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Rozwój metod płatności w Polsce 
w środowisku online

Źródło: NBP, PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim, Warszawa, listopad 2020, s. 40



W pandemii

Źródło: Diemko J. Poland – a complete overview of payments and ecommerce trends and figures, Paypers, 25 maja 2021 r.

Q2 2020 TRN mln VAL mld PLN TRN % VAL %

KARTY 35 5 18% 17%

PBL 85 15 44% 52%

BLIK 74 9 38% 31%

RAZEM 194 29 100% 100%

Poland – a complete overview of payments and ecommerce trends and figures


Rosną karty, rośnie BLIK (ale jak!)



Struktura rodzajów transakcji w systemie BLIK

płatności w 
internecie ; 

73,2%

płatności P2P; 
11,5%

wpłaty i 
wypłaty w 

bankomacie; 
5,8%

płatności w 
terminalu; 9,4%

inne (cash back, cash 
advance); 0,1%

II półrocze 2020 r.

Źródło: dane PSP/BLIK

Wpływ na użycie Express Elixir
(vs BlueCash)



Polski e-commerce i czynniki sukcesu 
metod płatności z perspektywy akceptanta 

✓ boom e-commerce (trend + efekt pandemii)

✓ konsolidacja na rynku operatorów płatności elektronicznych

✓ czynniki sukcesu metod płatności:

– zasięg

– konwersja 

– koszt



Otoczenie prawne UE

✓ Druga dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2)

✓ Pakiet cyfrowych finansów (24 września 2020 r.)

– Strategia cyfrowych finansów

– Strategia płatności detalicznych

– Kryptoaktywa (MiCA)

– Operacyjna odporność cyfrowa (DORA)

✓ Zielone finanse

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://ec.europa.eu/green-finances/index_pl.html


Strategia płatności detalicznych UE

Rozwiązania 
płatnicze

Rynki płatności

Infrastruktura 
płatnicza

Wymiar 
międzynarodowy

4 filary



Filar 1 Rozwiązania płatnicze

Źródło: Pereira C., European Commission (DG FISMA), A Retail Payments Strategy for the EU, DG FISMA Outreach event, 14 October 2020 



Filar 4 Infrastruktura płatnicza

Źródło: Pereira C., European Commission (DG FISMA), A Retail Payments Strategy for the EU, DG FISMA Outreach event, 14 October 2020 



SCT instant scheme (EPC)

Źródło: EPC,
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer

✓ płatność w kilka sekund (do 10 s.)

✓ 24/7/365

✓ limit trx 100 tys. EUR

✓ polecenie przelewu w EUR

✓ potencjalny zasięg 36 krajów 

✓ schemat opcjonalny

✓ aktualnie 70% wszystkich EU PSPs

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer


EMPSA (European Mobile Payment Systems Association)

Źródło: EMPSA, https://empsa.org/

https://empsa.org/


Innowacyjny „samochód” 
płatności natychmiastowych

samochód silnik droga kierowca



Paneuropejskie konsultacje rynku 
przez Komisję Europejską

dotyczące płatności natychmiastowych

✓ Ukierunkowane konsultacje dotyczące płatności natychmiastowych 
(do 2 czerwca 2021 r.)

✓ Konsultacje publiczne dotyczące płatności natychmiastowych 
(do 23 czerwca 2021 r.)

+
✓ Konsultacje EPC dotyczące schematu SEPA Request-To-Pay

(do 27 sierpnia 2021 r.)

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-instant-payments-targeted_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments/public-consultation_pl
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/news/public-consultation-possible-changes-sepa-request-pay-scheme-rulebook


Konsultacje KE nt. instant payments – ważne punkty

✓ płatności natychmiastowe mają się stać nowym standardem („new normal”)

✓ ergo płatności natychmiastowe nie są „premium service” (konsekwencja – te same opłaty co za 
zwykłe polecenie przelewu)

✓ usługa IBAN check (czy numer rachunku bankowego odbiorcy zgadza się z nazwą figurującą na 
koncie odbiorcy)

✓ powszechna akceptowalność w każdym środowisku (P2P, online, offline, adm. publiczna)

✓ prośba o płatność (request-to-pay)

✓ potrzebna jedna europejska norma kodu QR

✓ przydatne jedno rozpoznawalne logo 

✓ dodatkowe funkcje (zwrot?, chargeback?, rozliczenie zbiorcze dla akceptanta jako opcja)



SEPA Request-To-Pay (SRTP) by EPC



Apel do polskiego środowiska bankowego, 
KIR i niebankowych PSP

✓ Uczyńmy płatności natychmiastowe standardem w Polsce,
nie czekając na UE

– płatności natychmiastowe 24/7 zamiast płatności w sesjach

– Polska wzorem w UE i globalnie

– nie ma miejsca na slow finance w UE
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https://www.mdpi.com/journal/jrfm/special_issues/FinTech_Future_Finance

