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Redakcja cashless.pl już po raz drugi
przygotowała Panoramę polskich płatności.
Celem projektu jest pokazanie różnorodności
branży płatniczej w Polsce, tego jak wiele
działa w niej firm, czym się zajmują i jaką
popularnością cieszą się ich usługi wśród
klientów.
Raport z Panoramą polskich płatności to analiza rynku przygotowana na podstawie unikatowych danych
zbieranych przez cały rok przez serwis cashless.pl.
Znalazły się tu ekskluzywne informacje na temat:
liczby kart dodanych przez klientów do portfeli elektronicznych Apple Pay i Google Pay, liczby transakcji zrealizowanych za pośrednictwem tych usług, sieci
akceptacji dla mobilnych płatności za bilety komunikacji miejskiej czy parkowania w centrach miast.
W raporcie znajdziecie także wyniki plebiscytu Cashless Pay 2021, w którym czytelnicy wybrali najciekawsze rozwiązanie płatnicze oraz najciekawszą kartę płatniczą, które swoją premierę miały w minionym
roku. Wartością dodaną raportu są felietony ekspertów zaproszonych przez redakcję cashless.pl oraz
kalendarium najważniejszych wydarzeń, jakie miały
miejsce w polskiej branży płatniczej w ubiegłym roku.
Zapraszam do zapoznania się z Panoramą Polskich
Płatności 2021.
JACEK URYNIUK
redaktor naczelny cashless.pl
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Miniony rok był kolejnym rokiem rozwoju
w obszarze e-commerce, w szczególności dla
płatności odroczonych oraz płatności mobilnych.
Byliśmy świadkami stale rosnącej popularności
płatności mobilnych, dokonywanych np.
telefonem czy też smartwatchem. Ponadto,
pod koniec ubiegłego roku, na polskim rynku
zadebiutował Blik w formie zbliżeniowej.

PRZEMYSŁAW DUKIEL
Dyrektor obszaru codzienne bankowanie
Santander Bank Polska

E-commerce to przestrzeń, w której

tyzacja płatności codziennych. Tu po-

współczesny konsument, oprócz reali-

jawią się nowe rozwiązania, dzięki

zacji potrzeb zakupowych, szuka bez-

którym będzie można zapłacić za tan-

pieczeństwa, szybkości i wygody płat-

kowanie bez podchodzenia do okien-

ności. W odpowiedzi na te oczekiwania

ka na stacji benzynowej, skorzystać

obserwujemy pojawianie się nowych

z myjni wybierając opcję na telefonie

podmiotów oferujących odraczanie

lub wjechać na parking, gdzie szlaban

płatności, czyli rozwiązań pozwala-

otworzy się automatycznie, rozpozna-

jących odłożyć płatności za zakup

jąc naszą płatność po numerze reje-

w krótkim okresie, często bez żadne-

stracyjnym pojazdu.

go kosztu po stronie konsumenta, tzw.
Rynek płatności ma przed sobą do-

buy now, pay later.

skonałą przyszłość, napędzaną oczeW najbliższej przyszłości z pewno-

kiwaniami klientów. Sytuacja bardzo

ścią nastąpi dalszy rozwój płatności

dynamicznie rozwijającego się ryn-

e-commerce, kart wirtualnych, e-port-

ku e-commerce to wyzwanie zarów-

feli oraz rozwiązań mobilnych, które

no dla sklepów internetowych, jak i dla

zaczynają wypierać karty plastikowe

banków – by udoskonalać i dostarczać

w obszarze płatności w sklepach sta-

jak najlepsze doświadczenie klien-

cjonarnych. Będzie to także czas po-

ta, a także rozwiązania, które są inno-

pularyzacji modeli subskrypcyjnych,

wacyjne, intuicyjne, niezawodne i bez-

gdzie za stałą kwotę będziemy mie-

piecznie.

li dostęp do wybranych przez siebie
Zapraszam do zapoznania się ra-

usług czy produktów.

portem na temat polskich płatności
Kolejnym obszarem, w którym ocze-

z 2021 i nominacjami dla najciekaw-

kujemy zmian i nowinek, jest automa-

szych rozwiązań roku.
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Cyfrowa gospodarka coraz częściej wkracza
w kolejne obszary życia, nieustannie zmieniając
postawy konsumentów i sprzedawców.
Pojawiające się okresowo zamknięcia
miejsc publicznych, zmiany w postawach
konsumenckich i sukcesywne przełączanie
się na cyfrowe rozwiązania sprawiły, że wiele
podmiotów zmieniło swoje podejście do sposobu
prowadzenia działalności.

ADRIAN KUROWSKI
Dyrektor Visa w Polsce

Szybciej podejmowane są decyzje

się ewidentne, przyczyniając się do

o przechodzeniu do e-handlu, spraw-

przeniesienia sporej części handlu do

niej wdrażane są też rozwiązania

kanału online. Kiedy konsumenci po-

płatności cyfrowych i zbliżeniowych.

szli tą samą drogą – a niektórzy z nich

Zmiany te okazują się konstruktywne

uczynili to po raz pierwszy – okazywa-

dla wielu firm, ponieważ trwałej zmia-

ło się, że formą płatności, którą zaczęli

nie ulegają preferencje dotyczące spo-

preferować, stawały się płatności cy-

sobu płatności za usługi czy towa-

frowe. Te zmiany zachowań obserwu-

ry. Dzięki nowym sposobom płacenia

jemy poprzez zwiększenie liczby płat-

dynamicznie rozwija się rynek i jego

ności dokonywanych kartami Visa,

uczestnicy, a raport „Panorama pol-

które globalnie wzrosły o 23 proc.1

skich płatności 2021” podkreśla siłę

Z kolei konsumenci, którzy decydowa-

polskiego sektora płatniczego, jego

li się na zakupy w tradycyjnym sklepie,

różnorodność i innowacyjność.

najczęściej, bo aż w 70 proc.2 w skali
globu wybierali wygodne i bezpieczne

Gdybym mógł wskazać tylko jeden
trend, który przyśpieszyła globalna
pandemia, byłby to bez wątpienia obszar płatności cyfrowych. Dystans
społeczny i przymusowe zamknięcia

płatności zbliżeniowe. Dzięki nowym
sposobom płacenia Visa jest zaufaną siłą napędową handlu, dostarczającą rozwiązania płatnicze dla każdego
i wszędzie.

wielu miejsc pracy i spotkań, w których sprawy załatwiane były osobi-

Choć Visa coraz częściej znajduje

ście, sprawiły, że ograniczenia doty-

się także w samym centrum procesu

czące płatności gotówkowych stały

umożliwiania przesyłania pieniędzy, to

1
2
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jednak niezmiennie wspiera transak-

ne w Polsce dynamiczne zmiany w ob-

cje kartami zarówno w postaci fizycz-

szarze płatności cyfrowych pokazują,

nej, jak i cyfrowej. Dlatego powstała

jak wielki wkład w rozwój nowocze-

Visa Mobile – usługa płatnicza zapro-

snych rozwiązań wnosi cała branża,

jektowana po to, aby proces płatno-

czego potwierdzeniem jest m.in. ten

ści kartą w sklepie internetowym nie

raport. Co jednak ważniejsze, miniony

wymagał już wprowadzania danych

rok pokazał, że stałe unowocześnianie

karty, przeklikiwania kolejnych ekra-

usług płatniczych i ich cyfryzacja prze-

nów, czy podawania haseł. Rozwiąza-

kładają się na korzyści dla konsumen-

nie oparte jest na globalnej technologii

tów, małych i średnich firm, a także dla

Click to Pay, wykorzystującej standard

dużych przedsiębiorstw.

EMV Secure Remote Commerce (SRC),
a metody płatności zgodne z SRC są
zarówno proste w obsłudze dla każdego posiadacza karty, jak i łatwe we

Z przekonaniem, że rok 2022 przyniesie wiele nowych i wygodnych dla
użytkowników rozwiązań płatniczych,
polecam lekturę raportu „Panoramy

wdrożeniu przez dostawców.

polskich płatności 2021”. Wierzę, że
Nie sposób nie zauważyć, że rynek

kolejne innowacje w branży przyczynią

płatności w Polsce intensywnie ewo-

się do dalszego łączenia ludzi i firm we

luuje w odpowiedzi na zmieniające się

wszystkich obszarach gospodarki.

oczekiwania wszystkich uczestników
systemu gospodarczego. Obserwowa-
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Rozwijaj
z nami skrzydła
niech Twoja kariera
nabierze rozpędu
Od ponad 20 lat sprawiamy, że życie
milionów ludzi jest łatwiejsze. Nieustannie
się rozwijamy i tworzymy nowe miejsca
pracy – dla Ciebie również!

Zmieniamy świat transakcji bezgotówkowych
Z naszych badań1 wynika, że aż 96% Europejczyków korzysta z kart płatniczych, co sprawia, że ich
codzienne życie jest wygodniejsze i łatwiejsze.
Co to znaczy?
Twoja praca w eService ma znaczenie!
Płatności bezgotówkowe to w dzisiejszych czasach konieczność, a naszą misją jest dostarczyć idealne
rozwiązania płatnicze dla każdego biznesu. Dołącz do nas i zmieniajmy świat wspólnie!

pracujemy z Polski dla
kilkunastu europejskich
rynków

realizujemy ciekawe
międzynarodowe
projekty

Sprawdź stanowisko >>
1

oferujemy możliwość
ciągłego rozwoju
kompetencji

nasza wspólna praca
ma znaczenie

eservice.pl/kariera

Raporty „Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?” oraz „Czy COVID-19 zainfekował europejskie zwyczaje zakupowe?”.

Spółka należąca do PKO Banku Polskiego i

PANORAMA
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Podsumowanie
W styczniu 2021 r. redakcja cashless.pl zaprezentowała Mapę polskich
płatności 2020, która zawierała obraz polskiej branży płatniczej.
Pokazano na nim stan tego segmentu rynku na koniec upływającego
roku. Opracowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem czytelników
oraz samej branży. Postanowiliśmy zatem kontynuować projekt pod
nową nazwą (Mapę zastąpiła Panorama polskich płatności), która
naszym zdaniem lepiej odzwierciedla to, co chcieliśmy przedstawić.
Porównanie tegorocznej Panoramy do ubiegłorocznej Mapy pozwala zauważyć zmiany, które zachodzą w polskiej branży płatniczej. Przede
wszystkim rośnie liczba podmiotów operujących w tej branży. W ubiegłym
roku udało nam się odnotować działalność 215 firm, a w tym roku w raporcie znajdziecie ich już 234.
W Panoramie pojawiła się też nowa kategoria BNPL (z angielskiego buy
now, pay later), czyli płatności odroczone. Część podmiotów, które się tutaj
znalazły, to firmy zajmujące się BNPL, ale umieszczone wcześniej w dziale płatności online. Jednak takich firm gwałtowanie przybywa, a ponadto
z usług części z nich można skorzystać także w zwykłych sklepach. Dlatego postanowiliśmy je wyodrębnić.
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BANKI

MAPA POLSKICH PŁATNOŚCI

OPERATORZY TERMINALI

Panorama polskich płatności

PRODUCENCI TERMINALI

DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA

PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI

PRZELEWY I PRZEKAZY

PŁATNOŚCI MOBILNE

PŁATNOŚCI ZDALNE

PŁATNOŚCI ODROCZONE

WYDAWCY KART

INSTYTUCJE POZARZĄDOWE PŁATNOŚCI ONLINE
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PRODUCENCI KART

ORGANIZACJE PŁATNICZE

Panorama polskich płatności

Panorama polskich płatności
2021
Metodyka
Do Panoramy polskich płatności dodaliśmy firmy świadczące kilkanaście
rodzajów usług płatniczych. Są to więc banki – wydawcy kart, dostawcy
oprogramowania, instytucje pozarządowe, operatorzy terminali, organizacje płatnicze, instytucje świadczące płatności mobilne, zdalne i online,
producenci terminali, firmy zajmujące się obsługą przelewów i przekazów,
producenci kart, wydawcy kart inni niż banki, firmy pomagające w obsłudze stałych opłat i podmioty działające w segmencie płatności odroczonych. Nasze zestawienie obejmuje zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne. Jeśli jakaś instytucja oferuje kilka różnych usług z obszaru płatności
– w Panoramie umieściliśmy je wszystkie.
Panorama powstała na podstawie zgłoszeń firm. Zaproszenia w tej sprawie publikowaliśmy regularnie jesienią ubiegłego roku w serwisie cashless.pl. Projekt uzupełniliśmy dodatkowo w wyniku analizy tekstów, jakie
w ciągu minionych 12 miesięcy ukazały się na cashless.pl.

Analiza
Od kilku lat serwis cashless.pl regularnie przygotowuje cząstkowe raporty obrazujące rozwój nowoczesnych usług płatniczych, takich jak płatności
mobilne, zdalne, Blik, itd. Niniejsze opracowanie jest zbiorem najważniejszych, ekskluzywnych statystyk dotyczących rozwoju polskiego sektora
płatności elektronicznych, jakie ukazały się w serwisie cashless.pl. Dane
pozyskaliśmy dzięki ankietom wysyłanym do biur prasowych poszczególnych instytucji.

PARTNERZY
GŁÓWNI

PARTNER
TECHNOLOGICZNY

10

Panorama polskich płatności

Liczba kart mobilnych
Od kilku lat popularność na polskim rynku szybko zyskują karty mobilne, zwane też czasami kartami wirtualnymi. Usługa polega na możliwości
dodania tradycyjnej karty płatniczej do cyfrowych portfeli takich jak Apple Pay czy Google Pay, albo wygenerowaniu w aplikacji bankowej numeru
karty, który można dodać do takich portfeli bez zamawiania plastiku.
Obecnie na polskim rynku funkcjonuje sześć portfeli cyfrowych, umożliwiających zbliżeniowe płatności mobilne. Są to: Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Swatch Pay i Xiaomi Pay. Część banków, w tym przede
wszystkim PKO BP i Millennium, oferuje też usługę HCE, czyli płatności
zbliżeniowe dostępne bezpośrednio w bankowości mobilnej.
Liczba kart mobilnych, a szczególnie tempo wzrostu liczby takich kart,
może być jedną z miar nowoczesności polskiego sektora płatniczego. Z najnowszych danych serwisu cashless.pl wynika, że klienci banków z Polski dodali do portfeli cyfrowych prawie 7 mln kart. W ciągu roku ich liczba
wzrosła o ok. 2,5 mln.

WZROST LICZBY KART MOBILNYCH NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT*
* dane w mln
** za 2021 r. podano liczbę kart na koniec września. W pozostałych latach - na koniec roku
Źródło: cashless.pl

6,8**
4,7

1,9
0,23
2016
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Wśród banków ze znaczną liczbą kart dodanych do cyfrowych portfeli zbliżeniowych przodują największe instytucje działające na polskim rynku.
Jednak to nie PKO BP czy Pekao zajmują cztery pierwsze pozycje. Te są
w posiadaniu mBanku, Santandera, Millennium i ING.

BANKI Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ KART DODANYCH DO CYFROWYCH PORTFELI*
* dane w mln
Źródło: cashless.pl

1,544
1,267
1,103
0,953
0,755
0,515
0,414
0,132
0,049
0,028
0,009

RAZEM

6,769

W najbliższym czasie należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby kart
dodanych do portfeli cyfrowych. Jest to efekt otwierania się na tę technologię kolejnych grup klientów. Trendowi temu sprzyjać będzie też rosnąca
liczba portfeli cyfrowych, co skłania część użytkowników kart do dodawania ich do kilku takich rozwiązań, np. do Google Pay dla płatności smartfonem i do Garmin Pay dla płatności smartwatchem. Trend ten może jednak
zostać zaburzony w pewnym stopniu po pojawieniu się usługi Blik C. Umożliwia ona mobilne płatności zbliżeniowe smartfonami bez konieczności dodawania karty do cyfrowego portfela. Obecnie usługa ta dostępna jest dla
klientów sześciu instytucji: Aliora, ING, mBanku, Millennium, PKO BP i Santandera. Prace nad wdrożeniem prowadzą kolejne banki.
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Liczba mobilnych płatności zbliżeniowych
Jeszcze bardziej niż liczba kart dodanych do cyfrowych portfeli, o nowoczesności polskiego sektora płatniczego świadczyć może liczba transakcji
zbliżeniowych realizowanych za pośrednictwem smartfonów i smartwatchy. Z danych zebranych przez cashless.pl wynika, że w III kw. ubiegłego
roku (to najświeższe, jakimi dysponujemy) klienci największych banków
zrealizowali prawie 173 mln mobilnych transakcji zbliżeniowych. Należy
jednak pamiętać, że dane dotyczą tylko tej części części banków działających na polskim rynku, które zdecydowały się pochwalić swoimi statystykami w tym zakresie. Brakuje tu kilku dużych instytucji, w tym przede
wszystkim PKO BP i ING.
Jednocześnie z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że kwartalna liczba wszystkich płatności zbliżeniowych, w tym realizowanych za pomocą plastikowych kart, przekracza 1,5 mld. Oznacza to, że już mniej więcej co dziesiąta płatność zbliżeniowa realizowana jest za pośrednictwem
urządzenia mobilnego.

LICZBA I UDZIAŁ PŁATNOŚCI MOBILNYCH W CAŁOŚCI TRANSAKCJI ZBLIŻENIOWYCH
Źródło: cashless.pl, NBP

I kw.
2020

II kw.
2020

III kw.
2020

IV kw.
2020

I kw.
2021

II kw.
2021

III kw.
2021

Liczba wszystkich
transakcji
zbliżeniowych

1,208 mld

1,171 mld

1,516 mld

1,36 mld

1,334 mld

1,595 mld

b.d.

Liczba płatności mobilnych

59,7 mln

61,4 mln

89,4 mln

87,5 mln

105 mln

138,9 mln

172,9 mln

Procentowy udział
płatności mobilnych

4,9 proc.

5,2 proc.

5,8 proc.

6,4 proc.

7,9 proc.

8,7 proc.

b.d.
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Interesujące również jest porównanie banków pod względem liczby transakcji mobilnych, realizowanych przez klientów. Tu na pierwszym miejscu
znajduje się mBank, a dalej są Santander, Millennium, Alior i Pekao.

ZBLIŻENIOWE TRANSAKCJE MOBILNE*
*dane w mln
Źrodło: cashless.pl

mBank
Santander
Millennium
Alior
Pekao
Credit Agricole
SGB
Pocztowy

77,7
33,3
32,7

RAZEM

11,5
9,19
6,2
1,8
0,5

172,89

Liczba przelewów w aplikacjach mobilnych
Od kilku kwartałów redakcja cashless.pl analizuje wykorzystanie aplikacji bankowych do zlecania przelewów, w tym także tych na numer telefonu
z wykorzystaniem systemu Blik. Dane na ten temat udostępnia nam regularnie dziesięć instytucji: Alior, BNP Paribas, ING, mBank, Millennium, PKO,
Pekao, Pocztowy, Santander i SGB. Jak się okazuje, w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. (to najświeższe dane, jakimi dysponujemy), klienci tych instytucji zlecili przez urządzenia mobilne niemal 300 mln przelewów. To o niemal
50 mln więcej niż w I kw. ubiegłego roku. Wzrost świadczyć może o rosnącym wykorzystaniu bankowości mobilnej do codziennego zarządzania finansami oraz o tym, że kanał ten staje się podstawowym sposobem korzystania z rachunku osobistego. Warto przypomnieć, że kwartalna liczba
przelewów rozliczanych przez Elixir, a więc podstawowy system zarządzany przez KIR, to między 500 mln a 600 mln transakcji. Przy czym to także
przelewy zlecane przez przedsiębiorstwa.
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LICZBA PRZELEWÓW ZLECANYCH PRZEZ APLIKACJE MOBILNE*
* dane w mln
Źródło: cashless.pl

297,5
285,5

251

I kw. 2021

II kw. 2021

III kw. 2021

Liczba użytkowników Blika
Elementem polskiego sektora płatniczego, który systematycznie zyskuje
na znaczeniu, a jednocześnie świadczyć może o innowacyjności tego sektora, jest Blik. Założony przez sześć największych na rynku banków jest
przedsięwzięciem unikalnym w skali świata. Jednocześnie proponowana
przez niego usługa, szczególnie w zakresie płatności w e-commerce, charakteryzuje się dużą wygodą, docenianą przez klientów i wypiera powoli
inne narzędzia płatnicze ze sklepów internetowych, stając się najważniejszą metodą płatności w polskim e-commerce.
Jest tak m.in. dlatego, że Blik został udostępniony przez wszystkie najważniejsze banki działające na polskim rynku. Ze względu na jego funkcjonalność zyskuje systematycznie coraz większą rzeszę użytkowników, co
obrazują dane zbierane przez cashless.pl. Na wykresie pokazujemy liczbę
aktywnych użytkowników Blika w największych bankach. Aktywnych, tzn.
takich, którzy wykonują przynajmniej jedną, dowolną transakcję Blikiem
miesięcznie. Nasze statystyki różnią się nieco od tych prezentowanych
przez operatora Blika, który wśród aktywnych użytkowników systemu nie
uwzględnia klientów realizujących za pomocą Blika wyłącznie transakcje
P2P, czyli przelewy na numer telefonu odbiorcy.
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LICZBA AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW BLIKA*
* dane w mln
Źródło: cashless.pl

3,3 3,5

4

4,3

5

5,7

6,2

7,9

7

8,4

9

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Oferta cyfrowych portfeli płatniczych
w bankach z Polski
Początkowo klienci kilku instytucji finansowych działających w Polsce
mogli korzystać z cyfrowych portfeli płatniczych i były to tylko Google Pay
i Apple Pay. Później lista rozwiązań umożliwiających zbliżeniowe płatności mobilne wydłużyła się o Garmin Pay i Fitbit Pay, a ostatnio została uzupełniona o Swatch Pay i Xiaomi Pay. Obecnie Apple Pay oraz Google Pay
dostępne są w prawie wszystkich ankietowanych przez nas instytucjach.
Z portfela Apple’a nie mogą korzystać jedynie klienci BOŚ Banku. A za pomocą Google Pay nie zapłacą właściciele kont w PKO BP oraz większość
klientów Millennium – obecnie ta metoda dostępna jest jedynie dla posiadaczy kart Goodie oraz firmowych, ale bank szykuje się do wdrożenia tego
rozwiązania dla wszystkich swoich klientów.
PKO i Millennium są z kolei jednymi z nielicznych, które oferują jeszcze
płatności HCE (płatności zbliżeniowe dostępne bezpośrednio w bankowości mobilnej). Oprócz nich taką opcję daje swoim klientom ING, a Santander utrzymuje to rozwiązanie dla użytkowników, którzy wcześniej je aktywowali.
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Jeśli chodzi o posiadaczy zegarków i opasek, to w najlepszej sytuacji są
posiadacze garminów. Płatności Garmin Pay dostępne są dla klientów indywidualnych prawie wszystkich banków (oprócz BOŚ i Citi). Nieco mniejszy wybór mają właściciele sprzętów firmy Fitbit. Płatności Fitbit Pay nie
wspierają: BOŚ, Citi, Getin, ING, PKO i Pocztowy. Z kolei systemy płatności SwatchPay i Xiaomi Pay dopiero zaczynają się rozgaszczać na naszym
rynku. Zegarkami Swatch mogą płacić jedynie klienci Aliora, BNP, Getinu
i mBanku. A opaskami Mi Band posiadacze kont w mBanku, Pocztowym
i SGB. Nowe metody płatności mają się wkrótce pojawić w PKO BP, a odpowiednie prace prowadzi również Credit Agricole. Swoją ofertę o płatności
Xiaomi Pay planują uzupełnić też Getin Bank i BNP Paribas.
Coraz bardziej rozszerza się również sieć dostępności poszczególnych
funkcji Blika. Niedawno płatności Blik zostały wprowadzone w Citi Handlowym. Tym samym obecnie klienci niemal wszystkich detalicznych banków
komercyjnych mogą korzystać z Blika – co najmniej za pomocą podstawowej usługi płatności przy użyciu sześciocyfrowego kodu. Z kolei zbliżeniowo Blikiem mogą płacić użytkownicy aplikacji mobilnych sześciu banków
założycieli spółki Polski Standard Płatności, operatora Blika. W tym gronie
znajdują się: Alior, ING, mBank, Millennium, PKO BP i Santander. Nadchodzące miesiące powinny natomiast przynieść rozwój usługi również poza
tymi bankami. Wprowadzenie Blika C zadeklarowały: Credit Agricole, BOŚ,
BPS oraz SGB.
W większości banków klienci firmowi mają dostęp do tych samych „pay-ów” co indywidualni, przy czym oferta może się różnić w zależności od
segmentu. W poszczególnych bankach dany typ płatności może być dostępny dla określonej grupy klientów firmowych, np. tylko dla klientów korporacyjnych albo tylko dla mikroprzedsiębiorców. Podobnie jak w przypadku oferty dla klientów indywidualnych, tak i dla klientów firmowych
najszerszy wybór metod płatności ma mBank. Oprócz popularnych Google
Pay i Apple Pay oraz Garmin Pay i Fitbit Pay, instytucja umożliwia również
korzystanie z płatności SwatchPay i Xiaomi Pay, a także z różnych funkcji
Blika, w tym Blika C.
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KLIENCI INDYWIDUALNI
Instytucja

Google Pay

Apple Pay

Garmin
Pay

Fitbit Pay

Swatch
Pay

Alior









BNP Paribas









BOŚ



BPS





Citi





Credit Agricole







Getin







ING







mBank









Millennium*









Nest











Pekao















PKO BP

Xiaomi Pay

HCE

Blik kody

Blik C

Blik P2P






























Pocztowy







Santander**









SGB
































































* W Millennium dostęp do Google Pay mają tylko posiadacze kart Goodie
** W Santanderze płatności HCE tylko dla klientów wcześniej korzystających z takiej metody

Jeśli chodzi o dostęp do „pay-ów”, to oprócz pojedynczych wyjątków klienci firmowi mogą się cieszyć takim samym wyborem jak indywidualni. Co
ciekawe, w przypadku Millennium jest to różnica na korzyść klientów korporacyjnych, którzy już teraz mogą korzystać z Google Pay, a większość
klientów detalicznych tego banku jeszcze na taką możliwość czeka.
Zdecydowanie na niekorzyść klientów firmowych wypada natomiast porównanie dostępności usług Blika. Podstawowej funkcji płatności kodem
nie zapewniają klientom firmowym: Alior, BOŚ, Citi, Credit Agricole, Getin
i Santander, a kilka innych instytucji taką możliwość daje jedynie klientom
z wybranych segmentów (tak w BPS, Millennium, PKO BP czy Pocztowym).
Jeszcze mniej banków umożliwia wykonywanie przelewów na numer telefonu, a zaledwie trzy zdążyły już udostępnić swoim klientom firmowym Blika zbliżeniowego.
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KLIENCI FIRMOWI
Instytucja

Google Pay

Apple Pay

Garmin
Pay

Fitbit Pay

Swatch
Pay

Alior











BNP Paribas











BOŚ



BPS*









Citi**





Credit Agricole









Getin







ING







mBank









Millennium***











Nest











Pekao















PKO BP****

Xiaomi Pay

HCE

Blik kody

Blik C

Blik P2P

























Pocztowy*****







Santander









SGB


























* W BPS kody Blik tylko dla mikroprzedsiębiorców i rolników
** W Citi usługi dostępne dla mikroprzedsiębiorców
*** W Millennium Google Pay tylko dla klientów korporacyjnych, a z kolei Blik dla pozostałych klientów (z wyłączeniem korporacyjnych)
**** W PKO BP płatności HCE i Blik dostępne dla klientów z MSP, korzystających z aplikacji IKO
***** W Pocztowym Blik tylko dla mikroprzedsiębiorców

Płatności mobilne za parkowanie i bilety
Analizując polską branżę płatniczą nie można zapomnieć o segmencie
płatności zdalnych, np. za bilety komunikacji miejskiej albo parkowanie
w centrach dużych miast. Jeśli chodzi o tę drugą usługę, to zdaniem operatorów aplikacji płatniczych w czasie pandemii koronawirusa znacznie
zwiększyła się skłonność zarządców stref płatnego parkowania do wdrażania u siebie tej metody regulowania należności za postój. Za pomocą apki
można zapłacić za parkowanie już w 170 miastach w Polsce. Mowa tu o samych miejskich parkingach, bo gdyby doliczyć prywatne, to okazałoby się,
że miejsc w których można zapłacić poprzez aplikację, jest znacznie więcej.
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Natomiast nadal nie ma jednej aplikacji, która umożliwiałaby wnoszenie
opłat w każdej płatnej strefie w Polsce. Spośród sześciu platform, których operatorzy przekazali dane serwisowi cashless.pl, największą liczbą
obsługiwanych miast może się pochwalić moBILET. Jest ich aż 97. Drugie miejsce pod względem zasięgu przypada mobiParkingowi od SkyCash,
umożliwiającemu płacenie za postój w 78 miastach. Aplikacjami AnyPark
(dawniej Pango), mPay i ePARK zapłacicie w ok. 50 miastach, a City Park
App – w 30. W tabeli znajdziecie listę miast obsługiwanych przez poszczególnych operatorów aplikacji. Zestawienie przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez operatorów.
moBiLET
Andrychów

SkyCash



Białystok

ePARK

City Park
App














Bochnia



Bolesławiec



Brodnica



Brzesko



Busko Zdrój



Bydgoszcz
Bytom

mPay



Augustów

Bielsko-Biała

AnyPark


















Bytów



Chełmno



Chodzież





Chojnice



Chorzów



Chrzanów




Ciechocinek
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moBiLET
Czarnków



Częstochowa



Darłowo



SkyCash

AnyPark

mPay

ePARK

City Park
App











Dębica
Dzierżoniów




Dziwnów



Elbląg







Gdańsk







Gdynia





Giżycko



Gliwice





Gorlice
Gorzów Wlkp.



Gostyń






































Grabów nad Prosną



Grodzisk Mazowiecki



Grodzisk Wlkp.



Grudziądz
Gryfów Śląski











Hel



Inowrocław



Jarocin



Jasło

















Jastarnia



Jelenia Góra



Kalisz





Kamienna Góra
Katowice










Kępno




Kędzierzyn-Koźle



Kielce
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Głogów
Gniezno
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moBiLET
Koło

SkyCash

AnyPark





Konin



Koszalin



Kościan



Kościerzyna



Koźmin Wlkp.



Kórnik



Kraków



Krobia





















Legnica



Leszno



Lubawa













Lublin



Łańcut







Łódź





Łuków





Malbork





Miechów





Międzychód



Międzyzdroje





Mińsk Mazowiecki



Mława









Mszana Dolna






Myślenice



Nakło nad Notecią
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Kuźnica

Myszków





Krzeszowice

Mosina

City Park
App



Krosno

Łeba

ePARK



Kołobrzeg

Krotoszyn

mPay
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moBiLET

SkyCash

AnyPark

mPay

ePARK

Namysłów











Niechorze



Nowa Sól





Nowy Targ
Nowy Tomyśl




Nysa
Oborniki Wlkp.








Oleśnica



Olkusz



Olsztyn



Opole



Ostrołęka





Oświęcim







Otwock























Piaseczno



Piaski



Piła



Piotrków Tryb.



Pleszew



Płock



Pobierowo



Pogorzelica



Poznań



Prudnik






















Pszczyna




Racibórz



Radom



Rakoniewice



Rawicz



Rewal



Rzeszów
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Pustkowo

City Park
App
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moBiLET
Sandomierz

SkyCash

AnyPark

mPay

ePARK













Siedlce



Sieraków





Skawina
Sława
Słupca




Słupsk



Sopot



Starogard



















Szamotuły



Szczecin



Śrem



Środa Wielkopolska








Świecie
Świnoujście












Tarnów



Tomaszów Maz.



Toruń



Trzcianka













Tuchola



Tychy



Ustka



Wałbrzych



Wałcz








Wąbrzeźno
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Trzebnica

Warszawa





Tarnobrzeg

Trzęsacz





Swarzędz

Świdnica





Sulechów
Suwałki

City Park
App
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Wejherowo

moBiLET

SkyCash





Wieliczka
Wieluń

AnyPark

mPay

ePARK








Władysławowo
Włocławek








Wodzisław Śląski



Wolsztyn



Wrocław



Września





Wschowa



Zakopane



Zgorzelec



Zielona Góra








Zielonki





Złotoryja



Złotów



Żory
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Za pomocą aplikacji mobilnych można także płacić za przejazdy komunikacją publiczną. Usługa taka dostępna jest w ponad 150 miastach w Polsce.
Największą siecią akceptacji może się w tym wypadku pochwalić Skycash.
Operator obsługuje sprzedaż biletów w ponad 60 większych i mniejszych
polskich miastach, a także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)
i Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (MZKZG).
GZM zrzesza aż 41 miast, w tym m.in. Katowice, Bytom, Chorzów, Gliwice,
Sosnowiec, Tychy czy Zabrze. Z kolei w ramach MZKZG można za pomocą aplikacji kupować bilety w Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Redzie,
Rumii, Sopocie i Wejherowie. Z apką SkyCash można więc jeździć po prawie 110 miastach w Polsce.
Nieco mniejszą siecią połączeń mogą się pochwalić mPay i moBiLET. Obaj
operatorzy sprzedają w swoich aplikacjach bilety na transport publiczny
zarówno w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, jak i w okolicach Trójmiasta, a do tego za pomocą mPay opłacicie przejazdy w 54 innych miejscowościach, a moBiLET w prawie 50. W tabeli znajdziecie dokładną listę miast obsługiwanych przez trzech największych operatorów, jak i przez
zarządzających apkami: Zbiletem, Jakdojade i GoPay.

Biała Podlaska

SkyCash

mPay





Białogard
Białystok

moBiLET

zbiletem

Go Pay






Bielawa



Bielsko-Biała



Bydgoszcz



Chełm



Chojnice





Chrzanów



Cieszyn







Czechowice-Dziedzice









Częstochowa
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SkyCash
Dębica



Elbląg



mPay

moBiLET

zbiletem







Jakdojade

Ełk

Go Pay



Głogów



Gniezno



Gorlice



Gorzów Wlkp.



Górnośląsko-Zagłebiowska
Metropolia (GZM Katowice)*























Grudziądz









Iława







Inowrocław







Jasło





Jastrzębie Zdrój
Jelenia Góra






Kalisz









Karczew




Kędzierzyn-Koźle



Kętrzyn



Kielce



Kłodzko







Kołobrzeg



Konin






Kostrzyn



Koszalin
Kraków






Kraśnik



Legnica



Leszno



Lublin





Łask
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Łomża
Łódź
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SkyCash

mPay

Malbork

moBiLET

zbiletem

Jakdojade

Go Pay









Myszków



Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej



Mińsk Mazowiecki



Nowa Sól









Nowy Sącz





Nowy Targ





Nysa





Oborniki



Olsztyn



Oława



Opole







Ostrowiec Św.





Ostrów Wlkp.



Oświęcim



Pabianice



Piła













Piotrków Tryb.



Płock



Poznań












Pruszków




Puławy





Racibórz





Radom







Rybnik









Rzeszów









Sanok



Sieradz











Skarżysko-Kamienna



Skierniewice
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Słupsk
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SkyCash
Stalowa Wola

mPay



Go Pay






Strzelin



Suwałki



Swarzędz










Świdnica
Świecie

Jakdojade



Starogard Gdański

Szczecin

zbiletem



Starachowice
Stargard

moBiLET














Świnoujście



Tarnów
Tczew












Tomaszów Maz.
Toruń



Wałbrzych



Wałcz



Warszawa









Włocławek









Wrocław





Zakopane





Zamość








Zawiercie







Zduńska Wola





Zgierz











Zielona Góra















Żywiec



* W Jakdojade wybrane miasta z GZM
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Opracowanie przygotowane przez redakcję
Cashless świetnie podsumowuje to, co mogliśmy
obserwować w całej branży w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy.

ZDZISŁAW MIKŁASZEWICZ
Dyrektor Biura Strategii
i Rozwoju Produktów w eService

Prezentowane w nim dane potwier-

nas operacji, ale także nasz potencjał

dzają także nasze własne obser-

technologiczny oraz kadrowy.

wacje. Wynika z nich jasno, że konsumenci w coraz większym stopniu
preferują codzienne wykorzystanie
różnych narzędzi płatności elektronicznych niemal w każdej dziedzinie
swoich aktywności. W efekcie rośnie
zapotrzebowanie na rozwój nowych
– przyjaznych konsumentom metod
płatności i zwiększanie liczby miejsc,
w których mogą z nich korzystać. Doskonałym przykładem uzupełniającym
obraz tego trendu mogą być chociażby odnotowane pod koniec roku rekordy transakcji płatniczych zrealizowanych przez eService w świątecznym
szczycie zakupów. Składa się na nie 10
najwyższych w historii spółki wyników

Kończąc lekturę tegorocznej Panoramy, z niecierpliwością będę czekał na
jej kolejną edycję. Przed nami czas pełen wyzwań, jakie przynoszą nowe
obowiązki nakładane na przedsiębiorców w zakresie akceptacji płatności
i integracji urządzeń płatniczych z kasami fiskalnymi online oraz światowy
kryzys dostępności półprzewodników.
Jak te zjawiska wpłyną na jak dotychczas szybki rozwój naszej branży
i kondycję jej najważniejszych podmiotów – polskich przedsiębiorców i ich
klientów? Tego dowiemy się porównując tę i przyszłoroczną edycję raportu
Cashless.

w zakresie obsługi transakcji, jakie
odnotowaliśmy w grudniu ubiegłego
roku, osiągając przy tym wynik blisko 3 miliardów transakcji płatniczych
rocznie. W ślad za tym szybko rośnie
nie tylko wartość prowadzonych przez
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ROK 2021 BYŁ ROKIEM
PŁATNOŚCI ODROCZONYCH
W POLSCE
PIOTR SZYMCZAK
Dyrektor Operacyjny w PayPo

Rok 2021 był rokiem płatności

Podobnie jest w przypadku płatności

odroczonych w Polsce

odroczonych. Z opinii naszych klientów wynika, że decydują się oni na tę

O ile rok 2020 możemy traktować jako
rozkwit popularności rozwiązań BNPL
(buy now, pay later) w Polsce, spowodowany pandemią i rozwojem e-commerce, to po roku 2021 możemy już
śmiało powiedzieć, że płatności odroczone przestały być nowinką technologiczną, ale na stałe weszły do

formę płatności nie tylko dlatego, że
otrzymują dodatkowy czas na opłacenie zamówienia, ale robią też pewne
zakupy - w myśl idei smart shoppingu.
Mogą bowiem wpierw sprawdzić produkt w domu i zastanowić się, czy go
zatrzymają, a zapłacić za niego, kiedy
im wygodnie.

portfeli Polaków. Kupujący w sieci pokochali tę formę zapłaty za zakupy,

Skalę rosnącej popularności płatno-

bo nie tylko pozwala im ona na rozcią-

ści odroczonych w Polsce widzimy na

gnięcie płatności w czasie, bez dodat-

własnym przykładzie. W PayPo licz-

kowych kosztów, ale jest też szybka

ba wszystkich transakcji zakupowych

i bezpieczna.

w 2021 wyniosła 5,5 mln, gdzie rok

Konsumenci po prostu wolą
płacić później

podwoiła się też wartość transakcji,
które w tym roku zostały sfinansowa-

Nie od dziś wiadomo, że to potrzeby
konsumentów napędzają rozwój rynku i powstawanie nowych rozwiązań.
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ne na ponad 1,1 mld złotych. Natomiast
liczba naszych klientów zwiększyła
się aż do 650 tys.
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Przyszłość BNPL będzie jeszcze

tom opłacić zakupy w 3 ratach 0 proc.,

bardziej SMART

a kolejnym krokiem będzie dostosowanie liczby rat do asortymentu w skle-

Rozwiązania BNPL to już nie chwilowa moda, ale realna potrzeba konsumentów, którzy oczekują, że pojawią
się one w większej liczbie sklepów również tych stacjonarnych. PayPo dostępne jest już w ponad 25 tys. sklepów online, a niebawem rozszerzymy

pie, by oferować konsumentom jeszcze wygodniejszy system spłaty.
Dodając do tego aplikację mobilną, nad
którą aktualnie pracujemy, stworzymy
naszym klientom wygodny ekosystem
zakupowy, który zapewni im zupełnie
nową jakość zakupów.

też naszą obecność w kanale offline.
Wprowadzamy także nową usługę Podziel na 3, która pozwoli klien-
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NOMINOWANI
DO CASHLESS PAY 2021
ROZWIĄZANIA
Podobnie jak w ubiegłym roku zaprosiliśmy czytelników do gło
sowania na najciekawsze rozwiązanie płatnicze, jakie w
 minionym
roku pojawiło się na polskim rynku. Nominowaliśmy 15 produktów
i usług, które miały premierę w ostatnich 12 miesiącach. Wśród
nich znalazły się:

Allegro Pay
Usługa Allegro Pay pojawiła się na rynku w 2020 r., ale wówczas mogła
z niej korzystać ograniczona liczba użytkowników. Wszyscy zainteresowani uzyskali do niej dostęp w III kw. 2021 r. i dopiero wtedy mogli zaznajomić
się z jej cechami. Allegro Pay to system płatności odroczonych za zakupy
realizowane na platformie allegro.pl. Możliwe, że w przyszłości za pomocą
Allegro Pay będzie można płacić także poza platformą Allegro.

Aplikacja Payeye
Payeye rozwija swój system płatności przy wykorzystaniu biometrii od kilku lat. Jednak oferowana przez fintech aplikacja mobilna została zaprezentowana wiosną ubiegłego roku. Stąd jej obecność wśród nominowanych
do tytułu Cashless Pay 2021.
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Blik C
Blika nie trzeba oczywiście nikomu przedstawiać, ale wprowadzona
w 2021 r. usługa umożliwiająca zbliżeniowe płatności Blikiem ma szansę
skokowo zwiększyć liczbę transakcji realizowanych przez jego użytkowników w sklepach stacjonarnych. Początkowo Blik C trafił do oferty sześciu
banków założycieli spółki obsługujących system płatności mobilnych. Kolejne pracują już jednak nad udostępnieniem nowej funkcji.

Cash Card Pekao
Pod koniec września 2021 r. Bank Pekao poinformował o wprowadzeniu do
oferty dla klientów biznesowych CashCard, a więc karty umożliwiającej
wpłaty gotówki we wpłatomatach własnych banku. Aby skorzystać z nowej usługi, wystarczy posiadać złotowe konto firmowe w Pekao oraz podpisać umowę produktową i wskazać użytkowników poszczególnych kart.
CashCard wydawana jest na pięć lat i jest aktywowana przy pierwszej
transakcji z kodem PIN.

Implanty Walletmor
Wiosną 2021 r. na rynku zadebiutowały implanty płatnicze oferowane przez
firmę Walletmor. Mogą zostać wykorzystane do płatności w dowolnym terminalu obsługującym transakcje zbliżeniowe. Wcześniej należy założyć
konto i zainstalować aplikację mobilną, z którą łączy się implant. Ten należy umieścić pod skórą np. dłoni, co lepiej powierzyć specjalistom.

Karta biometryczna Banku Pocztowego
Jesienią ubiegłego roku Bank Pocztowy ogłosił rozpoczęcie testów karty biometrycznej, przygotowanej wspólnie z firmami Thales i Mastercard.
Przedstawiciele instytucji utrzymują, że choć coraz większą popularnością
cieszą się płatności mobilne takie jak Apple Pay czy Google Pay, to spora
część klientów wciąż chce używać plastikowych kart. Funkcja autoryzacji biometrycznej może się przydać szczególnie klientom firmowym. I to do
nich właśnie kierowana jest oferta nowej karty.
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Karta wpłatnicza zrzutka.pl
Od marca ubiegłego roku można zamawiać tzw. Karty wpłatnicze od operatora serwisu zrzutka.pl. To karty z tagiem NFC i kodem QR, dzięki którym
można w łatwy sposób bezgotówkowo przyjąć środki. Wystarczy, że wpłacający zbliży telefon do karty lub zeskanuje kod, a zostanie przekierowany do wpłaty, której może dokonać m.in. Blikiem, kartą czy przelewem typu
pay by link. Kartę można wykorzystać m.in. do rozliczania się ze znajomymi
bez użycia gotówki czy do przyjmowania napiwków. Narzędzie jest przedstawiane również jako alternatywa dla terminala płatniczego, np. dla jednoosobowej działalności gospodarczej – za pomocą karty można bowiem
przyjmować zapłatę za dowolne towary czy usługi, np. korepetycje czy treningi personalne.

One Click Blik Allegro
To usługa przygotowana i wprowadzona na rynek wspólnie przez Allegro,
operatora systemu Blik oraz bank PKO BP. Ułatwia płatności za zakupy
realizowane na platformie Allegro Blikiem. Dzięki usłudze klienci PKO BP
mogą regulować należności prawdziwym jednym kliknięciem. Oczywiście
po wcześniejszym aktywowaniu usługi i do określonych limitów.

Payka
Payka to usługa uruchomiona przez polski fintech Paytree do odraczania
płatności. Po otrzymaniu rachunku za prąd, gaz, internet lub inne usługi,
klient wchodzi do eBOK-a (elektronicznego biura obsługi klienta) swojego
dostawcy lub otwiera wiadomość e-mail z informacją o nowym rachunku
oraz linkiem do płatności. W eBOK-u lub na stronie płatności wybiera jako
metodę płatności “Payka – zapłać później”. Następnie wyświetla mu się
krótki formularz, który należy wypełnić, po czym należy zatwierdzić swoje dane za pomocą logowania do bankowości internetowej. Po pozytywnej
weryfikacji klient otrzymuje umowę, którą musi zaakceptować kodem SMS.
Płatność za usługę można uregulować jednorazowo po 30 dniach lub rozłożyć ją na cztery raty.
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Raty Mastercard w terminalach
Nowe rozwiązanie wprowadzono początkowo w terminalach działających w sieci Polskie ePłatności i Worldline. Jak to działa w praktyce? Podczas płatności kartą kredytową na kwotę min. 400 zł w terminalu w sklepie klient otrzyma propozycję rozłożenia wydatku na raty. Może wybrać 3, 6
lub 12 równych rat. Od razu, na wyświetlaczu terminala lub na ekranie komputera, otrzymuje informację o rzeczywistych kosztach rozłożenia płatności na raty oraz wysokości raty. Płatność będzie pomniejszać dostępny limit kredytowy w karcie, a każda spłacona rata zwiększa go.

Spark Pay
To aplikacja mobilna przygotowana przez spółkę Platforma Detalistów
oraz operatora serwisu Przelewy24. Po powiązaniu z nią karty płatniczej
można płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz odbierać paragony. Później funkcjonalność aplikacji została też powiększona o możliwość
zakupu biletów autostradowych. Ciekawostką jest to, że choć inicjowanie
płatności odbywa się zbliżeniowo, to z formalnego punktu widzenia transakcja jest realizowana w środowisku e-commerce.

Swatch Pay
To system płatności mobilnych, dostępny dla użytkowników zegarków
Swatch szwajcarskiego producenta. Działa podobnie jak znane od dawna na polskim rynku rozwiązania takie jak Garmin Pay czy Fitbit. Obecnie
przy pomocy Swatch Pay mogą płacić klienci pięciu instytucji obsługujących klientów z Polski.

Wirtualne karty Diners Club
Wprowadzona na początku ubiegłego roku usługa Diners Club Virtual Card
(DCVC), to nowy instrument płatniczy, dzięki któremu klienci mogą tworzyć na udostępnionej w sieci platformie dowolną liczbę wirtualnych zestawów danych, niezbędnych do wykonywania transakcji online. Rozwiązanie
jest bezpłatne i kierowane do firm różnej wielkości (nie tylko korporacji, ale
i małych czy średnich). Diners Club Virtual Card jest instrumentem płatniczym o odroczonym terminie spłaty należności, któremu przyznawany jest
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określony limit wydatków, do wysokości którego firma dokonuje płatności
w czasie miesięcznego cyklu karty. Z początkiem 2022 roku Diners ogłosił,
że zawiesza wydawania kart w Polsce. Firma prawdopodobnie opuści polski rynek.

Visa Mobile
Visa Mobile to rozwiązanie, którego testy ruszyły w ubiegłym roku w Nest
Banku. Usługa wykorzystuje zalety standardu SRC (Secure Remote Commerce opracowanego pod auspicjami organizacji EMV). Po dodaniu karty do
usługi w aplikacji mobilnej wystarczy już tylko w trakcie płatności w sklepie
internetowym wybrać jako metodę płatności Visa Mobile i wprowadzić numer swojego telefonu komórkowego. Aplikacja wyświetli informację o płatności, którą należy zaakceptować hasłem mobilnym. Visa deklaruje, że
cały proces zabiera ok. 20 sekund.

Xiaomi Pay
To kolejny system zbliżeniowych płatności mobilnych, wprowadzony w ubiegłym roku przez producenta elektroniki – chińską firmę Xiaomi.
W Polsce można z niego korzystać przy pomocy opasek fitnessowych Mi
Band. Usługę zaoferowało klientom nad Wisłą kilka instytucji wydających
tu karty płatnicze.
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NOMINOWANI
DO CASHLESS PAY 2021
KARTY
Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się w ramach plebiscytu Cashless
Pay nominować nie tylko najciekawsze rozwiązania płatnicze,
ale także najciekawsze karty, jakie miały premierę w minionych
12 miesiącach. Najciekawsze, czyli niekoniecznie najładniejsze
czy najbardziej oryginalne pod względem wyglądu. Staraliśmy się
docenić nowe karty, które wyróżniały się pod jakimkolwiek względem,
a więc np. zastosowanej technologii, oferowanych funkcji, itp.

Aion Bank karta debetowa
W 2021 r. z ofertą skierowaną do klientów z Polski zadebiutował Aion Bank.
W skład pakietu usług weszła także karta debetowa o pionowej orientacji
graficznej i z kilkoma innymi rozwiązaniami zdobywającymi coraz większą
popularność, jak np. ukrycie danych na rewersie plastiku.

Bank Pocztowy karta biometryczna
Jesienią Bank Pocztowy pochwalił się uruchomieniem testów pierwszej na
polskim rynku karty biometrycznej, przygotowanej wspólnie z firmą Thales.
Biometria służy do autoryzacji transakcji na kwotę powyżej 100 zł. Dzięki
temu użytkownik nie musi wprowadzać kodu PIN na terminalu płatniczym.
Może też korzystać z wypłat gotówki z bankomatów oferujących technologię zbliżeniową.
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Citi Handlowy karta AliExpress
Citi Handlowy rozwija współpracę z Mastercardem i wprowadza do oferty coraz więcej kart przygotowanych wspólnie z tą organizacją. Tym bardziej interesujący wydaje się fakt, że w 2021 r. bank wprowadził do oferty
nową kartę kredytową przygotowaną wspólnie z organizacją Visa, a oferującą dodatkowe bonusy do wykorzystania na platformie AliExpress.

Credit Agricole karta z ekotworzywa
Credit Agricole od dłuższego czasu chce się pozycjonować jako instytucja, której nie jest obojętna przyszłość naszej planety. Jednym z przejawów
tego podejścia jest wprowadzenie do oferty karty z tzw. ekotworzywa.
Skład plastiku zastosowanego w karcie Credit Agricole ma gwarantować
szybkie rozłożenie się karty w sytuacji, gdyby trafiła ona na śmietnik.

Klasomat karta dla skarbników szkolnych
Klasomat to polski fintech, który rozwija usługi dla uczniów i rodziców. Jedną z nich jest karta, za pomocą której skarbnicy mogą wydawać pieniądze
zgromadzone w ramach zbiórek klasowych.

mBank karta na 29. Finał WOŚP
Od kilku lat mBank jest głównym partnerem bankowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tej współpracy wydaje karty debetowe specjalnie zaprojektowane przez Jurka Owsiaka i nawiązujące do kolejnych Finałów WOŚP. Tego rodzaju karta pojawiła się także w 2021 r.

Nest Bank pionowa karta debetowa
W 2021 r. Nest Bank wprowadził do oferty karty debetowe z zupełnie nową
grafiką. Karty zyskały m.in. pionową orientację zgodnie z rozwijającym się
od kilku lat nowym trendem w projektowaniu tego rodzaju instrumentów
płatniczych.
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PKO BP metalowa karta Visa Business
W wydawaniu metalowych kart specjalizują się fintechy. Jak się jednak
okazuje, nie tylko one postanowiły zaoferować taki produkt. Na polskim
rynku takie przedsięwzięcie przeprowadził PKO BP. Najpierw wydał metalową kartę dla klientów indywidualnych, a w 2021 r. na rynku znalazła się
jego metalowa Visa przeznaczona dla klientów biznesowych.

Santander pionowa karta debetowa
z wcięciem
Santander, podobnie jak kilka innych banków opisanych już wyżej, postanowił w 2021 r. zmienić wzory wydawanych przez siebie kart. Stało się to
w wielu spółkach grupy, a zmiana objęła także polską część banku. Santander Bank Polska wprowadził pionowe karty kilka miesięcy temu. Ich
charakterystyczną cechą jest m.in. wcięcie na jednej krawędzi, które ułatwia korzystanie z karty osobom z chorobami wzroku.

SGB pionowa karta debetowa
Na pionową orientację grafiki na kartach postawiła także spółdzielcza grupa SGB. Nowy wzór kart debetowych pojawił się w 2021 r.

Volkswagen Bank karta debetowa
nowy wzór
Z kolei Volkswagen Bank Polska postawił na tradycyjny układ kart. Instytucja oferuje swoje usługi przedsiębiorcom, w tym także karty debetowe. Te
wydawane od 2021 r. charakteryzują się ciekawymi grafikami przedstawiającymi pojazdy produkowane w przeszłości przez niemiecki koncern.
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Cashless Pay 2021
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KALENDARIUM BRANŻY
PŁATNICZEJ 2021
STYCZEŃ
Restruktury
zacja Idea
Banku

BanqUp
z nowym
inwestorem

Inpost
debiutuje
na giełdzie
Duży sukces polskiej

Styczeń ubiegłego

spółki Inpost. Jej zarząd

roku przyniósł dobre

postanowił upublicznić

Rok 2021 zaczął się

informacje dla polsko-

firmę wprowadzając ja na

od wielkiego bum,

belgijskiego fintechu

giełdę w Amsterdamie.

czyli wejścia w życie

świadczącego usługi pod

Inpost został

ogłoszonej w ostatni

marką BanqUp. Pozyskał

wyceniony na, bagatela,

dzień poprzedniego roku

nowego inwestora

w przeliczeniu 36 mld zł.

decyzji o przymusowej

w postaci notowanej

restrukturyzacji Idea

na Euronext spółki

Banku. Jej konsekwencją

Unifiedpost Group.

było przeniesienie

PeP przejmuje
większość
terminali
Grupy Lew

do Pekao rachunków
kilkuset tysięcy
klientów indywidualnych
i firmowych, wymiana
kart płatniczych czy

Zencard
znika z rynku
W przeszłości Zencard
był gwiazdą polskiej
sceny fintech oraz
branży płatniczej.
Spółka trafiła do finału

pogrzebanie jednego

Pod koniec stycznia

międzynarodowego

z flagowych pomysłów

2021 r. okazało się

konkursu Start Path,

Idea Banku w ostatnim

również, że polski

organizowanego przez

okresie, czyli Chmury

rynek terminali

Mastercard, a później

Faktur.

płatniczych podlega

zyskała potężnego

dalszej konsolidacji.

inwestora, w postaci

A wszystko za sprawą

PKO BP. Ostatecznie

Grupy Lew, która

została wchłonięta przez

postanowiła większość

należącą do banku spółkę

swoich urządzeń

Finat i zniknęła z rynku.

sprzedać spółce Polskie
ePłatności.
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LUTY
mPay ogłasza
chęć przejęcia
DM BPS
Początek lutego to
także dość sensacyjna
informacja na temat
przejęcia Domu
Maklerskiego BPS przez
operatora aplikacji
mPay. Apka, znana
głównie z płatności za
bilety komunikacyjne
i parkingowe, miała
zostać rozbudowana
o funkcje inwestycyjne.
Z fuzji ostatecznie nic nie
wyszło, bo sprzeciwiła
się jej Komisja Nadzoru
Finansowego. Choć
trzeba podkreślić, że
sprawa nie została
jeszcze zakończona

polskiej platformy

na to, że bank zdecyduje

e-commerce, która

się ją wycofać z rynku.

przygotowywała się już

Jednym z symptomów

wówczas na wejście dużej

dowodzących tego

konkurencji w postaci

może być decyzja

amerykańskiego

o zaprzestaniu ze

Amazona.

sprzedaży rachunków

Grzegorz
Łapiński
odchodzi
z PeP

Allegro
wprowadza
Allegro Biznes
W lutym 2021 r.
premierę miał też nowy
serwis Allegro Biznes,
przeznaczony dla
klientów biznesowych.
Jedna z wielu inicjatyw

PARTNERZY
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części roku okaże się,
że PKO podjął decyzję
o przeniesieniu do
swojego głównego
systemu także tych

Grzegorz Łapiński jest

klientów biznesowych,

uznawany za jednego

którzy już wcześniej

z ojców sukcesu spółki

rachunki firmowe Inteligo

Polskie ePłatności,

mieli.

która za jego obecności
w zarządzie firmy
awansowała do grona
największych operatorów
terminali płatniczych.

Wystartowała
aplikacja
Spark

Manager najwyraźniej

W lutym ubiegłego

uznał jednak, że jego

roku premierę miała

misja została wypełniona,

należąca do Platformy

i w połowie lutego ogłosił

Detalistów aplikacja

odejście z firmy.

Spark. Powstała przy
współpracy z operatorem

i w przyszłości możliwe
są różne rozstrzygnięcia.

firmowych. W dalszej

serwisu Przelewy24,

PKO kończy
sprzedaż
rachunków
firmowych
Inteligo

a oferuje płatności
internetowe i w sklepach
stacjonarnych, a także
możliwość przesyłania
elektronicznych
paragonów.

Inteligo to marka należąca
do PKO BP, ale w ostatnim
czasie przeżywająca
stagnację. Wiele wskazuje
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MARZEC
Amazon
wystartował
w Polsce

handlu internetowego.

w przyszłości opłacać

Oto chiński odpowiednik

za pomocą karty czy

Allegro – AliBaba,

Blika. ZUS ogłosił, że

rozpoczął budowę

będzie szukać operatora

w Polsce sieci swoich

płatności elektronicznych.

automatów paczkowych.

Revolut
traci konta
z polskimi
numerami
IBAN

Pierwsze urządzenie
mające konkurować m.in.

Przewidywano to od

z paczkomatami Inpostu

dawna i wreszcie się

stanęło w Warszawie.

stało. Na początku marca
2021 r. zadebiutował polski
serwis amerykańskiego
potentata handlu

EnveloBank
znika z rynku

To był trudny
miesiąc dla klientów

internetowego, czyli firmy

W połowie marca 2021 r.

wykorzystujących

Amazon. Obserwatorzy

z rynku oficjalnie zniknęła

rachunek w Revolucie

podejrzewali,

marka EnveloBank. Miała

jako swoje podstawowe

że najbardziej

zawojować rynek usług

konto osobiste. Fintech

zainteresowane tym

bankowych dla młodych

musiał wycofać rachunki

faktem będą władze

i aktywnych klientów,

z polskimi numerami

największego gracza

ale nic z tego nie wyszło.

IBAN, co dla wielu

w polskim e-commerce,

Zabrakło zapału do jej

klientów oznaczało

czyli Allegro. Późniejsze

budowy i pieniędzy, bo jej

konieczność szukania

miesiące pokazały,

właściciel Bank Pocztowy

nowego dostawcy kont.

że wejście Amazona

zmaga się z problemami

nie okazało się żadną

kapitałowymi. Rachunki

rewolucją w handlu

klientów EnveloBanku

internetowym nad Wisłą,

trafiły pod skrzydła Banku

przynajmniej na razie.

Pocztowego.

Alibaba
wprowadza
automaty
paczkowe
w Polsce

ZUS szuka
operatora
płatności

Przelewy24
wprowadzają
P24Now
Jeden z liderów
płatności internetowych
w Polsce – operator
serwisu Przelewy24,
ogłosił wprowadzenie

Marzec 2021 r. to

marki P24Now. Pod tą

także informacja, że

nazwą oferuje klientom

Na początku marca

Zakład Ubezpieczeń

zyskujące na znaczeniu

Polskę obiegła też

Społecznych będzie

nie tylko w Polsce

jeszcze jedna ciekawa

chciał się unowocześniać.

płatności odroczone, czyli

informacja z branży

Składki na ubezpieczenia

tzw. buy now, pay later.

społeczne będzie można
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Sławomir
Sikora
rezygnuje
z prezesury
Citi
Marzec 2021 to także
duży news z Banku
Handlowego. Jego
wieloletni prezes –
Sławomir Sikora, ogłosił,
że nie będzie się ubiegał
o kolejną kadencję.

KWIECIEŃ
Pekao
przejmuje
udziały w Tpay
Na początku kwietnia
Bank Pekao sfinalizował
jedną z najważniejszych
w ubiegłym roku
transakcji, czyli inwestycję
w operatora płatności
internetowych Tpay.
Strategiczna współpraca
ma zaowocować m.in.
nową ofertą płatności dla
klientów e-commerce.

Payeye
wprowadza
aplikację
mobilną
W marketach Google Play,
App Store oraz AppGallery
(dla urządzeń Huawei)
pojawiła się aplikacja
mobilna wrocławskiego
fintechu Payeye. To krok
milowy w rozwoju tego
fintechu, bo dotychczas
konta w ramach
platformy Payeye można
było zakładać jedynie
poprzez serwis www.
Aplikacja zawiera
też kilka udogodnień,

niedostępnych dotąd dla
Sukces
klientów Payeye.
crowdfundingu
SkyCash
Walletmor
wprowadza
Również w kwietniu
implanty
o sukcesem zakończonej
płatnicze
zbiórce pieniędzy
poinformował SkyCash.
W ramach crowdfundingu
spółka pozyskała
niemal 3 mln zł. Samo
to może nie jest jakimś
spektakularnym
wynikiem, ale
liczba inwestorów
zainteresowanych
finansowaniem
działalności SkyCash
już tak. Spółka
zainteresowała zbiórką
ok. 6 tys. osób.
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Również w kwietniu
szerokiej publiczności
zaprezentował się
brytyjski fintech
Walletmor, który ma
managerskie związki
z Polską. Walletmor
oferuje implanty
płatnicze, które mogą
zostać wykorzystane
do płatności we
wszystkich terminalach
zbliżeniowych na świecie.
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Obszaru Gospodarczego

Nowa prezes
Doconomy
Polski
ogłasza
Bezgotówkowej współpracę
z BNP Paribas
Biuro prasowe fundacji
w Polsce
poinformowało

licencję pieniądza

o rozstrzygnięciu

elektronicznego.

Doconomy to szwedzki

konkursu na nowego

fintech, który zasłynął

Liczba
terminali
w Polsce
przekroczyła
oficjalnie
milion

szefa. Została nim

wprowadzeniem licznika

Grażyna Ciurzyńska, która

śladu węglowego

z początkiem czerwca na

wydatków realizowanych

stanowisku tym zastąpiła

kartą płatniczą.

Mieczysława Groszka.

W kwietniu ogłoszono,

Citi ogłasza
plan sprzedaży
detalu
w Polsce

że jego pierwszym

Spółka współpracuje
z firmą iCard, która
posiada wydaną
w Bułgarii i działającą na
terenie Europejskiego

W połowie kwietnia
NBP opublikował dane
na temat rynku kart

partnerem na polskim
rynku będzie BNP Paribas.
Do tej pory jednak
wspólna usługa tych
instytucji nie doczekała

płatniczych w Polsce

Odejście ze stanowiska

się produkcyjnego

w IV kw. 2020 r. Po raz

wieloletniego prezesa

wdrożenia.

pierwszy oficjalnie

Sławomira Sikory nie było

doniósł o tym, że liczba

jedyną informacją, jaką

terminali płatniczych

Citi zaskoczył klientów

nad Wisłą przekroczyła

i obserwatorów wiosną

milion. Wcześniej, bo

ubiegłego roku. Kolejną

w lipcu 2020 r., resort

było ogłoszenie planów

finansów chwalił się

wycofania się z polskiego

tym, można powiedzieć,

rynku detalicznego. Do tej

półoficjalnie, wliczając

pory nie wiadomo jednak,

urządzenia obsługiwane

kto przejmie obsługę

przez zagranicznych

klientów indywidualnych

operatorów, działających

korzystających

w Polsce.

z produktów Banku
Handlowego.
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MAJ

wytrzymał. Wkrótce
później okazało się, że

CZERWIEC

Jagiełło trafił do rady

Autopay
z licencją na
Litwie
W maju spółka Autopay
otrzymała licencję
instytucji płatniczej
od Banku Litwy. Dzięki
niej może działać na

nadzorczej jednej ze
swoich inicjatyw, czyli
spółki zarządzającej

36 mln zł
zysku Blika

Blikiem.

System
w Wałbrzy
chu inny niż
wszystkie

W połowie czerwca
spółka zarządzająca
Blikiem pochwaliła się
osiągnięciem pierwszego
w swojej historii zysku
netto i to od razu

terenie Unii Europejskiej.

System płatności za

w wysokości 36 mln

Pierwsze plany w tym

bilety komunikacji

zł. Tak dobre wyniki to

zakresie poznaliśmy

miejskiej, który umożliwia

zasługa m.in. rosnących

jeszcze w ubiegłym

płatność za przejazd bez

dynamicznie przychodów

roku, gdy okazało się,

konieczności drukowania

generowanych przez

że spółka nawiązała

papierowego biletu,

równie szybko rosnącą

współpracę z sieciami

to w Polsce żadna

transakcyjność

stacji benzynowych

już nowość. Takich

użytkowników Blika.

w Niemczech. W jej

rozwiązań działa wiele

ramach będzie oferować

w całym kraju. Wałbrzych

płatności za paliwo.

postanowił jednak

Zbigniew
Jagiełło
odchodzi
z PKO BP

postawić na inne i dużo

Żabka
uruchamia
Żappka Store

tańsze rozwiązanie niż
większość samorządów.

Największa na polskim

Wałbrzyskie rozwiązanie

rynku sieć sklepów

pozbawione jest np.

segmentu convenient,

tradycyjnego już systemu

czyli Żabka, uruchomiła

W połowie maja całą

centralnego, a działa

nowy format placówek.

finansową Polskę obiegła

w oparciu o terminale

Żappka Store to sklep

informacja, że wieloletni

podobne do tych obecnych

pozbawiony obsługi.

prezes PKO BP Zbigniew

np. w automatach

Zakupy można w nim

Jagiełło odejdzie ze

z napojami i przekąskami.

zrobić samodzielnie

stanowiska. Podchody,

korzystając z aplikacji

których celem było

mobilnej.

wyrzucenie managera
z banku, trwały od kilku
lat. Kolejnego ataku nie
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Inpost Fresh
na rynku
Także w czerwcu
w Biuletynie Urzędu
Patentowego zastrzeżono
nazwę i logo Inpost

LIPIEC
SIBS jedynym
właścicielem
Paytel

Fresh. To aplikacja

Koniec Visa
Oferty
W połowie lipca
użytkownicy kart
Visa korzystający
jednocześnie z programu
lojalnościowego

mobilna, która na rynku

W lipcu poinformowano,

tej organizacji

zadebiutowała miesiąc

że portugalska spółka

występującego pod

później, a służy do

SIBS stała się jedynym

nazwą Visa Oferty

zamawiania zakupów

właścicielem polskiego

zostali poinformowani,

pierwszej potrzeby. Przy

operatora terminali

że firma zamyka ten

zachowaniu określonych

płatniczych – firmy

projekt. Zwroty środków

warunków zakupy mogą

Paytel. Później zaowocuje

w ramach programu

dotrzeć do klienta nawet

to m.in. rebrandingiem

naliczane miały być tylko

w kilkadziesiąt minut od

i wprowadzeniem

do końca września 2021 r.

zamówienia.

zupełnie nowej
oferty, uzupełnionej
np. płatnościami
odroczonymi dla klientów
sklepów stacjonarnych.

Rebranding
NBP
Także w lipcu
w Biuletynie Urzędu
Patentowego pojawiło
się zastrzeżenie nowego
logotypu Narodowego
Banku Polskiego. Chwilę
później bank oficjalnie
zakomunikował,
że zmienia swoją
identyfikację wizualną.
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Prawdziwy
one click od
Allegro, Blik
i PKO
W lipcu podaliśmy także
informację, że Blik, PKO
BP i Allegro pracują nad
nową usługą, która ma
do granic możliwości
uprościć płatności za
zakupy internetowe.
Nowa usługa, którą
można określić mianem
prawdziwego one clicka,
miała oficjalną premierę
kilka tygodni później.
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IdoSell
przejmuje
konkurenta
z Węgier
Pod koniec miesiąca

SIER PIEŃ
Aion startuje
w Polsce

Płatności
odroczone
PayPo
w sklepach
stacjonarnych
CCC

polska spółka IdoSell

Sierpień rozpoczął się

pochwaliła się przejęciem

od mocnego uderzenia,

A jeśli już przy

swojego węgierskiego

a więc debiutu na polskim

płatnościach odroczonych

konkurenta, czyli firmy

rynku Aion Banku, nowego

jesteśmy, to pod koniec

Shoprenter.

projektu realizowanego

sierpnia ogłoszono

przez legendarnego już

rozszerzenie współpracy

Wojciecha Sobieraja.

między polskim fintechem

Nowy bank zaproponował

PayPo a firmą CCC.

klientom z Polski

Dotychczas płatności

trzy plany taryfowe:

odroczone PayPo były

darmowy Light, Smart za

dostępne dla klientów

29,99 zł miesięcznie oraz

kupujących w sklepie

All-Inclusive za 49,99 zł

internetowym CCC.

miesięcznie. Instytucja

Natomiast od sierpnia

postawiła także na

2021 r. klienci mogą

subskrypcyjny model

odroczyć płatność na

dostępu do dodatkowych

30 dni także podczas

usług.

zakupów w salonach

Klarna startuje
w Polsce

stacjonarnych CCC.

Sierpień stał też pod
znakiem debiutu na
polskim rynku płatności
odroczonych szwedzkiej
firmy Klarna. Spółka była
już w Polsce obecna
wcześniej, bo oferowała
tu inne usługi płatnicze.
Płatności odroczone
Klarny zaś pojawiły
się m.in. w sklepie
odzieżowym H&M.
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W RZESIEŃ

odnotowania, że firma
postawiła w tym wypadku
na współpracę z polskim

Visa Mobile
w Nest
Visa i Nest poinformowały
we wrześniu
o rozpoczęciu testów
nowej usługi do płatności

fintechem o nazwie

Również we wrześniu

Softpos, utworzonym

operator terminali Paytel

przez managerów

zaprezentował swoje

Payarto.

nowe logo oraz strategię.

Allegro Pay dla
wszystkich

Firma wprowadza nowe

kartami w internecie.

Klienci Allegro z płatności

Rozwiązanie powstało

odroczonych mogą

przy współudziale

korzystać już od kilku

warszawskiego Studia

lat. Początkowo dzięki

Innowacji Visy, a bazuje

współpracy platformy

na standardzie SRC,

z firmą PayPo, a od 2020 r.

którego celem jest

– dzięki ofercie Allegro

ułatwienie korzystania

Pay. Allegro Pay to fintech

z kart w środowisku

przejęty przez Allegro,

e-commerce. Do stałej

który w 2020 r. uruchomił

oferty usługa Visa Mobile

testy swojej usługi dla

ma wejść w 2022 r.

wybranej grupy klientów.

Worldline
wprowadza
soft
POS-a
z PIN-em
Terminal aplikacyjny,
czyli soft POS, to już nie
jest zupełna nowość.
Na całym świecie
jak i w Polsce trwają
pilotaże wielu tego typu
rozwiązań. Jednak
wprowadzenie soft
POS-a przez Worldline
jest o tyle warte
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Paytel zmienia
logo

We wrześniu 2021 r.
trafiła ona do wszystkich
zainteresowanych osób
kupujących na Allegro.

urządzenia i usługi
dodatkowe, takie jak na
przykład dostępne na
terminalach w sklepach
stacjonarnych płatności
odroczone.

Wzrost
znaczenia
Polski na
mapie Europy
w Visie
We wrześniu okazało
się, że od 1 października
wzrośnie znaczenie
polskiego biura Visy.
Jakub Kiwior, dyrektor
zarządzający regionem

Ustawa o go
tówce przyjęta

Europy Środkowo-

Pod koniec września

za działania organizacji

prezydent podpisał

w Bułgarii, Chorwacji,

nowelizację ustawy

Rumunii i Słowenii.

o usługach płatniczych,

Kraje te dołączą do

która zobowiązała

Czech, Polski, Słowacji

wszystkie firmy

oraz Węgier, w których

obsługujące klientów

strukturami firmy dotąd

indywidualnych do

zarządzał.

Wschodniej w Visa, jest
odpowiedzialny także

akceptacji płatności
gotówkowych.
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PAŹDZIER N IK
Polski nieład
w płatno
ściach
Rząd przygotowując
tzw. Polski ład sprawił
przykrą niespodziankę nie
tylko biurom księgowym,
pracownikom oraz małym
przedsiębiorcom, ale
także wielu firmom, które
korzystają z terminali
płatniczych. Zgodnie

Polska
Bezgotówkowa
sfinansuje nie
tylko terminale
W październiku fundacja
poszerzyła zakres
swojego programu
o wsparcie instytucji
z sektora publicznego
w obsłudze płatności
online. Mogą z niego
skorzystać m.in. urzędy
centralne, samorządy,
sądy i placówki publicznej
służby zdrowia.

ok. 350 mld zł. To
rekordowa ilość gotówki,
której nigdy wcześniej nie
było na rynku tak dużo.

NBP zamyka
departament
fintech
NBP za szefostwa
Adama Glapińskiego
wielokrotnie udowadniał,
że wszystko można o nim
powiedzieć, ale nie to, że
chce być za wszelką cenę
nowoczesny. Wskazuje
na to m.in. dążenie do
wzmocnienia pozycji

1 lipca 2022 r. będą

Xiaomi Pay
w Polsce

musiały zintegrować swój

W pierwszych dniach

W październiku natomiast

terminal płatniczy z kasą

października oficjalnie

okazało się, że ze struktur

fiskalną online. Jeśli tego

potwierdziły się

banku centralnego

nie zrobią, administracja

także wcześniejsze

zniknął powołany kilka

rządowa nałoży na

przecieki o debiucie

lat temu departament

nich karę w wysokości

w Polsce opaski Mi Band

zajmujący się technologią

5 tys. zł. Eksperci szacują,

z płatnościami mobilnymi

finansową fintech.

że jeśli nie będzie okresu

Mi Pay. Początkowo mogli

przejściowego na nowy

z nich korzystać klienci

przepis, wymianie będzie

m.in. ZEN, Curve i Banku

musiało podlegać co

Pocztowego. Później

najmniej kilkadziesiąt

Pocztowy
i karta
biometryczna

rozwiązanie trafiło do

tysięcy terminali, których

oferty kolejnych instytucji.

z przepisami zawartymi
w Polskim ładzie od

nie da się zintegrować
z kasami fiskalnymi.
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gotówki w rozliczeniach
detalicznych.

Również w październiku
Bank Pocztowy

350 mld zł
w gotówce

ogłosił rozpoczęcie

Narodowy Bank

biometrycznej. Umożliwia

Polski poinformował,

ona realizację płatności

że w obiegu jest już

na kwoty powyżej
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100 zł bez konieczności
autoryzacji PIN-em.

LISTO PAD

Czterocyfrowy kod
zastąpiono odciskiem

BitBay
to Zonda

Allegro
uruchamia
własne
automaty
paczkowe

W listopadzie jedna

W listopadzie

inwestora, ale wciąż nie

uruchomione zostały

chce powiedzieć, kto nim

pierwsze automaty

jest. Natomiast z całą

paczkowe Allegro

stanowczością przyznaje,

działające pod nazwą

że z jej założycielem

Bankowy Fundusz

One Box. W kolejnych

i byłym właścicielem

Gwarancyjny

tygodniach spółka

Sylwestrem Suszkiem nic

poinformował, że

informowała o następnych

jej już nie łączy.

należący do niego

uruchomieniach.

Podkarpacki Bank

Docelowo w całym kraju

Spółdzielczy, wcześniej

ma stanąć 3 tys. maszyn.

palca. Nowa karta
w pierwszej kolejności
miała trafić do klientów
biznesowych i tak się
stało kilka tygodni później.

NeoBank
przejmuje bank
spółdzielczy
z Sanoka

poddany przymusowej
restrukturyzacji
i przejęty przez Bank
Nowy BFG, trafi w ręce
banku spółdzielczego

Allegro
przejmuje
w Czechach

z najstarszych
i największych polskich
giełd kryptowalut zmieniła
nazwę. Teraz BitBay to
Zonda. Spółka chwali się,
że pozyskała nowego

Zbliżeniowy
Blik w sześciu
bankach
Blik od dłuższego czasu
zapowiadał udostępnienie
płatności zbliżeniowych,

z Poznania, działającego

Uruchomienie własnej

a część klientów

pod nazwą NeoBank.

sieci to nie wszystkie

niektórych banków

informacje na temat

mogła korzystać z tej

Allegro, które ujrzały

usługi od paru miesięcy.

światło dzienne

Natomiast w listopadzie

w listopadzie ubiegłego

oficjalnie Blik C wszedł

roku. Firma pochwaliła

do oferty sześciu banków

się także pomyślnym

założycieli spółki Polski

zakończeniem rozmów na

Standard Płatności, czyli:

temat przejęcia całości

Aliora, ING, mBanku,

udziałów w czeskiej

Millennium, PKO BP

grupie Mall oraz WE|DO.

i Santandera.

Łączna kwota transakcji
to 881 mln euro, a więc ok.
4 mld zł.
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RDB na
polskim rynku
aplikacji Raiffeisen Digital

Piotr
Kurczewski
odchodzi
z Przelewy24

Bank na urządzeniach

W historii wielu firm

z systemem Android.

są wydarzenia, które

Bank wraca na polski

można nazwać końcem

rynek po sprzedaży

pewnej epoki. Do takich

Polbanku, który kilka lat

wydarzeń w historii spółki

wcześniej został przejęty

PayPro (operator serwisu

przez BNP Paribas. Nasz

Przelewy24) na pewno

rynek jest pierwszym,

można zaliczyć odejście

na którym RDB wchodzi

z władz wieloletniego

jako bank cyfrowy.

prezesa Piotra

Polska ma być poligonem

Kurczewskiego. Tym

doświadczalnym, który

samym pełną kontrolę nad

ma pozwolić na ekspansję

firmą przejął inwestor,

w kolejnych krajach.

czyli grupa Nets. Nowego

Zip przejmuje
Twisto

prezesa PayPro wciąż nie

Listopad to także debiut

znamy.

G R U DZIEŃ
Porażka
aplikacji
e-Toll PL
1 grudnia z państwowych
odcinków płatnych
autostrad zniknęły bramki.
Zastąpił je system,
umożliwiający płatności
za przejazd na przykład
aplikacją e-Toll PL. Ale
rozwiązanie nie przypadło
kierowcom do gustu. Wielu
narzeka na apkę, a ta
ma bardzo niskie oceny
w marketach z aplikacjami.
Na szczęście za przejazdy
autostradami można
też płacić aplikacjami

Twisto to jeden z liderów

prywatnych firm, takich

i prekursorów płatności

jak SkyCash, mPay czy

odroczonych w Polsce.

Autopay.

Spółka zawdzięcza

Strategia NBP
dla gotówki,
z której nic nie
wynika

swoją pozycję m.in.
współpracy z bankiem
ING, który zdecydował
się w przeszłości na
inwestycję w czeski
fintech. Ale w ubiegłym

Narodowy Bank Polski

roku Twisto zostało

opublikował na początku

przejęte przez

grudnia strategię

australijskiego potentata

bezpieczeństwa gotówki.

Zip. W listopadzie 2021 r.

Zakłada ona m.in.

proces przejęcia został

zmiany w zasadach

oficjalnie zakończony.

pobierania opłat od wypłat
z bankomatów. Jednak
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większość zawartych tam

jednym z najważniejszych

na takie działanie od

proponowanych zaleceń

wydarzeń ubiegłego

wielkiego dzwonu. Jednak

to analizy i zapowiedź

roku. Przypomnę, że

najważniejsze w całej

dalszych badań.

w spółkę zdecydował się

sprawie jest to, że ING

zainwestować londyński

postanowił wdrożyć

fundusz Pollen Street

system od fintechu

Capital.

Thought Machine oparty

220 mln
finansowania
dla Ramp

o rozwiązania chmurowe.

Pierwszy
ranking
największych
w branży
płatniczej
W grudniu światło

To pierwszy bank w Polsce,
który odważył się na takie
posunięcie.

Kurator
w Getinie/
upadek Open
Finance

dzienne ujrzał pierwszy

A jeśli o inwestycjach

Ranking największych,

mowa, to trzeba

polskich firm działających

odnotować, że pod

w branży płatniczej,

koniec roku polski

opracowany przez

fintech Ramp zgarnął od

cashless.pl. W publikacji

inwestorów ok. 220 mln

Rok 2021 skończył się

znajdziecie uszeregowane

zł. Udało się to osiągnąć

dla spółek związanych

od największych do

sześć miesięcy po

z Leszkiem Czarneckim

najmniejszych firmy

zamknięciu poprzedniej

podobnie źle, jak się

płatnicze, pod względem

rundy inwestycyjnej,

zaczął. Najpierw ogłoszono

osiąganych przez nie

w której firma zdobyła

wprowadzenie kuratora

przychodów, zysków

37 mln zł. Dodatkowe

do Getinu. Jednocześnie

czy zatrudnienia. Raport

środki pomogą

odrzucona została

będzie publikowany

w szybszym rozwoju

aktualizacja programu

cyklicznie, dzięki

firmy na nowych rynkach,

naprawczego, a później

czemu będzie można

w tym w Stanach

powiązany z Getinem

obserwować zmiany

Zjednoczonych.

pośrednik finansowy

i trendy w polskiej branży

ING stawia
płatniczej.
na system
Nowy inwestor centralny
w Blue Media
w chmurze

– Open Finance, złożył
wniosek o ogłoszenie
upadłości. Ale z tego
powodu akurat chyba nikt
nie płakał. Spółka była
w przeszłości oskarżana

Blue Media to jedna

ING Bank Śląski

o wiele zła wyrządzonego

z najważniejszych

poinformował o decyzji

klientom namówionym na

firm w polskiej branży

na temat wymiany

zakup polis kapitałowych

płatniczej. Pozyskanie

systemu centralnego.

czy kredytów hipotecznych

przez nią nowego

To rzadka sytuacja,

powiązanych z funduszami

inwestora było więc

bo banki decydują się

inwestycyjnymi.
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