Niekartowe schematy
płatności bezgotówkowych
w Polsce

wersja 1.0

Opracował:
Michał Kisiel
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................................................... 5
1. Specyfika schematów niekartowych i ich miejsce w klasyfikacji płatności bezgotówkowych ............ 6
1.1. Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych – podstawowe pojęcia................................. 6
1.2. Klasyfikacja płatności bezgotówkowych ...................................................................................... 9
1.3. Podział schematów niekartowych .............................................................................................. 18
1.3.1. Systemy closed loop oparte na przedpłaconym rachunku ................................................. 19
1.3.2. Systemy open loop oparte na przedpłaconym rachunku.................................................... 20
1.3.3. Systemy oparte na użyciu zdematerializowanych kart płatniczych .................................... 21
1.3.4. Systemy oparte na rachunku bankowym ............................................................................ 22
1.3.5. Systemy oparte na rozrachunku za pośrednictwem MNO.................................................. 22
1.3.6. Model hybrydowy ............................................................................................................... 23
1.3.7. Systemy oparte na wirtualnych walutach ........................................................................... 24
1.4. Mapa ważniejszych schematów bezgotówkowych płatności niekartowych w Polsce .............. 25
2. Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce ............................................................ 26
2.1. IKO .............................................................................................................................................. 26
2.1.1. Ewolucja systemu ................................................................................................................ 26
2.1.2. Zakres funkcjonalności ........................................................................................................ 27
2.1.3. Stan rozwoju schematu ....................................................................................................... 28
2.1.4. Ogólna charakterystyka systemu ........................................................................................ 30
2.1.5. Wykorzystywane źródła pieniądza ...................................................................................... 30
2.1.6. Opis przebiegu transakcji .................................................................................................... 31
2.1.7. Model biznesowy schematu ................................................................................................ 34
2.2. PeoPay ........................................................................................................................................ 34
2.2.1. Ewolucja schematu .............................................................................................................. 34
2.2.2. Zakres funkcjonalności ........................................................................................................ 34
2.2.3. Stan rozwoju schematu ....................................................................................................... 35
2.2.4. Ogólna charakterystyka systemu ........................................................................................ 36
2.2.5. Wykorzystywane źródła pieniądza ...................................................................................... 37
2.2.6. Opis przebiegu transakcji .................................................................................................... 38
2.2.7. Schemat rozliczeń i rozrachunku ......................................................................................... 41
2.2.8. Model biznesowy schematu ................................................................................................ 41

2

2.3. SkyCash ....................................................................................................................................... 43
2.3.1. Ewolucja systemu ................................................................................................................ 43
2.3.2. Zakres funkcjonalności ........................................................................................................ 44
2.3.3. Stan rozwoju schematu ....................................................................................................... 45
2.3.4. Ogólna charakterystyka systemu ........................................................................................ 45
2.3.5. Wykorzystywane źródła pieniądza ...................................................................................... 46
2.3.6. Opis przebiegu transakcji .................................................................................................... 47
2.4. mPay ........................................................................................................................................... 48
2.4.1. Ewolucja systemu ................................................................................................................ 49
2.4.2. Zakres funkcjonalności ........................................................................................................ 50
2.4.3. Stan rozwoju schematu ....................................................................................................... 51
2.4.4. Ogólna charakterystyka systemu ........................................................................................ 52
2.4.5. Wykorzystywane źródła pieniądza ...................................................................................... 52
2.4.6. Opis przebiegu transakcji .................................................................................................... 53
2.4.6. Model biznesowy schematu ................................................................................................ 55
2.5. Systemy płatności NFC oparte na kartach płatniczych ............................................................... 55
2.5.1. Podstawowe zagadnienia technologiczne w kartowych płatnościach mobilnych opartych
na NFC ........................................................................................................................................... 56
2.5.2. Modele schematów płatności opartych na NFC.................................................................. 57
2.5.3. Orange Cash ........................................................................................................................ 59
2.5.4. T-Mobile MyWallet.............................................................................................................. 62
2.5.5. Schemat rozliczeń i rozrachunku ......................................................................................... 66
2.5.6. Model biznesowy................................................................................................................. 66
2.6. iKasa............................................................................................................................................ 68
2.6.1. Zakres funkcjonalności ........................................................................................................ 68
2.6.2. Stan rozwoju schematu ....................................................................................................... 68
2.6.3. Ogólna charakterystyka systemu ........................................................................................ 69
2.6.4. Wykorzystywane źródła pieniądza ...................................................................................... 69
2.6.5. Opis przebiegu transakcji .................................................................................................... 70
2.7. Pozostałe niekartowe schematy płatności bezgotówkowych .................................................... 70
2.7.1. Schematy uniwersalne przed fazą komercyjnego startu .................................................... 70
2.7.2. Systemy wyspecjalizowane – płatności zdalne i płatności w handlu internetowym .......... 72
3. Porównanie schematów niekartowych płatności bezgotówkowych w Polsce ................................. 79
3.1. Porównanie i ocena schematów IKO i PeoPay ........................................................................... 79

3

3.1.1. Funkcjonalność schematów na tle funkcjonalności schematów kartowych ....................... 80
3.1.2. Sieć akceptacji ..................................................................................................................... 81
3.1.3. Liczba użytkowników ........................................................................................................... 82
3.1.4. Bezpieczeństwo techniczne i prawne instrumentów płatniczych ....................................... 83
3.1.5. Koszty usług ......................................................................................................................... 85
3.1.6. Ocena schematów IKO i PeoPay .......................................................................................... 85
3.2. Ocena schematów płatności mobilnych NFC ............................................................................. 88
3.3. Porównanie wyspecjalizowanych niekartowych schematów płatności bezgotówkowych ....... 90
3.4. Perspektywy rozwoju niekartowych schematów płatności bezgotówkowych w Polsce ........... 92
3.4.1. Problem masy krytycznej .................................................................................................... 92
3.4.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju schematów niekartowych ................................................ 93
Podsumowanie i rekomendacje .......................................................................................................... 100
Spis ilustracji ........................................................................................................................................ 102
Spis tabel ............................................................................................................................................. 102
Bibliografia........................................................................................................................................... 103

4

Wstęp
Na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych w Polsce zachodzą dynamiczne przemiany. Do
niedawna transakcje dokonywane w punktach handlowo-usługowych były wyłączną domeną gotówki
i kart płatniczych. W ciągu zaledwie kilku miesięcy na przełomie 2012 i 2013 roku zakres dostępnych
dla konsumentów instrumentów płatniczych poszerzył się o kilka dodatkowych pozycji. Ich wspólną
cechą jest wykorzystanie możliwości stwarzanych przez rozwój technologii mobilnych. Połączenie
instrumentu płatniczego i telefonu komórkowego zaowocowało wykreowaniem nowych schematów
płatności bezgotówkowych o zróżnicowanym charakterze. Napływ innowacji zrodził potrzebę
uporządkowania terminologii i dokonania klasyfikacji systemów obecnych na rynku.
Celem opracowania jest dokonanie systematyzacji zjawisk zachodzących na rynku płatności
bezgotówkowych i scharakteryzowanie schematów bezgotówkowych płatności niekartowych, które
rozpoczęły działalność na polskim rynku ze szczególnym uwzględnieniem działających w fizycznych
punktach handlowo-usługowych. W raporcie wykorzystano dane źródłowe zebrane przez
Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego oraz informacje publikowane przez
podmioty aktywne na rynku.
W rozdziale pierwszym usystematyzowano pojęcia związane z obszarem płatności bezgotówkowych i
przedstawiono klasyfikację schematów płatności w kilku ujęciach. Zdefiniowano także pojęcie
schematu niekartowego, kluczowe dla dalszych rozważań i analiz. Zaprezentowano autorski podział
schematów płatności w oparciu o wykorzystywane źródła pieniądza i zastosowano go do zjawisk
zachodzących na polskim rynku, tworząc mapę niekartowych schematów płatności bezgotówkowych.
W rozdziale drugim przedstawiono najważniejsze schematy niekartowych płatności
bezgotówkowych, ze wskazaniem na zakres ich funkcjonalności, wykorzystywane źródła pieniądza,
obecną skalę działania oraz wykorzystywane mechanizmy rozliczeń i rozrachunku. Obok schematów
uniwersalnych, obsługujących transakcje w fizycznych punktach handlowo-usługowych,
przedstawiono wybrane przedsięwzięcia o węższym zakresie działania.
W rozdziale trzecim dokonano porównań funkcjonujących schematów ramach wyróżnionych
wcześniej klas. Przedstawiono także najważniejsze czynniki mogące mieć wpływ na perspektywy
rozwoju schematów niekartowych na polskim rynku.
W podsumowaniu opracowania przedstawiono najważniejsze wnioski oraz rekomendacje dotyczące
pożądanych działań pozwalających na dokładniejsze zrozumienie zjawisk zachodzących na niezwykle
szybko zmieniającym się rynku.
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1. Specyfika schematów niekartowych i ich miejsce w
klasyfikacji płatności bezgotówkowych
1.1. Niekartowe schematy
podstawowe pojęcia

płatności

bezgotówkowych

–

W niniejszym opracowaniu obiektem analizy są szczególne typy systemów umożliwiających
dokonywanie płatności bezgotówkowych. Podstawowym pojęciem dla wskazanego obszaru jest
płatność. Proces ten definiowany jest jako transfer wartości pieniężnej pomiędzy stronami
(dłużnikiem-płatnikiem i wierzycielem-beneficjentem). W procesie tym strona zobowiązana zostaje
zwolniona ze zobowiązania w zamian za przekazane środki pieniężne1.
W literaturze naukowej oraz publikacjach instytucji nadzorujących rynki finansowe w poszczególnych
krajach często przywoływane są odmienne definicje, ujmujące zagadnienie w sposób bardziej
szczegółowy. Przykładowo Bank Rozliczeń Międzynarodowych definiuje płatność jako transfer
roszczenia o charakterze pieniężnym dokonywany przez płatnika na rzecz beneficjenta w formie
akceptowalnej dla odbiorcy. Zazwyczaj ma on postać banknotów (pieniądza gotówkowego) lub
uznania salda rachunku utrzymywanego przez instytucję finansową lub bank centralny2.
Płatność może mieć charakter wieloetapowy i angażować wiele podmiotów pełniących funkcje
związane z przekazaniem środków pieniężnych lub informacji o zobowiązaniu. Całokształt operacji
prowadzących do przeprowadzenia płatności nazywana będzie w opracowaniu cyklem
rozliczeniowym. W jego skład wchodzić będzie proces:



rozliczenia (clearing), czyli transferu informacji w postaci zleceń, instrukcji płatniczych
określających parametry płatności (strony, wartość)
oraz rozrachunku (settlement), czyli przekazania środków pieniężnych, wieńczący transakcję
i zwalniający ze zobowiązania płatnika-dłużnika3.

Za termin węższy, ograniczający się do jednego z etapów procesu płatności, uznać należy transakcję
płatniczą, czyli „zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków
pieniężnych”4.

1

Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), NBP, ZBP, Koalicja na Rzecz
Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, 2009, s. 9,
http://www.nbp.pl/SystemPlatniczy/Obrot_bezgotowkowy/rob_projekt.pdf
2
Na podstawie: A Glossary of Terms Used in Payments and Settlement Systems, Bank for International
Settlements, 2003
3
Na podstawie: A Glossary of Terms Used in Payments and Settlement Systems, op. cit.
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Płatności mogą być dokonywane w formie gotówkowej, gdy na którymkolwiek z etapów procesu
świadczenie realizowane jest w postaci gotówki. Należy przy tym wyróżnić dwie odrębne grupy:



płatności gotówkowe, w których zarówno banknoty i monety stosowane są zarówno na
etapie inicjacji płatności, jak i rozrachunku (np. przekaz pocztowy),
płatności gotówkowe, w których etap inicjacji przeprowadzany jest z użyciem gotówki, ale
rozrachunek odbywa się w formie bezgotówkowej (np. wpłata gotówkowa na rachunek
bankowy).

Płatności bezgotówkowe zdefiniować można jako proces, w którym na każdym etapie cyklu
rozliczeniowego transfer środków pieniężnych odbywa się za pośrednictwem rachunków bankowych,
rachunków płatniczych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty lub pieniądza
elektronicznego. Oznacza to, że w żadnym z etapów procesu nie jest używana gotówka.
Mianem zlecenia płatniczego określane jest oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego
dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej5. Zapoczątkowuje ono proces
płatności, a elementem pośredniczącym na tym etapie jest instrument płatniczy definiowany jako
„zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur,
wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”6.
Szczególnym typem instrumentu płatniczego jest karta płatnicza pełniąca zazwyczaj dwie funkcje7:



umożliwiającą wypłatę gotówki,
umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta
rozliczeniowego i przyjmowaną przez akceptanta w celu uregulowania zobowiązania w
formie bezgotówkowej.

Mianem schematu płatności określany będzie system powiązań pomiędzy operatorem,
użytkownikami instrumentów płatniczych i akceptantami, w ramach którego obowiązują jednolite
zasady realizacji transakcji. W opracowaniu zamiennie używany będzie termin system płatności,
jednakże nie będzie się on bezpośrednio odnosił do definicji zawartej w ustawie o ostateczności
rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami8.
Uczestnikami schematu płatności mogą być:


operator – bank, instytucja płatnicza lub inny podmiot ustalający zasady funkcjonowania
systemu. Operator może również pełnić funkcję podmiotu wydającego instrumenty płatnicze
stosowane w systemie,

4

Art. 2, pkt 29 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z
późniejszymi zmianami).
5
Art. 2, pkt 36 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z
późniejszymi zmianami).
6
Art. 2, pkt 10 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z
późniejszymi zmianami).
7
Art. 2, pkt 15a Ustawy o usługach płatniczych (op. cit.).
8
Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 123 z 2001 r.,
poz. 1351 z późniejszymi zmianami).
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użytkownicy – osoby posługujące się instrumentami płatniczymi wydawanymi w ramach
systemu na podstawie umowy z wydawcą instrumentu lub operatorem,
akceptanci – podmioty, które podpisały umowy z operatorem systemu lub agentem
rozliczeniowym ustalające zasady akceptacji i rozliczania instrumentów płatniczych
działających w ramach systemu.

Termin mechanizm płatności stosowany będzie w rozumieniu zestawu procedur pozwalających
przeprowadzić proces płatności, a w szczególności używanych źródeł pieniądza (rachunek bankowy,
karta płatnicza, pieniądz elektroniczny).
Określenie platforma płatności ma charakter przede wszystkim marketingowy – używane jest przez
dostawców usług płatniczych w rozumieniu zbliżonym do systemu płatności9. Przywoływane będzie w
przypadku prezentacji całości stosowanych rozwiązań technologicznych umożliwiających
komunikację pomiędzy uczestnikami systemu płatności. Użycie terminu „platforma” ma sugerować
zazwyczaj otwarty charakter – możliwość dołączania kolejnych akceptantów, wydawców i gotowość
obsługi różnych typów transakcji. Operator systemu stawia się w ten sposób w opozycji do systemów
zamkniętych (closed loop) budowanych na potrzeby np. jednego akceptanta.
W dalszej części opracowania przywoływany będzie także termin usługi płatnicze, pochodzący z
ustawy o usługach płatniczych, w której wyliczono czynności związane z przemieszczaniem pieniądza i
obsługą jego obrotu. Są nimi10:










przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz
wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek
płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
o przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
o przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
o przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych
użytkownikowi z tytułu kredytu lub kredytu płatniczego;
wydawanie instrumentów płatniczych;
umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego
pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności obsługa autoryzacji,
przesyłanie do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika
lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z
wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu
płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
świadczenie usługi przekazu pieniężnego;
wykonywanie transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie
transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub
informatycznego, a płatność przekazywana jest dostawcy usług telekomunikacyjnych,

9

Przykładowo jeden z systemów płatności mobilnych na polskim rynku (mPay) używał tego sformułowania w
materiałach kierowanych do mediów i rynku.
10
Art. 3 pkt 1 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z
późniejszymi zmianami).
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cyfrowych lub informatycznych, działającemu jedynie
użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

jako

pośrednik

pomiędzy

W kontekście późniejszej definicji niekartowych schematów płatności bezgotówkowych istotne jest
odnotowanie, iż w ustawie wymieniono niektóre typy instrumentów płatniczych, a jednocześnie
wskazano, że w praktyce funkcjonować mogą także instrumenty „podobne do kart płatniczych”.
Z uwagi na szybkie postępy technologii, które predestynują urządzenia mobilne do pełnienia istotnej
roli w płatnościach bezgotówkowych, na wyróżnienie zasługuje pojęcie płatności mobilnych. W
opracowaniu termin „płatności mobilne” zdefiniowano jako płatności, czyli przekazanie środków
pieniężnych w zamian za dobro lub usługę, ewentualnie transfer środków pieniężnych, w których
telefon komórkowy (lub urządzenie mobilne o podobnych funkcjach) używany jest do
zainicjowania, potwierdzenia i sfinalizowania transakcji. Przyjęto zatem, że pojęcie płatności
mobilnych nie obejmuje takich procesów jak np. samo złożenie zamówienia przez telefon komórkowy
czy dostarczenie dobra lub usługi na urządzenie płatnika.
Powszechny dostęp do coraz bardziej zaawansowanych technicznie telefonów komórkowych niesie
ze sobą poważne konsekwencje dla niemal każdego elementu procesu płatności. Z jednej strony
telefonia komórkowa jest gotową infrastrukturą komunikacyjną, na bazie której można budować
systemy płatności omijające dotychczasowe rozwiązania, z drugiej - pozwala na łatwiejszy, tańszy i
szybszy dostęp do istniejących rozwiązań, w których banki odgrywają istotną rolę. Urządzenie
mobilne może pełnić rolę nośnika instrumentu płatniczego, środowiska, w którym inicjuje się
płatność z użyciem tradycyjnych instrumentów płatniczych, a także narzędzia pozwalającego
akceptować płatności.

1.2. Klasyfikacja płatności bezgotówkowych
Obszar płatności bezgotówkowych jest szczególnie dynamiczny. W odróżnieniu od obiegu
gotówkowego, gdzie innowacje generowane są znacznie rzadziej, można zaobserwować tu szereg
istotnych przemian wyrażających się m.in. w powstawaniu nowych instrumentów płatniczych,
aktywności podmiotów spoza sektora finansowego oraz wpływie nowych technologii na redefinicję
dotychczasowych sieci powiązań pomiędzy podmiotami obsługującymi płatności.
Punktem wyjścia do klasyfikacji płatności bezgotówkowych może być stwierdzenie, że współcześnie
transakcje mogą być rozliczane nie tylko za pośrednictwem banków oraz infrastruktury zbudowanej
przez organizacje kartowe. Banki tradycyjnie pełniły bardzo istotną rolę w kontrolowaniu i
usprawnianiu obrotu bezgotówkowego. Dziś usługi płatnicze stają się obszarem, na którym muszą
one konkurować z nowymi graczami tworzącymi własne rozwiązania, a regulacje prawne
obowiązujące w niektórych częściach świata (takie jak europejska dyrektywa PSD) dodatkowo
obniżają bariery wejścia na ten rynek.
W tym kontekście zasadne wydaje się w pierwszej kolejności wyróżnienie zagadnienia źródła
wartości przekazywanej w procesie płatności. W dalszej części opracowania przywoływane będzie
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pojęcie źródła pieniądza lub mechanizmu płatności jako tłumaczenie terminów funding mechanism
lub payment rails używanych w literaturze anglojęzycznej11. Źródłami tymi mogą być:






rachunki bankowe i rachunki płatnicze,
karty płatnicze,
pieniądz elektroniczny,
rachunki abonenckie prowadzone przez operatorów telefonii komórkowej,
wirtualne waluty oraz substytuty pieniądza o ograniczonej akceptowalności (np. punkty
lojalnościowe).

Tak szerokie rozumienie zagadnienia źródła wartości wybiega poza tradycyjne pojęcie obiegu
bezgotówkowego, ale może być pomocne w analizie nowych zjawisk zachodzących zwłaszcza w
obszarze kształtujących się płatności mobilnych.
Płatności bezgotówkowe mogą być dzielone na klasy pod względem wielu kryteriów. Za podstawowe
dla tematyki opracowania należy uznać fizyczną formę instrumentu płatniczego. Podział
zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Podział bezgotówkowych instrumentów płatniczych ze względu na fizyczną formę
instrumentu.

Czeki

Instrumenty papierowe
Instrumenty kartowe
rozrachunkowe Karty debetowe

Polecenie przelewu zlecane na Karty przedpłacone
papierowym
formularzu
w
oddziale banku lub instytucji Karty obciążeniowe
płatniczej/biurze usług płatniczych
Karty kredytowe
Polecenie zapłaty zlecane na
papierowym
formularzu
w Instrumenty
pieniądza
oddziale banku lub instytucji elektronicznego
płatniczej/biurze usług płatniczych („hardware’owego”)

Instrumenty elektroniczne
Polecenie
przelewu
zlecane
elektronicznie
Polecenie
zapłaty
elektronicznie
Instrumenty
elektronicznego
(„software’owego”)

zlecane

pieniądza

Instrumenty kartowe w formie
zdematerializowanej (dane karty
w urządzeniu mobilnym, dane
karty „w chmurze”, karty
wirtualne)
Inne elektroniczne instrumenty
płatnicze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 20092013 (projekt), NBP, ZBP, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, 2009, s. 9,
http://www.nbp.pl/SystemPlatniczy/Obrot_bezgotowkowy/rob_projekt.pdf.

W literaturze wyróżniane bywają dodatkowo instrumenty płatnicze sensu largo, mające postać
bardziej skomplikowanych schematów, w których obok funkcji płatniczej realizowane są inne
zadania. Przykładem może być weksel, który może jednocześnie być narzędziem finansowania

11

Np. The Mobile Payments and NFC Landscape: A US Perspective, Smart Card Alliance, September 2011.
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transakcji gospodarczych (funkcja kredytowa) oraz minimalizacji ryzyka kontrahenta (funkcja
gwarancyjna)12.
W powyższej tabeli ujęto przede wszystkim instrumenty płatnicze w wąskim znaczeniu wyróżniane
przez międzynarodowe instytucje w Niebieskiej Księdze Europejskiego Banku Centralnego13 oraz
Czerwonej Księdze Banku Rozrachunków Międzynarodowych14.
Pozostawiając poza obszarem zainteresowania instrumenty papierowe, których znaczenie dla obrotu
bezgotówkowego jest malejące, należy wskazać, że podział na instrumenty kartowe i elektroniczne
jest nieostry. Karta płatnicza nie musi występować w postaci fizycznego przedmiotu, lecz może
także mieć postać wyłącznie zestawu danych pozwalających na skuteczne przeprowadzenie
transakcji. Przykładem mogą być karty wirtualne używane w transakcjach bez fizycznej prezentacji
(np. internetowych i telefonicznych) oraz karty umieszczane w tzw. bezpiecznym elemencie na
urządzeniach mobilnych korzystających z technologii komunikacji bezstykowej NFC. Zapisanie danych
karty w tzw. „chmurze”, czyli na serwerach operatora systemu płatności, może także spowodować,
że karta będzie używana w procesie płatności w fizycznych punktach handlowych, jednak fizyczna
forma nie będzie do tego konieczna. Dlatego też wyróżniono, jako jeden z instrumentów
elektronicznych, instrumenty kartowe w formie zdematerializowanej.
Komentarza wymaga również zagadnienie pieniądza elektronicznego, zazwyczaj traktowanego jako
odrębne zjawisko. W wąskim rozumieniu terminu pieniądz bezgotówkowy stosuje się go do środków
pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i płatniczych. Pieniądz elektroniczny
rozumiany jest wówczas jako osobna forma pieniądza, a w szczególności, zgodnie z ustawową
definicją wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawana, z
obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty
inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego15.
W opracowaniu przyjęto, że pieniądz elektroniczny może, ze względu na pełnione funkcje, zostać
uznany za element obrotu bezgotówkowego, lub ściślej – nie-gotówkowego. Przyjęto także
następujący schemat podziału form pieniądza elektronicznego:



pieniądz hardware’owy, czyli systemy pieniądza elektronicznego, w których użytkownik
posiada urządzenie, na którym zapisane są jednostki pieniądza.
pieniądz software’owy, czyli systemy pieniądza elektronicznego, w których użytkownik ma
dostęp do „rachunku pieniądza elektronicznego” lub pieniądz jest zapisany na urządzeniu, do
którego użytkownik ma dostęp zdalny.

Podział ten przyjmuje nieco inną optykę niż najczęściej spotykana klasyfikacja wyróżniająca
e-pieniądz oparty na kartach oraz e-pieniądz serwerowy16, bierze bowiem pod uwagę fakt, że
nośnikiem danych nie muszą być dziś wyłącznie karty oraz że karta może być tylko identyfikatorem, a
pieniądz elektroniczny nie jest na niej przenoszony. Jednocześnie najnowsze systemy pieniądza
12

Patrz: Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 56.
http://www.ecb.europa.eu/paym/intro/book/html/index.en.html
14
http://www.bis.org/publ/cpss112.pdf
15
Art. 2, pkt 21a Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z
późniejszymi zmianami).
16
Patrz: Janowicz R., Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach – charakterystyka, główne funkcje i
zastosowania, „Bank i Kredyt” nr 1/2005, NBP, s. 87.
13
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elektronicznego, jak choćby rozwijana w Kanadzie specyfikacja MintChip17, pokazują, że granice
klasyfikacji mogą ulegać zatarciu.
Po trzecie, warto zauważyć, że w literaturze spotyka się również inne podejścia do podziału
instrumentów z uwagi na ich fizyczną formę. Wyróżniane bywają, jako osobna kategoria,
wielofunkcyjne urządzenia komunikacyjne (a zwłaszcza mobilne)18. W powyższym podziale zostały
one ujęte jako „inne instrumenty elektroniczne”, co można uzasadnić wskazując na fakt, że sam
telefon lub tablet nie jest instrumentem płatniczym. Dopiero, zgodnie z ustawową definicją,
„uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywany przez użytkownika do
złożenia zlecenia płatniczego” przekształca urządzenie w instrument. Wymaga to zazwyczaj użycia
specjalnej aplikacji, zestawu komend (np. w technologii USSD) lub innych rozwiązań technicznych.
Może on także korzystać z innych niż tradycyjne źródeł wartości, a dodatkowo jedno urządzenie
mobilne może pełnić funkcję różnego rodzaju instrumentów płatniczych – np. elektronicznej
portmonetki, karty płatniczej NFC i portfela zawierającego wirtualną walutę.
Dla potrzeb definicji niekartowych schematów płatności bezgotówkowych należy przyjąć zatem, że
wykorzystywane w nich instrumenty płatnicze to instrumenty elektroniczne oraz/lub instrumenty
kartowe, ale nie bazujące na fizycznej karcie.
Drugim istotnym podziałem jest wyróżnienie instrumentów płatniczych obciążeniowych i
uznaniowych. W tym przypadku kryterium jest podmiot inicjujący płatność:



instrument uznaniowy zakłada inicjatywę płatnika, który wskazuje beneficjenta płatności
(docelowy rachunek, instrument płatniczy) oraz kwotę transferu;
instrument obciążeniowy opiera się na aktywności beneficjenta, który zleca obciążenie
instrumentu płatniczego płatnika lub jego rachunku. Obciążenie wymaga zgody płatnika
(autoryzacji), która może mieć charakter jednorazowy lub okresowy.

W niekartowych schematach płatności bezgotówkowych wykorzystywane mogą być zarówno
instrumenty uznaniowe, jak i obciążeniowe.
Instrumenty płatnicze klasyfikować można również ze względu na różnicę czasową pomiędzy
pokryciem płatności przez płatnika a otrzymaniem środków przez beneficjenta. Wyróżniane są tutaj
następujące typy19:




instrumenty pay before (przedpłacone), w których płatnik musi przed transakcją zasilić
powiązany z instrumentem rachunek lub przekształcić posiadane środki w pieniądz
elektroniczny zapisany na instrumencie pieniądza elektronicznego;
instrumenty pay now, w których w momencie dokonywania transakcji (lub z niewielkim
opóźnieniem) obciąża się rachunek płatnika. Rachunek ten nie musi być ściśle powiązany z
instrumentem płatniczym (jak np. karta debetowa wydana do ROR). W systemach płatności
bezgotówkowych na świecie spotykany jest schemat nazywany decoupled debit, w którym

17

http://developer.mintchipchallenge.com/index.php
Patrz: Maciejewski K., Polasik M., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Materiały i Studia”, nr
241, NBP, Warszawa 2009, s. 19.
19
Na podstawie Janowicz R., Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach – charakterystyka, główne funkcje i
zastosowania, op. cit., s. 89.
18
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transakcja wyzwala uruchomienie kolejnego instrumentu płatniczego (np. płatność kartą
płatniczą uruchamia polecenie zapłaty).
instrumenty pay later (z odroczonym terminem płatności), gdzie płatnik musi zapewnić
płynność po transakcji, zazwyczaj na koniec wyznaczonego okresu rozliczeniowego.

Zestawienie instrumentów płatniczych w oparciu o powyższy podział oraz źródła pieniądza
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Podział bezgotówkowych instrumentów płatniczych ze względu na różnicę czasową
pomiędzy pokryciem płatności przez płatnika a otrzymaniem środków przez beneficjenta.
Źródło pieniądza
Rachunek bankowy
lub
rachunek
płatniczy

Instrumenty pay before

Instrumenty pay now
Polecenie przelewu
Polecenie zapłaty

Instrumenty pay later
Polecenie przelewu w
ciężar
rachunku
kredytowego / kredytu
płatniczego

Czek rozrachunkowy*

Karta płatnicza

Karta przedpłacona

Pieniądz
elektroniczny

Instrument
pieniądza
elektronicznego
(„hardware’owy”, kartowa
elektroniczna
portmonetka)

Karta debetowa

Polecenie zapłaty w ciężar
rachunku kredytowego /
kredytu płatniczego
Karta kredytowa
Karta obciążeniowa

Rachunek abonencki
MNO

Wirtualna waluta

Instrument
pieniądza
elektronicznego
(„software’owy”, w tym
kupony pre-paid)
Płatność
mobilna
dopisywana do rachunku
(direct carrier billing) dla
abonentów pre-paid

Płatność
mobilna
dopisywana do rachunku
(direct carrier billing) dla
abonentów post-paid

Płatność
mobilna
za
zdarzenie (np. Premium
SMS) dla abonentów prepaid

Płatność
mobilna
za
zdarzenie (np. Premium
SMS) dla abonentów postpaid
Transfer
wartości
pomiędzy
portfelami/rachunkami

* Czek rozrachunkowy powinien mieć pokrycie w momencie jego wystawienia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Janowicz R., Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach –
charakterystyka, główne funkcje i zastosowania, „Bank i Kredyt” nr 1/2005, NBP, s. 87; Maciejewski K., Polasik
M., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Materiały i Studia”, nr 241, NBP, Warszawa 2009, s. 21.

W przypadku podziału opierającego się na wyróżnieniu typu płatnika i beneficjenta wskazuje się na
transakcje:
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P2P (person-to-person) – dokonywane pomiędzy osobami fizycznymi, konsumentami. Ich
ekonomicznym podłożem są zazwyczaj transakcje związane z wykonywanymi usługami,
udzielanymi pożyczkami i darowiznami.
C2B (consumer-to-business) – dokonywane pomiędzy osobami fizycznymi a
przedsiębiorstwami, gdzie konsument jest dłużnikiem (np. płatności za towary, spłaty
zobowiązań, tzw. płatności masowe, czyli powtarzalne transakcje wynikające z
długoterminowych umów).
C2G (consumer-to-government) – dokonywane pomiędzy osobami fizycznymi a instytucjami
publicznymi (np. regulowanie podatków i opłat).
B2C (business-to-consumer) – dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami a osobami
fizycznymi, gdzie konsument jest wierzycielem (np. zwroty, wypłata wynagrodzeń).
B2B (business-to-business) – dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami.
B2G (business-to-government) – dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami
publicznymi (np. regulowanie danin podatkowych).
G2C (government-to-consumer) – dokonywane pomiędzy instytucjami publicznymi a osobami
fizycznymi (np. wypłaty świadczeń społecznych).
G2B (government-to-business) – dokonywane pomiędzy instytucjami publicznymi a
przedsiębiorstwami (np. płatności za towary).
G2G (government-to-government) – dokonywane pomiędzy instytucjami publicznymi (np.
transfery z budżetu centralnego do budżetów samorządowych).

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych mogą umożliwiać obsługę każdego typu
transakcji, jednak w praktyce koncentrują się one przede wszystkim na segmentach C2B oraz P2P, a
dodatkowo, w ramach obsługi zwrotów i reklamacji – B2C.
Ze względu na kwotę pojedynczej transakcji płatności podzielić można na detaliczne i
wysokowotowe. Płatności wysokokwotowe (w Polsce zazwyczaj powyżej wartości 1 mln zł) mają
najczęściej charakter pilny i zlecane są przez podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne.
Rozliczanie i rozrachunek płatności tego typu odbywa się w osobnych systemach działających bez
kompensaty zobowiązań (brutto) oraz w czasie rzeczywistym. Płatności detaliczne to transakcje małej
wartości, realizowane w dużej liczbie przez podmioty różnego typu. Ich rozliczenie i rozrachunek
odbywać się może w różnych formułach. W Polsce obecnie funkcjonują zarówno systemy rozliczeń
międzybankowych działające w oparciu o wielostronną kompensatę i korzystające z sesyjnego trybu
rozliczeń (np. ELIXIR), jak również systemy działające w czasie rzeczywistym z natychmiastowym
rozrachunkiem (np. Express ELIXIR). Systemy płatności mogą wykorzystywać systemy rozliczeń
międzybankowych do ostatecznego rozrachunku lub wykorzystywać inne rozwiązania (np. rachunek
rozliczeniowy w wybranej instytucji lub u operatora systemu).
Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych koncentrują się w obszarze płatności
detalicznych, w tym również częściowo w niszy tzw. mikropłatności, czyli transakcji o niewielkiej
wartości.
Dokonując podziałów typów płatności bezgotówkowych często wyróżnia się osobno instrumenty
stosowane w fizycznych punktach handlowo-usługowych oraz instrumenty wykorzystywane w
handlu zdalnym (e-commerce i m-commerce). Zacierające się granice pomiędzy handlem
internetowym a mobilnym powodują, że podział na wyspecjalizowane instrumenty przeznaczone do
14

każdego z tych typów transakcji staje się rozmyty. Przykładowo możliwy jest scenariusz, w którym
użytkownik korzystający ze smartfona posługuje się przeglądarką internetową i przeprowadza
transakcje w taki sam sposób, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych. Jednocześnie formy płatności
stosowane dotąd wyłącznie w zakupach dokonywanych z poziomu telefonu (jak direct carrier billing)
używane bywają także w transakcjach e-commerce inicjowanych na komputerach stacjonarnych20.
W punktach handlowo-usługowych wykorzystywane są przede wszystkim następujące typy
instrumentów bezgotówkowych:




instrumenty kartowe wykorzystujące fizyczną kartę lub jej odpowiednik – karty
przedpłacone, debetowe, kredytowe oraz obciążeniowe, a także akcesoria zbliżeniowe
(breloki, naklejki itp.),
instrumenty elektroniczne wykorzystujące urządzenia mobilne (płatności mobilne) i
korzystające z różnych źródeł pieniądza, zwłaszcza rachunku bankowego, kart płatniczych,
rachunku płatniczego i pieniądza elektronicznego.

W handlu zdalnym wykorzystywane są następujące rodzaje bezgotówkowych instrumentów:









instrumenty kartowe wykorzystujące fizyczną kartę (i coraz częściej dodatkowo procedury
weryfikacji tożsamości stron biorących udział w transakcji – np. 3D Secure),
instrumenty kartowe w formie zdematerializowanej – karty wirtualne, karty „w chmurze”
(card on file) zapisywane przez podmiot pośredniczący w transakcji (np. agregatora płatności
lub tzw. cyfrowy portfel21) lub akceptanta22,
instrumenty elektroniczne wykorzystujące rachunek bankowy jako źródło pieniądza –
polecenie przelewu oraz e-przelewy (pay-by-link),
instrumenty pieniądza elektronicznego23,
instrumenty elektroniczne wykorzystujące urządzenia mobilne (płatności mobilne) i
korzystające z różnych źródeł pieniądza, zwłaszcza rachunku bankowego, kart płatniczych,
rachunku płatniczego i pieniądza elektronicznego,
instrumenty elektroniczne wykorzystujące rachunek abonencki jako źródło pieniądza (direct
carrier billing, Premium SMS).

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych rozwijają się zarówno w obszarze płatności w
punktach handlowo-usługowych, jak i w handlu zdalnym. Część z przedstawionych w dalszej części
opracowania schematów ma charakter uniwersalny i przewiduje zastosowanie w obydwu
środowiskach, podczas gdy inne koncentrują się przede wszystkim na transakcjach internetowych
oraz mobilnych, w tym takich, gdzie nabywane dobro ma charakter niematerialny i może zostać
dostarczone bezpośrednio na urządzenie płatnika (jak np. bilety komunikacji miejskiej).
Podział typów płatności bezgotówkowych można uzupełnić o aspekt lokalizacji płatnika i
beneficjenta. Wyróżnia się w tym przypadku:
20

Przykładowo w niektórych krajach taka opcja płatności dostępna jest w przypadku zakupu dóbr wirtualnych
w serwisach społecznościowych (jak np. Facebook).
21
Przykładem może być usługa Konto PayU, V.me, MasterCard Mobile, Google Wallet czy Paylib we Francji.
22
Przykładem może być rozwiązanie stosowane przez firmę Amazon pod nazwą „One click payment”.
23
Przykładem mogą być płatności w ciężar salda w systemie PayPal, a także instrumenty pieniądza
elektronicznego takie jak Ukash czy Paysafecard.
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płatności lokalne (proximity), gdzie płatnik i beneficjent są fizycznie obecni w tym samym
miejscu (np. w punkcie handlowym). Transakcja musi zostać zrealizowana w ściśle
określonym czasie i miejscu tak, aby możliwe było sfinalizowanie procesu i zakończenie
wymiany (np. zakup dobra).
płatności zdalne (remote), gdy kontakt pomiędzy płatnikiem i beneficjentem jest
zapośredniczony przez technologie telekomunikacyjne.

Ewolucja zachodząca zwłaszcza w obszarze płatności mobilnych powoduje, że podział ten traci swoją
wyrazistość. Scenariusz płatności zdalnej może zostać wykorzystany nawet w sytuacji, gdy płatnik i
akceptant znajdują się w tej samej lokalizacji. Umożliwia to zakup towaru bez kontaktu ze
sprzedawcą i pełną samoobsługę, gdy klient np. samodzielnie skanuje towar, a następnie płaci za
niego z poziomu aplikacji mobilnej.
Z zagadnieniem lokalizacji stron transakcji można powiązać zagadnienie użytych technologii w
płatnościach bezgotówkowych. Dziedzina ta przeżywa niezwykle szybki rozwój, a schematy płatności
bezgotówkowych funkcjonujące na świecie i w Polsce sięgają po bardzo różnorodne środki
techniczne. Powoduje to, że liczba możliwych scenariuszy inicjacji transakcji płatniczej stale się
zwiększa. Próbę podziału technologii stosowanych w transakcjach płatniczych przedstawiono w tabeli
3. Warto jednak podkreślić, że klasyfikacja ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości i stale się
rozszerza.
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Tabela 3. Podział technologii stosowanych do inicjowania transakcji płatniczej w bezgotówkowych
płatnościach zdalnych i lokalnych.
Urządzenia
stosowane przez
płatnika
Fizyczne
karty
płatnicze

Fizyczne
karty
identyfikacyjne
Urządzenia mobilne

Płatności lokalne

Płatności zdalne

Terminal POS lub urządzenie mPOS
odczytujące:

pasek magnetyczny,

mikroprocesor
z
interfejsem
stykowym,

mikroprocesor
z
interfejsem
bezstykowym NFC (w tym użycie
fizycznych
substytutów
kart
płatniczych
korzystających
z
technologii zbliżeniowej NFC –
breloków, naklejek itp.)
Terminal POS lub mPOS odczytujący pasek
26
magnetyczny
Komunikacja urządzenie płatnika – urządzenie
beneficjenta nawiązywana przez:

internet mobilny lub WiFi,

kody
USSD
(Unstructured
Suplementary Service Data),

wiadomości SMS,

system obsługi głosowej (IVR),

NFC,

emulację
zbliżeniowej
karty
płatniczej NFC,

kody Quick Response (QR) lub kody
2D,

jednorazowe kody numeryczne,

Bluetooth lub Bluetooth Low
27
Energy ,

geolokalizację
(geofencing)
i
powiadamianie
akceptanta
o
obecności płatnika za pośrednictwem
28
internetu ,

emulację karty magnetycznej za
29
pomocą dołączanego urządzenia

Strony internetowe lub aplikacje mobilne, w
których:

dane karty wprowadzane są ręcznie

dane karty wczytywane z użyciem
24
technologii NFC ,

dane karty wczytywane z użyciem
kamery i technologii rozpoznawania
25
znaków

Komputer osobisty
Brak
fizycznego
urządzenia

Komunikacja urządzenie płatnika – urządzenie
beneficjenta nawiązywana przez:

internet mobilny lub WiFi,

kody
USSD
(Unstructured
Suplementary Service Data),

wiadomości SMS,

system obsługi głosowej (IVR)

Komunikacja urządzenie płatnika – urządzenie
beneficjenta nawiązywana przez internet.
wpisanie
danych
uwierzytelniających
30
wpisywanych w terminalu POS
użycie czytnika danych biometrycznych

Źródło: Opracowanie własne.
24

Przykładem może być projekt MasterCard i Intela wykorzystujący moduł NFC w notebookach
(http://www.finextra.com/News/FullStory.aspx?newsitemid=25458).
25
Przykładem może być API Card.io do zastosowania w aplikacjach mobilnych obsługujących płatności w
m-commerce (https://www.card.io/).
26
Jak w testach płatności PayPal w fizycznych POS, gdzie stosowano specjalną niespersonalizowaną kartę.
27
Przykładem może być projekt PayPal Beacon (https://www.paypal.com/webapps/mpp/beacon).
28
Jak w rozwiązaniu Square Wallet (https://squareup.com/wallet).
29
Przykładem może być urządzenie i aplikacja Loop testowane w USA
(http://techcrunch.com/2013/10/19/loop-the-future-of-mobile-payments-or-a-temporary-fix/).
30
Tzw. scenariusz „hands free” w usłudze PayPal w fizycznych punktach handlowych, gdzie stosuje się numer
telefonu oraz kod PIN jako metodę identyfikacji.
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Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych mogą wykorzystywać zarówno scenariusz
płatności lokalnych, jak i zdalnych. Systemy specjalizujące się w obsłudze handlu internetowego i
mobilnego koncentrują się na wykorzystaniu modelu zdalnego, a uniwersalne często umożliwiają
obsługę obydwu typów transakcji.

1.3. Podział schematów niekartowych
Przegląd typów płatności bezgotówkowych pozwala wskazać na najważniejsze elementy definiujące
pojęcie niekartowego schematu płatności. Elementami tymi są:







wykorzystanie różnych elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów
kartowych w formie zdematerializowanej,
wykorzystanie zarówno instrumentów uznaniowych, jak i obciążeniowych,
wykorzystanie zróżnicowanych źródeł pieniądza,
koncentracja na obsłudze płatności detalicznych, w tym mikropłatności,
zastosowanie w placówkach handlowych i handlu zdalnym,
wykorzystanie modelu płatności lokalnych i/lub zdalnych.

Wspólną definicyjną cechą tak zróżnicowanych schematów będzie fakt, iż nie wykorzystują one kart
płatniczych w fizycznej postaci i ich substytutów (np. fizycznych nośników zbliżeniowych).
Podsumowując przedstawione powyżej charakterystyki, należy przyjąć obowiązującą w niniejszym
opracowaniu definicję niekartowego schematu płatności bezgotówkowych:
Niekartowy schemat płatności bezgotówkowych to system powiązań pomiędzy operatorem,
użytkownikami instrumentów płatniczych i akceptantami, w ramach którego obowiązują jednolite
zasady realizacji transakcji z użyciem elektronicznych, bezgotówkowych instrumentów płatniczych
innych niż fizyczne karty płatnicze i ich fizyczne substytuty.
Należy podkreślić, że tak zdefiniowane pojęcie ma bardzo szeroki zakres – mieści w sobie znaczącą
część obszaru płatności bezgotówkowych, a zwłaszcza powstające w ostatnich latach systemy
płatności mobilnych oraz płatności on-line. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie bardziej
szczegółowego podziału tego fenomenu.
Istotnym kryterium podziału może być zakres obsługiwanych typów transakcji. Wymienić można
tutaj schematy:



uniwersalne – umożliwiające dokonywanie płatności w fizycznych punktach
handlowo-usługowych oraz w środowisku internetowym;
wyspecjalizowane:
o koncentrujące się na płatnościach lokalnych,
o koncentrujące się na płatnościach zdalnych w handlu internetowym,
o koncentrujące się na płatnościach zdalnych poza handlem internetowym, w tym
takich, w których nabywane dobro ma postać niematerialną (np. zasilenia GSM,
bilety, aplikacje mobilne itp.).
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Schematy uniwersalne jako jedyne zbliżają się do zakresu funkcjonalności typowego dla schematów
kartowych. Karty płatnicze umożliwiają bowiem zarówno płatności w fizycznych punktach
handlowych, jak i w handlu internetowym, a także dokonywanie wypłat gotówki oraz, na razie na
ograniczoną skalę, wykonywanie transferów P2P. Przykładem tej ostatniej funkcji może być program
Visa Personal Payments (VPP), w którym płatnik posiadający tylko podstawowe dane beneficjenta
(nazwisko, numer karty płatniczej Visa) może przekazać środki na rachunek powiązany z kartą
debetową, rachunek techniczny karty przedpłaconej lub rachunek kredytowy karty kredytowej31.
Zakres tej usługi w przypadku organizacji Visa jest obecnie ograniczony do kilkudziesięciu instytucji
bankowych, które uruchomiły usługę32.
W dalszej części opracowania szczególną uwagę poświęca się systemom, które umożliwiają
dokonywanie transakcji w fizycznych punktach handlowo-usługowych oraz umożliwiającym płatności
zdalne poza handlem internetowym. Te ostatnie, w polskich realiach, rozpoczynały działalność jako
rozwiązania uniwersalne, ale z powodu przemian zachodzących na rynku ewoluowały w stronę
schematów specjalistycznych, koncentrując się na wybranych niszach. Pozostałe typy schematów
zostaną przedstawione w mniej rozbudowanej formie, prezentującej podstawowe założenia
funkcjonowania i miejsce w klasyfikacji.
Przydatnym kryterium podziału może okazać się wyróżnienie dominującego typu źródła pieniądza.
Element ten w znacznym stopniu determinuje zarówno schemat rozliczeń i rozrachunku, jak również
model biznesowy przedsięwzięcia. W ten sposób wyróżnić można:








systemy oparte na przedpłaconym rachunku:
zamknięte (closed loop)
otwarte (open loop),
systemy oparte na rozrachunku za pośrednictwem MNO (direct carrier billing),
systemy oparte na użyciu zdematerializowanych kart płatniczych (portfele kartowe),
systemy oparte na rachunku bankowym,
systemy oparte na wirtualnych walutach,
systemy hybrydowe (korzystające z wielu źródeł płynności, cyfrowe portfele).

Podkreślenia wymaga fakt, że wyróżnione kategorie mają charakter normatywny – upraszczający
rzeczywistość. Systemy płatności działające w Polsce i na świecie nie zawsze bazują na jednym ze
źródeł pieniądza, często mieszcząc się pomiędzy kilkoma kategoriami. Mimo tych wad, powyższy
podział może pozwolić na uporządkowanie analizowanego obszaru poprzez porównanie istniejących
schematów do „czystych” typów o teoretycznym charakterze.

1.3.1. Systemy closed loop oparte na przedpłaconym rachunku
Mianem systemów płatności closed loop określa się zazwyczaj systemy, w których funkcjonują
wyspecjalizowane instrumenty płatnicze o ograniczonym zakresie zastosowania a podmiot tworzący
system kontroluje zarówno obszar wydawnictwa, jak i akceptacji instrumentów. Cechą

31

Visa makes instant person-to-person payments possible anywhere in Europe, Visa Europe, 17.04.2013,
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2013/person-to-person-payments.aspx
32
DBS offers global P2P payments via Visa, Finextra.com, 28.06.2013,
http://www.finextra.com/news/announcement.aspx?pressreleaseid=50526
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charakterystyczną takich systemów jest jednokierunkowy przepływ strumieni pieniężnych – środki
wprowadzone do systemu nie mogą zostać z niego wycofane.
Większość funkcjonujących obecnie na świecie systemów płatności niekartowych closed loop
tworzonych jest przez detalistów prowadzących sprzedaż w fizycznych placówkach. Przykładem mogą
być rozwiązania oparte na urządzeniach przenośnych promowane przez sieć Starbucks, Dunkin
Donuts, Netto, Burger King. Telefon pełni najczęściej funkcję substytutu fizycznej karty podarunkowej
czy przedpłaconej.
Rozliczenie transakcji dokonywanych w zamkniętych systemach płatności niekartowych odbywa się
bez udziału zewnętrznych podmiotów (agentów rozliczeniowych itp.). Operator systemu, będący
równocześnie akceptantem, sam prowadzi rachunki użytkowników i jest odpowiedzialny za
dokonanie rozrachunku.
Zasilanie przedpłaconych rachunków użytkowników może odbywać się bez konieczności angażowania
jakichkolwiek pośredników, jeśli przewidziano możliwość doładowywania ich przy użyciu gotówki w
placówkach akceptanta. System działający na takich zasadach można uznać za całkowicie
autonomiczny, niezależny od instrumentów płatniczych ogólnego zastosowania i zewnętrznych
systemów płatności.

1.3.2. Systemy open loop oparte na przedpłaconym rachunku
Systemy płatności mobilnych tego typu tworzone są jako alternatywa dla istniejących systemów
płatności detalicznych. Opierają się one zazwyczaj na przedpłaconym rachunku użytkownika, który
może być zasilany z użyciem tradycyjnych instrumentów płatniczych.
Cechą wspólną omawianych systemów jest otwarty charakter. Grono akceptantów nie jest
ograniczone, a operator systemu z reguły aktywnie rozbudowuje sieć akceptacji, pełniąc rolę
zarówno wydawcy instrumentu, jak i agenta rozliczeniowego dokonującego rozrachunku transakcji i
pozyskującego akceptantów.
W krajach rozwiniętych systemy tego typu stanowią „warstwę” budowaną nad istniejącymi
systemami rozliczeń międzybankowych, płatności kartowych i innych systemów umożliwiających
przepływ pieniądza w gospodarce. O ile proces rozliczenia odbywa się przy użyciu nowych kanałów
budowanych od zera przez operatora systemu, to rozrachunek transakcji może opierać się na
środkach zgromadzonych w systemie (przedpłaconych rachunkach, pieniądzu elektronicznym w
wersji software’owej) lub być uzależniony od wykorzystania istniejących mechanizmów płatniczych.
Ostatecznie, na którymś z etapów rozrachunku, system korzysta w końcu z tradycyjnych form
transferu pieniądza. Przykładami takich systemów mogą być działający w USA Dwolla, a także polski
SkyCash.
W krajach rozwijających się często rolę operatora systemu pełni operator telefonii komórkowej, a za
niektóre elementy procesu rozrachunku odpowiadają partnerzy bankowi. W tym przypadku jednak
system stanowi substytut systemów detalicznych rozliczeń międzybankowych, które ze względu na
niski poziom ubankowienia i słaby poziom rozwoju infrastruktury nie są dostępne dla szerszej bazy
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użytkowników. Przykładem takiego rozwiązania może być działający w kilku krajach afrykańskich MPesa33.
Rozliczenie transakcji w systemach open loop odbywa się poprzez obciążenie rachunku
przedpłaconego użytkownika. Operator systemu prowadzi rachunki użytkowników i jest
odpowiedzialny za dokonywanie rozrachunku. W niektórych systemach, gdzie przedpłacone saldo
jest tylko jedną z opcji finansowania transakcji, dokonanie płatności może wyzwalać uruchomienie
kolejnego instrumentu płatniczego, np. zlecenia obciążenia karty płatniczej. Możliwa jest również
sytuacja, w której operator systemu udostępnia płynność płatnikom (kredytuje transakcje).
Ponieważ, w odróżnieniu od systemów closed loop, w systemach otwartych akceptant nie jest tym
samym podmiotem co operator systemu, to zazwyczaj występować będą opłaty akceptanta.
Stanowią one przychód operatora systemu i są potrącane od akceptantów podczas ostatecznego
rozrachunku transakcji. Warto podkreślić, że w krajach rozwiniętych systemy płatności open loop
konkurują bezpośrednio z istniejącymi systemami płatności i z tego względu koszty transakcyjne
przez nie narzucane muszą być niższe niż w przypadku np. transakcji dokonywanych kartami
płatniczymi. Tylko w takim przypadku nowy system płatności mobilnych może być atrakcyjny z
punktu widzenia akceptantów i będzie w stanie poszerzać swoją sieć akceptacji.

1.3.3. Systemy oparte na użyciu zdematerializowanych kart płatniczych
Model ten opiera się na analogii do fizycznego portfela przechowującego karty płatnicze oraz,
opcjonalnie, alternatywne źródła wartości (kupony, karty lojalnościowe, oferty).
Schematy uniwersalne bazujące na zdematerializowanych kartach płatniczych zazwyczaj
wykorzystują technologię NFC i tzw. bezpieczny element jako repozytorium aplikacji płatniczej.
Pozwala to bazować na istniejącej sieci akceptacji kart zbliżeniowych, dzięki użyciu trybu emulacji
karty przez urządzenie mobilne. Na świecie rozwijają się także systemy stosujące inne podejście,
gdzie dane karty reprezentowane są przez token (np. kod QR w systemie LevelUp w USA).
W takim schemacie miejsce fizycznego portfela zajmuje telefon komórkowy, który daje płatnikowi
dostęp do kilku kart płatniczych, pozwala wybrać jedną z nich i dokonywać transakcji, przede
wszystkim w fizycznych punktach sprzedaży. Przykładami takich systemów mogą być Google Wallet,
Isis i MyWallet T-Mobile.
W przypadku schematów przeznaczonych do realizacji transakcji zdalnych, dane kart płatniczych
mogą być przechowywane na serwerach usługodawcy, a użytkownik podczas dokonywania transakcji
tylko potwierdza zlecenie obciążenia karty. „Cyfrowy portfel”, jak można określić to rozwiązanie,
może być oferowany przez instytucje bankowe (jak Paylib we Francji), agregatorów płatności online,
organizacje kartowe (V.me, schemat MasterCard Mobile w Polsce).
Przebieg rozliczenia i rozrachunku najczęściej jest taki sam, jak w przypadku transakcji kartowych.
Akceptant jest obciążany opłatą MSC, podobnie jak w przypadku zwykłej transakcji kartą płatniczą.

33

Patrz: Galpin E., Will There Be Another M-Pesa?, Searching Finance, Cambridge 2011.
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1.3.4. Systemy oparte na rachunku bankowym
Systemy płatności niekartowych tworzone przez instytucje bankowe lub pozabankowe mogą pomijać
karty płatnicze jako źródło płynności i opierać się na bezpośrednim obciążaniu rachunku bankowego
klienta. Telefon komórkowy z zainstalowaną odpowiednią aplikacją staje się wówczas faktycznie
nowym typem instrumentu płatniczego. Przykładami takich rozwiązań mogą być Pingit banku
Barclays w Wielkiej Brytanii i IKO PKO BP w Polsce.
Bank tworzący system płatności oparty na rachunku bankowym zazwyczaj ogranicza jego zasięg do
płatników będących klientami instytucji. Działające na świecie systemy tego typu próbują
przezwyciężyć wskazane powyżej ograniczenia, oferując płatnikom i akceptantom niebędącym
klientami rachunki przedpłacone (np. działające w oparciu o regulacje prawne pieniądza
elektronicznego). Umożliwia to zwiększenie skali działalności i otwarcie się na klientelę konkurencji.
Model oparty na rachunku bankowym może mieć także charakter otwarty, wielostronny. Schematy
tego typu są na wczesnym etapie rozwoju – przykładem może być tworzony przez Vocalink w Wielkiej
Brytanii system Zapp34 lub organizowany przez akceptantów w Stanach Zjednoczonych - MCX35. Taki
charakter mieć będzie także projekt banków komercyjnych w Polsce startujący w 2014 r. i opierający
się na systemie IKO.
Prawdopodobnie systemy płatności umożliwiające dołączanie kolejnych wydawców będą
przypominać pod względem struktury organizacyjnej czterostronne systemy kartowe. Operatorem
systemu będzie nowoutworzony podmiot lub przedsiębiorstwo nie będące jednocześnie wydawcą
(jak w przypadku Vocalink). Jego rolą będzie tworzenie standardów, certyfikowanie wydawców,
narzucanie przebiegu procesu rozliczenia i rozrachunku. Schemat wzajemnych rozliczeń agentów
rozliczeniowych, wydawców, akceptantów i operatora może naśladować rozwiązania stosowane w
obrocie kartowym, łącznie z wykształceniem się opłaty będącej odpowiednikiem interchange.

1.3.5. Systemy oparte na rozrachunku za pośrednictwem MNO
Model płatności „direct carrier billing” (DCB) opiera się na wykorzystaniu infrastruktury billingowej
operatora telefonii komórkowej do rozrachunku transakcji. Kwota płatności doliczana jest do
rachunku abonenta lub odejmowana od pozostałego do wykorzystania salda pre-paid.
Kluczową rolę w schemacie DCB odgrywają integratorzy (np. Zong, Boku, Bango, Payfone, Mach),
którzy pośredniczą w relacjach pomiędzy akceptantem a operatorem telefonii komórkowej. Do ich
zadań należy:





zawieranie umów określających zasady rozliczeń z operatorami telefonii komórkowej, co przy
międzynarodowej skali działania wymaga zazwyczaj nawiązania setek relacji,
integracja systemów informatycznych z systemami billingowymi operatorów, przekazywanie
zapytań autoryzacyjnych, wdrożenie mechanizmów zarządzania ryzykiem (w oparciu o zasady
stosowane przez operatorów),
dokonywanie rozrachunku z akceptantami,

34

VocaLink unveils Zapp m-payments service for banks and retailers,
http://www.finextra.com/News/FullStory.aspx?newsitemid=24949
35
http://www.mcx.com/
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tworzenie rozwiązań informatycznych dla akceptantów, w tym API bramek płatności i
modułów pozwalających na analizę transakcji.

Model DCB nie korzysta z systemu rozliczeń międzybankowych i systemów obsługujących transakcje
kartowe. Dopiero zbiorcze rozliczenie pomiędzy integratorem (będącym odpowiednikiem agenta
rozliczeniowego) a akceptantem odbywa się z użyciem rachunku bankowego. Większość
integratorów dokonuje wypłat na rachunek bankowy akceptanta, chociaż niektóre podmioty używają
także alternatywnych systemów płatności.
Czas rozrachunku transakcji jest pochodną cyklu billingowego operatora i z tego względu jest
znacznie dłuższy niż w innych modelach płatności mobilnych. Akceptant otrzymuje środki za
pośrednictwem integratora zazwyczaj w ciągu 2 miesięcy od daty dokonania transakcji.
Operator pobiera znaczącą część kwoty transakcji – wahającą się w przedziale 13%-80%. Integrator
pobiera kilkuprocentową marżę. Taki schemat podziału przychodów powoduje, że DCB używany jest
przede wszystkim do sprzedaży dóbr wirtualnych, gdzie poziom marży zysku akceptanta jest wysoki.
Sprzedaż dóbr fizycznych, gdzie krańcowe koszty wytworzenia, w odróżnieniu od produktów
wirtualnych, nie są zbliżone do zera, jest w modelu DCB nieopłacalny. Wyjątek mogą stanowić dobra
o niewielkiej jednostkowej cenie i wysokiej marży producenta, przekraczającej uśredniony koszt
transferu pieniądza.

1.3.6. Model hybrydowy
Model hybrydowy opiera się na połączeniu kilku źródeł pieniądza. Przykładowo w systemie PayPal
rozrachunek transakcji odbywa się poprzez: obciążenie karty płatniczej płatnika, obciążenie jego
rachunku przedpłaconego, zlecenie obciążeniowe ACH (pobranie środków z rachunku bankowego)
lub udzielenie kredytu ratalnego. Każda transakcja może być finansowana poprzez połączenie kilku
wskazanych instrumentów.
Fakt, że hybrydowy cyfrowy portfel może zawierać różne instrumenty płatnicze i źródła wartości (air
miles, punkty lojalnościowe itp.) sprawia, że mechanizmy rozliczania transakcji mogą być niezwykle
zróżnicowane, a koszty finansowania transakcji i utrzymania systemu mogą być w różny sposób
rozdzielane pomiędzy operatora systemu, dostawców instrumentów płatniczych zawartych w
portfelu, akceptanta i płatnika.
Systemy, w których dane instrumentów płatniczych nie są zapisywane na bezpiecznym elemencie w
urządzeniu mobilnym nie wymagają tak szerokiej sieci powiązań pomiędzy różnego typu podmiotami
jak w przypadku modelu mobilnego portfela kartowego. Operator mobilnego portfela zazwyczaj musi
jednak budować samodzielnie sieć akceptacji, występując jednocześnie w roli acquirera i podmiotu
dokonującego rozliczenia i rozrachunku.
Włączenie do portfela instrumentów płatniczych należących do płatnika nie wymaga zazwyczaj
współpracy z ich wydawcą. Dane karty płatniczej mogą być zapisane na serwerach operatora, a
obciążenie karty następuje w zgodzie z procedurami typowymi dla transakcji card-not-present. Jeśli
źródłem finansowania transakcji jest rachunek bankowy, to wykorzystywane są istniejące
instrumenty rozliczeniowe (np. polecenie zapłaty, DDA w USA).
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1.3.7. Systemy oparte na wirtualnych walutach
Systemy płatności oparte na wirtualnych walutach znajdują się obecnie w bardzo wczesnej fazie
rozwoju, czemu sprzyja niepewna sytuacja prawna e-walut w różnych jurysdykcjach. Najbardziej
rozwiniętą infrastrukturę i bazę użytkowników posiada waluta bitcoin, opierająca się na
zdecentralizowanym rejestrze transakcji i mechanizmach kryptograficznych zabezpieczających
zarówno proces kreacji jednostek pieniądza, jak i niezaprzeczalność i nieodwracalność transakcji.
Specyficzną cechą wirtualnych walut takich jak bitcoin, umożliwiających dwukierunkowy przepływ
wartości (z i do systemu), jest bezpośredni charakter transakcji płatniczych. Nie wymagają one
angażowania pośrednika i przypominają transakcje gotówkowe. Jednostka pieniądza przypisana do
płatnika zostaje przeniesiona na beneficjenta, a fakt dokonania transferu odnotowywany jest w
„zbiorowej pamięci” systemu dostępnej publicznie w postaci pliku (tzw. block chain). Towarzyszą
temu niskie lub zerowe opłaty transakcyjne – w przypadku systemu bitcoin pobierane przez
użytkowników systemu, którzy przeznaczają posiadaną przez siebie moc obliczeniową na
utrzymywanie i aktualizowanie rejestru transakcji.
Systemy oparte na wirtualnych walutach mają obecnie niewielki zasięg, koncentrując się przede
wszystkim na obsłudze handlu internetowego. Pierwsze eksperymenty z zastosowaniem walut w
fizycznym świecie (m.in. poprzez zmodyfikowanie oprogramowania w terminalach POS) wskazują
jednak, że w najbliższym czasie pieniądz prywatny, emitowany poza systemem finansowym, może
stać się kolejnym typem wartości mającym zastosowanie w płatnościach różnego typu.
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1.4. Mapa ważniejszych schematów bezgotówkowych płatności
niekartowych w Polsce
Przedstawione powyżej klasyfikacje pozwalają na dokonanie podziału funkcjonujących w Polsce
systemów bezgotówkowych płatności niekartowych. W przedstawionej poniżej mapie uwzględniono
ważniejsze podmioty, zarówno już funkcjonujące, jak i zapowiadające uruchomienie działalności w
najbliższym okresie. Wśród podmiotów operujących w obszarze obsługi transakcji w handlu
elektronicznym znalazły się także instytucje posiadające siedzibę poza Polską, ale działające w oparciu
o licencje wydane w krajach Unii Europejskiej.
Tabela 4. Mapa ważniejszych schematów bezgotówkowych płatności niekartowych działających w
Polsce.

Dominujący typ
źródła pieniądza

Systemy oparte na
rachunku
przedpłaconym /
pieniądzu
elektronicznym

Schematy
uniwersalne

IKO

Zakres działania
Schematy
Schematy
koncentrujące się
koncentrujące się
na płatnościach
na płatnościach
zdalnych w handlu
lokalnych
internetowym i
mobilnym
Rockpay

PeoPay

YetiPay

MassPay*

Ukash

Schematy
koncentrujące się
na płatnościach
zdalnych innego
typu
Mobilet

Paysafecard
Neteller
Systemy oparte na
rachunku
bankowym
Systemy oparte na
kartach płatniczych

iKasa

T-Mobile MyWallet

Google Wallet***

uPaid

Usługa “Dopisz do
rachunku” (MNO
Play)
PayU

mPay

Orange Cash**
CodiPay*
Systemy oparte na
direct carrier billing
Systemy
hybrydowe

PayPal

SkyCash (w
MobiParking)

tym

Skrill
CallPay
* - systemy przed fazą komercyjnego uruchomienia
** - Orange Cash wykorzystuje jako źródło pieniądza kartę przedpłaconą, ale działającą jako instrument pieniądza
elektronicznego
*** - Google Wallet pozwala także na dokonywanie transakcji rozliczanych przez operatora Play

Źródło: Opracowanie własne.
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2. Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w
Polsce
2.1. IKO
Operatorem systemu IKO jest PKO Bank Polski SA. PKO BP SA jest największym bankiem
komercyjnym w Polsce, prowadzi działalność w formule banku uniwersalnego, obsługującego
wszystkie segmenty rynku. Instytucja kontrolowana jest przez Skarb Państwa, a jej akcje znajdują się
w obrocie na GPW w Warszawie. Bank jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej PKO Banku
Polskiego. W jej skład wchodzą m.in. Inteligo Financial Services SA i Centrum Elektronicznych Usług
Płatniczych eService SA. W listopadzie 2013 r. PKO Bank Polski podpisał umowę z EVO Payments
International zakładającą sprzedaż 66% udziałów w eService i zawarcie 20-letniego strategicznego
aliansu. Transakcja może zostać sfinalizowana do końca 2013 r.

2.1.1. Ewolucja systemu
System IKO został uruchomiony 7 marca 2013 r. Do dokonania płatności w ramach IKO konieczne jest
użycie aplikacji zainstalowanej na telefonie płatnika. W momencie startu schematu aplikację pobrać i
uruchomić mogli posiadacze ROR w PKO BP korzystający z urządzeń z systemem iOS lub Android. W
ciągu kolejnych miesięcy działania systemu poszerzono jego możliwości o:



obsługę telefonów z systemami Symbian i BlackBerry OS oraz posiadających możliwość
instalacji apletów Java (kwiecień 2013 r.),
obsługę telefonów z systemem Windows Phone (wrzesień 2013 r.).

We wrześniu 2013 r. umożliwiono połączenie aplikacji IKO z elektroniczną portmonetką, co
poszerzyło grono potencjalnych użytkowników schematu o płatników, którzy nie posiadają ROR w
PKO BP. Pod koniec października 2013 r. możliwość połączenia aplikacji z rachunkiem otrzymali
klienci obsługiwani przez bank w ramach marki Inteligo, a także klienci z segmentu MSP – wykonujący
wolny zawód lub prowadzący działalność jednoosobowo.
W lipcu 2013 r. sześć banków działających na rynku bankowości detalicznej ogłosiło rozpoczęcie prac
nad wspólnym standardem płatności mobilnych opartym na IKO. W skład grupy weszły, obok PKO BP,
Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, BZ WBK i BRE Bank (mBank).
Schematem ma zarządzać osobna spółka, której powstanie planowane jest na przełom 2013 i 2014 r.
Do jej kompetencji należeć będzie m.in. tworzenie specyfikacji technicznych, certyfikowanie aplikacji
mobilnych, ustalanie zasad uczestnictwa w schemacie, wymogów bezpieczeństwa oraz opieka nad
marką. W październiku poinformowano, że Krajowa Izba Rozliczeniowa SA zawarła porozumienie z
grupą banków określające szczegóły przygotowywanego rozwiązania. KIR będzie obsługiwać system,
zapewniając infrastrukturę informatyczną oraz rozrachunek transakcji w systemie ELIXIR. Transakcje
pomiędzy użytkownikami (P2P) realizowane mają być w oparciu o system płatności
natychmiastowych Express ELIXIR.
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W ciągu pierwszych miesięcy działania IKO poszerzona została znacząco lista podmiotów
obsługujących sieć akceptacji. Początkowo możliwość przyjmowania płatności inicjowanych za
pomocą aplikacji IKO oferował podmiot z Grupy Kapitałowej PKO BP – agent rozliczeniowy eService.
W lipcu swój akces do porozumienia zgłosił kolejny agent – eCard, a w sierpniu 2013 r. o
nadchodzącym udostępnieniu usługi w swojej sieci terminali poinformowała firma First Data Polska.
Rozszerzeniu ulegnie także sieć bankomatów umożliwiających wypłatę gotówki z użyciem IKO.
Jeszcze w marcu 2013 r. zapowiedź uruchomienia takiej usługi w swoich bankomatach ogłosił
Euronet Polska.

2.1.2. Zakres funkcjonalności
System IKO umożliwia:







dokonywanie płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych posiadających terminal
POS oraz umowę z agentem rozliczeniowym umożliwiającą akceptację płatności IKO,
dokonywanie płatności u akceptantów internetowych (działających pod nazwą handlową
„Płacę z IKO”),
dokonywanie transferów P2P pomiędzy użytkownikami aplikacji IKO na podstawie
identyfikatora odbiorcy, jaki jest jego numer telefonu (MSISDN). Jeśli odbiorca przelewu nie
jest użytkownikiem systemu IKO, otrzyma wiadomość SMS informującą o przychodzącym
transferze oraz krokach koniecznych do rejestracji i odebrania środków.
wypłacanie środków w postaci gotówki w bankomatach,
generowanie czeków, które mogą służyć do:
o dokonywania płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych akceptujących
IKO,
o dokonywania płatności u akceptantów internetowych,
o wypłacania gotówki w bankomatach.

Czeki umożliwiają dokonywanie płatności bez konieczności posiadania połączenia internetowego – w
trybie off-line. Mają one postać 9-cyfrowego kodu, który może zostać również przekazany osobie
trzeciej, nie będącej użytkownikiem IKO. Generowanie czeku wymaga podania:




kwoty czeku, która będzie górnym limitem kwoty dokonywanej transakcji. Kod czeku jest
jednorazowy, nie jest możliwe powtórne użycie tego samego czeku, nawet jeśli dokonana
nim pierwsza transakcja nie przekraczała ustalonej wartości;
terminu ważności czeku – 15 minut, 2 godzin, 12 godzin, 24 godzin lub 72 godzin od
momentu wygenerowania kodu,

Każdorazowe użycie czeku wymaga podania przez posługującego się takim instrumentem
wprowadzenia osobnego, wielorazowego hasła numerycznego (4 cyfry) ustalonego przez
użytkownika IKO, który wygenerował czek.
Warto wskazać, że użycie czeków pozwala na posługiwanie się systemem IKO przez osoby trzecie, nie
będące zarejestrowanymi użytkownikami. Warunkiem jest przekazanie kodu oraz hasła do czeków.
Umożliwia to wykonanie operacji, które nie mają swojego odpowiednika w systemach płatności
bezgotówkowych opartych na kartach płatniczych. Przykładowo transakcja wypłaty gotówki z
bankomatu przez osobę trzecią w oparciu o czek nie jest możliwa do zrealizowania z użyciem kart
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płatniczych (bez fizycznego przekazania karty i numeru PIN osobie nieuprawnionej do korzystania z
karty). System IKO realizuje dzięki temu w nowej formie funkcjonalność czeku gotówkowego na
okaziciela. Podobna uwaga dotyczy transakcji bezgotówkowych w fizycznych POS oraz w internecie –
są to nowe scenariusze realizacji płatności nie mające dotąd swojego odpowiednika w obszarze
płatności kartowych.

2.1.3. Stan rozwoju schematu
System IKO funkcjonuje od początku marca 2013 r. Jego rozwojowi sprzyja stosunkowo rozbudowana
sieć akceptacji licząca już momencie startu około 30 tysięcy punktów handlowo-usługowych
obsługiwanych przez eService. Użytkownicy IKO mają także dostęp do około 2,7 tys. bankomatów
sieci PKO BP.
Pod koniec kwietnia 2013 r. bank informował, że usługę aktywowało 20 tys. klientów36. W połowie
maja – 30 tysięcy37.W połowie sierpnia 2013 r. liczba użytkowników osiągnęła 45 tys.38, a w
październiku 2013 r. – 60 tys.39. Pod koniec października 2013 r. liczbę klientów schematu szacowano
na 65 tysięcy40. Pod koniec listopada 2013 r. bank informował o aktywowaniu aplikacji przez 90
tysięcy użytkowników41.
Rysunek 1. Liczba użytkowników schematu IKO (w tysiącach).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych banku PKO BP SA.

36

20 tysięcy klientów korzysta z płatności mobilnych IKO, 25.04.2013, http://prnews.pl/pko-bank-polski/20tysiecy-klientow-korzysta-z-platnosci-mobilnych-iko-6546669.html
37
IKO ma 2 miesiące i 30 tysięcy użytkowników, 10.05.2013, http://media.pkobp.pl/komunikatyprasowe/produktowe/iko-ma-2-miesiace-i-30-tysiecy-uzytkownikow/
38
100 tysięcy transakcji IKO i promocje empik.com i smyk.com, 13.08.2013, http://media.pkobp.pl/komunikatyprasowe/produktowe/100-tysiecy-transakcji-iko-i-promocje-w-empikcom-i-smykcom/
39
Transakcja IKO co dwie minuty, 9.10.2013, http://prnews.pl/pko-bank-polski/transakcja-iko-co-dwie-minuty6547875.html
40
Płatności mobilne, dodatek „Dziennika Gazety Prawnej” z 22.10.2013, s. E4.
41
PKO BP: 90 tysięcy użytkowników i transakcja co minutę, 27.11.2013, http://prnews.pl/pko-bank-polski/pkobp-90-tysiecy-uzytkownikow-i-transakcja-iko-co-minute-6548157
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Krótki okres funkcjonowania schematu nie pozwala na wnioskowanie dotyczące prawdopodobnej
dynamiki wzrostu bazy użytkowników w kolejnych miesiącach. Bardzo szybki wzrost w początkowym
okresie po starcie jest wynikiem niskiej bazy. Jednocześnie bank rozszerzył zasięg schematu,
umożliwiając dołączenie użytkownikom nieposiadającym konta w PKO BP, a później klientom Inteligo,
którzy stanowili pod koniec listopada 2013 r. około 1/10 liczby użytkowników.
W okresie od startu schematu do 26 listopada 2013 r. wykonano 200 tysięcy transakcji na kwotę
niemal 55 mln zł. Struktura transakcji w pierwszych miesiącach funkcjonowania schematu ulegała
znaczącym zmianom. Początkowo dominowały wypłaty z bankomatów, które stanowiły 2/3
wszystkich operacji, a płatności w POS oraz płatności P2P odpowiadały za kilkanaście procent
transakcji. W kolejnych miesiącach zmalało znaczenie płatności P2P, a wzrost odnotowały transakcje
dokonywane w internecie.
Rysunek 2. Udział poszczególnych typów transakcji IKO w okresie marzec-wrzesień 2013 r.

Źródło: Bolanowski W., IKO – siódmy miesiąc w akcji, 7.10.2013, http://bankowymokiem.pl/blog/entry/ikosiodmy-miesiac-w-akcji

Pod koniec listopada 2013 r. sieć akceptacji w fizycznych punktach handlowo-usługowych była
dwukrotnie większa niż w momencie startu systemu. Składało się na nią 60 tysięcy terminali
płatniczych obsługiwanych przez eService. W handlu internetowym dostępnych było 8 tys. punktów
sprzedaży korzystających z usług Dotpay, eCard, eService, Przelewy24, Transferuj.pl oraz BluePay.
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2.1.4. Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu
Dominujące
źródła
pieniądza
Wykorzystywana
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika

Uniwersalny system płatności mobilnych
Rachunek bankowy, pieniądz elektroniczny
Płatność lokalna z użyciem jednorazowego kodu, planowane jest dodanie
opcji kodów QR i komunikacji NFC
Płatności zdalne – jednorazowy kod
Aplikacja mobilna, serwis internetowy (wspierająco)

System IKO jest zarządzanym przez bank PKO BP systemem rozliczeń służącym do dokonywania
transakcji pieniężnych pomiędzy użytkownikami a akceptantami. W ramach systemu działają:





agenci rozliczeniowi (acquirerzy) – odpowiedzialni za rozszerzanie sieci akceptacji,
zawierający umowy z akceptantami i uczestniczący w rozliczeniu transakcji,
akceptanci,
użytkownicy,
integratorzy – pełniący podobną rolę jak acquirerzy w przypadku płatności w środowisku
internetowym, dostarczający akceptantom możliwość akceptowania IKO jako jednego z
kanałów płatności i uczestniczący w rozliczeniu transakcji.

W ramach schematu wyróżnić można dwa typy użytkowników:
1. Posiadaczy rachunków prowadzonych przez PKO BP, dla których aplikacja IKO jest zdalnym,
mobilnym kanałem dostępu umożliwiającym składanie zleceń dotyczących tego rachunku.
2. Posiadaczy instrumentu płatniczego pod nazwą „portmonetka IKO”, dla których aplikacja
mobilna jest kanałem dostępu do środków zgromadzonych na powiązanym rachunku
pieniądza elektronicznego. Unikatowym identyfikatorem klienta jest w tym przypadku numer
telefonu – zmiana numeru telefonu powoduje konieczność zamknięcia rachunku pieniądza
elektronicznego.
Na jednym urządzeniu mobilnym można aktywować tylko jedną portmonetkę IKO lub aplikację IKO
powiązaną z rachunkiem prowadzonym przez PKO BP.

2.1.5. Wykorzystywane źródła pieniądza
Dla użytkowników portmonetki IKO jedynym dostępnym źródłem pieniądza jest przedpłacony,
niespersonalizowany rachunek pieniądza elektronicznego. Portmonetka IKO może zostać zasilona
poprzez:




przelew z dowolnego rachunku bankowego – bez opłat po stronie PKO BP,
transfer P2P od innego użytkownika IKO – bez opłat po stronie beneficjenta,
wpłatę gotówkową na rachunek pieniądza elektronicznego za pośrednictwem dowolnego
dostawcy usług płatniczych.

Wycofanie środków z portmonetki IKO możliwe jest poprzez transfer P2P do innego użytkownika lub
poprzez wykup pieniądza elektronicznego i zamknięcie rachunku. Wykup ma miejsce w oddziale
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banku, gdzie po złożeniu pisemnej dyspozycji i po potrąceniu opłaty (9 zł) wypłacana jest gotówka.
Maksymalna kwota wykupu ograniczona jest do równowartości 999,99 euro.
Użytkowników portmonetki IKO obowiązują limity wynikające z regulacji dotyczących anonimowych
instrumentów pieniądza elektronicznego, w których dopuszcza się odstąpienie od wymogów
identyfikacji klienta w przypadku ograniczenia łącznej kwoty transakcji. Roczny limit transakcji
uznaniowych wynosi 2500 euro, a dzienny limit obciążeń – równowartość 500 euro.
W przypadku posiadaczy rachunków prowadzonych przez PKO BP źródłem pieniądza jest tenże
rachunek. Transakcje realizowane za pomocą kanału mobilnego obciążają powiązany ROR lub
rachunek bieżący.

2.1.6. Opis przebiegu transakcji
System IKO umożliwia dokonywanie transakcji w POS na dwa sposoby. Pierwszy, z użyciem aplikacji,
wymaga połączenia z internetem w urządzeniu mobilnym płatnika. Drugi opiera się wyłącznie na
jednorazowym kodzie (czeku) o określonym terminie ważności. Kod ten może być przechowywany w
dowolny sposób, a posługujący się nim płatnik nie musi być użytkownikiem systemu IKO.
Ze względu na istnienie dwóch trybów działania zależnych od stosowanego źródła pieniądza, na
etapie przed dokonaniem transakcji może jeszcze pojawić się jeszcze dodatkowy krok polegający na
zasileniu elektronicznej portmonetki. W przypadku połączenia aplikacji z ROR, etap ten nie jest
wymagany do przeprowadzenia transakcji.
Regulamin usługi IKO42 przewiduje, poza użyciem jednorazowych kodów, także dwie inne formy
komunikacji aplikacja – terminal POS. Są nimi kody QR oraz komunikacja zbliżeniowa oparta na
technologii NFC. Do końca października 2013 r. aplikacja IKO nie oferowała jeszcze takich możliwości.
Transakcja z użyciem aplikacji – on-line
1. Płatnik uruchamia aplikację IKO i loguje się do niej przy użyciu numeru PIN.
2. Akceptant inicjuje transakcję wprowadzając w terminalu kwotę i wybierając opcję „płatność
IKO”.
3. Płatnik wprowadza kod wyświetlany na ekranie aplikacji do terminala za pomocą PIN-pada.
4. W następnym kroku konieczne jest potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej, które
polega na wciśnięciu przycisku „tak” lub dodatkowo podaniu numeru PIN.
5. Akceptant otrzymuje potwierdzenie sfinalizowania transakcji na ekranie terminala, a płatnik
w aplikacji mobilnej. Drukowane jest również papierowe potwierdzenie.
Transakcja z użyciem wygenerowanego czeku
1. Akceptant inicjuje transakcję wprowadzając w terminalu kwotę i wybierając opcję „płatność
IKO”.
2. Płatnik wprowadza 9-cyfrowy kod czeku do terminala za pomocą PIN-pada.

42

Szczegółowe warunki obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w kanale mobilnym w Powszechnej
Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A., http://www.pkobp.pl/iko-platnosci-mobilne/szczegolowe-warunki-orazregulaminy/
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3. W następnym kroku konieczne jest potwierdzenie transakcji w terminalu poprzez podanie
numerycznego hasła do czeków.
4. Akceptant otrzymuje potwierdzenie sfinalizowania transakcji na ekranie terminala i
drukowane jest papierowe potwierdzenie dla płatnika.
Opis przebiegu transakcji – płatność P2P
Transfer środków pomiędzy użytkownikami systemu IKO ma charakter transakcji zdalnej – nie
wymaga jednoczesnej obecności płatnika i beneficjenta.
1. W pierwszym kroku płatnik uruchamia aplikację IKO i loguje się do niej przy użyciu numeru
PIN.
2. Z menu wybiera opcję „przelewy”, a następnie wybiera z książki telefonicznej urządzenia
beneficjenta, podaje kwotę i opis transakcji.
3. Po wybraniu opcji „wyślij” wyświetlany jest monit potwierdzenia transakcji, które polega na
wciśnięciu przycisku „tak” lub dodatkowo podaniu numeru PIN.
4. Na urządzeniu płatnika wyświetlane jest potwierdzenie zakończenia operacji.
5. Beneficjent otrzymuje w aplikacji powiadomienie o wpływających środkach.
Jeśli beneficjent nie jest użytkownikiem IKO, płatnik otrzyma powiadomienie w aplikacji. Beneficjent
zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości SMS, w której znajduje się informacja o kwocie
przychodzącego przelewu oraz możliwości dokonania rejestracji w systemie, by odebrać
przychodzące środki. Odbiorca musi dokonać rejestracji w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu. W
przeciwnym przypadku środki zostaną zwrócone zlecającemu.
Opis przebiegu transakcji – płatność w internecie
System IKO umożliwia dokonywanie transakcji w internecie na dwa sposoby. Pierwszy, z użyciem
aplikacji, wymaga połączenia z internetem w urządzeniu mobilnym płatnika. Drugi opiera się
wyłącznie na jednorazowym kodzie (czeku) o określonym terminie ważności. Kod ten może być
przechowywany w dowolny sposób, a posługujący się nim płatnik nie musi być użytkownikiem
systemu IKO.
a. Transakcja z użyciem aplikacji – on-line
1. Po dokonaniu przez płatnika wyboru formy płatności w sklepie internetowym (nazwa
handlowa „Płacę z IKO”), akceptant prezentuje na formularz podsumowujący parametry
transakcji (kwota, beneficjent) i zawierający pole, w którym należy wpisać kod IKO.
2. Płatnik uruchamia aplikację i wpisuje numer PIN odblokowujący jej działanie.
3. Następnie przepisuje z ekranu telefonu wygenerowany kod do formularza na stronie
internetowej i zatwierdza wysłanie danych przyciskiem „wyślij”.
4. Na stronie internetowej wyświetlane jest potwierdzenie przyjęcia transakcji do realizacji.
5. W aplikacji IKO wyświetlane jest podsumowanie parametrów transakcji o monit o jej
potwierdzenie.
6. Płatnik potwierdza transakcję wprowadzając PIN lub wciskając przycisk „tak”.
7. Płatnik otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności prezentowane w aplikacji IKO oraz na
stronie internetowej.
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b. Transakcja z użyciem wygenerowanego wcześniej czeku
1. Po dokonaniu przez płatnika wyboru formy płatności w sklepie internetowym akceptant
prezentuje formularz podsumowujący parametry transakcji (kwota, beneficjent) i zawierający
pole, w którym należy wpisać kod czeku.
2. Płatnik wpisuje w formularzu wygenerowany kod czeku oraz hasło do czeków i zatwierdza
wysłanie danych przyciskiem „wyślij”.
3. Płatnik otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności prezentowane na stronie internetowej.
Opis przebiegu transakcji – wypłata w bankomacie
System IKO umożliwia dokonywanie wypłaty w bankomacie na dwa sposoby. Pierwszy, z użyciem
aplikacji, wymaga połączenia z internetem w urządzeniu mobilnym płatnika. Drugi opiera się
wyłącznie na jednorazowym kodzie (czeku) o określonym terminie ważności. Kod ten może być
przechowywany w dowolny sposób, a posługujący się nim płatnik nie musi być użytkownikiem
systemu IKO.
a. Transakcja z użyciem aplikacji – on-line
1. Wypłacający wybiera w interfejsie bankomatu funkcję „wypłata IKO”.
2. W kolejnych krokach wybierana jest kwota wypłaty i dodatkowe opcje (np. wydruku
potwierdzenia transakcji).
3. Bankomat żąda podania kodu jednorazowego.
4. Użytkownik uruchamia aplikację mobilną IKO i wpisuje kod PIN odblokowujący jej działanie.
5. Następnie na ekranie telefonu prezentowany jest 6-cyfrowy kod.
6. Wypłacający wprowadza kod na klawiaturze bankomatu.
7. W aplikacji mobilnej prezentowane jest podsumowanie parametrów transakcji oraz monit o
jej potwierdzenie.
8. Wypłacający wpisuje kod PIN potwierdzając zamiar wypłaty środków lub zatwierdza operację
wciskając przycisk „tak”.
9. Użytkownik odbiera gotówkę z bankomatu.
b. Transakcja z użyciem wygenerowanego wcześniej czeku
1. Wypłacający wybiera w interfejsie bankomatu funkcję „wypłata IKO”.
2. W kolejnych krokach wybierana jest kwota wypłaty i dodatkowe opcje (np. wydruku
potwierdzenia transakcji).
3. Bankomat żąda podania numeru czeku.
4. Wypłacający wprowadza kod na klawiaturze bankomatu.
5. W następnym kroku bankomat wyświetla żądanie wprowadzenia hasła do czeków.
Wypłacający wprowadza hasło w bankomacie.
6. Wypłacający odbiera gotówkę z bankomatu.
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2.1.7. Model biznesowy schematu
Schemat IKO wykorzystuje opłatę akceptanta. Należy sądzić, że jest ona dzielona pomiędzy operatora
a agenta rozliczeniowego.
Od użytkowników pobierana jest wyłącznie opłata za wypłatę z bankomatu (w przypadku posiadaczy
portmonetki IKO) w wysokości 9 zł od zdarzenia. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od aktywacji aplikacji
opłata nie jest pobierana.
Opłata za zasilenie rachunku pieniądza elektronicznego za pośrednictwem agregatorów płatności
obciąża użytkownika (w zależności od kanału płatności i stosowanych przez agregatora opłat).

2.2. PeoPay
Operatorem systemu PeoPay jest Bank Polska Kasa Opieki SA. Instytucja jest drugim pod względem
sumy aktywów bankiem komercyjnym w Polsce. Bank działa w formule banku uniwersalnego,
obsługując wszystkie segmenty rynku. Jest także agentem rozliczeniowym, prowadzącym system
autoryzacji i rozliczeń.
Spółka akcyjna znajduje się pod kontrolą UniCredit Group i jest notowana na GPW w Warszawie.
Bank jest podmiotem dominującym w Grupie Banku Pekao SA, w skład której wchodzą m.in. bank
hipoteczny Pekao Bank Hipoteczny SA oraz podmioty prowadzące działalność leasingową i
faktoringową.

2.2.1. Ewolucja schematu
System PeoPay uruchomiony został w czerwcu 2013 r. Od początku był on oparty na osobnym
przedpłaconym rachunku przeznaczonym do płatności mobilnych działającym jako instrument
pieniądza elektronicznego. Nie było możliwości podpięcia do niego ROR prowadzonego w Pekao SA,
ale posiadacze kart przedpłaconych wydanych przez bank mogli powiązać rachunek techniczny karty
z aplikacją. Jednocześnie bank umożliwił przedsiębiorcom chcącym przyjmować płatności PeoPay
pobranie aplikacji mPOS pozwalającej na akceptowanie transakcji. W momencie startu systemu
umożliwiono klientom pobranie aplikacji działających na platformie Android.
W ciągu kolejnych miesięcy poszerzono zakres funkcjonalności systemu o:




możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach Pekao SA (lipiec 2013 r.),
możliwość połączenia aplikacji z ROR-em Eurokonto w Pekao SA (październik 2013 r.),
wersję aplikacji dla urządzeń z systemem iOS (październik 2013 r.).

W październiku 2013 r. płatności PeoPay zaczęła akceptować sieć handlowa Biedronka, która do tej
pory umożliwiała wyłącznie regulowanie zobowiązań w formie gotówkowej.

2.2.2. Zakres funkcjonalności
System PeoPay umożliwia:
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dokonywanie płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych. Akceptant może
korzystać z terminala POS dostarczanego przez agenta rozliczeniowego lub z urządzenia
mobilnego z zainstalowaną aplikacją mPOS PeoPay,
dokonywanie płatności u akceptantów internetowych,
dokonywanie transferów P2P pomiędzy użytkownikami PeoPay:
o w oparciu o identyfikator, jakim jest numer telefonu odbiorcy (MSISDN). Jeśli
odbiorca przelewu nie zarejestrował się w systemie i nie jest jego użytkownikiem,
otrzymuje on wiadomość SMS z linkiem umożliwiającym pobranie aplikacji,
o poprzez odczytanie z aplikacji mobilnej odbiorcy przelewu kodu QR.
dokonywanie wypłat w bankomatach.

2.2.3. Stan rozwoju schematu
Kierunek ewolucji schematu PeoPay był odmienny od podejścia wybranego przez działający na
podobnych zasadach system IKO. W pierwszej kolejności dostępny był model oparty na
elektronicznej portmonetce, a dopiero w późniejszym terminie korzystanie z aplikacji umożliwiono
klientom banku. Wpłynęło to na tempo wzrostu bazy użytkowników, spowalniając je.
Od startu schematu do końca września 2013 r. PeoPay zyskał 6260 użytkowników43. Pod koniec
października odnotowano 15 tys. zarejestrowanych użytkowników44. Poszerzenie potencjalnego
zasięgu o klientów posiadających ROR w Pekao SA oraz użytkowników urządzeń z systemem iOS
przyczyniło się do szybkiego skoku tej wartości – pod koniec listopada schemat obsługiwał 25 tys.
klientów45.
Rysunek 3. Liczba użytkowników schematu PeoPay (w tysiącach).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych banku Pekao SA i danych NBP.

Dane dotyczące transakcyjności w systemie PeoPay nie były dotąd publikowane w szerszym zakresie.
W ciągu miesiąca od uruchomienia płatności w sklepach sieci „Biedronka” z użyciem PeoPay
43

Dane przekazane NBP przez bank.
Płatności mobilne, dodatek „Dziennika Gazety Prawnej” z 22.10.2013, s. E4
45
Jurczak T., Płatności mobilne w Biedronce, 26.11.2013, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanseosobiste/artykuly/748348,platnosci-mobilne-w-biedronce-chwyt-marketingowy-czy-jednak-cos-wiecej.html
44

35

dokonano u tego akceptanta około 20 tys. transakcji na kwotę 800 tys. zł46. W październiku 2013 r.
bank informował, że 41 proc. użytkowników systemu korzysta z płatności w POS, 34 proc. z
transferów P2P, a 25 proc. – z wypłat gotówki w bankomatach47.
Sieć akceptacji schematu, po uwzględnieniu sieci „Biedronka”, wzrosła do liczby 19 tys. punktów
stacjonarnych na koniec października 2013 r. PeoPay jest także akceptowany w 4 tys. sklepów
internetowych, a wypłat gotówki można dokonywać w 1800 bankomatach banku.

2.2.4. Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu
Dominujące
źródła
pieniądza
Wykorzystywana
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika

Uniwersalny system płatności mobilnych
Rachunek bankowy, pieniądz elektroniczny
Płatność lokalna z użyciem jednorazowego kodu, kodów QR i komunikacji
NFC
Płatność zdalna z użyciem kodu QR
Aplikacja mobilna

System PeoPay jest zarządzanym przez bank Pekao SA systemem rozliczeń służącym do dokonywania
transakcji pieniężnych pomiędzy użytkownikami a akceptantami za pomocą instrumentu PeoPay. W
ramach systemu działają:





bank, pełniący rolę wydawcy instrumentu płatniczego i agenta rozliczeniowego,
akceptanci,
użytkownicy,
integratorzy – dostarczający akceptantom działającym w środowisku internetowym
możliwość przyjmowania zapłaty w systemie PeoPay.

Użytkownikami PeoPay mogą być :
1. Posiadacze rachunków Eurokonto w Pekao SA, którzy pobrali aplikację PeoPay i dokonali
przypisania jej do rachunku.
2. Osoby, które pobrały aplikację PeoPay i zawarły umowę z bankiem o instrument pieniądza
elektronicznego PeoPay lub powiązały z aplikacją już posiadany instrument pieniądza
elektronicznego w postaci karty przedpłaconej.
Akceptantami w systemie mogą być podmioty, które zawarły z bankiem Pekao SA umowę na
akceptację i rozliczanie transakcji dokonywanych za pośrednictwem systemu PeoPay. Specyficzną
cechą schematu jest możliwość pobrania przez akceptanta aplikacji PeoPay mPOS, która pozwala na
akceptację transakcji na urządzeniu mobilnym, bez konieczności dzierżawy terminala POS. Tzw.
terminal mPOS to telefon komórkowy lub tablet spełniający minimalne wymagania techniczne
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Jurczak T., Płatności mobilne w Biedronce, 26.11.2013, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanseosobiste/artykuly/748348,platnosci-mobilne-w-biedronce-chwyt-marketingowy-czy-jednak-cos-wiecej.html
47
PeoPay jako pierwszy bankowy system płatności mobilnych jest już dostępny w sklepach Biedronka,
komunikat prasowy Banku Pekao SA, 21.10.2013.
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dotyczące technologii komunikacyjnych (dostęp do internetu) oraz systemu operacyjnego. W
schemacie PeoPay mogą zatem funkcjonować co najmniej trzy typy akceptantów:




stacjonarni, prowadzący działalność w określonym punkcie, korzystający z terminala POS lub
mPOS,
mobilni, korzystający z terminala mPOS,
internetowi, korzystający z usług dostarczanych przez integratora.

2.2.5. Wykorzystywane źródła pieniądza
Schemat PeoPay wykorzystuje dwa źródła pieniądza – rachunek pieniądza elektronicznego oraz
rachunek bankowy.
Rachunek pieniądza elektronicznego przechowuje jednostki pieniądza elektronicznego i służy do
rozliczania transakcji dokonywanych z użyciem instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. Rolę
rachunku może spełniać także rachunek wydanej przez bank karty przedpłaconej będącej
instrumentem pieniądza elektronicznego.
Rachunek taki może zostać zasilony poprzez:







wpłatę gotówkową na wskazany numer rachunku technicznego dokonaną w jednostkach
banku Pekao SA lub w placówkach partnerskich – bez opłat,
przelew z dowolnego krajowego rachunku bankowego – bez opłat po stronie banku,
polecenie wypłaty za granicę zlecone w zagranicznym banku lub przelew walutowy z innego
banku krajowego – opłata wynosi 0,1% wartości przekazu (min 20 zł, max 100 zł),
wpłatę z użyciem karty płatniczej z poziomu aplikacji mobilnej po podaniu danych
umożliwiających dokonanie transakcji bez fizycznej prezentacji – opłata wynosi 2% kwoty
zasilenia,
przelew PeoPay, czyli transfer P2P pomiędzy użytkownikami – bez opłat po stronie odbiorcy.

Zasilenie rachunku z użyciem karty płatniczej jest obwarowane dodatkowymi limitami. Pierwsza
wpłata nie wymaga dodatkowej weryfikacji. Przed dokonaniem kolejnej wpłaty konieczne jest
wprowadzenie w aplikacji tzw. kodu potwierdzającego. Kod ten uzyskuje się odczytując dane
transakcji wykonanej przez bank (obciążenie niewielką kwotą). Po jego wprowadzeniu możliwe jest
zasilanie rachunku z karty do kwoty 100 zł dziennie, przy czym jedną kartą nie można wpłacić więcej
niż łącznie 100 zł.
Wycofanie środków z rachunku możliwe jest poprzez transfer P2P do innego użytkownika lub poprzez
wykup pieniądza elektronicznego – częściowy lub w całości. Wykup ma miejsce w oddziale banku, po
złożeniu pisemnej dyspozycji i okazaniu dowodu tożsamości. Maksymalna kwota wykupów w danym
roku kalendarzowym wynosi 999,99 euro. Środki wypłacane są w gotówce lub na wskazany rachunek
bankowy.
Użytkowników instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay obowiązują limity wynikające z
regulacji dotyczących instrumentów pieniądza elektronicznego, w których dopuszcza się odstąpienie
od wymogów identyfikacji klienta w przypadku ograniczenia łącznej kwoty transakcji. Roczny limit
transakcji uznaniowych wynosi 2500 euro lub nie więcej niż 10.000 zł. Dzienny limit obciążeń wynosi
500 zł.
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Za prowadzenie rachunku pieniądza elektronicznego pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 1
zł. Z opłaty zwolnieni są użytkownicy, którzy w ciągu 6 miesięcy od utworzenia rachunku dokonali co
najmniej jednej wpłaty lub co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej.
W przypadku połączenia aplikacji z ROR (Eurokonto) źródłem pieniądza jest tenże rachunek. Opłaty
za niektóre typy operacji, np. przyjęcie wpłaty w obrocie dewizowym, zależne są od taryfy opłat i
prowizji rachunku.

2.2.6. Opis przebiegu transakcji
System PeoPay wykorzystuje kilka metod komunikacji terminal POS – aplikacja użytkownika: kody
QR, NFC oraz jednorazowe kody numeryczne. Z tego względu przebieg transakcji może mieć kilka
scenariuszy w zależności od zastosowanej metody inicjowania płatności.
Dodatkowo, ze względu na istnienie dwóch trybów działania zależnych od stosowanego źródła
pieniądza, na etapie przed dokonaniem transakcji może jeszcze pojawić się jeszcze dodatkowy krok
polegający na zasileniu elektronicznej portmonetki. W przypadku połączenia aplikacji z ROR, etap ten
nie jest wymagany do przeprowadzenia transakcji.
Transakcja w POS z użyciem kodu QR
1. Transakcję inicjuje akceptant, wpisując w terminalu POS lub aplikacji mPOS kwotę do
zapłacenia.
2. Na ekranie terminala wyświetlany jest kod QR, który musi zostać zaprezentowany płatnikowi.
3. Płatnik uruchamia aplikację i opcjonalnie wpisuje numer ePIN odblokowujący działanie
PeoPay.
4. Następnie z menu w aplikacji wybiera opcję „zapłać”, po czym zbliża telefon do terminala tak,
aby możliwe było odczytanie kodu QR przez kamerę urządzenia.
5. Akceptant potwierdza dokonanie transakcji na terminalu, a płatnik potwierdza transakcję
numerem ePIN na swoim urządzeniu, gdzie jednocześnie prezentowana jest kwota do
zapłaty.
6. Akceptant otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji na terminalu, a podobne
potwierdzenie prezentowane jest także płatnikowi na ekranie urządzenia mobilnego.
Transakcja w POS z użyciem technologii zbliżeniowej NFC
1. Transakcję inicjuje akceptant, wpisując w terminalu POS lub aplikacji mPOS kwotę do
zapłacenia.
2. Na ekranie terminala wyświetlany jest komunikat o konieczności zbliżenia urządzenia
płatnika.
3. Płatnik uruchamia aplikację i opcjonalnie wpisuje numer ePIN odblokowujący działanie
PeoPay.
4. Następnie z menu w aplikacji wybiera opcję „zapłać”, po czym zbliża telefon do terminala tak,
aby możliwe było zestawienie połączenia NFC.
5. Akceptant potwierdza dokonanie transakcji na terminalu, a płatnik potwierdza transakcję
numerem ePIN na swoim urządzeniu, gdzie jednocześnie prezentowana jest kwota do
zapłaty.
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6. Akceptant otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji na terminalu, a podobne
potwierdzenie prezentowane jest także płatnikowi na ekranie urządzenia mobilnego.
Transakcja w POS z użyciem kodu numerycznego
Ten schemat przebiegu transakcji stosowany w sieci „Biedronka”, gdzie akceptanci nie są wyposażeni
w terminale POS ani urządzenia mobilne z zainstalowaną aplikacją mPOS. Ten sam schemat może być
również użyty w terminalach POS zamiast jednego z dwóch przedstawionych powyżej scenariuszy.
1. Akceptant po podsumowaniu wartości zakupionych towarów wybiera w swoim systemie
kasowym opcję płatności z użyciem kodu jednorazowego.
2. Na ekranie widocznym dla płatnika wyświetlana jest wartość transakcji. Płatnik uruchamia
aplikację i opcjonalnie wpisuje numer ePIN odblokowujący działanie PeoPay.
3. Następnie z menu w aplikacji wybiera opcję „zapłać”, a następnie opcję „generuj kod”.
4. Wygenerowany kod okazywany jest sprzedawcy lub podawany ustnie.
5. Akceptant wpisuje kod do systemu kasowego.
6. Akceptant potwierdza dokonanie transakcji na swoim urządzeniu, a płatnik potwierdza
transakcję numerem ePIN na swoim urządzeniu, gdzie jednocześnie prezentowana jest kwota
do zapłaty.
7. Akceptant otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji na swoim urządzeniu, a podobne
potwierdzenie prezentowane jest także płatnikowi na ekranie urządzenia mobilnego.
Opis przebiegu transakcji – transakcja P2P
Transakcja płatności pomiędzy użytkownikami systemu PeoPay (nosząca nazwę handlową „przelew
PeoPay”) może zostać wykonana zarówno jako płatność zdalna, jak i lokalna (gdzie konieczna jest
obecność zarówno płatnika, jak i beneficjenta).
a. Transakcja zdalna
1. Transakcję inicjuje płatnik. Uruchamia aplikację mobilną PeoPay i opcjonalnie wpisuje kod
ePIN odblokowujący jej działanie.
2. Następnie wybiera z menu opcję „wyślij pieniądze” i wpisuje kwotę, którą ma zostać uznany
beneficjent.
3. Opcjonalnie możliwe jest dołączenie do przekazu krótkiej wiadomości, opisu transakcji.
4. W kolejnym kroku płatnik wybiera opcję „wybierz odbiorcę” i na ekranie prezentowana jest
książka telefoniczna urządzenia z nazwami zapisanych w niej osób.
5. Płatnik wybiera beneficjenta płatności i potwierdza operację kodem ePIN.
6. Na ekranie urządzenia płatnika wyświetlane jest potwierdzenie wysłania środków.
7. Beneficjent otrzymuje w aplikacji powiadomienie o otrzymaniu środków i uznaniu salda
elektronicznej portmonetki lub ROR. Aplikacja PeoPay nie prezentuje obecnie tzw.
powiadomień push w systemie operacyjnym urządzenia – do otrzymania powiadomienia
konieczne jest uruchomienie oprogramowania.
Jeśli beneficjent nie jest użytkownikiem PeoPay, otrzyma on wiadomość SMS, w której znajduje się
informacja o kwocie przychodzącego przelewu oraz możliwości dokonania rejestracji w systemie, by
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odebrać przychodzące środki. Odbiorca musi dokonać rejestracji do godziny 24 w dniu otrzymania
przelewu. W przeciwnym przypadku środki zostaną zwrócone zlecającemu.
b. Transakcja lokalna
Do przeprowadzenia transakcji P2P lokalnie konieczna jest jednoczesna obecność płatnika i
beneficjenta oraz posiadanie przez nich urządzeń mobilnych z aplikacją PeoPay.
1. Transakcję inicjuje płatnik. Uruchamia aplikację mobilną PeoPay i wpisuje kod ePIN
odblokowujący jej działanie.
2. Następnie wybiera z menu opcję „wyślij pieniądze” i wpisuje kwotę, którą ma zostać uznany
beneficjent.
3. Opcjonalnie możliwe jest dołączenie do przekazu krótkiej wiadomości, opisu transakcji.
4. W kolejnym kroku odbiorca wybiera w swojej aplikacji opcję „odbierz” i na ekranie
prezentowany jest kod QR.
5. Płatnik skanuje kod QR za pomocą swojego urządzenia i potwierdza operację kodem ePIN.
6. Na ekranie urządzenia płatnika wyświetlane jest potwierdzenie wysłania środków, a na
ekranie urządzenia beneficjenta – potwierdzenie otrzymania środków.
Opis przebiegu transakcji – płatność w internecie
1. Po dokonaniu przez płatnika wyboru formy płatności w sklepie internetowym, akceptant
prezentuje na stronie kod QR.
2. Płatnik uruchamia aplikację i wpisuje numer ePIN odblokowujący działanie PeoPay.
3. Następnie z menu w aplikacji wybiera opcję „zapłać”, po czym zbliża telefon do ekranu tak,
aby możliwe było odczytanie kodu QR przez kamerę urządzenia.
4. Płatnik potwierdza transakcję numerem ePIN na swoim urządzeniu, gdzie jednocześnie
prezentowana jest kwota do zapłaty.
5. Płatnik otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności.
Opis przebiegu transakcji – wypłata w bankomacie
1. Wypłacający wybiera w interfejsie bankomatu funkcję „wypłata PeoPay”.
2. W kolejnych krokach wybierana jest kwota wypłaty i dodatkowe opcje (np. wydruku
potwierdzenia transakcji).
3. Bankomat żąda podania kodu jednorazowego.
4. Użytkownik uruchamia aplikację mobilną PeoPay i opcjonalnie wpisuje kod ePIN
odblokowujący jej działanie.
5. Następnie wybiera z menu opcję „wypłać pieniądze”, a na ekranie telefonu prezentowany
jest 6-cyfrowy kod.
6. Wypłacający wprowadza kod na klawiaturze bankomatu, a w aplikacji mobilnej wpisuje kod
ePIN potwierdzając zamiar wypłaty środków.
7. Użytkownik odbiera gotówkę z bankomatu.
8. W aplikacji mobilnej prezentowane jest potwierdzenie zakończenia transakcji.
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2.2.7. Schemat rozliczeń i rozrachunku
Transakcja w fizycznym POS
W transakcji w fizycznym punkcie handlowo-usługowych biorą udział użytkownik, akceptant oraz
bank pełniący rolę wydawcy instrumentu i agenta rozliczeniowego. Proces rozliczenia i rozrachunku
składa się z następujących etapów:
1. Po inicjacji płatności bank przetwarza żądanie dokonania płatności (autoryzacja).
2. Bank w czasie rzeczywistym dokonuje obciążenia rachunku użytkownika.
3. Następnego dnia roboczego bank uznaje rachunek akceptanta kwotą transakcji
pomniejszoną o opłaty.
Cykl rozliczeniowy wynosi dwa dni robocze (D+1).
Transakcja zdalna w handlu internetowym
W transakcji uczestniczy integrator płatności w handlu elektronicznym udostępniający akceptantom
możliwość przyjmowania zapłaty za pośrednictwem systemu PeoPay. Proces składa się z
następujących etapów:
1.
2.
3.
4.

Po inicjacji płatności do banku przekazywane jest zapytanie autoryzacyjne.
Bank w czasie rzeczywistym dokonuje obciążenia rachunku użytkownika.
Równocześnie uznawany jest rachunek integratora.
Integrator dokonuje rozrachunku z akceptantem zgodnie z warunkami wiążącej strony
umowy.
5. W cyklu miesięcznym bank wystawia integratorowi fakturę VAT na wynikające z umowy
opłaty.
Transakcja P2P
Transakcje pomiędzy użytkownikami rozliczane są w trybie online w następujących etapach:
1. W momencie potwierdzenia transakcji bank w czasie rzeczywistym obciąża jest rachunek
płatnika.
2. Z rachunku płatnika potrącana jest opłata transakcyjna.
3. Jednocześnie bank uznaje rachunek beneficjenta.

2.2.8. Model biznesowy schematu
W systemie PeoPay występuje opłata akceptanta, która może przybrać postać:




płaskiej opłaty transakcyjnej naliczanej od każdej transakcji,
prowizji procentowej od wartości transakcji
lub połączenia opłaty stałej i prowizji od transakcji.

Wysokość opłat pobieranych od akceptanta jest negocjowana indywidualnie.
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W przypadku transakcji zdalnych w handlu elektronicznym bank pobiera od integratora prowizję za
udostępnienie płatności PeoPay.
Użytkownicy korzystający z rachunku pieniądza elektronicznego jako źródła pieniądza ponoszą
następujące opłaty na rzecz banku:





za zlecenie transferu P2P – 0,20 zł (obciążany jest płatnik),
za wypłatę gotówki z bankomatu – 2 zł (opłata nie jest pobierana do 31.12.2013 r.),
za wpłatę środków na rachunek za pomocą karty płatniczej – 2% wartości wpłaty,
za miesięczną obsługę rachunku – 1 zł (tylko gdy użytkownik nie dokonał transakcji w ciągu
ostatnich 6 miesięcy).

Rysunek 4. Model biznesowy schematu PeoPay

Akceptant
internetowy
Opłaty transakcyjne

Prowizje za udostępnienie
PeoPay

Agregator płatności
on-line

Bank
operator schematu
Prowizje od użytkowników
rachunku pieniądza
elektronicznego

Użytkownik

Prowizja od transakcji i/lub
opłata transakcyjna

Akceptant POS lub
mPOS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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2.3. SkyCash
Operatorem systemu SkyCash jest SkyCash Poland SA. Większościowy pakiet akcji spółki należy do
Opera TFI, a niewielką część (3,48% kapitału zakładowego) posiada również Grupa Kapitałowa
One-2-One inwestująca w spółki z branży technologii mobilnych48.
Spółka została zawiązana w 2009 r., a jej głównym obszarem działalności jest obsługa płatności
dokonywanych za pomocą telefonów komórkowych (płatności mobilne). Struktura własnościowa
spółki nie ulegała znaczącym zmianom przez kolejne lata. Podmiot planował emisję akcji na rynku
NewConnect, lecz plany debiutu odłożono. W 2011 r. Opera TFI informowała, że poszukuje dla spółki
inwestora branżowego49. W lipcu 2013 r. media finansowe ponownie informowały o poszukiwaniach
inwestora dla przedsiębiorstwa. Informacje nie zostały potwierdzone przez większościowego
udziałowca.
Od 2010 r. firma posiada licencję agenta rozliczeniowego i prowadzi system autoryzacji i rozliczeń
płatności mobilnych SkyCash. W tym roku również wystartował komercyjnie system SkyCash. Do lipca
2012 r. na bazie rozwiązania SkyCash funkcjonował system płatności za parkingi miejskie mobiParking
(utrzymywany przez spółkę mobiParking Sp. z o.o.), lecz podjęto decyzję o połączeniu obydwu
podmiotów50 (przejmującym jest SkyCash). W 2012 r. spółka wystąpiła o przyznanie licencji krajowej
instytucji płatniczej.

2.3.1. Ewolucja systemu
System SkyCash rozpoczynał działalność jako uniwersalny system płatności mobilnych oparty na
przedpłaconym rachunku. Miał on znaleźć zastosowanie w transakcjach P2P, płatnościach w handlu
elektronicznym, płatnościach w POS oraz mikropłatnościach zdalnych (w serwisach
społecznościowych, grach on-line, m-commerce). W ciągu kilku lat SkyCash przeszedł ewolucję
zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wykorzystywanych źródeł pieniądza.
Za najważniejsze etapy dla rozwoju funkcjonalności systemu należy uznać:





Uruchomienie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w sierpniu 2010 r. Z
czasem ten segment rynku okazał się priorytetowym kierunkiem rozwoju schematu.
Współpracę z producentem kas fiskalnych Novitus nawiązaną w połowie 2011 r.
Wbudowanie w urządzenia funkcji akceptacji płatności SkyCash miało być krokiem wstępnym
do ekspansji systemu w fizycznych POS. Niepowodzenie projektu spowodowało, że schemat
zwrócił się w stronę obsługi wybranych nisz porzucając obsługę płatności w handlu off-line.
Uruchomienie funkcji wypłat środków z konta SkyCash w bankomatach Euronet w sierpniu
2010 r. Uzupełniono w ten sposób funkcję natychmiastowych transferów P2P o możliwość
pobrania odebranych środków w gotówce.

48

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2013-30 czerwca 2013,
Grupa Kapitałowa One-2-One S.A., http://www.one-2-one.pl/wp-content/uploads/2013/08/gk-121-spr-fin-msr2013h1.pdf
49

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10095977,Opera_TFI_szuka_inwestora_branzowego_dla_SkyCash_.html
50

http://skycash.com/uploads/ckfilemanager/dokumenty/OgloszenieopoczeniuspekSkyCashorazmobiParking.pdf
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Integrację z systemem mobiParking wprowadzoną w lutym 2012 r. Obsługa płatności za
parkingi stała się drugą z najważniejszych nisz, w których system kontynuował rozwój.
Uruchomienie sprzedaży biletów do kin w maju 2012 r. W aplikacji SkyCash obsługiwany jest
nie tylko proces płatności, ale również rezerwacji miejsca na sali na wybranym seansie.
Głębsza integracja z akceptantem pozwoliła operatorowi na stworzenie dodatkowego źródła
przychodów.
Wprowadzenie sprzedaży biletów w komunikacji kolejowej i autobusowej w drugiej połowie
2012 r. – obsługa kolejnych nisz dla transakcji zdalnych.
Umożliwienie opłacania rachunków za pomocą skanowania kodu QR lub 2D (wrzesień 2013
r.). Obsługę rozrachunku transakcji zapewnia BillBird SA.

W międzyczasie zmienił się także typ wykorzystywanych źródeł pieniądza. Przedpłacony rachunek
został uzupełniony o możliwość zasilania z karty płatniczej, a w kolejnych krokach stał się on
drugoplanowym źródłem płynności, gdy umożliwiono dokonywanie wybranych transakcji
bezpośrednio w ciężar karty płatniczej. Najważniejsze etapy tego procesu przedstawiały się
następująco:






Uruchomienie możliwości zasilania konta SkyCash z użyciem karty płatniczej Visa w grudniu
2011 r.
Uruchomienie możliwości zasilania konta z użyciem karty MasterCard w kwietniu 2012 r.
Przystąpienie do systemu MasterCard Mobile, w którym operator SkyCash pełni funkcję
service managera (wrzesień 2012 r.). Rejestracja karty może odbywać się z poziomu aplikacji
mobilnej i daje ona możliwość użycia karty w każdym z systemów korzystających z
MasterCard Mobile jako źródła płynności.
Umożliwienie dokonywania transakcji bezpośrednio w ciężar podłączonej do konta karty
płatniczej, bez zasilania przedpłaconego rachunku (kwiecień 2013 r.).

2.3.2. Zakres funkcjonalności
System SkyCash umożliwia dokonywanie:








transakcji zdalnych zakupu dóbr i usług w postaci cyfrowej:
o Biletów komunikacji miejskiej (w 27 miastach w Polsce),
o Biletów kolejowych (u 3 operatorów),
o Biletów przewoźników autokarowych (u 1 operatora),
o Wnoszenia opłat za parkingi miejskie (w 27 miastach w Polsce),
o Doładowań GSM (7 usług),
o Muzyki w sklepie iPlay.pl, płatności w grach i konkursach mobilnych,
o Biletów do kin (u 2 akceptantów).
płatności u akceptantów internetowych (pod marką „SkyCashClick”),
opłacania rachunków poprzez skanowanie kodów QR i 2D umieszczanych na fakturach,
transferów P2P pomiędzy użytkownikami systemu w oparciu o identyfikator odbiorcy, jakim
jest numer telefonu komórkowego (MSISDN). Odbiorca, który nie jest użytkownikiem
SkyCash otrzyma wiadomość SMS z informacją o oczekującym przekazie i krokach, jakie
należy podjąć, aby odebrać środki,
wypłat z bankomatów.
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2.3.3. Stan rozwoju schematu
W sierpniu 2011 r. SkyCash posiadał około 100 tysięcy zarejestrowanych użytkowników51 i planował
zwiększenie tej liczby do 400-750 tys. osób w perspektywie roku. Planowanego wzrostu jednak nie
osiągnięto i we wrześniu 2012 r. liczba użytkowników wynosiła około 200 tysięcy52. W październiku
2013 r. firma podawała, że posiada ok. 430 tys. użytkowników53.

2.3.4. Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu

Wyspecjalizowany system płatności mobilnych koncentrujący się na
płatnościach zdalnych
źródła Rachunek przedpłacony, karty płatnicze

Dominujące
pieniądza
Wykorzystywana
internet (OTT – niezależnie od MNO)
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika Aplikacja mobilna, serwis internetowy (wspierająco)

Operator systemu udostępnia użytkownikom elektroniczny instrument płatniczy na okaziciela
SkyCash, który umożliwia dokonywanie płatności w ramach systemu.
Indywidualne przedpłacone rachunki użytkowników powiązane są z numerem telefonu, który
stanowi podstawowy identyfikator klienta. Techniczne rachunki przedpłacone („Rachunek Bankowy
Użytkownika”) utrzymywane są w BRE Bank SA i służą one do ewidencjonowania wpłat
użytkowników.
Do rozliczania płatności dokonywanych w systemie SkyCash służy rachunek rozliczeniowy
prowadzony przez bank BRE Bank SA.
System SkyCash korzysta z dwóch interfejsów – aplikacji mobilnych („SkyCash Mobile”) oraz serwisu
internetowego („SkyCash Web”). Do zalogowania się do interfejsu użytkownika wymagane jest
podanie alfanumerycznego hasła, a do zatwierdzenia transakcji – kod PIN. Do pełnej obsługi systemu
konieczne jest zainstalowanie na telefonie aplikacji, która do komunikacji wykorzystuje transmisję
danych (internet). Obecnie dostępne są aplikacje na wszystkie najpopularniejsze platformy
sprzętowe. W przypadku starszych urządzeń możliwe jest wykorzystanie apletu Java.
Z poziomu interfejsu internetowego możliwe jest wykonanie tylko wybranych czynności związanych z
obsługą konta – zasilanie e-portmonetki, dokonywanie wypłat, przelewów P2P, podgląd historii
transakcji, zmiana danych użytkownika, dodawanie kart płatniczych, weryfikowanie kart płatniczych i
wskazywanie domyślnej karty).
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http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10095977,Opera_TFI_szuka_inwestora_branzowego_dla_SkyCash_.html
52
Informacje uzyskane od SkyCash we wrześniu 2012 r..
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Płatności mobilne, dodatek „Dziennika Gazety Prawnej” z 22.10.2013
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2.3.5. Wykorzystywane źródła pieniądza
System SkyCash korzysta z dwóch źródeł pieniądza – elektronicznej portmonetki („Konto SkyCash”)
oraz kart płatniczych.
Konto SkyCash można zasilać poprzez:










przelew z rachunku bankowego – bez opłat po stronie SkyCash,
przekazem pocztowym – bez opłat po stronie SkyCash,
internetowych agregatorów płatności Dotpay i Przelewy24 obsługujących przelewy pay-bylink a także płatności mobilne IKO – opłata 1,9% zasilenia, opłatę pobiera pośrednik,
wpłatę gotówkową w sklepach sieci Żabka lub Freshmarket, gdzie po okazaniu kasjerowi
kodu wygenerowanego w aplikacji możliwe jest doładowanie przedpłaconego rachunku –
opłata 1,9% zasilenia,
usługę Premium SMS – wysłanie wiadomości na wskazany numer powoduje zwiększenie
salda o kwotę 1,50 zł. Miesięczny limit zasileń tego typu wynosi 5 transakcji. Koszt wysłania
wiadomości SMS dla abonenta wynosi 3,69 zł brutto.
zasilenie e-portmonetki z karty płatniczej Visa lub MasterCard przez tzw. Centrum Kart
SkyCash – opłata 1,9% zasilenia,
przekazanie środków od innego użytkownika SkyCash (transfer P2P) – opłata płaska 0,29 zł
pobierana od nadawcy.

Zapis w regulaminie SkyCash nie dopuszcza wykorzystania rachunku technicznego do rozliczeń z
podmiotami trzecimi, np. przyjmowania wpłat54.
Doładowanie elektronicznej portmonetki z karty płatniczej odbywa się poprzez wpisanie danych karty
w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej. W systemie nie jest zapisywany kod CVC2/CVV2,
który należy podać przy każdym kolejnym zasileniu.
Po pierwszym dodaniu karty można dokonać tylko jednego zasilenia na kwotę maksymalnie 50 zł, a
następnie możliwość zasilania z karty płatniczej jest blokowana na 24 godziny. Do czasu
przeprowadzenia weryfikacji obowiązuje limit:



jednej transakcji zasilenia z karty w ciągu 24 godzin,
maksymalnie 50 zł zasilenia w miesiącu kalendarzowym.

Weryfikacja użytkownika odbywa się poprzez:



wygenerowanie w serwisie internetowym kodu weryfikacyjnego,
wykonanie przelewu na dowolną kwotę z rachunku bankowego z podaniem kodu w tytule
przelewu.

Po pozytywnej weryfikacji limit zasileń z karty płatniczej zostaje zniesiony.
SkyCash jest partnerem inicjatywy MasterCard Mobile umożliwiającej połączenie numeru telefonu
komórkowego z kartą płatniczą. Rozwiązanie to pozwala różnym systemom płatności mobilnych na
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Par. 6 pkt 9 „Regulaminu użytkownika systemu SkyCash” (http://skycash.com/regulamin.html).
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korzystanie z karty płatniczej jako źródła pieniądza. W systemie tym SkyCash pełni funkcję service
managera, udostępniającego innym podmiotom narzędzia do integracji z MasterCard Mobile.
Wybrane typy transakcji mogą być dokonywane bezpośrednio w ciężar karty płatniczej. Dotyczy to
zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opłacania rachunków.

2.3.6. Opis przebiegu transakcji
Z punktu widzenia płatnika przebieg poszczególnych typów transakcji jest bardzo do siebie zbliżony.
Opiera się on na wyborze typu transakcji, a następnie jej parametrów z menu w aplikacji mobilnej
(np. typ biletu komunikacji miejskiej, numer odbiorcy przelewu i kwota do przekazania itp.). Każdą
transakcję kończy konieczność podania PIN oraz informacja zwrotna z potwierdzeniem (np. w postaci
SMS).
Ze względu na istnienie dwóch trybów działania zależnych od stosowanego źródła pieniądza, na
etapie przed dokonaniem transakcji może jeszcze pojawić się jeszcze dodatkowy krok polegający na
zasileniu elektronicznej portmonetki. W przypadku transakcji dokonywanej w ciężar karty płatniczej,
etap ten nie jest wymagany do przeprowadzenia transakcji.
Opis przebiegu transakcji – płatność P2P
1. Transakcję inicjuje płatnik, wybierając opcję w aplikacji mobilnej.
2. W pierwszej kolejności płatnik wybiera opcję „przelew”, a następnie wpisuje numer telefonu
beneficjenta oraz kwotę i opis transakcji.
3. Wykonanie transakcji potwierdzane jest numerem PIN.
4. Płatnik otrzymuje potwierdzenie wysłania środków.
Możliwe jest także wysłanie środków do osoby, która nie jest zarejestrowana w systemie SkyCash.
Odbiorca otrzymuje SMS z informacją o zasileniu portmonetki i instrukcjami dotyczącymi rejestracji.
Aby odebrać transfer, odbiorca musi się zarejestrować w ciągu 5 kolejnych dni kalendarzowych.
Opis przebiegu transakcji – płatność zdalna
1. Transakcję inicjuje płatnik, wybierając odpowiednią opcję w aplikacji mobilnej.
2. W pierwszej kolejności płatnik wybiera opcję zakupu usługi (np. biletu komunikacji
miejskiej), a następnie wybiera parametry nabywanej usługi. W zależności od typu usługi
zestaw parametrów może być mniej lub bardziej rozbudowany, przykładowo sprowadzając
się do wyboru miasta, typu biletu, rodzaju zniżki.
3. W przypadku niektórych typów transakcji następuje wybór sposobu finansowania – z salda
przedpłaconego rachunku lub z karty płatniczej.
4. Wykonanie transakcji potwierdzane jest numerem PIN.
5. Płatnik otrzymuje potwierdzenie zakupu usługi w postaci komunikatu na ekranie oraz, w
niektórych przypadkach, kodu QR, który należy jest elektronicznym odpowiednikiem biletu.
Opis przebiegu transakcji – płatność w internecie
SkyCash oferuje akceptantom internetowym możliwość zintegrowania płatności w prowadzonych
przez nich sklepach. Produkt nosi nazwę handlową „SkyCashClick”.
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1. Proces płatności inicjuje płatnik, klikając w osadzony na stronie internetowej akceptanta
przycisk.
2. Na stronie internetowej zostaje wyświetlony jednorazowy kod.
3. Płatnik uruchamia na swoim telefonie aplikację mobilną SkyCash i wybiera opcję
SkyCashClick.
4. W formularzu w aplikacji wpisuje wyświetlony na stronie kod i podaje dane adresowe do
wysyłki towaru.
5. Transakcja jest potwierdzana przez płatnika kodem PIN.
6. Akceptant otrzymuje za pośrednictwem API potwierdzenie zakończenia transakcji.
Opis przebiegu transakcji – płatność za rachunki
1. Transakcję inicjuje płatnik uruchamiając aplikację mobilną i skanując kod QR umieszczony na
fakturze.
2. W przypadku braku możliwości rozpoznania kodu, dane przelewu mogą zostać wprowadzone
ręcznie.
3. Transakcja potwierdzana jest numerem PIN.
Ten typ transakcji jest możliwy do wykonania wyłącznie w ciężar karty płatniczej.
Opis przebiegu transakcji – wypłata z bankomatu
1. Wypłatę inicjuje użytkownik SkyCash, wybierają w aplikacji mobilnej opcję „wypłata z
bankomatu”.
2. Aplikacja generuje jednorazowy 6-cyfrowy kod wyświetlany na ekranie. Okres ważności kodu
wynosi 15 minut i operacja wypłaty musi zostać sfinalizowana w tym okresie.
3. Użytkownik w interfejsie bankomatu wybiera opcję wypłaty bez użycia karty, a następnie
wprowadza kod, kwotę wypłaty i potwierdza operację numerem PIN.
4. Jeśli kwota wypłaty nie przekracza salda na rachunku, bankomat wypłaca środki. W
przeciwnym wypadku następuje odrzucenie transakcji.
Zgodnie z „Regulaminem wypłat w bankomatach Euronet” sfinalizowanie transakcji zależne jest
dodatkowo od tego, czy środki udostępnione przez operatora systemu na rachunku bankowym
Euronet pokrywają kwotę wypłat dokonywanych przez użytkowników. Operator systemu musi
zapewnić płynność przed wykonaniem wypłaty przez użytkownika, szacując zapotrzebowanie na
wypłaty gotówkowe w całym systemie55.

2.4. mPay
Operatorem systemu płatności mPay jest mPay SA. Spółka akcyjna powstała w 2003 r. W 2006 r.
inwestorem strategicznym przedsięwzięcia stała się spółka ATM SA działająca w branży IT. W
styczniu 2007 r. firma uzyskała licencję agenta rozliczeniowego i prowadzi system autoryzacji i
rozliczeń płatności mobilnych mPay. W 2011 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W 2012
roku upadłość ogłosił jeden z akcjonariuszy spółki – mPay International Sp. z o.o. Głównym
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Przywoływane postanowienia ujęto w par. 1 pkt 1.3 oraz w par. 2 pkt 2.6 „Regulaminu wypłat gotówkowych z
bankomatów w systemie SkyCash” (http://skycash.pl/files/RegulaminEuronet.pdf).
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akcjonariuszem pozostawał ATM S.A. W styczniu 2013 r. główny akcjonariusz nabył kolejne akcje i
posiadał 95,8% udziału w kapitale zakładowym56.
W listopadzie 2013 r. 45% udziałów w spółce nabyła Grupa „Lew” S.A., podmiot oferujący usługi
świadczone za pośrednictwem terminali płatniczych i posiadający licencję krajowej instytucji
płatniczej. Pozostałe udziały należące do ATM S.A. przejął fundusz Arbux Investments S.A57.
Przed przejęciem firma starała się o licencję krajowej instytucji płatniczej. Wniosek został złożony w
kwietniu 2012 r. i w raporcie kwartalnym za II kwartał 2012 r. wskazano, że uzyskanie statusu
krajowej instytucji płatniczej pozwoli systemowi działać w innych krajach Unii Europejskiej58. W
sierpniu 2013 r. KNF wydał decyzję o odmowie wydania zezwolenia, wskazując na fakt, że sytuacja
ekonomiczno-finansowa spółki nie wskazuje, aby możliwe było osiągnięcie prognozowanych wyników
finansowych. Jednocześnie uznano, że występują istotne zagrożenia dla kontynuacji funkcjonowania
firmy związane z ograniczeniem zewnętrznego dofinansowania do roku 201359.

2.4.1. Ewolucja systemu
System, mimo znaczniej dłuższej historii spółki-założycielki, działa od 2007 roku. W tym samym roku
komercyjnie wystartowała usługa płatności realizowana we współpracy z Polkomtel SA. Początkowo
system funkcjonował jako uniwersalny schemat płatności mobilnych oparty na przedpłaconym
rachunku. Umożliwiał on dokonywanie transferów P2P, płatności w fizycznych punktach handlowych
i transakcji zdalnych.
Pierwotna strategia rozwoju systemu zakładała, że stanie się on uniwersalnym systemem płatności
mobilnych przeznaczonym do dokonywania transakcji niskokwotowych, niezależnie od typu
transakcji i akceptanta. W planach przewidywano m.in. zastosowanie mPay w automatach
vendingowych, płatnościach masowych, handlu elektronicznym i m-commerce. Źródłem pieniądza
docelowo miały być rachunki bankowe, ale proces integracji udało się sfinalizować wyłącznie z
jednym partnerem – bankiem CitiHandlowy (usługa „Płać komórką” uruchomiona w 2008 r.). W
początkowych dwóch latach działania mPay testowano jego działanie w wybranych fizycznych
punktach handlowych (m.in. restauracje McDonald’s). Firma wkrótce zmieniła model działania,
koncentrując się na wybranych niszach i zarzucając plan ekspansji w świecie off-line, a w
szczególności płatności w POS.
Obecnie za kluczowe obszary swojej działalności spółka uznaje obsługę opłat za bilety komunikacji
miejskiej, parkingi w płatnych strefach parkowania oraz przyjmowanie i rozliczanie opłat za
doładowania przedpłaconych telefonów komórkowych. mPay świadczy także usługi dla klientów
instytucjonalnych, oferując osoby typ konta dla firm, pozwalający na obsługę płatności za parkingi
pracowników.
Technologia kodów USSD wykorzystana przez system mPay wymaga nawiązania współpracy z
operatorami telekomunikacyjnymi. Początkowo użytkownicy korzystający z sieci, które nie podpisały
56

http://inwestor.mpay.pl/pl/news/n/139/nabycie-znacznego-pakietu-akcji-emitenta
ATM S.A. wycofuje się z rynku płatności mobilnych, 14.11.2013, http://prnews.pl/wiadomosci/atm-sawycofuje-sie-z-rynku-platnosci-mobilnych-6548095.html
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http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=35884
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http://biznes.pap.pl/en/news/listings/info/853691,mpay-sa-uzasadnienie-decyzji-komisji-nadzorufinansowego
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umowy z mPay zmuszeni byli do wykorzystania innego schematu inicjowania transakcji (za pomocą
połączenia telefonicznego i obsługi głosowej IVR). Dlatego za najważniejsze etapy w rozwoju i
ujednolicaniu funkcjonalności mPay należy uznać stopniowe poszerzanie zasięgu:





Komercyjne uruchomienie działalności w 2007 roku i nawiązanie współpracy z Polkomtel SA
w lipcu 2007 r..
Rozszerzenie zakresu działalności o obsługę klientów sieci Play – podpisanie umowy z P4 Sp. z
o.o. w styczniu 2008 r.
Podpisanie umowy z PTK Centertel Sp. z o.o. i udostępnienie systemu abonentom sieci
Orange w lutym 2011 r.
Podpisanie umowy z Polską Telefonią Cyfrową SA (obecnie T-Mobile Polska SA) i
uruchomienie usług USSD dla jej abonentów w maju 2013 r.

Kamieniami milowymi w rozwoju funkcjonalności systemu były kolejno:







Uruchomienie możliwości zasilania telefonów przedpłaconych w sieci Plus (listopad 2007 r.).
Wraz z rozszerzaniem rynku o kolejnych operatorów, usługa ta stała się dostępna także dla
abonentów pozostałych operatorów telekomunikacyjnych.
Uruchomienie pilotażu płatności w punktach handlowych w 2008 r.,
Uruchomienie usługi dokonywania płatności za parkowanie w Warszawie wspólnie z ZDM
(luty 2008 r.),
Uruchomienie sprzedaży biletów ZTM Warszawa (luty 2008 r.)
Start usługi „Płać komórką” bezpośrednio z rachunku w Citi Handlowy (grudzień 2008 r.).
Zmiana marki, pod którą promowano usługi płatności mobilnych była związana z próbą
stworzenia standardu, do którego miały dołączać inne banki i operatorzy.

Podobnie jak SkyCash, system mPay stopniowo odchodził od wykorzystania przedpłaconego
rachunku jako głównego źródła pieniądza. W lutym 2012 r. spółka mPay SA uruchomiła usługę pod
nazwą CardMobile i działa jako service manager w tym systemie. Pozwala ona na powiązanie numeru
telefonicznego z kartą płatniczą w oparciu o rozwiązanie MasterCard Mobile. Płatności bezpośrednio
w ciężar karty uruchomiono we wrześniu 2012 r.

2.4.2. Zakres funkcjonalności
System mPay umożliwia dokonywanie:







transakcji zdalnych zakupu dóbr i usług w postaci cyfrowej:
o Biletów komunikacji miejskiej (w 16 miastach w Polsce),
o Wnoszenia opłat za parkingi miejskie (w 14 miastach w Polsce),
o Doładowań GSM,
płatności u akceptantów internetowych obsługiwanych przez agregatorów płatności on-line,
transferów P2P pomiędzy użytkownikami systemu w oparciu o identyfikator odbiorcy, jakim
jest numer telefonu komórkowego (MSIDN). Odbiorca, który nie jest użytkownikiem mPay
otrzyma wiadomość SMS z informacją o oczekującym przekazie i krokach, jakie należy podjąć,
aby odebrać środki,
płatności na zdefiniowane rachunki bankowe,
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Część z funkcjonalności schematu mPay nie jest obecnie wykorzystywana, ale była testowana w
ograniczonym zakresie. Należą do nich:



płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych,
płatności P2M (person-to-machine) w automatach vendingowych wyposażonych w moduł
GSM.

2.4.3. Stan rozwoju schematu
Firma, jako podmiot notowany na rynku NewConnect, zobligowana jest do publikowania sprawozdań
finansowych. Nie prezentuje ona jednak w systematyczny sposób danych o wolumenie transakcji,
typach płatności oraz liczbie użytkowników. Najszersze informacje przedstawione zostały przy okazji
debiutu na rynku alternatywnym w październiku 2011 r.
Na koniec czerwca 2011 r. mPay posiadał 255 tysięcy zarejestrowanych użytkowników60. Na koniec
września 2013 r. schemat posiadał 367 tysięcy zarejestrowanych użytkowników61.
Rysunek 5. Struktura sprzedaży w systemie mPay w okresie II poł. 2008 – 2010.
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Źródło: Prezentacja mPay na debiut na NewConnect, październik 2011 r., http://www.mpay.pl/files/files/mPayprezentacja_na_debiut.pdf
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Prezentacja mPay na debiut na NewConnect, październik 2011 r., http://www.mpay.pl/files/files/mPayprezentacja_na_debiut.pdf
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Dane przekazane NBP przez podmiot.
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O wadze poszczególnych rynkowych nisz w przeszłości świadczyć może struktura przychodów spółki.
Przychody ze sprzedaży biletów parkingowych stanowiły w latach 2009-2010 podobną część,
podobnie jak przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Kurczył się udział doładowań
GSM. Przychody z obsługi płatności P2P i na rzecz akceptantów stanowiły marginalną i zmniejszającą
się część przychodów ogółem.
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 r. przedsiębiorstwo
wypracowało stratę netto w wysokości ok. 1 mln zł.

2.4.4. Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu

Wyspecjalizowany system płatności mobilnych koncentrujący się na
płatnościach zdalnych
źródła Rachunek przedpłacony, karty płatnicze

Dominujące
pieniądza
Wykorzystywana
USSD, IVR
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika kody USSD, menu IVR, aplikacja mobilna, serwis internetowy (wspierająco)

System mPay zaklasyfikować można jako wyspecjalizowany schemat płatności bezgotówkowych
koncentrujący się na płatnościach zdalnych. Indywidualne przedpłacone rachunki użytkowników
(„rachunki ewidencyjne”) powiązane są z numerem telefonu, który stanowi podstawowy
identyfikator klienta.
Cechą specyficzną mPay jest możliwość udostępnienia konta innemu użytkownikowi. Wymaga to
wpisania numeru telefonu adresata i ustalenia limitów płatności. W ten sposób z pewnych funkcji
systemu mogą korzystać również osoby nieletnie.
Z systemu mPay można korzystać za pomocą serwisu internetowego, kodów USSD w telefonie
komórkowym, serwisu IVR lub aplikacji mobilnej na system Android będącej graficzną nakładką na
interfejs kodów USSD. Do zalogowania się w serwisie internetowym wymagane jest użycie
alfanumerycznego hasła i podanie kodu CAPTCHA, a w pozostałych kanałach wykorzystywany jest
kod PIN.
Z poziomu serwisu internetowego można dokonać większości operacji z wyjątkiem płatności u
akceptantów i zakupów (biletów, opłat za parking). Możliwy jest podgląd salda portmonetki,
zdefiniowanie stałych odbiorców, ustawienie typu zniżki za bilety, dodanie numeru rejestracyjnego
pojazdu, za który będzie opłacane parkowanie itp.

2.4.5. Wykorzystywane źródła pieniądza
System mPay korzysta z dwóch źródeł pieniądza – elektronicznej portmonetki („portmonetka”) oraz
kart płatniczych zapisanych za pomocą usługi MasterCard Mobile. Użytkownik wybiera domyślne
źródło pieniądza w serwisie internetowym lub za pomocą urządzenia mobilnego.
Portmonetkę mPay można zasilać poprzez:
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internetowego agregatora płatności Dotpay obsługującego m.in. przelewy pay-by-link –
opłata 2% zasilenia, opłatę pobiera pośrednik
przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek w Raiffeisen Bank Polska (firma nie
prowadzi wirtualnych rachunków technicznych dla poszczególnych użytkowników, konieczne
jest podanie w tytule przelewu numeru telefonu użytkownika) – bez opłat po stronie mPay,
zasilenie z karty płatniczej MasterCard – opłata wynosi 2% zasilenia,
przekazanie środków od innego użytkownika mPay (transfer P2P) – opłata 0,20 zł ponoszona
przez nadawcę.

Zasilenie portmonetki z karty płatniczej wymaga podania jej danych w serwisie internetowym
Cardmobile.pl, który wymaga odrębnej rejestracji. W systemie nie jest zapisywany kod CVC2/CVV2,
który należy podać przy każdym kolejnym zasileniu.
Zasilenia z karty płatniczej są limitowane. W przypadku zlecenia doładowania z serwisu
internetowego limity wynoszą:





Jednorazowe zasilenie - maksymalnie 200 zł,
Dzienna wartość zasileń – maksymalnie 600 zł,
Maksymalna miesięczna wartość zasileń – 3000 zł,
Minimalna wartość pojedynczego zasilenia – 25 zł.

W przypadku zasilenia zlecanego przez telefon limity są takie same, lecz użytkownik ma do wyboru
tylko 3 nominały zasileń: 25, 50 i 100 zł.
Wycofanie środków z e-portmonetki mPay możliwe jest poprzez:



transfer P2P do innego użytkownika – płaska stawka opłaty 0,20 zł,
przelew na zdefiniowany rachunek bankowy – płaska stawka opłaty 2 zł.

W przypadku wyboru karty płatniczej jako domyślnego źródła pieniądza niedostępne są niektóre typy
transakcji – transfery P2P, przelewy/wycofanie środków na zdefiniowane rachunki bankowe
(obsługiwane wyłącznie w serwisie internetowym) oraz parkowanie bez wyznaczonego limitu
czasowego („start/stop”).

2.4.6. Opis przebiegu transakcji
Z systemu mPay można korzystać za pomocą kodów USSD w telefonie komórkowym lub aplikacji
mobilnej na system Android będącej graficzną nakładką na interfejs kodów USSD. Wybór
poszczególnych opcji w aplikacji mobilnej powoduje wysłanie odpowiedniej komendy. Oparcie
systemu mPay na kodach USSD wymagało współpracy z operatorami telefonii komórkowej. Zaletą tej
technologii jest jednakże całkowita niezależność od możliwości technicznych telefonu oraz brak
dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych z punktu widzenia użytkownika (nie jest konieczne
korzystanie z transmisji danych).
Z punktu widzenia płatnika przebieg poszczególnych typów transakcji jest bardzo do siebie zbliżony.
Opiera się on na wyborze typu transakcji, a następnie jej parametrów z hierarchicznego menu (np.
typ biletu komunikacji miejskiej, numer odbiorcy przelewu i kwota do przekazania itp.). Wszystkie
typy transakcji reprezentowane są przez kody rozpoczynające się od *145#, a kolejne cyfry
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symbolizują opcje wybierane w kolejnych poziomach menu. Możliwe jest zatem zapisanie
„szablonów” transakcji w książce adresowej telefonu i uruchamianie ich jednym przyciskiem. Każdą
transakcję kończy konieczność podania PIN oraz informacja zwrotna z potwierdzeniem (np. w postaci
SMS).
Ze względu na istnienie dwóch trybów działania zależnych od stosowanego źródła pieniądza, na
etapie przed dokonaniem transakcji może jeszcze pojawić się jeszcze dodatkowy krok polegający na
zasileniu elektronicznej portmonetki. W przypadku transakcji dokonywanej w ciężar karty płatniczej,
etap ten nie jest wymagany do przeprowadzenia transakcji.
Opis przebiegu transakcji – płatność P2P
1. Transakcję inicjuje płatnik, wybierając odpowiedni numer na klawiaturze telefonu lub opcję
w aplikacji mobilnej.
2. W pierwszej kolejności płatnik wybiera opcję „przelej”, a następnie wpisuje numer telefonu
beneficjenta oraz kwotę.
3. Wykonanie transakcji potwierdzane jest numerem PIN.
4. Płatnik otrzymuje potwierdzenie wysłania środków.
Możliwe jest także wysłanie środków do osoby, która nie jest zarejestrowana w systemie mPay.
Odbiorca otrzymuje SMS z informacją o zasileniu portmonetki i instrukcjami dotyczącymi rejestracji.
Aby odebrać transfer, odbiorca musi się zarejestrować w ciągu 14 dni.
Opis przebiegu transakcji – płatność zdalna
1. Transakcję inicjuje płatnik, wybierając odpowiedni numer na klawiaturze telefonu lub opcję
w aplikacji mobilnej.
2. W pierwszej kolejności płatnik wybiera opcję zakupu usługi (np. biletu komunikacji miejskiej),
a następnie wybiera parametry nabywanej usługi. W zależności od typu usługi zestaw
parametrów może być mniej lub bardziej rozbudowany, przykładowo sprowadzając się do
wyboru miasta, typu biletu, rodzaju zniżki.
3. Wykonanie transakcji potwierdzane jest numerem PIN.
4. Płatnik otrzymuje potwierdzenie zakupu usługi w postaci komunikatu na ekranie oraz
wiadomości SMS.
Opis przebiegu transakcji – płatność w internecie
1. Transakcja inicjowana jest przez akceptanta lub podmiot obsługujący płatności na jego rzecz
(agregatora). Po wyborze formy płatności przez płatnika, na stronie internetowej
prezentowany jest numer, który płatnik powinien wybrać w swoim telefonie.
2. Jednocześnie akceptant wysyła do systemu płatności mPay parametry transakcji.
3. Płatnikowi po wybraniu numeru prezentowane jest podsumowanie parametrów transakcji
oraz monit o podanie numeru PIN i zatwierdzenie operacji.
4. Akceptant otrzymuje powiadomienie o statusie transakcji.
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2.4.6. Model biznesowy schematu
W schemacie mPay funkcjonuje prowizja obciążająca akceptanta. Jej stawka ma charakter
procentowy. Beneficjentem opłaty jest operator systemu, który pokrywa z niej opłaty ponoszone w
stosunku do:



MNO – partnera technologicznego udostępniającego usługę USSD,
dostawców źródeł pieniądza (agentów rozliczeniowych w przypadku transakcji w ciężar karty,
banku w przypadku transakcji w ciężar rachunku przedpłaconego).

Ponadto pobierane są opłaty obciążające płatnika:



w przypadku transakcji P2P – 0,20 zł,
w przypadku przelewu na zdefiniowany rachunek bankowy – 2,00 zł.

Rysunek 6. Model biznesowy schematu mPay.

Dostawcy źródeł
pieniądza

MNO

Opłaty za usługi

Opłaty za usługi

Prowizje od przelewu
na rachunek bankowy
Prowizje od płatności P2P

Operator schematu
mPay

Użytkownik

Prowizja od akceptanta

Akceptant

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

2.5. Systemy płatności NFC oparte na kartach płatniczych
Na polskim rynku funkcjonują dwa schematy płatności opartych na kartach płatniczych
umieszczanych w telefonach komórkowych – Orange Cash, w którym wydawcą instrumentu
płatniczego jest mBank oraz T-Mobile MyWallet, w którym wydawcami są:





Raiffeisen Polbank SA,
mBank SA,
Getin Noble Bank SA,
Eurobank SA.
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Oba schematy wykorzystują technologię NFC umożliwiającą płatności zbliżeniowe w fizycznych
punktach handlowo-usługowych oraz karty wydawane w ramach systemu MasterCard. Druga z
największych organizacji płatniczych na polskim rynku – Visa – testowała podobne rozwiązanie, ale
do tej pory nie zostało ono wdrożone na masową skalę.

2.5.1. Podstawowe zagadnienia technologiczne w kartowych płatnościach mobilnych
opartych na NFC
NFC (ang. Near Field Communication) to technologia radiowa krótkiego zasięgu pozwalająca na
stworzenie połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami znajdującymi się w bezpośredniej bliskości
(typowy zasięg do ok. 10-20 cm). Standard komunikacji NFC oparty jest na zestawie specyfikacji
ISO/IEC 14443 i FeliCa oraz ISO/IEC (ISO/IEC 18092), ETSI (ETSI TS 102 10 V1.1.1 (2003-03)) i ECMA
International (ECMA-340). Urządzenia NFC mogą pracować w trybie:



aktywnym, gdy obie strony posiadają własne źródło zasilania i są w stanie wymieniać
informacje w obie strony,
pasywnym, gdy jedna ze stron (np. pasywny tag NFC) wysyła informacje tylko w momencie,
gdy znajdzie się w polu elektromagnetycznym wytworzonym przez drugą ze stron (czytnik).

W zastosowaniach dotyczących opartych na kartach płatności mobilnych korzysta się zazwyczaj z
trybu emulacji karty, sięgając do standardów ISO/IEC 14443 oraz FeliCa. Urządzenie mobilne z
modułem NFC symuluje zachowanie karty płatniczej a czytnik w POS odczytuje telefon komórkowy
jako standardową kartę zbliżeniową. Schemat ten może jednak zostać zmieniony, jeśli zarówno
czytnik, jak i urządzenie mobilne zostało wyposażone w dodatkowe oprogramowanie. W niektórych
systemach płatności rozwijanych na świecie ta możliwość wykorzystywana jest do przekazywania
dodatkowych danych – np. kuponów rabatowych, identyfikatorów w programach lojalnościowych
itp.
Dane potrzebne do wykonania transakcji płatniczej mogą być przechowywane na urządzeniu
mobilnym w tzw. bezpiecznym elemencie. Jest to mikroprocesor z koprocesorem kryptograficznym,
który zapewnia bezpieczne przechowanie aplikacji płatniczych (odpowiadających np. standardom
organizacji kartowych jak MasterCard PayPass) i innych aplikacji wymagających zabezpieczenia przed
niepowołanym dostępem i modyfikacją. Bezpieczny element komunikuje się z modułem NFC
bezpośrednio (np. za pomocą protokołu SWP – Single Wire Protocol), co pozwala uniknąć
niebezpieczeństwa przechwycenia lub podsłuchania informacji przez system operacyjny lub aplikacje
zainstalowane w urządzeniu.
Bezpieczny element może znajdować się na:




urządzeniu mobilnym (embedded SE),
module identyfikującym abonenta (np. SIM),
wymienialnej karcie pamięci MicroSD lub przystawce do urządzenia mobilnego, które mogą
zawierać sam moduł NFC (dla urządzeń, które nie posiadają takich możliwości).

Technicznie możliwe jest także przechowywanie danych aplikacji płatniczej w innej lokalizacji, bez
konieczności wykorzystania bezpiecznego elementu. Tzw. TEE (Trusted Execution Environment), czyli
specjalnie zabezpieczona część procesora urządzenia, do której dostęp mogą mieć tylko odpowiednio
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podpisane i zaufane aplikacje, może spełniać funkcje zbliżone do bezpiecznego elementu.
Bezpośrednią komunikację pomiędzy modułem NFC w telefonie a aplikacjami umożliwia m.in. system
Android w wersji 4.4., w którym zaimplementowano technologię HCE62 (Host-based Card Emulation).
Wówczas dowolna aplikacja zainstalowana na urządzeniu może symulować zachowanie zbliżeniowej
karty płatniczej i komunikować się bezpośrednio z modułem NFC. Takie rozwiązania nie znalazły
dotąd szerszego zastosowania, również ze względu na brak odpowiednich standardów
wypracowywanych przez organizacje płatnicze.
Podstawowe znaczenie bezpiecznego elementu dla świadczenia usług płatniczych sprawia, że
istotnym zagadnieniem jest kwestia sprawowania kontroli nad tym urządzeniem. Lokalizacja
bezpiecznego elementu determinuje trzy możliwe rozwiązania:




bezpieczny element znajduje się na karcie SIM, a klucze kryptograficzne pozwalające na
dostęp posiada MNO (model SIM-centric),
bezpieczny element znajduje się na urządzeniu mobilnym, a klucze i dostęp kontroluje
producent urządzenia mobilnego lub dostawca systemu operacyjnego,
bezpieczny element znajduje się na zewnętrznym urządzeniu (np. karcie microSD) i element
kontroluje podmiot, który dostarcza to urządzenie – wydawca lub podmiot trzeci.

Umieszczenie danych aplikacji płatniczej w bezpiecznym elemencie jest procesem skomplikowanym.
Aby przyszły płatnik mógł korzystać ze swojego urządzenia mobilnego w sposób podobny, jak w
przypadku kart zbliżeniowych, konieczne jest dostarczenie w bezpiecznej formie spersonalizowanych
danych. Może się to odbyć poprzez wydanie fizycznego elementu płatnikowi (w formie odpowiedniej
karty SIM, przystawki lub karty pamięci) lub poprzez sieć komórkową (OTA, over-the-air).

2.5.2. Modele schematów płatności opartych na NFC
Dla potrzeb klasyfikacji działających w Polsce schematów płatności opartych na kartach płatniczych
umieszczanych w urządzeniach mobilnych konieczne jest skrótowe przedstawienie zagadnienia sieci
powiązań pomiędzy podmiotami, które uczestniczą w uruchomieniu i funkcjonowaniu mobilnych
płatności zbliżeniowych. Tzw. ekosystem płatności NFC jest skomplikowany, co jest pochodną liczby
podmiotów i zakresu pełnionych przez nie ról. W tabeli 5 przedstawiono najważniejsze elementy
systemu.
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Host-based Card Emulation, 20.11.2013,
http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html
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Tabela 5. Wybrane elementy ekosystemu płatności NFC.
Nazwa podmiotu
Wydawca
bezpiecznego
elementu (SE issuer)
Acquirer

Pełnione role
Kontroluje bezpieczny element, pełni kluczową rolę w systemie umożliwiając
innym podmiotom dostęp do bezpiecznego elementu

Agent rozliczeniowy, rozbudowujący sieć akceptacji, zapewniający
akceptantom urządzenia niezbędne do akceptacji kart i dostęp do systemu
autoryzacji i rozliczeń, dokonujący ostatecznego rozrachunku poprzez
przekazanie środków z transakcji akceptantowi i pobierający opłaty od
akceptantów.
System autoryzacji i Łączy agentów rozliczeniowych, akceptantów, wydawców i umożliwia
rozliczeń
finalizację transakcji
Organizacja
Ustala zasady działania instrumentu płatniczego (karty płatniczej),
płatnicza
dodatkowo pełni funkcję podmiotu certyfikującego bezpieczny element do
przenoszenia aplikacji płatniczych, certyfikuje również urządzenia POS
Bank-wydawca
Emituje instrument płatniczy (kartę płatniczą) zapisany w bezpiecznym
elemencie, kontroluje warunki świadczenia usługi użytkownikowi
Akceptant
Przyjmuje płatności z użyciem instrumentu płatniczego, wyposażony przez
acquirera w odpowiedni sprzęt zdolny do komunikacji z urządzeniami NFC,
czasem przygotowuje własne aplikacje będące częścią tzw. mobilnego
portfela (np. programy lojalnościowe)
Biuro personalizacji Przygotowuje na zlecenie wydawcy dane, które mają być zapisane w
bezpiecznym elemencie i przekazuje je TSM
Producent
Określa możliwości poszczególnych urządzeń i wyposaża je we wbudowany
urządzenia
bezpieczny element
mobilnego
MNO
Udostępnia usługi transmisji danych oraz ma możliwość wyposażenia
użytkowników w karty SIM z wbudowanym bezpiecznym elementem
Użytkownik
Posiadacz instrumentów płatniczych zapisanych w urządzeniu mobilnym
Operator mobilnego Tworzy aplikację i zarządza dostępem do mobilnego portfela, współpracuje z
portfela
podmiotami kontrolującymi bezpieczny element
Dostawca systemu Może preinstalować aplikację mobilnego portfela na zgodnych urządzeniach
operacyjnego
mobilnych i który dostarcza interfejsy programistyczne pozwalające na
dostęp do modułu NFC i bezpiecznego elementu
Value Added Service Dostarcza dodatkowe funkcje mobilnego portfela (np. programy
Providers (VASP)
lojalnościowe)
TSM
(Trusted Zaufana trzecia strona, która zajmuje się dostarczaniem danych do
Service Manager)
bezpiecznego elementu oraz zarządzaniem nimi. Tę rolę może pełnić m.in.
wydawca, MNO, biuro personalizacji, agent rozliczeniowy. W procesie
obsługi mobilnego portfela brać może udział kilku TSM.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Mobile Payments and NFC Landscape: A US Perspective, Smart
Card Alliance, September 2011.

Pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie występuje skomplikowana sieć relacji, a
dodatkowo niektóre podmioty mogą łączyć kilka ról. Przykładowo operatorem mobilnego portfela
może być MNO, który jest jednocześnie wydawcą bezpiecznego elementu w postaci karty SIM.
Niektóre role w ekosystemie mogą być również powielane – np. wydawcy instrumentów płatniczych
mogą korzystać z jednego TSM, a operatorzy telefonii komórkowej z drugiego podmiotu. Zaufane
trzecie strony dzielą się wówczas kompetencjami i współpracują w przekazaniu danych aplikacji
płatniczej do urządzenia docelowego.
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Ze względu na zakres współpracy pomiędzy uczestnikami ekosystemu można wyróżnić trzy modele63:




model wielostronny, gdzie główni udziałowcy wspólnie ustalają zasady współpracy i mobilny
portfel może przenosić instrumenty wielu wydawców,
model bilateralny, gdzie wydawca SE i wydawca tworzą dwustronne porozumienie,
model autonomiczny, gdzie nie jest konieczna współpraca, a wydawca instrumentu
płatniczego jest jednocześnie wydawcą SE.

2.5.3. Orange Cash
Usługa Orange Cash została uruchomiona 26 października 2012 r. jako wspólne przedsięwzięcie
Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., BRE Banku S.A. (marka mBank) z wykorzystaniem
karty płatniczej działającej w oparciu o organizację MasterCard.
PTK Centertel jest operatorem sieci telefonii cyfrowej Orange. Firma powstała w 1991 roku, a jej
właścicielem jest obecnie Telekomunikacja Polska S.A., podmiot notowany na GPW w Warszawie.
Największym akcjonariuszem Telekomunikacji Polskiej S.A. jest Orange S.A. – francuska firma
telekomunikacyjna (dawniej France Telekom). W 2013 r. zarząd TP S.A. podjął decyzję o połączeniu z
PTK Centertel, w wyniku którego połączony podmiot zmieni nazwę na Orange Polska S.A. PTK
Centertel obsługiwał w 3 kwartale 2013 r. 14,7 mln abonentów, oferując także usługi związane z
szerokopasmowym dostępem do internetu i TV.
BRE Bank S.A. został założony w 1996 roku. Jest bankiem działającym w formule banku
uniwersalnego, obsługującym wszystkie segmenty rynku. Głównym udziałowcem podmiotu jest
Commerzbank, a spółka jest notowana na GPW w Warszawie. Od 25 listopada 2013 r. bank
funkcjonuje pod nazwą mBank. W ramach Grupy mBank S.A. działają m.in. podmioty oferujące usługi
wealth management, factoringowe i leasingowe.
Ewolucja schematu
W momencie startu usługi Orange Cash zapowiadano rozszerzenie kręgu banków-wydawców o
kolejne instytucje. Do listopada 2013 r. zapowiedzi te nie zostały zrealizowane, a schemat
funkcjonuje w formie bardzo zbliżonej do pierwotnego kształtu. W sierpniu 2013 r. użytkownikom
udostępniono aplikację mobilną na platformę Android oraz Windows Phone umożliwiającą obsługę
karty.
Zakres funkcjonalności
Orange Cash umożliwia:




dokonywanie płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych posiadających
terminale POS dostosowane do obsługi transakcji zbliżeniowych w standardzie MasterCard
PayPass,
dokonywanie płatności zdalnych w handlu elektronicznym z użyciem numeru karty oraz kodu
CVC2.
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Models
for
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Payments,
Mobey
Forum,
October
2011,
http://mobeyforum.org/content/download/30259/330330/file/Mobey%20Forum%20White%20Paper%20Busi
ness%20models%20for%20NFC%20payments.pdf
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Regulamin karty mBank MasterCard Orange Cash nie przewiduje możliwości wykorzystania tego
instrumentu w bankomatach.
Stan rozwoju schematu
Liczba użytkowników posiadających aktywną kartę SIM Orange Cash NFC wynosiła:



w kwietniu 2013 r. – 24 tys.64,
we wrześniu 2013 r. – 86 tys.65,

Zgodnie z informacjami podanymi przez wydawcę na dzień 25.11.2013 wydano 159 tys. kart Orange
Cash66.
Sieć akceptacji pokrywa się z siecią akceptacji fizycznych kart zbliżeniowych. Na koniec drugiego
kwartału 2013 r. płatności z użyciem Orange Cash można było dokonywać w około 132 tys.
urządzeń67.
Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu

Uniwersalny system płatności oparty na zdematerializowanej karcie
płatniczej
źródła Pieniądz elektroniczny

Dominujące
pieniądza
Umiejscowienie
bezpiecznego
elementu
Mechanizm
dostarczenia
instrumentu
płatniczego
Wykorzystywana
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika

karta SIM

Fizyczne wydanie bezpiecznego elementu z aplikacją płatniczą

Płatność lokalna zbliżeniowa z użyciem komunikacji NFC
Płatność zdalna z użyciem numeru karty
Brak, aplikacja mobilna pełni funkcję pomocniczą

Schemat Orange Cash opiera się na karcie płatniczej mBank MasterCard Orange Cash będącej
instrumentem pieniądza elektronicznego na okaziciela. Karta wydawana jest w formie aplikacji
preinstalowanej na bezpiecznym elemencie specjalnej karty SIM operatora telekomunikacyjnego.
Użytkownikami instrumentu mogą być:



abonenci post-paid sieci Orange, którzy zawrą nową umowę o wydanie SIM Orange Cash lub
przedłużają poprzednią umowę,
abonenci pre-paid sieci Orange, którzy dokonają wymiany karty SIM na kartę SIM Orange
Cash i wniosą odpowiednią opłatę (25 zł).
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Rośnie Orange Cash, 12.04.2013, http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/entry/rosnie-orange-cash/
Orange Cash w Lumii 920, 6.09.2013, http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/entry/orange-cash-w-lumii/
66
Dane z biura prasowego mBank.
67
Informacja o kartach płatniczych. II kwartał 2013 r., Narodowy Bank Polski, listopad 2013.
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Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie aparatu telefonicznego posiadającego moduł NFC i
certyfikowanego przez organizację MasterCard.
Użytkownik otrzymuje w momencie wydania karty SIM Orange Cash card mailer zawierający kod PIN
do karty, numer karty, datę ważności, kod CVC2 oraz numer technicznego rachunku bankowego.
Aktywacja dokonywana jest w momencie pierwszego uznania rachunku.
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania karty w serwisie internetowym lub za pomocą aplikacji
mobilnej. Umożliwia to podgląd salda rachunku pieniądza elektronicznego, danych karty koniecznych
do wykonania transakcji card-not-present oraz historii transakcji. Rejestracja daje również dostęp do
specjalnych promocji organizowanych przez bank-wydawcę.
Schemat Orange Cash można zaklasyfikować jako realizację modelu bilateralnego, gdzie współpracują
jeden wydawca bezpiecznego elementu (Orange) i jeden wydawca instrumentu płatniczego (mBank).
Transakcje przeprowadzane za pomocą Orange Cash angażują ten sam typ podmiotów, co w
przypadku transakcji kartowych w modelu czterostronnym68.
Wykorzystywane źródła pieniądza
Źródłem pieniądza jest rachunek pieniądza elektronicznego, który może zostać zasilony poprzez
przelew z dowolnego krajowego rachunku bankowego lub wpłatę gotówkową zleconą u dostawcy
usług płatniczych.
Użytkowników Orange Cash obowiązują limity wynikające z regulacji dotyczących instrumentów
pieniądza elektronicznego, w których dopuszcza się odstąpienie od wymogów identyfikacji klienta w
przypadku ograniczenia łącznej kwoty transakcji. Maksymalna wartość pieniądza elektronicznego
przechowywanego przez użytkownika nie może przekroczyć 500 zł. W przypadku zasilenia
instrumentu kwotą przewyższającą tę wartość bank ma prawo odmówić jej przyjęcia lub uznać kwotę
powyżej granicy za nadpłatę. Maksymalne saldo na rachunku pieniądza elektronicznego wraz z
nadpłatą nie może przekroczyć 5000 zł. Roczny limit transakcji uznaniowych wynosi 10000 zł. Limit
pojedynczej transakcji obciążeniowej wynosi 500 zł.
Wycofanie środków z rachunku jest możliwe poprzez wykup pieniądza elektronicznego. Żądanie
wykupu może zostać zgłoszone w terminie ważności karty za pomocą infolinii. Jeśli karta została
zarejestrowana w Internetowym Serwisie Kart lub aplikacji mobilnej, użytkownik może podać numer
rachunku do zwrotu, na który przekazane zostaną środki. Wykup pieniądza elektronicznego
następuje także automatycznie, gdy karta utraci ważność (nie jest możliwe jej wznowienie). Koszt
wykupu wynosi 14,90 zł plus koszty przekazu pocztowego, jeśli użytkownik nie podał numeru
rachunku do zwrotów.
Opis przebiegu transakcji
Po umieszczeniu karty SIM w telefonie, włączeniu modułu NFC i aktywowaniu karty przez jej zasilenie
możliwe jest natychmiastowe dokonywanie transakcji. Płatność jest inicjowana przez akceptanta
poprzez wprowadzenie kwoty obciążenia w terminalu POS. Użytkownik autoryzuje transakcję
zbliżając wybudzony telefon do czytnika zbliżeniowego. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 50
68

Patrz rozdz. 2.5.5.
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zł lub po przekroczeniu limitu transakcji bez użycia PIN dodatkowo konieczne jest wpisanie na
PIN-padzie terminala kodu PIN.

2.5.4. T-Mobile MyWallet
Usługa T-Mobile MyWallet została uruchomiona 29 października 2012 r. Operator telekomunikacyjny
przygotował mobilny portfel, w którym umieszczane mogą być karty płatnicze MasterCard
pochodzące od różnych wydawców.
T-Mobile Polska S.A. jest operatorem sieci telefonii komórkowej T-Mobile. Firma powstała w 1995
roku pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., a od 1996 roku świadczy usługi
telekomunikacyjne w standardzie GSM. Od sierpnia 2011 r. firma funkcjonuje w formie spółki
akcyjnej, a jej jedynym udziałowcem jest T-Mobile Holding Gmbh należący do operatora Deutsche
Telekom. Sieć T-Mobile obsługiwała w pierwszej połowie 2013 r. 15,9 mln abonentów.
Pierwszymi wydawcami kart płatniczych, którzy dołączyli do projektu T-Mobile były banki mBank i
Polbank (dziś Raiffeisen Polbank).
Ewolucja schematu
T-Mobile MyWallet stopniowo zwiększał liczbę współpracujących banków wydawców. Od listopada
2012 r. możliwe było umieszczenie w mobilnym portfelu NFC kart kredytowych MasterCard Polbank,
a po połączeniu instytucji, Raiffeisen Polbank:





MasterCard T-Mobile,
Prestiżowa Karta MasterCard,
Komfortowa Karta MasterCard,
Raiffeisen Polbank Dzieciom MasterCard.

Klienci mBanku mieli możliwość umieszczenia w mobilnym portfelu karty debetowej MasterCard
wydawanej do eKonta.
W styczniu 2013 r. do grona wydawców dołączyły marki Getin Bank i Noble Bank. W przypadku Getin
Bank w mobilnym portfelu można było umieścić kartę debetową MasterCard, a w Noble Bank –
MasterCard Debit Platinum lub kartę kredytową MasterCard.
Pod koniec września 2013 r. współpracę z T-Mobile nawiązał Eurobank, w którym wydawana jest
karta debetowa MasterCard Debit NFC.
W momencie komercyjnego startu systemu zapowiadano dodawanie do niego kolejnych funkcji,
wykraczających poza obszar płatności – np. możliwość przechowywania biletów. W październiku
2013 r. udostępniono możliwość przechowywania w portfelu Karty Kibica Legii Warszawa, która
umożliwia przechowywanie karnetów i biletów na mecze69.
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Karta Kibica Legia Warszawa w Twoim smartfonie w sieci T-Mobile, 21.10.2013, http://firma.tmobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe//karta_kibica_legia_warszawa_w_twoim_smartofnie_w_sieci_tmobile/aid/4003163dc735c64a8142d260e6a5c958/tagid/14aca044ebc615ab808762d2fdff90eb
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Zakres funkcjonalności
Zakres funkcjonalności płatniczych uzależniony jest od typu karty wykorzystywanej przez
użytkownika. Obecnie obejmuje on:





dokonywanie płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych posiadających
terminale POS dostosowane do obsługi transakcji zbliżeniowych w standardzie MasterCard
PayPass,
dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach umożliwiających transakcje zbliżeniowe,
dokonywanie płatności zdalnych w handlu elektronicznym z użyciem numeru karty oraz kodu
CVC2.

Warto wskazać, że poszczególni wydawcy mogą nie dopuszczać wykonywania transakcji card-notpresent dla niektórych produktów, które w przyszłości będą umieszczane w portfelu.
Stan rozwoju schematu
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez T-Mobile na koniec listopada 2013 r. usługę MyWallet
aktywowały 44 tys. abonentów sieci. Nie oznacza to, że taka liczba użytkowników posiada aktywne
karty płatnicze w ramach schematu – aktywacja aplikacji dokonywana jest przed kontaktem z
bankiem-wydawcą.
Sieć akceptacji pokrywa się z siecią akceptacji fizycznych kart zbliżeniowych. Na koniec drugiego
kwartału 2013 r. płatności z użyciem T-Mobile MyWallet można było dokonywać w około 132 tys.
urządzeń70.

Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu

Uniwersalny system płatności oparty na mobilnym portfelu NFC i
zdematerializowanych kartach płatniczych
źródła Karta płatnicza – debetowa, kredytowa

Dominujące
pieniądza
Umiejscowienie
bezpiecznego
elementu
Mechanizm
dostarczenia
instrumentu
płatniczego
Wykorzystywana
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika

70

karta SIM

Zdalna personalizacja, OTA

Płatność lokalna zbliżeniowa z użyciem komunikacji NFC
Płatność zdalna z użyciem numeru karty
Aplikacja mobilna

Informacja o kartach płatniczych. II kwartał 2013 r., Narodowy Bank Polski, listopad 2013.
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T-Mobile MyWallet to mobilny portfel NFC bazujący na kartach płatniczych, który może
przechowywać aplikacje płatnicze MasterCard PayPass pochodzące od różnych wydawców. W
portfelu można jednocześnie umieścić wiele kart do wyczerpania limitu pamięci w bezpiecznym
elemencie umieszczonym na karcie SIM. Instalacja aplikacji płatniczych w bezpiecznym elemencie
odbywa się zdalnie, za pomocą technologii OTA.
Użytkownikami mobilnego portfela NFC MyWallet mogą być:




abonenci post-paid sieci T-Mobile, którzy wymienią kartę SIM na kartę SIM NFC MyWallet i
wniosą opłatę odpowiednią dla danej taryfy (w trakcie trwania umowy) lub nowi abonenci
sieci i podpisujący aneks (wydanie karty bezpłatne),
abonenci taryf mix sieci T-Mobile, którzy dokonają wymiany karty SIM na kartę SIM NFC
MyWallet i wniosą opłatę odpowiednią dla danej taryfy.

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie jednego z modeli aparatów telefonicznych
posiadających moduł NFC i zatwierdzonych dla usługi MyWallet przez T-Mobile.
Schemat T-Mobile MyWallet można zaklasyfikować jako realizację modelu wielostronnego mobilnego
portfela NFC, gdzie współpracują jeden wydawca bezpiecznego elementu (T-Mobile) oraz wielu
wydawców instrumentu płatniczego.
Wykorzystywane źródła pieniądza
Źródłem pieniądza jest karta płatnicza powiązana z rachunkiem bankowym (debetowa) lub oparta na
przyznanym limicie kredytowym (kredytowa).
Schemat dostarczenia instrumentu płatniczego
Aktywacja mobilnego portfela odbywa się w następujących krokach:
1. Umieszczenie karty SIM NFC MyWallet w obsługiwanym urządzeniu.
2. Włączenie usługi za pomocą komendy SMS, serwisu internetowego, kontaktu z biurem
telefonicznej obsługi klienta lub w punkcie sprzedaży.
3. Otrzymanie wiadomości SMS zawierającej odnośnik do aplikacji MyWallet.
4. Instalacja aplikacji na urządzeniu.
5. Złożenie wniosku o wydanie karty płatniczej w jednym z banków pozwalających na
umieszczenie karty w mobilnym portfelu.
6. Aktywowanie usługi w banku (dokonywane w różny sposób w zależności od wydawcy – np.
poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu w serwisie internetowym lub poprzez kontakt
telefoniczny z konsultantem).
7. Personalizacja karty i umieszczenie jej w bezpiecznym elemencie wykonywana
automatycznie pod warunkiem włączenia przez użytkownika transmisji danych.
8. Umieszczenie wizerunku karty w aplikacji mobilnej MyWallet.
W procesie dostarczenia instrumentu płatniczego do użytkownika brać mogą udział, w sposób
niewidoczny dla użytkownika, podmioty działające na zlecenie wydawcy i MNO. Biuro personalizacji
przygotowuje dane karty płatniczej i umieszcza je na bezpiecznym elemencie w urządzeniu.
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Pośrednikiem w tym procesie może być TSM działający po stronie MNO. W uproszczeniu, w modelu
wielostronnym, mechanizm ten przedstawiono na rysunku 7.
Rysunek 7. Proces dostarczenia instrumentu płatniczego w wielostronnym modelu mobilnego
portfela NFC.

Bankwydawca 1

Bankwydawca 2

Bankwydawca 3

TSM po stronie
wydawców
(service provider
TSM)

TSM po stronie
MNO
(secure element
issuer TSM)

MNO
OTA

Użytkownik
VASP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Giesecke & Devrient.

Opis przebiegu transakcji
Dokonywanie transakcji możliwe jest po aktywowaniu aplikacji mobilnego portfela oraz dostarczeniu
karty płatniczej. Użytkownik musi uruchomić moduł komunikacji NFC w swoim telefonie.
Płatność jest inicjowana przez akceptanta poprzez wprowadzenie kwoty obciążenia w terminalu POS.
W zależności od konfiguracji aplikacji możliwe są dwa scenariusze transakcji:
1. Jeśli użytkownik skorzystał z opcji „szybka płatność” i wskazał domyślną kartę płatniczą
wystarczające jest zbliżenie telefonu do czytnika zbliżeniowego. Aplikacja MyWallet nie musi
być uruchomiona, a w przypadku niektórych modeli telefonów nie jest także konieczne
odblokowanie samego urządzenia.
2. W przeciwnym wypadku konieczne jest uruchomienie aplikacji, wpisanie kodu
odblokowującego aplikację (opcjonalnie), wybór karty, która będzie wykonana transakcja i
zbliżenie telefonu do czytnika zbliżeniowego.
Użytkownik autoryzuje transakcję zbliżając telefon do czytnika zbliżeniowego. W przypadku transakcji
na kwotę powyżej 50 zł lub po przekroczeniu limitu transakcji bez użycia PIN dodatkowo konieczne
jest wpisanie na PIN-padzie terminala kodu PIN.
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2.5.5. Schemat rozliczeń i rozrachunku
Schemat rozliczeń w przypadku Orange Cash i T-Mobile MyWallet odpowiada schematowi typowemu
dla transakcji z użyciem fizycznej karty płatniczej w systemie czterostronnym. Składa się on w
uproszczeniu z etapu autoryzacji oraz rozliczenia (i rozrachunku). W przypadku płatności w fizycznym
punkcie handlowym i przy założeniu dokonania autoryzacji online71 autoryzacja przebiega
następująco72:
1. Wysłanie zapytania autoryzacyjnego z terminala POS akceptanta do agenta rozliczeniowego.
2. Przekazanie zapytania do banku-wydawcy.
3. Sprawdzenie m.in. poprawności numeru PIN, statusu karty i rachunku, salda rachunku lub
stanu limitu kredytowego przez wydawcę.
4. Przesłanie odpowiedzi (kodu autoryzacji) do agenta rozliczeniowego i akceptanta oraz
blokada środków na rachunku użytkownika.
Proces rozliczenia i rozrachunku składa się z następujących etapów73:
1. Przesłanie przez terminal POS do agenta rozliczeniowego informacji o dokonanych
transakcjach.
2. Przekazanie informacji o transakcjach do systemu rozliczeniowego (np. KSR).
3. Przeprowadzenie sesji rozliczeniowej w systemie i przekazanie raportów rozliczeń netto do
banku rozliczeniowego.
4. Przekazanie przez podmiot utrzymujący system rozliczeniowy transakcji kartowych zbiorów z
informacjami o transakcjach do banków-wydawców.
5. Przekazanie not obciążeniowych przez bank rozliczeniowy do KIR SA – obciążane są banki z
debetową pozycją netto, uznawany jest rachunek banku rozliczeniowego.
6. Następnego dnia za pośrednictwem systemu ELIXIR uznawane są banki z pozycją kredytową
netto a obciążany jest rachunek banku rozliczeniowego.
7. Finalny rozrachunek sesji w ramach systemu ELIXIR dokonywany jest w systemie SORBNET.
8. Przekazanie środków akceptantowi przez agenta rozliczeniowego w terminie i na rachunek
wskazany w umowie.

2.5.6. Model biznesowy
Ekonomiczne powiązania pomiędzy uczestnikami czterostronnego systemu kartowego funkcjonują
także w przypadku, gdy karta nie ma postaci fizycznej i jest umieszczana na bezpiecznym elemencie w
urządzeniu mobilnym. Schemat opłat można jednak uzupełnić o dodatkowe elementy, związane
przede wszystkim z etapem dostarczenia usługi do użytkownika, a nie dokonywaniem płatności.

71

Transakcje zbliżeniowe mogą być autoryzowane w trybie online lub offline w zależności od parametrów karty
i transakcji (m.in. kwoty transakcji, liczby transakcji offline w ostatnim czasie, organizacji płatniczej, typu karty
itd.). Szerzej: Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy, Urząd
Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 24.06.2013, s. 21.
72
Na podstawie: Kaszubski R., Obzejta Ł., Karty płatnicze w Polsce, Lex, Warszawa 2012, s. 44-46.
73
Na podstawie: Kaszubski R., Obzejta Ł., Karty płatnicze w Polsce, op. cit., s. 47-48.
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Rysunek 8. Model biznesowy czterostronnego systemu kart płatniczych z uwzględnieniem procesu
umieszczenia karty w urządzeniu mobilnym (w modelu SIM-centric).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o opłacie interchange, Narodowy Bank Polski, Warszawa,
styczeń 2012, s. 45.

Zasadniczym elementem modelu jest opłata akceptanta (MSC), na którą składa się opłata
interchange oraz marża agenta rozliczeniowego i Assessment Fee. Akceptant ponosi także
dodatkowe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem terminala pozwalającego przyjmować
karty płatnicze.
Agent rozliczeniowy przekazuje opłatę interchange bankowi-wydawcy, a jednocześnie ponosi opłaty
na rzecz organizacji kartowej (w tym np. na cele związane rozwojem sieci i marketingiem).
Bank-wydawca w przypadku umieszczenia karty w bezpiecznym elemencie kontrolowanym przez
MNO (model SIM-centric) ponosi zazwyczaj opłatę na rzecz operatora wydającego bezpieczny
element za udostępnienie miejsca na aplikację płatniczą. Proces dostarczenia karty do urządzenia
mobilnego zapośredniczony jest przez biuro personalizacji lub inny podmiot pełniący funkcję TSM na
rzecz wydawcy instrumentu płatniczego. Podmiot ten pobiera jednorazową opłatę lub rozlicza się z
wydawcą w innej formule.
Warto wskazać, że posiadacz karty umieszczanej w urządzeniu mobilnym może być obciążany przez
MNO dodatkową opłatą za korzystanie z tej usługi. W przypadku T-Mobile MyWallet opłata taka
wynosi 2 zł za każdy cykl rozliczeniowy, lecz w okresie promocyjnym nie jest pobierana.
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2.6. iKasa
Operatorem schematu iKasa jest ICP Polska Sp. z o.o. Firma powstała w grudniu 2002 roku i
funkcjonowała początkowo pod nazwą EVS Polska, później Payzone Polska. Podmiot obsługuje
przedsiębiorstwa z branży handlu detalicznego oferując obsługę doładowań telefonów pre-paid,
sprzedaż voucherów dla handlu internetowego Ukash oraz kart przedpłaconych i inne rozwiązania
dostępne w POS oraz systemach kasowych. Przedsiębiorstwo należy do niemieckiej grupy ICP, w
skład której wchodzą podmioty działające na rynku niemieckim, szwajcarskim, holenderskim, czeskim
i polskim.
21 października 2013 r. ICP Polska wspólnie z siecią handlową „Biedronka” należącą do Jeronimo
Martins Polska S.A uruchomiła możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych z użyciem
telefonu komórkowego i aplikacji mobilnej iKasa.

2.6.1. Zakres funkcjonalności
W ramach schematu możliwe jest wyłącznie dokonywanie płatności bezgotówkowych w fizycznych
punktach handlowo-usługowych.

2.6.2. Stan rozwoju schematu
Schemat znajduje się na etapie wprowadzania na rynek. Jedynym akceptantem w systemie
pozostawała w listopadzie 2013 r. sieć „Biedronka”. Płatności z użyciem aplikacji iKasa dokonywać
mogli wyłącznie klienci dwóch banków-wydawców: Alior Banku i Getin Banku. Każdy z banków
wykorzystuje odrębną wersję aplikacji mobilnej przeznaczoną tylko dla jego klientów.
W ciągu pierwszego miesiąca działalności liczba użytkowników, którzy przeszli proces aktywacji
aplikacji wyniosła74:



w Alior Banku – 7,5 tys.,
w Getin Banku – 3 tys.

Ilość transakcji przeprowadzonych w tym okresie wyniosła około 15,2 tys. w przypadku Alior Banku i
ok. 6,5 tys. w Getin Banku. Wartość transakcji wyniosła 634 tys. zł w Alior Banku i ok. 273 tys. zł w
Getin Banku. Średnia kwota transakcji w obu przypadkach była zbliżona i wynosiła ok. 40 zł.

74

Dane pochodzące z biur prasowych banków – otrzymano 26.11.2013.
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2.6.3. Ogólna charakterystyka systemu
Typ systemu

Wyspecjalizowany system płatności mobilnych koncentrujący się na
płatnościach lokalnych w fizycznych punktach handlowo-usługowych
źródła Rachunek bankowy

Dominujące
pieniądza
Wykorzystywana
kody jednorazowe, kod 2D
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika aplikacja mobilna

Schemat iKasa oparty jest na wykorzystaniu elektronicznego instrumentu płatniczego za pomocą
którego składane jest zlecenie płatnicze obciążające powiązany rachunek bankowy. W ramach
schematu działają:





banki-wydawcy – wydający instrumenty płatnicze użytkownikom,
użytkownicy,
akceptant,
operator systemu – pełniący jednocześnie rolę dostawcy rozwiązań technologicznych
(aplikacji mobilnej, systemów POS).

2.6.4. Wykorzystywane źródła pieniądza
Źródłem pieniądza jest rachunek bankowy powiązany z aplikacją mobilną iKasa. Powiązanie rachunku
następuje za pośrednictwem serwisu transakcyjnego bankowości internetowej, w którym należy
podać numer telefonu komórkowego, na którym będzie zainstalowana aplikacja.
Proces aktywacji w przypadku Getin Banku opiera się na:







wyborze numeru PIN aplikacji w serwisie bankowości internetowej,
ustaleniu limitów transakcyjnych,
wpisaniu kodu przesłanego wiadomością SMS na podany numer telefonu,
wygenerowaniu kodu autoryzacyjnego przeznaczonego do wpisania w aplikacji mobilnej,
pobraniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej,
wpisaniu kodu autoryzacyjnego w aplikacji.

Proces aktywacji w przypadku Alior Banku opiera się na:





potwierdzeniu wyboru powiązanego rachunku kodem SMS w serwisie bankowości
internetowej,
pobraniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej,
wyborze numeru PIN w aplikacji mobilnej,
podaniu numeru telefonu i kodu startowego przesłanego SMS-em w aplikacji mobilnej.

Użytkownicy iKasa posiadający rachunek w Alior Banku nie definiują samodzielnie limitów
transakcyjnych. Są one narzucone przez regulamin usługi i wynoszą:
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250 zł dla jednej transakcji,
500 zł dla sumy transakcji w ciągu dnia,
2000 zł dla sumy transakcji w ciągu miesiąca kalendarzowego.

2.6.5. Opis przebiegu transakcji
1. Transakcja inicjowana jest przez akceptanta, wybierającego w systemie kasowym opcję
płatności mobilnych.
2. Użytkownik uruchamia aplikację, wprowadza kod PIN i wybiera opcję „zapłać”.
3. Na ekranie telefonu prezentowany jest 6-cyfrowy kod oraz odpowiadający mu kod kreskowy.
Kod ważny przez 90 sekund.
4. Akceptant wpisuje kod do systemu kasowego.
5. Na ekranie aplikacji mobilnej prezentowane jest podsumowanie parametrów transakcji
(kwota, lokalizacja akceptanta) i monit o potwierdzenie operacji.
6. Użytkownik potwierdza operację przyciskiem „potwierdź”.
7. W systemie akceptanta drukowane jest papierowe potwierdzenie transakcji zawierające
informację, iż transakcja została zaakceptowana na telefonie wraz kodem (pozycja „OTT”).

2.7. Pozostałe niekartowe schematy płatności bezgotówkowych
2.7.1. Schematy uniwersalne przed fazą komercyjnego startu
2.7.1.1. Masspay
Operatorem systemu Masspay jest Masspay S.A. Podmiot został założony w 2010 r. i nie ma wśród
udziałowców instytucji finansowych. 17 września 2013 r. firma otrzymała licencję krajowej instytucji
płatniczej. Uruchomienie systemu płatności mobilnych planowano na I kwartał 2013 r., lecz do końca
listopada 2013 r. nie rozpoczęto komercyjnej działalności.
Schemat Masspay ma mieć charakter uniwersalny. Przewidywany zestaw funkcjonalności zawiera
płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych, handlu internetowym i mobilnym oraz
płatności zdalne pozostałych typów (w tym sprzedaż biletów i doładowań GSM). Platforma ma
opierać się na wykorzystaniu kodów USSD, bez konieczności instalowania w urządzeniu płatnika
aplikacji mobilnej.
Źródłami pieniądza w przewidywanym kształcie schematu w momencie startu mogą być:



przedpłacony rachunek płatniczy prowadzony przez Masspay lub
rachunek bankowy prowadzony przez bank, który podpisał z operatorem systemu umowę o
rozliczanie transakcji dokonanych z użyciem instrumentu płatniczego Masspay.

Schemat przebiegu transakcji prezentuje się następująco:
1. Płatność inicjuje akceptant wykorzystując swoje urządzenie mobilne, system kasowy lub
terminal płatniczy. Do operatora przekazywane są parametry transakcji oraz żądanie
obciążenia źródła pieniądza. Każdy z akceptantów posiada unikalny identyfikator, którym jest
numer telefoniczny.
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2. Użytkownik-płatnik wprowadza na swoim urządzeniu mobilnym kod USSD z identyfikatorem
akceptanta. Otrzymuje powiadomienie o parametrach transakcji i potwierdza jej wykonanie.
3. Operator dokonuje autoryzacji transakcji i blokuje na rachunku przedpłaconym odpowiednią
kwotę. W przypadku wykorzystania rachunku bankowego do banku prowadzącego rachunek
przekazywane jest żądanie autoryzacji transakcji i zablokowania odpowiedniej kwoty.
4. Użytkownik i akceptant otrzymują powiadomienia o pozytywnej autoryzacji transakcji lub jej
odrzuceniu ze względu np. na brak środków.
W przypadku zastosowania rachunku przedpłaconego jako źródła pieniądza, operator natychmiast
dokonuje obciążenia rachunku (w czasie rzeczywistym).
W przypadku zastosowania rachunku bankowego prowadzonego przez bank-wydawcę instrumentu
Masspay rozliczenie następuje po dostarczeniu przez operatora raportów rozliczeniowych.
Rozrachunek opiera się na obciążeniu rachunków bankowych użytkowników-płatników i uznaniu
rachunku prowadzonego na rzecz operatora w tej samej instytucji.
Akceptanci otrzymują środki w terminie określonym w umowie z operatorem i akwizytorem lub po
przekroczeniu ustalonego limitu obrotu. Z kwoty przekazywanej na rachunek bankowy akceptanta
potrącana jest opłata z tytułu obsługi transakcji.
Operator systemu Masspay przewiduje zastosowanie jednej opłaty processingowej nazywanej
„wynagrodzeniem Masspay”. Opłatą w wysokości 0,7%-2,0% obciążany będzie akceptant, a
pobierana ona będzie przez operatora systemu. W następnej kolejności opłata dzielona będzie
pomiędzy:




wydawcę użytego instrumentu płatniczego (Masspay w przypadku rachunku przedpłaconego
lub bank w przypadku użycia rachunku bankowego jako źródła pieniądza),
operatora telekomunikacyjnego (MNO) odpowiedzialnego za obsługę kanału komunikacji
płatnik-operator-akceptant w postaci komend USSD,
„akwizytora” pozyskującego akceptantów, który podpisał umowę z akceptantem będącym
beneficjentem transakcji.

2.7.1.2. Codipay
Operatorem systemu Codipay jest Codipay Sp. z o.o. Podmiot stworzony został w styczniu 2013 r.
jako joint venture firmy dostarczającej rozwiązania IT Codilime oraz Cardprotec SA, dostawcy
oprogramowania służącego obsłudze i monitorowaniu transakcji kartowych. Firma w regulaminie
użytkownika75 informuje, że nie jest instytucją finansową i nie posiada licencji agenta
rozliczeniowego, a wykonywane przez nią czynności nie mają charakteru czynności bankowych. Rolę
agenta rozliczeniowego w systemie pełni PayU SA, posiadająca licencję krajowej instytucji płatniczej
lub eCard SA (agent rozliczeniowy).
Uruchomienie systemu płatności mobilnych było zapowiadane w marcu 2013 r., lecz firma do tej
pory nie zaprezentowała gotowego, ogólnodostępnego rozwiązania.

75

Regulamin użytkownika serwisu Codipay, 21.10.2013, http://www.codipay.pl/codipay_regulamin_user.pdf
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Model działania przyjęty przez operatora systemu znacząco różni się od innych rozwiązań
działających obecnie na polskim rynku. Codipay pełni wyłącznie rolę pośrednika umożliwiającego
akceptantom przyjmowanie płatności inicjowanych z poziomu aplikacji mobilnej Codipay.
Rozliczeniem i rozrachunkiem transakcji zajmuje się „instytucja pośrednicząca”, którą może być
współpracujący z Codipay bank, instytucja kredytowa, agent rozliczeniowy, instytucja pieniądza
elektronicznego, instytucja płatnicza lub innego rodzaju podmiot świadczący usługi płatnicze.
Źródłem pieniądza w schemacie Codipay jest karta płatnicza połączona z numerem telefonicznym
użytkownika w oparciu o usługę MasterCard Mobile świadczoną przez service managera uPaid.
Schemat przebiegu transakcji opiera się na następujących etapach:
1. Użytkownik inicjuje transakcję skanując kod QR eksponowany przez akceptanta (w kolejnych
etapach planowane jest także użycie technologii NFC).
2. W aplikacji mobilnej użytkownika prezentowane są parametry transakcji (kwota, beneficjent)
oraz wykorzystywane źródło pieniądza (karta zapisana w systemie MasterCard Mobile).
3. Użytkownik potwierdza dane transakcji lub dokonuje zmian niektórych parametrów (adresu
dostawy towaru przy płatnościach zdalnych, wybranego źródła pieniądza) i zatwierdza
zmiany.
4. Operator schematu przekazuje dane płatności instytucji pośredniczącej, która dokonuje
autoryzacji transakcji kartowej i powiadamia akceptanta oraz operatora o dokonaniu
płatności.
5. Operator prezentuje użytkownikowi w aplikacji mobilnej potwierdzenie sfinalizowania
transakcji.
6. Rozrachunek pomiędzy instytucją pośredniczącą a akceptantem odbywa się zgodnie z
warunkami wiążącej te strony umowy. Oznacza to, że akceptant oprócz przystąpienia do
schematu Codipay, będzie musiał również nawiązać relację z agentem rozliczeniowym.
Akceptanta będą obciążać wszystkie opłaty typowe dla schematów płatności kartowych.
7. Akceptant ponosi opłatę na rzecz Codipay za wykorzystanie systemu do inicjacji płatności.
Taka konstrukcja modelu biznesowego powoduje, że operator schematu pełni wąsko określoną rolę,
ograniczając się do stworzenia środowiska, w którym płatnicy mogą w prosty sposób rozpocząć
proces zakupu. Codipay dostarcza odpowiednio przygotowany kod QR, a w przyszłości zapewne
także tagi NFC.

2.7.2. Systemy wyspecjalizowane – płatności zdalne i płatności w handlu internetowym
2.7.2.1. Mobilet
Operatorem schematu jest firma Mobilet Sp. z o.o., która rozpoczęła działalność w 2007 roku.
Schemat umożliwia dokonywanie wyłącznie określonych typów płatności zdalnych - za parkingi, bilety
komunikacji miejskiej oraz bilety kolejowe.
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Typ systemu

Wyspecjalizowany system płatności mobilnych koncentrujący się na
płatnościach zdalnych
źródła Rachunek przedpłacony

Dominujące
pieniądza
Wykorzystywana
internet (OTT – niezależnie od MNO)
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika Aplikacja mobilna, serwis internetowy (wspierająco)

Do dokonania płatności konieczne jest pobranie aplikacji. Mobilet oferuje aplikacje na systemy
Android, Windows Phone, iOS oraz dla urządzeń ze środowiskiem Java.
Identyfikatorem użytkownika jest numer telefonu (MSISDN), a do rejestracji konieczne jest również
ustalenie alfanumerycznego hasła, podanie adresu e-mail oraz potwierdzenie operacji z użyciem
kodu przesłanego SMS-em na urządzenie użytkownika.
Podstawowym interfejsem służącym do dokonywania transakcji jest aplikacja mobilna, a czynności
związane z administrowaniem kontem użytkownika można również wykonać w serwisie
internetowym, gdzie można m.in. zasilić konto, przejrzeć historię transakcji, zaktualizować dane
rejestracyjne parkowanych pojazdów i zablokować konto użytkownika.
Źródłem pieniądza w schemacie Mobilet jest rachunek przedpłacony („konto Mobilet” – rachunek
ewidencyjny z przypisanym indywidualnym numerem rachunku rozliczeniowego prowadzonego przez
bank świadczący usługę dla agenta rozliczeniowego). Rolę agenta rozliczeniowego pełnią dwa
podmioty obsługujące transakcje zasilenia:



PayU,
Przelewy24.

Zasilenie rachunku przedpłaconego może odbyć się za pomocą:



jednego z dwóch wymienionych agregatorów płatności, z użyciem obsługiwanych przez nich
kanałów (karty płatnicze, pay-by-link) – w czasie rzeczywistym,
lub poprzez polecenie przelewu wykonane na wskazany numer rachunku – w czasie do
dwóch dni roboczych.

Za transakcję zasilenia nie są pobierane opłaty. Wypłata wpłaconych środków może odbyć się
wyłącznie po rezygnacji z usługi i przesłaniu do operatora schematu odpowiedniego żądania.
Użytkownicy schematu mogą dokonywać płatności:




za bilety komunikacji miejskiej w 29 miejscowościach,
za usługę płatnego parkowania w 32 miejscowościach,
za bilety kolejowe na trasach obsługiwanych przez przewoźnika Arriva RP Sp. z o.o.

Bilety dostarczane są do użytkownika w formie elektronicznej – do aplikacji mobilnej. W trakcie
kontroli konieczne jest okazanie kontrolerowi ekranu telefonu. W przypadku usługi parkowania
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wystarczające jest oznaczenie pojazdu winietą, a weryfikacja odbywa się po stronie zarządzającego
strefą płatnego parkowania w oparciu o numer rejestracyjny pojazdu.
2.7.2.2. CallPay
Operatorem schematu CallPay jest CallPay Sp. z o.o., która rozpoczęła działalność w 2009 roku.
Schemat umożliwia dokonywanie wyłącznie określonych typów płatności zdalnych – za bilety
komunikacji miejskiej oraz bilety kolejowe.
Typ systemu

Wyspecjalizowany system płatności mobilnych koncentrujący się na
płatnościach zdalnych
Dominujące
źródła Rachunek przedpłacony, karta płatnicza (w ramach portfela MasterCard
pieniądza
Mobile)
Wykorzystywana
telefonia komórkowa
technologia
komunikacji płatnikakceptant
Interfejs użytkownika serwis internetowy (wspierająco)

Identyfikatorem użytkownika jest numer telefonu (MSISDN), a do pełnej rejestracji konieczne jest
również ustalenie alfanumerycznego hasła, kodu PIN, podanie adresu e-mail oraz potwierdzenie
operacji z użyciem kodu przesłanego SMS-em na urządzenie użytkownika.
Do wykonania transakcji wystarczające jest wykonanie połączenia telefonicznego ze wskazanym
numerem, tzw. NUC - Numer Usługi CallPay. Numer ten przypisany jest do akceptanta i identyfikuje
zarówno beneficjenta płatności, jak i typ usługi (np. typ biletu).
W schemacie CallPay wyróżniono dwa rodzaje użytkowników:



użytkownicy, którzy dokonali rejestracji wstępnej – poprzez połączenie z odpowiednim
numerem telefonu i ustalenie numeru PIN.
użytkownicy, którzy dokonali rejestracji pełnej – za pomocą serwisu internetowego.

W schemacie CallPay przewidziano dwa źródła pieniądza: rachunek przedpłacony oraz karty
płatnicze.
Rachunek przedpłacony prowadzony jest przez bank rozliczeniowy – mBank SA, który obsługuje
rozliczenia pomiędzy akceptantami, użytkownikami i operatorem schematu. Zasilenie może zostać
wykonane poprzez:



agregatora Przelewy24, z użyciem obsługiwanych przez niego kanałów (karty płatnicze, payby-link, mPay, SkyCash) – w czasie rzeczywistym,
poprzez polecenie przelewu wykonane na wskazany numer rachunku – w czasie do dwóch
dni roboczych.

Użytkowników, którzy przeszli rejestrację wstępną obowiązują limity transakcyjne. Wartość
pojedynczej transakcji nie może przekroczyć 500 zł, a wartość środków na koncie przedpłaconym w
żadnym momencie nie może przekroczyć kwoty 2500 zł. Roczna wartość transakcji nie może
przekroczyć progu 10 tys. zł.
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Użytkowników, którzy dokonali rejestracji pełnej nie obowiązują limity kwotowe.
Wypłata środków z rachunku przedpłaconego możliwa jest z poziomu serwisu internetowego
operatora po podaniu numeru rachunku bankowego. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla
użytkowników, którzy przeszli pełną rejestrację. Opłata za wycofanie środków wynosi 7 zł od
przelewu.
W schemacie CallPay możliwe jest wykorzystanie karty płatniczej zapisanej w usłudze MasterCard
Mobile. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy przeszli pełną rejestrację.
Schemat korzysta z usług service managera uPaid a transakcje kartowe są rozliczane za
pośrednictwem agenta rozliczeniowego eCard. W pierwszej kolejności należność za transakcję
pobierana jest z rachunku przedpłaconego, a następnie, w razie braku środków, obciążana jest karta
płatnicza ustawiona jako domyślna dla użytkownika w systemie MasterCard Mobile.
Użytkownicy schematu mogą dokonywać płatności:



za bilety komunikacji miejskiej w 22 miejscowościach,
za bilety kolejowe na trasach obsługiwanych przez przewoźnika Koleje Śląskie.

Płatność inicjuje płatnik wybierając w telefonie numer odpowiadający akceptantowi i wybranej
usłudze. Ten krok jest traktowany jako autoryzowanie transakcji. W przypadku transakcji na kwoty
przekraczające 50 zł konieczne może być podanie numeru PIN, a w przypadku wykorzystania karty
płatniczej jako źródła pieniądza, na klawiaturze telefonu należy podać dodatkowo kod CVC2.
Kontrola biletu odbywa się poprzez nawiązanie połączenia z numerem wskazanym przez kontrolera.
Połączenie telefoniczne nie jest nawiązywane, ale wyzwala wysłanie wiadomości SMS zawierającej
dane biletu wystarczające do jego weryfikacji.
2.7.2.3. Usługi oparte na MasterCard Mobile
MasterCard Mobile to usługa cyfrowego portfela pozwalająca na bezpieczne przechowywanie danych
kart płatniczych. Partnerzy MasterCard Mobile działający jako tzw. service managers są certyfikowani
przez organizację płatniczą i mogą dostarczać swoje usługi partnerom tworzącym rozwiązania dla
handlu elektronicznego i mobilnego. Taką rolę pełnią uPaid Sp. z o.o., SkyCash SA oraz mPay SA (pod
nazwą handlową Cardmobile).
Karta zarejestrowana w portfelu MasterCard Mobile jest obciążana na żądanie partnera
przekazującego od płatnika niezbędne dane – identyfikator, z którym powiązany jest portfel
(MSISDN), kod CVV2/CVC2 lub mPIN do transakcji mobilnych. Rozliczenie transakcji kartowej odbywa
się w sposób nieodbiegający od zwykłej transakcji kartą płatniczą, za pośrednictwem agenta
rozliczeniowego.
Karta zapisana przez jednego z service managerów i powiązana z identyfikatorem użytkownika może
być użyta w transakcjach dokonywanych za pośrednictwem pozostałych service managerów. Taka
konstrukcja systemu sprawia, że dla użytkownika jednorazowa rejestracja jest wystarczająca by
korzystać z usług wszystkich partnerów korzystających z MasterCard Mobile jako źródła pieniądza.
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MasterCard Mobile tworzy gotowy fundament dla wyspecjalizowanych usług. Na polskim rynku
funkcjonuje kilka aplikacji, których nie można określić mianem schematów płatności
bezgotówkowych, ale raczej usługami płatniczymi o wąskiej specjalizacji. Należą do nich m.in.:




Aplikacja mPotwór stworzona przez uPaid – umożliwiająca zasilanie telefonów komórkowych
pre-paid,
Aplikacja Szybki Bill stworzona przez uPaid – umożliwiająca opłacanie rachunków z ciężar
karty płatniczej i inicjowanie płatności poprzez zeskanowanie kodu QR lub 2D,
Aplikacja Alma24 stworzona przez sieć handlową Alma – umożliwiającą opłacenie koszyka
zakupów za pomocą karty płatniczej zapisanej w MasterCard Mobile.

2.7.2.4. Pozostałe podmioty obsługujące płatności w handlu internetowym
Obszar handlu internetowego i mobilnego znajduje się poza głównym obszarem zainteresowania
niniejszego opracowania. Jednak w jego ramach również funkcjonują zróżnicowane schematy
płatności bezgotówkowych nieopierające się na kartach płatniczych. Zostaną one skrótowo
zaprezentowane, ze szczególnym wskazaniem na cechy charakterystyczne, odróżniające je od
omówionych systemów.
Schematy oparte na rachunku przedpłaconym lub pieniądzu elektronicznym
YetiPay. Operatorem systemu YetiPay jest YetiPay Sp. z o.o. System działa od maja 2011 roku. Firma
złożyła wniosek o wydanie licencji instytucji pieniądza elektronicznego76. YetiPay jest systemem
software’owego pieniądza elektronicznego opartego na zindywidualizowanych przedpłaconych
rachunkach. Podstawowym identyfikatorem klienta jest adres e-mail. Techniczne rachunki
przedpłacone (rachunki wirtualne) utrzymywane są w banku Pekao SA i służą one do
ewidencjonowania wpłat użytkowników. System YetiPay skupia się na mikropłatnościach, a w
szczególności na płatnościach za cyfrowy content i dostęp do treści. Drugą z usług YetiPay są donacje,
czyli możliwość przekazywania darowizn online. Odbiorcami donacji mogą być osoby fizyczne oraz
stowarzyszenia i fundacje. YetiPay oferuje także transfery P2P, w tym możliwość przeprowadzania
zbiórek pośród grupy użytkowników.
RockPay. Operatorem schematu RockPay jest Krajowy Integrator Płatności SA, podmiot obsługujący
również agregatora płatności Transferuj.pl. System jest w fazie komercyjnego startu – aplikacja
mobilna na platformę Android została udostępniona w marcu 2013 r., a na iOS w listopadzie 2013 r.
Schemat korzysta z rachunku przedpłaconego jako źródła pieniądza. Rachunek może być zasilany z
rachunku bankowego (w tym z użyciem rozszerzenia do przeglądarek Chrome i Firefox
uzupełniających dane przelewu w serwisach transakcyjnych banków) lub poprzez transfery pay-bylink za pośrednictwem agregatora Transferuj.pl. Aplikacja jest testowana przez sieć sklepów „Piotr i
Paweł” w Wielkopolsce. Umożliwia ona zeskanowanie kodów QR, np. z plakatu, i dokonanie zakupów
z poziomu aplikacji mobilnej (łącznie z procesem płatności z przedpłaconego rachunku).
Ukash. Marka Ukash należy do brytyjskiej firmy Smart Voucher Ltd., która rozpoczęła swoją
działalność w 2001 roku. Firma posiada licencję instytucji pieniądza elektronicznego wydaną przez
FCA w Wielkiej Brytanii. Ukash jest systemem software’owego pieniądza elektronicznego opartego na
anonimowych przedpłaconych rachunkach. Rolę identyfikatora pełni 19-cyfrowy kod kuponu, który
76

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Bankier.pl we wrześniu 2012 r.

76

może mieć postać fizyczną (w przypadku kuponów nabytych w punktach handlowych) lub wirtualną
(w przypadku kuponów przesłanych SMS-em lub e-mailem). Kupon ma określoną wartość nominalną,
określoną walutę, datę emisji oraz datę ważności. Kupony Ukash można w Polsce nabyć w punktach
handlowych, w których terminale POS obsługują usługi oferowane epay lub PayUp. Vouchery można
nabyć także online, korzystając z serwisu agregatora płatności dotPay.
Paysafecard. System paysafecard prowadzi spółka Prepaid Services Ltd., która uzyskała w Wielkiej
Brytanii licencję instytucji pieniądza elektronicznego. Spółka należy do paysafecard.com Wertkarten
AG zarejestrowanej w Austrii. W czerwcu 2012 r. 100% udziałów w przedsiębiorstwie nabyła firma
Skrill. Połączenie jest w trakcie zatwierdzania przez austriacki i brytyjski nadzór finansowy.
Paysafecard jest systemem software’owego pieniądza elektronicznego opartego na anonimowych
przedpłaconych rachunkach. Rolę identyfikatora pełni 16-znakowy kod („karta”), który może mieć
postać fizyczną (w przypadku kuponów nabytych w punktach handlowych) lub wirtualną. Oprócz
identyfikatora (nazywanego PIN-em), karta posiada także numer seryjny i określony nominał. Karta
przeznaczona jest przede wszystkim do anonimowych zakupów w sklepach internetowych.
Dopuszczalne jest także przekazywanie jej innym osobom, za wyjątkiem sprzedaży na aukcjach i w
ogólności wprowadzania do obrotu gospodarczego. W Polsce dystrybucją kart zajmują się m.in.
salony Komputronik i kioski z sieci Relay i inMedio. Można je nabyć w formie wirtualnej opłacając
zakup przez agregatora Przelewy24.
Neteller. Schemat Neteller utrzymywany jest od 1999 roku przez spółkę Optimal Payments Limited,
podmiot posiadający licencję brytyjskiego FCA jako instytucja pieniądza elektronicznego. Neteller jest
systemem software’owego pieniądza elektronicznego opartego na przedpłaconych rachunkach.
Oprócz dokonywania płatności u internetowych akceptantów schemat umożliwia także transakcje
P2P. Do rachunku pieniądza elektronicznego wydawana jest także karta przedpłacona działająca w
systemie MasterCard.
Schematy oparte na kartach płatniczych
Google Wallet jest cyfrowym portfelem przechowującym dane kart płatniczych na potrzeby
transakcji dokonywanych w handlu internetowym i mobilnym. Schemat prowadzony jest przez
Google Payment Ltd, podmiot zarejestrowany w 2011 r. w Wielkiej Brytanii, posiadający licencję FCA
instytucji pieniądza elektronicznego. W Polsce nie jest dostępna aplikacja mobilna Google Wallet
umożliwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych telefonem z użyciem technologii NFC. W
przypadku transakcji w sklepie Google Play, Google Wallet umożliwia również płatność w ciężar
rachunku operatora telekomunikacyjnego Play (direct carrier billing).
Schematy oparte na direct carrier billing
Usługę direct carrier billing oferuje obecnie operator sieci Play, wyłącznie dla zakupów na platformie
Google Play i tylko dla abonentów postpaid.

Systemy hybrydowe
Schemat PayPal powstał w 1998 roku w USA, a obecnie należy do firmy eBay Inc. W Europie PayPal
działa poprzez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A zarejestrowaną w Luksemburgu i
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posiadającą licencję instytucji kredytowej. Mimo, że firma ma licencję instytucji kredytowej, to jej
operacje ograniczają się do obrotu pieniądzem elektronicznym i przyjmowane środki nie są
traktowane jako depozyty oraz nie są objęte gwarancjami w Luksemburgu. W Polsce firma posiada
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale pełni ona tylko funkcje pomocnicze i odpowiada za
świadczenie usług klientom. PayPal umożliwia dokonywanie płatności w środowisku internetowym za
pomocą środków zgromadzonych na przedpłaconym rachunku lub w ciężar kart płatniczych.
Skrill to podmiot działający do 2011 r. pod nazwą Moneybookers. Był on pierwszą instytucja
pieniądza elektronicznego zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Firma powstała w 2001 roku.
Głównym inwestorem od 2007 roku pozostaje firma private equity Investcorp Technology Partners.
Skrill działa także na terenie Stanów Zjednoczonych przez osobną spółkę. Skrill jest systemem
software’owego pieniądza elektronicznego opartego na zindywidualizowanych przedpłaconych
rachunkach. Oprócz przekazów P2P Skrill prowadzi obsługę płatności na aukcjach internetowych,
obsługę płatności P2P na telefony komórkowe, obsługę internetowych akceptantów (gdzie płatność z
e-portmonetki jest jednym z dostępnych kanałów). Skrill wydaje na terenie Unii Europejskiej kartę
przedpłaconą MasterCard.
Spośród agregatorów płatności online działających na polskim rynku na szczególną uwagę zasługuje
PayU, oferujący usługę Konto PayU. Podmiot działa od 2002 roku (wcześniej pod nazwą Payback Sp. z
o.o.). W 2005 roku firma rozpoczęła przetwarzanie płatności na platformie aukcyjnej Allegro. W 2007
roku firma uzyskała zezwolenie na działanie w charakterze agenta rozliczeniowego i prowadzenie
systemu autoryzacji i rozliczeń pod nazwą PayU.pl. W 2012 r. firma uzyskała licencję krajowej
instytucji płatniczej. Na polskim rynku firma skupia się przede wszystkim na obsłudze sklepów
internetowych (payU, dawniej platnosci.pl) i obsłudze transakcji na platformie Allegro (dawniej
„Płacę z Allegro”).
Konto PayU jest cyfrowym portfelem gromadzącym dane kart płatniczych oraz umożliwiającym
zapisanie preferowanych typów e-przelewów (pay-by-link) wykorzystywanych przez użytkownika w
transakcjach internetowych. W listopadzie 2013 r. PayU uruchomiło wspólnie z Alior Sync nowy typ
instrumentu płatniczego pod nazwą PayU Express77. Jest to rodzaj preautoryzowanego polecenia
przelewu. Użytkownik zaznacza podczas płatności pay-by-link opcję zgody na uruchomienie PayU
Express. Zgoda oznacza zawarcie umowy o wydanie elektronicznego instrumentu płatniczego.
Kolejne transakcje nie muszą być już autoryzowane w serwisie bankowości internetowej banku –
wystarczy zalogowanie do Konta PayU. Potwierdzenie płatności wyzwala wykonanie przelewu z
rachunku bankowego. Skraca to proces dokonania płatności do jednego kliknięcia na stronie
cyfrowego portfela. Transakcje dokonywane w ten sposób są monitorowane przez bank i PayU, a w
niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony o wykonanie przelewu w standardowy
dla pay-by-link sposób.
Docelowo funkcja ta znajdzie zastosowanie również w m-commerce, przy płatnościach przez
aplikację mobilną PayU.
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3. Porównanie schematów niekartowych płatności
bezgotówkowych w Polsce
Przedstawiona charakterystyka schematów niekartowych płatności bezgotówkowych w Polsce
pozwala zauważyć, iż wykorzystują one różne modele działania i znacząco różnią się zakresem
funkcjonalności oraz przeznaczeniem. Główna linia podziału przebiega pomiędzy schematami
uniwersalnymi, które umożliwiają dokonywanie transakcji zarówno w fizycznych punktach handlowousługowych, jak i w środowisku elektronicznym, a schematami wyspecjalizowanymi, które
koncentrują się na wybranych niszach.
Porównując schematy niekartowe do tych bazujących na fizycznych kartach płatniczych, dostrzec
można trzy kategorie rozwiązań:






Schematy konkurencyjne wobec schematów kartowych, odtwarzające większość ich
funkcjonalności z użyciem innego źródła pieniądza. W tej kategorii mieszczą się IKO oraz
PeoPay.
Schematy bazujące na kartach płatniczych, przenoszące fizyczną kartę płatniczą w nowy
mobilny kontekst. W tej kategorii mieszczą się schematy korzystające z kart umieszczanych w
urządzeniach mobilnych i wykorzystujące technologię zbliżeniową NFC – Orange Cash i TMobile MyWallet.
Schematy obsługujące wycinek rynku i nie podejmujące bezpośredniej konkurencji ze
schematami kartowymi. W ich przypadku karta płatnicza bywa wykorzystywana jako główne
lub dodatkowe źródło pieniądza. Do tej kategorii zaliczyć można wyspecjalizowane schematy
takie jak mPay, SkyCash, moBilet i pozostałe wskazane w opracowaniu, a także usługi
tworzone na bazie portfela MasterCard Mobile.

Wśród schematów działających na polskim rynku specyficznym przypadkiem jest iKasa. W obecnym
kształcie trudno uznać ten schemat za rozwiązanie uniwersalne, konkurujące bezpośrednio z kartami
płatniczymi. Sieć akceptacji kart płatniczych i iKasa nie pokrywają się. Schemat został wykorzystany
przez jednego akceptanta, który ograniczał się do tej pory do transakcji gotówkowych. Bardzo krótka
historia działania iKasa nie pozwala obecnie na dokonywanie porównań i ocen. Nie jest wykluczone,
że schemat ten przekształci się w rozwiązanie o szerszym zasięgu i będzie mógł zostać
zaklasyfikowany w bardziej odpowiedni sposób.
Ze względu na zróżnicowane cele stawiane schematom przez ich twórców, analiza poszczególnych
rozwiązań powinna odbywać się w ramach wymienionych powyżej grup. Ponieważ opracowanie
koncentruje się na rozwiązaniach dostępnych w fizycznych punktach sprzedaży, porównanie w
ramach schematów wyspecjalizowanych będzie miało charakter syntetyczny.

3.1. Porównanie i ocena schematów IKO i PeoPay
Schematy, których operatorami są dwa największe w Polsce banki łączy wiele wspólnych elementów.
Dotyczy to m.in. zakresu funkcjonalności, użytych technologii i wykorzystywanych źródeł pieniądza.

79

Niemniej jednak występują między nimi również znaczące różnice, w tym dotyczące strategii
wprowadzania kolejnych funkcji oraz zasięgu działania.

3.1.1. Funkcjonalność schematów na tle funkcjonalności schematów kartowych
Tabela 6. Porównanie zakresu funkcjonalności IKO i PeoPay.
Funkcjonalność
Dokonywanie płatności w punktach handlowo-usługowych
Dokonywanie płatności w handlu internetowym
Dokonywanie płatności P2P
Umożliwienie dokonania płatności bezgotówkowej osobie
trzeciej
Możliwość wypłaty gotówki w bankomatach
Umożliwienie dokonania wypłaty gotówki osobie trzeciej
Cashback w punktach handlowo-usługowych

IKO
+
+
+
+

PeoPay
+
+
+
-

+
+
-

+
-

Źródło: Opracowanie własne.

Trzon funkcjonalności obu schematów odtwarza najważniejsze możliwości stwarzane użytkownikom
przez schematy kartowe. Należą do niego płatności w fizycznych punktach handlowo-usługowych,
płatności w handlu internetowym, a także wypłata gotówki. W odróżnieniu od fizycznych kart
płatniczych, IKO i PeoPay nie pozwalają jednak na wykorzystanie usługi cashback, czyli wypłatę
gotówki u akceptanta.
Za istotną zaletę omawianych schematów, niewystępującą powszechnie w schematach kartowych
należy uznać udostępnienie transferów pomiędzy osobami fizycznymi. Sposób realizacji tej funkcji
jest jednak różny:



w ramach IKO transfery P2P mogą być dokonywane jako transakcja zdalna,
w ramach PeoPay możliwe jest zainicjowanie transakcji lokalnie (poprzez odczytanie kodu QR
odbiorcy lub komunikację NFC), a także zdalnie (poprzez wybór numeru telefonu
beneficjenta).

System IKO wykorzystuje specyficzny mechanizm określany mianem czeków. Jego sposób działania
przypomina instrument płatniczy o tej nazwie, ale jest to określenie marketingowe, pozwalające
uchwycenie przez użytkowników istoty usługi. Użycie czeków pozwala na zrealizowanie dwóch
możliwości:



dokonywania transakcji bez dostępu do internetu,
przekazania czasowo i kwotowo ograniczonego dostępu do instrumentu płatniczego osobie
trzeciej.

Funkcja generowania czeków stanowi istotną zaletę schematu IKO i jest przykładem innowacyjnego
wykorzystania możliwości stwarzanych przez technologię. Daje ona użytkownikom możliwości
niedostępne w innych schematach78, w tym schematach kartowych. Użytkownik zachowuje kontrolę
nad swoimi środkami, co nie jest możliwe w przypadku, gdyby podobny scenariusz próbować
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Wyjątek stanowi mPay, w którym możliwe jest udostępnienie konta innemu użytkownikowi.
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odtworzyć przy użyciu fizycznej karty płatniczej (np. przekazując osobie trzeciej kartę i PIN, co jest
niedopuszczalne z punktu widzenia postanowień umownych pomiędzy użytkownikiem a wydawcą).
Z punktu widzenia perspektyw rozwoju obrotu bezgotówkowego funkcjonalność czeków należy
ocenić jako element stymulujący transakcje bezgotówkowe. W pewnych warunkach stwarza on
atrakcyjną i wygodną alternatywę wobec np. przekazów pocztowych czy przekazania gotówki i
umożliwia „wciągnięcie” do obrotu bezgotówkowego nowych użytkowników (np. dzieci
korzystających ze środków przekazanych przez rodziców).

3.1.2. Sieć akceptacji
Tabela 7. Porównanie sieci akceptacji IKO i PeoPay.
Liczba terminali POS w
punktach handlowych
IKO
ok. 60 tys. (listopad 2013)
PeoPay
ok. 19 tys. (październik 2013)
Źródło: Informacje prasowe banków.

Liczba akceptantów
internetowych
ok 8 tys. (listopad 2013).
ok. 4 tys. (październik 2013)

Pod względem rozległości sieci akceptacji schemat IKO ma znaczącą przewagę nad uruchomionym
trzy miesiące później PeoPay. Na koniec II kwartału 2013 r. sieć akceptacji kart płatniczych składała
się z 311,8 tys. urządzeń79. Ze względu na szacunkowy charakter danych o schematach niekartowych i
niezgodność okresów można przyjąć, że sieć akceptacji IKO odpowiadała w listopadzie 2013 r. ok. 1819% sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce, a PeoPay w październiku 2013 r. – ok. 5-6%. Wskazuje
to na dystans dzielący nowopowstałe schematy od schematów kartowych. Z punktu widzenia
użytkowników niewielka sieć akceptacji stanowi istotną wadę tych rozwiązań.
Schematy niekartowe mają zasięg krajowy, co stawia je w opozycji do schematów kartowych. Karty
płatnicze ze znakiem Visa i MasterCard, stanowiące znaczącą większość kart wydawanych w Polsce,
są przyjmowane jako forma płatności na całym świecie. Dotyczy to nie tylko płatności w fizycznych
punktach handlowo-usługowych, ale również transakcji internetowych oraz wypłat w bankomatach.
Można uznać, że ograniczony zasięg stanowi wadę nowych rozwiązań, aczkolwiek gros transakcji
dokonywanych codziennie przez Polaków ma miejsce w kraju.
Warto wskazać, że punkty akceptujące IKO i PeoPay w większości akceptują także karty płatnicze.
Stwarza to sytuację, w której użytkownicy posiadający różne instrumenty płatnicze mogą dokonać
swobodnego wyboru. Problemem godnym poszerzonych badań jest określenie czynników
wpływających w polskich realiach na wybór konsumenta posiadającego już dostęp do płatności
mobilnych, gdy brak jest bezpośrednich materialnych zachęt skłaniających do sięgnięcia po kartę
płatniczą, inny instrument bezgotówkowy lub gotówkę.
Schematy niekartowe promują swoje rozwiązania wspólnie z niektórymi akceptantami (np. IKO
wspólnie ze stacjami sieci Shell, gdzie oferowano rabaty na paliwo), ale akcje takie mają charakter
doraźny. Warto również wskazać, że schematy kartowe także nagradzają wykorzystanie swoich
instrumentów, chociażby poprzez programy premiowe i lojalnościowe oraz money back
wprowadzany przez niektórych wydawców.
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Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi sieci akceptacji schematów niekartowych jest fakt, że opłaty
pobierane od akceptantów są obecnie niższe niż w przypadku schematów kartowych80.
Schemat PeoPay od początku zaoferował akceptantom możliwość użycia urządzenia mobilnego jako
punktu akceptacji płatności (mPOS). Służy temu osobna bezpłatna aplikacja mobilna przeznaczona
dla przedsiębiorców nosząca nazwę PeoPay mPOS. Bank PKO BP zapowiada wprowadzenie takiego
rozwiązania w przyszłości.
Zaletą rozwiązania mPOS PeoPay jest brak stałych opłat za dzierżawę terminala. Opłaty takie
stanowią istotną część kosztów akceptacji kart płatniczych, zwłaszcza dla akceptantów o mniejszych
obrotach. Ważna z punktu widzenia niektórych akceptantów może być również mobilność – do
przyjmowania płatności konieczne jest tylko posiadanie połączenia internetowego (np. WiFi,
internetu mobilnego).
Rozwiązania mPOS wypełniają rynkową lukę – mają potencjał dotarcia do podmiotów, które dotąd
nie akceptowały płatności bezgotówkowych obawiając się kosztów stałych, niezależnych od obrotu.
Dla mikroprzedsiębiorcy, który już posiada smartfona, zainstalowanie aplikacji i podpisanie umowy z
operatorem systemu pełniącym jednocześnie rolę agenta rozliczeniowego, nie wymaga materialnych
inwestycji.
Umowa dotycząca korzystania z mPOS PeoPay narzuca przedsiębiorcom-akceptantom pewne
ograniczenia. Zakazane jest m.in. stosowanie opłaty surcharge, różnicowanie cen w zależności od
formy płatności oraz limitowanie minimalnej i maksymalnej wysokości kwoty transakcji81. Reguły te
mają swoje odpowiedniki w zasadach stosowanych w schematach kartowych.
Warto wskazać, że na rynku funkcjonują także rozwiązania mPOS umożliwiające akceptowanie kart
płatniczych stosujące podobną strategię cenową opartą wyłącznie na prowizjach od przyjętych
płatności82.

3.1.3. Liczba użytkowników
Tabela 8. Porównanie liczby użytkowników IKO i PeoPay.
Nazwa schematu

Liczba użytkowników
IKO
ok. 90 tys. (listopad 2013 r.)
PeoPay
ok. 25 tys. (listopad 2013 r.)
Źródło: Informacje prasowe banków.
Oba schematy mają za sobą zaledwie kilka miesięcy działania. Liczba użytkowników odzwierciedla ich
krótką historię. Przyrost liczby użytkowników PeoPay jest nieco wolniejszy niż IKO, który w pół roku
po starcie miał 45 tysięcy klientów. Warto wskazać, że banki w inny sposób rozpoczynały akwizycję
użytkowników. IKO w pierwszej kolejności był dostępny dla tylko klientów PKO BP, a PeoPay – dla
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wszystkich zainteresowanych, w formie elektronicznej portmonetki lub dodatkowego instrumentu
połączonego z kartą przedpłaconą.
W obu schematach zauważalne jest szybkie, dwucyfrowe tempo przyrostu liczby użytkowników
miesiąc do miesiąca. Obraz zjawiska zaburza jednak fakt, że schematy stopniowo otwierają się na
kolejne grupy użytkowników i modyfikują swój model działania. Po kilku miesiącach działania PeoPay
udostępniono klientom posiadającym ROR w Pekao SA, a IKO stało się dostępne w formie
elektronicznej portmonetki oraz dla klientów Inteligo.
Uniwersalne schematy niekartowe dzieli od schematów kartowych znaczący dystans. Zgodnie z
wynikami badań przeprowadzonych przez NBP, kartę płatniczą posiada 66% dorosłych Polaków83.
Karta płatnicza (debetowa) stanowi zazwyczaj element pakietu usług i jest oferowana jako
podstawowy instrument pozwalający na dostęp do środków zgromadzonych na ROR. Tymczasem
nawet w bankach Pekao SA i PKO BP nowe instrumenty oferowane są jako opcjonalny, chociaż
bezpłatny dodatek. Banki te nie wykorzystują obecnie żadnych bodźców cenowych, aby skłonić
swoich klientów do szerszego wykorzystania możliwości stwarzanych przez aplikacje mobilne lub
wręcz potraktowania ich jako substytutu karty płatniczej. Bardziej zdecydowane działania w tej
dziedzinie połączone z poszerzeniem sieci akceptacji mogłyby spowodować szybki wzrost bazy
użytkowników.

3.1.4. Bezpieczeństwo techniczne i prawne instrumentów płatniczych
Ustawa o usługach płatniczych przewiduje jednolite zasady odpowiedzialności użytkownika za
transakcje dokonane utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym. Użytkownik odpowiada
do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro za nieautoryzowane transakcje do momentu
zgłoszenia utraty instrumentu płatniczego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których doszło do
umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanych transakcji lub, gdy naruszone zostały w sposób
rażący obowiązki dotyczące bezpieczeństwa posługiwania się instrumentem.
Zapisy ustawy o usługach płatniczych dotyczą zarówno użytkowników schematów niekartowych, jak i
opierających się na fizycznych kartach płatniczych.
W schematach IKO i PeoPay w podobny sposób uregulowano kwestie odpowiedzialności
użytkowników, opierając się na zapisach ustawowych. Wyjątek stanowi elektroniczna portmonetka
IKO, w przypadku której zastosowano rozwiązanie przewidziane w art. 46 pkt 6 ustawy. Jeśli
wydawca instrumentu pieniądza elektronicznego nie ma możliwości zablokowania instrumentu
płatniczego lub rachunku płatniczego zapis dotyczący ograniczenia odpowiedzialności za
nieautoryzowane transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty instrumentu nie są stosowane.
Ze względu na fakt, że do korzystania z instrumentów płatniczych w IKO i PeoPay konieczne jest
posiadanie urządzenia mobilnego przenoszącego aplikację, urządzenie to powinno być w szczególny
sposób chronione. Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay zobowiązuje
użytkownika m.in. do ochrony urządzenia przed szkodliwym oprogramowaniem poprzez instalację
odpowiedniego oprogramowania, oraz do nie przełamywania wbudowanych zabezpieczeń
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urządzenia i systemu operacyjnego84. Aplikacja IKO nie może być zainstalowana na urządzeniach, z
których zdjęto zabezpieczenia systemu operacyjnego.
Utrata urządzenia mobilnego w przypadku schematów niekartowych jest równoznaczna z utratą
instrumentu płatniczego. Z tego względu użytkownicy mają obowiązek zgłoszenia tego faktu
operatorowi schematu, a instrument płatniczy zostaje zablokowany. Po instalacji aplikacji na nowym
urządzaniu możliwe jest odblokowanie dostępu do środków. Wyjątek stanowi elektroniczna
portmonetka IKO, w przypadku której utrata urządzenia mobilnego może skutkować utratą dostępu
do zgromadzonego wcześniej pieniądza elektronicznego. Dotyczy to w szczególności przypadku, kiedy
użytkownik nie zarejestruje się w serwisie internetowym i nie będzie miał w związku z tym
możliwości po zmianie numeru telefonu powiązania portmonetki z nowym numerem.
W kontekście porównań pomiędzy schematami niekartowymi a kartowymi wart odnotowania jest
fakt, że w tych pierwszych nie funkcjonuje procedura chargeback (zwrotne obciążenie) przewidziana
w regułach organizacji Visa i MasterCard. Chargeback jest narzędziem umożliwiającym odzyskanie
środków przez płatnika, gdy m.in. nie otrzymał on dóbr lub usług, za które dokonał zapłaty. Mimo
niskiej społecznej świadomości funkcjonowania mechanizmu obciążenia zwrotnego, jest ono istotną
zaletą z punktu widzenia konsumentów, zwłaszcza dokonujących transakcji transgranicznych i
internetowych.
Tabela 9. Zabezpieczenia instrumentu płatniczego w IKO i PeoPay.
Mechanizmy
bezpieczeństwa

IKO – instrument
pieniądza
elektronicznego

Podanie
kodu
PIN
konieczne
do
uruchomienia aplikacji

tak

Konieczne
potwierdzenie
dokonania płatności
Podanie
kodu
PIN
konieczne do dokonania
płatności

powyżej kwoty 20 zł

powyżej kwoty 100
zł

Możliwość
ustalenia nie
limitów
kwotowych
transakcji
przez
użytkownika
Możliwość
ustalenia nie
limitów dla transakcji
bez PIN
Źródło: Opracowanie własne.

IKO

tak

PeoPay –
instrument
pieniądza
elektronicznego
domyślnie
nie
(możliwe
opcjonalnie
po
zmianie ustawień)

PeoPay

tak

domyślnie
(możliwe
opcjonalnie
zmianie
ustawień)
tak

tak

tak (lub powyżej
kwoty 50 zł, jeśli
wybrano
konieczność
podania PIN przy
uruchomieniu
aplikacji)
nie

tak (lub powyżej
kwoty 50 zł, jeśli
wybrano
konieczność
podania PIN przy
uruchomieniu
aplikacji)
tak

tak

tak

tak

domyślnie
powyżej kwoty
20 zł
domyślnie
powyżej kwoty
100 zł

nie
po
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Zabezpieczenia instrumentu płatniczego stosowane w IKO i PeoPay mają zbliżony charakter i
podlegają do pewnego stopnia personalizacji. Użytkownicy PeoPay mogą ustalić blokadę aplikacji
numerem PIN, co pozwala zmienić ustawienia dotyczące potwierdzania PIN-em niewielkich operacji.
Limit wysokości transakcji bez PIN może wówczas wynosić od 1 do 50 zł.
W przypadku IKO uruchomienie aplikacji związane jest z koniecznością podania PIN. Użytkownicy
elektronicznej portmonetki nie mają możliwości zmiany limitów transakcji bez PIN. Taka możliwość
jest dostępna dla pozostałych użytkowników. Wydawca proponuje także kilka gotowych profilów
bezpieczeństwa, w tym ustawienie wymagające podania PIN przy każdej transakcji.
Użytkownicy korzystający z rachunku bankowego jako źródła pieniądza mają możliwość ustalania
limitów transakcyjnym zarówno w schemacie IKO, jak i PeoPay.
Porównując mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w omawianych schematach niekartowych z
tymi używanymi w schematach opartych na fizycznych kartach płatniczych, warto zwrócić uwagę na
fakt, że dają one większe możliwości personalizacji ustawień. W przypadku kart płatniczych zasady
autoryzacji transakcji przez użytkownika są narzucane w części przez wydawcę i organizację kartową.
Wydawca może umożliwić użytkownikowi karty samodzielne ustalanie limitów ilości i wartości
transakcji, ale ta możliwość nie zawsze jest wykorzystywana. Protesty części użytkowników
wzbudzały zwłaszcza kwestie związane z potwierdzaniem i autoryzacją transakcji zbliżeniowych.
Dopiero w ostatnim czasie wydawcy zaczęli stosować bardziej elastyczne podejście, co po części
podyktowane zostało zaleceniami zewnętrznych instytucji.
W kontekście bezpieczeństwa schematów niekartowych, warto również wskazać na fakt, iż w samym
urządzeniu mobilnym może zostać uruchomiona dodatkowa linia zabezpieczeń. Dostęp do zawartości
telefonu lub tabletu może być uzależniony od konieczności podania hasła, numeru PIN lub np.
odtworzenia graficznego wzoru na ekranie. Sprawia to, że odpowiednio zabezpieczone urządzenie
cechuje się wyższą odpornością na niepożądany dostęp niż fizyczna karta płatnicza.

3.1.5. Koszty usług
IKO i PeoPay charakteryzują się brakiem regularnych opłat pobieranych od użytkowników
korzystających z elektronicznej portmonetki lub instrumentu połączonego z rachunkiem bankowym.
W schemacie PeoPay występuje co prawda miesięczna opłata pobierana miesięczna za obsługę
elektronicznej portmonetki i rachunku karty przedpłaconej, lecz dotyczy ona wyłącznie użytkowników
nieaktywnych, nie dokonujących operacji.
Transakcje P2P obciążone są opłatą tylko w elektronicznej portmonetce PeoPay. Oba schematy
przewidują opłaty za wypłaty z bankomatów, lecz ich pobieranie zawieszono w okresie wejścia na
rynek.

3.1.6. Ocena schematów IKO i PeoPay
Uniwersalne schematy niekartowych płatności bezgotówkowych prowadzone przez PKO BP i Pekao
SA należy ocenić pozytywnie. Oferują one niskokosztową alternatywę wobec schematów kartowych
działających na polskim rynku. Wykorzystane rozwiązania techniczne zapewniają użytkownikom
odpowiedni poziom bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, chociaż prezentują zupełnie nowy
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model wykorzystania działania urządzenia mobilnego jako instrumentu płatniczego, co wymaga
zmiany przyzwyczajeń użytkowników.
Za wady schematów uznać należy przede wszystkim niewielką sieć akceptacji oraz fakt, że dla
użytkowników, którzy nie posiadają rachunków w bankach prowadzących schematy dostępna jest
tylko przedpłacona formuła korzystania z nowych instrumentów. Nie jest to rozwiązanie wygodne,
wymaga bowiem okresowego zasilania elektronicznej portmonetki, a dodatkowo bardziej regularne
wykorzystywanie instrumentów blokują limity wynikające z regulacji prawnych pieniądza
elektronicznego.
Z punktu widzenia teorii dyfuzji innowacji na tempo rozprzestrzeniania się nowego rozwiązania
wpływa mają m.in. jej cechy85:







relatywna przewaga — stopień w jakim innowacja postrzegana jest jako przewyższająca
poprzednie rozwiązania stosowane w tym samym obszarze (przewaga ta może wyrażać się w
kategoriach ekonomicznych, prestiżu społecznym, walorach użytkowych),
kompatybilność — postrzegana zgodność z istniejącymi wartościami i zwyczajami,
złożoność — postrzegana łatwość użytkowania,
możliwość testowania — możliwość wypróbowania innowacji na ograniczoną skalę,
obserwowalność — stopień, w jakim rezultaty działania innowacji są widoczne dla innych.

Główną wadą przedstawianych rozwiązań jest brak dającej się łatwo zdefiniować relatywnej
przewagi. W sytuacji, gdy sieć akceptacji schematów niekartowych pokrywa się z siecią akceptacji
kart płatniczych, użytkownicy stają przed wyborem wykorzystania znanego instrumentu o długiej
historii działania (karty płatniczej) lub nowości w postaci aplikacji mobilnej. Proces płatności z
użyciem aplikacji nie jest ani znacząco szybszy, ani łatwiejszy86. Czynnikiem, który może zachęcać do
korzystania z nowych rozwiązań mogą być dodatkowe funkcjonalności, takie jak proste transfery P2P
czy możliwość generowania czeków w IKO.
W stosunku do schematów kartowych za najważniejsze wady omawianych rozwiązań należy uznać:







niewielką sieć akceptacji,
wyłącznie krajowy zasięg,
uzależnienie od dostępności transmisji danych, a także konieczność ponoszenia kosztów tej
usługi przez użytkownika,
brak rozbudowanych procedur zabezpieczających przed ryzykiem kontrahenta (chargeback),
bardziej skomplikowany z punktu widzenia użytkownika proces przebiegu transakcji (z
wyjątkiem użycia technologii NFC),
ograniczoną funkcjonalność instrumentu w postaci elektronicznej portmonetki (jako
jedynego dostępnego rozwiązania dla użytkowników nieposiadających ROR w bankach
tworzących systemy).
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Do zalet zaliczyć należy:






niższe koszty akceptacji,
niższe koszty użytkowania związane z brakiem opłat za wydanie instrumentu i jego
wykorzystywanie,
dodatkowe funkcjonalności niedostępne w schematach kartowych – dokonywanie
transferów P2P, udostępnianie środków osobom trzecim (generowanie czeków),
dodatkowe usługi informacyjne zintegrowane z aplikacją płatniczą – możliwość wyszukiwania
punktów akceptujących płatności, prezentowanie stanu salda,
większą elastyczność w modyfikowaniu parametrów instrumentów (np. ustalanie limitów
transakcji, sposobów autoryzacji transakcji).

Z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju schematów pełna ich ocena byłaby przedwczesna. Można
oczekiwać, że w ciągu kolejnych miesiącach ich funkcjonalność podlegać będzie znaczącym
przeobrażeniom. Uproszczeniu ulec może zwłaszcza proces inicjowania transakcji, upodabniając się
do kartowych płatności zbliżeniowych.
Niekartowe schematy płatności bazujące na rachunku bankowym nie należą do szczególnie
rozpowszechnionych na świecie. O ile lokalne systemy kart płatniczych funkcjonują w wielu
państwach (m.in. Danii i Francji), to rozwiązania nie bazujące na kartach znajdują się na wczesnym
etapie rozwoju. Można postawić tezę, że działania polskich banków sytuują Polskę wśród pionierów
płatności mobilnych opartych na rachunku bankowym. Usługą przedstawianą jako inspiracja dla
działań PKO BP jest Barclays Pingit. Aplikacja Pingit pozwala na przesłanie środków dowolnemu
odbiorcy – identyfikatorem jest numer telefonu komórkowego. W odróżnieniu od innych bankowych
aplikacji mobilnych płatności P2P funkcjonujących na podobnych zasadach (np. Kaching
Commonwealth Bank of Australia czy Swish obsługiwany przez sześć szwedzkich banków), w systemie
Pingit przewidziano także możliwość dokonywania płatności C2B. Barclays tworzy w ten sposób
własny system płatności mobilnych o potencjalnie szerokim zasięgu. Akceptanci mogą w swojej
siedzibie umieścić znak informujący o przynależności do systemu.
Schemat transakcji C2B może być taki sam jak w przypadku płatności P2P (w aplikacji płatnik wpisuje
numer telefonu odbiorcy i kwotę) lub opierać się na kodzie QR skanowanym przez płatnika.
Akceptanci otrzymują płatności na połączony z aplikacją rachunek bankowy, który nie musi być
utrzymywany w Barclays Bank. Środki są dostępne w ciągu maksymalnie 2 godzin dzięki
wykorzystaniu systemu rozliczeń międzybankowych Faster Payments (z uwzględnieniem ograniczeń
czasowych i kwotowych). Akceptant może ponosić opłaty za przyjmowanie płatności, jednak ich
wysokość nie została opublikowana przez bank.
Na brytyjskim rynku powstaje także schemat Zapp, który przewiduje możliwość dokonywania
transakcji P2P oraz C2B, również w handlu mobilnym. Zaangażowanie izby rozliczeniowej Vocalink w
organizację systemu sprawia, że jego model przypomina planowane porozumienie tworzone przez
banki rozwijające schemat „IKO plus”.
Wymienione inicjatywy tworzone na brytyjskim rynku sprawiają, że Wielką Brytanię można uznać za
punkt odniesienia w przyszłych analizach rozwoju płatności niekartowych opartych na rachunkach
bankowych.
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3.2. Ocena schematów płatności mobilnych NFC
Scharakteryzowane w opracowaniu działające w Polsce schematy wykorzystujące karty płatnicze
umieszczane w telefonach komórkowych bazują na odmiennych rozwiązaniach technicznych, ale w
części dotyczącej zasad rozliczeń i rozrachunku korzystają z tego samego modelu typowego dla
schematów kartowych.
Użytkownicy Orange Cash i T-Mobile MyWallet mogą korzystać z szerokiej sieci akceptantów,
zbudowanej na potrzeby kart zbliżeniowych. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Narodowy Bank
Polski na koniec II kwartału 2013 r. terminale POS umożliwiające akceptowanie płatności
zbliżeniowych stanowiły 42,3% sieci akceptacji płatności kartowych87. W porównaniu z fizyczną kartą
płatniczą, karta umieszczona w urządzeniu mobilnym nadal jest pod tym względem instrumentem o
ograniczonym zastosowaniu. Warto również podkreślić, że użytkownicy rozwiązań NFC nie mają
możliwości łatwej wypłaty gotówki – bankomaty zbliżeniowe są nieliczne i dostępne wyłącznie dla
klientów jednego z banków (30 urządzeń ING Banku Śląskiego88), a w przypadku kart mobilnych nie
jest możliwe korzystanie z usługi cashback89.
Tabela 10. Porównanie głównych cech schematów Orange Cash i T-Mobile MyWallet.
Charakterystyka
Ilość
wydawców
instrumentów
płatniczych
Ilość współpracujących
MNO
Umiejscowienie
bezpiecznego elementu
Sposób
dostarczenia
aplikacji płatniczej na
urządzenie użytkownika
Typ
instrumentu
płatniczego
Organizacja płatnicza
Przebieg
procesu
płatności w POS

Orange Cash

T-Mobile MyWallet

Jeden

Wielu

Jeden

Jeden

karta SIM

karta SIM

Fizyczny dostarczenie karty SIM z Zdalna instalacja OTA
preinstalowaną aplikacją
Instrument
pieniądza Karta debetowa, karta kredytowa
elektronicznego
MasterCard
MasterCard
Płatność zbliżeniowa, zbliżenie Uruchomienie aplikacji MyWallet i
telefonu do czytnika w terminalu wybór karty, zbliżenie telefonu do
POS
czytnika
w
terminalu
POS
Płatność zbliżeniowa, zbliżenie
telefonu do czytnika w terminalu
POS (po uprzednim wyborze
domyślnej karty)

Źródło: Opracowanie własne.
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Informacja o kartach płatniczych. II kwartał 2013 r., Narodowy Bank Polski, listopad 2013, s. 12.
http://www.ingbank.pl/indywidualni/konta-osobiste/bankomaty-zblizeniowe
89
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Eurobanku, jednego z wydawców w T-Mobile MyWallet.
88

88

Rozwiązaniem bardziej elastycznym ze względu na otwarty charakter jest T-Mobile MyWallet. Orange
Cash stanowi raczej połączenie karty SIM z kartą płatniczą niż mobilny portfel, zdolny przenosić różne
instrumenty płatnicze i dodatkowe funkcje.
O przewadze rozwiązania MyWallet decyduje także typ zastosowanego źródła pieniądza. Dla klientów
umieszczających w portfelu NFC swoje karty, staje się on substytutem tradycyjnego portfela
przenoszącego karty płatnicze. Zasada działania karty w MyWallet jest taka sama jak fizycznej karty
debetowej lub kredytowej – użytkownika obowiązują te same limity transakcyjne i zasady rozliczania
transakcji.
W przypadku Orange Cash czynnikiem ograniczającym transakcyjność może być konieczność zasilania
przedpłaconego rachunku oraz limity transakcyjne typowe dla instrumentów pieniądza
elektronicznego. Z punktu widzenia użytkownika zatem telefon można potraktować jako
portmonetkę przechowującą drobne kwoty odpowiednie na mniejsze, doraźne zakupy, ale nie jako
zamiennik fizycznego portfela.
Schemat Orange Cash można ocenić przez pryzmat edukowania rynku. Użytkownicy mogą w ten
sposób zapoznać się, na ograniczoną skalę i bez ponoszenia ryzyka, z zasadą działania mobilnych
płatności NFC. Do takiego celu rozwiązanie to jest odpowiednie, zapewniając wystarczającą
funkcjonalność.
Schemat T-Mobile MyWallet daje swoim użytkownikom więcej możliwości konfiguracji, również opcji
związanych z bezpieczeństwem płatności. Z punktu widzenia użytkownika ryzyko posługiwania się
zintegrowaną z telefonem kartą połączoną z rachunkiem powoduje, że kwestia zabezpieczenia
urządzenia staje się bardziej istotna niż w przypadku elektronicznej portmonetki.
Wspólną wadą schematów opartych na mobilnych kartach płatniczych NFC w ich obecnym kształcie
jest skomplikowany proces uruchomienia usługi. Konieczność wymiany karty SIM, a następnie
przejścia procedury wydania karty i jej aktywacji (w przypadku MyWallet) może być czynnikiem
zniechęcającym potencjalnych użytkowników. Za wadę uznać należy także ograniczony zasięg usługi –
abonenci pozostałych dwóch operatorów na polskim rynku nie mogą do tej pory korzystać z
mobilnego portfela kartowego. Banki współpracujące z MyWallet lokują się poza pierwszą trójką
instytucji pod względem liczby prowadzonych ROR90:




mBank, wydający kartę debetową do konta prowadził na koniec II kwartału 2013 r. 6,254
mln rachunków,
Getin Bank, wydający kartę debetową MasterCard – 721 tys. rachunków,
Eurobank, wydający kartę debetową – 1,477 mln rachunków91.

Z punktu widzenia wydawców inwestycja w ulokowanie karty płatniczej w mobilnym portfelu może
być wątpliwa z ekonomicznego punktu widzenia. Opłaty ponoszone na rzecz TSM i MNO mogą
przewyższać koszt wydania karty plastikowej, a sam proces przygotowania do świadczenia takiej
usługi pochłania zasoby organizacji.
90

Dane za: Raport PRNews.pl: Najwięcej ROR-ów przybyło w Grupie Aliora, Getinie i Pocztowym, 10.9.2013,
http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-najwiecej-ror-ow-przybyo-w-grupie-aliora-getinie-i-pocztowym2933558.html
91
Na koniec III kwartału, a więc wkrótce po przystąpieniu do MyWallet, bank wydał 26 kart NFC.
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Zgodnie z informacjami pozyskanymi od operatora T-Mobile i wydawcy karty Orange Cash NFC ze
schematów opierających się na mobilnych płatnościach zbliżeniowych mogło w końcu listopada 2013
r. korzystać ponad 200 tys. użytkowników. Zważywszy na fakt, że od startu schematów minął
zaledwie rok, wynik ten należy uznać za obiecujący92. Polskie wdrożenia były jednymi z pierwszych w
Europie, a rozwinięta sieć akceptacji kart zbliżeniowych utorowała drogę do rozwoju mobilnych
portfeli NFC.
Zgodnie z danymi Berg Insight usługę mobilnego portfela w pierwszym kwartale 2013 r. oferowano w
zaledwie 13 krajach na świecie93. Za największe projekty uznano południowokoreańskie SmartWallet
(SK Telekom), Olleh MyWallet (KT), japoński Osaifu-Keitai oraz Google Wallet i ISIS w USA i Turkcell
Wallet w Turcji. Ten ostatni obsługiwał w kwietniu 2013 r. 1,2 mln użytkowników94.

3.3. Porównanie wyspecjalizowanych niekartowych schematów
płatności bezgotówkowych
W opracowaniu scharakteryzowano schematy niekartowe działające w specjalistycznych niszach –
przede wszystkim obsługi sprzedaży usług w formule płatności zdalnych. Warto wskazać, że w tym
przypadku obsługa płatności jest tylko jednym z elementów świadczonej usługi. Schematy mieszczące
się w tej grupie zasługują raczej na określenie zintegrowanych systemów sprzedaży zdalnej, ponieważ
obsługują również procesy takie jak rezerwacja miejsc, obliczanie ulg dla poszczególnych produktów,
raportowanie w czasie rzeczywistym na potrzeby walidacji biletów itp. Sprawne pełnienie
wymaganych funkcji wymaga od nich kompetencji technologicznych oraz elastyczności we
współpracy z akceptantami, którzy cechują się zróżnicowanymi potrzebami. Transakcje obsługiwane
przez schematy miewają zatem dość skomplikowany, chociaż zestandaryzowany na potrzeby
konkretnego akceptanta, charakter.
Obecność kilku podmiotów na dość wąskim rynku obsługi parkingów, komunikacji miejskiej i
kolejowej powoduje, że operatorzy schematów zmuszeni są do konkurencyjnej walki o kontrakty z
akceptantami. Szczególnie wyniszczające są sytuacje, w których podmiot, np. samorządowy,
dopuszcza na rynek wyłącznie jeden schemat i stosuje kryterium ceny jako rozstrzygające o wyborze
dostawcy95. W innych przypadkach dopuszczalne jest jednoczesne świadczenie usług przez kilka
schematów, co z kolei może powodować dezorientację wśród potencjalnych użytkowników
próbujących wybrać jedną z form płatności.
W przypadku wyspecjalizowanych schematów niekartowych tego typu możliwe jest zidentyfikowanie
trudno z reguły uchwytnej „wartości dodanej” zdalnej formuły płatności. Dla użytkowników istotne
jest m.in. umożliwienie nabycia usługi w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, a także
wykorzystanie mechanizmu transakcji nie dającego się zrealizować przy użyciu innych instrumentów
(np. opłata za parkowanie w formule „start-stop”). Z tego względu nawet, gdy jedynym źródłem
92

Należy jednak zastrzec, że podane liczby nie muszą jednak odpowiadać liczbie aktywnych użytkowników.
Mobile payments will surpass $235 Billion in 2013 (Gartner); NFC still disappointingly small, despite the hype,
6.6.2013, http://mobithinking.com/blog/nfc2013
94
Clark
M.,
Turkcell
adds
transit
card
to
mobile
wallet,
17.4.2013,
http://www.nfcworld.com/2013/04/17/323567/turkcell-adds-transit-card-to-mobile-wallet/
95
Mroczkowski C., Dwa nurty płatności mobilnych, „Polskie karty 2013”, Medien Service, s. 451.
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pieniądza w ramach omawianych schematów jest przedpłacony rachunek, użytkownicy są w stanie
zaakceptować związane z tym niedogodności.
Wśród schematów wyspecjalizowanych w płatnościach zdalnych widoczny jest trend do odchodzenia
od rachunku przedpłaconego jako źródła pieniądza. Ważną rolę odgrywa tutaj system MasterCard
Mobile, który staje się standardem w płatnościach zdalnych. W najbliższym czasie trudno oczekiwać,
że funkcjonalność rachunku przedpłaconego zostanie całkowicie zastąpiona przez kartę płatniczą
zapisaną w cyfrowym portfelu, ale znaczenie tego rozwiązania będzie systematycznie maleć.
Tabela 11. Porównanie wyspecjalizowanych schematów bezgotówkowych płatności niekartowych
koncentrujących się na transakcjach zdalnych.
SkyCash
Rok powstania
schematu
Operator
schematu
Liczba
użytkowników
Podstawowy
identyfikator
klienta
Interfejs płatnika

Źródła pieniądza

Główne źródła
zasilenia
portmonetki
Funkcja
transakcji P2P
Funkcja wypłat
gotówki
Funkcja przelewu
na
rachunki
bankowe
Płatności
w
handlu online
Sprzedaż biletów
komunikacji
miejskiej
Płatności
za
parkingi
Sprzedaż biletów
innego typu

mPay

Mobilet

CallPay

2009

2007

2007

2009

SkyCash Poland SA

mPay SA

Mobilet Sp. z o.o.

CallPay Sp. z o.o.

ok.
430
tys.
(październik 2013)
numer
telefonu
komórkowego

367 tys. (na koniec
września 2013)
numer
telefonu
komórkowego

bd.

bd.

numer
telefonu
komórkowego

numer
telefonu
komórkowego

aplikacja
mobilna,
wymagane połączenie
z internetem
przedpłacony
rachunek,
karta
płatnicza
w
Mastercard Mobile
przelew bankowy, payby-link, karty płatnicze

kody USSD, aplikacja
mobilna

aplikacja
mobilna,
wymagane połączenie
z internetem
przedpłacony
rachunek

przelew bankowy, payby-link, karty płatnicze

brak – połączenie
telefoniczne
pod
wskazany numer
przedpłacony
rachunek,
karta
płatnicza
w
Mastercard Mobile
przelew bankowy, payby-link, karty płatnicze

tak

tak

nie

nie

tak, w sieci Euronet

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak – 27 miast

tak – 16 miast

tak – 29 miast

tak – 22 miasta

tak – 27 miast

tak – 14 miast

tak – 32 miasta

nie

tak (kina, przewoźnicy)

nie

tak (przewoźnik Arriva)

tak (przewoźnik Koleje
Śląskie)

przedpłacony
rachunek,
karta
płatnicza
w
Mastercard Mobile
przelew bankowy, payby-link, karty płatnicze

Źródło: Opracowanie własne.

Najszerszy zakres usług wśród schematów wyspecjalizowanych oferują SkyCash i mPay. Umożliwienie
dokonywania transferów P2P oraz transakcji on-line zbliża te schematy do rozwiązań uniwersalnych.
Mobilet i CallPay koncentrują się wyłącznie na transakcjach zdalnych na potrzeby komunikacji i stref
płatnego parkowania.
Schematy wyspecjalizowały odegrały istotną rolę w rozwoju płatności mobilnych w Polsce. Zanim na
rynku pojawiły się rozwiązania uniwersalne, mPay i SkyCash wprowadzały funkcje, takie jak wypłaty z
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bankomatów bez karty (SkyCash) czy połączenie telefonu jako instrumentu płatniczego z rachunkiem
bankowym (mPay). Dziś szansą dla dalszego rozwoju pozostaje rozszerzanie zakresu działania. W
strategii SkyCash widoczne jest sięganie po kolejne segmenty rynku, gdzie ścisła integracja z
akceptantem jest szansą na generowanie stabilnych przychodów (np. współpraca z siecią Multikino).
Po zmianach właścicielskich podobną ścieżkę może obrać mPay. Obsługa wyłącznie wąskich nisz jak
dotąd nie pozwoliła schematom na osiągnięcie większej skali działalności. Mimo, że podawane liczby
żytkowników są znaczące, to gros transakcji dokonywanych przez zapewne węższe grono aktywnych
klientów mieści się w kategorii mikropłatności. Przy takiej specyfice działania, dla utrzymania się na
rynku konieczna może być znacznie większa skala operacji.

3.4. Perspektywy rozwoju niekartowych schematów płatności
bezgotówkowych w Polsce
W ostatnich latach na polskim rynku schematy kartowe nie miały istotnej konkurencji w obszarze
płatności w fizycznych punktach handlowych. Rynek kart płatniczych został zdominowany przez dwie
organizacje – Visa i MasterCard. Warto wskazać, że nie rozwinęły się w tym czasie również lokalne
systemy kartowe, chociaż podejmowane były próby uruchomienia takiego przedsięwzięcia (schemat
EasyPay).
Powstające po 2007 roku systemy płatności mobilnych nie zdołały zrealizować uniwersalnego modelu
działania. Omawiane w opracowaniu schematy mPay i SkyCash miały w swoich planach
udostępnienie płatności w fizycznych POS, lecz ostatecznie, po próbach na mniejszą skalę, zarzuciły
ten kierunek rozwoju. Do 2013 r. schematy niekartowe rozwijały się przede wszystkim w niszach
rynkowych związanych z niektórymi typami transakcji zdalnych oraz handlem internetowym.
Rok 2013 przyniósł znaczące jakościowe zmiany. Start schematów IKO, PeoPay, a później iKasa
wyznacza nowy etap w rozwoju niekartowych systemów płatności bezgotówkowych. Uruchomienie
schematów mobilnych płatności kartowych NFC pod koniec 2012 r. można także uznać za istotny
próg w przekształceniach zachodzących w obrocie bezgotówkowym w Polsce.

3.4.1. Problem masy krytycznej
Krótki okres funkcjonowania wymienionych inicjatyw nie pozwala jeszcze na jednoznaczną ocenę ich
perspektyw. Możliwa jest zarówno realizacja scenariusza, w którym uniwersalne schematy
niekartowe nie zdołają utrzymać się na rynku w swoim dzisiejszym kształcie i alternatywne
mechanizmy płatności nadal stosowane będą tylko na wybranych segmentach rynku, jak i przebieg
wydarzeń, w którym staną się one silnym filarem obrotu bezgotówkowego w Polsce.
Za kluczowe z punktu widzenia przetrwania nowych inicjatyw na rynku należy uznać osiągnięcie
tzw. masy krytycznej, czyli odpowiednio dużej liczby użytkowników zarówno po stronie akceptacji,
jak i aktywnych instrumentów płatniczych.
Systemy płatności charakteryzują się występowaniem efektów skali i efektów sieciowych.
Użyteczność instrumentu płatniczego rośnie wraz z liczbą jego użytkowników (efekt sieci). Dla
płatnika istotne jest, że z użyciem instrumentu można zapłacić w odpowiednio dużej liczbie
odwiedzanych przez niego placówek. Dla akceptanta ważne znaczenie ma fakt, że nie akceptując
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instrumentu może stracić znaczącą część potencjalnej klienteli. Aby możliwe było osiągnięcie punktu
masy krytycznej, przezwyciężony musi zostać problem określany obrazowo mianem „problemu jajka i
kury”. Początkowo akceptanci niechętnie decydują się na przyjmowanie nowej formy płatności,
widząc, że klienci nie posługują się innowacją. Użytkownicy wstrzymują się z decyzją, nie widząc
wartości w rozwiązaniu, której ma ograniczoną sieć akceptacji.
Funkcjonujące w Polsce schematy niekartowe znajdują się na początku drogi ku przezwyciężeniu
opisanego dylematu. IKO i PeoPay wykorzystują jako dźwignię konkurencyjną fakt, że ich operatorzy
mają bezpośredni dostęp do akceptantów poprzez agentów rozliczeniowych. Koncentrują się na
budowie sieci akceptacji, ale jednocześnie rozszerzają zasięg wśród użytkowników (m.in.
udostępniając model elektronicznej portmonetki i sięgając po kolejne kategorie klientów już
obsługiwanych w ramach bankowości detalicznej i dla MSP). Paradoksalnie, oba podmioty wydają
jednocześnie karty płatnicze, posiadające zbliżoną funkcjonalność, a sieć akceptacji, z niewielkimi
wyjątkami, pokrywa się z siecią akceptacji schematów niekartowych. W tej sytuacji istotne znaczenie
dla wykorzystania efektu sieci ma relatywna przewaga nowego rozwiązania. Dla akceptantów jest nią
przede wszystkim niższy koszt akceptacji, dla użytkowników – dodatkowe funkcjonalności (jak np.
płatności P2P, w które wbudowany jest mechanizm „wirusowego zarażania” polegający na wciąganiu
nowych użytkowników, beneficjentów płatności nie korzystających jeszcze z nowego rozwiązania).
Wraz z osiągnięciem odpowiedniej liczby użytkowników i akceptantów w systemach płatności
pojawiają się odczuwalne efekty skali. Polegają one na rozkładaniu się kosztów stałych
funkcjonowania sieci na coraz większą liczbę transakcji. Wykorzystanie efektywnych rozwiązań
technologicznych powoduje, że jednostkowe koszty zmienne są relatywnie niewielkie. W takich
uwarunkowaniach nowopowstający system płatności może osiągnąć próg opłacalności i utrzymać się
na rynku.
Z problemem osiągnięcia odpowiedniej skali działania zmagają się wszystkie schematy przedstawione
w opracowaniu. Wyspecjalizowane systemy płatności mobilnych, mimo kilkuletniej historii działania,
wciąż nie zdołały osiągnąć progu rentowności. Przykład najstarszego schematu – mPay – obrazuje
skalę trudności tego zadania, zwłaszcza, gdy na dość wąsko określonym rynku konkuruje kilka
podmiotów, a liczba potencjalnych akceptantów jest ograniczona (jak jest w przypadku np. systemów
komunikacji miejskiej).

3.4.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju schematów niekartowych
Na kierunek dalszego rozwoju niekartowych schematów obsługujących płatności w fizycznych
punktach handlowych wpłyną nie tylko uwarunkowania dotyczące ekonomiki systemów płatności,
ale również dodatkowe czynniki, z których część ma charakter zewnętrzny. Należy wśród nich
wyróżnić:





zmiany w regulacjach dotyczących opłaty interchange w schematach kartowych,
rozwój sieci akceptacji kart płatniczych, w tym zbliżeniowych,
potencjalne wejścia na rynek nowych podmiotów,
powstawanie regulacji prawnych dotyczących obszaru płatności mobilnych.
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3.4.2.1. Regulacja interchange
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych96.
Wprowadza ona limit stawki opłaty interchange pobieranej od akceptantów w transakcjach kartami
płatniczymi. Wysokość opłaty nie będzie mogła przekraczać 0,5% wartości transakcji.
Zmiana w regulacjach wpłynie bezpośrednio na modele biznesowe mobilnych portfeli NFC. Mimo
braku jednoznacznej interpretacji, można przyjąć, że limity będą dotyczyły także kart w takiej formie.
Wskazuje na to brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych97, w którym łącznie z
kartami płatniczymi wymieniono „instrumenty podobne do kart płatniczych”.
Dla wydawców instrumentów umieszczanych w telefonach komórkowych oznaczać to będzie spadek
wpływów z transakcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kosztu świadczenia usługi.
Jednym z możliwych scenariuszy jest podniesienie opłat za wydanie kart i zrekompensowanie w ten
sposób utraconych wpływów. W scenariuszu negatywnym dla rozwoju tego rodzaju schematów
możliwy byłby odczuwalny spadek zainteresowania wydawców takim modelem świadczenia usług i
zahamowanie rozwoju projektów opartych na urządzaniach mobilnych i NFC.
Z punktu widzenia schematów niekartowych bazujących na rachunku bankowym jako źródle
pieniądza, spadek opłat interchange powoduje zniwelowanie jednej z potencjalnych przewag nowych
rozwiązań dla akceptantów. Wydawcy kart, organizacje płatnicze oraz agenci rozliczeniowi muszą
dostosować się do nowych regulacji w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Trudno oczekiwać,
że do tego czasu schematy takie jak PeoPay, IKO i iKasa osiągną skalę działania, która nie będzie
wymagała już pozycjonowania się na rynku jako rozwiązanie tańsze niż schematy kartowe. Nowi
konkurenci będą musieli nadal budować sieć akceptacji sięgając po instrumenty cenowe.
Jednocześnie pozyskanie zwiększonych przychodów z drugiej strony rynku (użytkowników) także
będzie trudne w realizacji na etapie budowania masy krytycznej. W efekcie można oczekiwać, że
schematy niekartowe zostaną zmuszone do zmodyfikowania opłat pobieranych od akceptantów tak,
aby znajdowały się na poziomach poniżej ustalonych ustawowo dla kart płatniczych. Spowolni to
proces dochodzenia do progu opłacalności i wymusi zwiększenie nakładów inwestycyjnych na
utrzymanie systemu przez operatora.
Zmieniające się uwarunkowania mogą być argumentem skłaniającym operatorów schematów do
rozważenia konsolidacji w celu przyspieszenia procesu budowy odpowiedniej skali działania. Warto
wskazać, że do tego czasu uruchomienia może doczekać się już projekt sześciu banków tworzących
joint venture w oparciu o technologię IKO. Zmieni to rozkład sił na rynku, gdzie obecnie konkurują
pojedynczy dostawcy. Niewykluczone, że powstanie „IKO plus” oraz zmiany w regulacjach
interchange staną się początkiem formowania się rozszerzonego, wielostronnego schematu
niekartowego, który będzie miał potencjał zdominowania rynku płatności niekartowych dzięki
samonapędzającemu się mechanizmowi efektu sieci.
W perspektywie kolejnych lat należy oczekiwać dalszych obniżek stawek interchange wymuszonych
przez zmiany przewidywane w dyrektywie dotyczącej usług płatniczych (PSD2). Spadek opłaty do
poziomu 0,2 proc. dla kart debetowych i 0,3 proc. dla kart kredytowych bez wątpienia wpłynie na
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz. U. 2013, poz. 1271.
Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z późniejszymi
zmianami).
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pozycję konkurencyjną schematów niekartowych. Regulacje na poziomie Unii Europejskiej
przewidywać będą jednak dłuższy okres przejściowy niż miało to miejsce w przypadku zmiany ustawy
o usługach płatniczych w 2013 r.
3.4.2.2. Rozwój sieci akceptacji kart płatniczych
Zgodnie z danymi uzyskanymi przez NBP od agentów rozliczeniowych liczba punktów
handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze stale rośnie. Na koniec czerwca 2013 r. wynosiła
ona 250,5 tys. punktów, co stanowiło wzrost o 3,3 proc. w stosunku do poprzedzającego kwartału i o
9,3 proc. w okresie rocznym.
Rysunek 9. Liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartowe na koniec
kolejnych kwartałów od I kwartału 2011 r. (w tysiącach)
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Źródło: Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2013 r., NBP, listopad 2013.

Jednocześnie rósł udział terminali POS umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych,
osiągając wartość 42,3 proc. ogólnej liczby urządzeń.
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Rysunek 10. Udział terminali POS przystosowanych do akceptacji kart zbliżeniowych w ogólnej
licznie urządzeń na koniec kolejnych kwartałów od I kwartału 2011 r. (wg danych szacunkowych
NBP).
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Rosnąca sieć akceptacji płatności zbliżeniowych jest czynnikiem działającym na korzyść schematów
opartych na karcie płatniczej zintegrowanej z telefonem NFC. Terminale gotowe do komunikacji NFC
mogą być także wykorzystane przez schematy niekartowe, upraszczając dziś nieco bardziej
skomplikowany proces inicjacji transakcji.
Zmiany w regulacjach dotyczących opłaty interchange mogą przyspieszyć rozwój sieci akceptacji kart
płatniczych, chociaż teza ta nie jest powszechnie akceptowana. Jej przeciwnicy zwracają uwagę na
fakt, że dla mniejszych akceptantów podstawową barierą w przyjmowaniu bezgotówkowych form
płatności nie są wyłącznie prowizje uzależnione od wolumenu transakcji.
Zakładając optymistyczny scenariusz, rosnąca sieć akceptacji kart płatniczych będzie działać również
na korzyść schematów niekartowych, które dziś wykorzystują infrastrukturę terminali POS. W
dalszym ciągu problemem pozostanie jednak skłonienie użytkowników posiadających różne
instrumenty płatnicze do wyboru instrumentu niekartowego. Aby wykorzystać szansę, operatorzy
schematów niekartowych będą zmuszeni wyraźniej eksponować przewagi swoich rozwiązań (i je
wyraźnie zdefiniować w sposób atrakcyjny dla konsumenta).
3.4.2.3. Nowe wejścia na rynek
Za zagrożenie dla rozwoju schematów niekartowych należy uznać możliwość dalszej fragmentacji
rynku. W opracowaniu przedstawiono dwa z podmiotów, które zapowiedziały, iż przygotowują się do
rozpoczęcia działalności i planują współpracę z akceptantami w fizycznych punktach
handlowo-usługowych. Szanse szybkiego osiągnięcia progu opłacalności przez schematy wchodzące
na rynek na obecnym etapie jego rozwoju należy ocenić jako niskie. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązań,
w których przewiduje się budowę sieci akceptacji od zera.
W przyszłości polski rynek może także przyciągnąć dużych globalnych graczy. W szczególności uwagi
warte są działania firmy PayPal, która na kilku rynkach przeszła od działania wyłącznie w domenie
handlu internetowego do konkurowania ze schematami kartowymi w fizycznych punktach
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handlowo-usługowych. W Wielkiej Brytanii PayPal wprowadził usługę PayPal Here skierowaną do
akceptantów o mniejszych obrotach. Pozwala ona m.in. na akceptowanie kart płatniczych (w oparciu
o przystawkę do urządzenia mobilnego), ale także przyjmowanie płatności z cyfrowego portfela
PayPal, jeśli płatnik posiada zarejestrowane konto. Transakcja opierać się może na formule transakcji
zdalnej, gdzie płatnik „melduje się” u akceptanta za pomocą aplikacji mobilnej, a akceptant w swojej
aplikacji weryfikuje tożsamość zameldowanego klienta. Taki schemat transakcji nie wymaga
stosowania dodatkowych urządzeń po stronie akceptanta – wystarczający jest tablet lub smartfon.
PayPal już w 2011 roku posiadał w Polsce 1,5 mln zarejestrowanych użytkowników. Firma nie
informuje obecnie o posiadanej bazie klientów, ale przyjmując, że dynamika wzrostu pozostała
niezmieniona, może on obsługiwać obecnie ponad 1,8 mln kont.

Miliony

Rysunek 11. Liczba użytkowników systemu PayPal w Polsce.
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Na rozpoczęcie działalności w fizycznych punktach handlowych mogą się zdecydować także inne
podmioty obsługujące dziś handel elektroniczny w Polsce. Przykładowo schemat PayU, w ramach
którego tworzony jest cyfrowy portfel Konto PayU, umożliwia już dziś dokonywanie płatności
natychmiastowych w oparciu o rachunek bankowy jako źródło pieniądza (usługa PayU). Taka sama
formuła mogłaby znaleźć zastosowanie w fizycznych punktach handlowych, a do jej realizacji
wystarczające byłoby wyposażenie akceptanta w urządzenie posiadające dostęp do internetu.
Rynek płatności detalicznych w fizycznych punktach handlowych obwarowany jest dość wysokimi
barierami wejścia, związanymi m.in. z koniecznością zbudowania sieci akceptacji. W przypadku
płatności w handlu internetowym i mobilnym bariery te są znacząco niższe. Wyspecjalizowane
schematy niekartowe są bardziej narażone na atak nowych konkurentów, czemu sprzyja specyfika
działalności nie wymagająca fizycznej obecności usługodawcy i rozwiniętej sieci dystrybucji oraz
zasada jednolitego paszportu europejskiego.
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Na liście notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej złożonych w KNF98 znajduje się kilka
aktywnych podmiotów funkcjonujących w formie instytucji pieniądza elektronicznego
zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i nie prowadzących jeszcze działalności w Polsce. Są to:





Alliance & Leicester plc – instytucja kredytowa przejęta przez Santander Group,
G-T-P Financial Services Ltd ,
MBNA Europe Bank Limited – wydawca kart kredytowych,
Vincento Payments Solutions Ltd – dostawca rachunków przedpłaconych i kart.

Podmioty te można uznać za potencjalnych operatorów wyspecjalizowanych schematów płatności
niekartowych, formalnie gotowych do rozpoczęcia świadczenia usług.
3.4.2.4 Regulacje dotyczące płatności mobilnych
Rozwój płatności mobilnych spowodował, że problemowi bezpieczeństwa transakcji tego typu
przyjrzało się Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych (SecuRe Pay).
Sformułowane zalecenia dotyczą przede wszystkim99:







Konieczności identyfikacji ryzyk związanych z dostarczaniem usług płatniczych opierających
się na urządzeniach mobilnych, w tym ryzyk będących pochodną udziału podmiotów trzecich
w procesie (TSM, MNO, producenci urządzeń itd.).
Konieczności stosowania wzmocnionych zabezpieczeń chroniących dostępu do funkcji
umożliwiających inicjację transakcji oraz danych instrumentów płatniczych. Proponuje się
użycie dwustopniowego uwierzytelnienia o konstrukcji nie pozwalającej na przełamanie
drugiej formy zabezpieczenia, gdy pierwszy ze składników ulegnie ujawnieniu.
Konieczności stworzenia przez dostawców usług płatniczych procedur monitorowania
transakcji i wychwytywania transakcji oszukańczych.
Konieczności edukowania użytkowników w kwestii procedur pozwalających na bezpieczne
korzystanie z płatności mobilnych.

Rekomendacje znajdują się obecnie na etapie publicznych konsultacji. Jeśli przyjmą one ostateczny
kształt, nadzorcy rynków finansowych w poszczególnych krajach UE zostaną zobowiązani do
egzekwowania realizacji przyjętych zasad przez dostawców mobilnych usług płatniczych.
Przewidywany czas wejścia w życie postanowień to 2017 rok.
Wymogi podniesienia poziomu bezpieczeństwa transakcji mogą wpłynąć na zmianę przebiegu
procesu płatności w przypadku niekartowych schematów płatności bezgotówkowych. Wprawdzie
przewiduje się możliwość stosowania uproszczonych form w przypadku transakcji niskokwotowych,
ale dla pozostałych sytuacji może oznaczać to skomplikowanie procesu inicjacji płatności100.
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http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/transgranicz_istyt_kredyt.
html
99

Recommendations for the security of mobile payments, European Central Bank, listopad 2013,
http://www.ecb.europa.eu/paym/cons/pdf/131120/recommendationsforthesecurityofmobilepaymentsdraftpc
201311en.pdf
100
W zależności od tego, czy sam fakt posługiwania się urządzeniem mobilnym zostanie uznany za jeden z
poziomów zabezpieczeń, czy też wymagane będzie inne rozwiązanie.
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Realizacja zaleceń będzie stanowić wyzwanie dla operatorów schematów wymagające wyważenia
ryzyk i wymogu łatwości użycia przez płatnika.
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Podsumowanie i rekomendacje
Przegląd niekartowych schematów płatności bezgotówkowych funkcjonujących w Polsce pokazuje, że
na rynku konkuruje szereg rozwiązań o zróżnicowanych cechach i konstrukcjach. Główna linia
podziału przebiega pomiędzy schematami uniwersalnymi, które umożliwiają dokonywanie transakcji
zarówno w fizycznych punktach handlowo-usługowych, jak i w środowisku elektronicznym, a
schematami wyspecjalizowanymi, które koncentrują się na wybranych niszach.
Porównując schematy niekartowe do tych bazujących na fizycznych kartach płatniczych, dostrzec
można trzy kategorie rozwiązań:





Schematy konkurencyjne wobec schematów kartowych, odtwarzające większość ich
funkcjonalności z użyciem innego źródła pieniądza. W tej kategorii mieszczą się IKO i PeoPay.
Schematy bazujące na kartach płatniczych, przenoszące fizyczną kartę płatniczą w nowy
mobilny kontekst. W tej kategorii mieszczą się schematy korzystające z kart umieszczanych w
urządzeniach mobilnych i wykorzystujące technologię zbliżeniową NFC – Orange Cash i TMobile MyWallet.
Schematy obsługujące wycinek rynku i nie podejmujące bezpośredniej konkurencji ze
schematami kartowymi. W ich przypadku karta płatnicza bywa wykorzystywana jako główne
lub dodatkowe źródło pieniądza. Do tej kategorii zaliczyć można wyspecjalizowane schematy
takie jak mPay, SkyCash, moBilet.

Schematy wyspecjalizowane, koncentrujące się na płatnościach zdalnych związanych z rynkowymi
niszami (zwłaszcza sprzedażą biletów itp.) mają za sobą dłuższą historię działania i przeszły znaczącą
ewolucję pod względem funkcjonalności i wykorzystywanych źródeł pieniądza. Z początku ich
fundamentem był przedpłacony rachunek, lecz obecnie zastępowany on jest coraz częściej przez
karty płatnicze zapisywane w cyfrowym portfelu opartym na schemacie MasterCard Mobile.
Schematy tego typu nie osiągnęły znaczącej skali działania w porównaniu ze schematami kartowymi.
Jest to wynikiem zarówno strategii koncentracji na rynkowych niszach, jak i znaczącego natężenia
konkurencji pomiędzy kilkoma podmiotami o stosunkowo nielicznych akceptantów. Można postawić
tezę, że warunkiem przetrwania i rozwoju tego rodzaju schematów jest albo znacząca zmiana w
otoczeniu zwiększająca transakcyjność dotychczasowych klientów (np. wymuszenie przez samorządy
regulowania opłat parkingowych wyłącznie bezgotówkowo) albo poszukiwanie kolejnych nisz
umożliwiających wzrost (obsługa kin, przewoźników kolejowych itp.).
Pozostałe typy schematów to rozwiązania o bardzo krótkiej historii działania, nieprzekraczającej
jednego roku. Znacząco utrudnia to ich ocenę oraz określenie perspektyw rozwoju.
Mobilne portfele NFC bazujące na zdematerializowanych kartach płatniczych umieszczanych na
kartach SIM odnotowują stały wzrost liczby użytkowników, lecz nie stały się dotąd powszechnie
wykorzystywaną alternatywą wobec fizycznych kart płatniczych. Czynnikami hamującymi rozwój
schematów może być ich niewielki zasięg (dwóch operatorów, kilka banków-wydawców) oraz
stosunkowo skomplikowana procedura wydania instrumentu płatniczego. Czynnikami wspierającymi
rozwój są natomiast szeroka sieć akceptacji płatności zbliżeniowych i naturalny cykl wymiany
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technologii, który powoduje, że liczba abonentów zaopatrzonych w odpowiednie telefony i gotowych
do użycia tego instrumentu będzie stale rosła.
Uniwersalne schematy płatności niekartowych oparte na rachunkach bankowych znajdują się w fazie
krystalizowania się modelu działania. W obecnym kształcie stanowią one atrakcyjną cenowo dla
akceptantów alternatywę wobec płatności kartowych. Wzrost sieci akceptacji w fizycznych punktach
handlowych jest stosunkowo szybki. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w opracowaniu sieć
akceptacji IKO odpowiada ok. 19 proc. sieci akceptacji kart płatniczych, a PeoPay – ok. 5-6 proc.
Najważniejszym wyzwaniem dla konkurujących z kartami płatniczymi schematów jest osiągnięcie
odpowiedniej skali działania, która pozwoli wykorzystać efekty sieci i skali, a w konsekwencji osiągnąć
próg opłacalności. Na wyzwanie to nakłada się bliska perspektywa obniżki opłat interchange, co
sprawi, że schematy niekartowe będą zmuszone do zrewidowania swojej polityki cenowej. W
międzyczasie IKO przekształci się w system zbliżony do czterostronnego schematu kartowego, co
może doprowadzić do rynkowej dominacji tego schematu i, być może, konsolidacji rynku lub
eliminacji niektórych konkurencyjnych przedsięwzięć.
Niezwykle płynna sytuacja na rynku uniwersalnych schematów niekartowych powoduje, że ocena
nowych zjawisk nie może być jednoznaczna. W opracowaniu wskazano na zalety schematów w
stosunku do ugruntowanych systemów opartych na kartach płatniczych – m.in. niższe koszty
akceptacji, wprowadzanie modelu mPOS mającego potencjał wzmocnienia znaczenia rozliczeń
bezgotówkowych wśród mniejszych podmiotów gospodarczych, tworzenie nowych schematów
transakcji bezgotówkowych (czeki IKO) czy umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych u
akceptantów dotąd korzystających wyłącznie z gotówki (sieć „Biedronka” i schemat iKasa oraz
PeoPay). Wśród wad istotne znaczenie może mieć bardziej skomplikowany (niż w przypadku kart)
schemat przebiegu transakcji, wyłącznie krajowy zasięg schematów, uzależnienie od łączności
internetowej w urządzeniu mobilnym oraz konieczność ponoszenia jej kosztu przez płatnika.
Schematy niekartowe mogą jednak szybko ewoluować, np. zmieniając schemat przebiegu transakcji, i
eliminować wady „wieku dziecięcego”.
Z uwagi na fakt, że raport dotyczył fenomenu in statu nascendi, rekomenduje się ponowny przegląd
schematów płatności niekartowych działających na polskim rynku w ciągu najbliższych dwóch lat.
Pozwoli to precyzyjniej zdefiniować miejsce schematów w obrocie bezgotówkowym i zyskać
pełniejszy obraz zjawiska.
Niezwykle pomocne w analizowaniu kierunków rozwoju schematów niekartowych mogłoby również
być cykliczne gromadzenie informacji o podmiotach działających na rynku, w tym ich sieci
akceptacji, liczbie aktywnych użytkowników i wartości dokonywanych transakcji, podobnie jak czyni
się to w przypadku schematów kartowych.

101

Spis ilustracji
Rysunek 1. Liczba użytkowników schematu IKO (w tysiącach). ............................................................ 28
Rysunek 2. Udział poszczególnych typów transakcji IKO w okresie marzec-wrzesień 2013 r. ............. 29
Rysunek 3. Liczba użytkowników schematu PeoPay (w tysiącach). ...................................................... 35
Rysunek 4. Model biznesowy schematu PeoPay................................................................................... 42
Rysunek 5. Struktura sprzedaży w systemie mPay w okresie II poł. 2008 – 2010. ............................... 51
Rysunek 6. Model biznesowy schematu mPay...................................................................................... 55
Rysunek 7. Proces dostarczenia instrumentu płatniczego w wielostronnym modelu mobilnego
portfela NFC. ......................................................................................................................................... 65
Rysunek 8. Model biznesowy czterostronnego systemu kart płatniczych z uwzględnieniem procesu
umieszczenia karty w urządzeniu mobilnym (w modelu SIM-centric). ................................................. 67
Rysunek 9. Liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartowe na koniec
kolejnych kwartałów od I kwartału 2011 r. (w tysiącach) ..................................................................... 95
Rysunek 10. Udział terminali POS przystosowanych do akceptacji kart zbliżeniowych w ogólnej licznie
urządzeń na koniec kolejnych kwartałów od I kwartału 2011 r. (wg danych szacunkowych NBP). ..... 96
Rysunek 11. Liczba użytkowników systemu PayPal w Polsce. .............................................................. 97

Spis tabel
Tabela 1. Podział bezgotówkowych instrumentów płatniczych ze względu na fizyczną formę
instrumentu. .......................................................................................................................................... 10
Tabela 2. Podział bezgotówkowych instrumentów płatniczych ze względu na różnicę czasową
pomiędzy pokryciem płatności przez płatnika a otrzymaniem środków przez beneficjenta. .............. 13
Tabela 3. Podział technologii stosowanych do inicjowania transakcji płatniczej w bezgotówkowych
płatnościach zdalnych i lokalnych. ........................................................................................................ 17
Tabela 4. Mapa ważniejszych schematów bezgotówkowych płatności niekartowych działających w
Polsce..................................................................................................................................................... 25
Tabela 5. Wybrane elementy ekosystemu płatności NFC. .................................................................... 58
Tabela 6. Porównanie zakresu funkcjonalności IKO i PeoPay. .............................................................. 80
Tabela 7. Porównanie sieci akceptacji IKO i PeoPay. ............................................................................ 81
Tabela 8. Porównanie liczby użytkowników IKO i PeoPay. ................................................................... 82
Tabela 9. Zabezpieczenia instrumentu płatniczego w IKO i PeoPay. .................................................... 84
Tabela 10. Porównanie głównych cech schematów Orange Cash i T-Mobile MyWallet. ..................... 88
Tabela 11. Porównanie wyspecjalizowanych schematów bezgotówkowych płatności niekartowych
koncentrujących się na transakcjach zdalnych...................................................................................... 91

102

Bibliografia
1. 100 tysięcy transakcji IKO i promocje empik.com i smyk.com, 13.08.2013,
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/100-tysiecy-transakcji-iko-ipromocje-w-empikcom-i-smykcom/
2. 20 tysięcy klientów korzysta z płatności mobilnych IKO, 25.04.2013, http://prnews.pl/pkobank-polski/20-tysiecy-klientow-korzysta-z-platnosci-mobilnych-iko-6546669.html
3. A Glossary of Terms Used in Payments and Settlement Systems, Bank for International
Settlements, 2003
4. Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy, Urząd
Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 24.06.2013
5. Bolanowski W., IKO – siódmy miesiąc w akcji, 7.10.2013,
http://bankowymokiem.pl/blog/entry/iko-siodmy-miesiac-w-akcji
6. Business Models for NFC Payments, Mobey Forum, October 2011,
http://mobeyforum.org/content/download/30259/330330/file/Mobey%20Forum%20White
%20Paper%20Business%20models%20for%20NFC%20payments.pdf
7. Clark M., Turkcell adds transit card to mobile wallet, 17.4.2013,
http://www.nfcworld.com/2013/04/17/323567/turkcell-adds-transit-card-to-mobile-wallet/
8. DBS offers global P2P payments via Visa, Finextra.com, 28.06.2013,
http://www.finextra.com/news/announcement.aspx?pressreleaseid=50526
9. Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa
2009
10. IKO vs. PeoPay, czyli walka o nowy standard płatności mobilnych w Polsce, 29.10.2013,
http://prnews.pl/raporty/iko-vs-peopay-czyli-walka-o-nowy-standard-patnosci-mobilnych-wpolsce-2974785
11. IKO ma 2 miesiące i 30 tysięcy użytkowników, 10.05.2013,
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/produktowe/iko-ma-2-miesiace-i-30-tysiecyuzytkownikow/
12. Janowicz R., Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach – charakterystyka, główne funkcje i
zastosowania, „Bank i Kredyt” nr 1/2005, NBP
13. Galpin E., Will There Be Another M-Pesa?, Searching Finance, Cambridge 2011
14. Host-based Card Emulation, 20.11.2013,
http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html
15. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2013 r., NBP, listopad 2013
16. Jurczak T., Płatności mobilne w Biedronce, 26.11.2013,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/748348,platnosci-mobilne-wbiedronce-chwyt-marketingowy-czy-jednak-cos-wiecej.html
17. Karta Kibica Legia Warszawa w Twoim smartfonie w sieci T-Mobile, 21.10.2013,
http://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe//karta_kibica_legia_warszawa_w_twoim_smartofnie_w_sieci_tmobile/aid/4003163dc735c64a8142d260e6a5c958/tagid/14aca044ebc615ab808762d2fdff9
0eb
18. Kaszubski R., Obzejta Ł., Karty płatnicze w Polsce, Lex, Warszawa 2012
19. Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP 2013
103

20. Maciejewski K., Polasik M., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Materiały i
Studia”, nr 241, NBP, Warszawa 2009
21. Mobile payments will surpass $235 Billion in 2013 (Gartner); NFC still disappointingly small,
despite the hype, 6.6.2013, http://mobithinking.com/blog/nfc2013
22. Mroczkowski C., Dwa nurty płatności mobilnych, „Polskie karty 2013”, Medien Service
23. Orange Cash w Lumii 920, 6.09.2013,
http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/entry/orange-cash-w-lumii/
24. PeoPay jako pierwszy bankowy system płatności mobilnych jest już dostępny w sklepach
Biedronka, komunikat prasowy Banku Pekao SA, 21.10.2013
25. PKO BP: 90 tysięcy użytkowników i transakcja co minutę, 27.11.2013, http://prnews.pl/pkobank-polski/pko-bp-90-tysiecy-uzytkownikow-i-transakcja-iko-co-minute-6548157
26. Płatności mobilne, dodatek „Dziennika Gazety Prawnej” z 22.10.2013
27. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2013-30
czerwca 2013, Grupa Kapitałowa One-2-One S.A., http://www.one-2-one.pl/wpcontent/uploads/2013/08/gk-121-spr-fin-msr-2013h1.pdf
28. Raport PRNews.pl: Najwięcej ROR-ów przybyło w Grupie Aliora, Getinie i Pocztowym,
10.9.2013, http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-najwiecej-ror-ow-przybyo-w-grupiealiora-getinie-i-pocztowym-2933558.html
29. Recommendations for the security of mobile payments, European Central Bank, listopad
2013,
http://www.ecb.europa.eu/paym/cons/pdf/131120/recommendationsforthesecurityofmobil
epaymentsdraftpc201311en.pdf
30. Rogers E.M., Diffusion of innovations, Free Press, New York 1995
31. Rośnie Orange Cash, 12.04.2013, http://blog.orange.pl/wojciechjabczynski/entry/rosnieorange-cash/
32. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), NBP, ZBP,
Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, 2009
33. Szczegółowe warunki obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w kanale mobilnym
w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A., http://www.pkobp.pl/iko-platnoscimobilne/szczegolowe-warunki-oraz-regulaminy/
34. The Mobile Payments and NFC Landscape: A US Perspective, Smart Card Alliance, September
2011
35. Transakcja IKO co dwie minuty, 9.10.2013, http://prnews.pl/pko-bank-polski/transakcja-ikoco-dwie-minuty-6547875.html
36. Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami z dnia 24 sierpnia 2001
r. (Dz. U. Nr 123 z 2001 r., poz. 1351 z późniejszymi zmianami)
37. Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199 z 2011 r., poz. 1135 z
późniejszymi zmianami).
38. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz. U. 2013, poz.
1271
39. Visa makes instant person-to-person payments possible anywhere in Europe, Visa Europe,
17.04.2013, http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2013/person-toperson-payments.aspx

104

40. VocaLink unveils Zapp m-payments service for banks and retailers,
http://www.finextra.com/News/FullStory.aspx?newsitemid=24949

105

