-
szona każdorazowo w przypadku transportu własnego o narzut w wysokości 
5 zł jako ekwiwalent kosztów niepracowniczych (np. paliwo);

• średnia liczba pracowników transportujących gotówkę do banku (różnico-
wana zgodnie z wynikami badania w przekroju wielkości firmy);

• średni czas dotarcia do placówki bankowej łącznie z powrotem w celu wpłaty/
wypłaty gotówki (różnicowany zgodnie z wynikami badania w przekroju wiel-
kości firmy).

Tabela 49.  Kalkulacja kosztów transportu własnego i  zewnętrznego (wg średnich 
miesięcznych na punkt handlowo-usługowy)

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Koszt konwoju zewnętrznej firmy (zł) 269,43 261,02 331,64 423,37
Koszt transportu własnego (zł) 77,99 74,63 119,60 182,33

Koszt konwoju 
zewnętrznej 
firmy 

na jedną transakcję gotówką (zł) 0,3377 0,3555 0,292 0,2177
na jeden złoty sprzedaży 
gotówką (zł) 0,0119 0,0148 0,0061 0,0041

Koszt 
transportu 
własnego 

na jedną transakcję gotówką (zł) 0,0977 0,1017 0,1053 0,0938
na jeden złoty sprzedaży 
gotówką (zł) 0,0034 0,0042 0,0022 0,0017

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Zarówno koszty konwoju zewnętrznego, jak i  transportu własnego (jako 
alternatywy do wynajmu firmy zewnętrznej) są wysokie, wyższe od kosztów 
wpłat i  wypłat gotówki do banku. Ma na to m.in. wpływ fakt, że przyjęto 
stosunkowo wysoką liczbę kursów pomiędzy bankiem a  placówką handlową. 
Redukcja tej liczby powoduje duży spadek kosztów. Przy podanych założe-
niach koszt na jedną transakcję konwoju zewnętrznego wyniósł średnio 34 gr, 
a transportu własnego 9,8 gr. Natomiast koszt w relacji do obrotu odpowied-
nio 1,1 gr (1,1%) oraz 0,3 gr (0,3%). Im większa firma, tym niższe koszty 
transportu zewnętrznego po przeliczeniu na jedną transakcję gotówką i jeden 
złoty sprzedaży gotówką.

Koszt konwoju okazał się droższy od kosztu transportu własnego ze względu 
na założenia poczynione zgodnie z  wynikami badania. Gdyby przyjąć wyższą 
liczbę pracowników transportujących gotówkę i dodać oprócz kosztów paliwa, 
także amortyzację samochodu, zabezpieczenia gotówki (takie jak występują 



186 ROZDZIAŁ 4

przy konwojach) i włączyć element ryzyka napadu/kradzieży, spadłaby konku-
rencyjność transportu własnego.

Warto zauważyć, że koszt konwoju zewnętrznego lub transportu własnego 
jest kosztem zmiennym w  stosunku do liczby kursów między bankiem a  pla-
cówką handlową i  pośrednio między liczbą wpłat i  wypłat gotówki z  banku. 
Wobec liczby i wartości transakcji gotówkowych koszt transportu jest statycznie 
w danym miesiącu kosztem stałym. Dynamicznie na przestrzeni lat może ulegać 
zmianie pod wpływem różnych czynników, między innymi zmiany wielkości 
obsługiwanego strumienia gotówki (pamiętajmy, że w  badaniu przyjęto hory-
zont jednego roku). Więcej transakcji gotówkowych i wyższa wartość płatności 
gotówką mogą, chociaż nie muszą, skłonić firmę do zwiększenia liczby trans-
portów do banku. W okresie miesiąca przy stałej liczbie kursów do banku, ich 
koszt rozkłada się równomiernie na liczbę i  wartość gotówkowych transakcji 
płatniczych i  podlega efektowi skali.

Warto również zauważyć, że przy powyższych założeniach koszt konwoju 
zewnętrznego jest droższy od kosztu transportu własnego, ale może oszczędzić 
firmie pewnych wewnętrznych kosztów związanych z przeliczaniem gotówki na 
zapleczu, o  ile firma oddaje gotówkę w zadeklarowanej kwocie firmie konwo-
jenckiej bez dodatkowego przeliczenia, licząc na weryfikację wartości i  liczby 
znaków pieniężnych przez stronę trzecią (bank lub firmę wyspecjalizowaną 
w obsłudze gotówki). 

4.3. Koszty pieniężne kart płatniczych

Karty płatnicze, podobnie jak gotówkę, cechują koszty pieniężne i niepie-
niężne. Wśród kosztów są pozycje, które w  większym i  mniejszym stopniu 
ciążą na wynikach finansowych firmy. Spośród kosztów pieniężnych najbar-
dziej istotną pozycją są koszty opłaty akceptanta (OA, merchant services 
charge, MSC).

Bazując na deklaracjach firm biorących udział w badaniu i licząc względem 
deklarowanego kosztu całkowitego kart można ocenić, że opłata akceptan-
ta jest najistotniejszą pozycją kosztową w  rachunku przedsiębiorców. Wśród 
małych firm stanowiła 69% całkowitych (standardowych) kosztów pieniężnych 
związanych z  kartami płatniczymi. Jej udział rośnie wraz z  wielkością przed-
siębiorstwa. W firmach średnich wynosił 84%, a  w dużych (zatrudniających 
powyżej 50 osób) – 88%. Powyższe udziały otrzymano, biorąc pod uwagę średnie 
miesięczne wartości po przeliczeniu na punkt handlowy z  pytań o  całkowity 
koszt kart płatniczych, koszt dzierżawy terminala, koszt połączeń autoryzacyj-
nych oraz koszt w kategorii „inne” (za autoryzacje głosowe/faksowe, odwołane 
autoryzacje, ponowne przesyłanie zbiorów transakcji tzw. paczek, za logo na
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pozostałe koszty
koszty połączeń autoryzacyjnych
koszt dzierżawy terminala
koszt opłat akceptanta

OGÓŁ FIRM
N=359

Firmy 50+
n=141

Firmy 10–49
zatrudnionych

n=151

Firmy do 9
zatrudnionych

n=67

9%
5%
10%

76%

11%
6%
14%

69%

7%
3%6%

84%

3% 2%
7%

88%

Adnotacja: liczone względem deklarowanego kosztu całkowitego. Koszt opłaty akceptanta jest 
tu zmienną wynikową.

Rysunek 48. Podział kosztów pieniężnych kart płatniczych wg kategorii
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

wydruku terminala, kalkulator w terminalu, za czyszczenie terminala, za wysyłkę 
miesięcznego zestawienia transakcji, za ponowne wysyłki dokumentu, za ręczne 
wprowadzenie danych do terminala, za zmianę częstotliwości wysyłki zbiorów 
transakcji, serwis terminali itp.). Nie zostały bezpośrednio wzięte pod uwagę 
inne pozycje kosztów pieniężnych kart płatniczych – koszty dostosowania do 
standardów bezpieczeństwa kart płatniczych, koszty fraudów kartowych, charge-
backu czy pieniądza w drodze. Niemniej należy pamiętać, że te ostatnie pozycje 
kosztów, jak wynika z  analizy wyników badania, mają marginalne znaczenie 
dla rachunku kosztów całej populacji firm w Polsce i tym samym dla rachunku 
kosztów reprezentatywnego przedsiębiorcy. Można uznać, że koszty zwrotów 
zostały ujęte w  kosztach opłaty akceptanta. Deklaracje firm odnoszą się do 
pozycji bez VAT (koszt dzierżawy terminala, koszt połączeń autoryzacyjnych), 
jednak koszt opłaty akceptanta zawiera w  sobie VAT (o ile firma jest płatni-
kiem tego podatku). 

Średnia miesięczna wartość i liczba płatności kartą zostały podane w prze-
liczeniu na punkt handlowo-usługowy i  na ogóle firm wyniosły odpowiednio 
20,1  tys. zł oraz 242 transakcje. Statystyki rosną razem z  wielkością firmy. 
Średnia wartość płatności kształtowała się na poziomie 83,43 zł. Podobnie 
jak liczba i  wartość płatności, średnia wartość płatności rośnie wraz z  roz-
miarem przedsiębiorstwa. Przeliczenie wartości i  liczby płatności kartą 
wg poziomów średnich dla ogółu firmy na szczebel makro odbiega od wartości 
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Tabela 50. Wskaźniki ilościowe obrotu kartowego w polskich firmach

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności kartą 
na punkt (zł) 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności kartą na 
punkt 241,92 181,13 379,19 382,03

Średnia wartość płatności kartą (zł) 83,43 82,99 91,67 98,99
Średnia godzinowa stawka kasjera, brutto dla 
pracodawcy (zł) 10,54 10,28 12,38 12,69

Średnia godzinowa stawka kierownika, brutto 
dla pracodawcy (zł) 16,32 15,80 19,87 21,17

Źródło: wyniki badania, n = 359.

podawanych przez NBP16. Po przeliczeniu wielkości z  badania (x 12 miesięcy 
x 0,19 – udział punktów akceptujących karty w ogóle firm x 1,3 mln punktów 
handlowo-usługowych) otrzymujemy wartość płatności na poziomie ok. 60 mld, 
a  liczbę płatności na poziomie ok. 717 mln. Dzieje się tak głównie ze wzglę-
du na przyjętą konwencję ważenia wyników. Reprezentatywny przedsiębiorca 
dla ogółu firm akceptujących karty to w  90% firma mała, zatrudniająca do 
9 pracowników. Natomiast można wnioskować, że gros płatności kartowych 
ma miejsce w  dużych firmach. Gdyby przeważyć wyniki obrotem, otrzymano 
by wyższe wskaźniki wartości i  liczby płatności kartą – bardziej zbliżone do 
poziomów deklarowanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Wówczas też 
transpozycja na poziom makro przyniosłaby wynik zbliżony do poziomów poda-
wanych przez NBP. Należy też pamiętać, że błąd szacowania dla próby n = 359 
(firmy akceptujące karty) jest wyższy niż dla próby n=1006 (ogół firm). Widać 
jednak, że wyniki badania relatywnie dobrze oddają rzeczywistość. Potwierdza 
to również wysokość średniej wartości transakcji kartą, która w małych firmach 
kształtowała się na poziomie 83 zł, w średnich na poziomie 91,7 zł, a w dużych 
na poziomie 99 zł.

Według deklaracji firm z  badania miesięczne koszty kart płatniczych na 
jedną placówkę handlową były wysokie (tab. 51).

Według deklaracji firm akceptujących karty płatnicze średni całkowity koszt 
na jedną transakcję wynosił 2,64 zł, natomiast na złoty obrotu kartą 3,1 gr. 
Można to interpretować w ten sposób, że transakcja w przeciętnej kwocie 83,43 zł 
generuje dla firmy koszt na poziomie 2,64 zł, co stanowi 3,1% sprzedaży kartą. 

16 Wartość płatności kartą w  kraju raportowana przez wydawców kart płatniczych to 
ok. 96–98 mld zł za 2011 r.; liczba płatności kartą w kraju to ok. 976–996 mln transak-
cji za 2011 r.
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Tabela 51.  Koszty kart płatniczych oparte na deklaracjach przedsiębiorców 
biorących udział w badaniu

  Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Deklarowany średni miesięczny koszt 
całkowity kart płatniczych na punkt (zł) 638,71 489,58 1022,80 1105,78

Deklarowany średni miesięczny koszt 
dzierżawy terminali na punkt (zł) 66,61 67,65 64,91 74,37

Deklarowany średni miesięczny koszt 
dzierżawy jednego terminala (zł) 63,16 63,18 62,47 53,97

Deklarowany średni miesięczny koszt 
połączeń autoryzacyjnych na punkt (zł) 30,33 30,45 25,58 22,22

Deklarowany średni miesięczny koszt kart 
w kategorii „inne” na punkt (zł) 57,06 52,99 74,68 31,12

Średni miesięczny koszt opłaty akceptanta 
na punkt (różnica powyższych, zł) 484,71 338,48 857,64 978,08

Średnia wartość płatności kartą (zł) 83,43 82,99 91,67 98,99
Średni całkowity koszt na jedną transakcję 
kartą (zł) 2,64 2,70 2,70 2,89

Średni całkowity koszt na jeden złoty 
sprzedaży kartą (zł) 0,031 0,033 0,029 0,029

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania, n = 359.

Na podstawie wyników badania można uzupełnić powyższe obliczenia, opar-
te na głównych deklaracjach kosztowych przedsiębiorców i  liczone względem 
deklarowanego kosztu całkowitego, o  kilka wariantów analiz. Wydaje się, że 
powyższe obliczenia pokazują nieco zawyżone koszty, np. w  pozycji kosztów 
całkowitych i obliczonych na ich podstawie kosztów opłaty akceptanta. Oprócz 
innych czynników, które wpłynęły na takie odpowiedzi przedsiębiorców, może 
to być spowodowane faktem wliczenia do całkowitych kosztów kart kosztów 
opłaty akceptanta w  ujęciu brutto. Opłata akceptanta jest bowiem nalicza-
na od wartości transakcji kartą, które obejmują podatek VAT, zatem koszt 
opłaty akceptanta w  ujęciu efektywnym jest dla przedsiębiorców podatników 
VAT wyższy od stawek obowiązujących w umowach z agentem rozliczeniowym. 
Przedsiębiorcy, którzy są podatnikiem VAT, mogli dodawać do siebie pozycje 
w  wysokości absolutnej (w zł), które nie obejmowały podatku VAT (głównie 
koszt dzierżawy terminala, koszt połączeń autoryzacyjnych) i  pozycje, które 
obejmowały ten podatek (np. opłata akceptanta). Warto jednak zaznaczyć, 
że intencją badania było ujęcie rzeczywistych kosztów płatności. Efektywnie 
zatem dla firmy płatnika VAT kosztem jest np. opłata miesięczna za dzierżawę 
terminala w  ujęciu netto, a  jednocześnie opłata akceptanta w  ujęciu brutto. 
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Należy też zwrócić uwagę, że prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych obejmuje 
wartość gotówki w ujęciu brutto. Toteż opłata akceptanta i prowizja za wpłatę/
wypłatę gotówki liczona jest w oparciu o  tę samą podstawę.

Poniższych kalkulacji dokonano w czterech wariantach. W każdym z warian-
tów posłużono się wskaźnikami ilościowymi obrotu kartowego i  pozycjami 
kosztowymi z badania (średnie miesięczne na punkt handlowo-usługowy, róż-
nicowane zgodnie z wynikami badania w przekroju wielkości firmy):
• wartość i  liczba płatności kartowych,
• koszt dzierżawy terminali,
• stawka opłaty akceptanta (na podstawie stawek jednolitych), po krytycznym 

porównaniu ze stawkami ujawnionymi w badaniu na poszczególnych typach 
kart przyjęto jako reprezentatywne stawki jednolite – zgodnie z deklaracjami 
blending wystąpił w przypadku 53% firm.

W wariancie I przyjęto, że terminal łączy się z agentem rozliczeniowym za 
pośrednictwem stałego łącza internetowego, co jest tożsame z brakiem kosztów 
połączeń autoryzacyjnych. Ujęto średnią stawkę opłaty akceptanta w  ujęciu 
procentowym bez włączania do kalkulacji elementu kwotowego. 37% ogółu 
firm twierdzi, że formuła uiszczanej przez nie opłaty akceptanta nie zawiera

Tabela 52. Kalkulacje kosztu kart płatniczych w wariancie I

Ogół firm Małe firmy Średnie 
firmy Duże firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
kartą z  fizyczną obecnością (zł) 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności 
kartą z  fizyczną obecnością 241,92 181,13 379,19 382,03

Koszt dzierżawy terminala (zł) 66,61 67,65 64,91 74,37

Koszt opłaty akceptanta (zł) 367,31 277,34 611,97 642,05

Koszty razem (zł) 433,91 345,00 676,88 716,42

Średni całkowity koszt na jedną 
transakcję kartą (zł) 1,79 1,90 1,79 1,88

Średni całkowity koszt na jeden złoty 
sprzedaży kartą (%) 2,15% 2,30% 1,95% 1,89%

Koszt opłaty akceptanta (%) 1,82% 1,85% 1,76% 1,70%

Koszt dzierżawy terminala (%) 0,33% 0,45% 0,19% 0,20%

Udział kosztu opłaty akceptanta 
w koszcie całkowitym (%) 84,65% 80,39% 90,41% 89,62%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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w sobie elementu kwotowego (w przekroju wielkości firmy odpowiednio: małe 
– 34, średnie – 43%, duże – 54%). Przy blendingu element kwotowy bywa 
często włączany do wartości procentowej. 

W wariancie I obliczono koszty wyłącznie dla dwóch pozycji kosztowych – 
kosztu dzierżawy terminala (koszt stały) oraz kosztu opłaty akceptanta (kosztu 
zmiennego). Koszt autoryzacji jest nieistotny, ponieważ terminal płatniczy wyko-
rzystuje stałe łącze internetowe. Średni całkowity koszt na jedną transakcję dla 
reprezentatywnego przedsiębiorcy wyniósł 1,79 zł, czyli 2,15% obrotu. Opłata 
akceptanta stanowi 84,65% wszystkich ponoszonych kosztów. Każda kolejna 
transakcja dokonana kartą płatniczą skutkuje poniesieniem kosztu krańcowego 
na poziomie 1,82% wartości transakcji.

W wariancie II ujęto koszty połączeń autoryzacyjnych w  przypadku, gdy 
terminal płatniczy łączy się przez zwykłą linię telefoniczną (wdzwanianie, dial-
up). Przedsiębiorca ponosi wówczas koszt zgodny z taryfikatorem obsługującego 
go operatora telekomunikacyjnego. W przykładzie posłużono się popularną 
taryfą rynkową, każdorazowo 0,29 zł netto za impuls (koszt jednej autoryzacji 
płatności). Pozostałe zmienne jak w wariancie I.

Tabela 53. Kalkulacje kosztu kart płatniczych w wariancie II

Ogół firm Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
kartą z  fizyczną obecnością (zł) 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności 
kartą z  fizyczną obecnością 241,92 181,13 379,19 382,03

Koszt dzierżawy terminala (zł) 66,61 67,65 64,91 74,37

Koszt opłaty akceptanta (zł) 367,31 277,34 611,97 642,05

Koszt połączeń autoryzacyjnych (zł) 70,16 52,53 109,96 110,79

Koszty razem (zł) 504,07 397,52 786,84 827,21

Średni całkowity koszt na jedną 
transakcję kartą (zł) 2,08 2,19 2,08 2,17

Średni całkowity koszt na jeden złoty 
sprzedaży kartą (%) 2,50% 2,64% 2,26% 2,19%

Koszt opłaty akceptanta (%) 1,82% 1,85% 1,76% 1,70%

Koszt dzierżawy terminala (%) 0,33% 0,45% 0,19% 0,20%

Koszt połączeń autoryzacyjnych (%) 0,35% 0,35% 0,32% 0,29%

Udział kosztu opłaty akceptanta 
w koszcie całkowitym (%) 72,87% 69,77% 77,78% 77,62%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Powyższe kalkulacje wskazują, że koszt połączeń autoryzacyjnych może mieć 
znaczenie dla rachunku ekonomicznego przedsiębiorcy. Połączenie typu dial-up 
tworzy koszty, których można uniknąć, łącząc się z agentem rozliczeniowym przez 
stałe łącze internetowe lub GPRS. Obecnie instalowane terminale prawie wyłącz-
nie bazują na nowoczesnych kanałach komunikacji. Jednak na rynku wciąż jeszcze 
wiele punktów handlowo-usługowych używa terminali łączących się tradycyjnie za 
pośrednictwem linii telefonicznej. Warto wspomnieć, że koszt dzierżawy terminala 
GPRS (koszt opłaty za połączenia z  siecią komórkową – karta i pakiet GPRS) 
jest wyższy o ok. 20–40 zł w porównaniu z kosztem terminala komunikującego 
się poprzez własne stałe połączenie internetowe akceptanta. W  wariancie II 
konieczność ponoszenia kosztów połączeń autoryzacyjnych podraża o 0,35 punktu 
procentowego koszty akceptacji kart płatniczych reprezentatywnego przedsiębior-
cy. Terminal typu dial-up, o  ile w  ogóle, opłaca się mieć zainstalowany jedynie 
przy niskiej liczbie transakcji dokonywanych kartą w placówce. Z drugiej strony 
warto zauważyć, że koszt dzierżawy terminala w punktach o bardzo niskiej licz-
bie i wartości transakcji kartą może się stać dominującym składnikiem kosztów 
przedsiębiorcy związanych z  kartami płatniczymi, przewyższającym obciążenie 
z  tytułu transakcyjnych opłat akceptanta (zob. tab. 54). 

W małym punkcie handlowo-usługowym, w  którym większość transakcji 
odbywa się w gotówce, a płatności kartą generują obroty na poziomie 3000 zł

Tabela 54.  Kalkulacja kosztów w punkcie handlowo-usługowym o niskiej wartości 
i  liczbie transakcji kartą

Wartość sprzedaży 
kartą na miesiąc

Liczba płatności 
kartą na miesiąc

Średnia wartość 
transakcji

Dane transakcyjne punktu 
handlowo-usługowego 3 000 zł 60 50 zł

Koszt dzierżawy 
terminala na 

miesiąc 

Koszt dzierżawy 
terminala na jedną 

transakcję kartą

Koszt dzierżawy 
terminala 

w obrocie kartą
Dzierżawa terminala 67,65 zł 1,13 zł 2,25%

Stawka opłaty 
akceptanta

Koszt opłaty 
akceptanta na jedną 

transakcję kartą

Koszt opłaty 
transakcyjnej 

w miesiącu
Opłata akceptanta 1,85% 0,92 zł 55,35 zł

Koszt opłaty 
akceptanta 
i dzierżawy 
terminala 

Udział kosztu 
dzierżawy terminala 
w kosztach ogółem

Całkowity koszt 
kart w obrocie 

kartą

Koszty razem (na miesiąc) 123 zł 55% 4,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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miesięcznie, przy miesięcznym koszcie dzierżawy terminala na poziomie 67,65 zł 
(średnia dla małych firm) i  stawce opłaty akceptanta 1,85%, udział kosztu 
dzierżawy terminala w kosztach ogółem stanowi 55%, natomiast całkowity koszt 
kart w obrocie kartą wynosi 4,1%.

W wariancie III wzięto pod uwagę element kwotowy opłaty akceptanta. 
Opłata akceptanta przyjmuje wobec tego formułę: 

 α + β × s,  (4.1)

gdzie: 
α –  koszt zmienny na jedną transakcję kartą w  zł, element kwotowy opłaty 

akceptanta; 
β –  koszt zmienny na złoty obrotu kartą, element procentowy opłaty akceptanta; 
s – (średnia) wartość transakcji kartą; 
pozostałe zmienne jak w wariancie I.

Tabela 55. Kalkulacje kosztu kart płatniczych w wariancie III

Ogół firm Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
kartą z  fizyczną obecnością (zł) a 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności kartą 
z  fizyczną obecnością b 241,92 181,13 379,19 382,03

Opłata akceptanta – element kwotowy na 
transakcję (zł) α 0,19 0,21 0,15 0,08

Opłata akceptanta – element procentowy 
na transakcję β 1,82% 1,85% 1,76% 1,70%

Koszt dzierżawy terminala (zł) 66,61 67,65 64,91 74,37
Koszt opłaty akceptanta (zł) αb + βa 412,49 314,80 669,77 671,94
Koszty razem (zł) 479,10 382,46 734,67 746,31
Średni całkowity koszt na jedną transakcję 
kartą (zł) 1,98 2,11 1,94 1,95

Średni całkowity koszt na jeden złoty 
sprzedaży kartą (%) 2,37% 2,54% 2,11% 1,97%

Koszt opłaty akceptanta (%) 2,04% 2,09% 1,93% 1,78%
Koszt dzierżawy terminala (%) 0,33% 0,45% 0,19% 0,20%
Udział kosztu dzierżawy terminala 
w kosztach ogółem (%) 13,90% 17,69% 8,83% 9,97%

Udział kosztów elementu kwotowego 
w kosztach opłaty akceptanta (%) 10,95% 11,90% 8,63% 4,45%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.



194 ROZDZIAŁ 4

W wariancie III opłata akceptanta przybiera postać 0,19 zł + 1,82% × 
wartość transakcji. Wpływ elementu kwotowego jest tym bardziej niekorzyst-
ny dla rachunku ekonomicznego przedsiębiorcy, im niższa wartość transakcji 
płatniczej. Przykładowo, jeżeli w branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods, 
dobra szybko zbywalne) detalista ma marżę na papierosach 4%, a paczka kosz-
tuje 10 zł, to w sytuacji, gdy klient dokonuje płatności kartą, opłata akceptanta 
(0,37 zł) zabiera 93% zysku detalisty. Z tego powodu akceptanci, mimo wyraź-
nego zakazu w  umowach z  agentami rozliczeniowymi, nie chcą przyjmować 
płatności kartą w  niskich kwotach i  informują klientów o  braku możliwości 
płacenia kartą poniżej pewnego progu (zazwyczaj 10–20 zł). W wariancie III 
udział elementu kwotowego w kosztach opłaty akceptanta wynosi ok. 11% (na 
ogóle firm). Średni całkowity koszt na jeden złoty sprzedaży plasuje się na 
poziomie 2,37%, w tym opłata akceptanta 2,04%. Koszty ulegają zmniejszeniu 
wraz ze wzrostem wielkości firmy, co jest w  dużym stopniu efektem pono-
szenia przez większe firmy niższych kosztów opłat akceptanta o  charakterze 
transakcyjnym i  rozłożenia kosztów stałych (dzierżawy terminali) na wyższą 
liczbę transakcji. 

Warto nadmienić, że na decyzję przedsiębiorcy o  braku akceptacji płatno-
ści kartą poniżej pewnej kwoty może mieć też wpływ klauzula, którą zdarza 
się znaleźć w  umowach akceptantów z  agentami. Stanowi ona, że od jednej 
transakcji kartą minimalna opłata nie może być niższa niż 10–60 gr (poziom 
waha się w zależności od umowy i agenta). W umowach z taką klauzulą, mimo 
np. braku formalnie zapisanego elementu kwotowego jako składnika opłaty 
akceptanta, mamy faktyczny blending kwotowy, który zawyża koszt płatności 
kartą dla niskich kwotowo transakcji od wszystkich typów kart. Można ocenić, 
że taki blending kwotowy jest krzywdzący dla kart, dla których opłata inter-
change nie ma przypisanego elementu kwotowego. Należy jednak pamiętać, że 
tak zapisany blending kwotowy nawiązuje do kosztów procesowania transakcji. 
Techniczne koszty procesowania transakcji w dużym stopniu zależą od samego 
faktu przesyłania danych o  transakcji, a  nie od jej wartości (abstrahując od 
kosztów oszustw kartowych i gwarancji rozrachunku płatności). Jednak można 
by się zastanawiać, czy w  danym momencie, gdy już istnieje rozbudowana 
infrastruktura telekomunikacyjna, faktycznie generowany jest jakiś społeczny/
zasobowy koszt krańcowy kolejnej transakcji lub też czy jego poziom nie jest 
bliski zera.  

W wariancie IV ujęto wszystkie główne pozycje kosztów. Obliczenia oparto 
na deklaracji wysokości kosztów przedsiębiorców. Wysokości opłaty akceptan-
ta nie liczono jako różnicy pomiędzy zadeklarowanymi kosztami całkowity-
mi i  poszczególnymi kategoriami kosztów (dzierżawa terminala, połączenia 
autoryzacyjne, pozostałe koszty), lecz przyjęto w  wysokości zadeklarowanej 
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w  dedykowanych pytaniach odnoszących się do opłaty akceptanta (element 
procentowy i  kwotowy).

W wariancie IV średni całkowity koszt na jedną transakcję kartą oscyluje od 
2,41 zł w przypadku małej firmy do 2,03 zł w przypadku dużej firmy (średnio 
2,19 zł). Jest to koszt całkowity ponoszony na transakcję w średniej wysokości. 
Na obrót kartą koszt waha się od 2,90% w  przypadku małego przedsiębiorcy 
do 2,05% w przypadku dużego przedsiębiorcy (średnio 2,63%). Udział opłaty 
akceptanta w  całości kosztów wynosi przeciętnie prawie 71%. Po wliczeniu 
elementu kwotowego sama opłata akceptanta kształtuje się na poziomie od 
1,89% w przypadku małej firmy i maleje wraz ze wzrostem rozmiaru firmy (do 
1,71% obrotu kartowego w przypadku dużej firmy). Opłata akceptanta stano-
wi koszt zmienny. W elemencie procentowym jest to koszt zmienny zależny 

Tabela 56. Kalkulacja kosztu kart płatniczych w wariancie IV

Ogół firm Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
kartą z  fizyczną obecnością (zł) a 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności kartą 
z  fizyczną obecnością b 241,92 181,13 379,19 382,03

Opłata akceptanta – element kwotowy na 
transakcję (zł) α 0,19 0,21 0,15 0,08

Opłata akceptanta – element procentowy 
na transakcję β 1,82% 1,85% 1,76% 1,70%

Koszt dzierżawy terminala (zł) 66,61 67,65 64,91 74,37
Koszt połączeń autoryzacyjnych (zł) 30,33 30,45 25,58 22,22
Koszt pozostały/inny (zł) 57,06 52,99 74,68 31,12
Koszt opłaty akceptanta (zł)* 376,34 284,83 623,53 648,03
Koszty razem (zł) 530,35 435,93 788,69 775,73
Średni całkowity koszt na jedną 
transakcję kartą (zł) 2,19 2,41 2,08 2,03

Średni całkowity koszt na jeden złoty 
sprzedaży kartą (%) 2,63% 2,90% 2,27% 2,05%

Udział kosztu opłaty akceptanta 
w koszcie całkowitym (%) 70,96% 65,34% 79,06% 83,54%

Opłata akceptanta po ujęciu elementu 
kwotowego w % 1,86% 1,89% 1,79% 1,71%

*  Obliczono przy założeniu, że stawka kwotowa występuje w  20% transakcji (przyjęto poziom 
20% niezależnie od wielkości firmy), 0,2×α×b+β×a.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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od wartości transakcji, w  elemencie kwotowym jest to koszt zmienny zależ-
ny od liczby transakcji. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa w  wariancie IV 
są uśrednionym obrazem całego rynku (przebadanych sekcji PKD aktywnych 
w  sprzedaży produktów i  usług konsumentom). W przypadku różnych branż 
i  podmiotów różnej wielkości koszty mogą kształtować się odmiennie. Pewne 
pozycje mogą w ogóle nie występować, inne zaś być mniej lub bardziej wyeks-
ponowane i ciążyć w nieco innej proporcji na kosztach ogółem przedsiębiorcy 
(por. wyżej inne warianty).

4.4.  Porównanie kosztów niepieniężnych gotówki i  karty 
płatniczej

4.4.1. Porównanie kosztu czasu płatności gotówką i  kartą

Tabela 57. Koszt czasu płatności gotówką

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
gotówką (zł) 22 629,29 17 642,23 54 450,21 104 419,01

Średnia miesięczna liczba płatności 
gotówką 797,85 734,14 1135,84 1944,48

Czas jednej transakcji gotówką 
w  sekundach 29 29 29 29

Czas transakcji płatności gotówką na miesiąc 
w sekundach 23 137,58 21 290,10 32 939,36 56 389,89

Czas transakcji płatności gotówką na miesiąc 
w godzinach 64,27 59,14 91,50 156,64

Średnia godzinowa stawka kasjera, brutto 
dla pracodawcy (zł) 10,54 10,28 12,38 12,69

Średnia godzinowa stawka kierownika, 
brutto dla pracodawcy (zł) 16,32 15,80 19,87 21,17

Koszt transakcji płatności gotówką na 
miesiąc (zł)* 677,51 607,72 1132,69 1987,73

Średni koszt na jedną transakcję gotówką (zł) 0,85 0,83 1,00 1,02

Średni koszt na jeden złoty sprzedaży 
gotówką (%) 2,99% 3,44% 2,08% 1,90%

*  Koszt obliczony na podstawie iloczynu średniej godzinowej stawki kasjera i  czasu transakcji 
płatności gotówką na miesiąc w godzinach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Sprzedaż towaru wymaga akceptacji danej wybranej przez klienta formy 
płatności. Jest to warunek sine qua non procesu sprzedaży. Można czas płatności 
skracać, używając szybszych w  rozliczeniu instrumentów płatniczych. Z badań 
chronometrażowych przeprowadzonych w Polsce wynikało, że czas jednej trans-
akcji płatności gotówką wynosi 29 s (por. rozdz. 2, pkt 2.7). Płatność zwykłą 
kartą (niezbliżeniową, potwierdzaną PIN-em lub podpisem) trwa o  połowę 
dłużej (43 s). Czas trwania płatności kartą zbliżeniową i gotówką jest podobny. 
Jak pokazują wyniki badania, przedsiębiorcy w  przeważającej większości są 
zdania, że płatność gotówką jest szybsza nie tylko od zwykłej, stykowej karty 
płatniczej, lecz także od karty zbliżeniowej. 

Koszt płatności gotówką i  kartą w  środowisku POS jest w  pełni kosztem 
wewnętrznym, który wymaga poniesienia nakładu pracy kasjera. Można uznać, 
że jest to koszt w 100% zmienny w zależności od liczby transakcji. Przy powyż-
szych założeniach, średnio w 2011 r. w Polsce płatności gotówką konsumowały 
miesięcznie 64,3 godziny w jednym punkcie handlowo-usługowym (odpowiednio

Tabela 58. Koszt czasu płatności kartą

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności kartą 
z  fizyczną obecnością (zł) 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności kartą 
z  fizyczną obecnością 241,92 181,13 379,19 382,03

Czas jednej transakcji kartą w  sekundach 43 43 43 43

Czas transakcji płatności kartą na miesiąc 
w  sekundach 10 402,43 7 788,54 16 305,03 16 427,40

Czas transakcji płatności kartą na miesiąc 
w godzinach 28,90 21,63 45,29 45,63

Średnia godzinowa stawka kasjera,brutto dla 
pracodawcy (zł) 10,54 10,28 12,38 12,69

Średnia godzinowa stawka kierownika brutto 
dla pracodawcy (zł) 16,32 15,80 19,87 21,17

Koszt czasu transakcji płatności kartą na 
miesiąc (zł)* 304,60 222,32 560,68 579,06

Średni koszt na jedną transakcję kartą (zł) 1,26 1,23 1,48 1,52

Średni koszt na jeden złoty sprzedaży kartą 
(%) 1,51% 1,48% 1,61% 1,53%

*  Koszt obliczony na podstawie iloczynu średniej godzinowej stawki kasjera i  czasu transakcji 
płatności gotówką na miesiąc w godzinach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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59 h w małej firmie, 91 h w średniej firmie, 157 h w dużej firmie). Średni koszt 
na jedną transakcję wyniósł 0,85 zł (ogół firm), rosnąc wraz z wielkością firmy 
(od 0,83 zł w małym przedsiębiorstwie do 1,02 zł w dużym przedsiębiorstwie). 
Wahania są związane z różnymi stawkami wynagrodzenia kasjerów w przekroju 
wielkości firmy. Z kolei średni koszt w  procencie obrotu gotówką znalazł się 
na poziomie 3% (ogół firm), malejąc wraz z  wielkością firmy ze względu na 
wyższą średnią wartość transakcji gotówką (z 3,44% w  małym przedsiębior-
stwie do 1,90% w  dużym przedsiębiorstwie). Koszt czasu płatności jest stały 
względem obrotu, zatem każdy dodatkowy złoty obrotu oznacza niższy procent 
kosztu czasu transakcji gotówką w  obrocie gotówką (ceteris paribus, o  ile nie 
zmieni się liczba transakcji).

Średni koszt czasu na jedną transakcję kartą płatniczą w reprezentatywnym 
przedsiębiorstwie wyniósł w 2011 r. 1,26 zł. Im większe przedsiębiorstwo, tym 
koszt ten wyższy ze względu na rosnące wynagrodzenie kasjera. Koszt czasu 
płatności kartą nie jest zależny od wartości transakcji, podobnie jak koszt czasu 
gotówki. Jest wyłącznie zależny od liczby transakcji. Jedna płatność kartą trwa 
o 14 sekund dłużej od płatności gotówką. Jest tym samym zawsze mniej efek-
tywna czasowo. W reprezentatywnej dla populacji firmie każda płatność kartą 
zamiast gotówką to koszt wyższy o  41 gr. Różnice w  koszcie czasu płatności 
na jedną transakcję kartą i gotówką w przekroju wielkości firmy wynikają tylko 
z  różnic w  przyjętej godzinowej stawce kasjera. W świetle wyników badania 
w większych firmach kasjerzy zarabiają nieco więcej.

4.4.2. Porównanie kosztu czasu obsługi gotówki i  karty

Łączny średni miesięczny czas poświęcony obsłudze gotówki na zapleczu 
(back office cost) wynosił w  jednej placówce handlowo-usługowej 9,1 godziny. 
Czas ten ulega wydłużeniu, jeżeli firma jest większa (odpowiednio 8,5 godz. 
w małej firmie, 14,7 godz. w średniej firmie i 18 godz. w dużej firmie). Średnio 
jedna transakcja gotówką generowała koszt 15,3 gr, natomiast 1 złoty sprzedaży 
gotówką 0,54 gr. 

Z kosztem obsługi gotówki na zapleczu (back office cost) wiąże się koniecz-
ność jej dostarczenia do banku, o  ile firma korzysta z  jego usług w  zakresie 
wpłat i wypłat (wg deklaracji 22% polskich firm tego nie robi). Z badań wynika, 
że tylko 4% akceptantów wynajmowało zewnętrzną firmę (odsetek wzrasta 
w dużych firmach). Dlatego koszt transportu własnego w kalkulacjach kosztów 
niepieniężnych (wewnętrznych) powinien być dodany do kosztów obsługi gotów-
ki. Według szacunków, przy tak określonej liczbie wpłat i wypłat gotówki, mie-
sięcznie czas poświęcony w placówce na dojazdy do banku wynosił od 4,1 godz. 
w małej firmie, przez 4,7 godz. w średniej firmie, do 6,5 godz. w dużej firmie 
(średnio 4,2 godz.). Należy pamiętać, że ten czas rośnie wyłącznie na skutek
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Tabela 59.  Koszt czasu obsługi gotówki, weryfikacji błędów i  uzgadniania sald 
gotówkowych

Ogół firm Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
gotówką (zł) 22 629,29 17 642,23 54 450,21 104 419,01

Średnia miesięczna liczba płatności 
gotówką 797,85 734,14 1135,84 1944,48

Średni czas obsługi gotówki w punkcie 
na dzień (w min.) 15,29 14,36 23,82 27,87

Średni czas weryfikacji błędów 
i uzgadniania sald gotówkowych 
w punkcie na dzień (w min.)

8,23 7,50 14,58 19,47

Średni czas obsługi gotówki w punkcie 
na miesiąc (w godz.)* 6,6 6,2 10,3 12,1

Średni czas weryfikacji błędów 
i uzgadniania sald gotówkowych 
w punkcie na miesiąc (w godz.)*

3,6 3,2 6,3 8,4

Łączny średni miesięczny czas 
poświęcony obsłudze gotówki na 
zapleczu (w godz.)**

9,1 8,5 14,7 18,0

Średni miesięczny koszt obsługi 
gotówki w punkcie (zł)*** 81,34 74,27 150,95 183,96

Średni miesięczny koszt weryfikacji 
błędów i uzgadniania sald 
gotówkowych (zł)****

40,72 35,93 87,89 125,06

Łączny średni miesięczny koszt czynno-
ści obsługi gotówki na zapleczu (zł) 122,05 110,20 238,83 309,02

Średni koszt na jedną transakcję 
gotówką (zł) 0,153 0,150 0,210 0,159

Średni koszt na jeden złoty sprzedaży 
gotówką (%) 0,54% 0,62% 0,44% 0,30%

* Dla 26 dni pracujących w miesiącu, 
** Suma 100% czasu obsługi gotówki w punkcie i 70% czasu weryfikacji błędów i uzgadniania 

sald gotówkowych, ze względu na pokrycie części czynności i  chęć uniknięcia dublowania 
tego samego czasu, 

*** 70% czasu kwantyfikowano stawką godzinową kasjera, 30% czasu kwantyfikowano stawką 
godzinową kierownika, 

**** Kwantyfikowano stawką godzinową kierownika, ale 70% czasu weryfikacji błędów 
i  uzgadniania sald gotówkowych, reszta czasu mieści się w  innych czynnościach obsługi 
gotówki (por. adnotacja **).

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Tabela 60.  Koszt transportu własnego gotówki do banku (przy przyjętej liczbie 
wpłat i wypłat)

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Liczba wpłat gotówkowych do banku 
w miesiącu 6,73 6,41 9,11 12,23

Liczba wypłat gotówkowych do banku 
w miesiącu 4,05 4,03 4,16 4,70

Średni czas jednego kursu do banku razem 
z powrotem (w min.) 23,56 23,78 21,37 23,19

Średni czas łączny kursów do banku razem 
z powrotem na miesiąc (w godz.) 4,2 4,1 4,7 6,5

Średni koszt na jedną transakcję gotówką (zł) 0,0977 0,1017 0,1053 0,0938

Średni koszt na jeden złoty sprzedaży gotówką 
(%) 0,34% 0,42% 0,22% 0,17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

liczby kursów „do” lub „z” banku. Przy tak przyjętych założeniach pracownicy 
dużej firmy odwiedzali bank w celu wpłaty/wypłaty gotówki trochę częściej niż 
co drugi dzień, natomiast małej trochę częściej niż co trzeci. 

Łączny średni miesięczny czas poświęcony obsłudze kart płatniczych (back 
office cost) wynosił w jednej placówce handlowo-usługowej 5,8 godziny. Podob-
nie jak w przypadku gotówki, czas ten wydłuża się w większych firmach (odpo-
wiednio 5,5 godz. w małej firmie, 7,3 godz. w średniej firmie i 9,2 godz. w dużej 
firmie). Średni koszt czasu obsługi kart w  przeliczeniu na transakcję kartą 
kształtował się na poziomie 30 gr i  stanowi 0,36% obrotu kartą. 

Z kolei czas, gdy terminal nie działa, negatywnie wpływa na możliwość sprze-
daży kartą i może przełożyć się na niższe przychody przedsiębiorcy. Jak wynika 
z badania, czas ten to średnio 6,5 min na miesiąc w punkcie handlowo-usługowym. 
Niższe wartości tego czasu i  niższa średnia liczba incydentów braku realizacji 
płatności kartą po stronie większych przedsiębiorstw mogą być spowodowane 
pewną krzywizną odpowiedzi. O te pozycje, w przeciwieństwie do czasu obsługi 
terminala, pytano w kwestionariuszu w przeliczeniu na wszystkie punkty handlo-
wo-usługowe łącznie. Z badania wynikło, że firmy zatrudniające powyżej 50 pra-
cowników dysponują przeciętnie 6,5 punktami handlowo-usługowymi. Zatem 
respondenci mogli nie podawać odpowiednio zsumowanej wartości.

Na niskim poziomie ukształtowała się deklarowana średnia liczba incy-
dentów braku realizacji płatności kartą na miesiąc (średnio ok. 2) z  powodu 
braku ważności karty, nieuprawnionego użycia karty, awarii terminala czy braku 
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połączenia autoryzacyjnego. Można zatem wnioskować, że negatywny efekt 
zewnętrzny (negative externality) związany z brakiem możliwości płatności kartą 
w sytuacji niezawinionej przez konsumenta (awaria terminala, brak połączenia 
autoryzacyjnego) był niewielki. 

Tabela 61. Koszt czasu obsługi kart płatniczych (obsługa terminali i inne czynności)

Ogół firm Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średnia miesięczna wartość płatności 
kartą z  fizyczną obecnością (zł) 20 182,88 15 031,89 34 758,61 37 818,13

Średnia miesięczna liczba płatności 
kartą z  fizyczną obecnością 241,92 181,13 379,19 382,03

Średni czas poświęcony obsłudze 
jednego terminala na dzień (w min.) 12,34 11,51 15,83 15,27

Liczba terminali na punkt handlowo-
usługowy 1,05 1,07 1,04 1,38

Średni czas poświęcony obsłudze 
terminali na miesiąc (w godz.)* (a) 5,64 5,34 7,13 9,12

Średni czas poświęcony na kontakty 
z  serwisem i  z klientami w  sprawie 
reklamacji płatności kartą na miesiąc 
(w godz.) (b)

0,18 0,19 0,15 0,06

Łączny czas obsługi kart na miesiąc 
(w godz.) (a + b) 5,82 5,53 7,28 9,18

Średni czas, gdy terminal nie działa na 
miesiąc (w min.) 6,54 7,17 5,36 1,63

Średnia liczba incydentów braku 
realizacji płatności kartą na miesiąc 2,08 2,10 1,95 0,99

Koszt czasu obsługi terminali 
i  kontaktów z  serwisem na miesiąc 
(zł), (a + b) **

72,11 66,76 107,20 140,22

Średni koszt na jedną transakcję kartą 
(zł) 0,298 0,369 0,283 0,367

Średni koszt na jeden złoty sprzedaży 
kartą (%) 0,36% 0,44% 0,31% 0,37%

* Dla 26 dni pracujących w miesiącu.
** 70% czasu obsługi terminali kwantyfikowano stawką godzinową kasjera, 30% stawką godzinową 

kierownika, natomiast 100% czasu poświęconego na kontakty z  serwisem i  reklamacje 
kwantyfikowano stawką godzinową kierownika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Tabela 62. Porównanie kosztu czasu obsługi gotówki i  kart (back office)

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średni miesięczny czas poświęcony obsłudze gotówki na 
zapleczu (back office) razem z transportem do banku w godz. 13,4 12,6 19,5 24,5

Średni miesięczny czas poświęcony obsłudze kart 
płatniczych (back office) w godz. 5,8 5,5 7,3 9,2

Różnica w  czasie absolutnym w godz. 7,5 7,1 12,2 15,3
Średni koszt czasu obsługi karty na jedną transakcję 
kartą (zł) 0,30 0,37 0,28 0,37

Średni koszt czasu obsługi gotówki na jedną transakcję 
gotówką (zł) 0,25 0,25 0,32 0,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Porównując czas wszystkich czynności związanych z  obsługą gotówki (sor-
towanie, liczenie, pakowanie, weryfikacja błędów, transport itp.) i  czynności 
związanych z  obsługą kart (obsługa terminali, segregacja slipów, weryfikacja 
błędów, rozmowy z  serwisem i  klientami itp.) można dostrzec znaczną róż-
nicę w  czasie absolutnym na niekorzyść gotówki. Średnio obsługa gotówki, 
wg deklaracji przedsiębiorców, trwa o wiele dłużej (w skali miesiąca w jednym 
punkcie handlowo-usługowym średnio 7,5 godz. dłużej). Im większa firma, tym 
dłuższy absolutny czas zarówno obsługi gotówki, jak i kart płatniczych. Jednak 
po przeliczeniu na jedną transakcję kartą i  gotówką, relacja nie jest już tak 
niekorzystna dla gotówki – przeciwnie, gotówka wypada na ogóle firm – nieco 
taniej. Wynika to ze znacznie wyższej liczby transakcji gotówką niż kartą. 

Trzeba jednak podkreślić, że porównujemy koszty, które nie są tej samej 
natury, a  więc nie są do końca porównywalne. Koszty gotówki i  kart należy 
podzielić na stałe i zmienne w zależności od obrotu i  liczby transakcji. Koszty 
czasu płatności gotówką i kartą mają charakter zmienny w zależności od liczby 
transakcji. Skoro karta jest przeciętnie o  50% wolniejsza od gotówki (biorąc 
za podstawę czas płatności gotówką – wyniki zgodne nie tylko z  badaniami 
polskimi, lecz także z  badaniami EBC – Schmiedel i  in. 2012: 34), to będzie 
zawsze droższa od gotówki.

Natomiast inaczej trzeba rozważać efektywność gotówki i  kart płatniczych 
w kontekście czasu ich obsługi (z wyłączeniem czasu samej płatności). 

Transport gotówki w danym okresie (badanie w skali rocznej, przeciętna liczba 
kursów na miesiąc) należy traktować jako stały względem liczby i wartości transak-
cji gotówką. Natomiast natura kosztu obsługi gotówki na zapleczu punktu (liczenie, 
weryfikacja błędów) i natura kosztu obsługi kart (obsługa terminali, weryfikacja 
błędów) jest inna. W obu przypadkach mamy do czynienia ze stałymi elementami 
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(np. przeniesienie gotówki na zaplecze, włączanie/wyłączanie terminala), jednak są 
też elementy zmienne, z tą tylko różnicą, że w przypadku gotówki zależą one od 
wartości transakcji (więcej banknotów i monet), a w przypadku kart – od liczby 
transakcji (więcej slipów, rolek do terminala, ew. kłopotów z terminalem i auto-
ryzacją wymagających kontaktu z  serwisem). Dlatego funkcje kosztów gotówki 
i kart mogą być w tym przypadku traktowane jako różne. W badaniach zagranicz-
nych posługiwano się algorytmem α + β × s (gdzie α – koszt zmienny na jedną 
transakcję kartą/gotówką w  zł; β – koszt zmienny na złoty obrotu kartą/gotów-
ką; s – (średnia) wartość transakcji kartą). W tym przypadku podział na koszty 
stałe, zmienne w zależności od obrotu i transakcji zasadniczo wpływa na wnioski 
dotyczące efektywności wzmiankowanych instrumentów płatniczych w kontekście 
kosztów zasobów, czyli tzw. kosztu społecznego. Rozważane koszty są bowiem 
kosztami wewnętrznymi. Koszty konwoju zewnętrznego, wpłat i  wypłat gotówki 
w banku, czy koszty dzierżawy terminali i opłaty akceptanta w transakcjach kartą 
w rachunku kosztów społecznych nie mają żadnego znaczenia, ponieważ nettują 
się z przychodami banków i agentów rozliczeniowych.

Podejście do podziału kosztów czasu obsługi gotówki może być różne, ale 
zawiera punkty wspólne (por. Brits i Winder 2005; Bergman i  in. 2007; Pleij-
ster i  Ruis 2011). W przykładzie poniżej przyjęto, że koszt gotówki związany 
z  obsługą jest w  70% zmienny w  zależności od wartości transakcji, w  30% – 
stały, natomiast w  przypadku kart przyjęto, że koszt obsługi kart jest w  50% 
zmienny w zależności od liczby transakcji, a w 50% stały. Pamiętajmy, że koszt 
płatności gotówką i kartą jest w 100% zmienny w zależności od liczby transakcji. 

Tabela 63. Koszty wewnętrzne (czasowe) związane z  gotówką i  kartą

Ogół 
firm

Małe 
firmy

Średnie 
firmy

Duże 
firmy

Średni koszt zmienny czasu płatności gotówką (przy 
czasie transakcji 29 sekund) zł 0,85 0,83 1,00 1,02

Średni koszt zmienny czasu płatności kartą (przy czasie 
transakcji 43 sekundy) zł 1,26 1,23 1,48 1,52

Czas obsługi gotówki na zapleczu, średni koszt zmienny 
na złoty obrotu (zł) 0,0038 0,0044 0,0031 0,0021

Czas obsługi karty (back office) zł, średni koszt zmienny 
na transakcję kartą (zł) 0,15 0,18 0,14 0,18

Koszt krańcowy transakcji gotówką w średniej kwocie* (zł) 0,96 0,93 1,14 1,13

Koszt krańcowy transakcji kartą w średniej kwocie* (zł) 1,41 1,41 1,62 1,70

* Wg algorytmu α + β × s (gdzie α – koszt zmienny w zależności od liczby transakcji, β – koszt 
zmienny w  zależności od obrotu, s – średnia wartość transakcji).

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Koszt krańcowy transakcji gotówką w  średniej kwocie (28,4 zł) był niższy 
niż koszt krańcowy transakcji kartą (83,4 zł). Koszty krańcowe gotówki rosną 
wraz z wielkością firmy z powodu wyższej średniej transakcji płatności gotówką 
oraz wyższej stawki godzinowej, którą przeliczano czas transakcji. W przypad-
ku karty płatniczej wzrost kosztu krańcowego wraz z  wielkością firmy można 
tłumaczyć jedynie kwantyfikacją kosztu wyższą stawką godzinową, ponieważ 
koszt karty jest zmienny i w całości zależny od liczby transakcji.

Posługując się formułą kosztu krańcowego i  podstawiając wartości/kwoty 
transakcji można wyznaczyć punkty przełamania pomiędzy kosztem gotówki 
i  karty z punktu widzenia akceptantów. 
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Rysunek 49. Koszty wewnętrzne (czasowe) gotówki i karty płatniczej w zależności 
od kwoty transakcji z pespektywy akceptanta (ogół firm)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Kwota, powyżej której gotówka staje się droższa od karty płatniczej z punk-
tu widzenia akceptanta wynosi 148 zł. Przy wyższych kwotach koszt transakcji 
gotówką przekracza 1,41 zł. Obie funkcje mają postać liniową. Funkcja karty 
jest stała, natomiast funkcja gotówki jest rosnąca ze względu na dodatni para-
metr β, który również wyznacza jej nachylenie. Niezależnie od kwoty płatności 
koszt krańcowy karty jest taki sam, natomiast rośnie koszt krańcowy płatności 
gotówką, co wiąże się z przeliczaniem i obsługą większej ilości znaków pienięż-
nych przez przedsiębiorcę. Koszty zmienne generowane po stronie akceptanta 
mają charakter kosztów wewnętrznych i  społecznych. 
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Postać obu funkcji jest wrażliwa na dane wejściowe. Jeżeli przyjmie się 
inne kwantyfikatory kosztów lub wartości zmiennych, zmienią się koszty. Dłu-
gość trwania płatności gotówką i  kartą, przyjęte do przeliczeń, były mierzone 
w  sklepach spożywczych i  mimo że dotyczyły czasu od przygotowania instru-
mentu płatniczego do podania paragonu klientowi, statystycznie zdarzało się, 
że obejmowały w  części także część czasu obsługi klienta. Podstawiając czasy 
transakcji gotówką (22 sekundy) i  kartą (30 sekund) przyjęte w  badaniach 
Europejskiego Banku Centralnego (Schmiedel i in. 2012: 34), otrzymamy niższe 
wartości kosztu zmiennego zależnego od liczby transakcji. Takie podejście jest 
też uzasadnione ekstrapolacją czasu płatności gotówką i kartą na inne branże 
niż tylko spożywcza i  sektor FMCG (branża dóbr łatwo zbywalnych). 
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Rysunek 50. Koszty wewnętrzne (czasowe) gotówki i  kart w  zależności od kwoty 
transakcji przy krótszym czasie transakcji gotówką i kartą z perspektywy akceptanta 
(ogół firm)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Niezależnie od wartości transakcji koszt krańcowy płatności kartą w  tym 
przypadku znajduje się na poziomie 1,03 zł. Kwota przełamania pomiędzy 
gotówką i  kartą płatniczą wynosi 102 zł i  jest bliska średniej płatności kartą 
wg danych NBP. Oznacza to, że płatności gotówką poniżej 102 zł są tańsze 
od płatności kartą z  punktu widzenia wewnętrznych (społecznych) kosztów 
akceptanta, tj. biorąc pod uwagę kryterium kosztu krańcowego i dane wyłącznie 
jednego głównego interesariusza płatności – akceptantów. Ujęcie w kalkulacjach 
innych interesariuszy (banku centralnego, banków komercyjnych, konsumentów) 
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podwyższyłoby koszty i wpłynęło na kształt funkcji. Trudno orzec, czy i w jakim 
kierunku kwota progowa zostałaby także przesunięta. 

4.5. Koncepcja testu obojętności akceptanta

Test obojętności akceptanta (merchant indifference test, MIT) zwany również 
testem turysty (tourist test) lub testem nieponiesionego kosztu/kosztu, którego 
uniknięto (avoided-cost test) odnosi się do sytuacji, w której pytamy, czy sprze-
dawca odmówiłby klientowi możliwości zapłaty kartą, gdyby miał pewność, że 
jest to klient, który już nigdy do niego nie wróci i  w momencie płatności ma 
wystarczającą ilość gotówki w  kieszeni. Test zostaje zaliczony, gdy akcepta-
cja płatności kartą nie zwiększa kosztu operacyjnego akceptanta (związanego 
z  jego podstawową działalnością handlowo-usługową), czyli jest obojętna dla 
jego rachunku ekonomicznego (Rochet i Tirole 2007: 2). 

Analitycznie można test obojętności akceptanta zapisać następującym wzo-
rem (por. Leinonen 2011: 22): 

 Bm – Cm – MIFm0b = 0, (4.2)

gdzie:
B – korzyść, 
C – koszt, 
m (indeks górny) – oznacza akceptanta, 
MIFm0b –  poziom obojętności wielostronnej opłaty interchange (tzw. zero-level 

benefit). 

Według Rochet i Tirole’a (2007) poziom kosztów karty z punktu widzenia 
akceptanta (suma Cm i MIFm0b) nie powinien przekraczać kosztów związanych 
z alternatywnym instrumentem płatniczym (np. gotówką, która jest najbliższym 
substytutem i konkurentem karty). Czyli de facto korzyścią akceptanta z płatno-
ści kartą jest brak ponoszenia kosztów związanych z alternatywnym instrumen-
tem płatniczym. Test obojętności akceptanta prowadzi zatem do oszacowania 
poziomu kosztów, przy którym zrównają się koszty karty i gotówki (ew. innych 
konkurencyjnych metod płatności).

Wyjaśnienie i nazwa „test turysty” odnosi się do podejścia w duchu ekspery-
mentu badawczego. W praktyce nie przeprowadza się eksperymentu badawczego 
i nie bierze się pod uwagę turysty, jednorazowego klienta. Test turysty ma na 
celu wyeliminować negatywny efekt związany z tzw. business stealing i must-take 
cards, czyli sytuacją, w której akceptanci znajdują się w sytuacji dylematu więź-
nia. Jeżeli już akceptują karty, to nie zrezygnują z ich akceptacji, bo pogorszy-
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liby swoją sytuację względem konkurencyjnych punktów handlowo-usługowych. 
Dlatego tłumaczy się, że dopiero wtedy akceptanci byliby poza ograniczeniami 
wynikającymi z sytuacji dylematu więźnia, gdyby pojawił się turysta, który jest 
jednorazowym klientem z  wystarczającą ilością gotówki w  kieszeni. Najczę-
ściej w praktyce gospodarczej, w punktach handlowo-usługowych zakupów nie 
robią turyści, tylko stali klienci. Dlatego, żeby ustalić metodą MIT optymalny 
poziom opłaty interchange, porównuje się koszty operacyjne gotówki i  karty. 
Korzyść z użycia karty jest rozumiana jako uniknięcie kosztu gotówki. Koszty 
jednak są na tyle dokładnie liczone, że ujmują również korzyści – np. korzyść 
wynikającą z  szybkości transakcji kartą i gotówką. Szybsza forma jest korzyst-
niejsza. Korzyść ta była liczona w  niniejszym badaniu (gotówka okazała się 
korzystniejsza, ponieważ jej koszt związany z  krótszym czasem płatności był 
niższy niż karty). Były też ujmowane inne korzyści – np. korzyść, mierzona 
przez pryzmat kosztu, mniejszego zaangażowania czasowego w  obsługę karty 
niż gotówki (koszty back office). Z punktu widzenia 9 pozycji pieniężnych 
i 4 pozycji niepieniężnych gotówki i kart wzięto pod uwagę wszystkie możliwe 
korzyści, chociaż część z nich okazała się na tyle znikoma, że nie było podstaw 
włączenia ich do zgodnych z MIT rachunków finalnych, bazujących na repre-
zentatywnym akceptancie. Dotyczy to np. korzyści wynikającej z bezpieczeństwa 
metod płatności, mierzonej przez pryzmat kosztów oszustw i przestępstw zwią-
zanych z gotówką i kartami, które wg deklaracji przedsiębiorców (znajdujących 
jednocześnie potwierdzenie w  danych z  innych źródeł) w  przekroju całej ich 
populacji w Polsce okazały się niskie (por. rozdz. 4, pkt 4.1).

Test obojętności akceptanta został uznany przez Komisję Europejską jako 
najbardziej adekwatna metoda pomiaru, której zastosowanie pozwala na wyzna-
czenie optymalnego dla rynku poziomu opłaty akceptanta i  wielostronnej 
opłaty interchange na podstawie oszacowanych kosztów płatności akceptantów 
(por.  sprawa KE versus MasterCard 2007 i  sprawa KE versus Visa 2008). 

Przed ok. 2008 r. dominującą metodą obliczania wysokości opłaty interchange 
było podejście od strony podażowej – banków i organizacji płatniczych, w któ-
rym brano pod uwagę trzy kategorie kosztowe (por. Börestam i  Schmiedel 
2011: 32 oraz rozdz. 1, pkt 1.7):
• koszt procesowania transakcji (processing cost), 
• koszt gwarancji płatniczej (payment guarantee cost), 
• koszt finansowania (free funding costs).

Pojawiały się jednak wątpliwości, czy koszty te faktycznie uzasadniają sto-
sowanie opłaty interchange. Ponieważ czterostronny model kart płatniczych 
opiera się na założeniu, że powinny zostać zbilansowane koszty i korzyści strony 
popytowej rynku – konsumentów i akceptantów, uznanie zyskała metoda testu 
obojętności akceptanta.
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Komisja Europejska w swojej decyzji z 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustala-
nia transgranicznych i niektórych krajowych opłat interchange oraz naruszenia 
artykułu 101 Traktatu UE w  systemie płatności Visa (2010: zwłaszcza punk-
ty 57–68) wskazała, że zgodnie z  testem turysty opłaty interchange powinny 
być na takim poziomie, by średni poziom opłaty akceptanta nie przekraczał 
transakcyjnej korzyści, którą akceptanci czerpią, przyjmując płatności kartą. 
Przez taką transakcyjną korzyść rozumie się bezpośrednią korzyść z  przyjęcia 
płatności kartą, zamiast alternatywnym instrumentem płatniczym (w szczegól-
ności gotówką). Taka korzyść powinna zostać zmierzona i przeliczona na war-
tości pieniężne. Im niższe koszty związane z daną metodą płatności (np. czasu 
płatności przy kasie albo poziomu oszustw), tym wyższe są jej transakcyjne 
korzyści. W celu kalkulacji poziomu opłaty interchange zgodnej z  testem obo-
jętności akceptanta, opłaty systemowe organizacji płatniczych i  marżę agenta 
rozliczeniowego odejmuje się od opłaty akceptanta (OA). Podwyżka w marży 
agenta albo wzrost kosztów oszustw kartowych ponoszonych przez akceptan-
tów bezpośrednio lub za pośrednictwem OA powinna skutkować obniżeniem 
opłaty interchange wyznaczonej zgodnie z  testem turysty. Teoria ekonomiczna 
dowodzi, że opierający się na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, poziom 
opłaty interchange zgodny z  testem obojętności akceptanta (MIT) przynosi 
korzyści konsumentom. W takim zakresie, w jakim opłaty interchange są prze-
noszone przez wydawców kart na ich posiadaczy można się spodziewać, że 
posiadacze dokonują właściwych decyzji dotyczących wyboru metody płatności. 
Opłaty interchange zgodne z MIT pozwalają konsumentom (posiadaczom kart) 
przy wyborze metody płatności wziąć pod uwagę oszczędności kosztowe i inne 
korzyści akceptantów. W ten sposób poziom opłaty interchange zgodny z MIT 
można traktować jako ekonomicznie pożądany, ponieważ generuje korzyści dla 
akceptantów i konsumentów oraz prowadzi do promocji efektywnych kosztowo 
instrumentów płatniczych. Zapewniając, że cała populacja akceptantów jest 
obojętna na to, czy przyjmie płatność kartą, czy gotówką, stwarza się właściwe 
warunki konkurencji pomiędzy alternatywnymi metodami płatności, eliminuje 
się bowiem negatywny efekt związany z  tzw. business stealing, czyli niechęcią 
akceptantów do zaprzestania przyjmowania płatności kartą w  obawie przed 
utratą klientów na rzecz tych podmiotów, które tego nie uczynią. Opłata inter-
change, która jest powyżej poziomu zgodnego z MIT nie generuje korzyści, które 
zrekompensowałyby jej negatywny efekt antykonkurencyjny. Ponadto prowadzi 
do sytuacji, w  której korzyści nie są przekazywane akceptantom, a  następnie 
konsumentom (przy braku rozpowszechnionych rabatów przy płatności gotówką 
lub/i opłat dodatkowych przy płatności kartą). Zawyżone opłaty interchange 
sprawiają, że płatności kartą stają się droższe od gotówki dla akceptantów. 
Konsumenci zazwyczaj nie są świadomi kosztów karty i  gotówki po stronie 
akceptantów. W efekcie użycie kart zwiększa ukryte koszty, które faktycznie 
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ukrywane są w wyższych cenach detalicznych. Dlatego redukcja opłat interchange 
do poziomu zgodnego z  MIT przynosi korzyści akceptantom i  konsumentom 
(zarówno tym używającym, jak i  nieużywających kart). Na konkurencyjnym 
rynku detaliści przekazują konsumentom korzyści związane z niższymi opłatami 
interchange (KE 2010: punkty 57–68). 

Komisja Europejska w sprawach Visa (2008) i MasterCard (2007) dokonała 
uproszczonej kalkulacji wg MIT na podstawie danych zebranych w  studiach 
kosztowych banków centralnych Holandii (Brits i  Winder 2005; EIM 2007 – 
por. Pleijster i Ruis 2011), Belgii (Bank Belgii 2005) i Szwecji (Bergman i  in. 
2007). W pierwszym kroku zostały zdefiniowane koszty i korzyści z użycia karty 
i  gotówki dla akceptantów. W drugim kroku określono postać funkcji kosz-
towych dla poszczególnych instrumentów płatniczych. W parametrach funkcji 
zawarto odpowiednie koszty, które akceptant ponosi w  zależności od liczby 
i  wartości transakcji gotówką i  kartą. W trzecim kroku badawczym na pod-
stawie porównania funkcji kosztów gotówki i  kart określono wysokość opłaty 
interchange zgodnej z MIT.

Opierając się na wynikach kalkulacji wg danych z badań banków centralnych 
KE uznała zgodny z  MIT poziom 0,2% dla kart debetowych i  0,3% dla kart 
kredytowych w  transakcjach transgranicznych w systemach Visa i MasterCard 
(por. KE 2010; 2009).

W czerwcu 2013 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji KE (DG COMP) 
była na etapie zbierania danych w  paneuropejskim badaniu mającym na celu 
określić taki poziom opłaty interchange, przy którym akceptanci, czując się zmu-
szeni do akceptacji płatności kartą (sytuacja must-take cards), nie będą ponosili 
dodatkowych, nadmiernych kosztów (por. KE COMP/2012/03 i COMP/2012/04). 
Komisja Europejska stoi na stanowisku, że ustalenie poziomu opłaty interchange 
zgodnie z  testem turysty prowadzi do promocji wydajnych kosztowo instru-
mentów płatniczych. Opłaty interchange wliczane są przez sprzedawców w ceny 
towarów i obciążają wszystkich konsumentów, niezależenie od wybranej metody 
płatności. W efekcie klienci płacący gotówką subsydiują płacących kartą (Böre-
stam i Schmiedel 2011: 34). Klienci płacący kartami o niższych wewnętrznych 
opłatach interchange subsydiują z kolei klientów płacących droższymi, bardziej 
prestiżowymi kartami, często z  dowiązanym programem rabatowym. Ograni-
czenie maksymalnego poziomu opłaty interchange powinno przyczynić się do 
poszerzenia sieci akceptacji kart płatniczych, co byłoby dużą korzyścią dla konsu-
mentów. W efekcie mogą zostać zredukowane korzyści konsumentów związane 
z  programami rabatowymi, ponieważ banki mogą zmniejszyć ich atrakcyjność 
lub nawet je wycofać. Jednakże zmniejszenie tych korzyści powinno zostać 
z nawiązką zrekompensowane korzyścią wynikającą ze wzrostu liczby punktów 
akceptujących karty płatnicze (Börestam i Schmiedel 2011: 34). Wskazuje się, 
że opłaty interchange mogą być narzędziem wykorzystywania siły rynkowej przez 
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banki i  organizacje płatnicze, przez co następuje sztuczne zawyżenie kosztów 
kart płatniczych, to zaś budzi reakcję organów antymonopolowych (Verdier 
2009). Opisane zjawisko jest tym bardziej szkodliwe dla rynku, jeżeli wzrost 
opłat interchange nie prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa systemu kart płatni-
czych i wzrostu innowacyjności. Innym wątkiem, który jest mocno podkreślany 
w  literaturze i  dyskusjach na temat interchange, jest zagadnienie konkurencji 
między przedsiębiorcami. Jeżeli sprzedawca zdecyduje się akceptować karty 
w celu zwiększenia atrakcyjności swojej placówki dla klientów, to w późniejszym 
terminie nie rozważa zaprzestania ich akceptacji, nawet w obliczu konieczno-
ści ponoszenia coraz wyższych opłat kartowych, ponieważ obawia się utraty 
klientów na rzecz konkurencji (sytuacja must-take cards, Vickers 2005; Rochet 
i Tirole 2007). Dlatego opłata interchange, która jest ustalana poza rynkowym 
mechanizmem konkurencji i  niekomunikowana płatnikom – konsumentom, 
może mocno deformować rynek płatności i  sygnały cenowe kierujące konsu-
mentów ku wyborowi najbardziej wydajnej kosztowo formy płatności. Warto 
wspomnieć, że brakuje badań dotyczących szacunku kosztów instrumentów 
płatniczych, które pozwoliłyby na ustalenie optymalnej wysokości opłaty inter-
change (Börestam i  Schmiedel 2011: 18; Leinonen 2011: 12–13). Literatura 
przedmiotu ma głównie charakter teoretyczny.

Z zastosowaniem testu obojętności akceptanta na podstawie danych empi-
rycznych wiąże się szereg trudności, w  tym podejście do kosztów stałych 
i  zmiennych. Kalkulacje zgodne z  testem turysty powinny być raczej oparte 
na porównaniu kosztów zmiennych (i krańcowych) płatności kartą i  gotówką. 
Koszty stałe powinny być wówczas wyłączone z analizy jako irrelewantne. Brak 
ujmowania przy teście obojętności akceptanta kosztów stałych wynika z samej 
konstrukcji testu. Koszty stałe (zarówno karty, jak i gotówki) i  tak są w danej 
sytuacji płatniczej ponoszone przez akceptanta. Akceptant jest zmuszony do 
ponoszenia kosztów stałych związanych z gotówką, która jest prawnym środkiem 
płatniczym. Dlatego chęć przyjęcia przez niego płatności kartą lub gotówką 
wiąże się z poziomem ponoszonych przez niego kosztów zmiennych (zależnych 
od liczby i wartości transakcji). Jeżeli akceptant przyjmuje już płatności kartą 
i ma terminal płatniczy, to tak czy inaczej ponosi jego koszt. Jeżeli akceptant 
zawozi gotówkę do banku, to tak czy inaczej ponosi tego koszt (który w hory-
zoncie roku i przeciętnie na miesiąc ma charakter stały – por. rozdz. 4, pkt 4.1 
i  4.2. Zatem transakcyjne koszty (i korzyści) z  płatności gotówką i  kartą dla 
akceptanta związane są z kosztami zmiennymi. W praktyce podział na koszty 
stałe i  zmienne jest niejednoznaczny. Pojawia się trudność wyceny kosztów 
niepieniężnych gotówki i  kart płatniczych (głównie o  charakterze czasowym 
związanych z pracą ludzką). Jednak kwantyfikowanie tych kosztów jedną stawką 
wynagrodzenia oznacza takie samo traktowanie gotówki i karty. Można dyskuto-
wać, czy tzw. koszty wewnętrzne (własne firmy) powinny być stawiane na równi 
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z zewnętrznymi (czyli z uiszczanymi opłatami na rzecz innych podmiotów), skoro 
różny jest poziom internalizacji obu kategorii kosztów, jednak przy aplikacji 
testu obojętności akceptanta wydaje się to słusznym założeniem. Natomiast obli-
czając koszty instrumentów płatniczych trzeba pamiętać o trudności związanej 
z przejrzystością kosztów, o poczynionych założeniach, sposobach kwantyfikacji 
pozycji niepieniężnych i innych newralgicznych zmiennych. Kalkulacje kosztów 
metod płatności zawsze są pewną próbą szacunku rzeczywistych wartości kosz-
towych, które nie są jednorodne, lecz – mimo wielu podobieństw – różnią się 
w przekroju jednostek populacji (tu populacji przedsiębiorców). 

Kalkulacje zgodne z testem obojętności akceptanta, jak sama nazwa wska-
zuje, ujmują pozycje kosztowe wyłącznie akceptantów, nie zaś innych intere-
sariuszy płatności – np. banków komercyjnych i  organizacji płatniczych. Nie 
są one kalkulacją na podstawie kosztów społecznych wszystkich podmiotów 
łańcucha płatności17. Aplikując MIT, bierze się pod uwagę koszty wewnętrz-
ne (niepieniężne) akceptantów oraz koszty zewnętrzne (pieniężne) akceptan-
tów. Pożądane jest ujmowanie pozycji o charakterze zmiennym (w zależności 
od liczby i  wartości transakcji). W kolejnym punkcie, stosując test turysty 
w  warunkach polskich, spośród kosztów zewnętrznych (pieniężnych) akcep-
tanta wzięto wyłącznie pod uwagę opłatę akceptanta w  formule ad valorem, 
od której odjęto średnią rynkową stawkę opłaty interchange w Polsce. Ma ona 
bowiem nie być wejściowym parametrem obliczeń, ale główną zmienną wyni-
kową, o której poziomie – optymalnym w aktualnych warunkach polskich – się 
wnioskuje. Poziom optymalny z  jednej strony oznacza taki, który zrównuje 
odpowiednie koszty gotówki i  karty przy danej kwocie transakcji po stronie 
akceptanta, z drugiej zaś – poprzez mechanizm internalizacji oszczędności kosz-
towych akceptanta przez konsumenta (za pośrednictwem cen towarów i opłat  
posiadacza karty) służy temu ostatniemu. Poziom opłaty interchange zgodny 
z  testem turysty pozwala również zdynamizować rozwój sieci akceptacji kart 
płatniczych.

4.6.  Zastosowanie testu obojętności akceptanta w  warunkach 
polskich

Na podstawie wyników badania można zastosować test obojętności akcep-
tanta (MIT) do określenia optymalnej wysokości opłaty interchange w warun-
kach polskich. Test turysty stosuje się do kosztów zmiennych (por. wyjaśnienie 
w rozdz. 4, pkt 4.5). W celu uproszczenia pominięto wszystkie inne pieniężne 
koszty zmienne kart, ujmując wyłącznie transakcyjną opłatę akceptanta liczoną

17 Por. szersze objaśnienia kategorii kosztowych w rozdz. 3, pkt 3.1 oraz w zał. 1. Słowniczek 
terminologii kosztowej.
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y3= 0,64 + 0,0058x
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y1= 1,03 + 0,0182x

Adnotacja:  gotówka b (y3) – funkcja kosztu gotówki po dodaniu do kosztów gotówki wyrażonych 
w  funkcji gotówka a  (y2) kosztów czasu obsługi gotówki na zapleczu. 

Rysunek 51. Funkcje prywatnych kosztów krańcowych transakcji kartą i  gotówką 
akceptantów w zależności od kwoty płatności
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

w  formule ad valorem (1,82% średnia z  badania dla ogółu firm). Z kosztów 
zmiennych niepieniężnych kart wzięto pod uwagę czas płatności kartą i  50% 
czasu obsługi kart (po zsumowaniu daje to współczynnik α =  1,03). W przy-
padku gotówki przyjęto koszt zmienny wpłat/wypłat na poziomie 0,2% (stawka 
rynkowa), więcej niż średnio – jak wynika z deklaracji firm w badaniu – płacą 
one bankom oraz niepieniężny koszt czasu płatności gotówką (współczynnik 
α =  0,64). W wariancie b do kosztów gotówki dodano ponadto koszty czasu 
obsługi gotówki na zapleczu (70% kosztów całkowitych obsługi gotówki, współ-
czynnik β = 0,0038, razem 0,002 + 0,0038 = 0,0058). 

Porównując funkcje prywatnych kosztów krańcowych karty i gotówki z punk-
tu widzenia reprezentatywnego akceptanta możemy wyciągnąć wniosek, że 
jest między nimi duża dysproporcja, która na skutek wyższego parametru β 
w  przypadku karty szybko rośnie wraz z  kwotą transakcji. Notabene widać18, 
że zwłaszcza monotoniczna postać funkcji karty po ujęciu opłat zewnętrznych 

18 Por. w  rozdz. 4, pkt 4.4.2 postać funkcji krańcowych kosztów wewnętrznych gotówki 
i  kart z perspektywy akceptanta. 
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(opłaty akceptanta) jest zdecydowanie różna od niemonotonicznej postaci funk-
cji karty wg kosztu społecznego (zasobów), co może skłaniać do wniosku, że 
opłaty akceptanta (w tym interchange) mogłyby mieć postać stawek kwotowych, 
jeżeli miałyby być obliczane wg kosztów społecznych.

Wracając do aplikacji testu obojętności akceptanta, trzeba na pierwszym 
etapie określić, jaki procent opłaty akceptanta stanowi opłata interchange, 
a następnie odjąć ją od opłaty akceptanta (por. KE 2010: punkt 59). Z badań 
NBP wynika (Maciejewski 2012: 66), że w 2010 r. i przypuszczalnie porówny-
walnie w 2011 r. udział opłaty interchange w OA wynosił ok. 85%. 

Zatem marża agenta razem z  innymi opłatami (scheme fees), które go 
obciążają na rzecz organizacji płatniczych kształtuje się na poziomie 0,00273 
(0,0182 – 0,85% × 0,0182). 

W ten sposób otrzymujemy postać funkcji kosztu krańcowego karty w zależ-
ności od liczby i  wartości transakcji, którą wykorzystamy do bezpośredniego 
porównania z kosztem gotówki w  ramach testu obojętności akceptanta.

 ykarta = 1,03 + 0,0027x.

Aplikując test turysty, zadajemy pytanie o charakterze normatywnym: przy 
jakim poziomie opłaty interchange zrówna się koszt karty i  gotówki.

Mamy zatem dwie funkcje:
 ykarta = 1,03 + 0,0027x,
 ygotówka = 0,64 + 0,0058x.

W konsekwencji opłata interchange jako funkcja dwuskładnikowa (pierwszy 
składnik zależny od liczby transakcji, drugi składnik zależny od wartości trans-
akcji) przybierze następującą postać:

 IFdwuskładnikowa = ygotówka – ykarta = –0,39 + 0,0031x.

Punkt przecięcia między funkcjami ygotówka i  ykarta wypada przy wartości x 
równej 125,8 zł. Oznacza to, że dla każdej kwoty poniżej 125,8 zł wysokość 
opłaty interchange zgodnie z MIT będzie ujemna, natomiast dla każdej kwoty 
powyżej 125,8 zł wysokość opłaty interchange będzie dodatnia (doskonale widać 
to po kształcie funkcji IFdwuskładnikowa = –0,39 + 0,0031x).

Podstawiając pod argument funkcji x, średnie wartości transakcji gotówką 
i  kartą, otrzymujemy:

1. Średnia wartość transakcji kartą, 83,43 (zł).

 IF = –0,39 + 0,0031 × 83,43 = –0,13 (zł) → –0,13/83,43 = –0,16%.
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2. Średnia wartość transakcji gotówką, 28,36 (zł).

 IF = –0,39 + 0,0031 × 28,36 = –0,30 (zł) → –0,30/28,36 = –1,07%.

3. Prosta (nieważona) średnia przeciętnej kwoty transakcji kartą i  gotówką, 
55,90 (zł).

 IF = –0,39 + 0,0031 × 55,90 = –0,22 (zł) → –0,22/55,90 = –0,39%.
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Rysunek 52. Funkcje prywatnych kosztów krańcowych karty i gotówki oraz wyznaczona 
funkcja dwuskładnikowej opłaty interchange w zależności od kwoty płatności
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Przy niższych wartościach transakcji wyznaczony poziom opłaty interchange 
jest niższy. Im wartość transakcji wyższa i bliższa kwocie 125,8 zł, przy której 
zrównują się koszty krańcowe funkcji gotówki i karty wyestymowanych do celów 
aplikacji MIT, tym wyznaczony poziom opłaty interchange znajduje się bliżej 
zera. W konsekwencji zgodnie z  testem obojętności akceptanta, dopiero przy 
kwotach powyżej 125,8 zł uzasadnione staje się stosowanie opłaty interchange. 
To oznacza, że przy każdej średniej kwocie płatności (karty, gotówki, średniej 
między nimi) dopiero ujemny poziom opłaty interchange sprawia, że akceptant 
staje się ekonomicznie obojętny na wybór instrumentu płatniczego przez kon-
sumenta (wybór gotówka czy karta płatnicza).
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Jeżeli do kosztów zmiennych gotówki (zależnych od wartości) wliczymy 100% 
kosztów transportu wewnętrznego gotówki, które wcześniej zostały uznane za 
stałe, wówczas zmieni się postać funkcji gotówki (ygotówka = 0,64 + 0,0092x) 
i  w rezultacie postać dwuskładnikowej opłaty interchange (IFdwuskładnikowa = 
–0,39 + 0,0065x). Ta zmiana wpływa na obniżenie kwoty przełamania między 
funkcjami gotówki i  karty do 60 zł (rys. 53). 
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Rysunek 53. Modyfikacja dwuskładnikowej funkcji opłaty interchange (wariant I)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Podstawiając pod argument funkcji x, średnie wartości transakcji gotówką 
i  kartą, otrzymujemy:
1. Średnia wartość transakcji kartą, 83,43 (zł).

 IF = –0,39 + 0,0065 × 83,43 = 0,15 (zł) → 0,15/83,43 = 0,18%.

2. Średnia wartość transakcji gotówką, 28,36 (zł).

 IF = –0,39 + 0,0065 × 28,36 = –0,21 (zł) → –0,21/28,36 = –0,73%.

3. Prosta (nieważona) średnia przeciętnej kwoty transakcji kartą i  gotówką, 
55,90 (zł).

 IF = –0,39 + 0,0065 × 55,90 = –0,03 (zł) → –0,03/55,90 = –0,05%.
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Można wnioskować, że dodatnie poziomy opłaty interchange są uzasadnione 
obliczeniami zgodnymi z  MIT dopiero powyżej 60 zł. Przy kwocie średniej 
płatności kartą otrzymaną na podstawie deklaracji przedsiębiorców (83,43 zł) 
opłata interchange na poziomie 0,18% zrównywałaby koszty płatności kartą 
i gotówką. Natomiast przy kwocie średniej płatności gotówką (28,36 zł) opłata 
interchange na poziomie –0,73% wartości transakcji oznaczałaby, że akcep-
tant byłby indyferentny na wybór instrumentu płatniczego przez konsumenta 
(gotówka versus karta).

ygotówka = 0,64 + 0,0108x

ykarta = 1,18 + 0,0027x
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Rysunek 54. Modyfikacja dwuskładnikowej funkcji opłaty interchange (wariant II)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W kolejnym wariancie modyfikujemy postać funkcji gotówki i karty, traktu-
jąc nie tylko 100% kosztów transportu gotówki jako zmienne w zależności od 
wartości transakcji, ale dodatkowo traktując 100% kosztów obsługi typu back 
office gotówki i karty jako zmienne (100% kosztów back office karty – zmienne 
w zależności od liczby transakcji, 100% kosztów back office gotówki – zmienne 
w  zależności od wartości transakcji).

Otrzymujemy zatem funkcje karty i  gotówki postaci (rys. 54):

 ykarta = 1,18 + 0,0027x,
 ygotówka = 0,64 + 0,0108x.

Natomiast dwuskładnikowa postać funkcji opłaty interchange, jako różnica 
między funkcjami gotówki i  karty, będzie wyglądała następująco:

 IFdwuskładnikowa = –0,54 + 0,0081x.
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Wartość zrównania (break even) między funkcjami karty i gotówki znajduje 
się w tym wariancie na poziomie 67 zł. W stosunku do poprzedniego wariantu 
kwota rośnie ze względu na wzrost parametru α. Natomiast rośnie też para-
metr  β (do 0,0108 = 1,08%), odpowiedzialny za poziom nachylenia funkcji 
gotówki. W efekcie dla wyższych kwot, zgodnie z MIT, pojawia się uzasadnienie 
dla wyższych opłat interchange. 

Ponownie, podstawiając pod argument funkcji x średnie wartości transakcji 
gotówką i  kartą, otrzymujemy:
1. Średnia wartość transakcji kartą, 83,43 (zł).

 IF = –0,54 + 0,0081 × 83,43 = 0,14 (zł) → 0,14/83,43 = 0,16%.

2. Średnia wartość transakcji gotówką, 28,36 (zł).

 IF = –0,54 + 0,0081 × 28,36 = –0,31 (zł) → –0,31/28,36 = –1,09%.

3. Prosta (nieważona) średnia przeciętnej kwoty transakcji kartą i  gotówką, 
55,90 (zł).

 IF = –0,54 + 0,0081 × 55,90 = –0,09 (zł) → –0,09/55,90 = –0,16%.

W tym wariancie substytucja transakcji gotówkowych kartowymi w średniej 
kwocie płatności gotówką (28,36 zł) usprawiedliwiałaby stosowanie ujemnego 
interchange. Dopiero stawka –1,09% zrównałaby koszty gotówki i karty z punktu 
widzenia akceptanta. Z kolei transakcje w  kwocie 83,43 zł uzasadniałyby sto-
sowanie dodatniego interchange na poziomie 0,16%. W tym wariancie przy tej 
kwocie, transakcje kartą zgodnie z testem turysty z punktu widzenia akceptanta 
są bowiem tańsze od gotówkowych o 14 groszy.

Należy zwrócić uwagę, że wynik testu jest szacunkiem i powinien być trak-
towany jako indykatywny. Obliczenia są wrażliwe na zmiany parametrów α i β, 
a także na wysokość średniej wartości transakcji gotówką i kartą. Parametry α 
i β szacowano, biorąc pod uwagę obecne realia rynkowe w  Polsce, w  których 
gotówka ze względu na znacznie wyższą liczbę i wartość płatności podlega więk-
szemu efektowi skali. Zwiększenie liczby i wartości płatności kartą, a  zmniej-
szenie liczby i wartości płatności gotówką spowodowałoby poprawę (obniżenie) 
parametru α funkcji kosztu krańcowego karty, a  pogorszenie (podwyższenie) 
parametru β gotówki. Trzeba też pamiętać o  korzyści gotówki w  kontekście 
krótszego czasu trwania transakcji płatniczej, która ma dość duży wpływ na 
przeliczenia zgodne z MIT (i wcześniej na przeliczenia wg kosztu wewnętrzne-
go/społecznego ponoszonego przez akceptanta). Innym elementem kosztowym, 
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który decyduje o niskich kosztach gotówki z perspektywy akceptanta jest poziom 
pieniężnych kosztów zmiennych gotówki, czyli prowizja pobierana przez bank 
za wpłaty i wypłaty gotówki (relatywnie niska w Polsce). Z kolei od strony kart 
istotną pozycją kosztową o  charakterze pieniężnym/zewnętrznym jest marża 
agenta rozliczeniowego wraz z opłatami odprowadzanymi przez niego na rzecz 
organizacji płatniczych (jednak też relatywnie niska w Polsce).

Wyniki aplikacji testu obojętności akceptanta na podstawie danych z rynku 
polskiego, dokonanej w trzech scenariuszach, dowodzą, że akceptanci nie pozo-
stają ekonomicznie obojętni na opłatę interchange. Okazuje się, że akceptanci 
są grupą, na której głównie spoczywa bezpośredni ciężar finansowania obrotu 
kartowego w Polsce, w tym płacenia bankom i organizacjom płatniczym renty 
ekonomicznej, wydaje się nieuzasadnionej z punktu widzenia kosztów związa-
nych z obrotem kartowym. Obrót gotówkowy w Polsce podlega silnym efektom 
skali, które czynią go tanim w  wymiarze jednostkowych kosztów (unit costs) 
po stronie akceptantów. Inaczej wygląda sytuacja w  krajach, w  których obrót 
kartami jest bardziej rozwinięty (wyższa liczba i wartość transakcji kartą, inne 
średnie wartości transakcji kartą i gotówką). W takich krajach wyniki aplikacji 
testu obojętności akceptanta dadzą inne wartości progowe, zrównujące koszt 
gotówki i  karty płatniczej. Z analizy wypływa jednak uniwersalny wniosek, że 
potrzebne są bardziej przejrzyste modele biznesowe i nowe systemy płatności, 
które będą w stanie pokazać akceptantom i konsumentom swoją przewagę kosz-
tową wobec istniejących systemów i  poprzez naturalną presję wywrzeć wpływ 
zmieniający zasady działania istniejących systemów i  wysokość ukrytych opłat 
wewnętrznych. 

Modyfikując test obojętności akceptanta o potencjalne korzyści z płatności 
kartą dla przedsiębiorcy, można by się pokusić o podejście mikroekonomiczne, 
które w jakiś sposób odda lepszą pozycję konkurencyjną tych przedsiębiorców, 
którzy akceptują karty w  stosunku do tych przedsiębiorców, którzy ich nie 
akceptują. Komfort płatności kartą może skłonić konsumentów (chociaż nie 
musi) do wyższych wydatków, co będzie skutkować wyższą sprzedażą w grupie 
przedsiębiorców akceptujących karty. Gra wydaje się jednak grą o sumie zero-
wej w skali całej gospodarki, chyba że płatności kartą spowodują zmniejszenie 
stopy oszczędności (co akurat w  Polsce zdaniem autora nie jest pożądanym 
zjawiskiem). Dodatkowo do analizy można wprowadzić zmienną kredyt, która 
wiąże się głównie z płatnością kartą kredytową, chociaż poprzez np. gotówkowe 
kredyty konsumenckie charakteryzuje także gotówkę, a przez debet w rachunku 
również kartę debetową. Efekt mnożnikowy wynikający z finansowania długiem 
może dać impuls prowzrostowy w gospodarce, napędzając wydatki konsumen-
tów. Finansowanie długiem ma swoje wady i  zalety. Transformacja polskiego 
społeczeństwa na wzór amerykańskiego (w którym przeciętnie jeden Ameryka-
nin posiada 5 kart kredytowych w portfelu) niekoniecznie przyniosłaby dobre 
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rezultaty. Od kilku lat trwa w  polskich bankach proces czyszczenia portfeli 
kart kredytowych m.in. ze względu na jakość kredytów związanych z  kartami 
kredytowymi, które cechowała relatywnie niska spłacalność. Narastał problem 
złych długów, powodując realne straty po stronie sektora bankowego.

Podsumowując, na podstawie wyniku preferowanej obecnie metody określa-
nia wysokości opłat interchange, tj. testu obojętności akceptanta, można argu-
mentować, że stawki opłaty interchange w Polsce powinny być niskie (ok. 0,2% 
wartości transakcji), a nawet zerowe w zależności od analizowanej kwoty trans-
akcji. W niektórych wariantach kalkulacje dowiodły, że dopiero ujemne poziomy 
opłaty interchange zrównują koszt karty i  gotówki z  punktu widzenia akcep-
tanta. Należy też poczynić klika uwag odnośnie do opłaty interchange i opłaty 
akceptanta od transakcji bezgotówkowych w kontekście rozwoju rynku płatności 
bezgotówkowych w Polsce (uwagi w punktach poniżej).
1. Elastyczność cenowa polskich przedsiębiorców na wysokość opłaty akcep-

tanta wskazuje, że dopiero przy niskim poziomie opłaty interchange (poniżej 
0,25%) nastąpi wysoce dynamiczny wzrost sieci akceptacji kart płatniczych 
(ceteris paribus). Wzrost sieci byłby zauważalnie szybszy niż w obecnej sytu-
acji rynkowej również w  przypadku wyższych stawek interchange, ale nie 
byłby aż tak dynamiczny, jak przy stawkach poniżej 0,25%. W przypadku 
akceptantów, którzy już przyjmują płatności kartą, wydaje się z  kolei, że 
istnieje duże przyzwolenie na opłaty interchange w przedziale ok. 0,5–0,75% 
wartości transakcji. Taki poziom satysfakcjonowałby 76–82% populacji firm 
w  Polsce aktywnych w  sprzedaży dóbr i  usług w  segmencie detalicznym 
i  akceptujących obecnie płatności kartą (zob. rozdz. 2, pkt 2.6).

2. Zgodnie z  analizami danych przedsiębiorców na poziomie kosztów nie-
pieniężnych (społecznych) gotówki i  karty płatniczej wydaje się, że opłata 
akceptanta i opłata interchange powinny mieć postać stawki kwotowej, a nie 
procentowej. Byłoby to korzystne dla rachunku kosztów przedsiębiorców 
w  transakcjach o  wyższych kwotach, w  transakcjach o  niższych kwotach – 
przeciwnie.

3. Test obojętności akceptanta jest podejściem czysto popytowym, nie podażo-
wym. W niemodyfikowanej postaci odnosi się do kalkulacji kosztowej, korzyść 
jest rozumiana jako uniknięcie kosztu alternatywnego płatności innym instru-
mentem płatniczym. Niemniej w kosztach są też ujmowane pewne korzyści 
(np. czas trwania płatności, czas obsługi na zapleczu, instrument szybszy lub 
wymagający mniejszego zaangażowania czasowego w  obsłudze ma wyższą 
korzyść, która była kwantyfikowana w kategoriach pieniężnych).

4. Wykorzystanie teorii rynków dwustronnych zawsze prowadzi do defor-
macji sygnałów cenowych i  mechanizmów subsydiowania wewnętrznego. 
Nieuchronnie rodzi ryzyko windowania cen wewnętrznych, które nie są 
przedmiotem rynkowej gry popytowo-podażowej (i bankom, i organizacjom 
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płatniczym zależy na wysokich opłatach interchange). Wyłącznie przejrzyste 
opłaty transakcyjne w  duchu strategii cenowej opartej na kosztach (cost-
based pricing) w pełni eliminują negatywny efekt antykonkurencyjny.

5. W przypadku rynku sieciowego, jakim jest rynek instrumentów płatniczych, 
zastosowanie asymetrycznej strategii cenowej przynosi oczekiwany rezultat, 
jednak nie wolno abstrahować od granic elastyczności cenowej popytu akcep-
tantów. Dla konsumentów płacących kartą benefitem jest przede wszystkim 
możliwość dokonania zapłaty przy jej użyciu w jak najszerszej sieci punktów 
handlowo-usługowych. Programy rabatowe dowiązane do karty i zwrot war-
tości transakcji kartą (usługa moneyback) są ważne dla konsumentów, ale 
trzeba je rozpatrywać jako dodatek do funkcji płatniczej karty. Moneyback 
i  programy rabatowe, subsydiowane przez użytkowników tańszych instru-
mentów płatniczych, budzą kontrowersje. 

6. Płatności bezgotówkowe mają potencjał, by być tańsze od gotówkowych. 
Wymaga to jednak działania na znacznie niższych marżach przy generowaniu 
niższych kosztów. 

7. Akceptacja różnych instrumentów płatniczych (wieloplatformowość, multi-
homing) wpływa na wzrost satysfakcji klienta, który wybiera w  danym 
momencie preferowaną metodę płatności. Jest korzystna dla akceptantów, 
o  ile nie wiąże się z nadmiernymi kosztami.

8. Wysokie bariery wejścia na rynek instrumentów płatniczych i wysoce docho-
dowe modele prowizyjne tzw. czterostronnego systemu kartowego przy braku 
przejrzystości kosztów dla płatników (konsumentów) utrudniają konkurencję. 
Do niedawna innowacje były przeważnie tylko nakładkami na systemy Visa 
i MastercCard. Kolejny pośrednik dodawał swoją marżę, co czyniło system 
jeszcze droższym dla strony popytowej rynku19. Wydaje się, że obniżka stawek 
interchange w  Polsce i  groźba ich ustawowej regulacji wpływa pozytywnie 
na innowacje (zob. np. projekty banków PKO BP – IKO oraz Pekao – 
PeoPay), ponieważ podmioty na rynku płatności bezgotówkowych szukają 
alternatywnych źródeł dochodu.

9. Należy redukować czynniki ograniczające powstawanie faktycznej konku-
rencji (zmuszanie do przyjmowania płatności wszystkimi kartami – Honour-
All-Cards Rule, brak możliwości różnicowania cen instrumentów płatniczych 
– No-Discrimination Rule, przymusowe ujednolicanie opłaty – blending) oraz 
czynniki utrudniające łączenie marek – co-badging, transgraniczny acquiring 
i dostęp do systemów rozliczeń przez niebankowe instytucje płatnicze przy 
jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo systemu płatniczego.

19 Zob. np. w Polsce platforma MasterCard Mobile i podłączone do niej firmy typu mPay, 
SkyCash, uPaid rozliczające płatności w  saldo karty.
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4.7. Kalkulacje sumaryczne 

Warto dokonać przeliczeń sumarycznych i  porównawczych gotówki i  karty 
płatniczej. W badaniu akceptantów nie przeprowadzono podziału na kartę 
debetową i kredytową, ponieważ jedynym elementem różnicującym je kosztowo 
od strony przedsiębiorców mogłaby być wysokość opłaty akceptanta i  kore-
spondującej z nią opłaty interchange. Wszystkie pozostałe koszty z perspektywy 
akceptanta uznano za takie same (ewentualne drobne różnice mogłyby się 
pojawić w długości trwania transakcji kartą kredytową i debetową albo w nie-
których kosztach obsługi na zapleczu).

Z badania akceptantów można wyciągnąć wnioski dotyczące kosztów spo-
łecznych ponoszonych przez tę grupę podmiotów, natomiast nie można wnio-
skować o pełnych kosztach społecznych bez danych banku centralnego i banków 
komercyjnych (ew. konsumentów). Warto pamiętać, że budowa bezpiecznych 
bezgotówkowych instrumentów płatniczych i  infrastruktury płatniczej wymaga 
nakładów finansowych po stronie podmiotów dostarczających rozwiązania płat-
nicze i tworzących zaplecze techniczne, a w przypadku gotówki po stronie banku 
centralnego oraz producentów znaków pieniężnych (produkcja i zabezpieczenia 
banknotów i monet). Na koszty niepieniężne, czyli społeczne ponoszone przez 
akceptantów nie składają się pozycje o  charakterze infrastrukturalnym (jak 
ewentualnie w  przypadku podmiotów strony podażowej rynku), lecz pozycje 
kosztowe związane z czasem pracy osób zatrudnionych w firmie, który poświę-
cają one na obsługę instrumentów płatniczych (koszty typu front i back office). 
Koszty terminali płatniczych ponoszone przez akceptantów mają zazwyczaj 
wymiar kosztu pieniężnego zewnętrznego (miesięczna opłata za dzierżawę), 
natomiast koszty urządzeń do obsługi gotówki (liczarki, urządzenia służące do 
wykrywania fałszywych znaków pieniężnych, sejfy), które można by ująć w kosz-
tach wewnętrznych, czyli społecznych akceptantów przez pryzmat amortyzacji, 
okazały się – wg deklaracji przedsiębiorców – znikome (por. rozdz. 4, pkt 4.1). 

Koszt niepieniężny, czyli społeczny gotówki ponoszony przez akceptanta 
(bez włączania innych interesariuszy) w zależności od przyjętej długości trwania 
płatności gotówką wahał się od 0,89 zł (3,16% sprzedaży gotówką) do 1,10 zł 
(3,88%). 

Natomiast koszt niepieniężny, czyli społeczny karty ponoszony przez akcep-
tanta w  zależności od przyjętej długości trwania płatności kartą wahał się od 
1,18 zł (1,41% obrotu kartą) do 1,56 zł (1,87%). W tym koszcie gotówki i karty 
ujęto też wszystkie koszty o charakterze stałym i zmiennym obsługi transakcji 
(pełen back office).

Koszt pieniężny (tu w  pełni zewnętrzny, związany z  opłatami) gotówki 
z  punktu widzenia akceptanta wahał się od niecałych 3 do 6 gr (0,1–0,21% 
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wartości obrotu), przy czym pierwsza wartość jest bardziej zbliżona do dekla-
racji firm.

Natomiast koszt pieniężny karty z punktu widzenia akceptanta można przyjąć 
na poziomie wariantu IV – 2,19 zł na transakcję (2,63% obrotu). 

Średni całkowity koszt niepieniężny na transakcję, a  więc całkowity koszt 
społeczny na transakcję ponoszony przez przedsiębiorcę był wyższy dla karty 
niż gotówki (1,18 zł versus 0,89 zł). Natomiast w procencie obrotu karta była 
tańsza od gotówki (1,41% versus 3,16%). Różnica na korzyść karty w procen-
cie obrotu wynika m.in. z  różnicy między średnią wartością płatności kartą 
a  gotówką (karty – kilkukrotnie wyższa). 

Tabela 64.  Kalkulacja gotówka versus karta z  punktu widzenia akceptanta 
(jednostkowe koszty niepieniężne, pieniężne i  całkowite)

Gotówka Karta
średnia wartość płatności (zł) 28,4 83,4

a średni całkowity koszt niepieniężny na transakcję akceptanta (zł) 0,89 1,18

b średni całkowity koszt niepieniężny na złoty obrotu akceptanta 3,16% 1,41%

c średni całkowity koszt pieniężny na transakcję akceptanta (zł) 0,03 2,19

d średni całkowity koszt pieniężny na złoty obrotu akceptanta 0,10% 2,63%

a + c średni całkowity koszt na transakcję (zł) akceptanta 0,92 3,37

b + d średni całkowity koszt na złoty obrotu akceptanta 3,26% 4,04%

udział kosztu niepieniężnego w koszcie całkowitym akceptanta 96,94% 34,92%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Koszt całkowity zawiera w sobie koszty stałe. Dlatego każda kolejna trans-
akcja lub złoty obrotu będzie skutkować relatywnie niższymi wartościami kosztu 
całkowitego. Porównanie kosztów krańcowych gotówki i karty z punktu widze-
nia przedsiębiorcy zostało przedstawione powyżej w innych obliczeniach (zob. 
m.in. pkt 4.4.2 i  4.6).

Po dodaniu kosztów pieniężnych akceptanta do kosztów niepieniężnych 
akceptanta (będących jednocześnie społecznymi) konkurencyjność karty male-
je. Okazuje się ona droższa z  pespektywy akceptanta zarówno w  przeliczeniu 
na jedną płatność (3,37 zł versus 0,92 zł), jak i  w procencie obrotu (4,04% 
versus 3,26%).

Udział kosztu społecznego przedsiębiorcy w  całości kosztów prywatnych 
gotówki przedsiębiorcy (w tab. 64 oznaczony jako udział kosztu niepienięż-
nego w  koszcie całkowitym akceptanta) znalazł się na poziomie prawie 97%, 
a karty prawie 35%. 
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Otrzymane wartości można odnieść do wartości rocznego PKB w  cenach 
bieżących za 2011 r. (ok. 1 523 mld zł). W przypadku gotówki koszty społeczne 
ponoszone przez przedsiębiorców wyniosły ok. 11,1 mld zł (12,4 mld płatności 
× 0,89 zł), co po odniesieniu do rocznego PKB daje ok. 0,73% PKB. Po wli-
czeniu kosztów pieniężnych, koszty gotówki przedsiębiorców w relacji do PKB 
kształtują się na poziomie ok. 0,75% PKB.

W przypadku karty zadanie zrelatywizowania kosztu płatności do rocznego 
PKB jest trudniejsze, ponieważ liczba i wartość transakcji kartą po przejściu na 
poziom makro nie zbiega się z wartościami raportowanymi do NBP przez banki 
wydawców kart płatniczych20. Dlatego otrzymamy nieco inne wyniki w  zależ-
ności od tego, czy przeskalujemy koszty jednostkowe z badania liczbą, czy też 
wartością transakcji kartowych wg danych o  kartach NBP. Koszt społeczny 
karty ponoszony przez przedsiębiorców wyniósł zatem ok. 1,15–1,35 mld zł, 
a koszt pieniężny karty po stronie przedsiębiorców ok. 2,15–2,52 mld zł (niższa 
wartość bardziej prawdopodobna). Zatem w  relacji do PKB za 2011 r. koszt 
społeczny karty z  perspektywy przedsiębiorców stanowi od 0,076 do 0,089%, 
a koszt prywatny od 0,21 do 0,25%.

Jednym z  szacunków makroekonomicznych było obliczenie przychodów 
banków z  opłaty interchange w  porównaniu z  przychodami z  opłat za wpła-
ty i  wypłaty gotówki. Za rok 2011 banki zarobiły na opłatach interchange 
ok. 1,55  mld zł (za 2012 r. ponad 1,8 mld zł), a  na opłatach gotówkowych 
od przedsiębiorstw tylko kilkaset milionów zł (szacunkowo ok. 350 mln zł). 
Trzeba pamiętać, że przychody banku związane z  kartami są jeszcze wyż-
sze ze względu na wpływy z  szeroko rozumianych opłat posiadacza karty (za 
2011 r. szacunkowo ok. 1,0–1,5 mld zł). Można przypuszczać, że nominalnie 
banki zarabiają na obrocie gotówkowym dla firm (pomijając koszty mrożenia 
gotówki), jednak ich dochód, porównując do kart, jest stosunkowo niski (por. 
rozdz. 3, pkt 3.6.3). 

Kalkulacje kosztów gotówki i  kart płatniczych są szacunkiem opartym na 
wynikach badania (deklaracje przedsiębiorstw) przy określonych założeniach. 
Koszty liczono w  różnych wariantach. Część rodzajów kosztów (np. koszt 
oszustw związanych z  kartami i  gotówką) okazało się znikomych. Nie było 
więc podstaw do ich ujęcia w  rachunku kosztowym reprezentatywnej firmy 
(na ogóle firm). Natomiast należy mieć na względzie, że w  poszczególnych 
przypadkach niektóre pozycje, pominięte w kalkulacjach głównych, mogą mieć 
istotne znaczenie dla rachunku kosztowego firmy (kradzież gotówki, zwroty 
typu chargeback przy płatności kartą itp.).

 

20 Zob. wyjaśnienie powodów niedoszacowania w  rozdz. 4, pkt 4.3.
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Wartość szacunków kosztów społecznych płatności jest wrażliwa na:
• liczbę i wartość transakcji gotówką i  kartą,
• przyjęte założenia dotyczące kwantyfikacji pozycji kosztowych, w tym zasto-

sowany przelicznik kosztów czasu pracy.

Liczba i wartość transakcji gotówką w Polsce wymaga dalszych badań w celu 
potwierdzenia szacunków autora (por. rozdz. 2, pkt 2.2). 

Przy obliczaniu kosztów gotówki i karty płatniczej po stronie akceptantów 
użyto deklarowanych przez przedsiębiorców poziomów wynagrodzenia brut-
to pracodawcy. Oznacza to, że stawki uwzględniały obciążenia podatkowe 
i  pozapodatkowe koszty pracy ponoszone przez pracownika i  pracodawcę. 
Wysokość klina podatkowego w Polsce osiąga ok. 30%. W zagranicznych bada-
niach z  reguły posługiwano się stawkami nieco niższymi, najczęściej netto. 
Dlatego do celów porównawczych z  innymi badaniami można poziom kosz-
tów społecznych gotówki generowany po stronie przedsiębiorców pomniejszyć 
o ok. 20%. Otrzymamy wtedy szacunek kosztu społecznego gotówki po stronie 
tej grupy interesariuszy obiegu pieniężnego na poziomie ok. 8,9 mld zł za 
2011 r. (0,58%  PKB). 

Przyjmując proporcje z badania kosztów Europejskiego Banku Centralnego, 
w którym koszty społeczne akceptantów odpowiadały mniej więcej za 50% kosz-
tów społecznych ogółem, czyli po wliczeniu także banku centralnego i banków 
komercyjnych (Schmiedel i in. 2012; zob. rozdz. 3, pkt 3.2.2), otrzymujemy koszt 
gotówki w  Polsce na poziomie ok. 1,2% PKB w  2011 r. Relacja do PKB jest 
prawdopodobna, lecz stosunkowo wysoka, porównując do innych krajów, np. 
Węgier (ok. 1% za 2009 r.). Obliczenia mogą posłużyć za punkt odniesienia 
do bardziej dokładnych szacunków.

Jednocześnie należy zauważyć, że dzięki wysokiej liczbie transakcji, gotówkę 
cechowały silne efekty skali. Po przełożeniu na poziom jednej płatności kosz-
ty społeczne gotówki, już po ujęciu banków centralnych i  banków komercyj-
nych, mogły zatem być relatywnie niskie – 1,5 zł przy założonych szacunkach 
12,4 mld płatności gotówką w 2011 r. Z dużym prawdopodobieństwem można 
przypuszczać, że jednostkowe koszty społeczne karty były wyższe. Zważywszy, 
że większość kosztów społecznych kart generowanych jest po stronie banków 
komercyjnych, jednostkowe koszty społeczne karty mogły sięgać, ostrożnie sza-
cując, poziomu 2–3 zł w 2011 r. (a prawdopodobnie nawet więcej). Kierując się 
wnioskami badań zagranicznych, koszty społeczne kart kredytowych w  Polsce 
są wyższe niż kart debetowych. Koszty te wahają się w  zależności od kwoty 
transakcji w przypadku gotówki, lecz nie w przypadku karty. Dlatego jest pewna 
kwota, powyżej której gotówka staje się społecznie droższa od karty płatni-
czej, jeżeli nie kredytowej, to na pewno debetowej (biorąc pod uwagę jedynie 
akceptantów, kwotę tę obliczono w pkt 4.4 – 102 lub 148 zł).
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Efekty skali charakteryzują płatności elektroniczne w większym stopniu niż 
płatności gotówką. Dlatego należy spodziewać się, że wraz ze wzrostem liczby 
transakcji elektronicznych (np. kartą) będą malały ich całkowite jednostkowe 
koszty społeczne. Natomiast wraz ze spadkiem transakcji gotówką będą rosły 
jej całkowite jednostkowe koszty społeczne. W efekcie będzie spadać kwota 
transakcji, poniżej której gotówka jest społecznie tańsza od karty debetowej. 
Szacunki badań zagranicznych dowodzą jednak, że oszczędności, które można 
by zyskać na zastąpieniu transakcji gotówką transakcjami kartą debetową, byłyby 
dość niskie (ok. 0,02% PKB – por. Brits i Winder 2005; Quaden 2005; Turjan 
i  in. 2011), chyba żeby gotówka faktycznie została całkowicie lub w  bardzo 
dużym stopniu wyparta z  obiegu. Natomiast argumentami, które silniej prze-
mawiają za rozwijaniem płatności elektronicznych, w  tym kartowych, może 
być redukcja szarej strefy, postęp techniczny oraz postępująca informatyzacja 
i  elektronizacja gospodarki.

Z punktu widzenia konsumentów i akceptantów w Polsce obciążenia finan-
sowe, czyli ponoszone opłaty, związane z kartami płatniczymi, znacznie przekra-
czają te związane z gotówką. Zwłaszcza dysproporcja widoczna jest po stronie 
akceptantów. 

Bank centralny decyzją Zarządu i Rady ds. Systemu Płatniczego (posiedzenie 
Rady z  21 marca 2013 r.) podjął się przeprowadzenia kompleksowych badań 
kosztów w  Polsce, ujmujących wszystkich interesariuszy płatności. Powyższe 
szacunki, a także inne badania prowadzone przez autora mogą służyć za punkt 
odniesienia do badań banku centralnego, a w części badań akceptantów – mogą 
stanowić bazę danych źródłowych.



Zakończenie

Zagadnienie efektywności instrumentów płatniczych ma wymiar wieloaspek-
towy, który wymaga kompleksowego podejścia. W centrum tego zagadnienia 
zawsze znajduje się analiza kosztów i korzyści instrumentów płatniczych. Jed-
nak z  powodu braku przejrzystości kosztowej metod płatności, stosowanych 
konwencji cenowych w  duchu teorii rynków dwustronnych, a  także trudności 
w  kwantyfikacji różnych zmiennych, często z  natury subiektywnych, wnioski 
należy wyciągać z  rozwagą.

Postawione na wstępie cel główny i  cele cząstkowe zostały osiągnięte, teza 
dowiedziona. W monografii w  czterech rozdziałach przeanalizowano sytuację 
wszystkich głównych podmiotów z  cyklu płatności, odnosząc się do wyników 
badań zagranicznych, ale koncentrując na danych z rynku polskiego. Posłużono 
się teoriami ekonomicznymi i  koncepcjami kosztów stosowanymi na świecie 
i  przydatnymi do oceny efektywności instrumentów płatniczych. 

Badania konsumentów i  akceptantów w  Polsce, a  więc strony popytowej 
rynku, pokazały, dlaczego gotówka cieszy się dużą estymą. Wpływ na to mają 
niskie koszty pieniężne (czyli ponoszonych opłat) związane z  jej użytkowa-
niem i  pozytywna percepcja licznych cech gotówki (wygoda, szybkość użycia, 
bezpieczeństwo, anonimowość itp.). Trudno w świetle wyników badań zarzucić 
polskim konsumentom i przedsiębiorcom brak racjonalności. Zaobserwowane 
zjawisko nożyc dywergencji prowadzi jednak do wniosku, że część społeczeń-
stwa i  akceptantów chętnie posługuje się kartami płatniczymi, a  także jest 
otwarta na innowacje płatnicze. Świadczy o  tym stopień adaptacji technologii 
zbliżeniowej i deklaracje dotyczące używania i  akceptowania urządzeń mobil-
nych w płatnościach. Polska może znaleźć się w awangardzie rozwoju nowych 
metod płatności, cyfrowych portfeli i  handlu uniwersalnego, ale jednocześnie 
nie należy się spodziewać szybkiej eliminacji gotówki z obiegu. 

Wysoka dysproporcja kosztów akceptacji gotówki i  kart płatniczych jest 
główną przyczyną wąskiej sieci terminali płatniczych w Polsce i niesatysfakcjonu-
jącego tempa jej ekspansji. Stopień internalizacji kosztów niepieniężnych (czaso-
wych) okazał się znacznie niższy od stopnia internalizacji kosztów pieniężnych, 
co oznacza, że polscy przedsiębiorcy nie przypisują instrumentom płatniczym 
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kosztów czasu pracy personelu włożonego w  ich obsługę. Zdecydowaną więk-
szość kosztów polskich przedsiębiorców związanych z gotówką stanowią koszty 
niepieniężne, czyli wewnętrzne21, a  w przypadku kart płatniczych dominują 
koszty pieniężne, czyli zewnętrzne22, dlatego też gotówka pozostaje preferowa-
ną formą rozliczeń w płatnościach detalicznych. Tym bardziej, że cechuje się 
wyższą efektywnością w rozliczeniach w kasie, ponieważ statystycznie zgodnie 
z wynikami chronometrażu płatność kartą potwierdzaną PIN-em lub podpisem 
trwała o połowę dłużej od płatności gotówką. 

Ponadto analiza korzyści gotówki z punktu widzenia konsumentów prowadzi 
do wniosku, że ma ona wiele atrybutów niedostępnych kartom płatniczym, to 
jest: postrzegany status środka płatności bezpieczniejszego od wkładów ban-
kowych ze względu na wiarygodność banku centralnego jako emitenta, nama-
calność, łatwość użycia i  kontroli wydatków, anonimowość, natychmiastowy 
rozrachunek i  brak konieczności używania do rozliczeń infrastruktury elek-
tronicznej, powszechność akceptacji wynikającą ze statusu prawnego środka 
płatniczego, możliwość transferów międzykonsumenckich (płatności c2c, p2p).

W kartach płatniczych konsumenci cenią jednak benefity związane z pro-
gramami lojalnościowymi dającymi rabaty przy zakupach w wybranych sklepach 
i benefity związane ze zwrotem części wydanej kwoty (moneyback). Konsumenci 
korzystają z dostępu do środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym 
lub kredytu, który zwiększa ich zdolność płatniczą. Ponadto zwracają uwagę 
na brak kosztów transakcyjnych cechujących gotówkę, czyli konieczność udania 
się do bankomatu lub oddziału instytucji kredytowej w celu jej pozyskania.

Konsumenci nie są świadomi wszystkich kosztów gotówki. Z perspektywy 
banków komercyjnych gotówka jest zawsze deficytowym aktywem, które z jednej 
strony nie przynosi dochodów odsetkowych i kapitałowych, z drugiej zaś – wymaga 
fizycznej obsługi. Banki nie komunikują całości swoich kosztów za pośrednictwem 
prowizji pobieranych za transakcje gotówkowe w oddziałach i bankomatach.

Oszacowano, że w  Polsce za 2011 r. koszt społeczny gotówki, ujmujący 
akceptantów, banki komercyjne i  bank centralny, wyniósł nieco ponad 1% 
PKB (ok. 1,2%), ale w wymiarze jednostkowym (na transakcję płatniczą) ze 
względu na wysoką liczbę płatności gotówka była relatywnie tania, tańsza od 
karty płatniczej. Ta sytuacja może się powoli zmieniać. Silniejsze efekty skali 
towarzyszą płatnościom elektronicznym, dlatego wzrost płatności kartą spo-
woduje także zmniejszenie jej jednostkowych kosztów społecznych. Obniżeniu 
ulegnie również kwota, poniżej której gotówka jest społecznie tańszym od karty 
debetowej instrumentem płatniczym w Polsce.

21 Obsługa gotówki razem z własnym transportem do banku i czas płatności gotówką.
22 Zwłaszcza odprowadzane opłaty akceptanta ujmujące stawki interchange, ale też koszt 

dzierżawy terminali, inne opłaty na rzecz agenta rozliczeniowego i koszt połączeń auto-
ryzacyjnych.
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Ważne jest jednak takie stymulowanie rozwoju obrotu bezgotówkowego, 
żeby popularyzowały się instrumenty płatnicze, tanie nie tylko w ujęciu kosztów 
społecznych, lecz także z  perspektywy strony popytowej rynku – akceptantów 
i  konsumentów. Nie ma uzasadnienia dla występujących w  systemach Visa 
i  MasterCard opłat interchange od transakcji bezgotówkowych w  Polsce na 
poziomie najwyższym w Unii Europejskiej. Te opłaty w cenach towarów płacą 
finalnie konsumenci, mimo że ich ciężar spoczywa bezpośrednio na przedsię-
biorcach.

Na podstawie testu obojętności akceptanta, naukowej metody określania 
stawek opłaty interchange, preferowanej obecnie w  literaturze ekonomicznej 
i przez Komisję Europejską (również w prowadzonych postępowaniach antymo-
nopolowych przeciw organizacjom Visa i MasterCard) wyciągnięto wniosek, że 
stawki interchange powinny być w Polsce niskie (do ok. 0,2%), a nawet zerowe 
(w zależności od kwoty transakcji). 

Natomiast elastyczność cenowa przedsiębiorców na wysokość opłaty akcep-
tanta wskazuje, że dopiero przy niskim poziomie opłaty interchange nastąpiłby 
faktycznie wysoce dynamiczny rozwój sieci akceptacji kart płatniczych. Istnieje 
duża szansa, że terminale zostałyby wówczas zainstalowane w licznych punktach 
handlowo-usługowych, które dotąd nie przyjmowały płatności kartą. W ten 
sposób przełamana zostałaby główna bariera infrastrukturalna rozwoju obrotu 
bezgotówkowego w  Polsce. Trzeba zaznaczyć, że każda obniżka opłaty inter-
change będzie ceteris paribus działać pozytywnie na rozwój sieci akceptacji kart 
płatniczych i  zwiększać prawdopodobieństwo instalacji terminali płatniczych 
w nowych punktach handlowo-usługowych. 

Obniżki opłaty interchange mogłyby mieć także inne konsekwencje dla 
rynku. Z pewnością spadłaby rentowność biznesu kartowego w bankach (przed-
stawiona w monografii), ale w krótkim terminie. W dłuższym terminie rynek 
płatności bezgotówkowych mógłby się znacznie zwiększyć, rekompensując ban-
kom inicjalne ubytki dochodów bezwzględnych. Istnieje ryzyko, że w  przy-
padku redukcji opłat interchange podwyższone zostałyby opłaty posiadacza 
karty. Mogłyby jednak w  takiej sytuacji nastąpić podwyżki opłat związanych 
z  gotówką. Można przypuszczać, że rzeczywistość rynkowa zweryfikowałaby 
oba twierdzenia. Obniżki stawek interchange miałyby szansę doprowadzić do 
zwiększenia przejrzystości kosztowej instrumentów płatniczych, czyli zmiany 
pozytywnej.

Aplikacja testu turysty do danych pierwotnych wg wiedzy autora została 
przeprowadzona po raz pierwszy na świecie. Pod koniec 2013 r. należy się 
spodziewać publikacji przez Komisję Europejską wyników badania paneuro-
pejskiego z  zastosowaniem tej metody.

W Polsce aktualnie prowadzony proces zmian legislacyjnych ma się zakoń-
czyć ustawową regulacją opłat interchange. Prawdopodobnie od 1 stycznia, 
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a  efektywnie od 1 lipca 2014 r., maksymalna stawka będzie wynosić 0,5% 
wartości transakcji (w 2012 r. średnia ważona opłat wynosiła 1,55%). 

Paradoksalnie już sama groźba obniżek opłaty interchange dała impuls pro-
konkurencyjny, ponieważ dwa największe banki w Polsce, PKO BP i Pekao S.A., 
zdecydowały się zacząć rozwijać swoje własne mobilne instrumenty płatnicze 
(odpowiednio IKO i PeoPay), ale ze znacznie niższymi opłatami wewnętrznymi 
od obecnie obowiązujących na rynku w  systemach Visa i MasterCard.

Wydaje się, że najważniejszym celem działań związanych z poprawą szeroko 
rozumianej efektywności detalicznego systemu płatniczego w  Polsce powin-
no być pobudzanie konkurencji na rynku instrumentów płatniczych poprzez 
redukowanie barier popytowo-podażowych i tworzenie takich warunków, które 
sprzyjałyby pojawianiu się innowacji na szeroką skalę. Przez takie innowacje 
należy rozumieć rozwiązania o  przejrzystym modelu biznesowym faktycznie 
równoważącym interesy różnych uczestników, zaawansowane technologicznie, 
o niskich kosztach, i  jednocześnie cechujące się walorami niwelującymi zalety 
już rozpowszechnionych metod płatności, czyli przede wszystkim gotówki.

Opłata interchange w duchu teorii rynków dwustronnych jest mechanizmem 
równoważenia kosztów po stronie podażowej rynku między wydawcami instru-
mentu a  agentami rozliczeniowymi. Jej eliminacja wiązałaby się zapewne ze 
zmianą paradygmatu rynkowego w płatnościach. Być może pojawiłyby się opłaty 
transakcyjne bezpośrednio pobierane od konsumentów, umożliwiając konku-
rencję cenową między instrumentami płatniczymi. 

Obecne regulacje prawne w  Europie (dyrektywa o  usługach płatniczych 
i  druga dyrektywa o  pieniądzu elektronicznym) stwarzają możliwości rozwi-
jania biznesu płatniczego w  nowych formach prawnych – instytucji płatniczej 
lub instytucji pieniądza elektronicznego (ipe), dla których wymogi kapitałowe 
(i równocześnie możliwości inwestycyjne) są znacznie niższe niż dla tradycyjnych 
dostawców usług płatniczych – banków. Barierą systemową jest duża zależ-
ność instytucji płatniczych i  ipe od banków, ponieważ aktualnie nie mają one 
przyznawanego przez bank centralny NRB, nie posiadają rachunków w banku 
centralnym, a  dostęp do systemów wysokokwotowych jest dla nich możliwy 
na zasadzie uczestnika pośredniego lub klienta banku komercyjnego. Dlatego 
daleko jest jeszcze do faktycznego zrównania pozycji banków i nowych dostaw-
ców usług płatniczych.

Jedną z poważniejszych barier systemowych w rozwoju płatności mobilnych 
inicjowanych za pośrednictwem cyfrowych portfeli funkcjonujących w chmurze 
jest tzw. problem źródła pieniądza, czyli dostępu do płynności zgromadzo-
nej na rachunkach bankowych w  trybie uznaniowym lub obciążeniowym poza 
schematami płatniczymi międzynarodowych organizacji płatności kartowych. 
Model elektronicznej portmonetki się nie sprawdza, natomiast ze zrozumiałych 
względów banki nie są chętne do przyznania takiego dostępu do rachunku ban-
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kowego stronom trzecim, nawet działającym w imieniu klienta i za jego zgodą. 
Być może same jednak będą skłonne wypracować standardy, które pozwolą 
na integrację ich własnych rozwiązań bankowości mobilnej. Wydaje się, że 
w  tym kierunku zaczyna zmierzać polski sektor bankowy. W lipcu 2013 r. 
zostało zawarte porozumienie o strategicznej współpracy pomiędzy sześcioma 
dużymi bankami (Alior, Millennium, BZ WBK, mBank, ING, PKO BP), które 
chcą stworzyć wspólny standard płatności mobilnych, wg zapowiedzi otwarty 
na wszystkich dostawców usług płatniczych. Zmiany wymusi również rozwój 
handlu uniwersalnego łączącego środowisko płatności w  fizycznych punktach 
handlowo-usługowych i na odległość oraz presja pozabankowych podmiotów, 
które będą chciały zagospodarować rynek płatności bezgotówkowych. W roli 
konkurentów już obecnie występują operatorzy GSM i  takie korporacje, jak 
PayPal, Google, czy Amazon. 

Interesariuszem, który może doprowadzić do dezintermediacji na rynku 
płatności są też akceptanci23. Akceptanci są naturalnie predestynowani do roli 
spiritus movens ze względu na swój bezpośredni kontakt z konsumentami. Płat-
ności pełnią funkcję służebną wobec handlu. 

Niezależnie od tego, kto okaże się podmiotem dominującym w nowym eko-
systemie płatności, z punktu widzenia zarządzającego niezbędne jest umiejętne 
godzenie rozbieżnych interesów podmiotów. W biznesie sieciowym, jakim jest 
branża płatnicza, nie da się budować nowego systemu płatności bez tworzenia 
szerokiej platformy współpracy. 

W Polsce istnieją dobre warunki do podejmowania nowych inicjatyw, które 
mają szanse osiągnąć masę krytyczną. Z jednej strony potencjał tkwi w części 
społeczeństwa i grupie akceptantów otwartych na innowacje płatnicze, z dru-
giej zaś – w konsumentach, którzy dotąd preferowali gotówkę. Jeżeli w odpo-
wiedni sposób zaoferuje im się nowy mobilny instrument płatniczy albo nawet 
w pierwszej fazie tradycyjny plastikowy nośnik (w co-badgu z  systemem Visa 
lub MasterCard na jednej karcie), być może uda się rozwinąć konkurencyj-
ny system płatności, który nie dość że aktualnie wywrze pozytywną presję na 
czterostronnych systemach płatności organizacji międzynarodowych, to może 
dodatkowo wykreować nową jakość w płatnościach i handlu, dzięki której będzie 
też możliwa ekspansja międzynarodowa.

Powyższe wnioski są ważne zarówno z punktu widzenia zarządzania projek-
tem nowego systemu płatności (zarządzanie na poziomie mikro), jak i z punktu 
widzenia programowania obrotu bezgotówkowego (zarządzanie na poziomie 
makro). 

23 Zob. np. inicjatywa sieci handlowych MCX w USA.



Załącznik 1  
Słowniczek terminologii kosztowej do rozdziału 4

(do kalkulacji kosztów akceptacji gotówki i  kart płatniczych)

koszt całkowity – suma kosztów stałych i  zmiennych
koszt stały – koszt, który nie zmienia się w  zadanym okresie
koszt zmienny – koszt, który zmienia się w  zadanym okresie w  zależności od 

jakiegoś parametru, np. koszt zmienny w zależności od wartości transakcji, 
koszt zmienny w  zależności od liczby transakcji

koszt jednostkowy – koszt na jedną transakcję płatniczą, koszt na jeden złoty 
obrotu (można liczyć koszt jednostkowy całkowity, koszt jednostkowy 
zmienny, koszt jednostkowy stały)

koszt krańcowy (marginalny) – dodatkowy koszt, który jest ponoszony w związku 
ze zmianą liczby transakcji o  jednostkę albo zmianą wartości transakcji 
o  jednostkę 

koszt krańcowy liczony wg algorytmu α + β × s (gdzie α – koszt zmienny 
na jedną transakcję kartą/gotówką w zł, β – koszt zmienny na złoty obrotu 
kartą/gotówką, s – (średnia) wartość transakcji kartą/gotówką) – dodatkowy 
koszt, który pojawia się w momencie dokonania transakcji w kwocie s

koszt pieniężny – koszt, który jest związany z wydatkiem pieniężnym na rzecz 
podmiotu zewnętrznego, ew. stratą materialną (np. kradzież, oszustwo), 
kosztem alternatywnym (np. utraconych odsetek) lub kosztem amortyzacji, 
koszt pieniężny ma charakter kasowy lub memoriałowy

koszt niepieniężny – koszt czasowy, koszt związany z czasem pracy osób zatrud-
nionych w  firmie

koszt wewnętrzny – koszt, który jest ponoszony w związku z konsumpcją zasobów 
własnych firmy, zazwyczaj ma charakter czasowy, ewentualnie może mieć 
charakter amortyzacyjny (memoriałowy) lub charakter kosztu alternatywnego

koszt zewnętrzny – koszt związany z  opłatami na rzecz podmiotów trzecich 
(koszt typu kasowego).

koszt prywatny – jakikolwiek koszt zewnętrzny lub wewnętrzny ponoszony 
przez firmę
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koszt społeczny (zasobowy) – koszt wewnętrzny, często o  charakterze niepie-
niężnym (czasowym), generowany po stronie każdego interesariusza – banku 
centralnego, banków komercyjnych, konsumentów i  akceptantów; na pod-
stawie danych pierwotnych został obliczony dla akceptantów, a  w  podsu-
mowaniu rozdziału oszacowany dla akceptantów, banków komercyjnych 
i banku centralnego w Polsce (po odniesieniu do średnich proporcji kosztów 
społecznych przypadających na każdego interesariusza w badaniu Europej-
skiego Banku Centralnego)
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