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Bardzo Ci dziękuję za pobranie raportu! 

To już jego trzecia edycja, ale w tym roku zaszło wiele zmian.  
Po pierwsze, zmienia się tytuł raportu - już nie “Marketing mobilny  
w Polsce”, a “POLSKA.JEST.MOBI”. Zmiana wynika z chęci szerszego 
spojrzenia na potencjał polskiego rynku w więcej niż jednym obszarze.  
I tak przyglądamy się dziś bankowości mobilnej, płatnościom 
mobilnym, m-commerce, reklamie mobilnej i operatorom telefonii 
komórkowej. Poza tym, raport ten zostanie wydany również w języku 
angielskim i jego zadaniem będzie popularyzować nasz kraj jako 
równorzędnego partnera względem innych krajów europejskich  
w rozmowach na temat mobilności społeczeństw. 

Raport składa się z trzech rozdziałów: 
A. Aktualne dane o smartfonizacji w Polsce. Tradycyjnie ten rozdział 
został przygotowany we współpracy z TNS Polska. W tym roku 
zmieniamy metodę badawczą, poszerzamy poruszane zagadnienia, 
podejmujemy również nowy temat “Connected life”. Sprawdzamy, jak 
Polacy “przełączają” się pomiędzy urządzeniami, jak zaawansowani są 
w tematach takich jak np. technologie ubieralne, inteligentne domy, 
inteligentne samochody, monitorowanie siebie, czy ekonomia dzielenia 
się… 

B. Przegląd 10. topowych polskich firm, które moim zdaniem 
wyróżniają się w świecie rozwiązań mobilnych i których wyniki i 
najważniejsze dokonania warto pokazywać szerszej publiczności.  

C. Obraz rynku w Polsce na podstawie przeglądu danych i opinii 
ekspertów ze świata bankowości, płatności, m-commerce, reklamy 
mobilnej, operatorów telefonii komórkowej. Na tej podstawie 
wyłapaliśmy trendy obecne i rozwijające się na naszym rynku. 

Rozdziały dotyczące podsumowań ubiegłego roku, które były w 
poprzednich edycjach raportu i których nie ma w tej edycji, 
opublikowałam w styczniu br. w serwisie Slideshare.net (zobacz: 
“Podsumowanie roku 2014 w Polsce”, “2014 year in review”  
i “The best of mobile marketing 2014”). 

W tym miejscu chciałabym bardzo gorąco podziękować kilku osobom, 
które pomogły mi w opracowaniu tego raportu: 
• Karolinie Flaht-Soroka, Oskarowi Żyndul i Andrzejowi Olękiewiczowi 

z TNS Polska za udostępnienie danych i wsparcie w ich opracowaniu, 
• Patrycji Walencik z mobee dick za pomoc w zbieraniu danych i 

wypowiedzi do rozdziału trzeciego, 
• Bartkowi Starakowi z mobee dick za przygotowanie cudownej 

oprawy graficznej niniejszej publikacji! 

Drogi Czytelniku, zapraszam do czytania, przeglądania i gromadzenia 
inspiracji. Mam nadzieję, że dzięki temu za rok będziemy jeszcze 
bardziej mobi! :-)

http://www.slideshare.net/mmikowska/mobile-podsumowanie-roku-2014-w-polsce
http://www.slideshare.net/mmikowska/2014-year-in-review-mobile
http://www.slideshare.net/mmikowska/the-best-of-mobile-marketing-2014
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SMARTFONIZACJA 
W POLSCE 2015
Rozdział przygotowany we współpracy z TNS Polska.
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Wprowadzenie do rozdziału

Jak na przełomie lat zmienia się korzystanie ze 
smartfonów? 

W poprzednich dwóch edycjach raportów podawaliśmy dane 
dotyczące liczby osób, które korzystają z aplikacji mobilnych, 
w tym komunikatorów mobilnych, skanują QR kody, korzystają 
z internetu w telefonie, itp. Były to dane deklaratywne i dziś 
już ich nie chcemy aktualizować. Zamiast danych 
deklaratywnych, mamy już pasywny pomiar z urządzeń 
mobilnych Polaków. Korzystając z autorskiego narzędzia TNS 
Polska, mobiSTAT, mamy dostęp do strumienia danych w 
czasie rzeczywistym, który potrafimy agregować i na jego 
podstawie możemy wnioskować, do czego i jak długo Polacy 
faktycznie wykorzystują swoje smartfony. 

Nowe narzędzie badawcze: mobiSTAT 

mobiSTAT to unikalne narzędzie do pasywnego pomiaru 
korzystania ze smartfonów, komputerów, tabletów, a w 
przyszłości wszystkich innych urządzeń posiadających system 
operacyjny (smart TV, smart watche i inne wearables). 

Aplikacja mobiSTAT rejestruje całą aktywność użytkownika 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu nie musimy 
polegać na zawodnej pamięci i deklaracjach użytkowników – 
zbieramy informacje o faktycznym czasie korzystania, 
używanych usługach (SMS, rozmowy) i aplikacjach, odwiedza-
nych stronach internetowych oraz ilości przesyłanych danych.

Rekrutacja uczestników panelu mobiSTAT w swej zasadniczej 
części rozpoczęła się w styczniu br. i do końca roku jego 
wielkość ma osiągnąć około 1000 osób. Póki co do większości 
analiz tak duże próby nie są niezbędne.  

W dotychczasowych projektach najczęściej stosowano 
podejście „etnograficzne” - analizowane były zachowania 
pojedynczych osób, które obserwowane były przez dłuższy 
czas (od 2 tygodni do kilku miesięcy). Te specjalnie wybrane 
osoby traktowane są jako „typowi przedstawiciele” określonej 
grupy użytkowników (zwykle dobiera się 2-4 osoby jako 
reprezentantów danego typu osób, segmentu 
konsumenckiego lub profilu demograficznego). Są też 
oczywiście projekty na większą skalę, jak np. duże badanie 
segmentacyjne z obszaru e-commerce, obejmujące kilkuset 
użytkowników. 

Na potrzeby niniejszego raportu TNS Polska udostępnił 
zagregowane dane, pochodzące z obserwacji około 200 osób 
w ramach panelu mobiSTAT (osoby korzystające codziennie z 
internetu, dostęp przynajmniej na dwóch urządzeniach, z 
czego jedno to smartfon z systemem Android; 18-45 lat), 
pomiary z marca i kwietnia 2015 r. Prezentowane są również 
dane, pochodzące z badań na reprezentatywnych próbach 
ogólnopolskich – te można wprost uogólniać na populację 
Polaków (osoby powyżej 15 lat). Przy każdym wykresie 
znajduje się odpowiednia adnotacja na temat źródła danych.  
W razie pytań polecamy bezpośredni kontakt z TNS Polska: 
Karolina.Flaht-Soroka@tnsglobal.com i Oskar.Zyndul@tnsglobal.com.

mailto:karolina.Flaht-Soroka@tnsglobal.com?subject=
mailto:oskar.zyndul@tnsglobal.com?subject=
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PENETRACJA 
SMARTFONÓW W POLSCE. 
CZYNNOŚCI  
NA SMARTFONACH.
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Penetracja smartfonów w Polsce: 58%

Szacunki podane w ubiegłorocznym raporcie były odrobinę 
zbyt optymistyczne. Dynamika wzrostu zwolniła i wynosi 
obecnie około 3-4% w skali półrocza. Prognozowane 60% 
osiągniemy więc w drugiej połowie 2015 roku, a nie na jego 
początku. W miesiącu publikacji raportu smartfonizacja w 
Polsce wynosi 58%. Ta wartość jest równoznaczna z tym, że 
dzisiaj w kieszeniach Polaków w wieku 15+ znajduje się niemal 
19 milionów smartfonów. 

Deklaracje Polaków odnośnie typu posiadanego telefonu są 
już zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualna różnica 
pomiędzy tymi danymi oscyluje na poziomie typowego błędu 
statystycznego (4 p.p.) i nie ma wpływu na wnioskowanie. 
Wiedza o tym, czym są smartfony, została upowszechniona. 
Oczywiście nie jest to równoznaczne, że ich posiadacze są 
świadomi ich wszystkich możliwości, ani tym bardziej, że z nich 
korzystają.  

Penetracja tabletów w Polsce: 21% 

Wśród ogółu Polaków 15+ (a więc uwzględniając także osoby 
po 60. roku życia) odsetek tabletów wynosi 21%. 

Jeśli zawęzimy wiek Polaków do 15-59 lat, to penetracja 
tabletów w tak zdefiniowanej grupie wynosi w maju 2015 roku 
26%.

58% x 32,7 mln (Polacy, 15+) = ok. 18,96 mln smartfonów

Penetracja smartfonów w Polsce (ogółem). Źródła: Badania własne TNS Polska. Maj 2015. 
Mobile Life 2012, N=502; Mobile Life 2013, N=915, Omnibus – badanie cykliczne realizowane dwa razy w miesiącu na N=1000, Connected Life 2014, N=979; podstawa Polacy
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Penetracja smartfonów w Polsce 
w podziale na grupy wiekowe i płcie

Wyposażenie w smartfony niezmiennie jest bardzo silnie 
związane z wiekiem użytkownika. Wykres po prawej, 
prezentujący szczegółowe dane dokładnie to obrazuje. 

Przy ogólnej penetracji smartfonów w Polsce wynoszącej w 
maju 2015 roku 58%, smartfony posiadało 61% kobiet i 55% 
mężczyzn.  

W poszczególnych grupach wiekowych nie ma istotnych różnic 
w podziale na płcie – w każdej grupie wiekowej występuje 
niewielka przewaga kobiet nad mężczyznami. 

Różnica pomiędzy wyposażeniem w smartfony kobiet i 
mężczyzn balansuje na skraju istotności statystycznej. O ile 
wśród internautów, to mężczyźni częściej są wyposażeni w 
smartfona, o tyle wśród  ogółu Polaków (internautów i nie 
internautów) nieco większy udział smartfonów obserwujemy 
wśród kobiet. Taka tendencja może świadczyć o tym, że 
większy udział smartfonów wśród kobiet zawdzięczamy 
nie-internautkom. Posiadają smartfona, korzystają z jego 
różnych funkcjonalności np. aparatu, notatek, gier, ale nie z 
internetu. Być może łączą się z internetem nieświadomie, 
podczas użytkowania aplikacji mobilnych, lecz nie wiążą tego 
faktu z aktem korzystania z internetu. Jest to niezwykle 
ciekawe i zdecydowanie wymagające pogłębienia zjawisko. 
Będziemy mu się przyglądać w kolejnych badaniach.
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Penetracja smartfonów w podziale na wiek. Maj 2015. Źródła: Badania własne TNS Polska. 
Omnibus – badanie cykliczne realizowane dwa razy w miesiącu na N=1000, Connected Life 2014, N=979; podstawa Polacy
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Podział mobilnych systemów 
operacyjnych w Polsce

12% posiadaczy smartonów nie wie, na jakim systemie 
operacyjnym pracuje ich telefon. W związku z tym, nie można 
precyzyjnie oszacować, jaki jest dokładny udział wszystkich 
mobilnych systemów operacyjnych na polskim rynku. 

Dane, które podajemy obok należy traktować jako szacunki, 
których dokładność może się wahać o +/-5 p.p. 

Niekwestionowanym liderem polskiego rynku jest system 
operacyjny Android - szacunkowo 65% polskich smartfonów 
jest w niego wyposażonych. Drugie miejsce należy do 
Windows Phone, systemu, który jest nadal niedoceniany w 
planach biznesowych i marketingowych przedsiębiorstw. Aż 
16% posiadaczy smartfonów ma go w swoich kieszeniach. 
Mamy nadzieję, że niniejszy raport przyczyni się do uznania go 
za równorzędnego gracza względem systemu iOS.

12%
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4%

16%

65%

Android Windows Phone iOS Inne Nie wiem

Podział mobilnych OS. Źródła: Badania własne TNS Polska. 
Omnibus – badanie cykliczne realizowane dwa razy w miesiącu na N=1000, Connected Life 2014, N=979; podstawa Polacy.
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Ile godzin dziennie spędzamy 
na smartfonie?

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: użytkownicy telefonów z systemem Android.

Liczba godzin, którą dziennie spędzamy ze smartfonem

Dzień tygodnia Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd

Kobiety 2,4 2,5 2,4 2,7 2,6 2,4 2,3

Mężczyżni 2,6 2,9 3,0 3,0 2,9 2,4 2,4

Ogółem 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,4 2,4
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Mężczyzna Kobieta

Przeciętnie korzystanie ze smartfona zajmuje jego 
użytkownikom niecałe trzy godziny. Kobiety poświęcają mu 
mniej czasu niż mężczyźni. Mężczyźni mobilnie spędzają około 
2,75 godziny dziennie, a kobiety w tygodniu - średnio 2,5 
godziny dziennie.  

Choć różnice pomiędzy kobiecym i męskim czasem 
korzystania ze smartfona są niewielkie i w większości dni 
tygodnia nie przekraczają 30 minut, to warto zwrócić uwagę, 
że czas ten bardzo wyrównuje się w weekend. Zarówno u 
kobiet, jak i mężczyzn intensywność korzystania ze smartfona 
spada w weekendy.  

O ile kobiety minimalnie zmniejszają czas korzystania ze 
smartfona w weekend, o tyle wśród mężczyzn czas korzystania 
zmniejsza się znacznie. Taką dysproporcję pomiędzy 
mężczyznami i kobietami w czasie spędzanym na korzystaniu 
ze smartfonów obserwowaliśmy już w 2011 roku, kiedy to po 
raz pierwszy pytaliśmy o tę aktywność (wtedy jeszcze 
odpowiedzi były deklaratywnie, dziś dane są już zebrane 
pasywnie). 
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Mężczyzna Kobieta
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Jak w ciągu doby wygląda korzystanie ze smartfona?

Wykres prezentuje całkowity czas spędzany na smartfonie 
(niezależnie od wykonywanych na nim czynności) w ciągu 
przeciętnej doby (niezależnie, czy jest to dzień powszedni czy 
weekend). 

Smartfony faktycznie towarzyszą swoim użytkownikom przez 
całą dobę. Najmniej czasu poświęca się im między godziną 2  
a 5 w nocy. Nie oznacza to, że wszyscy użytkownicy przez całą 
noc są podłączeni do smartfona. Przeciętna ilość czasu 
pokazuje nam uśrednioną wartość dla ogółu, co oznacza, że 
dla części użytkowników mogła być ona znacznie niższa a dla 
innych wyższa.     

Jeśli przyjmiemy pewne założenia, kiedy rozpoczyna się  
i kończy pracę, to możemy stwierdzić, że główny wzrost 
czasu poświęconego na mobile następuje zaraz po 
przyjściu do pracy oraz po jej zakończeniu w godzinach 
19-20. Im bliżej końca pracy, tym wyższy poziom czasu 
spędzany na mobile. Dzieje się tak zarówno w przypadku 
mężczyzn, jak i kobiet.

Czas aktywności w minutach na godzinę - przeciętna doba

Godzina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kobiety 4,0 3,7 2,6 1,5 1,6 2,0 3,9 4,7 6,6 6,4 7,4 8,4 7,4 7,4 7,8 8,3 8,3 8,9 8,4 8,9 9,4 7,9 8,9 7,6

Mężczyżni 4,2 3,8 1,9 1,4 1,2 1,5 3,0 5,3 6,4 7,2 9,8 9,1 9,3 9,4 9,6 9,4 10,7 11,0 11,6 12,7 11,8 12,3 9,2 5,9

Ogółem 4,1 3,8 2,3 1,5 1,4 1,7 3,4 5,0 6,5 6,8 8,7 8,8 8,4 8,4 8,7 9,7 9,5 10,0 10,1 10,9 10,7 10,2 9,1 6,7

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: użytkownicy telefonów z systemem Android.

Godzina
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Czym różni się dzień powszedni od weekendu?

Mobile nigdy nie zasypia – przez całą dobę wykazujemy 
aktywność.  

W ciągu dnia roboczego spędzamy z urządzeniem mobilnym 
prawie 3 godziny dziennie (02:49:40).  

Najdłuższe chwile z telefonem spędzamy wieczorem (szczyt 
jest w godzinach 19-20, gdzie łączny czas korzystania ze 
smartfona wynosi ponad 11 minut na godzinę), aczkolwiek 
telefon wiernie nam towarzyszy przez cały dzień – czas w 
ciągu dnia utrzymuje się na wyrównanym poziomie. 
Zauważalny wzrost intensywności widać również w godzinach 
porannych - ponad 7 minut po przebudzeniu  
i/lub przy śniadaniu - to sporo, jak na tę porę dnia. 

Inaczej jest w weekendy – z telefonem spędzamy odrobinę 
mniej czasu, tj. 2,5 godziny dziennie.  

Najdłużej telefon trzymamy w rękach o godzinie 10, 15, 
między 19 i 20 w dzień powszedni oraz o 11, między 17 i 
19, między 21 i 22 w weekend.

Czas aktywności w minutach na godzinę - dzień powszedni vs. weekend

Godzina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Powszedni 3,5 2,9 2,1 1,4 1,3 1,9 3,8 5,5 7,4 7,1 8,8 8,5 8,3 8,5 8,9 10,0 9,9 10,2 10,3 11,3 11,4 10,6 9,0 6,8

Weekend 4,3 3,3 2,6 1,6 1,3 1,2 2,3 3,9 4,2 6,1 8,1 9,3 8,3 8,3 7,7 8,5 7,5 9,6 9,2 10,1 8,9 9,6 9,5 5,5
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Powszedni Weekend

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: użytkownicy telefonów z systemem Android.

Godzina
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Ile czasu w tygodniu korzystamy 
z internetu na smartfonie?

Czas aktywności wg typu połączenia z siecią (w godzinach na dzień tygodnia)

Dzień tygodnia Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd

WI-FI 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2

MOBILE 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7

NIEPOŁĄCZONY 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6

0
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Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd

Wi-Fi MOBILE NIEPOŁĄCZONY

Potwierdza się, jak bardzo wzrosła świadomość korzystania ze 
smartfona jako “mniejszego komputera”, który można 
wykorzystywać nie tylko do typowych czynności (wykonywanie 
i odbieranie połączeń, SMS/ MMS, robienie zdjęć). 

Korzystając ze smartfona najczęściej wykorzystujemy go do 
zadań wymagających połączenia z internetem. Dziennie 
korzystamy z internetu około 2 godziny. 

Niezależnie od dnia tygodnia, preferujemy korzystanie z sieci 
w Wi-Fi – każdego dnia najwięcej czasu spędzamy łącząc się z 
internetem właśnie w ten sposób.  

Aktywności niewymagające połączenia z internetem zajmują 
nam na smartfonie około 45 minut dziennie. 

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: użytkownicy telefonów z systemem Android.

1
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Ile czasu dziennie korzystamy z internetu na smartfonie?

Korzystając ze smartfona najczęściej wykorzystujemy go do 
zadań wymagających połączenia z internetem - taki stan 
rzeczy do tej pory wnioskowaliśmy wyłącznie na podstawie 
wyników amerykańskich badań, dziś możemy potwierdzić, że 
Polacy dokładnie tak samo korzystają ze swoich smartfonów. 

Niezależnie od pory dnia, preferujemy korzystanie z sieci w 
Wi-Fi – o każdej godzinie najwięcej czasu spędzamy łącząc się 
z internetem właśnie w ten sposób (ponad 68 minut dziennie). 
Najintensywniej korzystamy z Wi-Fi w godzinach wieczornych 
(zapewne przebywając w domu), od 19 do 23. 

Aktywności niewymagające połączenia z internetem zajmują 
nam na smartfonie nie więcej niż 45 minut dziennie. 

Czas aktywności wg typu połączenia z siecią (w minutach na godzinę; przeciętna doba)

Godzina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

WIFI 3,1 2,3 1,6 1,3 0,8 0,6 0,9 1,4 2,1 2,4 2,9 3,1 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 3,5 3,8 4,2 4,5 4,7 4,6 4,1

MOBILE 2,2 1,4 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,6 2,1 2,4 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,3 2,8

NIEPOŁ. 1,0 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 1,1 1,6 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,4 2,1 1,7

0

2

3

5

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Wi-Fi MOBILE NIEPOŁĄCZONY

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: użytkownicy telefonów z systemem Android.
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Strony vs. aplikacje mobilne? Oto 21 dni z marca 2015 roku z życia 2 użytkowników.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

93%72%86%79%39%80%53%99%77%94%58%77%82%58%96%96%71%43%77%57%80%

WWW Uruchomienie aplikacji

Przykładowy użytkownik: Andrzej z Warszawy, 40 lat

Przykładowy użytkownik: Janek z Poznania, 16 lat

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

36%
97%90%72%93%39%39%

24%88%70%83%67%54%37%32%25%16%24%17%35%18%

Średnia WWW Aplikacje

40 LAT 86% 11%

16 LAT 57% 39%

Z danych pasywnych można korzystać nie tylko w zagregowanej formie. Dostarczają one wielu inspirujących 
informacji, także gdy analizujemy zachowania pojedynczych osób (podejście etnograficzne).  

Prezentujemy przykład dwóch osób w różnym wieku i sposób, w jaki wykorzystują swój telefon. O ile są takie 
dni, w których udział korzystania ze stron i aplikacji mobilnych jest bardzo zbliżony, o tyle część dni 
diametralnie się od siebie różni. To pokazuje, że wnioskowanie na temat zachowań użytkowników urządzeń 
mobilnych powinno odbywać się dopiero po dłuższym okresie zbierania danych i obserwacji. Dopiero wtedy 
uzyskujemy faktyczny obraz zachowań. Wnioskowanie na podstawie krótkich odcinków czasu niesie za sobą 
ogromne ryzyko błędu związanego z niestandardowością zachowań w danym czasie.

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: 2 użytkowników telefonów z systemem Android.
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Czas trwania „zdarzeń” w minutach

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Średnia WSZYSTKIE WWW APLIKACJE

40 LAT   64 min/dzień 86% 11%

16 LAT 126 min/dzień 57% 39%

Podobne zróżnicowania obserwujemy dla czasu trwania różnych zdarzeń. Choć z reguły to 
przedstawiciel młodszego pokolenia spędza więcej czasu na korzystaniu z aplikacji, to w trakcie 
20. dni pomiaru widzimy takie dni, które mogłyby nasuwać zupełnie inny wniosek. Ponownie 
pokazuje to, że dane należy analizować w perspektywie długoterminowej.  

Zaprezentowane na tym i poprzednim slajdzie dane dotyczą tylko 2 osób. Nie należy na ich 
podstawie wnioskować dla ogółu. Brakujące do 100% odsetki dotyczą innych aktywności niż 
korzystanie z www i aplikacji, np. rozmów telefonicznych.

Źródła: Badania własne TNS Polska, mobiSTAT. Próba: 2 użytkowników telefonów z systemem Android.
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Stosunek do aplikacji mobilnych

Stosunek do aplikacji mobilnych. Źródło: TNS Polska, Mobile Life 2014. Próba: użytkownicy aplikacji mobilnych. N=169.

.

UŻYTKOWNICY 
SMARTFONÓW

Nie lubię ściągać zbyt wielu aplikacji - zaśmiecają mój telefon. 73%

Pobieram tylko darmowe aplikacje. 76%

Często ściągam aplikacje, których przestaję używać po kilku tygodniach. 46%

Kasuję aplikacje, jeśli okaże się, że nie są przydatne, zajmujące. 75%

Stosunek do aplikacji mobilnych pozostaje niezmienny od 2 
lat.  

Rosnąca świadomość, czym są smartfony i co daje 
korzystanie z aplikacji mobilnych powoduje dużą rozwagę w 
zarządzaniu nimi. 

Aplikacji raczej nie ściąga się na wszelki wypadek - jeśli już 
użytkownicy jakąś aplikację instalują, to robią to wtedy, gdy są 
przekonani, że spełni ona jakąś ważną rolę. Jeśli w jakimś 
okresie tej roli nie spełni, to większość osób bezwzględnie 
takiej aplikacji się pozbywa.  

Równocześnie, prawie połowa osób korzystających z aplikacji 
mobilnych przyznaje, że zapomina o pobranych aplikacjach, 
przestaje z nich korzystać. Oznacza to niski wskaźnik lojalności 
wobec pobieranych nowych aplikacji mobilnych.
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Polskie finanse w wersji mobilnej

Według Audytu Bankowości Detalicznej, wśród 
ubankowionych internautów (internautów posiadających 
rachunek bankowy) z bankowości mobilnej korzysta 21% 
osób. Zdecydowana większość robi to co najmniej raz w 
miesiącu. 

Audyt Bankowości Detalicznej to badanie cyklicznie realizowane od 
1991 roku, rocznie na reprezentatywnej próbie Polaków 12 000 osób. 
Prezentowane wyżej dane odnoszą się do pierwszego kwartału 2015 
roku, N=3010. 

TOP 3 czynności w bankowości mobilnej są od wielu lat te 
same i należą do nich: 
• sprawdzenie stanu konta, 
• wykonanie przelewu krajowego, 
• sprawdzenie historii transakcji.  

Kolejne aktywności w ramach bankowości mobilnej  
charakteryzują się odsetkiem o ponad 30 punktów 
procentowych niższym.  

Z kolei, wg badania Connected Life 2014, z płatności 
mobilnych (realizowanych na lub przy użyciu telefonu) 
kiedykolwiek skorzystało 35% polskich internautów. 17% 
respondentów płaci mobilnie co najmniej raz w tygodniu, 
drugie tyle (18%) wyraża zainteresowanie i chęć skorzystania w 
najbliższej przyszłości.

Korzystanie z płatności mobilnych

Korzystam co najmniej raz w tygodniu

Korzystałem kiedykolwiek

Jeszcze nie korzystam, ale wyrażam zainteresowanie

Nie mam zdania, nie potrafię się ustosunkować

Nie korzystam i nie jestem zainteresowany 23

11

18

35

17

Korzystanie z płatności mobilnych. Źródło: Connected Life 2014.
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KORZYSTANIE  
Z WIELU URZĄDZEŃ
Komputer, laptop, tablet, telefon, smart zegarek, a może 
smart TV?
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Z jakich urządzeń korzystamy?

Dane pochodzą z badania TNS Connected Life 2014 i obejmują osoby, które korzystają z internetu przynajmniej raz w tygodniu i mają 16-65 lat. Podstawa: traditional TV 779, online video total devices 338, PC/laptop 282, Tablet 43, Mobile 95.

POLSKA NIEMCY WŁOCHY UK HISZPANIA KOREA PŁD
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Z jakich urządzeń korzystamy? – 
komentarz do wykresu

Tak	  jak	  większość	  krajów	  europejskich,	  Polska	  może	  być	  określona	  
mianami	  PC	  Centric	  i	  Mul7-‐Device.	  	  

Oznacza	  to,	  że	  Polacy	  są	  narodem,	  posiadającym	  przeciętnie	  dostęp	  
do	  wielu	  urządzeń.	  Równocześnie,	  fundamentalnym	  urządzeniem	   
do	  łączenia	  się	  z	  internetem	  jest	  komputer	  osobisty,	  na	  którym	  
Polacy	  spędzają	  najwięcej	  czasu.	  Jest	  to	  zresztą	  pierwsze	  medium,	   
za	  pośrednictwem	  którego	  użytkownicy	  mieli	  kontakt	  ze	  światem	  
internetowym.	  

Taka	  charakterystyka	  (MulJ-‐Device,	  PC	  Centric)	  jest	  dominująca	   
w	  krajach	  europejskich,	  Kanadzie,	  USA	  i	  Australii.	  Pokazuje,	  że	  choć	  
użytkownicy	  posiadają	  dostęp	  i	  możliwość	  korzystania	  z	  wielu	  
urządzeń	  (w	  Polsce	  średnio	  4,6	  urządzenia,	  na	  świecie	  3,6*),	   
to	  dominującym	  urządzeniem,	  najczęściej	  wykorzystywanym	  jest	  
komputer	  stacjonarny	  i/lub	  laptop.	  	  

Ze	  średnią	  liczbą	  urządzeń	  4,6,	  Polska	  plasuje	  się	  dość	  wysoko.	  	  
Dla	  marek	  oznacza	  to	  konieczność	  budowania	  swojej	  strategii	  
mulJkanałowo,	  zapewnienie	  dostępu	  ze	  wszystkich	  urządzeń	   
i	  umożliwienie	  płynnego	  przechodzenia	  pomiędzy	  kontentem	  na	  
wszystkich	  urządzeniach.	  

Z	  kolei	  przykładem	  kraju	  należącego	  do	  segmentu	  MulJ-‐Device	  i	  
Mobile	  Centric	  jest	  Korea	  Południowa.	  Charakterystyka	  Mobile	  
Centric	  oznacza,	  że	  50%	  lub	  więcej	  czasu	  w	  online	  realizowanego	  jest	  
za	  pośrednictwem	  urządzeń	  mobilnych.	  W	  Korei	  Płd.	  widać	  szeroki	  
dostęp	  do	  różnych	  urządzeń	  w	  połączeniu	  z	  szybką	  adaptacją	  mobile	  
i	  spędzania	  w	  jego	  ramach	  dużo	  czasu.	  

*	  W	  ramach	  liczonych	  urządzeń	  znalazły	  się:	  telefony	  komórkowe,	  smar>ony,	  
tablety,laptopy,	  PC,	  konsole,	  smart	  TV,	  telewizor	  z	  płaskim	  ekranem,	  telefon	  
stacjonarny.
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Proporcje czasu spędzanego w ciągu dnia na poszczególnych urządzeniach
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PC/laptop Smartfon/tel. komór. TV Tablet

Oś Y: Procent populacji korzystający z mediów w danym momencie podczas 
typowego dnia (badani byli pytani o dzień wczorajszy). Liczone są tu zarówno 
osoby posiadające/ korzystające z mediów/ urządzeń, jak i niekorzystające. 
Przedstawiony jest więc obraz przeciętnej konsumpcji mediów. 

Oś X: Pytanie dotyczyło aktywności wykonywanych w określonych 
momentach w czasie dnia, nie w określonych godzinach.

Dane pochodzą z badania TNS Connected Life 2014 i obejmują osoby, które korzystają z internetu przynajmniej raz w tygodniu i mają 16-65 lat. Podstawa: traditional TV 779, online video total devices 338, PC/laptop 282, Tablet 43, Mobile 95.
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Proporcje czasu spędzanego w ciągu 
dnia na poszczególnych urządzeniach – 
komentarz do wykresu

Internet dominuje w ciągu wszystkich etapów dnia, z 
wyjątkiem pory kolacji, podczas której to telewizja częściej 
towarzyszy internautom. 

Z wykresu przedstawionego na poprzednim slajdzie, widać, 
jak media przeplatają się w ciągu dnia. Nie ma też jednego 
wyraźnie dominującego medium nad innymi. To pozwala 
wnioskować, że media zaspokajają różne potrzeby (potrzeby 
poznawcze, eskapizm, poszukiwanie emocji, relaks, wspólne 
przeżywanie-bliskość, kształtowanie siebie, bycie na bieżąco). 
Nie istnieje więc medium, które w pełni odpowiadałoby na 
wszystkie potrzeby internauty w ciągu dnia. Pod względem 
potrzeb, media są wobec siebie uzupełniające w różnym 
czasie. Oczywiście w niektórych momentach media się 
kanibalizują, tzn. jedno medium lepiej w danym momencie 
odpowiada na dane potrzeby niż inne.  

Warto zwrócić uwagę na niskie proporcje dla tabletów. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi etapami dnia w przypadku 
takiej niewielkiej podstawy, jaką uzyskano dla tabletów, 
mieszczą się w okolicach błędu statystycznego (około 4 p.p.). 
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Czas spędzany na smartfonie/telefonie komórkowym w ciągu dnia przez różne grupy wiekowe
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Oś Y: Procent populacji w danym wieku korzystający ze smartfona w danym 
momencie podczas typowego dnia. 

Oś X: Pytanie dotyczyło aktywności wykonywanych w określonych 
momentach w czasie dnia, nie w określonych godzinach.

Dane pochodzą z badania TNS Connected Life 2014 i obejmują osoby, które korzystają z internetu przynajmniej raz w tygodniu i mają 16-65 lat. Podstawa: traditional TV 779, online video total devices 338, PC/laptop 282, Tablet 43, Mobile 95.
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Czas spędzany na smartfonie/telefonie 
komórkowym w ciągu dnia przez różne 
grupy wiekowe – komentarz do wykresu

Jak można się spodziewać, osoby młodsze charakteryzują  
się wyższym odsetkiem korzystania ze smartfonów.  

Wśród osób w wieku 16-30 lat i 31-45 lat dynamika 
korzystania ze smartfona w ciągu dnia jest bardzo 
porównywalna - spadki i wzrosty aktywności odnotowywane 
są w tych samych momentach dnia. 

Pewne specyficzne zachowania dostrzegamy dla kategorii 
wiekowej 46-65 lat. Dla tej grupy czas spędzany w łóżku 
(poranek oraz przed zaśnięciem), w przeciwieństwie do 
pozostałych kategorii wiekowych, nie jest związany ze 
wzrostem korzystania ze smartfona. 

Głównym momentem w ciągu dnia bez smartfona jest pora 
kolacji. Zdecydowany spadek korzystania ze smartfona w tym 
czasie obserwujemy dla wszystkich kategorii wiekowych.  
Na podstawie wcześniej prezentowanych danych wiemy, że 
nie oznacza to, że posiłek spożywany jest bez zupełnego 
towarzystwa mediów. Wręcz przeciwnie, wtedy przewagę nad 
innymi mediami osiąga telewizja.
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Udział poszczególnych urządzeń w czasie 
spędzanym na social networkingu 

Korzystanie z mediów społecznościowych należy do 
trzeciej najczęściej wykonywanej czynności online na 
urządzeniach mobilnych. Tę pozycję zajmuje razem z inną 
aktywnością - korzystaniem z czatów. Pierwsze miejsca zajmują 
gry oraz aktywności związane ze zdjęciami.  

W kategorii osób, które należą do segmentu tzw. mobile-
centric (jak ustaliliśmy wcześniej, Polska na poziomie krajowym 
należy do segmentu PC-Centric) media społecznościowe 
wysuwają się na drugą pozycję z prawie dwukrotnie wyższym 
odsetkiem wskazań.  

Pomimo tego, że media społecznościowe plasują się tak 
wysoko wśród czynności wykonywanych mobilnie, to w 
porównaniu do krajów europejskich, Polska zajmuje niską 
pozycję, przynajmniej w ramach korzystania z mediów 
społecznościowych na smartfonach. Średni udział czasu 
spędzanym w mediach społecznościowych na smartfonach 
wynosi 18%. Udział dla tabletów wynosi 7%.

Udział poszczególnych urządzeń w czasie spędzonym w SM. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci.
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Aktywność w social media vs. posiadanie 
wielu urządzeń

Single-Device
< 3,6 urządzeń

Multi-Device
> 3,6 urządzeń

Mobile Centric
> 50% czasu na mobile

PC Centric
< 50% czasu na mobile

75% 83%

70% 67%

Baza ~ 50% Baza ~ 20% populacji aktywnych internautów

Baza ~ 20% Baza ~ 10%

Odsetek korzystających z mediów społecznościowych wśród różnych typów wykorzystywania urządzeń. Źródło: Connected Life 2014. Dane w proc. Średnia liczba urządzeń z listy: telefon 
komórkowy, smartfon, tablet, laptop, desktop, konsola do gry, “zwykły” telewizor, smart TV, telefon stacjonarny.

Osoby, które są Mobile Centric (tzn. ponad połowę czasu 
spędzanego w internecie odbywają na urządzeniach 
mobilnych) i jednocześnie Multi-Device (mają więcej niż 3,6 
urządzenia*) wyjątkowo chętnie korzystają z social media – 
83% z nich robi to przynajmniej raz w tygodniu.  

Natomiast osoby, które są Mobile Centric i Single-Device (to 
tylko 10% wśród aktywnych internautów)  - najmniej chętnie, 
bo tylko 67% z nich korzysta z mediów społecznościowych 
przynajmniej raz w tygodniu.  

Mniej więcej połowę aktywnych internautów w Polsce 
stanowią osoby Multi-Device i PC Centric i wśród nich 75% 
osób korzysta z social media przynajmniej raz w tygodniu. 

* Liczba 3,6 wynika z analiz wskazujących, że jeśli ktoś ma mniej 
urządzeń niż 3,6, to raczej do korzystania z internetu używa tylko 
jednego z nich. Jeśli więcej – to zazwyczaj korzysta z internetu na 
więcej niż jednym urządzeniu.

Procentowy udział osób o danej charakterystyce 
korzystania z urządzeń wśród aktywnych internautów
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Wideo on-line i VOD vs. TV

Dane pochodzą z badania TNS Connected Life 2014 (dane dla Polski) i obejmują osoby, które korzystają z Internetu (w celach nie związanych z pracą) przynajmniej raz w tygodniu i mają 16-65 lat.  Dane procentowane do tych, którzy korzystają z danego urządzenia, a nie dla wszystkich 
internautów – podstawa: traditional TV 779, online video total devices 338, PC/laptop 282, Tablet 43, Mobile 95.
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Jeśli przyjrzymy się użytkownikom poszczególnych urządzeń to okaże się, że oglądanie 
wideo na urządzeniach mobilnych przyjmuje bardzo podobną dynamikę w ciągu dnia, co 
oglądanie telewizji tradycyjnej oraz wideo na innych urządzeniach niż mobilne. Wyjątek 
stanowi późne popołudnie, kiedy to korzystanie z mobile spada, a inne urządzenia w 
tym czasie osiągają wzrost. Podczas pozostałych etapów dnia możemy obserwować dla 
wszystkich urządzeń stabilnie niski poziom od momentu pobudki aż do wczesnego 
popołudnia, duży wzrost wczesnym wieczorem, ogromny spadek za wyjątkiem 

tradycyjnej telewizji, podczas kolacji (tylko tradycyjna telewizja najlepiej odgrywa rolę 
towarzysza posiłku) i wzrost późnym wieczorem.  
Oznacza to, że w przypadku wideo to format treści, a nie urządzenie, narzuca 
dynamikę korzystania z niego w ciągu dnia.  
W przypadku udziału, jaki dane urządzenie osiąga wśród swoich użytkowników, o ile 
mobile wyprzedza PC/laptop aż do lunchu, o tyle po lunchu to PC/laptop oraz 
tradycyjna telewizja osiągają wyższe odsetki. 
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Udział poszczególnych urządzeń w czasie 
spędzanym na oglądaniu wideo

Wideo w internecie jest już tak popularne wśród polskich 
internautów jak tradycyjna telewizja. Polska jest więc rynkiem, 
na którym zdecydowanie należy stosować miks tradycyjnej 
telewizji i wideo on-line. 

Polska jako kraj typowo PC Centric zdecydowanie najczęściej 
ogląda wideo on-line za pośrednictwem PC lub laptopów. 
Urządzenia mobilne odgrywają ograniczoną rolę w tym 
zakresie.  

W przypadku oglądania wideo na smartfonach Polska plasuje 
się niżej niż Południowa i Wschodnia Europa (18%) i i na równi 
z Europą Zachodnią i Północną (11%).  

W przypadku oglądania wideo na tabletach Polska plasuje się 
niżej zarówno w porównaniu z Europą Zachodnią (14%), jak  
i Wschodnią (9%). 

Oglądanie video. Podstawa: Connected Life 2014. Aktywni internauci.
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NOWE TRENDY
Ekonomia współdzielona, technologie ubieralne, 
inteligentne samochody, inteligentne domy,  
monitorowanie siebie.
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Ekonomia dzielenia się (social services)

Sharing economy. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci
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Na sile przybiera trend sharing economy (ekonomii dzielenia 
się) i gospodarka typu Peer2Peer, które w swojej idei 
zakładają dzielenie się posiadanymi zasobami między 
członkami społeczności. 

Wykres obok prezentuje: 

Dzielenie się zasobami/ gospodarka typu P2P. Kupowanie lub 
sprzedawanie waluty internetowej Bitcoin. Uczestnictwo w 
rynku typu Peer-to-Peer, takim jak Airbnb lub Kickstarter. 
Pożyczanie innym/ od innych indywidualnych osób (zamiast 
np. od banku). 

W tym względzie Polska dorównuje, a nawet wyprzedza kraje 
europejskie. Z tej formy współdzielenia zasobów i pożyczania 
innym aktywnie korzysta 20% polskich internautów. 

Odsetek osób, które nie są zainteresowane dołączeniem do 
trendu jest najniższy w porównaniu do innych krajów 
europejskich, UK i Korei Południowej. 
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Ekonomia dzielenia się (asset-light lifestyle)

Asset-light lifestyle. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci
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W duchu ekonomii dzielenia się krystalizuje się styl życia typu 
asset-light, w którym przestajemy kupować pewne przedmioty 
w celu posiadania ich na własność i wolimy je “dzierżawić” od 
kogoś. Ważniejsze jest więc “korzystanie” a nie “posiadanie”. 

Wykres obok prezentuje: 

Odtwarzanie muzyki lub wideo w usłudze abonamentowej (np. 
Spotify, Deezer lub Netflix) a nie posiadanie płyt. Czytanie e-
książek (e-booków) zamiast książek papierowych. 

Z tej formy współdzielenia zasobów w internecie aktywnie 
korzysta 22,7% polskich internautów.  
17,2% jest zainteresowanych korzystaniem w przyszłości.  

39,4% respondentów nie jest zainteresowanych, a 20,7% nie 
ma jeszcze zdania na ten temat (nie wie). W tym względzie 
wyprzedza nas zdecydowanie Hiszpania i Korea Południowa - 
na tle Europy prezentujemy najwyższy odsetek osób 
zainteresowanych takim stylem życia. 



33

Monitorowanie siebie (device driven services)

The Quantified Self: Monitoring. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci
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Jeśli mówimy o nowych trendach i poziomie zainteresowania 
nimi wśród społeczeństwa, to Polacy plasują się w gronie 
fast followers’ów. Nowe technologie są przez nas 
oczekiwane i szybko oswajane. Interesujemy się nimi na 
takim samym poziomie jak kraje europejskie. Niewiele 
wyprzedzają nas zaawansowane kraje, jak np. Korea Płd, 
Japonia, czy Hongkong. 

Wykres obok prezentuje: 

Kontrola osobistych parametrów. Monitorowanie osobistych 
danych, takich jak dane dotyczące wysiłku fizycznego, snu, 
zużycia kalorii poprzez specjalną aplikację lub urządzenie 
noszone (wearable devices) na ubraniu lub na ciele. 

17,4% polskich internautów kontroluje przynajmniej jeden ze 
swoich osobistych parametrów, przy wykorzystaniu aplikacji 
mobilnej lub urządzenia ubieralnego. Aż 28,3% osób jest tym 
zainteresowanych w niedalekiej przyszłości.  

Poziom wyposażenia w narzędzia do monitorowania siebie nie 
jest więc duży, ale poziom zainteresowania jest wysoki. 
Możemy być pewni, że Polacy są otwarci na tego typu 
tematykę. 
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Connected car

Connected car. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci
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Wykres obok prezentuje odpowiedź na pytanie o samochód 
podłączony do internetu: 

Połączenie komputera pokładowego samochodu z innymi 
urządzeniami, tak aby pobierać aplikacje lub uzyskiwać dostęp 
do usług on-line za pomocą pojazdu lub kontrolować 
właściwości pojazdu zdalnie za pomocą telefonu. 

14,4% polskich internautów deklaruje, że aktualnie korzysta z 
internetu w samochodzie. Kolejne 27,7% osób jest tym 
zainteresowanych w niedalekiej przyszłości.  

Tutaj uwaga na pewną możliwość nieprecyzyjnego 
zrozumienia pytania przez respondentów, czym samochód 
podłączony do internetu jest - być może wystarczy niektórym 
sam smartfon obecny w samochodzie, by na tak postawione 
pytanie odpowiedzieć twierdząco. Niemniej, podobnie jak  
w zagadnieniu na poprzedniej stronie, możemy być pewni,  
że Polacy są otwarci na tego typu tematykę. 

Na tle Europy prezentujemy najniższy odsetek osób 
niezainteresowanych łączeniem samochodu z innymi 
urządzeniami.
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Connected home

Connected home. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci
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Wykres obok prezentuje odpowiedź na pytanie o inteligentny 
dom: 

System zarządzania domem, podłączony do innych urządzeń 
lub internetu, tak, że umożliwia kontrolę np. temperatury, 
oświetlenia, odtwarzanie muzyki. Możliwe inne domowe 
instalacje z wykorzystaniem telefonu komórkowego lub 
komputera osobistego. 

13,8% polskich internautów deklaruje, że z takich rozwiązań 
aktualnie korzysta. Aż 40,9% osób jest tym zainteresowanych 
w niedalekiej przyszłości. Potwierdza się więc, jak szybko 
jesteśmy gotowi do adaptacji nowych technologii, które 
uznajemy za użyteczne. 

26% respondentów nie jest zainteresowanych tematyką 
inteligentnego domu, a 19,4% nie ma jeszcze zdania na ten 
temat (nie wie).
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Wearable devices (offline2online)

Offline2online devices. Podstawa: Connected Life 2014, 979 osób, polscy aktywni internauci
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Wykres obok prezentuje odpowiedź na pytanie o urządzenia 
ubieralne: 

Korzystanie z urządzeń noszonych na ciele "wearables" (takich 
jak opaski monitorujące np. Fitbit, inteligentne zegarki np. 
Samsung Gear, Pebble, czy okulary Google Glass). 

14% polskich internautów deklaruje, że z takich rozwiązań już 
skorzystało. Co najmniej raz w tygodniu korzysta 4% osób. 

Osoby, które powiedziały, że nigdy nie słyszały o takich 
urządzeniach (było ich 46%) albo słyszały, ale nie korzystali 
 (40%) byli dopytywani o zainteresowanie. Finalnie w całej 
populacji aktywnych internautów 20,4% jest zainteresowanych 
korzystaniem w przyszłości, 43,5% nie jest w ogóle 
zainteresowanych, a 22,6% osób jeszcze nie potrafi się 
ustosunkować. 
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• W roku 2015 mobilność Polaków mogą obrazować 
wyniki 10 firm, które mam przyjemność przedstawić w 
niniejszym rozdziale. Są to: TVN, Grupa Allegro, Agora, 
Grupa Wirtualna Polska, Neptis (Yanosik), Listonic, 
JakDojade.pl, Unilever (Przepisy.pl), Grupa Maspex 
Wadowice, Polski Standard Płatności (BLIK). 

• W tym rozdziale znajdziesz przegląd topowych polskich 
firm, które moim zdaniem wyróżniają się w świecie 
rozwiązań mobilnych i których wyniki i najważniejsze 
dokonania powinna znać szeroka publiczność. 

• Wszystkie dane przedstawione w tym rozdziale zostały 
pozyskane bezpośrednio od opisywanych firm. W 
większości są aktualne na dzień ostatni dzień kwietnia 
2015 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. 

• Informacje i dane udostępnione w tym raporcie mogą 
być powielane i/lub rozpowszechniane w całości lub 
części, bez konieczności pytania o zgodę właścicieli praw 
autorskich do tych materiałów, pod warunkiem podania 
raportu “POLSKA.JEST.MOBI 2015” jako źródła danych.

MOBILE W POLSCE: 
TOP 10 POLSKICH FIRM
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TVN S.A.
• Spółka TVN do czasu powstania niniejszego raportu 

zaoferowała użytkownikom następujące aplikacje 
mobilne: player, TVN24, Fakty, Kontakt24, TVN 
Meteo. 

• Aplikacje te do końca kwietnia 2015 roku miały 
łącznie ponad 7,5 miliona pobrań: 

• Android: 77%  
• iOS: 11%  
• Windows Phone: 12%. 

• W marketach dostępne są również aplikacje, 
dedykowane programom rozrywkowym, takie jak 
Mam Talent!, You Can Dance TVN, Kuba 
Wojewódzki TVN, które są aktywnie promowane  
w ich miesiącach emisji. 

• Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych 
aplikacji znajdują się na kolejnych stronach raportu. 

• Dane na temat użytkowników, odtwarzających wideo 
pochodzą z narzędzia gemiusStream. Dane dot. 
liczby instalacji poszczególnych aplikacji pochodzą ze 
statystyk App Store, Google Play i Marketplace.
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PLAYER
• Player to usługa internetowa, oferująca video na żądanie (VOD). 

Dzięki usłudze player użytkownicy mają dostęp do największej 
biblioteki seriali, show i programów, emitowanych na głównej 
antenie stacji TVN i w kanałach tematycznych oraz możliwość 
przedpremierowego oglądania wybranych produkcji antenowych. 
Player to także dostęp do wybranych produkcji, pochodzących z 
największych studiów Hollywood i od niezależnych dystrybutorów.  

• Usługa jest dostępna z poziomu serwisu internetowego 
www.player.pl, aplikacji mobilnych na telefony i tablety z systemem 
Android, iOS i Windows Phone oraz w systemach connected TV.  

• Średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników, oglądających 
video w usłudze Player.pl w 2014 roku wynosiła około 3,9 mln. 

• Całkowita liczba odtworzeń video na wszystkich urządzeniach, na 
których dostępna jest usługa: 278 mln (wzrost o 16% 
w porównaniu do roku 2013), w tym: 
• www: 154,4 mln (56% wszystkich odtworzeń) 
• aplikacje mobilne: 59,1 mln (21%) 
• Smart TV: 64,8 mln (23%)

OGÓLNE INFORMACJE
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PLAYER
• Łączna liczba pobrań na wszystkie platformy i urządzenia mobilne 

(stan na dzień 30.04.2015): ponad 5,5 mln. 
  

• Liczba pobrań aplikacji Player tylko w 2014: ponad 1,5 mln, 
• w tym ponad 0,4 mln aplikacji Android na tablety.  

• Liczba unikalnych użytkowników aplikacji mobilnych Player, 
odtwarzających video: 
• średnio w miesiącu w 2014 roku: 1,5 mln  
• w najlepszym miesiącu (październik 2014): 2,9 mln 

• Średnia miesięczna oglądalność w 2014 roku: blisko 5 mln 
odtworzeń video.

APLIKACJA MOBILNA
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PLAYER
• Bardzo dynamiczny wzrost użytkowania usługi Player na 

urządzeniach mobilnych i Smart TV: 
• 44% wyświetleń video poza WWW, 
• w porównaniu do 2013 roku liczba odtworzeń video w 

aplikacjach mobilnych wzrosła o 66% oraz o 49% w przypadku 
Smart TV. 

• Zwiększenie dostępności aplikacji  - player dostępny jest już na 
ponad 10 000 modelach urządzeń. W 2014 roku Player trafił m.in. 
na urządzenia Smart TV firmy LG oraz konsolę Sony PlayStation 4.  

• W grudniu 2014 w ramach usługi player uruchomiona została Strefa 
T-Mobile, w której abonenci sieci T-Mobile otrzymali dostęp m.in. 
do znanych i cenionych seriali oraz filmów polskich i zagranicznych, 
bogatej biblioteki bajek oraz 16-stu kanałów telewizyjnych, w tym 
TVN24.  
Dodatkowe treści dostępne są w ramach dwóch płatnych pakietów: 
Kids (w cenie 4,99 PLN) i Multi (w cenie 14,99 PLN).  
Wszystkie pozostałe materiały dostępne w player mogą oglądać 
bez wyświetlania reklam.

SUKCESY Z ROKU 2014
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Tap&Go
• Tap&Go to format reklamowy, który pojawił się w ofercie w 2014 roku. 

Jest dostępny na platformach mobilnych w ramach aplikacji Player. 
Tap&Go oferuje interakcję z formą reklamową poprzez: przesunięcie 
palcem po ekranie, połączenie punktów/narysowanie kształtu, 
dotknięcie ekranu lub przytrzymanie palca na ekranie. Taka forma 
angażowania minimalizuje przypadkowy kontakt z marką, produktem 
czy usługą i wyklucza przypadkowe przejścia na landing page kampanii. 

• Za przykład kampanii, wykorzystującej Tap&Go, emitowanej w aplikacji 
Player może być akcja dla marki Sizeer, której celem było zbudowanie 
świadomości nowej, wiosennej kolekcji butów retro-runningowych i 
zachęta do zapoznania się z ofertą nie tylko tego konkretnego 
produktu, ale także całej gamy oferty sklepu Sizeer. 

• Szczegóły kampanii dla Sizeer: 
• Czas trwania kampanii: 07-28.05.2014. 
• Wykorzystany sposób interakcji: połączenie punktów. 
• Akcja końcowa: przeniesienie na landing page sklepu 

internetowego firmy Sizeer. 
• Liczba odsłon reklamy: 905 552 
• Liczba interakcji (połączeń linii): 62 411 
• CTR: 6,9% 
• Ciekawostka: bardzo duża dysproporcja w ilości leadów 

pochodzących z „połączeń linii” oraz prostej interakcji z button’em 
„Pokaż więcej” (dodanym z inicjatywy Klienta) podkreśla fakt, że 
użytkownicy docenili i zaangażowali się w niestandardową formę 
reklamową.

NOWY PRODUKT REKLAMOWY W PLAYER
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TVN24
• Aplikacja mobilna jest dostępna od 2013 roku, na 3 systemy 

operacyjne: Android, iOS i Windows Phone. Aplikacja 
systematycznie jest rozbudowywana o nowe funkcje. W 2014 roku 
zostały dodane m.in. rozbudowane informacje biznesowe, 
pochodzące z serwisu tvn24bis.pl.  

• Aplikacja umożliwia śledzenie na bieżąco wszystkich informacji 
pochodzących z portalu tvn24.pl, oglądanie najważniejszych 
magazynów TVN24 (np. Faktów po Faktach, Kropki nad i). Pozwala 
również na dostęp do pozostałych informacji pochodzących w 
portali tvnmeteo.pl, tvnwarszawa.pl, sport.tvn24.pl czy tvn24bis.pl. 
Za pośrednictwem aplikacji można także oglądać na żywo stream 
kanału TVN24. 

• Łączna liczba pobrań do końca kwietnia 2015 roku: ponad 550 000 
(w tym blisko 300 000 tylko w roku 2014).  

• Średni czas spędzony w aplikacji przez jednego użytkownika w Q4 
2014 roku: ponad 1h miesięcznie. 

• Ponad 4 mln odtworzeń wideo w całym 2014 roku.

APLIKACJA MOBILNA
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FAKTY
• Aplikacja jest dostępna od stycznia 2014 roku na telefony  

z systemem Windows Phone i od czerwca 2014 roku na telefony z 
systemami Android i iOS.  

• Do końca kwietnia 2015 roku została pobrana ponad 185 000 razy. 

• Aplikacja pozwala na obejrzenie w formie video wszystkich 
materiałów najważniejszego programu informacyjnego TVN, 
a także dodatkowych materiałów, nieemitowanych na antenie, 
przygotowanych przez redakcję Faktów. W aplikacji dostępny jest 
także magazyn publicystyczny „Fakty po Faktach”, prowadzony 
w TVN24 przez dziennikarzy Faktów. 

• Łączna liczba odtworzeń video w Q4 2014 roku - blisko 0,5 mln.

APLIKACJA MOBILNA
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KONTAKT24
• Premiera aplikacji miała miejsce w 2014 roku. Do końca kwietnia 

2015 roku została pobrana prawie 45 000 razy.  

• Aplikacja jest dostępna na 3 systemy operacyjne: Android, iOS i 
Windows Phone.  

• Aplikacja pozwala na wysyłanie informacji (zdjęć, filmów tekstów) 
od użytkowników / widzów do redakcji TVN24. Dodatkowo pozwala 
na czytanie informacji, które powstały na bazie wiadomości 
wysłanych przez użytkowników.

APLIKACJA MOBILNA
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TVN Meteo
• Bezpłatna aplikacja pogodowa TVN Meteo dostarcza dane 

pogodowe z 80 000 miejscowości w Polsce i na świecie. Umożliwia 
m.in. zdefiniowanie listy ulubionych miejscowości, automatyczną 
lokalizację urządzenia oraz zapoznanie się z prognozami krótko- i 
długoterminowymi. Aplikacja również zapewnia aktualizację danych 
co godzinę, bez konieczności ingerencji użytkownika. 

• Aplikacja jest dostępna na 3 systemy operacyjne: Android, iOS i 
Windows Phone. Jej premiera miała miejsce w 2012 roku.  

• Łączna liczba pobrań to ponad 1,23 miliona (w tym około 370 000 
tylko w roku 2014).

APLIKACJA MOBILNA
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Mam Talent!
• Premiera aplikacji miała miejsce w 2014 roku. Aplikacja została 

udostępniona na 2 systemy operacyjne: Android i iOS, na smartfony  
i tablety. Aplikacja nie jest promowana w okresie, w którym program 
telewizyjny Mam Talent nie jest dostępny w ramówce TVN. 

• To aplikacja mobilna typu second screen, oferująca nowy wymiar 
interakcji z telewizją i współuczestnictwa w programie 
w trakcie emisji jego odcinków. Umożliwia ocenianie na bieżąco 
występów pokazywanych na ekranie TV oraz uczestnictwo w sondach  
i quizach powiązanych z oglądanymi występami, uczestnikami lub 
gośćmi w studio. Wyniki głosowania użytkowników aplikacji widoczne 
są od razu na ekranie TV i w samej aplikacji. Tym samym aplikacja 
umożliwia użytkownikowi wejście w rolę jurora programu i oddawanie 
głosów w czasie rzeczywistym na uczestników show. W przypadku 
Mam Talent, zwycięzca głosowania w aplikacji otrzymał nagrodę 
specjalną podczas odcinka programu „na żywo”. 

• Łączna liczba pobrań (do końca 2014 roku): 378 000 (iOS - ok. 12%, 
Android - ok. 88%). 

• Łączna liczba interakcji: 17,6 mln (w trakcie sezonu jesień 2014). 

• Średnia liczba aktywnych użytkowników podczas transmisji jednego 
odcinka programu: 54 000. 

• Liczba wyświetleń materiałów video: 1,37 mln (w trakcie sezonu jesień 
2014).

APLIKACJA MOBILNA
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ALLEGRO
• Allegro ze swoim portfolio produktów mobilnych 

jest niekwestionowanym liderem rynku m-
commerce w Polsce. 

• Allegro swoim klientom oferuje następujące 
aplikacje mobilne: Allegro, otoMoto.pl, otoDom, 
ebooki.allegro. Jesienią 2014 roku pojawiła się 
nowa aplikacja mobilna, Allegro Sprzedaż, 
dedykowana osobom wystawiającym swoje 
przedmioty do sprzedaży na platformie handlowej 
Allegro.pl.  

• Allegro jest również właścicielem niezależnych 
serwisów Ceneo i OLX.pl (dawniej Tablica.pl), które 
również mają bardzo dobre wyniki w kanale 
mobilnym. 

• Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych 
aplikacji znajdują się na kolejnych stronach raportu. 

• Podane dane dla Allegro.pl są aktualne na dzień 
31.12.2014 roku, o ile nie zaznaczono inaczej.
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ALLEGRO.PL
• Liczba pobrań aplikacji mobilnej Allegro (na koniec grudnia 2014): 

• iOS: 625 000 
• WP: 520 000 
• Android: 3 500 000. 

• Łączna liczba pobrań na wszystkie OS (w tym Symbian, BlackBerry, 
Bada) na początku roku 2015 przekroczyła 5 milionów! To pierwsza 
polska aplikacja, która przekroczyła ten próg. 

• Obecnie kilkanaście procent GMV jest realizowane za 
pośrednictwem urządzeń mobilnych.  

• Płatność w aplikacji – około 50%. Co piąta płatność jest 
dokonywana przy pomocy karty.

APLIKACJA MOBILNA
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ALLEGRO.PL
• Liczba UU na Allegro.pl (w skali miesiąca): 

• desktop: 33 128 274 
• mobile:     6 707 023 

• Według Megapanel PBI/Gemius, w styczniu 2015 roku Grupa 
Allegro – GG przekroczyła miliard odsłon mobilnych w jednym 
miesiącu. To kolejny historyczny wynik Grupy - to pierwszy podmiot, 
który przekroczył ten próg. 

• Dane Gemius/PBI Megapanel: w marcu 2015 roku Grupa Allegro – 
GG miała 950 154 735 odsłon mobilnych krajowych i 15 233 376 
RU. Z kolei serwis allegro.pl miał 67 298 475 odsłon mobilnych 
krajowych. 

• Liczba mobile-only users: już 50% spośród wszystkich, którzy 
kupują tu mobilnie, kupuje tylko mobilnie. 
Dla porównania, w maju 2014 roku udział osób kupujących 
wyłącznie mobilnie stanowił 30%. 

• Miesięcznie około 14% wszystkich kupujących na Allegro kupuje 
mobilnie.

STRONA INTERNETOWA
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Dziennie:

PORÓWNANIE DESKTOP I MOBILE

ALLEGRO.PL

898 085

przedmiotów sprzedawanych  
co minutę

Dane z połowy roku 2014.

Dziennie:
48 628

DESKTOP MOBILE

623 
przedmiotów sprzedawanych  

co minutę

37,4

Dziennie:
499 680

transakcji na minutę

Dziennie:
52 551

347 
transakcji na minutę

37,5

Dziennie:
290 400

kupujących na minutę

Dziennie:
32 843

201
kupujących na minutę

33,4
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ALLEGRO
• Zdecydowany zwrot w kierunku strategii mobilnej. Transakcje 

mobilne stały się absolutnym priorytetem.  

• Wdrożenie RWD i rozstanie z dedykowaną stroną mobilną 
m.allegro.pl.  

• Wprowadzenie akcentów mobilnych do strategii komunikacji. 

• Poprowadzenie udanej akcji promocyjnej, o szerokim zasięgu, z 
wykorzystaniem kuponów rabatowych. 

• Działania edukacyjne, które mają znaczenie nie tylko dla Allegro, ale 
również wpływają na rozwój całego rynku mobilnego w Polsce. 

• Strategiczne porozumienie z InPost, które znacząco obniża ceny 
dostaw i gwarantuje darmowe zwroty. Przez komentatorów jest 
oceniane jako silny impuls, który zdynamizuje cały rynek. Warto 
zauważyć, że w tym duchu następuje też mobilizacja Poczty Polskiej, 
która zapowiedziała już bardzo odważne działania na rzecz 
usprawnienia dystrybucji w e-commerce. 

• Z kwietniu 2015 roku wprowadzenie one touch payment, o którym 
więcej w kolejnym rozdziale raportu, w części o płatnościach 
mobilnych.

SUKCESY Z ROKU 2014
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ALLEGRO.PL
• Czas trwania: 06.-12. października 2014  

• Koncept: Na Allegro.pl można było otrzymać kupon o wartości 20 zł 
na zakupy powyżej 50 zł, dokonane w aplikacji mobilnej Allegro 
(ważny przed 7 dni). 
  

• Wsparcie: Ośmiometrowe sterowce zawieszone nad centralnymi 
punktami 7 polskich miast (np. obok Wawelu w Krakowie). Sterowce 
były mobilnymi hotspotami, które pozwalały korzystać z 
darmowego dostępu do Wi-Fi. W każdym z tych miejsc zespoły 
konsultantek pokazywały jak korzystać z aplikacji mobilnej i jak 
otrzymać za darmo kupon.

KAMPANIA PROMOCYJNA
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ALLEGRO.PL
KAMPANIA PROMOCYJNA

Wyniki:  

• Według szacunkowych danych akcję widziało ponad 1,8 mln 
Polaków.  

• W czasie trwania akcji klienci dokonali 360 tysięcy transakcji 
poprzez urządzenia mobilne. To o 16% więcej w porównaniu do 
analogicznego okresu sprzed miesiąca.  

• Większość klientów od razu odbierała kupon i prawie od razu go 
wykorzystywała. Spośród kuponów odebranych w weekend aż 34% 
klientów użyło go w weekend lub następujący po nim poniedziałek.  

• W porównaniu z początkiem roku udział transakcji mobilnych wzrósł 
w październiku trzykrotnie.  

• Akcja promocyjna wykorzystująca kupony 20 złotowe była 
powtarzana. Allegro, zachęcając do mobilnych zakupów, 
jednocześnie badało mobilne preferencje klientów i sprawdzało, czy 
i jak na wykorzystanie kuponów wpływa obawa o utratę ich 
ważności (w kolejnej odsłonie akcji kuponów były ważne 14 dni).
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CENEO
APLIKACJA MOBILNA

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej Ceneo (stan na koniec kwietnia 
2015 roku): 
• Android: 550 000 
• iOS - iPhone: 130 000 
• iOS - iPad: 30 000 
• Windows Phone 7 i 8: 250 000 
• Windows 8 (tablety): 20 000 

• Łączna liczba pobrań: 980 000. 

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej Ceneo (dla porównania luty 2015): 
• Android: 510 000 
• iOS - iPhone: 130 000 
• iOS - iPad: 30 000 
• Windows Phone 7 i 8: 180 000 
• Windows 8 (tablety): 20 000 

• Łączna liczba pobrań: 870 000. 

• Najszybszy wzrost na smartfony z Windows Phone - w ciągu  
2 miesięcy aż o 168%.  

• Popularne marki telefonów, używające aplikację (% sesji): 
• Samsung: 30,9% 
• Apple: 18,58% 
• Nokia: 12,56% 
• Sony: 10,46% 
• LG: 7,57%
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CENEO
• Ruch z urządzeń mobilnych na Ceneo: 26% (kwiecień 2015) 

• Dla porównania w kwietniu 2014 roku (rok wcześniej) ruch z 
urządzeń mobilnych wynosił 14%. 

• Rozkład ruchu na mobile na kategorie produktów (TOP5): 
• moda: 10,14% 
• komputery: 8,79% 
• AGD: 6,53% 
• telefony i akcesoria: 6,51% 
• RTV: 5,80% 

• Rozkład ruchu na mobile wg regionów w Polsce (TOP5): 
• woj. mazowieckie: 45,51% 
• woj. małopolskie: 11,85% 
• woj. śląskie: 7,94% 
• woj. wielkopolskie: 6,95% 
• woj. dolnośląskie: 5,85%

STRONA MOBILNA
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OLX
APLIKACJA I STRONA MOBILNA

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej OLX (stan na koniec kwietnia 2015): 
• Android: 2 038 442 
• iOS: 260 997 
• Windows Phone: 190 954 

• Łączna liczba pobrań: 2 490 393. 

• Aplikacja na WP jest najmłodsza stażem i notuje dziennie więcej 
pobrań niż aplikacja na iOS (około 600 pobrań dziennie). 

• Dla porównania, liczba pobrań na koniec 2013 roku wynosiła 555 
699. To oznacza wzrost o 213%. 

• Liczba aktywnych użytkowników w aplikacji mobilnej na koniec roku 
2014 wzrosła o 276% w porównaniu do końca roku 2013. 

• W kwietniu 2015 roku 38,3% wejść na stronę OLX.pl pochodziło z 
urządzeń mobilnych. 

• Liczba unikalnych użytkowników na stronie OLX.pl w porównaniu 
końcówki roku 2014 do końcówki roku 2013 wzrosła o: 
• 17% na desktopie 
• 127% na mobile.
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AGORA
• Agora ze swoim portfolio produktów mobilnych 

znajduje się w czołówce polskich wydawców 
treści internetowych. 

• Agora udostępnia 22 aplikacje mobilne, m.in.: 
Gazeta.pl LIVE, Sport.pl LIVE, Moja ciąża  
z eDziecko.pl, Plotek.pl Buzz, TOK FM, TUBA 
FM i dostępne w kioskach aplikacje dzienników – 
Gazeta Wyborcza i Metro oraz aplikacje 
magazynów, m.in. Logo, Wysokie Obcasy, Duży 
Format. 

• Szczegółowe dane dotyczące wybranych aplikacji 
znajdują się na kolejnych stronach raportu. 

• Zostały też opisane 2 case studies, pokazujące 
wykorzystanie narzędzi marketingu mobilnego 
przez Agorę. 

• Wszystkie podane dane aktualne są na dzień 
30.04.2015 roku.
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Gazeta.pl LIVE
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja dostępna jest w sklepach: Google Play, App Store, 
Windows Store i Samsung Galaxy Apps. Aplikację można również 
pobrać na telefon Nokia X. 

• Aplikacja oferuje stały dostęp do najświeższych informacji z Polski 
(20 miast) i ze świata. Wiadomości pochodzą z różnych dziedzin: 
polityka, sport, biznes, gospodarka, technologie, gry, kultura, 
rozrywka, styl życia, plotki, informacje lokalne (np. korki, 
fotoradary). Za pośrednictwem aplikacji, za pomocą specjalnych 
notyfikacji redakcja może powiadamiać czytelników o ważniejszych 
wydarzeniach. 

• Liczba pobrań aplikacji: 
• Android: 440 000 (76%) 
• iOS: 80 000 (14%) 
• Windows Phone: 58 000 (10%) 
• łącznie 578 000 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu dnia (DAU): 
• Android: 53 000 
• iOS: 15 000. 

• Inne istotne dane: 
• Liczba ekranów na sesję – 13 na Android, 13 na iOS 
• Średni czas trwania sesji – 8 minut na Android, 7,5 minut na iOS  
• Ruch z zagranicy: prawie 15% Android, 27% iOS.
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Sport.pl LIVE
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja dostępna jest w sklepach: Google Play, App Store, 
Windows Store, Samsung Galaxy Apps. Aplikację można również 
pobrać na telefon Nokia Nokia X oraz tablety i laptopy z Windows 8. 

• Aplikacja oferuje stały dostęp do relacji na żywo z wydarzeń 
sportowych, tabel i wyników, przedstawionych w wygodnej i czytelnej 
formie. Dzięki wysyłanym przypomnieniom użytkownicy mogą na 
bieżąco śledzić najważniejsze rozgrywki i zmagania ulubionych 
sportowców i drużyn. 

• Liczba pobrań aplikacji: 
• Android: 822 000 (84%) 
• Windows Phone: 92 000 (9%) 
• iOS: 66 000 (7%) 
• łącznie 980 000 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu dnia (DAU): 
• Android: 60 000 
• iOS: 7 000. 

• Inne istotne dane: 
• Liczba ekranów na sesję – 7,5 na Android, 8 na iOS 
• Średni czas trwania sesji – 5 minut na Android, 4 minuty na iOS.
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Sport.pl LIVE
APLIKACJA MOBILNA

• Ciekawostki: 
• Wzrosty pojawiają się w trakcie ważnych wydarzeń sportowych 

oraz godzinach "powrotu z pracy", czyli po godzinie 18. 

• W dniu półfinałowego meczu Polska-Niemcy podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 aplikacja 
doczekała się 260 tysięcy uruchomień oraz 2,4 milionów odsłon. 

• W czasie wydarzeń sportowych aplikacja i strona mobilna 
m.Sport.pl generują ruch na poziomie 40-50 proc. globalnego 
ruchu serwisu.  

• Podczas najważniejszych imprez sportowych za sprawą 
komunikatów push 3-krotnie wzrasta liczba aktywnych 
użytkowników aplikacji.  

• Nagrody: AppAwards internautów dla najlepszej aplikacji w 
kategorii Media na system Android.
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SAMSUNG
CASE STUDY

• Marketer: Samsung 
• Agencja: Starcom/ Grupa Gazeta.pl 
• Czas trwania kampanii: 12.06 – 13.07.2014 
• Wykorzystane media: Grupa Gazeta.pl – Mobilna aplikacja Sport.pl LIVE 
• Cel:  prezentacja oferty telewizorów Samsung z „Trybem Piłka Nożna” 

podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii. 

• Opis:  
Firma Samsung w swoim przekazie reklamowym promowała nową linę 
telewizorów wyposażonych w Tryb Piłka Nożna. Chcąc dotrzeć do grupy 
wymagających kibiców sportowych, podczas tegorocznych MŚ, firma 
zdecydowała się zostać partnerem aplikacji Sport.pl LIVE.  

• Wykorzystane formaty: powitalna reklama pełnoekranowa, banner 
reklamowy na stronie indeksowej oraz mobile rectangle, umiejscowiony w 
obrębie stron artykułowych. Formaty były emitowane na stałe. Reklama 
Samsunga była więc obecna na każdym etapie używania aplikacji. 

• Wyniki: 
• W czasie trwania kampanii z aplikacji Sport.pl LIVE skorzystało 182 000 

aktywnych użytkowników mobilnych, a łączna liczba wyświetlonych 
reklam wyniosła ponad 33 mln odsłon.  

• W znajdujące się w aplikacji reklamy kliknięto 78 500 razy. 
• Najskuteczniejszym formatem reklamowym okazał się mobile rectangle, 

którego CTR-U wyniósł ponad 15%. Drugim najczęściej klikalnym 
formatem była, z 1% wskaźnikiem CTR-U, reklama pełnoekranowa. 

• Ruch przekierowany z aplikacji stanowił 45% całości ruchu 
pozyskanego LP i był efektywniejszy niż traffic pozyskany z innych 
źródeł (typowo desktopowych).
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Moja ciąża z eDziecko.pl
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja Moja Ciąża z eDziecko.pl dostępna jest w marketach Google 
Play, Samsung Galaxy Apps i od lutego 2015 w App Store.  

• Aplikacja dedykowana jest kobietom, spodziewającym się dziecka. 
Stworzona została przez redakcję serwisu eDziecko.pl we współpracy z 
cenionym ginekologiem – położnikiem, doktorem Grzegorzem 
Południewskim. Aplikacja zawiera praktyczne ciążowe porady wraz z 
filmami i zdjęciami, pokazującymi rozwój dziecka podczas ciąży, terminarz, 
kalkulator wagi, a także kalkulator tygodni ciąży. 

• Liczba pobrań aplikacji: 
• Android: 57 000 (95%) 
• iOS: 3 000 (5%) 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu dnia (DAU): 
• Android: 9 000 
• iOS: 650 

• Inne istotne dane: 
• Liczba ekranów na sesję – 5 na Android, 14 na iOS. 
• Średni czas trwania sesji – 3 minuty na Android, 3 minuty na iOS. 

• Ciekawostki: 
• największy ruch w aplikacji generują push notyfikacje ustawione na 

godzinę 12 - wówczas zdecydowanie najwięcej osób korzysta z 
aplikacji. 

• Nagrody: nominacja w konkursie Mobile Trends Awards w kategorii 
Aplikacja mobilna – sport i zdrowie.
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Dziennik Metro
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja Dziennik Metro dostępna jest bezpłatnie marketach Google Play, 
Samsung Galaxy Apps i Amazon Appstore od października 2014 roku i App 
Store od grudnia 2014 roku. 

• Aplikacja zawiera informacje na temat bieżących wydarzeń, kultury, 
rozrywki, treści poradnicze, testy produktów, ciekawostki. Treści 
wzbogacone są o multimedia: galerie zdjęć i materiały wideo. Nowe 
wydanie można pobrać już od godziny 22:00 dnia poprzedzającego 
wydanie drukowane. Za pomocą notyfikacji redakcja może powiadamiać 
czytelników o najciekawszych tematach wydania. 

• Liczba pobrań aplikacji: 
• Android: 10 852 
• iOS: 3 480 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu dnia (DAU, pon-pt): 
• Android: 1 045 
• iOS: 290 

• Działania promocyjne aplikacji, wspierające jej premierę: 
• Dedykowana strona: metro.gazeta.pl/aplikacja. 

• W dniach 14-16. listopada aplikacja "Metra" stanowiła bezpłatną 
wejściówkę na Festiwal Czekolady, organizowany w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. 

• Możliwość wygenerowania kodu uprawniającego do 50% zniżki na bilet 
wstępu na Orange Video Fest, organizowany na Torwarze w Warszawie. 

• Tygodniowy konkurs organizowany w grudniu 2014 z Samsungiem,  
w którym nagrodę dla użytkowników aplikacji stanowiły tablety.

http://metro.gazeta.pl/aplikacja/index.htm
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TOK FM
APLIKACJA MOBILNA

• Oficjalna aplikacja Radia TOK FM dostępna jest od stycznia 2014 roku. 
Można z niej korzystać na urządzeniach z systemem iOS, Android i 
Windows Phone.  

• Aplikacja oferuje dostęp do bezpłatnej transmisji na żywo oraz informacji 
o audycjach i prowadzących Radia TOK FM. W aplikacji dostępna jest też 
dodatkowa, nieobowiązkowa płatna subskrypcja, umożliwiająca dostęp 
do archiwum odcinków wszystkich audycji (podcastów), bez żadnych 
reklam, w streamingu oraz offline. 

• Nowym użytkownikom aplikacja proponuje 2-tygodniowy okres próbny, 
podczas którego można bezpłatnie korzystać z pełnego dostępu do 
archiwum TOK FM. Archiwum zawiera obecnie kilkadziesiąt tysięcy 
materiałów audio w wysokiej jakości, pogrupowanych w ramach 
kilkudziesięciu audycji. 

• Liczba pobrań aplikacji: 
• Android: 45 000 (56%) 
• iOS: 25 000 (32%) 
• Windows Phone: 10 000 (12%). 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca (MAU): 
• Android: 15 000 
• iOS: 8 500 
• Windows Phone: 2 000. 

• Liczba sprzedanych subskrypcji na koniec roku 2014 wynosiła łącznie 
kilkanaście tysięcy, z czego najwięcej pochodziło z systemu iOS. 

• Nagrody: AppAward 2014 w kategorii Windows Phone - Media.
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Tuba.FM
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja muzyczna Tuba.FM - Muzyka i Radio Internetowe jest 
dostępna na urządzenia z systemami operacyjnymi Android, iOS, 
Windows Phone i Windows 8 oraz Smart TV. 

• Tuba.FM to agregator kilkudziesięciu tysięcy muzycznych stacji 
radiowych polskich i zagranicznych. Można w nim znaleźć m.in. 
popularne gatunki muzyczne, muzykę zespołów i wykonawców z Polski i 
ze świata, a także emitowane na żywo popularne stacje radiowe Agory 
(np. Złote Przeboje, Rock Radio i TOK FM). Po zalogowaniu w aplikacji 
użytkownicy Tuby mają też możliwość tworzenia własnych stacji 
radiowych z muzyką ulubionych artystów. Repertuar Tuby można 
przeglądać według gotowych zakładek lub za pomocą wyszukiwarki, 
która podpowiada pasujące nazwy gatunków i artystów.  

• W aplikacji emitowane są reklamy audio, wideo oraz display, które 
można wyłączyć poprzez zakup subskrypcji. 

• Liczba pobrań aplikacji: 
• Android: 745 000 (67%) 
• Windows Phone: 213 000 (19%) 
• iOS: 156 000 (14%) 
• łączna liczba pobrań (w tym Smart TV): 1,5 mln. 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca (MAU): 
• Android: 58 000 
• iOS: 14 000 
• Windows Phone: 6 000.



67

APLIKACJA MOBILNA

• Ciekawostki: 

• Bardzo duża grupa użytkowników korzysta z aplikacji na kilku 
urządzeniach (aplikacji desktopowej, aplikacji mobilnej i na 
Smart TV). 

• Nadal zdecydowanie największym gronem odbiorców są 
użytkownicy wersji desktopowej serwisu. 

• Na mobile jest więcej użytkowników obcojęzycznych niż na 
desktopie (mimo braku dedykowanych wersji językowych 
aplikacji). 

• Nowi mobilni użytkownicy stanowią poniżej 20%, na desktopie 
powyżej 30%. 

• Zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i na www, użytkownicy 
najchętniej słuchają stacji dostępnych w kategorii Radia Tuby 
oraz stacji gatunkowych. W drugiej kolejności słuchają stacji 
Artystów, a najmniejszym zainteresowaniem cieszą się stacje 
użytkowników ("Wasze Radia"). Poszczególne radia 
uruchamiane są najczęściej z ekranu startowego aplikacji lub z 
wyszukiwarki. 

• Najwięcej osób kupuje subskrypcję na Androidzie, a w drugiej 
kolejności na iOS (liczebność grupy subskrybentów jest mniej 
więcej wprost proporcjonalna do liczby wszystkich aktywnych 
użytkowników).

Tuba.FM
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GAZETA.PL Wi-Fi
CASE STUDY

• Wykonawca: Dział Marketingu Gazeta.pl/ Wifi2Go/ BT Kliwer 

• Czas trwania kampanii: sierpień 2014 

• Cel: 
• over-the-air-installs aplikacji mobilnych: Gazeta.pl LIVE, Sport.pl 

LIVE oraz Plotek.pl 

• dotarcie do użytkowników Gazeta.pl podczas wakacji. 

• Opis: 
Pomimo deklaracji o chęci ucieczki od pracy i internetu, wiele osób 
potrzebuje mieć dostęp do sieci podczas wakacji. Ta akcja była 
odpowiedzią na tę potrzebę. Latem 2014 roku na mazurskich 
jeziorach pojawiło się 20 jachtów, wyposażonych w specjalnie 
przygotowane na tę akcję hotspoty WiFi. Wszędzie tam gdzie 
cumowała flota Gazeta.pl_WiFi można było skorzystać z 
bezpłatnego dostępu do internetu. Internet był udostępniany po 
pobraniu bezpłatnej aplikacji z portfolio Gazeta.pl (PPI –  Pay per 
install). 

• Wyniki: 
• Jachty odwiedziły ponad 20 portów, przystani i zatok.  

• Dostęp do internetu uzyskało ponad 4 000 osób.  

• Pobranych zostało blisko 2 000 aplikacji.  

• Nie każda osoba, która weszła na acces point zdecydowała się 
pobrać aplikację. Konwersja 50% to bardzo dobry wynik.
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• Grupa Wirtualna Polska znajduje się w czołówce 
wydawców treści internetowych w Polsce.  
W jej skład wchodzą m.in.: portale wp.pl i o2.pl, serwisy 
biznesowe Money.pl i Biztok.pl, SportoweFakty.pl. 

• Mobilna wersja portalu wp.pl powstała w 2007 roku, a 
pierwsza aplikacja mobilna została wydana w roku 2010  
- była to WP.PL Info na iPada. 

• Grupa Wirtualna Polska udostępnia kilkadziesiąt serwisów 
przystosowanych do przeglądania na urządzeniach 
mobilnych. W mobilnej wersji dostępne są również 
serwisy pocztowe WP Poczta i o2 Poczta. W portfolio 
GWP są oczywiście również aplikacje mobilne. 

• Szczegółowe dane dotyczące trzech najbardziej 
popularnych aplikacji mobilnych Grupy WP (Program TV 
WP.PL, WP Info, Pudelek.pl) znajdują się na kolejnych 
stronach raportu. 

• W marcu 2015 roku Grupa Wirtualna Polska zanotowała 
658,5 mln odsłon mobilnych (za: Megapanel PBI/Gemius, 
marzec 2015). 

• Podane dalej dane aktualne są na dzień 31.12.2014 roku  
i są to dane wewnętrzne WP.

WIRTUALNA POLSKA
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WP: Program TV
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja mobilna Program TV Wirtualnej Polski jest obecnie 
dostępna na urządzenia z systemami operacyjnymi Android, iOS,  
Windows Phone 7 i 8. 

• Aplikacja ta umożliwia przeglądanie programu telewizyjnego dla 
ponad 300 stacji telewizyjnych, w tym 139 stacji polskojęzycznych. 

• Do najważniejszych funkcji aplikacji należą m.in.: Ulubione stacje TV - 
lista stacji użytkownika, Teraz w TV - prezentacja aktualnie trwających 
programów z listy ulubionych stacji TV, Alerty - ustawianie 
powiadomień o nadchodzących programach i Szukanie programów i 
stacji TV. 

• Liczba pobrań (do końca 2014 roku): 
• Android: 71% 
• iOS: 29% 
• łącznie 1 794 000 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (MAU): 289 188. 

• Miesięczna liczba odsłon w aplikacji: 30 700 000. 

• Średni czas trwania sesji: 2 min 43 sek. 

• Liczba ekranów na sesję: 6,7.
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WP Info
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja mobilna WP Info jest obecnie dostępna na urządzenia z 
systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone 7 i 8. 

• Aplikacja informacyjna Wirtualnej Polski umożliwia dostęp do 
najważniejszych wiadomości, galerii, danych finansowych. Jej główne 
sekcje to: Wiadomości (z Polski i ze świata), Sport (m.in. Ekstraklasa, 
Formuła 1, Żużel), Finanse (Waluty, Giełda), Rozrywka (Film, Muzyka, 
AleSeriale), Technologie (Komputery, Internet), Motyryzacja. Aplikacja 
umożliwia też przeglądanie prognozy pogody dla kilkudziesięciu 
polskich miast. Dostępna jest również opcja “Moje artykuły”, która 
pozwala na kategoryzację newsów; „do przeczytania”, „ulubione”. 

• Liczba pobrań (do końca 2014 roku): 
• Android: 61% 
• iOS: 39% 
• łącznie: 498 230 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (MAU): 120 684. 

• Miesięczna liczba odsłon w aplikacji: 19 700 000. 

• Średni czas trwania sesji: 6 min 6 sek. 

• Liczba ekranów na sesję: 8,6.
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Pudelek
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja mobilna Pudelek jest obecnie dostępna na urządzenia z 
systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone 7 i 8. 

• Pudelek codziennie prezentuje kilkadziesiąt newsów z życia gwiazd, 
materiały paparazzi, zdjęcia, wideo, premiery teledysków i sesji, 
okraszone charakterystycznym komentarzem redakcji.  
Aplikacja mobilna oferuje szybki dostęp do treści z witryn Pudelek.pl, 
Pudelek.tv i Pudelekx.pl, a także ekskluzywnych newsów. 

• Liczba pobrań (do końca 2014 roku): 
• Android: 66% 
• iOS: 34% 
• łącznie: 378 334 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (MAU): 109 959. 

• Miesięczna liczba odsłon w aplikacji: 106 400 000. 

• Średni czas trwania sesji: 6 min 3 sek. 

• Liczba ekranów na sesję: 36,76.



73

YANOSIK
• Yanosik to bezpłatny, legalny antyradar i darmowa 

nawigacja w jednym. Ostrzega m.in. o kontrolach 
prędkości, fotoradarach i wypadkach.  
Jest to najskuteczniejszy komunikator, który  
z powodzeniem zastępuje CB radio i gromadzi wokół 
siebie największą społeczność kierowców. 

• Yanosik jest wymieniany wśród niezbędnych aplikacji, 
bez których nie można się obejść, posiadając smartfona. 

• Aplikacja Yanosik dostępna jest na urządzenia mobilne  
z systemami operacyjnymi iOS, Android, Windows 
Phone 7 i 8 oraz Blackberry. 

• Właścicielem Yanosika jest spółka Neptis S.A. 

• Podane dane aktualne są na dzień 30.04.2015,  
o ile nie zaznaczono inaczej.
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Yanosik
• Aktualna liczba pobrań aplikacji mobilnej: 

• Android: 2 238 120 
• Windows Phone: 426 642 
• iOS: 411 287 
• Blackberry 10: 24 180 
• łącznie: 3 100 229 pobrań. 

• Liczba unikalnych użytkowników strony yanosik24.pl (mies.): 
• mobile i tablet: 739 886 
• desktop: 271 228 
• łącznie: 1 011 114 UU. 

• Średnia liczba użytkowników online w jednym momencie: 74 000. 

• Łączna liczba kilometrów przejeżdżanych przez użytkowników w 
miesiącu: ponad 200 000 000. 

• Średnia liczba potwierdzonych zgłoszeń w miesiącu: 255 750. 

• Średnia liczba zgłoszeń, która trafia do systemu w ciągu jednej minuty 
- około 500 w godzinach szczytu. 

• Mapa w systemie Yanosik posiada 466 684 km dróg. 

• Rekordzista przejechał w ciągu jednego miesiąca 15 197 km z 
aplikacją (pomiar we wrześniu 2014 roku). 

• Najaktywniejszy użytkownik zgłosił w 2014 roku 469 patroli.

APLIKACJA MOBILNA
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Yanosik
• Wprowadzenie na rynek nowych urządzeń: 

• Yanosik GT - komunikator dla kierowców, za pośrednictwem 
którego informują się oni o sytuacji na drodze, 

• Yanosik DVR - urządzenie łączące w sobie funkcje asystenta 
kierowcy, nawigacji omijającej korki oraz wideorejestratora, 
wyposażonego w system ACR (Auto Crash Recorder). 

• Pojawienie się nowych aplikacji mobilnych: 

• Yanosik AutoStop (Android) 

• Yanosik dla Firm (Android). 

• Debiut spółki Neptis S.A. na NewConnect. 

• Rozszerzenie działalności Yanosika poza granice Polski - Yanosik jest 
dostępny na Litwie. 

• Stworzenie nowego portalu dla kierowców 
odwolaniemandatu.yanosik.pl, który oferuje bezpłatny generator 
wniosków, aktualności o tematyce prawnej oraz możliwość 
skorzystania z darmowej, indywidualnej konsultacji. 

• Odebranie wyróżnienia Komputer Świata dla aplikacji Yanosik 
AutoStop (Produkt Roku 3 miejsce). 

• Otrzymanie nagrody Lokalizator roku 2014, w kategorii „Budowanie 
społeczności kierowców”.

SUKCESY Z ROKU 2014

http://odwolaniemandatu.yanosik.pl
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LISTONIC
• Listonic to jedna z dwóch (obok JakDojade.pl) 

najpopularniejszych polskich aplikacji użytkowych, 
które zaczynały jako start-up i studencki projekt,  
by dziś działać jako spółka, która w zeszłym roku 
osiągnęła poziom rentowności i dla marek z branży 
FMCG właśnie zaczęła wyznaczać trendy  
w mobilnej reklamie. 

• Aplikacja mobilna Listonic to przede wszystkich 
wirtualna lista zakupów. Oprócz tego w aplikacji 
dostępne są sprytne porady kulinarne, skaner 
kodów kreskowych, okazje z gazetek promocyjnych 
oraz przepisy kulinarne.  

• Aplikacja dostępna jest na wszystkie typy 
smartfonów, tradycyjne telefony oraz w postaci 
serwisu internetowego www.listonic.com. 

• Podane dalej dane aktualne są na dzień 30.04.2015 
roku, o ile nie zaznaczono inaczej.

http://www.listonic.com
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Listonic
• Liczba pobrań aplikacji: 

• Android 73%, iPhone 19%, Windows Phone 7%, inne 1%. 
• Łącznie 910 000 pobrań (w tym 195 729 tylko w 2014 roku). 

• Liczba aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca (MAU): 137 000. 
Dla porównania, w grudniu 2013 roku było ich 89 000. 

• Mobile-only users: 83%. 

• Średnia liczba produktów dodawanych miesięcznie do list zakupów: 
2 000 000. 

• Średnio w miesiącu aktywowanych jest ponad 200 000 nowych list. 

• Każdy z aktywnych użytkowników dodaje do listy średnio 10 
produktów. 

• Uwaga: duża część użytkowników aplikacji korzysta z list jako 
“szablonów” i odhacza wielokrotnie te same produkty. Dlatego w 
Listonic nie mówi się o ‘tworzeniu nowych list’ a raczej o 
‘aktywowaniu list’. Dodatkowo, użytkownicy ”czyszczą" listy z 
kupionych produktów, aby w następnym tygodniu dodać do tej 
samej listy kolejne pozycje. Listonic liczy to jako aktywację, bo 
mimo iż dzieje się to na tej samej liście, to w praktyce oznacza to 
kolejną wycieczkę do sklepu z aplikacją w ręku.

APLIKACJA MOBILNA
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Listonic
SUKCESY Z ROKU 2014

• Nowa aplikacja mobilna Żbik. Aplikacja oferuje dostęp do 
kuponów na produkty FMCG, które można zrealizować w każdym 
sklepie w Polsce. Aktywnych użytkowników jest 15 000. Zostały już 
podpisane pierwsze umowy na większe akcje oparte o kupony, 
które realizowane były w IQ 2015 roku. Aplikacja ma stać się 
uniwersalnym narzędziem do wykorzystania w akcjach 
marketingowych w branży FMCG.  

• Nowy typ reklamy retargetowanej. Bannery kupowane 
automatycznie, z możliwością dotarcia do konkretnej grupy osób, 
np. zainteresowanych tylko oliwą z oliwek. Największy w Polsce 
zasięg kulinarny: 9 mln UU.  
W 2014 roku zostały przeprowadzone przykładowe dwie kampanie 
z bardzo dobrymi wynikami.. Przykładowe case study: Tesco. 

• Ekspansja rynków zagranicznych – rozpoczęcie niskobudżetowych 
działań promocyjnych w USA. Wynik: 20 000 aktywnych 
użytkowników, z dobrą retencją i dobrymi innymi parametrami.  
Średnio w miesiącu: 4,6 sesji, 2 wyprawy do sklepu z aplikacją. 

• Aplikacja mobilna Listonic – stały wzrost zarówno użytkowników, 
jak i klientów. Listonic stał się rentownym biznesem. 

• ‘TylkoFMCG’ – wydzielona z Listonic, specjalna komórka 
odpowiedzialna za sprzedaż reklam (w Listonic, Kupony Żbik i 
retargeting FMCG).

http://tylkofmcg.pl/smaczna-strona-tesco-i-retargeting-fmcg/
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Frosta i Kupony Żbik
CASE STUDY 2014

• Jedna z pierwszych kampanii przeprowadzonych w Kuponach Żbik. 

• Użytkownicy mogli odebrać pieniądze za zakup Chickens’ów lub 
Ryby z Pieca Frosty. Łącznie dzięki kuponom mogli oszczędzić  
5,7 PLN. 

• Kupony można było zrealizować w każdym sklepie. Aby dostać 
zwrot pieniędzy na konto, użytkownik musiał jedynie zeskanować 
paragon, potwierdzający dokonanie zakupu. 

• Pierwszej kampania Frosta, która trwała od 1. września do końca 
roku 2014 zakończyła się tak dobrymi wynikami, że została 
powtórzona dwukrotnie w IQ 2015 roku. 

• Kupony Żbik są przełomem w sposobie dystrybuowania kuponów. 
Jest to pierwszy w Polsce program, który za codzienne zakupy 
zwraca kupującym realne pieniądze, a nie daje punkty czy rabaty na 
kolejne zakupy. Dzięki temu zaburza działanie standardowych 
mechanizmów tego typu i daje większą swobodę klientom, do 
których skierowana jest oferta. Promocja produktu poprzez tego 
typu program jest więc dobrym uzupełnieniem tradycyjnych metod 
informowania o ofercie danej marki.
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JAKDOJADE.PL
• JakDojade.pl to jedna z dwóch (obok Listonic) 

najpopularniejszych polskich aplikacji użytkowych, 
które zaczynały jako start-up i studencki projekt, 
by dziś działać jako rentowny biznes. 

• JakDojade jest jedną z najpopularniejszych 
aplikacji mobilnych, która znajduje się na 
telefonach niemal wszystkich Polaków, 
deklarujących aktywne korzystanie z aplikacji 
mobilnych. 

• Aplikacja oferuje najdokładniejszą wyszukiwarkę 
połączeń w transporcie publicznym, aktualne 
rozkłady jazdy (ZTM, MPK, MZK, SKM, PKP PR,  
itd...) i osobistą nawigację GPS dla komunikacji 
miejskiej. 

• Podane dalej dane aktualne są na dzień 
31.12.2014, o ile nie zaznaczono  
inaczej.
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• Aktualna liczba pobrań aplikacji (maj 2015): 
• łącznie wszystkich pobrań: 1,86 miliona 
• w tym Android ponad 70% (dokładnie 1 272 060) 
• dla porównania na koniec roku 2013 pobrań było 900 000. 

• Miesięczna liczba aktywnych użytkowników: około 3,2 mln, w tym: 

• miesięczna liczba UU na stronie internetowej: 2 562 024 
• m.jakdojade.pl: 154 057 
• jakdojade.pl:  2 407 967 

• miesięczna liczba aktywnych użytkowników w aplikacjach: 636 583 
• Android: 572 016 (90%) 
• iOS: 54 061 (8%) - demo 57%, premium 43% 
• WP: 10 506 (2%). 

• Październik jest statystycznie najlepszym miesiącem, kolejne są 
słabsze, ale pomimo tego trendu, liczba UU z aplikacji mobilnych  
z miesiąca na miesiąc rośnie. 

• Najważniejsze sukcesy z roku 2014: 
• duża aktualizacja aplikacji na system iOS, 
• rozpoczęcie testów planowania podróży z użyciem systemu 

monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym w dwóch 
miastach, Białymstoku i Wrocławiu, 

• rozpoczęcie sprzedaży reklam, 
• znaczący wzrost sprzedaży pakietów premium.

SERWIS INTERNETOWY + APLIKACJA MOBILNA

JakDojade.pl
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PRZEPISY.PL
• Przepisy.pl to internetowa platforma kulinarna, 

należąca do firmy Unilever, funkcjonująca przy 
marce Knorr. Zawiera ponad 5 000 sprawdzonych 
przepisów ze zdjęciami krok po kroku. 

• Przepisy.pl to doskonały przykład działań 
marketingowych, wpisanych w długofalową 
strategię marki, który pokazuje jak za pomocą 
różnych kanałów dotarcia budować zaangażowaną 
społeczność. Udowadnia też, że rozwiązania 
mobilne muszą być częścią marketingowego 
ekosystemu marki. 

• Przepisy.pl funkcjonują w postaci serwisu 
internetowego www.przepisy.pl, aplikacji 
mobilnych na systemy operacyjne Android, iOS i 
Windows Phone, Symbian, Smart TV, kanału na 
YouTube i społeczności na Facebooku. 

• Podane dalej dane aktualne są na dzień 
31.12.2014.

82
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Przepisy.pl
• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 

• Android: 55%, Windows Phone: 20%, iOS: 16%, inne: 9% 
• Łącznie 1 509 886 pobrań. 

• Liczba instalacji wersji Windows Desktop: ponad 60 000. 

• Liczba instalacji wersji Samsung Smart TV: ponad 150 000. 

• Najczęściej wykonywane akcje w aplikacji mobilnej: 
• dodawanie przepisów do ulubionych (akcja Mniam!) 
• wysłanie listy zakupowej. 

• Wyniki w pozostałych kanałach: 
• Portal Przepisy.pl: 4% zasięgu wśród ogółu internautów wg 

Megapanel oraz 18. miejsce w kategorii Lifestyle i 10. miejsce  
w kategorii Gotowanie. 

• Facebook: 700.782 fanów (1. miejsce w kategorii „żywność”  
w Polsce), interactivity index: 152 857. 

• YouTube: 14 361 subskrybentów, 11 044 311 wyświetleń filmów 
z przepisami. 

• Najważniejsze sukcesy z roku 2014: 
• Przekroczenie 1,5 miliona pobrań aplikacji mobilnej. 
• Utrzymanie się w TOP5 najpopularniejszych aplikacji kulinarnych 

w AppStore i PlayStore bez wsparcia mediowego. 
• Wzrost zasięgu portalu, który konkuruje już bezpośrednio z 

wertykalnymi portalami tematycznymi wielkich grup mediowych.

APLIKACJA MOBILNA W EKOSYSTEMIE MARKI
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GRUPA MASPEX WADOWICE
• Grupa Maspex Wadowice jest jedną z 

największych firm w Europie Środkowo-
Wschodniej w segmencie produktów 
spożywczych. Do jej marek należą m.in. Kubuś, 
Tymbark, Lubella. 

• Flagowe aplikacje mobilne trzech w/w marek 
zostały opisane na kolejnych stronach raportu. 

• Wszystkie podawane dane aktualne są na dzień 
30.04.2015. 

• W ubiegłym roku działania Grupy Maspex w 
mobile’u zostały docenione w kilku konkursach. 
Platforma Run Kapsel Run zdobyła Golden Arrow 
oraz Impactor, a Tymbark Gramofun otrzymał 
MIXX Awards, wyróżnienie w konkursie Kreatura 
oraz dostał się na shortlistę konkursu Golden 
Drum. Akcje mobilne Grupy Maspex były 
wielokrotnie nominowane w prestiżowych 
konkursach branżowych.
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Gry Kubusia
• W aplikacji mobilnej Gry Kubusia znajdują się trzy zabawy, podczas 

których dzieci mogą ćwiczyć wyobraźnię, refleks i pamięć. Gry 
uruchamiane były etapami co 2-3 tygodnie, co budowało napięcie i 
oczekiwanie 

• Grupą docelową są dzieci w wieku 3-8 lat.  

• Aplikacja miała premierę pod koniec roku 2012 i obecnie jest 
dostępna na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi 
Android, iOS i Windows Phone. 

• Wirtualna zabawa polega na zrobieniu soku z owoców i warzyw, 
zaprojektowaniu fantazyjnej etykiety na butelkę oraz wybraniu 
dodatków do butelki. 

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 
• Android: 80% 
• iOS: 13% 
• Windows Phone: 7% 
• łącznie 284 756 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (w skali miesiąca): 24 000.

APLIKACJA MOBILNA
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Gry Kubusia 2
APLIKACJA MOBILNA

• Gry Kubusia 2 to druga edycja mobilnych gier dla dzieci, 
sponsorowanych przez markę Kubuś.  

• W tej aplikacji znajdują się dwie gry: interaktywne puzzle i zabawa z 
dźwiękami, dzięki którym jej najmłodsi użytkownicy mogą rozwijać 
swoją wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia. 

• Aplikacja miała premierę w maju 2013 roku i obecnie jest dostępna 
na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android, iOS i 
Windows Phone. 

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 
• Android: 68% 
• iOS: 30% 
• Windows Phone: 2% 
• łącznie 131 924 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (w skali miesiąca): 9 000. 

• Inne wyniki: 
• Co czwarty aktywny użytkownik aplikacji Gry Kubusia 2 

uruchamiał ją ponad 100 razy.  
• Niektórzy aktywni użytkownicy (3%) spędzili w aplikacji ponad 

12 godzin.
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Kubuś i Przyjaciele
APLIKACJA MOBILNA

• Ta gra opiera się na wędrówce Kubusia i jego przyjaciół – 
Kurczaków – Rozrabiaków po jego Krainie, w poszukiwaniu źródeł 
magicznego soku. Podczas wyprawy, Kurczaki odwiedzają magiczne 
wyspy Kubusiowej Krainy – każda z nich jest związana z produktem 
lub wydarzeniem. Gra dzieli się na dwie zasadnicze części: tryb 
tamagotchi, polegający na opiece nad Kurczakiem, któremu 
towarzyszy Kubuś oraz tryb wysp, w formie niekończącej się gry 
planszowej 3D. Użytkownikowi w nagrodę za troskliwą opiekę 
przyrasta „poziom zadowolenia”. Gdy osiągnie maksimum, Kubuś 
zabiera gracza w wyjątkową podróż przez wyspy swojej Krainy.  
W grze można zdobyć Kubusiowe gadżety.  

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 
• Android: 86% 
• iOS: 8% 
• Windows Phone: 6% 
• łącznie 114 816 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (w skali miesiąca): 28 123.
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Kapsel Run!
APLIKACJA MOBILNA

• Kapsel Run! to gra mobilna 3D typu "endless running”, 
sponsorowana przez markę Tymbark. 

• Gra dostępna jest bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemami 
iOS (iPad/iPhone) i Android. Premiera aplikacji miała miejsce w 
sierpniu 2013 roku. 

• Gracz wciela się w postać Kapsla, którego zadaniem jest omijanie 
przeszkód i zbieranie gwiazdek w niekończącym się biegu po 
mieście. W grze dostępnych jest kilka bonusów, m.in. minigierki, 
polegające na ułożeniu konkretnego zwrotu na kapslu, power-upy, 
postacie oraz konkursy z cennymi nagrodami (do wygrania były 
m.in. iPady). Można wziąć w ich udział po zalogowaniu za pomocą 
konta na Facebooku. W grze dostępny jest również szereg 
pojedynczych misji do wykonania, klasyfikacja rankingowa oraz 
statystyki. 

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 
• Android: 93% 
• iOS: 7% 
• łącznie 573 032 pobrań. 
• Takie wyniki plasują tę grę wśród najlepszych gier brandowych 

na polskim rynku. 

• Liczba aktywnych użytkowników (w skali miesiąca): 38 364. 

• Nagrody: Golden Arrow, Impactor.
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Kapsel Run! 2
APLIKACJA MOBILNA

• Kapsel Run! 2 to kolejna odsłona gry mobilnej od marki Tymbark. 

• W tej edycji Kapsel przenosi graczy w egzotyczny klimat azjatyckich 
wysp, rajskich palm, niespotykanej roślinności i nietypowych 
zwierzaków. Gracz wskakuje na sportowego wakeboarda i 
przemierza azjatyckie oceany. Ważnym uzupełnieniem tej edycji gry 
była limitowana seria etykiet napojów Tymbark w formacie 250 ml. 
Po ich wewnętrznej stronie znajdowały się unikalne kody 
promocyjne, które można było wykorzystać w specjalnym 
formularzu w grze i wymienić na dodatkowe bonusy w grze. 

• Aplikacja mobilna dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami 
operacyjnymi Android i iOS. 

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 
• Android: 96% 
• iOS: 4% 
• łącznie 319 879 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (w skali miesiąca): 27 620. 

• W ramach działań promocyjnych organizowane były konkursy  
z atrakcyjnymi nagrodami, wśród których znajdowały się tablety, 
słuchawki, poduszki, zwijaki i inne gadżety. 

• Tej edycji gry towarzyszył również spot promujący egzotyczną 
odsłonę aplikacji, który był emitowany przede wszystkim w mediach 
społecznościowych i serwisie You Tube.
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Uwielbiam.pl
APLIKACJA MOBILNA

• Aplikacja mobilna Uwielbiam.pl sponsorowana jest przez markę 
Lubella. Oferuje dostęp offline do 19 000 przepisów kulinarnych z 
portalu www.uwielbiam.pl. 

• Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami 
operacyjnymi Android i iOS. Premiera aplikacji miała miejsce w maju 
2013 roku. 

• Liczba pobrań aplikacji mobilnej: 
• Android: 72% 
• iOS: 28% 
• łącznie 97 444 pobrań. 

• Liczba aktywnych użytkowników (w skali miesiąca): 5 013.
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POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI
• Spółka Polski Standard Płatności (PSP) powstała w grudniu 2013 

roku. W roku 2014 po kolei pokonywała bariery regulacyjne.  
W listopadzie 2014 roku otrzymała zgodę Prezes NBP na 
prowadzenie mobilnego systemu płatności pod nazwą BLIK. 

• PSP tworzy powszechny polski system płatności mobilnych, 
dostępny dla jak największej liczby uczestników i w jak 
największej liczbie miejsc. 

• System został zaplanowany w taki sposób, aby w szybkim czasie, 
na tych samych warunkach, mogły dołączyć do niego krajowe 
banki i firmy rynku finansowego. 

• BLIK bazuje na wykorzystaniu 6-cyfrowego kodu, 
zastosowanego po raz pierwszy w IKO, aplikacji banku PKO BP. 

• 09. lutego 2015 roku BLIK został powszechnie udostępniony 
jako nowa funkcja w istniejących aplikacjach następujących 
banków: Alior Bank, BZ WBK, Bank Millennium, ING Bank Śląski, 
mBank (w tym Orange Finanse), PKO BP i Inteligo. 

• BLIKa nie mogło zabraknąć w tym raporcie - choć na dokładne 
wyniki trzeba jeszcze poczekać, już dziś trzeba mieć 
świadomość, że jest to milowy krok w rozwoju polskich płatności 
mobilnych, innowacyjnych w skali międzynarodowej.
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BLIK
• W momencie startu usługi, BLIK został udostępniony w 

następujących aplikacjach bankowych: Alior Bank, Bank 
Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, 
Orange Finanse, a także PKO Bank Polski i Inteligo (IKO). Każdy 
klient tych banków ma dostęp do usługi bez żadnych 
ograniczeń. 

• W najbliższych miesiącach BLIK zostanie wdrożony w Neo Banku 
i Getin Banku. Trwają rozmowy na temat uczestnictwa kolejnych 
banków, w tym banków spółdzielczych. 

• Po 3 miesiącach funkcjonowania na rynku, w ramach systemu 
BLIK jest zarejestrowanych ponad 650 000 użytkowników. 

• Najpopularniejsze operacje w BLIK: 

• wypłaty z bankomatów 
• transakcje w e-sklepach 
• transakcje w sklepach tradycyjnych. 

• Szczegółowe dane transakcyjne mogą być udostępnione przez 
banki wydawców BLIK. 

• Płatności BLIK są już dostępne w tysiącach sklepów 
internetowych, m.in. empik.com, answear.com, multikino.pl, 
travelplanet.pl, fly.pl, pizzaportal.pl i wielu innych. 

• Przewodniki dla użytkowników znajdują się na blikmobile.pl.

USŁUGA DOSTĘPNA W BANKOWYCH APLIKACJACH MOBILNYCH

http://blikmobile.pl
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BLIK
• Polski Standard Płatności kładzie szczególny akcent na 

budowanie sieci akceptacji BLIK. W trakcie 3 miesięcy 
rozwoju systemu, BLIK jest dostępny u największych agentów 
rozliczeniowych takich, jak eService oraz First Data, oraz 
największych agregatorów płatności internetowych takich jak 
DotPay, Przelewy24, Transferuj.pl. Na koniec kwietnia BLIK 
jest dostępny w większości sklepów internetowych w Polsce 
oraz kilkudziesięciu tysiącach sklepów naziemnych oraz kilka 
tysięcy bankomatów. Każdy kanał płatności jest kluczowy dla 
rozwoju systemu BLIK na rynku płatności mobilnych. 

• PSP planuje poszerzanie sieci akceptacji BLIK zarówno w 
tradycyjnych urządzeniach płatniczych, jak i w ramach 
zupełnie nowatorskich wdrożeń takich jak kasy fiskalne, czy 
też mPOS BLIK. Instrument płatniczy BLIK, dzięki swojemu 
wielokanałowemu podejściu, będzie spójnie rozwijany 
zarówno w segmencie eCommerce, jak i dynamicznie 
rosnącym mCommerce.  

• Jeszcze w tym roku PSP planuje wdrożenie międzybanko-
wego i natychmiastowego systemu płatności P2P, w ramach 
którego znajomość numeru telefonu będzie wystarczająca dla 
dokonania natychmiastowego przelewu z wykorzystaniem 
smartfona.

USŁUGA DOSTĘPNA W BANKOWYCH APLIKACJACH MOBILNYCH
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• W tym rozdziale omawiamy następujące 
zagadnienia tematyczne: 

• bankowość mobilna 

• płatności mobilne 

• mobile commerce 

• reklama mobilna 

• operatorzy telefonii komórkowej. 

• Eksperci z każdego w/w segmentu rynku, 
reprezentujący firmy, które na nich aktywnie 
działają, wypowiadają się na ich temat i puentują 
aktualną sytuację w Polsce. 

• Informacje i dane udostępnione w tym raporcie 
mogą być powielane i/lub rozpowszechniane w 
całości lub części, bez konieczności pytania o 
zgodę właścicieli praw autorskich do tych 
materiałów, pod warunkiem podania raportu 
“POLSKA.JEST.MOBI 2015” jako źródła danych.

MOBILE W POLSCE: 
TRENDY i OPINIE. 
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BANKOWOŚĆ 
MOBILNA
Odpowiedzi na pytania udzielają przedstawiciele 
następujących firm:
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Polska bankowość mobilna w liczbach  (stan na koniec kwietnia 2015 roku)

Bank Liczba pobrań aplikacji % Android % iOS % WP Liczba aktywnych użytkowników 
w aplikacjach mobilnych

Liczba aktywnych użytkowników  
w mobilnym serwise transakcyjnym

Alior Bank 210 235 62% 25% 13% ok. 54 000 ok. 95 000

T-Mobile Usługi Bankowe 177 194 70% 17% 13% ok. 56 000 ok. 200 000

Bank BPH 42 269 74,5% 25,5% brak app łącznie 3 800

Bank Zachodni WBK 708 657 66,8% 17,5% 15,7% 330 447 225 729

Eurobank 92 000 87% 10% 3% 40 000 23 000

Getin Noble Bank 172 689 81,3% 9,35% 9,35% odmowa odmowa

ING Bank Śląski 904 812 75,3% 15,1% 8,1% 555 000 odmowa

mBank 804 677 58% 31% 11% łącznie 953 130

Meritum Bank odmowa 82% 18% brak app odmowa odmowa

Millennium Bank 341 798 odmowa odmowa odmowa 126 420 odmowa

Bank PEKAO SA 616 000 
(liczba aktywnych wynosi 226 000)

61% 14% 14% łącznie 657 000

PKO BP 283 698 
(liczba aktywowanych, nie pobrań)

74% 14% 12% odmowa
734 510 

(łącznie dla PKO Banku Polskiego i Inteligo )

Bank BGŻ BNP Paribas 57 965 69% 31% brak app 8 742 brak serwisu mobilnego

Raiffeisen Polbank 167 669 60,5% 31,5% 8% 40 127 brak serwisu mobilnego

Citi Handlowy 190 000 79% 21% brak app 66 276 70 435

Aktywny użytkownik w aplikacji lub w mobilnym serwisie transakcyjnym to taki,  
który zalogował się tam przynajmniej 1 raz w miesiącu.  

Wszystkie dane podane w tabeli pochodzą bezpośrednio od banków.

4

1. Dane aktualne na koniec grudnia 2014 roku. 
2. Inny OS, BB10: 1,5%. 
3. Dane aktualne na koniec marca 2015 roku.  
4. Inne OS, które zostały wycofane z końcem stycznia br.: 11%.

2

3

3

3

1
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Czym charakteryzuje się m-banking w 2015 roku?



Jak obecnie rozwija się m-banking?

SPEC. DS. BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Szymon Mitoraj
DYREKTOR DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, 
MOBILNEJ I ZARZĄDZANIA PROCESAMI, ING BANK ŚLĄSKI

Marcin Kusznier
MENEDŻER PROJEKTU BANKOWOŚCI MOBILNEJ  
MERITUM BANK ICB 

Bartosz Sędzimir-Dobrowolski

Wojciech Mikołajczyk
EKSPERT EUROBANKU DS. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ

Marcin Morawski
Z-CA DYR. DEP. ROZWOJU I UTRZYMANIA APLIKACJI,  
GETIN NOBLE BANK

Katarzyna Prus-Malinowska
DYREKTOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, OBSZAR 
BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ, BANK BZ WBK

Krzysztof Suchan
DYREKTOR ZESPOŁU ROZWOJU 
SYSTEMÓW, T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

Jakub Garbus
EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK PEKAO S.A.

Michał Macierzyński
ZASTĘPCA DYREKTORA CENTRUM 
BANKOWOŚCI MOBILNEJ I 
INTERNETOWEJ, PKO BANK POLSKI

Kamil Hendzel
DEPARTAMENT BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, RAIFFEISEN POLBANK



Bankowość mobilna jest wciąż najszybciej 
rozwijającym się segmentem finansów 
osobistych. Stan ten trwa nieprzerwanie od 
2013 roku i można założyć, że przed nami 
jeszcze kilka lat takiego szybkiego wzrostu. 
Podobnie było blisko 17 lat temu z 
bankowością internetową. 

W tym roku dużo mówi się w kontekście 
implementacji RWD. Nie zastąpi to natywnych 
aplikacji, ale wystarczy żeby za jednym 
zamachem rozwiązać problem serwisów lite i 
tabletów. W ten sposób bank nie będzie 
musiał utrzymywać kilku rozwiązań, tylko 
skupić się na rozwoju w zasadzie dwóch linii – 
a być może w przyszłości jednej – wspartej 
oczywiście rozwiązaniami pozwalającymi 
wykorzystywać funkcje telefonu. Za wcześnie 
jednak mówić, czy ten kierunek docelowo 
okaże się najlepszy. Odpowiedzi dostarczą 
pierwsze wdrożenia i dopiero wówczas, obok 
wszystkich zalet, w pełni poznamy również 
wady takiego podejścia. 

W mojej opinii 2015 rok to również ostatni rok 
dla spektakularnych rozwiązań z zakresu 
płatności mobilnych. Spadek przychodów z 
interchange, a także ogólnie gorsza  

koniunktura na rynku bankowym sprawia, że 
mimo powszechnego zainteresowania 
bankowością mobilną to wzrost liczby klientów 
spowoduje, że banki będą chciały, żeby ten 
kanał zaczął przynosić większe przychody.  
Stąd też należy spodziewać większej 
funkcjonalności z zakresu udzielania i obsługi 
kredytów, a być może zupełnie nowych 
produktów kredytowych dostosowanych do 
małego ekranu telefonu. Z tego też powodu 
należy oczekiwać większego zainteresowania 
tabletami, a także wideorozmowami, chatami  
i aktywną sprzedażą produktów w kanale 
mobilnym. Należy jednak podkreślić, że będą 
to dopiero eksperymenty, a nie masowa 
sprzedaż.   

Myślę, że nie należy wiązać zbyt dużych 
nadziei z bankowością w zegarkach (nawet, 
jeśli najnowsze dziecko Apple okaże się 
sukcesem) czy innych „urządzeniach 
ubieralnych”. Są to technologiczne nowinki  
i nawet jeśli powstaną jakieś aplikacje 
obsługujące tego typu urządzenia,  
to pozostaną przede wszystkim PR-owym 
zabiegiem. Bankowość w tym przypadku  
nie wyznacza, a podąża za trendami. 

Michał Macierzyński
ZASTĘPCA DYREKTORA CENTRUM BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ 
PKO BANK POLSKI

Oprócz dalszego testowania innowacyjnych 
rozwiązań, jak np. sterowanie i biometria 
głosowa możemy spodziewać się intensyfikacji 
działań związanych z płatnościami mobilnymi i 
bankowością codzienną, tzw. „light banking”. 
Gracze z dalszych pozycji list rankingowych 
mobilnych aplikacji bankowych z pewnością 
będą próbować dogonić konkurencję 
rozwojem swoich produktów lub zredefiniują 
strategię, przygotowując nowe aplikacje z 
wykorzystaniem innych technologii (np. 
aplikacje hybrydowe), co optymalizuje koszty 
wytwarzania oprogramowania i skraca czas 
udostępniania ich klientom. 

Można przypuszczać, że niektóre banki będą 
rozważać zmianę metodologii wytwarzania 
swoich aplikacji tak, aby jeszcze bardziej 
uwzględniać najnowsze trendy w 
projektowaniu doświadczenia użytkownika i 
interakcji z nim, ograniczać angażowanie 
zasobów i poprawiać użyteczność aplikacji.  

Czas translacji bankowości internetowej do 
świata mobile mamy już za sobą – teraz 
nadszedł czas na walidację kontekstu użycia. 

Kolejny element rozgrywki na rynku to z 
pewnością zmiana paradygmatu mobilności 
dla banków z czysto wizerunkowego na ten,  
w którym monetyzacja kanału zaczyna 
odgrywać rolę – czy to poprzez 
maksymalizację zysku z klienta, dosprzedaż, 
czy pozyskiwanie leadów. 

Bankowy mobile w 2015 roku to nie tylko 
miejsce, w którym klient może wykonać 
podstawowe czynności związane z obsługą 
rachunków - to także fragment ekosystemu 
omnikanałowego, czyli pełnej 
zastępowalności kanałów w niemal dowolnych 
procesach sprzedażowych i obsługowych. To 
również miejsce na interaktywny bliski kontakt 
klienta z marką i dobry sposób na 
wzmacnianie więzów lojalności. 

Kamil Hendzel
DEPARTAMENT BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
RAIFFEISEN POLBANK



Możemy założyć, że trend migracji Klientów z 
poziomu bankowości internetowej do mobilnej 
będzie dalej przybierał na sile. Dziś myślę, że 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czym tak 
naprawdę jest mobile – może to po prostu 
kontekstowość, omnichannel. Aplikacje 
mobilne zaczną pozwalać na generowanie 
przychodów również niebezpośrednio. Od 
dawna mówi się o tym, że im klient ma szersze 
relacje z bankiem, tym trudniej mu się z nim 
rozstać. W tym kontekście aplikacja staje się 
jednym z elementów przyzwyczajenia. 
Potencjalny migrujący klient nie tylko będzie 
musiał przyzwyczaić się do nowej bankowości 
internetowej, nauczyć się nowych kodów PIN, 
zapamiętać nowe loginy, ale też pobrać, 
zainstalować, uruchomić nową aplikację. Banki 
będą starać się budować lojalność poprzez oferty 
kontekstowe – przyzwyczajamy klienta, że mając 
naszą aplikację, zawsze jest na bieżąco i korzysta 
z ofert, wtedy kiedy jest to najbardziej potrzebne 
lub opłacalne. Idąc dalej, jeśli już osiągnęliśmy 
to, że klient zasila konto, mamy otwartą drogę 
do sprzedaży innych kontekstowych usług. Na 
przykład, gdy brakuje środków i klient będzie 
chciał skorzystać z limitu.  

Co więcej, może w Polsce jeszcze nie jest to 
widoczne, ale w Europie Zachodniej, aplikacja 
mobilna powoli staje się czynnikiem wyboru 

podczas zawierania umowy rachunku. W tej 
chwili w Polsce banki skupiają się właśnie na 
aplikacjach mobilnych, ale nie jest to jedyne 
rozwiązanie, a otoczenie zmienia się na tyle 
szybko, że trzeba dbać o wszystkie miejsca 
mobilnego kontaktu z bankiem. 

Drugim najbardziej widocznym trendem w 
internecie jest więc obecnie Responsive Web 
Design, czyli technika projektowania strony www 
tak, aby jej wygląd i układ dostosowywał się 
automatycznie do rozmiaru okna urządzenia. To 
rozwiązanie posiada w mojej ocenie co najmniej 
2 plusy – po pierwsze zmniejsza liczbę systemów, 
jakie musi utrzymywać dana instytucja, a po 
drugie pozwala na mobilny dostęp w szerszym 
zakresie – możemy zawsze pozwolić na 
zalogowanie, nawet na TV, i oferujemy dostęp do 
wszystkich opcji w dowolnym momencie i na 
dowolnym urządzeniu. Jest jeszcze alternatywa 
dla bankowości jako takiej – korzystanie z 
wirtualnych portmonetek i tu już można kupić 
wirtualną walutę. 

Nadal głównym czynnikiem wyboru banku jest 
przede wszystkim jego oferta, ale brak 
rozwiązań mobilnych może w najbliższym 
czasie być tak samo zły, jak i posiadanie 
przestarzałej aplikacji.

Krzysztof Suchan
DYREKTOR ZESPOŁU ROZWOJU SYSTEMÓW 
T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

W ostatnim czasie jedne z najciekawszych 
możliwości wykorzystania w bankowości 
mobilnej oferują tzw. wearable devices, czyli 
np. zegarki typu smartwatch czy inteligentne 
okulary (np. Google Glass). Urządzenia te 
oferują klientom unikalne możliwości interakcji 
z produktami bankowymi i już w 2014 roku 
kilka banków rozpoczęło prace nad 
rozwiązaniami dedykowanymi dla tych 
urządzeń (głównie dla inteligentnych 
zegarków). 

W bieżącym roku, jak i w następnych istotne 
znaczenie będzie także miało wykorzystanie 
tabletów w bankowości. W ciągu ostatnich 2 
lat te urządzenia upowszechniły się i klienci 
coraz częściej korzystają z nich do zarządzania 
swoimi finansami. Banki także dostrzegają 
potencjał jaki tkwi w wykorzystaniu ich w 
codziennym bankowaniu. Aplikacje bankowe 
na tablety łączą najlepsze cechy bankowości 
mobilnej i internetowej - dają możliwość 
dostarczenia treści  
w sposób wygodny i w bardziej czytelny niż 
ekrany smartfonów, a fakt, że są to urządzenia 
always on, sprawia, że sięgnięcie po nie i 
skorzystanie z konkretnej funkcji jest 
wygodniejsze i prostsze niż na komputerze.  

Interesujące możliwości daje także 
wykorzystanie obsługi bankowości mobilnej 
głosem, choć nie spodziewam się szerokiego 
jej upowszechnienia. 

Na pewno rozpoczynamy debatę odnośnie 
kierunków rozwoju bankowości mobilnej w 
kontekście technologii – czy będą to nadal 
natywne aplikacje czy coraz bardziej popularne 
podejście RWD. Jest 
ona szczególnie ważna dla rozwoju rozwiązań 
bankowych na tablety.

Jakub Garbus
EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK PEKAO S.A.



Rok 2015 będzie, w mojej ocenie, rokiem płatności 
mobilnych i podejścia RWD (Responsive Web Design). 
Szerokie udostępnienie klientom polskiego standardu 
płatności mobilnych może przyczynić się do rozwoju 
bankowości mobilnej i zwiększyć liczbę instalowanych 
aplikacji, a wdrożenie nowych serwisów bankowych w RWD 
zwiększy w nich ruch z poziomu urządzeń mobilnych.

Wojciech Mikołajczyk
EKSPERT EUROBANKU DS. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ

Marcin Morawski
Z-CA DYR. DEP. ROZWOJU I UTRZYMANIA APLIKACJI 
GETIN NOBLE BANK

Migrujemy w kierunku mobilności.  

Według moich prognoz liczba pobrań bankowych aplikacji 
mobilnych podwoi się na przestrzeni 2015 roku w wyniku 
działań promocyjnych i naturalnych potrzeb klientów, na które 
takie systemy odpowiadają.    

Tzw. wearable devices nie zyskały jeszcze szerokiej 
popularności wśród Polaków i nie powinniśmy nastawiać się 
na dużą ofensywę w tym zakresie. Traktujemy je w charakterze 
przydatnych gadżetów, co nie znaczy, że nie będziemy mieli w 
tym zakresie propozycji dla naszych klientów. 

2015 to przede wszystkim rok rozwoju płatności mobilnych 
oraz budowania zaangażowania klienta poprzez prostotę 
użytkowania i spójne doświadczenie niezależnie od 
urządzenia, z którego korzysta.  

Dynamika wzrostu użytkowników bankowości mobilnej (IV KW 
2014/2013) w Polsce wyniosła 33%. Prawie 1 mln klientów 
rozpoczęło korzystanie z bankowości na swoich smartfonach 
czy tabletach. Wyzwaniem dla banków będzie takie 
projektowanie usług mobilnych, aby nowi klienci niezależnie 
od systemu operacyjnego czy rodzaju urządzenia, z którego 
korzystają, w prosty, szybki i intuicyjny sposób mogli 
realizować najważniejsze transakcje, nie obawiając się 
jednocześnie usług nowych i innowacyjnych. 

Katarzyna Prus-Malinowska
DYREKTOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, OBSZAR 
BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ, BANK BZ WBK



Polskie banki zaakceptowały fakt, że innowacyjność w sferze 
mobilnej jest niezbędna do ich dalszego rozwoju. Dlatego 
przeprojektowują kluczowe procesy i funkcje aplikacji tak, aby 
poprawić interakcję z klientami oraz dostarczyć im 
indywidualnie dopasowane informacje.  

Wyraża się to w ekspansji płatności bezstykowych, 
personalizacji treści, ułatwieniu składania wniosków 
produktowych z poziomu aplikacji mobilnych czy rozwoju 
programów lojalnościowych.

Bartosz Sędzimir-Dobrowolski
SPEC. DS. BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Szymon Mitoraj
DYREKTOR DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, 
MOBILNEJ I ZARZĄDZANIA PROCESAMI, ING BANK ŚLĄSKI

Rynek transakcyjnej bankowości mobilnej rozwija się 
konsekwentnie, zarówno w kontekście ilości użytkowników, 
jaki i wolumenów użycia oraz popularyzowania telefonu jako 
narzędzia nie tylko do wykonywania transakcji internetowych, 
ale również do płacenia stacjonarnego. 

W tle poruszają się nowe technologie, nowe zastosowania, 
typu SmartWatch, ale w tym roku nie będzie masowej 
popularyzacji tego typu urządzeń. Cały czas brakuje 
„kluczowej aplikacji, kluczowego użycia”, które byłoby 
jednoznacznym motywem do posiadania urządzenia tego typu 
przez masowego odbiorcę.

Obecnie banki muszą funkcjonować w otoczeniu nowych 
graczy – instytucji płatniczych oraz innych usługodawców 
opierających swoje działanie na świadczeniu usług związanych 
z przepływem pieniądza.  

Badanie „Innovation in Retail Banking”, przeprowadzone 
przez Infosys i francuskie stowarzyszenie EFMA (European 
Financial Management Association), w którym udział wzięło 
148 banków z całego świata pokazało, że za największe 
zagrożenie dla biznesu bankowego uważa się Google, sektor 
telekomunikacyjny, start-up’y oraz sektor sprzedaży 
detalicznej. Dodatkowo nowa Dyrektywa o usługach 
płatniczych (PSD II), nad którą aktualnie pracuje Komisja 
Europejska rozszerza możliwość funkcjonowania serwisów 
oferujących usługi finansowe. Banki, które aspirują do roli 
banku podstawowego, któremu powierza się bieżące dochody 
i z którego usług korzysta się na bieżąco muszą wychodzić 
poza ramy standardowej bankowości identyfikując i spełniając 
nowe potrzeby klientów. 

Rozwiązania mobilne wpisują się w ten model, przy czym 
istotne jest odpowiednie pozycjonowanie bankowości 
mobilnej. Traktowanie jej nie, jako dodatku do bankowości 
internetowej, ale jako samodzielny kanał. 

Marcin Kusznier
MENEDŻER PROJEKTU BANKOWOŚCI MOBILNEJ 
MERITUM BANK ICB 
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Zachwycony użytkownik bankowości mobilnej. To nasz 
największy priorytet! Wszystko, co tworzymy ma ścisły związek 
z potrzebami naszych użytkowników i rozwiązywaniem 
problemów, z którymi się mierzą. Customer Experience jest 
tutaj kluczowe. Opracowując nowe rozwiązania ściśle 
współpracujemy z naszymi klientami i dokładnie wsłuchujemy 
się w ich głos. Zapraszamy grupy klientów do testowania i 
wyrażania opinii dotyczących nowych usług jeszcze przed ich 
wprowadzeniem.  

Tak jest w odniesieniu do projektów, które ujrzą światło 
dzienne w tym roku. Przede wszystkim koncentrujemy się na 
płatnościach mobilnych. Oprócz wdrożenia BLIKa, które miało 
miejsce w lutym, planujemy wykorzystanie technologii HCE 
dostarczonej przez Google dla smartfonów z Androidem, by 
płacenie za codzienne zakupy przy pomocy telefonu było 
jeszcze bardziej proste i wygodne. Zamierzamy również 
wykorzystać potencjał sprzedażowy aplikacji zachęcając 
klientów do skorzystania z produktów depozytowych i 
kredytowych.  

Będziemy dalej rozwijać naszą aplikację w kierunkach, których 
oczekują użytkownicy. Chcemy, by zaspakajała potrzeby jak 
największego grona klientów. Będziemy projektować z myślą o 
prostocie, szybkości i designie. Nie zapomnimy również o 
bardziej zaawansowanych, wymagających klientach, dla 
których kontekst mobilny jest już standardem. Oczekiwania 
tych klientów chcemy przekraczać.

Robert Piotr Hibner
WICEDYREKTOR, ROZWÓJ KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
MBANK

Dla mBanku priorytetem są w tym roku scenariusze związane z 
płatnościami mobilnymi. Naszą ambicją jest wzrost w obszarze 
płatności NFC, BLIK, ale także w mCommerce, czemu sprzyjać 
ma wdrożona w kwietniu 2015 nowa wersja mTransferu – 
mTransfer mobilny. Będziemy także dążyli do wyrównania 
funkcjonalności między aplikacjami mobilnymi a serwisem 
internetowym. Nie oznacza to oczywiście, że teraz w naszych 
aplikacjach będzie tyle samo opcji, co w tradycyjnym serwisie. 
Będziemy się kierowali przede wszystkim 
 filozofią „red light scenarios” tzn. będziemy koncentrowali się 
na scenariuszach czysto mobilnych, tak aby były one do 
wykonania w ciągu maksymalnie 30 sekund.  
Widzimy duży potencjał w rozwoju takich usług jak np. nasz 
kredyt gotówkowy „one click”, ale musimy oczywiście 
pamiętać o złożoności produktów, kontekście i zachowaniach 
decyzyjnych klientów. Dlatego już np. o kredycie hipotecznym 
w takim scenariuszu na razie nie myślimy.

W maju 2015 r. jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy 
aplikację mobilną, w której można wygodnie przechowywać 
karty lojalnościowe i którą można zsynchronizować ze 
smartwatchem.  
Pracujemy nad podobnym rozwiązaniem na Apple Watch.  
Jest to również jedna z nielicznych aplikacji oferująca szerokie 
możliwości personalizacji, do której zalogujemy się za 
pomocą odcisku palca.  
Nowa aplikacja to również nowa szata graficzna i bardziej 
czytelna prezentacja informacji. Wszystkie najczęściej 
wyszukiwane dane są łatwo dostępne i wizualnie podkreślone.  

W planach na najbliższe miesiące mamy też uruchomienie 
systemu transakcyjnego Millenet w Responsive Web Design, 
również z odświeżonym interfejsem graficznym.

Ricardo Campos
DYREKTOR DEP. BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK MILLENNIUM

Katarzyna Prus-Malinowska
DYREKTOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, OBSZAR 
BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ, BANK BZ WBK



Dostosowywanie aplikacji do zmieniających 
się trendów na rynku bankowości mobilnej.  

Reagowanie na potrzeby klientów, którzy 
cały czas zgłaszają do banku różnego 
rodzaju uwagi odnośnie użyteczności i 
funkcjonalności aplikacji.

Adam Kot
EKSPERT DS. BANKOWOŚCI 
NOWOCZESNEJ, ALIOR BANK

Krzysztof Suchan
DYR. ZESPOŁU ROZWOJU SYSTEMÓW 
T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

Dalszy aktywny rozwój wielokanałowego 
dostępu do usług bankowych i 
telekomunikacyjnych. Zamierzamy 
wykorzystać szerokie możliwości wynikające 
z synergii banku i telekomu, by dostarczyć 
klientom nowe spektrum usług, 
funkcjonalności i dodatkowych benefitów, 
wynikających ze współpracy T-Mobile i Alior 
Bank.

W marcu br. udostępniliśmy nową aplikację 
bankowości mobilnej, wyposażoną w funkcje 
najbardziej pożądane i najczęściej 
wykorzystywane przez klientów.  

Od kwietnia nasi klienci mogą też płacić 
telefonem wyposażonym w funkcję NFC. 
Usługa dostępna jest dla posiadaczy 
telefonów w sieciach Orange i T-mobile.  

W najbliższej przyszłości będziemy dodawać 
kolejne funkcje do naszej aplikacji 
bankowości mobilnej oraz rozwijać usługę 
płatności mobilnych, zarówno w sklepach i 
punktach usługowych, jak i w internecie.

Dominik Rutkowski
MENEDŻER DS. PROJEKTÓW, 
DEP. E-BANKINGU, BANK BPH

Wojciech Mikołajczyk
EKSPERT EUROBANKU DS. 
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

W marcu br. udostępniliśmy klientom 
aplikację na urządzenia z systemem 
Windows Phone, która dołączyła do 
wdrożonych wcześniej aplikacji na systemy 
Android i iOS.  

W kolejnych miesiącach będziemy 
intensywnie pracować nad wprowadzeniem 
nowych i użytecznych funkcji w aplikacji 
mobilnej.  

Będziemy również rozwijać nasz nowy serwis 
transakcyjny bankowości internetowej, który 
– jako jeden z pierwszych w Polsce – został 
przygotowany w RWD.



Pozostanie w grupie liderów bankowości 
mobilnej w Polsce. Bardzo dynamicznie 
weszliśmy do tej rywalizacji z nagradzaną 
aplikacją Getin Mobile, a dzisiaj idziemy 
krok przed konkurencją, inwestując w takie 
rozwiązania jak HCE. 

Marcin Morawski
Z-CA DYR. DEP. ROZWOJU I UTRZYMANIA 
APLIKACJI, GETIN NOBLE BANK

Szymon Mitoraj
DYR. DEP. BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, 
MOBILNEJ I ZARZĄDZANIA PROCESAMI 
ING BANK ŚLĄSKI

Największym priorytetem w rozwoju naszej 
bankowości mobilnej jest KLIENT i jego 
oczekiwania. Bankowość mobilna ING 
Banku Śląskiego została zbudowana od 
podstaw dla Klienta, z myślą o ułatwianiu 
mu codziennego życia, z naciskiem na 
łatwość korzystania w codziennych 
sytuacjach. Nasi Klienci bardzo doceniają to 
podejście, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w rankingach, ocenach, 
komentarzach, wreszcie częstotliwości 
używania i ilości Klientów, którzy aktywnie 
korzystają z aplikacji.

Priorytetem jest poprawa funkcjonalności i 
UX aplikacji oraz dostosowanie jej do 
wymagań klientów w obszarach, z których 
korzystają najczęściej. Ma to 
odzwierciedlenie w znacznym przyspieszeniu 
procesu parowania urządzeń, a także 
uproszczeniu logowania i ułatwieniu 
dostępu do przelewów. Obserwujemy także 
rozwój sektora bankowego w sferze m-
Commerce i płatności HCE.

Bartosz Sędzimir-Dobrowolski
SPEC. DS. BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Jakub Garbus
EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK PEKAO S.A.

W ubiegłych latach dodaliśmy w naszej 
aplikacji mobilnej takie funkcje jak 
chociażby: Fotoprzelew, który pozwala na 
opłacenie faktury poprzez skanowanie kodu 
QR; rozszerzoną rzeczywistość (AR), 
ułatwiającą lokalizację bankomatów, 
oddziałów za pośrednictwem kamery 
smartfona; zintegrowane z kalendarzem 
urządzenia powiadomienia (np. o spłacie 
karty), czy też pełny dostęp do usług 
maklerskich, z możliwością składania zleceń 
kupna/sprzedaży instrumentów finansowych 
(notowanych na rynku polskim oraz rynkach 
zagranicznych).  

W przypadku płatności mobilnych skupiamy 
się na poszerzeniu sieci akceptacji, jak 
również wprowadzaniu nowych, przyjaznych 
dla użytkowników rozwiązań, które 
uproszczą sam przebieg transakcji. 



Naszym głównym celem jest w tym momencie dalszy rozwój 
usług i produktów bankowości mobilnej – w tym przede 
wszystkim rozwój sprzedaży poprzez ten kanał. Mamy 
najbardziej rozwinięte usługi płatności mobilnych na rynku, 
dlatego cały czas staramy się o utrzymanie tej przewagi. Widzimy 
też, że klienci coraz chętniej sięgają 
po telefon już nie tylko po to, żeby sprawdzić saldo czy historię 
rachunku. Dlatego planujemy duży rozwój nowych usług 
bankowych w aplikacji, tak żeby bankowość mobilna stała się 
alternatywą do pozostałych kanałów dystrybucji, a nie tylko 
dodatkiem do bankowości internetowej czy oddziału.  

Oczywiście obserwujemy trendy, ale z drugiej strony mamy 
świadomość, że nie jesteśmy tak elastyczni jak gracze spoza 
sektora bankowego – dlatego nie będziemy na siłę gnać za 
najnowszymi rozwiązaniami, chociażby w zakresie projektowania 
aplikacji. Mamy oczywiście poszanowanie dla rozwiązania 
stosowanych w poszczególnych platformach, ale najważniejsza 
jest dla nas funkcjonalność aplikacji oraz żeby była 
identyfikowana z PKO Bankiem Polskim. Projektując ją myślimy 
również o tym, żeby była atrakcyjna pod względem wizualnym. 

Jako, że jesteśmy jedynym bankiem na rynku, który oferuje konta 
dla dzieci poniżej 13. roku życia, poza istniejącą aplikacją do 
płacenia, chcemy również zaproponować najmłodszym 
bankowość przez komórkę. Oczywiście już teraz mogą się 
zalogować do swojego serwisu za pośrednictwem smartfona czy 
tabletu, ale nie chcemy na tym poprzestawać. W tym przypadku 
możemy śmiało powiedzieć, że to ma być rozwiązanie po prostu 
ładne – bo funkcjonalność ze względów prawnych siłą rzeczy jest 
ograniczona.

Kamil Hendzel
DEPARTAMENT BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
RAIFFEISEN POLBANK

Przygotowujemy się do wprowadzenia niezbędnych z 
rynkowego punktu widzenia funkcji, jak również do testowania 
rozwiązań innowacyjnych. Rozważamy także dywersyfikację 
produktów mobilnych z uwzględnieniem grup docelowych i 
ich preferencji w korzystaniu z bankowości in toto, a nie tylko 
w kontekście internetowym czy mobilnym. Przypuszczamy, że 
takie podejście zagwarantuje kompleksową odpowiedź na 
potrzeby naszych klientów oraz dostosowanie rozwiązań 
mobilnych do konkretnych oczekiwań użytkowników.  

Z uwagą przyglądamy się możliwościom zaprojektowania 
takich interakcji z naszymi aplikacjami mobilnymi, aby stały się 
one nie tylko przydatnym narzędziem, ale wręcz 
niezastąpionym towarzyszem, czy to przy codziennych 
zakupach, dzieleniu rachunku za wspólny obiad czy 
oszczędzaniu na najbliższy wakacyjny wyjazd. Szukamy 
rozwiązań, które zamiast przenoszenia „twardych” bankowych 
czynności do świata mobile, umobilnią te finansowe obszary 
naszego życia, które z perspektywy naszych klientów są 
najistotniejsze. Celem nadrzędnym jest zbudowanie wysokiej 
jakości relacji z klientem, a mobile jest doskonałym środkiem 
do realizacji tego celu.

Rozpatrując bankowość mobilną niezwykle istotne jest 
zrozumienie kontekstu jej użycia. „Bank w kieszeni” jest 
szczególnie użyteczny tam, gdzie klient chce podjąć działanie 
w reakcji na szybko zmieniające się warunki. Przykładem mogą 
tu być kursy walut, czy też połączenia bankowości mobilnej z 
zewnętrznymi usługodawcami, umożliwiające np. kupno 
biletów komunikacyjnych czy też wniesienie opłaty za 
parkowanie. Tutaj aplikacja bankowa jest jednocześnie 
instrumentem do wykonania płatności oraz 
odpowiednikiem standardowego, papierowego biletu. 
Funkcjonalność ta idealnie wykorzystuje kontekst użycia 
urządzenia mobilnego – smartfonu, który niemalże każdy ma 
przy sobie i który może ułatwić realizację powszechnych, 
codziennych usług takich jak parkowanie, kupno biletu, 
zamówienie i opłacenie taksówki itp. 

Mobilne bankowanie w Polsce ma już raczej za sobą pierwszy 
etap, w którym odwzorowano podstawowe usługi 
transakcyjne dostępne w serwisach internetowych. Kultura 
innowacji będzie motywować banki do poszukiwania nowych 
zastosowań  wykorzystujących kontekst użycia urządzeń 
mobilnych.  

Oprócz rozwoju funkcjonalności banki będą pracować nad 
dostarczeniem spójnego przeżycia w każdym kanale 
(omnichannel). Bez względu na to czy klient korzysta z portalu 
banku, internetowego serwisu transakcyjnego, mediów 
społecznościowych czy też aplikacji mobilnej powinien 
otrzymać spójną komunikację oraz spójny zestaw usług we 
wszystkich tych kanałach. 

Marcin KusznierMichał Macierzyński
ZASTĘPCA DYREKTORA CENTRUM BANKOWOŚCI 
MOBILNEJ I INTERNETOWEJ, PKO BANK POLSKI

MENEDŻER PROJEKTU BANKOWOŚCI MOBILNEJ 
MERITUM BANK ICB 
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Polska bankowość mobilna należy do 
europejskiej czołówki pod względem 
innowacyjności. Banki coraz chętniej inwestują w 
technologie, R&D, „digitalizują się”, obserwują 
światowe trendy i wprowadzają obsługę 
wielokanałową, próbując sprostać oczekiwaniom 
klientów (obecnych i potencjalnych), którzy są 
coraz bardziej pro-mobile. 
Polskie aplikacje są wysoko oceniane w 
międzynarodowych rankingach (np. w rankingu 
Forrester Research mBank uplasował się na 3. 
miejscu w Europie, a Millennium Bank na 5.), a 
klienci coraz chętniej bankują przez smartfony 
(mamy już, wg PRNews, 3,5 mln użytkowników 
bankowości mobilnej, podczas gdy rok temu 
było ich 2 mln). To pozwala mieć nadzieję, że 
wkrótce przekonają się oni również do płacenia 
telefonem. Bo przecież w tym zakresie również 
mamy czym się pochwalić. I tak, pod koniec 
ubiegłego roku Bank Pekao S.A. jako pierwszy w 
Polsce (i jeden z zaledwie kilku w Europie) 
wprowadził zbliżeniowe płatności mobilne 
wykorzystujące chmurę.  
Podobne rozwiązanie jest też testowane przez 
BZ WBK, a kolejnych osiem banków pracuje nad 
udostępnieniem takich płatności. 
Nie można nie wspomnieć też o systemie 
płatności mobilnych BLIK. W ubiegłym roku na 
naszym rynku pojawił się również (jako jeden z 
pierwszych w Europie) całkowicie mobilny -  
Bank SMART, w którym wszystko od założenia  

rachunku po zaciągnięcie kredytu można 
wykonać za pomocą smartfona. Żeby było 
ciekawiej, to również pierwszy bank w Polsce, w 
którym do bankowości mobilnej można 
zalogować się przy użyciu głosu. I chociaż 
obsługę aplikacji głosem wcześniej spotkaliśmy w 
aplikacji mobilnej Meritum Banku, to 
uwierzytelnianie za jego pomocą (biometria 
głosowa) jest innowacją wprowadzoną właśnie 
przez Bank SMART - można dodać, że wbrew 
pozorom jest to wyjątkowo odważne posunięcie.  

Inne polskie banki również chętnie wykorzystują 
możliwości smartfonów, dodając do swoich 
aplikacji m.in. płatności zbliżeniowe realizowane 
za pomocą technologii NFC, rozszerzoną 
rzeczywistość (Bank Pekao SA), przechowywanie 
paragonów (ING, Getin Bank), mobilne zakupy 
(BZ WBK), płacenie rachunków za pomocą 
fotokodów czy też lokalizację bankomatów i 
zniżek na podstawie położenia klienta. 

Polska bankowość mobilna należy do bardzo 
konkurencyjnych, a pod względem 
innowacyjności można zaryzykować stwierdzenie, 
że wyznaczamy europejskie standardy. 
Najważniejsze dla nas powinno być dalsze 
podążanie w tym kierunku, ciągłe poszukiwanie 
inspiracji i projektowanie rozwiązań wspólnie z 
klientem przy wykorzystaniu najlepszych 
doświadczeń we wszystkich kanałach dostępu.

Aneta Słonina
SPECJALISTA DS. INNOWACJI, BIURO INNOWACJI 
RAIFFEISEN POLBANK

Polska bankowość mobilna na tle rozwiązań w 
Europie prezentuje bardzo wysoki poziom i 
jest postrzegana jako lider innowacji. Przede 
wszystkim aplikacje mobilne w Polsce oferują 
bardzo rozbudowany zakres funkcjonalny, a 
szerokie możliwości transakcyjne, jak 
wykonywanie przelewów na dowolne rachunki 
czy podgląd wszystkich produktów są 
standardem. Coraz więcej banków oferuje 
także dedykowane aplikacje dla klientów 
firmowych.  

Szczególnie rozwiniętym obszarem w Polsce 
na tle Europy są również płatności mobilne. 
Rozwiązania oferowane w Polsce należą do 
najlepszych nie tylko w krajach europejskich, 
ale także i na świecie. W ubiegłym roku Bank 
Pekao S.A., jako jeden z niewielu na świecie 
wprowadził płatności zbliżeniowe w PeoPay w 
oparciu o nowoczesną technologię HCE (w 
Europie wdrożył je także hiszpański bank BBVA 
wraz z firmą Visa w 2014 roku). 

Obszarem, który z kolei na polskim rynku 
bankowości mobilnej nie jest jeszcze 
intensywnie rozwijany są dedykowane 
rozwiązania na tablety. Aplikacje typu tablet 
banking nie są jeszcze w Polsce powszechnie 
oferowane, podczas gdy wiele europejskich 
banków już od 2-3 lat konsekwentnie rozwija 
te rozwiązania (np. BGŻ BNP Paribas czy 
Société Générale).

Jakub Garbus
EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK PEKAO S.A.



Polski rynek bankowości mobilnej jest 
jednym z najszybciej rozwijających się w 
Europie. Charakteryzuje nas szybka 
adaptacja nowych technologii i dynamiczny 
wzrost liczby osób decydujących się na 
korzystanie z tego sposobu dostępu do 
banku.  

Z tego względu polskie banki starają się jak 
najszybciej reagować na nowe potrzeby 
klientów i stale rozbudowują swoją ofertę 
mobilnych rozwiązań.  

Jako przykład może posłużyć Bank 
Millennium, który na początku 2014 roku, 
jako pierwszy bank na rynku europejskim 
wprowadził możliwość wzięcia pożyczki 
przez aplikację mobilną. Cały proces 
odbywa się całkowicie online, a dostęp do 
dodatkowych środków jest natychmiastowy.

Ricardo Campos
DYREKTOR DEP. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK MILLENNIUM

Głównym wyróżnikiem polskiej bankowości 
mobilnej jest innowacyjność, otwarcie na 
nowe technologie oraz krótki czas 
implementacji od momentu pojawienia się 
danego rozwiązania do zaadaptowania go 
przez polskiego innowatora w sektorze 
finansowym. Polacy są również otwarci na 
nowości, a to ułatwia wprowadzanie na 
rynek kolejnych udogodnień w obszarze 
bankowości mobilnej.

Polska w porównaniu z krajami 
zachodnioeuropejskimi oraz USA w obszarze 
bankowości mobilnej jest rozwiniętym 
rynkiem. Doskonale możemy to 
zaobserwować na przykładzie płatności 
mobilnych. Usługa Apple Pay, która 
wystartowała w ubiegłym roku ma dla 
klientów amerykańskich podwójnie 
rewolucyjnie znaczenie – nie tylko umożliwia 
dokonywanie płatności telefonem (co w 
Polsce, na różne sposoby np. poprzez 
zbliżeniowe naklejki, było od kilku lat 
możliwe), ale jednocześnie wiąże się z 
upowszechnieniem standardu EMV. Do 
niedawna większość transakcji w USA było 
dokonywanych z wykorzystaniem paska 
magnetycznego, a część nawet przy użyciu 
imprinterów. My ten etap mamy już dawno 
za sobą.

Nasi klienci są wymagający, podkreślić 
również należy, że rynek polski jest w 
znacznie większym stopniu zaawansowany, 
jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe niż 
większość krajów Europy. Co za tym idzie, 
adaptacja płatności mobilnych powinna być 
prostsza i szybsza. Z drugiej strony w 
związku z zamożnością i dostępnością do 
internetu, które są mniejsze niż w krajach 
Europy Zachodniej penetracja rynku 
usługami mobilnymi, w tym bankowością 
następuje wolniej, niż ma to miejsce np. w 
Holandii czy Hiszpanii.

Bartosz Sędzimir-Dobrowolski
SPEC. DS. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ 
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Dominik Rutkowski
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W Polsce mamy do czynienia z polaryzacją 
postaw: szybką adaptacją nowych 
rozwiązań i obawą przed nimi.  

Z jednej strony jesteśmy rynkiem, który jest 
bardzo chłonny i żądny nowych technologii. 
Zauważają to coraz częściej producenci 
elektroniki użytkowej. Dobrym przykładem 
jest wprowadzanie przez LG i Samsunga 
nowej wersji systemu Android Lolipop dla 
ich smartfonów właśnie w Polsce jako 
pierwszym kraju na świecie. Od dwóch lat 
obserwujemy boom na tablety, smartfony 
goszczą już niemalże w każdym domu, a w 
kolejce czekają technologie ubieralne.  

Polacy są spragnieni nowości, wynikać to 
może oczywiście z faktu, że przez wiele lat 
premiery i nowinki omijały nasz kraj szerokim 
łukiem.  

Z drugiej strony występuje, wciąż 
zauważalna, grupa klientów, których cechuje 
obawa przed nowymi technologiami. 
Brakuje wiedzy. Branża finansowa musi 
skupić się na edukacji i pomocy klientom, by 
pokonać strach przed nieznanym.

Katarzyna Prus-Malinowska
DYREKTOR BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, OBSZAR BANKOWOŚCI 
MOBILNEJ I INTERNETOWEJ, BANK BZ WBK

Robert Piotr Hibner
WICEDYREKTOR, ROZWÓJ KANAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, MBANK

Jeśli porównamy Polskę z krajami 
europejskimi pod względem odsetka osób 
korzystających z bankowości mobilnej, to 
okaże się, że jesteśmy w czołówce 
zestawienia. Wynika to z faktu, iż prawie 
wszystkie banki w naszym kraju zrozumiały 
wagę kanału mobilnego, intensywnie 
pracują nad jego rozwojem, a tempo 
wdrażania nowych rozwiązań jest naprawdę 
imponująco wysokie.  

Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż 
sześciu bankom udało się uruchomić 
ogólnokrajowy, wspólny i spójny standard 
płatności mobilnych BLIK, a 3 z 4 
największych telekomów uruchomiło 
projekty związane z bankowością mobilną.  

Są jednak także oczywiście takie kraje 
europejskie, na których możemy się 
wzorować i z których możemy czerpać 
inspiracje. Jest to np. Turcja, czy Hiszpania, 
w których odsetek klientów mobilnych jest 
na wysokim poziomie, a liczba 
innowacyjnych projektów z obszaru 
bankowości mobilnej jest bardzo duża.

Rozwijając swoje usługi, sięgamy po 
rozwiązania, które znalazły uznanie klientów 
na innych rynkach. I tutaj okazuje się, że w 
przypadku bankowości mobilnej trudno jest 
znaleźć coś, czego na polskim rynku jeszcze 
nie ma. Oczywiście zagraniczne aplikacje 
bankowości mobilnej często wykorzystują 
najnowsze trendy w projektowaniu, ale 
daleko im do funkcjonalności, 
proponowanych przez polskie banki. Jeśli 
aplikacja oferuje w zasadzie tylko 
podstawowe funkcje, to znacznie łatwiej 
zrobić z niej coś, co wyróżnia się na rynku. 
Wówczas przewagą konkurencyjną staje się 
design, dopracowanie do perfekcji UX 
aplikacji. I to właśnie będzie wyzwaniem dla 
polskich banków i deweloperów. Powoli 
kończy się wyścig na najładniejsze aplikacje, 
a zaczyna na najbardziej funkcjonalne przy 
poszanowaniu wypracowanych standardów 
UX i designu. I to dotyczy zarówno klienta, 
jak i banku. Jeśli widzimy, że klienci 
rezygnują na rzecz smartfona już nie tylko z 
oddziału, ale i bankowości internetowej, to 
żeby to było możliwe w większym zakresie, 
aplikacja mobilna musi zacząć sprzedawać. I 
właśnie pierwsze przykłady z rodzimego 
rynku pokazują, jak bardzo różnimy się (na 
korzyść) od europejskich konkurentów.

Michał Macierzyński

Wspomniany wcześniej raport („Innovation 
in Retail Banking”) wskazuje światowe 
trendy, które banki chcą rozwijać w swoich 
rozwiązaniach mobilnych: płatności ( w tym 
płatności P2P), oferty bazujące na 
geolokalizacji, rozpoznawanie mowy.  

Atutem polskiego rynku jest to, że 
innowacje finansowe powstają u nas w 
sektorze bankowym. Powstało u nas kilka 
bankowych start-up’ów (np. Inteligo, Alior, 
Sync), podczas gdy w innych krajach Europy 
dzieje się to niezmiernie rzadko.  

Dodatkowo klienci w Polsce mają wysoki 
poziom absorpcji nowych technologii, 
czego przykładem mogą być płatności 
zbliżeniowe, w których Polska zajmuje 
czołowe miejsce na świecie.

Marcin Kusznier
MENEDŻER PROJEKTU BANKOWOŚCI 
MOBILNEJ, MERITUM BANK ICB 
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Zwiększa się częstotliwość wykorzystania aplikacji 
mobilnych. Klienci przestali już dawno traktować mobile jako 
gadżet, teraz to część ich codziennych interakcji z bankiem. 
Klienci rzadziej zaglądają też na strony www, co świadczy o 
tym, że funkcjonalność dostarczana przez aplikacje mobilne 
coraz pełniej zaspokaja ich finansowe potrzeby.

Klienci stają się coraz bardziej aktywni, wymagający i 
zaawansowani w korzystaniu z urządzeń mobilnych oraz 
świadomi możliwych ich zastosowań. Dynamiki wzrostu 
użytkowników bankowości mobilnych różnych banków 
nierzadko są trzycyfrowe. Mówiąc wprost bankowość mobilna 
staje się popularna i dzieje się to bardzo szybko. Dla 
porównania, penetracja usługą, jaką uzyskaliśmy w ciągu 2 
lat pośród naszych klientów, podczas wdrażania 
bankowości internetowej zajęła nam lat 6 - to 3 razy 
szybciej.

Rok 2014 był dla mBanku przełomowy. W lutym wdrożyliśmy 
nową wersję aplikacji, której wygoda i szybkość działania 
doprowadziły wręcz do eksplozji mobilności w mBanku :) 
Wszystkie statystyki w zasadzie skokowo się podwoiły w ciągu 
zaledwie kilku miesięcy od jej wdrożenia - od miesięcznej 
liczby pobieranych aplikacji, poprzez ilość logowań na 1 
użytkownika, po udział kanału mobile w logowaniach ogółem. 
Dotychczas, obserwowany od kilku lat trend, pokazywał dość 
stałe i stabilne wzrosty na dużo niższym poziomie. W 2014 
roku zanotowaliśmy jednocześnie rekordową liczbę logowań 
do mBanku poprzez kanały mobilne. 

Zauważamy też grupę mobile-only, choć nie jest ona duża. 
2,5% wszystkich naszych klientów korzysta z mBanku tylko 
przez smartfony.

Marcin Morawski
Z-CA DYR. DEP. ROZWOJU I UTRZYMANIA APLIKACJI 
GETIN NOBLE BANK

Szymon Mitoraj
DYREKTOR DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, 
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Robert Piotr Hibner
WICEDYREKTOR, ROZWÓJ KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
MBANK



Zaskoczeniem - może nie ze względu na samo 
zjawisko, ale na jego skalę - jest logowanie się 
klientów do bankowości internetowej z 
wykorzystaniem urządzeń mobilnych, zarówno 
telefonów, jak i tabletów. Nietypowe 
urządzenia, z jakich logują się lub próbują 
się logować nasi klienci, to konsole do gier, 
nowoczesne telewizory, a nawet… czytniki 
e-booków. Większość naszych klientów nie 
korzysta jeszcze z aplikacji mobilnych tylko z 
serwisu mobilnego (lite), a także dość często 
loguje się z komórki do standardowego 
serwisu bankowości internetowej. Są miesiące, 
że robi tak co czwarty, a nawet co trzeci 
aktywny klient bankowości internetowej! 
Biorąc pod uwagę, że jesteśmy największym 
bankiem internetowym w Polsce, to pokazuje 
skalę tego zjawiska. Kwartalnie jest to milion 
unikalnych klientów! Jesteśmy zatem 
największym internetowym i mobilnym 
bankiem w Polsce. Jest to również dowód na 
to, że przed bankowością mobilną po prostu 
nie można uciec. Widzimy rzeczy, które nasi 
konkurenci dopiero będą zauważać w 
najbliższych kwartałach. Coraz więcej klientów 
wykorzystuje aplikację mobilną do zakupów w 
internecie, przelewów (w tym na telefon) i 
płatności w sklepach, a nie tylko wypłaca za jej 
pośrednictwem pieniądze z bankomatu. 

Można zatem powiedzieć, że mamy tutaj 
schemat – najpierw bankomat, potem 
internet, a następnie przelewy P2P i sklepy. 
Mamy nadzieję, że start BLIKa, a co za tym 
idzie większa skala, sprawi, że również nasi 
klienci będą jeszcze częściej korzystać z tych 
funkcji. Klienci logują się częściej i chętniej 
korzystają z możliwości, jakie daje im mobilna 
aplikacja. Można się też spodziewać, że w 
ciągu kilku lat odbije się to (negatywnie) na 
wykorzystaniu serwisów bankowości 
internetowej. Najbardziej aktywni klienci już 
teraz wyraźnie zmniejszyli częstotliwość 
korzystania z bankowości internetowej na 
rzecz bankowości mobilnej.

Bankowość mobilna to już nie tylko 
uzupełnienie dostępu do konta i innych 
produktów przez komputer. Obecnie dla 25% 
naszych klientów mających dostęp do aplikacji 
mobilnej i bankowości internetowej Mobilny 
Bank jest głównym kanałem kontaktu. 21% 
klientów bankowości internetowej używa do 
zarządzania swoimi finansami tylko i wyłącznie 
Mobilnego Banku (grupa mobile-only). 
Przekłada się to również na sposób korzystania 
z aplikacji mobilnej. W poprzednich latach 
zdecydowanie wiodącym użyciem była 
kontrola stanu rachunków. Obecnie Mobilny 
Bank jest również aplikacją transakcyjną. W 
grudniu 2014 r. liczba przelewów wykonanych 
w aplikacji była wyższa od liczby przelewów 
wykonanych w styczniu 2014 r. o 245%. Klienci 
dostrzegają również coraz większą wygodę w 
wykonywaniu codziennych transakcji właśnie w 
aplikacji. Spłata karty kredytowej? Tylko w 
mobile! W grudniu klienci wykonali o 230% 
więcej spłat kart kredytowych niż w styczniu 
ubiegłego roku. 

Warto również zauważyć jaki wpływ na wzrost 
liczby wykonywanych operacji ma dodawanie 
nowych funkcji w aplikacji mobilnej. Dodanie w 
grudniu 2014 roku możliwości autoryzacji 
przelewów powyżej obowiązującego limitu 
Mobilnym Tokenem spowodowało wzrost tego 
typu transakcji w stosunku do poprzedniego 
miesiąca o 44%. Udostępniony we wrześniu 
nowy sposób prezentowania lokat, ułatwiający 
wybranie najkorzystniejszej oferty, przyczynił 
się do wzrostu wartości zakładanych lokat we 
wrześniu w stosunku do sierpnia o 64%.

Michał Macierzyński
ZASTĘPCA DYREKTORA CENTRUM BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ 
PKO BANK POLSKI

Damian Drewniak
SPECJALISTA DS. ROZWOJU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
RAIFFEISEN POLBANK



Rośnie liczba użytkowników, dla których 
aplikacja mobilna staje się pierwszym 
kanałem dostępu do banku. Wynika to z 
coraz szerszej oferty produktowej oraz coraz 
większej liczby usług dostępnych w tym 
kanale.

Od kilku lat obserwujemy rosnące 
zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi 
wśród naszych klientów. Popularyzacja 
smartfonów sprawiła, że klienci coraz 
częściej oczekują od swojego banku 
nowoczesności i podążania za trendami, a 
także preferują kontakt z bankiem z 
wykorzystaniem nowych technologii. Trend 
ten jest coraz bardziej widoczny zarówno w 
obszarze bankowości mobilnej jak i 
płatności mobilnych PeoPay.  Klienci 
oczekują dostępności banku w każdym 
miejscu i w każdym czasie. Bankowość 
mobilna, jeszcze do niedawna uważana za 
ciekawostkę, stała się podstawowym 
elementem oferty. 
W nadchodzących latach spodziewamy się, 
że bankowość mobilna będzie równie 
istotnym kanałem dostępu dla naszych 
klientów jak obecnie bankowość 
internetowa.

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
wykonywanych jest coraz więcej przelewów, 
klienci opłacają również znacznie więcej 
faktur, skanując kod QR bezpośrednio z 
faktury.

Bankowość mobilną eurobanku wdrożyliśmy 
w sierpniu 2013 roku -  to dość krótka 
perspektywa na obserwowanie zmian 
zachowań użytkowników na przestrzeni lat. 
Porównując jednak użytkownika aplikacji 
mobilnej do użytkownika tradycyjnej 
bankowości internetowej, widzimy, że osoby 
korzystające z aplikacji częściej się logują 
(najczęściej chodzi o sprawdzenie salda 
rachunku czy jego historii). Klienci 
przyzwyczają się do korzystania z niej i 
wykonują coraz więcej różnych operacji.

Adam KotRicardo Campos
DYREKTOR DEP. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK MILLENNIUM

Jakub Garbus
EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK PEKAO S.A.

EKSPERT DS. BANKOWOŚCI 
NOWOCZESNEJ, ALIOR BANK

Wojciech Mikołajczyk
EKSPERT EUROBANKU DS. 
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Użytkownicy bardzo dobrze reagują na wartość dodaną, jaką 
otrzymują wraz z rozpoczęciem korzystania z bankowości 
mobilnej.  
W naszym przypadku prawdziwym hitem jest możliwość 
zakupu biletu komunikacji miejskiej i opłacenia parkingów 
wprost z aplikacji bankowej.  
W zeszłym roku zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost 
transakcji mobilnych. Klienci coraz chętniej korzystają z takich 
rozwiązań jak skanowanie kodów QR przy opłacaniu faktur, 
wypłata gotówki z bankomatu bez karty czy połączenie w 
aplikacji z doradcą online. 
Coraz częściej też zaglądają do aplikacji mobilnej – 
wprowadzony w lutym Szybki Podgląd, czyli możliwość 
podejrzenia dostępnych środków i ostatniej transakcji bez 
logowania, spowodował euforię klientów. Doceniają zmiany w 
aplikacji, jeśli skracają one dostęp do informacji i upraszczają 
procesy. Klienci przekonali się też do zakupu produktów 
bankowych na swoich telefonach. Rośnie grupa klientów, 
która sięga po kredyt gotówkowy czy limit w koncie 
dokonując zakupów w sklepie. 

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej znacząco 
rośnie. Ponadto dużo większa ilość operacji bankowych 
wykonywanych na urządzeniach przenośnych świadczy o tym, 
że klienci coraz częściej dostrzegają przewagę aplikacji 
mobilnej (wygoda, przy jednoczesnym zwiększeniu zaufania) 
względem kanałów tradycyjnych. Przekłada się to na wzrost 
sprzedaży produktów i usług w tym kanale.

Katarzyna Prus-Malinowska
DYREKTOR BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, OBSZAR 
BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ, BANK BZ WBK

Bartosz Sędzimir-Dobrowolski
SPECJALISTA DS. BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Krzysztof Suchan

Z ostatniego raportu opublikowanego przez Związek Banków 
Polskich wynika, że w drugim kwartale 2014 roku liczba 
aktywnych użytkowników bankowości internetowej stopniała o 
blisko 4% (500 tysięcy) w porównaniu z tym samym kwartałem 
w ubiegłym roku. Na razie trudno stwierdzić, czy jest to 
jednorazowy spadek, czy początek nowego trendu. Osobiście 
uważam, że jest to efekt migracji klientów z bankowości 
internetowej do mobilnej. Dla wielu klientów mobile staje się 
już pierwszym, a nawet jedynym kanałem kontaktu z bankiem. 
Znaczącymi zmianami w ostatnich latach jest trend 
„walletyzacji” aplikacji mobilnych i dostarczania nowych form 
płatniczych.  
Zdecydowanie rynek zauważył, że mobile powinien być 
natywny, zgodny z wymaganiami danego sytemu dla jakiego 
dostarczane jest rozwiązanie. Zdecydowanie została 
zwiększona waga i nakład prac na badania user experience i 
projektowanie zgodnie z trendami „user centered design” i 
„simplicity”. Bank nie pozostaje obojętny względem tych 
trendów i też rozwija aplikacje w takim kierunku.

DYREKTOR ZESPOŁU ROZWOJU SYSTEMÓW 
T-MOBILE USŁUGI BANKOWE



Jakie mobilne operacje bankowe 
wykonywane są najczęściej?
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Od początku istnienia bankowości mobilnej do trzech najpopularniejszych operacji należą: sprawdzanie stanu konta, 
realizacja przelewów (na niskie kwoty) i sprawdzanie historii transakcji. Czy coś się w tym względzie zmieniło?



Sprawdzanie salda, sprawdzanie historii transakcji oraz 
realizacja przelewów to nadal najbardziej popularne 
operacje z poziomu bankowości mobilnej i to na pewno się 
nie zmieni. Zauważmy, że są to operacje najbardziej 
popularne z poziomu korzystania z usług banku w ogóle - to 
najbardziej oczywiste i najbardziej potrzebne klientowi na co 
dzień usługi bankowe. Dodawanie kolejnych funkcjonalności 
do systemów bankowości mobilnej powoduje oczywiście, że 
zaczynają być one używane, ale nie mogą one rywalizować z 
ww.  
Pojawia się coraz więcej funkcji, które nie są w bezpośredni 
sposób związane z codzienną bankowością rozumianą perse i 
to one moim zdaniem będą coraz bardziej atrakcyjne dla 
Klientów. Widzimy to na przykładzie wprowadzonej przez nas 
obsługi paragonów czy funkcji “podziel wydatki”, które już 
wykorzystywane są przez dziesiątki tysięcy ludzi.

Nie zmienił się charakter najczęściej wykonywanych 
operacji – użytkownikom zależy na szybkim dostępie do 
informacji o stanie swoich finansów oraz możliwości 
wykonania podstawowych operacji, przede wszystkim 
przelewów. Tego typu czynności są najbardziej popularne 
również w tradycyjnej bankowości internetowej. Na pewno 
zaobserwujemy w najbliższych miesiącach, że dla coraz 
szerszego grona użytkowników głównym urządzeniem, z 
którego korzystają w celu zarządzania swoimi finansami będzie 
tablet, co przełoży się na powstawanie dedykowanych 
aplikacji, zarówno natywnych, jak i w technologii RWD, 
odwzorowujących pełną funkcjonalność bankowości 
internetowej.

Klienci najczęściej sprawdzają stan dostępnych środków na 
koncie i realizują przelewy. Obserwujemy także wzrost 
zainteresowania usługami typowo mobilnymi, jak wypłata z 
bankomatu bez użycia karty poprzez BLIKa oraz rosnącą 
popularność Zakupów Mobilnych, w których klienci mają 
możliwość dokonywania opłat za bilety komunikacji 
miejskiej czy parkingi. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio 
skrojone do potrzeb użytkownika zakupy mobilne to 
przyszłość. Muszą one jednak nieść ze sobą dodatkową 
wartość względem usług znanych z ekranów komputerów. My 
ją już dostarczamy i zamierzamy dalej rozwijać. 

Szymon Mitoraj Dominik Rutkowski
MENEDŻER DS. PROJEKTÓW, DEPARTAMENT E-BANKINGU 
BANK BPH
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Inteligo jako pierwsza instytucja finansowa w 
Polsce zaproponowało w 2008 roku 
nowoczesny serwis bankowości lite. Z kolei 
IKO było pierwszym tak rozbudowanym 
rozwiązaniem do płatności mobilnych. Można 
nawet powiedzieć, że zamiast rozbudowywać 
tak jak konkurenci aplikację do bankowości 
mobilnej, PKO Bank Polski od razu postawił na 
aplikację, której głównym zdaniem były 
płatności, a dopiero później standardowe 
funkcje bankowe. Sukcesywnie rozszerzamy 
IKO o kolejne rozwiązania takie jak przelewy, 
zakładanie lokat czy obsługa kart.  

W tym momencie to właśnie przelewy (i to 
wcale nie na drobne kwoty) są 
najpopularniejszą usługą mobilną. Średnia 
wartość przelewu na numer telefonu wynosi 
175 zł, a na numer rachunku około 521 zł. 

W dalszej kolejności wypłaty z bankomatów, 
płacenie w internecie, przelewy pomiędzy 
osobami z wykorzystaniem numeru telefonu 
czy w końcu płacenie w sklepach. Od 
niedawna klienci zaczynają aktywnie zakładać 
lokaty. Widzimy, że bankowość mobilna to 
wyścig, który trwa cały czas i największym 
wyzwaniem będzie nie stworzenie lepszej  

aplikacji, ale dostosowanie wszystkich 
procesów do nowego kanału.  

I nie chodzi tu tylko o szybkość 
przeprowadzanych operacji - w końcu każdy z 
nas chce, żeby wszystko działo się w trybie 
rzeczywistym, ale o ograniczenia, jakie 
narzucają na nas małe ekrany. Każdy kto 
zajmuje się projektowaniem aplikacji musi 
liczyć się z faktem, że na małym ekranie klient 
wpisze tylko ograniczoną treść. Potem 
zrezygnuje. Dlatego dużo więcej rzeczy musi 
być podanych od razu na ekranie telefonu. A 
to już potężne wyzwanie dla dotychczasowych 
systemów informatycznych, ale również 
procedur i regulaminów bankowych.  

Z tego też względu jestem bardzo ciekawy,  
jak i w którym kierunku rozwinie się rynek 
bankowości mobilnej - mam świadomość,  
że za procesem przyznania kredytu w kilku 
‘pacnięciach’ po ekranie, kryje się praca 
całego banku. Na pewno znacznie mniej 
widoczna i mniej doceniana niż kolejna, jeszcze 
ładniejsza wersja aplikacji. Za moją ciekawością 
idzie oczywiście chęć kształtowania tego 
rynku.

Nasza nowa aplikacja ma zaszytych sporo 
nowych, prawdziwie mobilnych scenariuszy, które 
cieszą się dużym powodzeniem. Warto 
podkreślić, że nawet te najpopularniejsze 
scenariusze udało nam się zaprojektować 
zupełnie na nowo, przez co ich wykonanie jest 
znacznie prostsze i szybsze.  
Np. sprawdzenie salda to tylko jedno tapnięcie 
na ikonę aplikacji, gdyż informacja dostępna jest 
bez logowania – wyrażona w PLN lub w 
procentach – w zależności od preferencji 
użytkownika. Podobnie jest z limitem karty 
kredytowej.  
Wykonanie przelewu także maksymalnie 
uprościliśmy – poprzez pole search można 
wyszukać dowolnego odbiorcę w książce 
bankowej, książce telefonu, a także w historii 
operacji, a autoryzacja operacji odbywa się za 
pomocą PINu, przez co nie ma konieczności 
przełączania się między oknami, aby odczytać 
kod SMS. 
Z nowych funkcjonalności dużym powodzeniem 
cieszą się mobilne mOkazje oraz powiadomienia 
kontekstowe z nimi związane.  

Powiadomienia PUSH wykorzystujemy także, aby 
informować klientów o ważnych wydarzeniach, 
np. o przerwach technicznych. Pierwszy taki 
komunikat, poprzez zastosowanie nowego 
narzędzia, został nawet bardzo pozytywnie 

 odebrany i klienci zamieszczali nam screeny ze 
swoich telefonów na fanpage’u z pozytywnymi 
komentarzami. Co z racji treści takiego 
komunikatu, dotychczas nigdy nam się nie 
przydarzyło :) 

Jesteśmy także bardzo zadowoleni z adopcji 
kredytu „one click”, gdzie należy zaznaczyć, że 
kredyt bankowy nie jest prostym produktem, 
kupowanym spontanicznie i wymaga chwili 
przemyślenia. Klienci jednak szybko nam zaufali i 
przekonali się, że cena tego kredytu niczym nie 
różni się od ceny zwykłego kredytu, jak to bywa 
np. w „parabankach” i docenili, że teraz mogą z 
takiego skorzystać w dowolnym miejscu i zajmuje 
im to zaledwie 30 sekund.   

Bardzo duże wzrosty obserwujemy także w 
przelewach P2P. O ile poprzez przeglądarkę 
internetową łatwiej nam jednak wysłać przelew w 
tradycyjny sposób, o tyle mobile jest idealnym 
narzędziem do tego, aby oddać środki znajomym 
poprzez przelew na numer telefonu, np. za 
wspólny lunch w restauracji.  
W ostatnim roku zmieniło się także zachowanie 
klientów w podstawowym, transakcyjnym 
obszarze. Dzięki wdrożonej nawigacji finansowej, 
klienci zaczęli bardziej porządkować swoje 
wydatki poprzez ich kategoryzowanie, 
tagowanie, czy komentowanie.

Robert Piotr Hibner
WICEDYREKTOR, ROZWÓJ KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
MBANK

Michał Macierzyński
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Zmienia się częstotliwość, ale nie sposób 
korzystania. Mobile to nadal narzędzie, 
które dobrze służy do tych najczęstszych i 
zarazem najbardziej potrzebnych operacji. 
W 2015 roku mogą dołączyć do tej grupy 
płatności bezstykowe z wykorzystaniem 
HCE i BLIK.

Marcin Morawski Wojciech Mikołajczyk

Poza wspomnianymi już operacjami klienci 
dokonują dużej liczby wszelkiego rodzaju 
płatności, w tym doładowań telefonów 
komórkowych. Rośnie również liczba 
depozytów zakładanych w bankowości 
mobilnej. 

Dużą popularnością cieszy się możliwość 
skorzystania z  produktów kredytowych 
za pomocą aplikacji, które udostępniamy w 
ramach oferty specjalnej dla wybranej grupy 
użytkowników. Coraz więcej osób korzysta 
też z takich funkcji, jak np. wypłata mobilna 
z bankomatu czy płatność z użyciem kodu 
QR.

Oprócz sprawdzania salda, historii transakcji 
czy wykonywania przelewów coraz częściej 
kupowane są także nowe produkty bankowe 
bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej. 
Dodatkowo rośnie rola mikropłatności.

Z-CA DYR. DEP. ROZWOJU I UTRZYMANIA 
APLIKACJI, GETIN NOBLE BANK

EKSPERT EUROBANKU DS. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ

Ricardo Campos
DYREKTOR DEP. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK MILLENNIUM

Bartosz Sędzimir-Dobrowolski
SPEC. DS. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ 
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.



Według naszych obserwacji operacje, które do tej pory klienci 
wykonywali w bankowości mobilnej najczęściej nie uległy 
zmianie. W dalszym ciągu w bankowości mobilnej dominują 
czynności typowo informacyjne, jak np. sprawdzenie historii 
operacji czy salda posiadanych produktów, podczas gdy udział 
transakcyjności jest mniejszy. Wynika to głównie ze specyfiki 
tego kanału i scenariuszy użycia. Klienci korzystają z 
mobilnego dostępu głównie w sytuacjach, w których 
potrzebują szybko sprawdzić saldo, podczas gdy 
wykonywanie płatności za np. rachunki w dalszym ciągu jest 
domeną bankowości internetowej. Z całą pewnością 
wykorzystanie bankowości mobilnej do czynności 
transakcyjnych jednak rośnie.

Sprawdzanie salda jest niewątpliwie najczęstszą z czynności 
wykonywaną za pośrednictwem bankowości mobilnej i nie 
prędko się to zmieni, ale w ostatnim czasie poza zwykłymi 
przelewami coraz większą popularność zyskują również 
przelewy z kodów QR, które służą opłacaniu faktur od 
różnych dostawców. Coraz częściej pojawia się również 
płatność z wykorzystaniem kodu BLIK, zarówno w sklepach 
stacjonarnych, jak i internetowych.

Jakie operacje zyskują na popularności w naszym Mobilnym 
Banku?  
Odpowiemy liczbami odpowiednimi dla ubiegłego roku: 
• spłata karty kredytowej (w styczniu: 2287, w grudniu: 7610; 

wzrost o 232%)  
• doładowania telefonów (w styczniu: 1940, w grudniu: 5021; 

wzrost o 159%)  
• przelewy (styczeń:15903 transakcje, grudzień: 54904; wzrost 

o 245%) 
• transakcje wymiany walut (R-Dealer) – (w styczniu: 1402, w 

grudniu: 2365; wzrost o 69%) 
• zakładanie lokat (w styczniu: 33, w grudniu: 1688; wzrost o 

5015%).

Jakub Garbus Danuta Płusa-Ryszawa
KIEROWNIK DS. ZARZĄDZANIA BANKOWOŚCIĄ 
ELEKTRONICZNĄ, RAIFFEISEN POLBANK

EKSPERT DS. BANKOWOŚCI NOWOCZESNEJ 
ALIOR BANK

EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  
BANK PEKAO S.A.

Adam Kot
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PŁATNOŚCI MOBILNE
Odpowiedzi na pytania udzielają przedstawiciele 
następujących firm:



Kto jest liderem rynku  
płatności mobilnych w Polsce? 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
MASTERCARD EUROPE

Adrian Kurowski
DYREKTOR VISA EUROPE 
W POLSCE

Maciej Kornatowski

Michał Bzowy
WICEPREZES ZARZĄDU  
DIALCOM24 

Ganna Yevtushenko
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT CEE 
PAYPAL

Wojciech Czajkowski
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
PAYU POLSKA



Płatności mobilne można podzielić na dwa typy 
usług, których wspólnym mianownikiem jest 
interfejs telefonu komórkowego: płatności 
zbliżeniowe w kartowych terminalach płatniczych i 
potwierdzanie w telefonie płatności w e-sklepach. 
Liderem płatności mobilnych zostanie ten podmiot, 
który będzie potrafił najefektywniej połączyć usługę 
płatności z innymi funkcjami, dostępnymi na 
telefonie. Obecnie mamy na rynku kilka grup graczy 
zainteresowanych rozwijaniem tych funkcjonalności: 

1. Banki 
Ich niewątpliwą przewagą jest to, że są wydawcami 
kart płatniczych, a oferowanie płatności 
zbliżeniowych bez ich udziału jest praktycznie 
niemożliwe. Śmiało wchodzą w obszar programów 
lojalnościowych, mogą również zaoferować usługi 
zarządzania płatnościami, takie jak blokady kart, 
limity, ubezpieczenia, monity.  
Z drugiej strony część z nich nie jest przygotowana  
do konkurowania w tak dynamicznym środowisku. 

2. Operatorzy 
Operatorzy telekomunikacyjni mają doświadczenie 
w świadczeniu mobilnych usług dodanych, część  

z nich nawiązała alianse z bankami. Jednakże 
płatności są usługą dodaną, która często nie ma 
wymaganego priorytetu wewnątrz organizacji. 

3. Producenci urządzeń (np. Samsung, Apple) 
Ich silną stroną jest fakt, że mogą optymalizować 
urządzenia w celu ułatwienia płatności (np. odcisk 
palca). Jednak żaden z producentów nie zbudował 
jeszcze w Polsce tak silnej pozycji, jak np. Apple w 
Stanach, dlatego we współpracy z bankami są 
słabszą stroną. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że do 
objęcia pozycji lidera najlepiej przygotowane są 
banki. Najsilniejszą pozycję zbudują te, które w 
najwygodniejszy dla klienta sposób połączą w 
jednej aplikacji lub aplikacjach partnerskich 
płatności zbliżeniowe i płatności w Internecie, 
pakiet usług informacyjnych o realizowanych 
transakcjach i rozwiązania promocyjno-
lojalnościowe, które pokażą klientowi realne 
korzyści z zamiany pieniądza plastikowego (lub 
nawet papierowego) na telefon komórkowy.

Maciej Kornatowski
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
MASTERCARD EUROPE

O tym, kto zostanie liderem rynku płatności mobilnych 
w Polsce zdecyduje wiele czynników, m.in. 
funkcjonalność rozwiązania, wygoda, prostota 
użycia, bezpieczeństwo, powszechność akceptacji, 
możliwości korzystania z tej samej usługi w kraju i 
za granicą, co łącznie wpłynie na to, jak rozwiązanie 
przyjmą konsumenci, mając do wyboru kilka rozwiązań. 
W skali europejskiej, polski rynek jest niebywale 
dynamiczny i otwarty na nowe technologie, co jest 
dobrym prognostykiem, gdyż płatności coraz bardziej 
przenikają się z nowymi technologiami. Konsumenci 
oczekują coraz bardziej wygodnych i bezpiecznych 
możliwości płacenia funkcjonujących w różnych 
środowiskach w zależności od potrzeby. 
W początkowej fazie wprowadzania płatności 
mobilnych pojawiają się różne rozwiązania, które 
równolegle funkcjonują na rynku. Z naszego punktu 
widzenia cenne jest każde rozwiązanie, które odciąga 
konsumentów od gotówki i podnosi ich świadomość w 
sferze nowoczesnych sposobów płatności, w tym 
płatności mobilnych będących jednym z kluczowych 
fundamentów strategii płatności przyszłości organizacji 
Visa Europe. 

Uważamy jednak, m.in. bazując na ogromnym sukcesie 
płatności zbliżeniowych, że Polacy będą preferować 
możliwość bardzo wygodnego płacenia smartfonem w 
sposób zbliżeniowy. 

Przewidujemy bardzo szybki rozwój płatności 
mobilnych – do 2020 roku połowa wszystkich 
transakcji Visa Europe będzie dokonywana właśnie 
 za pomocą urządzeń mobilnych. Nasze prognozy 
biorą pod uwagę także płatności online, 
realizowane z poziomu smartfonu, tabletu lub innego 
rozwiązania mobilnego (np. smart watch). 

Solidny grunt pod płatności mobilne został 
przygotowany przez tradycyjne płatności zbliżeniowe, 
w których Polska jest europejskim liderem. Uważamy, 
że dzięki powszechności płatności zbliżeniowych, które 
stanowią już ponad 40% wszystkich płatności Visa oraz 
możliwości płacenia w większości sklepów, Polacy 
docenią właśnie taki rodzaj płatności mobilnych.  
Z punktu widzenia użytkownika, mobilna płatność Visa 
to zwykła płatność zbliżeniowa, tyle że wykonana za 
pomocą telefonu. Z kolei banki wdrażające mobilne 
płatności Visa podkreślają ogromną łatwość i 
intuicyjność wykorzystania telefonu do płatności 
zbliżeniowych oraz możliwość integracji z własnym 
rozwiązaniem bankowości mobilnej. Zbliżeniowe 
płatności mobilne Visa korzystają z istniejącej, dobrze 
już rozbudowanej sieci akceptacji, co jest ważnym 
czynnikiem rozwoju tych płatności. Obecnie już około 
80% wszystkich terminali dostępnych na rynku 
przyjmuje płatności zbliżeniowe, a tym samym mobilne 
płatności Visa. Do końca 2017 r. wszystkie terminale  
w Polsce będą akceptować takie płatności.

Adrian Kurowski
DYREKTOR VISA EUROPE 
W POLSCE



Pośród wielu opcji, PayPal jest wybierany w Polsce przez 28% 
użytkowników smartfonów i 16% właścicieli tabletów (wg badania 
Ipsos na zlecenie PayPal, przeprowadzonego jesienią 2014 roku 
na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych użytkowników, którzy 
korzystają z urządzenia z dostępem do internetu). Rewolucja  
w m-handlu ma więc miejsce nie tylko dzięki nowym urządzeniom 
i aplikacjom, ale także za sprawą wysokiej jakości platformom, 
umożliwiającym dokonywanie szybkich i bezpiecznych płatności 
mobilnych. 

W 2014 roku, ponad ¼ płatności za pośrednictwem PayPal, 
dokonano na urządzeniach mobilnych, przy wolumenie płatności 
mobilnych na poziomie 46 mld USD i wzroście o 68% w stosunku 
do roku poprzedniego.  

Konsumenci coraz częściej doceniają wygodę i prostotę aplikacji 
służących do dokonywania płatności mobilnych. Największą 
zaletą płacenia przez aplikację jest ich zdaniem wygoda 
(stwierdziło tak 46% respondentów), 39% wybiera szybkość, a 
dla 26% największą wygodą jest brak konieczności noszenia ze 
sobą fizycznego portfela. Innymi atrybutami aplikacji 
postrzeganymi jako zalety są: możliwość przypomnienia o 
zniżkach i kuponach (opcja wybrana przez 22% użytkowników 
smartfonów lub tabletów), otrzymywanie natychmiastowego 
potwierdzenia płatności (21%) oraz trzymania w jednym miejscu 
wszystkich dowodów zakupu, niezbędnych do ewentualnych 
zwrotów (20%). 

Polski rynek cały czas czeka na "to jedyne" rozwiązanie płatności 
mobilnych, które jest w stanie zaspokoić potrzeby zarówno 
użytkowników (przede wszystkim prostota obsługi i bezpieczeństwo),  
a z drugiej będzie na tyle poważnym przedsięwzięciem, żeby 
zaangażować do współpracy zarówno banki, jak i sprzedawców.  

W przypadku płatności mobilnych rozumianych jako narzędzie, które 
funkcjonuje w świecie zakupów tradycyjnych i ma zastąpić gotówkę i 
karty, to w mojej ocenie największe szanse na ziszczenie marzenia o 
skutecznym przeniesieniu płatności na urządzenia mobilne ma w 
chwili obecnej Polski Standard Płatności, dostarczający system 
BLIK.  
System jest w pierwszej fazie rozwoju, jednak ma duże szanse 
powodzenia - przede wszystkim jest wspierany przez banki, które 
widzą w nim platformę do ustandaryzowania pojęcia "płatności 
mobilnych”, zarówno od strony technologicznej, jak i od strony 
obsługi przez użytkownika końcowego.  

Rozwiązanie to zostało już przetestowane w banku PKO BP (w 
ramach aplikacji mobilnej IKO) i działa od 2 lat, co potwierdza jego 
dojrzałość technologiczną. Kolejny ważny argument za BLIK to 
prostota działania - aby zrealizować płatność wystarczy podać 
sześciocyfrowy kod dynamicznie generowany w aplikacji.  

BLIK nie jest substytutem dla plastikowych kart płatniczych, (jak ma 
to miejsce w przypadku rozwiązań opartych o NFC), ale zupełnie 
nowym rozwiązaniem, powiązanym bezpośrednio z rachunkiem 
bankowym użytkownika.

PayU jest dostawcą płatności pierwszego wyboru dla większości 
kupujących przez internet. Już co trzeci internauta w Polsce, który 
kupuje przez internet korzysta z płatności PayU. Z roku na rok 
nasza pozycja jest coraz silniejsza, a dynamika wzrostu w naszej 
firmie przewyższa nawet wynik dla całego rynku eCommerce w 
Polsce.  

Naturalnym kierunkiem migracji konsumentów aktywnych w 
eCommerce jest mobile i mCommerce. Doskonale to rozumiemy 
i z myślą o wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientach  
przygotowaliśmy najpierw przełomową mobilną płatność kartą 
opartą o „one touch”, a naszym ostatnim sukcesem jest 
uruchomienie pierwszego  
na rynku e-przelewu, który również można wykonać jednym 
tapnięciem na telefonie.  

Jesteśmy dostawcą najłatwiejszych płatności dla kupujących i 
sprzedających w kanale mobilnym, czyli dostarczamy wartość, 
która jest w mobile’u najbardziej pożądana. 

Michał Bzowy
WICEPREZES ZARZĄDU  
DIALCOM24 

Ganna Yevtushenko
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT CEE 
PAYPAL

Wojciech Czajkowski
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
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Adrian Kurowski
DYREKTOR VISA EUROPE 
W POLSCE

Rozwiązania mobilne będą stanowiły przyszłość 
płatności niezależnie od stosowanej technologii, 
dlatego wspieramy rozwój różnych sposobów 
świadczenia usług mobilnych. 

W tej chwili uwaga polskiego sektora 
bankowego kieruje się w stronę rozwiązań dla 
płatności mobilnych opartych o chmurę  
i technologię HCE. Dzięki specyfikacjom Visa 
przedstawionym w ubiegłym roku, banki mogą 
oferować już swoim klientom mobilne płatności 
zbliżeniowe Visa, a klienci takich płatności 
dokonywać, bez konieczności posiadania 
specjalnej karty SIM lub innych akcesoriów z tzw. 
bezpiecznym elementem, na którym zapisane są 
dane karty płatniczej. Informacje niezbędne do 
dokonania transakcji pochodzą z kombinacji 
danych w aplikacji znajdującej się na telefonie i 
bezpiecznych serwerów Visa w chmurze. To 
rozwiązanie pozwala klientom banku płacić 
mobilnie niezależnie od tego, który operator 
sieci komórkowej ich obsługuje. 

Na początku br. Getin Noble Bank wdrożył 
mobilne płatności zbliżeniowe Visa oparte  
o chmurę i przygotowuje się do komercyjnego 
udostępnienia rozwiązania swoim klientom.  
Nad udostępnieniem takich płatności swoim 
klientom pracuje 8 kolejnych banków: Bank 
Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, Bank 
Millennium, Raiffeisen Polbank, eurobank, Bank 
Polskiej Spółdzielczości oraz Bank SMART. 

W grudniu ub. r. roku Visa udostępniła także, 
wspólnie z ING Bankiem Śląskim i Orange, 
mobilne płatności zbliżeniowe wykorzystujące 
tzw. bezpieczny element na karcie SIM.  

W nadchodzącym roku rozwijać się będą także 
inne niż zbliżeniowe rozwiązania płatności 
mobilnych. Niewątpliwie rok 2015 jest 
przełomowy dla płatności mobilnych.

Maciej Kornatowski
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
MASTERCARD EUROPE

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju płatności 
mobilnych. Spodziewamy się, że w tym roku pojawi się 
wiele ciekawych rozwiązań i projektów tworzonych 
przez sklepy (np. nowe zakupowe aplikacje mobilne), 
dostawców płatności (których celem będzie 
uatrakcyjnienie oferty dla sklepów), banki (które będą 
szukały przewagi nad konkurencją), czy młodych 
przedsiębiorców, którzy będą starali się przyciągnąć 
uwagę inwestorów. Jednocześnie, MasterCard będzie 
kontynuować rozwój i konsolidację oferty mobilnych 
płatności. Najgłośniejsze przykłady nowości z ostatnich 
miesięcy (np. Apple Pay czy Samsung Pay) pokazują, że 
rozwiązania oparte na kartach są ich integralną częścią. 

Jednym z kluczowych segmentów płatności mobilnych 
są płatności zbliżeniowe. W tym obszarze stabilnie 
rozwija się rozwiązanie SIM Centric wdrażane przez 
banki wspólnie z operatorami, we współpracy z 
MasterCard. Do grona banków z ofertą NFC dołączył 
ostatnio BPH, zwiększając liczbę podmiotów 
oferujących usługę do 9. Banki, które nie zdecydowały 
się na współpracę z operatorami, wykorzystują 
technologię HCE. Pierwszym w Polsce wdrożeniem jest 
aplikacja PeoPay Banku Pekao S.A., zrealizowana przy 
współpracy z MasterCard. Jeśli dołożymy do tego 
wspomniane już wcześniej rozwiązanie ApplePay i 
Samsung Pay, które prędzej czy później pojawią się w 
Polsce, uzyskamy pełny obraz graczy zaangażowanych 
w rozwój płatności mobilnych. Katalizatorem tego 
rozwoju jest najlepiej rozwinięta na świecie sieć 
akceptacji płatności zbliżeniowych – ponad 72% 
terminali płatniczych w Polsce to terminale 
zbliżeniowe. 
Coraz bardziej widocznie staje się to, że konkurencja 
banków, operatorów komórkowych, producentów  

urządzeń mobilnych i organizacji kartowych odbywa się 
w ramach ustalonego ekosystemu, który stał się już 
standardem. Z jednej strony jest zbliżeniowa sieć 
akceptacji rozwijana na całym świecie, z drugiej strony 
- karta jako źródło pieniądza dla płatności. Wszystko, 
co znajduje się pomiędzy to różne technologie i 
procesy, które mają zapewnić klientowi łatwy, wygodny 
i bezpieczny sposób zamiany telefonu w zbliżeniową 
kartę płatniczą. 

Główną nowością roku 2015 będą zintegrowane 
portfele mobilne, pozwalające na płatności w sieciach 
akceptacji zbliżeniowej (POS/sklepy) i w Internecie (e- i 
m-commerce). Takie połączenie spowoduje, że 
płatności mobilne staną się uniwersalnym narzędziem 
do płacenia w sklepach fizycznych i w internecie. 
Wykorzystanie dla tych rozwiązań globalnych sieci 
akceptacji spowoduje, że telefon stanie się 
uniwersalnym narzędziem płatniczym bez względu na 
to, gdzie się znajdujemy – w kraju czy za granicą, a 
także niezależnie od tego, czy na zakupy wybierzemy 
się do sklepu, czy otworzymy go na naszym 
komputerze lub w telefonie. 
Po okresie przygotowawczym i budowie sieci 
akceptacji MasterPass, kilka banków ogłosiło już plany 
wdrożenia własnych portfeli elektronicznych 
pozwalających na płatności w sieci MasterPass. 
Niektóre portfele będą oferowane w postaci aplikacji 
mobilnej. 

Oprócz tego, rynek i konsumenci będą przyglądać się 
dalszemu rozwojowi w niszach rozwiązań lokalnych, 
takich jak PayU Checkout w obszarze płatności 
internetowych oraz BLIK w obszarze płatności 
telefonem i wypłat z bankomatów.



Michał Macierzyński
ZASTĘPCA DYREKTORA CENTRUM BANKOWOŚCI MOBILNEJ I INTERNETOWEJ 
PKO BANK POLSKI

Ten rok będzie należał do technologii HCE. 
Kilkanaście banków zadeklarowało się, że będzie ją 
wdrażać, a pierwsi klienci już dokonali 
zbliżeniowych płatności telefonem. Wydaje się, że 
HCE szybko wyprze płatności tworzone 
dotychczas razem z telekomami. Czeka nas też 
dalszy rozwój BLIKa, a także pojawienie się w 
ramach tego systemu szybkich przelewów P2P 
pomiędzy klientami różnych banków.  

Dość szybko się okazało, że spośród wielu 
pretendentów do serc, telefonów i portfeli klientów, 
na placu boju zostały rozwiązania oferowane przez 
banki (system PSP oraz Pekao SA) oraz przez 
organizacje płatnicze (przede wszystkim 
MasterPass, a także HCE i hybryda, jaką obecnie 
okazuje się tradycyjne NFC). Pozostałe, niezależne 
systemy nie znalazły w oczach klientów i banków 
większego zainteresowania i okazały się jedynie 
medialnym bytem. Oczywiście nie należy zapominać 
o mocnych graczach takich jak PayPal czy PayU. To 
dwa systemy, które w dłuższym terminie będą 
konkurowały bezpośrednio zarówno z bankami,  
jak i organizacjami płatniczymi.  

W krótkim i średnim terminie nie będzie im to 
przeszkadzało w tworzeniu różnego rodzaju 
aliansów czy wspólnych ofert. Przyczyny takiego 
stanu należy szukać przede wszystkim w spadku 
opłat interchange. Prawdopodobnie dlatego 2015 
rok będzie przełomowy dla NFC i będzie 
oznaczał szybką marginalizację tego rozwiązania. 
Tego samego należy się spodziewać z rozwiązaniami 
opartymi o kody USSD. To są przykłady dwóch 
rozwiązań, które zanim stały się popularne, zostały 
zastąpione przez lepsze rozwiązania. 

Nie wydaje mi się również, żeby w Polsce mogły 
szybko zawitać płatności Apple Pay. Jednak to nasz 
rynek może stać się atrakcyjnym poligonem 
doświadczalnym dla Samsunga czy Microsoftu. 
Mamy rozbudowaną infrastrukturą POSów (w tym 
zbliżeniowych), również telefony tych dwóch 
producentów mają spory udział w naszym rynku. 
Zwłaszcza Microsoft może pochwalić się 
zaskakująco wysokim udziałem w rynku – i jeśli 
kiedyś chce zawalczyć o USA, to musi udowodnić, 
że jego sprzęt pozwala na znacznie więcej niż 
standardowy smartfon z Androidem.

Najnowsze międzynarodowe badanie PayPal i Ipsos, 
obejmujące swym zasięgiem 22 rynki i ponad 
17,500 konsumentów wykazuje, że handel mobilny 
rośnie w Polsce trzykrotnie szybciej niż cały 
sektor e-commerce. Od 2013 do 2016 roku, 
średnia roczna stopa wzrostu handlu mobilnego w 
Polsce wyniesie 32,8%, w porównaniu do 10,4% 
wzrostu w przypadku e-handlu ogółem 
(uwzględniającego już handel mobilny).  

Dzieje się tak ponieważ, nabywcy nowych 
technologii żyją coraz szybciej i lepiej, a co za tym 
idzie, oczekują rozwiązań na jeszcze wyższym 
poziomie, które w wygodny, bezpieczny i przede 
wszystkim szybki sposób, pozwolą im wykorzystać je 
w codziennym życiu.  

Przewidujemy jeszcze więcej digitalizacji i 
„mobilizacji” usług takich jak zamawianie jedzenia, 
streaming muzyki itp., przy jednoczesnym rodzeniu 
się zupełnie nowej formy konsumpcji,  
z urządzeniami mobilnymi w samym jej centrum.  

Smartfony i tablety są relatywnie nowymi 
udogodnieniami w e-handlu, ale konsumenci 
korzystają z nich już w pełni świadomie. Zgodnie z 
wynikami badania, 26% polskich kupujących online 
w ciągu 12 miesięcy robiło zakupy za pomocą 
smartfona, a 16% na tablecie.  

Do jednych z ciekawszych propozycji w kategorii 
mobilnych płatności należy One Touch, nad którym 
pracujemy w PayPal. To system umożliwiający 
płatność za sprawą (dosłownie) jednego dotknięcia 
ekranu smartfona. Ideą stojącą za nową funkcją jest 
m.in. brak konieczności wprowadzania loginów, 
haseł oraz potwierdzania autoryzacji. Dzięki temu, 
dotychczasowe utrudnienia spotykane  
w m-commerce są eliminowane, a płatności można 
dokonywać na stronach różnych sklepów w bardzo 
prosty sposób. Bezpieczeństwo takich transakcji  
jest możliwe dzięki kompleksowym rozwiązaniom 
monitorującym operacje, a także licznym 
udogodnieniom dla konsumentów. W ten sposób, 
system One Touch jest jednym z najciekawszych 
rozwiązań, które goszczą na rynku i w istotny 
sposób przyczyniają się do popularyzacji zakupów 
mobilnych.

Ganna Yevtushenko
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT CEE 
PAYPAL



Na początku grudnia 2014 roku Bank Pekao S.A., 
jako pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych 
wśród największych banków europejskich, 
uruchomił mobilne płatności zbliżeniowe 
telefonem w technologii HCE (Host Card 
Emulation). Jest to kolejny etap rozwoju płatności 
mobilnych w aplikacji mobilnej PeoPay, który 
pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych 
w terminalach naziemnych z funkcją zbliżeniową 
PayPass. 

Strategią Banku Pekao S.A. jest wprowadzanie 
innowacji, które będą użyteczne i wygodne w 
codziennym życiu klientów. Nowa funkcjonalność 
PeoPay jest takim rozwiązaniem. Teraz 
użytkownicy systemu płatności mobilnych PeoPay 
mogą płacić w terminalach akceptujących 
transakcje zbliżeniowe na terenie kraju, jak 
również zagranicą. W Polsce technologia 
zbliżeniowa MasterCard PayPass jest 
akceptowana w ponad 280 tys. terminali 
płatniczych, co stanowi 70% wszystkich terminali 
w kraju. 

W 2015 roku zbliżeniowe płatności mobilne, ze 
względu na wygodę i użyteczność są głównym 
kierunkiem rozwoju płatności telefonem.

Jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku to 
uruchomienie usługi płatności mobilnych BLIK, 
dzięki której klienci sześciu głównych banków w 
Polsce uzyskali dostęp do nowego rozwiązania, 
pozwalającego na zastąpienie karty płatniczej 
aplikacją mobilną swojego banku. 

Kolejnym krokiem w obszarze płatności 
mobilnych może być NFC bez karty SIM, czyli 
HCE (Host Card Emulation), określane często 
jako NFC w chmurze. Technologia ta nie wymaga 
zainstalowania  
w telefonie specjalnej karty SIM z NFC, ale 
pozwala na „emulowanie” karty z obsługą NFC, 
umożliwiając dokonywanie płatności telefonem 
bez specjalnej karty SIM. 

Obecnie na rynku konkuruje kilka rozwiązań, 
takich jak Polski Standard Płatności, któremu 
przewodzi PKO BP, rozwiązania dostarczane 
przez organizacje kartowe, oparte na współpracy 
pomiędzy bankami a operatorami 
telekomunikacyjnymi (płatności wykorzystujące 
NFC w modelu SIM-centric) oraz autorskie 
rozwiązania innych banków. W przyszłości 
będziemy obserwować postępującą 
konwergencję tych rozwiązań oraz stopniowe 
uniezależnienie się od operatorów GSM 
poprzez przenoszenie rozwiązań w chmurę.  

Jestem ciekaw, jak na sytuację na rynku płatności 
wpłynie udostępnienie usługi Apple Pay w innych 
krajach poza USA, czego również należy się 
spodziewać.

Wojciech Czajkowski
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
PAYU POLSKA

Mobile to trend globalny, na który musi 
przygotować się cały eCommerce. Dotyczy to 
więc także płatności.  

Płatności mobilne oferowane przez PayU będą 
rozwijały się bardzo szybko. Przygotowaliśmy 
rozwiązanie, które umożliwia kupującym 
wykonanie płatności jednym tapnięciem na 
telefonie. Realizacja tego typu płatności kartą lub 
przelewem z banku odbywa się w ciągu mniej niż 
pół sekundy. Będziemy teraz dążyć do tego aby 
do końca roku można było w tak łatwy sposób 
wykonać nawet 75% wszystkich płatności kartą i 
e-przelewem, które są procesowane przez nas. 

Płatności internetowe będą coraz częściej oparte 
o jedno kliknięcie.  

Jakub Garbus
EKSPERT, DEPARTAMENT BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK PEKAO S.A.

Ricardo Campos
DYREKTOR DEP. BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ, BANK MILLENNIUM

Dominik Rutkowski
MENEDŻER DS. PROJEKTÓW, 
DEP. E-BANKINGU, BANK BPH



Płatności mobilne w liczbach

Adrian Kurowski
DYREKTOR VISA EUROPE 
W POLSCE

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
MASTERCARD EUROPE

Maciej Kornatowski

Ganna Yevtushenko
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT CEE 
PAYPAL

Michał Bzowy
WICEPREZES ZARZĄDU  
DIALCOM24 

Wojciech Czajkowski
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
PAYU POLSKA



Adrian Kurowski
DYREKTOR VISA EUROPE 
W POLSCE

Mówiąc o płatnościach mobilnych, warto także 
zwrócić uwagę na płatności za zakupy online 
dokonywane z poziomu urządzeń mobilnych. Coraz 
więcej osób kupuje w sieci właśnie w ten sposób. 

Visa wdrożyła w ubiegłym roku w Polsce portfel 
elektroniczny V.me by Visa, który umożliwia 
wygodne, szybkie i bezpieczne płatności kartą w 
internecie. Dzięki temu portfelowi użytkownicy kart 
mogą w kilku prostych krokach opłacić zakupy 
dokonane online, bez konieczności każdorazowego 
podawania sprzedawcy pełnych danych karty. 
Portfel jest dostępny z poziomu każdego 
urządzenia – także mobilnego, a zarejestrować  
w nim można zarówno karty Visa jak i MasterCard. 

Usługa V.me by Visa jest obecnie oferowana przez 
ING Bank Śląski, Santander Consumer Bank oraz 
Raiffeisen Polbank, a nad jej udostępnieniem 
pracuje kolejnych 9 polskich banków (PKO Bank 
Polski, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank 
Millennium, Credit Agricole, Getin Noble Bank, 
eurobank, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank). 

Wszystkie banki zaangażowane w rozwój V.me by 
Visa odpowiadają łącznie za wydawnictwo ponad 
85% kart Visa w Polsce. 

Sieć akceptacji portfela obejmuje już sklepy 
internetowe odpowiadające za blisko 45% obrotów 
generowanych w polskim handlu internetowym.  

Poprzez portfel V.me by Visa można już zapłacić w 
sklepach online takich detalistów jak m.in. RTV 
EURO AGD, Merlin, Media Markt, Saturn, PKP 
Intercity, Audioteka, Cinema City, Multikino, Piotr i 
Paweł, PolskiBus, Ticketpro czy Alfa Star. 

W 2015 roku usługa będzie dostępna w 12 
europejskich krajach. Na całym kontynencie 
zakupów za pomocą portfela można dokonywać w 
ponad 40 000 sklepów internetowych takich marek 
jak PMU, PriceMinister-Rakuten, Rue du Commerce, 
Showroom Privé, UGC i Leclerc Drive we Francji, 
Ticketea i PC Componentes w Hiszpanii czy Currys, 
PC World i Clarks Wielkiej Brytanii. 

Maciej Kornatowski
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
MASTERCARD EUROPE

W lipcu 2014 roku wprowadziliśmy w Polsce 
globalną platformę płatności MasterPass, dostępną 
dziś w ponad 225 tys. sklepów internetowych 
działających w kilkunastu krajach (m.in. Czechach, 
Rumunii, Francji, Włoszech, Rosji i Wielkiej Brytanii, 
ale też w USA, Kanadzie, Chinach, Australii, Nowej 
Zelandii czy Singapurze). W Polsce tę metodę 
płatności oferuje obecnie ponad 50% e-sklepów 
(niemal wszystkie, spośród tych oferujących 
klientom płatności kartami), a i ich liczba wciąż 
rośnie. 
Innym rozwiązaniem dla rosnącej grupy klientów, 
chcących płacić za pomocą smartfona są mobilne 
płatności zbliżeniowe. Dzięki MasterCard płatności 
w standardzie SIM-centric, gdzie dane karty 
płatniczej zapisane są na karcie SIM, są one 
dostępne w Polsce już dla klientów 9. banków i za 
pośrednictwem dwóch wiodących operatorów (T-
Mobile, Orange), obejmujących swoim zasięgiem 
większą część rynku telekomunikacyjnego. 
MasterCard wdraża płatności mobilne również w 
standardzie HCE, niewymagającym pośrednictwa 
operatora telekomunikacyjnego, gdzie dane karty 
płatniczej przechowywane są w chmurze, czyli 
najczęściej po prostu na serwerach banku.  

Jako pierwszy w Polsce tę metodę płatności, we 
współpracy z MasterCard, wdrożył Bank Pekao SA 
w ramach usługi PeoPay. Za pomocą zbliżeniowych 
płatności mobilnych można zrealizować transakcje 
we wszystkich terminalach płatniczych 
akceptujących karty zbliżeniowe. Obecnie, według 
danych NBP, stanowią one już ponad 72 proc. 
wszystkich terminali płatniczych w Polsce. 



PayPal posiada obecnie 4 miliony aktywnych użytkowników 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska należy do 
najsilniejszych i najszybciej rozwijających się rynków w 
regionie.  

Zgodnie z zeszłorocznym raportem E-commerce Europe, 
Polska wykazuje największy wzrost e-handlu, będąc liderem 
regionu, ze średnim wzrostem w wysokości 24%. Od 2009 
roku obroty rosły w tym tempie, z 2,5 mld EUR do 5,2 mld 
EUR w 2013. W przypadku ubiegłego roku możemy mówić już 
o obrotach rzędu około 6,2 mld EUR. 

Obecnie płatność mobilna PayU „pay touch” jest w przypadku 
płatności kartą dostępna dla wszystkich użytkowników kart,  
a w przypadku płatności e-przelewem dla posiadaczy 
rachunków już w 4 bankach. W najbliższym czasie do tego 
grona dołączą dwa nowe banki, w tym jeden z największych  
w Polsce.  
Oznacza to, że do końca kolejnego kwartału ponad 50% 
wszystkich transakcji, które odbywają się za pośrednictwem 
PayU będzie można wykonać na urządzeniach mobilnych 
jednym dotknięciem.  

Dodatkowo na przykładzie współpracy z Allegro mogę 
powiedzieć, że udział zakupów, które są opłacane za 
pośrednictwem PayU w kanale mobilnym wynosi już 70% i 
odbywa się to bezpośrednio w aplikacjach mobilnych Allegro.  

Nie trzeba mieć dwóch aplikacji na telefonie, aby zrobić 
zakupy, wystarczy jedna – aplikacja Allegro z 
wkomponowanymi w nią płatnościami PayU.

W roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego, ruch z 
urządzeń mobilnych wzrósł prawie 9-cio krotnie i stanowił 
już znaczący udział w ogólnym wyniku. W roku 2013 97,99% 
płatności było realizowanych na desktopie, 1,13% na 
smartfonach i 0,88% na tabletach. Dla porównania, w roku 
2014 91,57% płatności było realizowanych na desktopie, 
6,38% na smartfonach i 2,08% na tabletach. 

W TOP 5 urządzeń mobilnych znajdują się produkty firmy 
Apple i Samsung (iPad 15,34%, iPhone 11,88%, Samsung 
Galaxy S III 4,59%, Samsung Galaxy S IV 2,46% i Samsung 
Galaxy S II 2,23%). 

Panel Przelewy24 został przygotowany w wersji RWD pod 
koniec 2013 roku. Niestety banki nadal zaniedbują ten temat i 
przeważająca większość do dnia dzisiejszego nie dostosowała 
swoich stron transakcyjnych do urządzeń mobilnych.

Ganna Yevtushenko
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT CEE 
PAYPAL

Michał Bzowy
WICEPREZES ZARZĄDU  
DIALCOM24 
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Główne cele dla portfela V.me by Visa w 2015 roku to 
udostępnienie usługi przez kolejne banki członkowskie Visa 
Europe, zwiększenie sieci akceptacji portfela tak, by można było 
w ten sposób płacić u detalistów odpowiedzialnych za prawie 
60% obrotów na polskim rynku e-commerce, informowanie o 
nowym rozwiązaniu dla takich płatności i jego zaletach oraz 
popularyzacja usługi wśród konsumentów.

Marka MasterCard Mobile zniknęła z rynku - została wchłonięta 
przez MasterPass.  

Teraz skupiamy się na rozwoju MasterPass. Wiodące banki będą 
udostępniać swoim klientom portfele elektroniczne MasterPass w 
ramach własnej oferty bankowości mobilnej. Jednym z nich 
będzie Bank BPH, który już latem udostępni swoim klientom 
portfel elektroniczny MasterPass, umożliwiający klientom 
dokonywanie wygodnych transakcji w e-commerce i m-
commerce.  

Równocześnie będziemy intensywnie pracować nad zwiększaniem 
dostępności płatności z MasterPass w polskich sklepach 
internetowych, m.in. dzięki ogłoszonemu w lutym Programowi 
Rozwoju Handlu Elektronicznego. W ramach tej inicjatywy w 2015 
r. przeznaczymy 4 mln zł na wsparcie rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw z polskiej branży e-commerce. Warunkiem 
przystąpienia do programu i otrzymania wsparcia jest 
udostępnienie klientom możliwości zrealizowania transakcji z 
wykorzystaniem kart płatniczych MasterCard oraz platformy 
MasterPass. Dla polskich e-sklepów stwarza to okazję nie tylko do 
otrzymania realnego wsparcia finansowego, ale również 
rozwinięcia sprzedaży na rynki zagraniczne, gdzie płatności 
kartowe stanowią pierwszy wybór klientów w sieci. 

W Przelewy24 już od trzech lat dostarczamy i ciągle rozwijamy 
biblioteki do realizacji płatności w obrębie samej aplikacji 
mobilnej (można zobaczyć ją w działaniu np. w aplikacji Leroy 
Merlin lub moBilet). W tej chwili prowadzimy ostatnie testy przed 
udostępnieniem kolejnej wersji, która umożliwi obsługę kolejnych 
banków. Biblioteki są dostępne na systemy iOS, Android oraz 
Windows Phone.  

Równolegle pracujemy nad multiaplikacją dedykowaną do 
realizacji płatności - nie będzie to być kolejny portfel, ale 
aplikacja umożliwiająca realizację płatności z banku lub karty  
za zakupy, zrealizowane na stronie lub w innej aplikacji. 
Uruchomienie produkcyjne planujemy na trzeci kwartał tego roku.

Adrian Kurowski
DYREKTOR VISA EUROPE 
W POLSCE

Maciej Kornatowski
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
MASTERCARD EUROPE

Michał Bzowy
WICEPREZES ZARZĄDU  
DIALCOM24 
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Teraz płać bezpiecznie jednym dotknięciem 
w mniej niż pół sekundy!

Do tej pory trzeba było przejść przez 10 ekranów, by zapłacić na telefonie przelewem z banku 
…co zajmowało ponad minutę!

Najłatwiejsze płatności mobilne. Sprawdź szczegóły na express.payu.pl.

REKLAMA

http://express.payu.pl
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Przeanalizowałem analitykę 6 sklepów 
współpracujących z Divante: retailerów, pure 
playerów, tych, co mają stronę w RWD i tych bez. 
Okres analizy obejmował lata 2011-2014. 
Wykonane badanie jest mocno partyzanckie, ale 
pokazuje co nie co trendy rynkowe. 

Ruch 
Nie zaskoczę nikogo, gdy powiem, że ruch z 
urządzeń mobilnych w danym okresie rósł rok do 
roku o średnio 230%. Odchyleniem od tej normy 
były tablety w 2012, gdzie poziom wzrostu 
odwiedzin wynosił ponad 2000%. Wynika to z faktu, 
że 2012 to pierwszy rok dużej ilości tego rodzaju 
elektroniki na rynku polskim, stąd tak nagły i 
ogromny, ale chwilowy wzrost. 
Od 2011 roku również systematycznie wzrasta 
procentowy wskaźnik ilości odwiedzin sklepu z 
urządzeń mobilnych w stosunku do całego ruchu - 
około 200% rocznie. W 2014 ruch ze 
smartphone'ów stanowił 12%, a z tabletów 6% w 
odniesieniu do całości. Co ciekawe, ruch na 
urządzeniach mobilnych (tablet i smartphone) na e-
Commerce'ach z RWD rośnie na poziomie około 
350% rok do roku, zaś na 
 witrynach bez dopasowania dynamika wzrostu 
jest nieco mniejsza i wynosi około 200%.  

CR 
Wnioski z analizy współczynnika konwersji również 
nie powinny nikogo zaskoczyć. Na desktopie CR 
 nadal jest najwyższy. Wynika to z łatwości pracy 

 na większym ekranie, ale również z przyzwyczajeń 
ludzkich do zakupów on-line na laptopach. Na 
tabletach współczynnik konwersji średnio był niższy 
o około 18% (niezależnie, czy sklep przystosowano 
pod mobile czy nie). 10-calowy ekran pozwala na 
dość sprawne poruszanie się po sklepie, mimo 
braku responsywności, co sprawia, że 
doświadczenie zakupowe stoi na przyzwoitym 
poziomie. Najgorzej wygląda to na smartfonach. W 
sklepach bez RWD CR jest ponad 60% niższy niż 
na sprzęcie desktopowym. Klientom po prostu 
ciężko klikać w niedopasowane witryny. Tylko 
mocno zdeterminowani dokonują transakcji. 
Zdecydowanie lepiej wygląda to na e-
Commerce'ach z RWD, współczynnik ten jest 
jedynie na poziomie około 32% niższy.  

Sprzedaż 
Ze sprzedażą jest trochę gorzej niż z ruchem na 
urządzeniach mobilnych. W 2014 w badanych 
sklepach wynosiła odpowiednio 6% (tablety), 3,5% 
(smartfony) w stosunku do całego przychodu. 
Zauważalna jest również wolniejsza dynamika 
wzrostu na poziomie około 160% rok do roku. 
Niestety przy zakupach mobilnych nadal istnieje 
wiele tzw. "killerów" konwersji, jak np. 
konieczność uzupełniania danych adresowych 
podczas finalizacji zamówienia. Klienci rezygnują  
z zakupów, by nie przechodzić w jakimś stopniu 
uciążliwego dla nich procesu (współczynnik 
konwersji jest tego odzwierciedleniem). 
Podsumowując, ruch z mobile jest na poziomie 
około 20%, zaś sprzedaż 10%.

Marcin Moska
B2B E-COMMERCE DIRECTOR 
DIVANTE

Ruch z urządzeń mobilnych wynosi już u nas 
30% (20% ze smartfonów i 10% z tabletów). 
Dla porównania, rok temu, w kwietniu 2014 
roku, wynosił on 18%. Z kolei przychody ze 
sprzedaży przez urządzenia mobilne stanowią 
już 20% całości, gdzie rok temu stanowiły 
10%. Przez ostatnie 12 miesięcy podwoiły się - 
to istotny wzrost. Co najbardziej cieszy - dalej 
bardzo mocno rośnie. 

Wskaźnik konwersji najwyższy jest na 
desktopie, na tabletach trochę niższy, 
natomiast na smartfonach jest najgorszy.  
To rodzi też pytanie, na które jeszcze nie 
mamy dobrej odpowiedzi - jak intensywne 
kampanie reklamowe należy prowadzić w 
mobile wobec niższej konwersyjności całego 
kanału? 

Najbardziej transakcyjne urządzenie mobilne 
(ze względu na przychody) to iPad. Z tego 
tabletu konwersja jest wyższa niż średnia 
konwersja w całym sklepie na wszystkich 
urządzeniach, wartość na sesję jest wyższa niż 
średnia w całym sklepie na wszystkich 
urządzeniach, średnia wartość zamówienia 
wyższa o 20% niż średnia wartość zamówienia 
w sklepie i wreszcie średni czas trwania sesji 
jest o 80% dłuższy niż średnia w sklepie.  

Z ciekawostek mogę jeszcze zdradzić, że 
obserwujemy wyższy odsetek odwiedzin 
sklepu z urządzeń mobilnych w trakcie 
weekendów, wyższy odsetek wizyt i transakcji 
z tabletów późnym wieczorem oraz bardzo 
duży wzrost odwiedzin ze smartfonów i 
tabletów w trakcie reklamy TV.

Wojciech Tomaszewski
DYREKTOR DS. MARKETINGU I E-COMMERCE 
ANSWEAR.COM



W odniesieniu do roku 2013, w którym razem 
przygotowywaliśmy raport ‘Mobile commerce w 
Polsce’ jest już dużo lepiej. Z punktu widzenia 
klienta w zasadzie dzisiaj jestem w stanie w 
dowolnym niemal sklepie dokonać zakupu 
mobilnego. To przede wszystkim sprawka 
rewolucji RWD, które dzisiaj jest 
obowiązującym standardem. Z kolei z punktu 
widzenia człowieka ze środka branży e-
commerce, mogę potwierdzić, że nawet tworząc 
prostą stronę do sprzedaży logistyki, 
wiedzieliśmy, że potrzebujemy RWD. I mamy 
wejścia z tego kanału, a co więcej pozyskujemy w 
ten sposób leady sprzedażowe.  
W czasie, w którym ja prowadzę prezentację o 
usługach Grupy Raben, po zejściu ze sceny w 
telefonie widzę zapytanie e-mailowe, które 
wpadło z formularza na stronie. Ktoś mógł to 
zrobić, bo strona jest dopasowana do kanału 
mobilnego. Od samego początku w naszym 
przypadku uruchomiliśmy stronę wraz z 
szablonem RWD, więc trochę trudno pisać mi o 
dynamice, natomiast z danych mogę powiedzieć, 
że około jednej czwartej zapytań mamy 
właśnie przez mobile. To jest – jak wspomniałem 
– dodatkowo zasilane dość intensywnie 
prowadzoną akcją edukacyjną, wykładami, 
warsztatami, wystąpieniami publicznymi, które 
prowokują niejako natychmiastową reakcję, a 
oczywistym jest, że Klientowi łatwiej sięgnąć po 
telefon czy tablet, niż nosić ze sobą laptopa.

Podsumowując rok 2014, możemy 
potwierdzić, że zakupy z tabletu i wizyty z 
telefonu są istotnym (10-15%) udziałem 
sprzedaży. Nasi kluczowi klienci inwestują w 
rozwój interface’u mobilnego i aplikacji 
natywnych, realnie licząc na zwrot z 
inwestycji z dodatkowej sprzedaży. 
U wielu klientów dynamika wzrostu z ruchu 
mobilnego w ciągu ostatniego roku była 
prawie dwukrotna.  

Ważnym punktem w rozwoju oferty Unity w 
m-commerce było uruchomienie dla Leroy 
Merlin aplikacji na smartfony w 3 wersja 
systemów, w pełni zintegrowanej z kontem 
klienta i programem lojalnościowym. Jest to 
jedna z najbardziej rozbudowach aplikacji 
sklepowych w Polsce i prezentuje korzyści, 
które aplikacja może dawać klientowi 
sklepu.

Bazując na danych, które mamy od naszych 
klientów, nie ma żadnego porównania do 
tego co było np. w 2012 roku, kiedy sam 
ruch mobilny u większości sklepów był 
poziomie dosłownie kliku procent (o 
przychodach nie wspominając).  

Teraz widzimy w niektórych sektorach 
(szczególnie tych gdzie odbiorcą są młodzi 
kupujący, głównie 16-25) ruch mobilny 
potrafi przekroczyć 50%, a obroty 
mobilne stanowią nawet kilkanaście 
procent całej sprzedaży online.

Patryk Bukowiecki
HEAD OF MOBILE 
GRUPA ALLEGRO

Kanał mobilny z miesiąca na miesiąc rośnie 
w siłę. Na przestrzeni ostatniego roku wzrósł 
z kilku do kilkunastu procent, a to mowa 
tylko o transakcjach mobilnych. Ilość 
użytkowników wykorzystujących na 
którymkolwiek etapie zakupowym 
urządzenie mobilne osiąga 30%.  
I rośnie jak szalona.
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Rozczaruje czytających i powiem, że głównym 
priorytetem naszych klientów niestety nie jest 
jeszcze mobile:) Oczywiście już w każdym 
projekcie pracujemy nad RWD, jednak firmy 
zdecydowanie bardziej skupiają się nad 
poukładaniem procesów w organizacji, 
wdrożeniem elementarnych technologii czy 
zbudowaniem odpowiednich kompetencji w 
zespole. Nadal brakuje podstaw, mobile jest 
jeden poziom wyżej - dojdziemy do niego 
najprawdopodobniej w 2016 roku.  

Jeśli chodzi o rozwój, to inaczej do m-
commerce powinni podejść retailerzy, 
marki odzieżowe i duże firmy, a inaczej 
pure-playerzy i mniejsi gracze. Na miejscu 
tych pierwszych rozpocząłbym od 
implementacji e-Commerce, CRM (zakładam, 
że ERP już prawie każda firma posiada) oraz 
przygotował się logistycznie do innego 
modelu dystrybucji (duża ilość małych 
zamówień), a dopiero później wszedł w 
mobile, nie zapominając oczywiście o 
połączeniu kanałów (omni-channel). 
Efektywność operacyjna przyniesie 
zdecydowanie większe korzyści biznesowe 
niż aplikacja na telefon.  

Biedronka czy Super-Pharm nadal nie mają 
sklepu internetowego, a dla nich to jest ten 
nisko wiszący owoc. Mobile jest krok dalej. 

Dla marek modowych, gdzie większość z tych 
firm posiada już e-Commerce, budowaniem 
przewagi konkurencyjnej i kolejnym krokiem 
rozwoju może być appka i to jest dobry 
kierunek na 2015. Kilka brandów posiada już 
takie rozwiązanie. Na razie uczą się i testują 
ten kanał sprzedaży, ale zakładam po 
uruchomieniu mieli podobne odczucia co po 
wdrożeniu e-Commerce (warto było).  

Jednak cały czas trzeba mieć na uwadze, że 
realne wykorzystanie drzemiących w 
mobilu możliwości nastąpi po 
zintegrowaniu wszystkich kanałów 
(omnichannel). Mam przeczucie, że taka 
aplikacja funkcjonuje u nich jako tzw. silos. 
Jeśli jako klient nie jestem identyfikowany w 
POSach, to później ciężko będzie 
spersonalizować do mnie przekaz 
marketingowy w appce czy na e-Commerce, 
wynikający z historii moich zakupów (a tego 
oczekuję).  

Technologicznie zostaje jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia. Gino Rossi głośno komunikuje  
i stara się iść w tym kierunku (brawa dla nich), 
jednak bez systemu rekomendacji i analizy 
danych nie spersonalizują przekazu i 
możliwość transakcji może przejść im koło 
nosa. Oni starają się być pionierami i mają 
sporo do zrobienia, a co z pozostałą resztą? 
Dużo pracy jest do wykonania, w 
szczególności w zakresie integracji wszystkich 
kanałów, które pchnie sprzedaż z mobile 
mocno do przodu. 

Natomiast pure-playerzy czy startupy e-
commercowe posiadające dużą elastyczność 
powinni myśleć "mobile first". Powinny 
wykorzystać mobile do zbudowania przewagi 
konkurencyjnej. Wbić się w offline lub już 
nawet w e-Commerce bez zaplecza 
kapitałowego będzie już niezmiernie ciężko. 
W mobile jest jeszcze sporo miejsca, mniejsi 
gracze muszą tam wejść, okopać się i 
zbudować swoją pozycję, zanim wkroczą tam 
duzi. 

Nic nie rozwinie płatności mobilnych lepiej jak 
popularyzacja zakupów mobilnych, a zakupy 
mobilne będą się rozwijały tym szybciej, im 
łatwiejsze płatności mobilne zaoferujemy. 
Oczywiście nie jest to jedyny czynnik wpływający 
na rozwój mCommerce, ale bardzo istotny. 
Płatności mobilne muszą być łatwe dla 
wszystkich stron transakcji, przy zachowaniu 
maksymalnych standardów bezpieczeństwa i tak 
należy je projektować. Dla kupującego oznacza 
to, że może on zapłacić za zakupy robione przez 
telefon bezpośrednio kontem bankowym lub 
kartą, wykonując jeden ruch palcem na 
kilkucalowym ekranie. Natomiast patrząc z 
perspektywy sprzedającego, ta sama łatwa 
płatność mobilna to płatność, która odbywa się 
w miejscu zakupów, czyli jest wkomponowana w 
aplikację lub stronę mobilną sklepu.

Marcin Moska
B2B E-COMMERCE DIRECTOR 
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Firmy powinny potestować różnice między 
aplikacją a RWD. Zrozumieć, że także w 
obrębie kanału mobilnego cele są inne. 
RWD służy temu, żeby w każdej chwili, a 
przede wszystkim z każdego urządzenia, 
móc wejść do e-sklepu, którego adres się 
pamięta. 

 Aplikacja musi dawać wartość dodaną, 
być czymś jeszcze, czymś sexy, co przyciąga 
Klienta i sprawia, że będzie on chętnie i 
często z aplikacji korzystał, bo dostrzeże w 
niej coś, czego nie ma na desktopie czy w 
RWD.  

Obecnie pracujemy nad taką aplikacją dla 
logistyki, ale nie chciałbym za wiele 
ujawniać. Mogę tylko powiedzieć, że 
zarówno nasi obecni, jak i przyszli Klienci, 
będą z pewnością zadowoleni.

Dobra wersja na smartfona to podstawa. 
Dobra to taka, która daje możliwość 
realizacji głównych zadań, które użytkownik 
chce wykonać na stronie. Tylko w przypadku 
zadbania o podstawy należy decydować się 
na rozbudowę ekosystemu o aplikację 
mobilną.  

Dodatkowo o sukcesie definiowanym jako 
pobranie i używanie aplikacji przez klientów 
decyduje dobra definicja wartości 
dodanej. Niestety nadal jest ona w 
większości przypadków niejasna dla 
użytkowników.

Zabrzmiałbym trywialnie, gdybym napisał, 
że ‘2015 to kolejny rok mobile’, ale nadal 
trzeba głośno przypominać, jak istotny jest 
to kanał dotarcia do klienta. Duża grupa 
sklepów nadal nie jest przygotowana na m-
rewolucję i tym samym spowalnia rozwój 
mobilności całego polskiego e-commerce. 
Dlatego też jako główny priorytet na 2015 
widzę powszechną mobilizację, połączoną 
z wejściem na wyższy poziom jakościowy w 
kanale m-commerce, w przypadku sklepów 
już zoptymalizowanych. 

Jeśli chodzi o tych "świadomych", to tutaj 
zdecydowany nacisk powinien zostać 
położony na większą spójność w 
komunikacji marketingowej w kanale 
mobilnym, gdyż niestety cały czas gro firm 
nie rozróżniają osobnej strategii promocji i 
traktują klienta desktopowego oraz 
mobilnego na równi.

Nie wyobrażam sobie, żeby do końca tego 
roku istniały w Polsce poważne sklepy 
internetowe niegotowe na mobilnego 
użytkownika. Każdy powinien mieć co 
najmniej stronę w RWD z najważniejszymi 
informacjami dla klienta - ofertą, kontaktem, 
informacjami o godzinach otwarcia czy 
dojeździe.  

Każdy z liczących się światowych graczy, na 
czele z Walmartem, wzmacnia swoje 
inwestycje w alternatywne kanały sprzedaży. 
Omnichannel staje się niemal 
obowiązkowym elementem strategii. 
Rozważania dotyczące istotności kanałów 
offline i online przestały być aktualne. 
Niezależnie od kanału obowiązkiem i 
warunkiem przetrwania jest dostarczenie 
równie wygodnego sposobu realizowania 
zakupów niezależnie od miejsca, czasu i 
preferencji realizowania zakupu. 

My skupiamy się na natywnych aplikacjach 
mobilnych i idziemy w stronę dywersyfikacji 
naszego portfolio mobilnego.
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Niestety tylko niewiele ponad 30% polskich e-sklepów 
dostosowało swoje rozwiązania do rynku mobilnego, jeszcze 
mniej wdrożyło możliwość płatności mobilnych do swoich 
rozwiązań. Mam nadzieję, że zgodnie z deklaracjami w tym 
roku zacznie się to mocno zmieniać. 

Inna sprawa to traktowanie, trochę po macoszemu, kanału 
mobilnego w swoich strategiach marketingowych. Sklepy 
często nie zauważają tego, czym jest omnichannel. Klienci 
często pierwsze decyzje zakupowe podejmują z telefonem w 
ręku, a mobile wciąż jeszcze nie jest do końca jeszcze 
wykorzystywanym, do personalizacji przekazu.  
Sklepy powinny więc więcej uwagi przyłożyć do integracji 
swoich kanałów komunikacji z klientem. 

Po pierwsze, one click payment – nie budzi zaufania, a brak 
współpracy operatorów komórkowych i oferty powiązania 
płatności z operatorem sieci powoduje, że nadal smartfon jest 
nośnikiem i researcherem a nie służy domykania transakcji. 

Po drugie, rozumienie wędrówki klienta i udziału w niej 
smartfona jako jednego z punktów styku z marką i jej ofertą 
– większość sprzedawców po prostu odwzorowuje rozwiązanie 
desktopowe w telefonie, nie myśląc o kontekście użycia.

Z perspektywy klienta – przeładowanie stron kontentem.  
Ja wiem, że content is the king, ale w mobile potrzebuję 
prostoty, bo w 99% przypadków już wiem, co kupuję.  

Przydałoby się też więcej miejsc w Polsce z publicznym 
dostępem do darmowego Wi-Fi.
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Z bólem serca muszę przyznać, że cały czas największą 
bolączką jest mimo wszystko powszechna mobilizacja 
sklepów, którą mam nadzieję przyśpieszy kwietniowa 
decyzja Google. Oczywiście prawdą jest, że pojawia się co 
raz więcej stron zoptymalizowanych pod urządzenia mobilne, 
jednak warto zwrócić uwagę na ich jakość. Niestety nie jest 
sztuką włączyć szablon responsywny i myśleć, że temat 
mobilności mamy z głowy.  
Dlatego też rok 2015 powinien upłynąć pod znakiem większej 
dbałość i testowania swoich kanałów mobilnych, tak aby ten 
specyficzny klient mobilny, kupił u nas ponownie na swoim 
smartfonie, jadąc autobusem czy też surfując na tablecie na 
kanapie :) 

Nie będę oryginalny. Płatności mobilne. Dużo wyższy odsetek 
transakcji z opcją płatności „za pobraniem”. A opcja „za 
pobraniem” wiąże się z wyższymi opłatami ponoszonymi przez 
nas na rzecz operatorów logistycznych oraz… wyższym 
współczynnikiem przesyłek nieodebranych.

Niechęć do zmian i niepogodzenie się z ich 
nieuchronnością. Jeśli dalej wiele sklepów będzie liczyć, że 
mobile jakoś sobie pójdzie i przeminie, będą one w dużych 
tarapatach. Jednocześnie na rynku zostaną te, które są chętne 
do zmian, optymalizują i czekają na swoich klientów, a nie 
gonią za nimi.

Iwo Szapar
GENERAL MANAGER  
SHOPGATE POLAND

Wojciech Tomaszewski
DYREKTOR DS. MARKETINGU I E-COMMERCE 
ANSWEAR.COM

Patryk Bukowiecki
HEAD OF MOBILE 
GRUPA ALLEGRO



Najważniejsza wskazówka  
dla tych, którzy zastanawiają się: 

“czy mobile sprzedaje?”

Marcin Moska
B2B E-COMMERCE DIRECTOR 
DIVANTE

Mariusz Wesołowski
E-COMMERCE MANAGER 
GRUPA RABEN

Iwo Szapar
GENERAL MANAGER  
SHOPGATE POLAND

Wojciech Tomaszewski
DYREKTOR DS. MARKETINGU I E-COMMERCE 
ANSWEAR.COM

Patryk Bukowiecki
HEAD OF MOBILE 
GRUPA ALLEGRO

Krzysztof Murzyn
LIDER CENTRUM KOMPETENCJI  
E-COMMERCE, GRUPA UNITY



Oczywiście, że mobile sprzedaje. Jeśli wartość rynku handlu 
mobilnego wzrosła o ponad 100% w skali roku, jeśli 50% 
Polaków posiada smartfony i ten wskaźnik również rośnie, to 
mobile jest naturalnym kierunkiem rozwoju.  

Najważniejsza wskazówka ode mnie: zintegruj swoje kanały 
dotarcia do klienta, niech mobile będzie jednym z nich, 
niech nie będzie traktowany osobno. To na pewno 
zaprocentuje.  

Mobile SPRZEDAJE przez duże S. Mitem są opowieści, że na 
ten kanał nie sprzedaje, a służy tylko i wyłącznie jako katalog. 
Transakcje przez telefony na kwoty rzędu ponad 10 tys. 
złotych, kiedy ktoś kupuje meble do ogrodu nie są już 
całkowicie zaskoczeniem. Wraz z postępem technologicznym, 
zmieniła się całkowicie mentalność klientów i nie traktują oni 
już zakupów mobilnych jako czegoś niebezpiecznego czy też 
niewygodnego. 

Wszystkim, którzy jeszcze nie są "mobile" proponuję prosty 
test - zajrzyjcie w swoje Google Analytics i sprawdźcie dane 
na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, dotyczących ruchu 
mobilnego oraz konwersji z urządzeń mobilnych. 
Tych zatwardziałych przekonają chyba tylko liczby i gwarantuję 
- będziecie zaskoczeni. 

M-commerce to nie trend, to trwała zmiana w 
zachowaniach konsumentów (niezależnie od grupy 
wiekowej). Wejście w kanał mobilny to obowiązek i 
nieuchronna zmiana, której cele są trywialnie proste: 
zwiększenie sprzedaży oraz poziomu satysfakcji klientów.

Każdy sposób dotarcia do klienta docelowo sprzedaje. 
Pytanie, na ile dynamika tej sprzedaży jest satysfakcjonująca 
dla podmiotów rozwijających kanał mobilny. I na ile opłacalna 
względem zainwestowanych w nią środków. Pytanie też o 
metodologię sprawdzania w GA wejść mobilnych.  

Ja dla wielu e-sklepów jestem zapewne cały czas w kanale 
mobilnym, korzystając z bezprzewodowego modemu jednego 
z telekomów, tylko mój mobile ma 17” i dwa procesory 
graficzne ;)  

A już tak zupełnie serio – oczywiście, że sprzedaje. Podobnie 
jak Facebook, który też sprzedaje. Tylko ludzie mają dziwną 
własność do oczekiwania efektów od samej strony czy 
aplikacji przy zerowym zaangażowaniu własnym.  

Jeśli ktoś dewelopuje aplikację za kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
a nie ma w planach poinformować klientów o tym, że taka 
aplikacja w ogóle istnieje, i liczy na cud, że spośród milionów 
dostępnych aplikacji, klient znajdzie i będzie korzystał z tej, za 
którą on zapłacił, to jest naiwny i będzie za chwilę ogłaszał 
koniec mobile. 

Marcin Moska
B2B E-COMMERCE DIRECTOR 
DIVANTE

Mariusz Wesołowski
E-COMMERCE MANAGER 
GRUPA RABEN

Iwo Szapar
GENERAL MANAGER  
SHOPGATE POLAND



Skopiuj najlepsze rozwiązanie, które posiada konkurent i 
dodaj rabat za pierwszy zakup przez telefon. Na podstawie 
wniosków stwórz kolejną aplikację i dodaj nowe funkcje.  

Wejście w mobile commerce to proces – dochodzenie do 
tego, co chcą klienci trwa rok lub dwa, ale w perspektywie 5 
lat rozumienie tego rynku na pewno się opłaci.

Najważniejsza jest gotowość do obsługi klienta, który wchodzi 
do sklepu z poziomu urządzeń mobilnych. Nie ma znaczenia, 
czy zaserwujemy mu dedykowaną stronę mobilną, czy serwis 
RWD (o ile obie byłyby dobrze zaprojektowane).  
W ANSWEAR.com nie było żadnych znaczących różnić między 
listopadem (dedykowana strona mobilna) a grudniem (4 
grudnia 2014 przeszliśmy na RWD) - traffic mobilny i 
przychody mobilne systematycznie rosną.

Mobile jest nieuniknionym, nieodwracalnym trendem, który 
jest rzeczywistością i tę rzeczywistość nieustannie kształtuje. 
Osoba mobilna to praktycznie każdy posiadacz smatfona - 
nawet ten sceptyczny, który jeszcze się nie przekonał o 
pełnym potencjale swojego urządzenia.  

Należy przyjąć, że na przestrzeni 2-3 lat 40-50% obrotu w e-
commerce stanowić będą wpływy generowane przez 
użytkowników mobilnych. Mało kogo stać, aby pozwolić 
sobie na rezygnację z połowy dochodów.

Wojciech Tomaszewski
DYREKTOR DS. MARKETINGU I E-COMMERCE 
ANSWEAR.COM

Patryk Bukowiecki
HEAD OF MOBILE 
GRUPA ALLEGRO

Krzysztof Murzyn
LIDER CENTRUM KOMPETENCJI  
E-COMMERCE, GRUPA UNITY
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REKLAMA MOBILNA
Odpowiedzi na pytania udzielają przedstawiciele 
następujących firm:



Charakterystyka rynku reklamy 
mobilnej w Polsce

Adrian Kielich
HEAD OF MOBEXT GERMANY 
HAVAS MEDIA GROUP

Maciej Wiktorowski
DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTÓW 
PORTALOWYCH, INTERIA

Grzegorz Chyliński
CEO 
ADRINO

Mariusz Gąsiewski
CEE PERFORMANCE SALES ACTIVATION 
LEAD, GOOGLE POLAND

Rafał Staszkiewicz
COUNTRY MANAGER 
ADQUOTA POLAND

Lucjan Exner
ACCOUNT DIRECTOR 
INMOBI

Tomasz Szulkowski
MOBILE STRATEGY DIRECTOR 
MOBEHAVE 



Reklama mobilna to zdecydowanie najbardziej dynamicznie 
rozwijający się segment rynku reklamowego na świecie i w 
Polsce. Praktycznie z roku na roku obserwujemy 
wprowadzanie nowych produktów reklamowych i rozwiązań 
technologicznych. Rok 2015 charakteryzuje się: 
• rozwojem technologii audience buying – czyli targetowania 

kampanii na ściśle określone grupy docelowe (np. wiek, 
płeć, zachowanie) oraz lokalizację 

• nowymi formatami rich-media i video (w szczególności 
wykorzystującymi natywne funkcje smartfonów takie jak: 
akcelerometr, aparat czy obsługa dotykowa) 

• natywnymi formatami mobilnymi – wydawcy szukają bardziej 
angażujących formatów, wyglądem przypominających 
kontent, które nie będą irytowały użytkowników i osiągną 
większą skuteczność 

• rozwojem wszelkiego typu platform DSP/RTB – 
umożliwiających efektywny zakup powierzchni w modelu 
programmatic buying – dopiero raczkujemy w Polsce w 
zakresie wykorzystania RTB przez reklamodawców, 
tworzenia private markets, itp. 

Jeżeli spojrzymy jakie technologie są obecnie na topie w 
obszarze reklamy mobilnej, to z pewnością będzie to 
„audience buying”, zwłaszcza w odniesieniu do powierzchni 
RTB. Dotyczy to zarówno możliwości targetowania 
konkretnych grup docelowych w oparciu o demografię czy 
zachowanie, jak i wykorzystanie kontekstu miejsca w jakim 
znajduje się użytkownik (geolokalizacja w oparciu o dane z 
GPS lub micro-lokalizację w budynkach).

Rafał Staszkiewicz
COUNTRY MANAGER 
ADQUOTA POLAND

Lucjan Exner
ACCOUNT DIRECTOR 
INMOBI

Reklama mobilna (display) szybciej wchodzi w wiek dojrzały niż 
‘tradycyjna’ reklama internetowa. Kilkanaście lat reklamy 
online zdążyło bowiem zbudować oczekiwania 
reklamodawców w oparciu o oferowane możliwości emisji.  
Wyemitowanie zwykłego banneru czy nawet kreacji rich 
mediowej na smartfonie czy tablecie to już dzisiaj za mało. 
Coraz więcej reklamodawców oczekuje dostarczenia 
komunikatu reklamowego użytkownikowi o określonym 
profilu, jak najbardziej dopasowanym do grupy docelowej - a 
mobile daje takie możliwości i to w o wiele większym stopniu 
niż online. Dane są zbierane i analizowane na poziomie 
urządzenia (przypisane do indywidualnego identyfikatora 
urządzenia) - i to nie tylko te dotyczące przeglądanych treści 
czy aplikacji, z jakich korzysta użytkownik, ale również te, 
gdzie, w jakim czasie i jak długo przebywa.  

Podsumowując, gromadzenie i analiza danych o 
użytkowniku w celu jak najlepszego targetowania 
przekazów reklamowych ma w tym roku bardzo duże 
znaczenie.

Mobile to nie jest młodszy brat desktopu. Formalnie jest członkiem rodziny 
„digital”, ale ma wyraźnie odmienny charakter, którego trzeba być 
świadomym planując tu działania. Jest sporo różnic między tymi kanałami: 
• ROZDROBNIONY – mamy podział na serwisy www w wersji mobilnej lub 

aplikacje, które działają inaczej na smartofnach i tabletach. Z punktu 
widzenia rynku reklamowego, który zapewnia istotną część monetyzacji 
tych zasobów, pojawia się więc pytanie: jak rozpoznawać i profilować 
użytkowników? Jak kalkulować zasięgi, skoro w aplikacjach jest problem z 
cookies i nie występuje powszechnie zanan definicja odsłony? Branża musi 
się z tym zmierzyć i wypracować nowy standard badań.   

• GLOBALNY – mobile jest o wiele bardziej globalnym medium, co wyraźnie 
pokazują rankingi popularności w app marketach. Polskich wydawców jest 
tutaj znacznie mniej niż w rankingach popularnych witryn, gdzie królują 
horyzontalne portale. Częściej bowiem korzystamy z globalnych aplikacji 
społecznościowych, komunikatorów, gier czy aplikacji hobbystycznych niż z 
ich polskich odpowiedników. Z reklamowego punktu widzenia okazuje się, 
że coraz częściej współpracujemy z globalnymi wydawcami, którzy mają 
duży zasięg wśród polskich wydawców i zautomatyzowane panele do 
samoobsługi. Monitoring wydatków reklamowych prowadzony przez IAB 
nie jest w stanie wychwycić takich sytuacji, więc istotnie zaburza się obraz 
rynku.  

• TECHNOLOGICZNY – mobile to masa pojęć technologicznych, która 
wymaga edukacji dla podmiotów, które chcą na nim zaistnieć. Przykład: 
sporą barierą w upowszechnianiu aplikacji mobilnych jest konieczność 
wpięcia kodów, które pozwalają na optymalizację kampanii pobraniowej, 
tzw kodów SDK. Ich implementacja wymaga zaangażowania dewelopera i 
ponownego zamieszczenia aplikacji w markecie. Drugą istotną barierą w 
rozwoju jest brak wygodnego standardu m-płatności, który ogranicza 
rozwój m-commerce.  

• ZMIENNY - mobile bardzo dynamicznie się rozwija, oferując niesamowity 
potencjał użyteczności. Nowości adaptowane są bardzo szybko, co 
wymaga od wydawców ustawicznego wyścigu „zbrojeń” w innowacje. 
Moim zdaniem, era Internet of Things nadejdzie szybciej niż przewidujemy.

Tomasz Szulkowski
MOBILE STRATEGY DIRECTOR 
MOBEHAVE



W dalszym ciągu rośnie penetracja 
smartfonów i tabletów i wskaźnik mobilnego 
dostępu do internetu. Rynek ewoluuje, 
trendy się umacniają. Widzimy dalszy wzrost 
udziału aplikacji w ruchu mobilnym na rzecz 
stron www. Wydawcy reklamy mobilnej 
emitują coraz więcej kampanii z formatami 
video na urządzenia przenośne.

Adrian Kielich
HEAD OF MOBEXT GERMANY 
HAVAS MEDIA GROUP

Maciej Wiktorowski
DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTÓW 
PORTALOWYCH, INTERIA

Polski rynek produktów mobilnych dopiero 
teraz zaczyna wykazywać oznaki dojrzałości. 
Analizując rankingi popularności serwisów 
WWW, budowane w oparciu o wskaźniki 
mobilnego ruchu, widać, że rynek był 
zdominowany przez największych 
wydawców. To właśnie ci wydawcy oraz 
największe, globalne platformy mobilne 
(Facebook, Google) najwięcej zarabiały na 
reklamie mobilnej. Niedojrzałość rynku była 
także widoczna w braku długiego ogona – 
słaba obecność sektor MŚP oraz brak 
mobilnych odsłon www wśród niektórych 
dużych firm. Sytuacja zmienia się dopiero 
teraz - za sprawą modyfikacji 
wprowadzonych pod koniec kwietnia 2015 
przez Google do metodologii generowania 
pageranku. Konieczność posiadania 
mobilnej wersji WWW jest już nieodzowna - 
nawet dla podmiotów, które do tej pory 
traktowały mobilnych użytkowników swoich 
stron po macoszemu. Skutkować to będzie 
również zwiększeniem wydatków na reklamę 
mobilną we wspomnianych sieciach.

Polski rynek reklamy mobilnej charakteryzuje się 
obecnie: 
1.       Przede wszystkim wzrostem liczby 
świadomych klientów, którzy w końcu zaczynają 
na poważnie wykorzystywać mobile jako kanał 
komunikacji z użytkownikiem. Świadomych, czyli 
zdających sobie sprawę z tego, że nie zawsze 
aplikacja mobilna jest jedynym i słusznym 
wyjściem, odchodzących od standardów 
reklamowych i inwestujących w angażujące 
kreacje.  
2.       Wzrostem liczby stron mobilnych 
(zarówno m-stron, jak i RWD). Do większości 
marketerów dociera, że strona dostosowana do 
wyświetlania na urządzeniu mobilnym to już nie 
trend, ale po prostu konieczność. Głównym 
motywatorem zmian są duzi gracze (niedawny 
ruch Google, który od 21. kwietnia w wynikach 
wyszukiwania na smartfonach nie wyświetla stron, 
które nie mają swojego odpowiednika 
mobilnego. 
 3.       Więcej dedykowanych branży mobile 
budżetów i kampanii. Mam nadzieję, że 
przekładanie nawyków z „dużego” internetu do 
internetu mobilnego w skali 1:1 odchodzi już do 
przeszłości :)  
Klienci coraz bardziej zdają sobie sprawę, że 
specyfika branży mobile, będącej nowym 
kanałem dotarcia do użytkownika, wymaga 
planowania również autonomicznych budżetów, 
które nie są jedynie środkami niewykorzystanymi 
przez „duże” www. 

Grzegorz Chyliński
CEO 
ADRINO

Mariusz Gąsiewski
CEE PERFORMANCE SALES ACTIVATION 
LEAD, GOOGLE POLAND

Jednym z najprawdziwszych stwierdzeń w 
przypadku reklamy mobilnej jest słynne 
powiedzenie Roya Amara: “Zazwyczaj 
przeceniamy wpływ technologii w krótkim 
okresie i nie doceniamy go w długim 
okresie”. Z jednej strony oczekujemy 
niesamowitych przełomów w przypadku 
mobile i reklamy mobilnej, a z drugiej strony 
nie doceniamy znaczenia zmian, które od 
wielu lat zachodzą na polskim rynku. 
Oczekujemy ciągle czegoś nowego, 
zapominając, że prawdziwe znaczenie z 
punktu widzenia reklamy mobilnej ma 
umasowienie elementów, które weszły jakiś 
czas temu: coraz lepsze targetowanie, 
rozwój formatów nieinwazyjnych, coraz 
większe możliwości analizy jakości 
użytkownika mobilnego, itp.



153

Trendy w reklamie mobilnej w roku 2015



Kto rozdaje karty na polskim rynku 
reklamy mobilnej?

COUNTRY MANAGER 
ADQUOTA POLAND

Adrian Kielich
HEAD OF MOBEXT GERMANY 
HAVAS MEDIA GROUP

Tomasz Szulkowski
MOBILE STRATEGY DIRECTOR  
MOBEHAVE

Rafał Staszkiewicz

Maciej Wiktorowski
DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTÓW PORTALOWYCH 
INTERIA

Grzegorz Chyliński
CEO 
ADRINO

Mariusz Gąsiewski
CEE PERFORMANCE SALES ACTIVATION LEAD 
GOOGLE POLAND



Podobnie jak na innych rynkach, dużo do powiedzenia mają 
dwaj światowi hegemoni, a więc Google i Facebook. Pierwszy 
z racji bardzo rozwiniętego rynku SEM w Polsce i możliwości 
optymalizacji kosztów i budżetu. Google jest ponadto jednym 
z głównych strumieni przychodów dla większości mniejszych 
wydawców. Facebook z kolei ma wyjątkowe możliwości 
targetowania i kilka sprawdzonych formatów. Nie 
wyemitujemy tam jednak kampanii rich media, z oryginalnym 
pomysłem kreatywnym i mechanizmem interakcji. 

Musimy pamiętać, że znaczna część ruchu mobilnego w Polsce 
generowana jest w serwisach mobilnych, a nie w aplikacjach. 
Zatem istotne znaczenie w Polsce mają wydawcy online. 
Największą ich przewagą jest marka, jakość kontentu i 
charakter premium powierzchni reklamowych. Nie można też 
zapominać o nieograniczonych możliwościach w zakresie 
wykorzystania kreatywnych koncepcji i formatów rich media 
oraz ich dopasowaniu do kontekstu miejsca emisji.  

Nasza sieć jest partnerem dla wydawców na wszystkich 
rynkach w zakresie rozwoju produktów reklamowych i przede 
wszystkim monetyzacji powierzchni (maksymalizacja eCPM). 
Inwestujemy też w rozwój technologii wspierającej wydawców. 
Z tego względu trzymamy kciuki za rozwój lokalnych 
powierzchni reklamowych.

Rafał Staszkiewicz
COUNTRY MANAGER 
ADQUOTA POLAND

Adrian Kielich
HEAD OF MOBEXT GERMANY 
HAVAS MEDIA GROUP

Karty rozdają czołowi wydawcy w Polsce Grupa WP, Onet 
(Riniger Axel Springer Polska), Gazeta.pl czy Interia ze swoimi 
stronami i aplikacjami mobilnymi, którzy w dużej mierze 
kształtują ten rynek.  

Nie można też zapominać o zagranicznych gigantach, jak 
Google, który dominuje w kwestii wyszukiwań mobilnych i 
Facebook, który dominuje w sferze social, a ta, jak wiadomo, 
jest obecnie juz w wiekszosci również sferą mobile.  

Do tego należy dodać liczne sieci reklamy mobilnej, polskie i 
zagraniczne, Adrino, Mobiem, Spicy Mobile, Adquota, InMobi 
które mniejszym wydawcom pomagają monetyzować ruch  
w ich aplikacjach i na stronach mobilnych.

Na polskim rynku jest kilka grup, które mają kreują rynek: 

• globalne potęgi: Google, YouTube i Facebook, 

• globalni wydawcy aplikacji, którzy mają duże zasięgi wśród 
polskich użytkowników (np. Endomondo, Spotify, Shazam, 
AccuWeather, Quizwanie, itd.), 

• globalne platformy RTB, które często obsługują globalnych 
wydawców gier, 

• polscy operatorzy GSM, którzy do niedawna oferowali 
głównie SMS/MMS, a obecnie intensywnie budują 
unikatową ofertę displayową, 

• polscy duzi wydawcy portalowi (Onet, Wirtualna Polska, 
Gazeta.pl) 

• polskie nawigacje mobilne (Yanosik, JakDojadę) 

• mniejsi wydawcy nieportalowi, np. aplikacje kuponowe, 
zakupowe, rozrywkowe.

Tomasz Szulkowski
MOBILE STRATEGY DIRECTOR  
MOBEHAVE



Podmioty realizujące najważniejsze potrzeby użytkowników 
smartfonów – dostawcy usług, dzięki którym możemy się 
komunikować (społeczności i poczta), sprawdzić najnowsze 
informacje i wyszukać informacje - najwięksi wydawcy, Facebook i 
Google.  

Dominuje Facebook, który stał się prawdziwym przedsięwzięciem 
mobile-first i ponad 2/3 swoich przychodów czerpie z mobilnej 
wyszukiwarki. Co ciekawe, niektóre z form reklamowych 
Facebooka, mierząc w pikselach, są większe od swoich 
odpowiedników wyświetlanych w desktopowej wersji. 3 z 4 
najbardziej angażujących aplikacji Androidowych na świecie 
należą do Facebooka (Facebook, Instagram i WhatsApp). Z 
ponadmiliardową bazą użytkowników, bogatą w informacje cenne 
dla marketerów, ma więc niemal nieograniczone możliwości 
targetowania reklam dla swoich klientów. 

Google, któremu w 2014 przychody z tytułu reklamy mobilnej 
spadły w ujęciu r/r, walczy o swoje przychody przez wymuszenie 
na swoich klientach dostosowania produktów do wyświetlania na 
smartfonach, a co za tym idzie, do zostawienia większej ilości 
pieniędzy za reklamy w mobilnej wyszukiwarce. 

Wydawcy mediowi również należą do grona rozdających karty. Ich 
popularność wśród użytkowników smartfonów jest pochodną ich 
popularności wśród użytkowników komputerów, dzięki temu są w 
stanie zapewnić domom mediowym, agencjom reklamowym 
dotarcie do polskich użytkowników z kampaniami display, które z 
roku na rok stają się coraz bardziej ciekawe. 

Maciej Wiktorowski
DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTÓW PORTALOWYCH 
INTERIA

Grzegorz Chyliński
CEO 
ADRINO

Nie sposób nie wspomnieć tu o dwóch gigantach rynku, czyli 
Facebooku i Google. Facebook rozdaje karty już od lat, 
docenić go warto szczególnie za bardzo rozbudowane opcje 
targetowania (wiek, płeć, zainteresowania, lokalizację itd.). Z 
kolei Google prowadzi ze względu na zasięg i swoją prostotę 
(np. klasyczne bannery), w której tkwi ogromny potencjał. 

Najważniejszą rolę na rynku reklamy mobilnej odgrywa i 
będzie odgrywał konsument, który w swoim procesie 
zakupowym coraz częściej i chętniej przechodzi pomiędzy 
urządzeniami. Koniec końców w każdej formie reklamy chodzi 
przecież o dotarcie do konsumenta.  

Karty będzie rozdawał więc ten, kto jest w stanie przyciągnąć 
konsumentów mobilnych, a następnie ich utrzymać mając na 
względzie nie tylko monetyzację użytkowników, ale również 
ich potrzeby (np. unikanie inwazyjnych formatów 
reklamowych),  poszanowanie prywatności. 

Mariusz Gąsiewski
CEE PERFORMANCE SALES ACTIVATION LEAD 
GOOGLE POLAND

http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2015/01/29/google-continues-to-miss-revenue-estimates-in-fourth-quarter-earnings/
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Które trendy w reklamie mobilnej  
są “na fali”, a które już wybrzmiały?
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Rynek reklamy mobilnej jest nadal w fazie wzrostu, więc trudno 
mówić o wybrzmiałych trendach. Przez kilka najbliższych lat czeka 
nas eksplozja nowych rozwiązań. Z pewnością na fali jest Google i 
serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter). Niestety większość 
najgorszych przykładów kampanii mobilnych pochodzi z sieci 
Google i RTB. Wynika to przede wszystkim z prostego 
kopiowania i dostosowania kreacji webowych do formatów 
mobilnych. Reklamy są przeładowane treścią, nieczytelne, a w 
dodatku bez wyraźnego call-2-action. Jakość niektórych serwisów 
i aplikacji, w których pojawiają się reklamy może budzić duże 
wątpliwości.  

Z mojego punktu widzenia, „na fali” jest wykorzystanie koncepcji 
kreatywnych i formatów projektowych z myślą o smartfonach, 
zgodnie z ideą „mobile first”, które przyciągają uwagę, budują 
zaangażowanie i zachęcają do działania. Popularna jest także 
reklama video – badania wskazują, że już 30% treści video 
konsumowanych jest na urządzaniach mobilnych. My również 
rozwijamy mocno tzw. video display – formaty reklamowe z 
elementami video (np. banner, interstitial oraz formaty 
niestandardowe), które gwarantują duży zasięg, 
zapamiętywalność  i efektywność. 

Mam nadzieję, że „na fali” w Polsce będzie w ogóle… reklama 
mobilna. Na razie mamy jeszcze sporo do nadrobienia, aby 
zasypać tzw. „mobile gap”, czyli różnicę pomiędzy zasięgiem  
i czasem, jaki spędzamy na mobile a wielkością wydatków 
reklamowych. Budżety reklamodawców w Polsce przeznaczane na 
reklamę mobilną są według moich obserwacji nawet 10 razy 
mniejsze niż w Europie (np. w porównaniu do Skandynawii, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii).

Rafał Staszkiewicz
COUNTRY MANAGER 
ADQUOTA POLAND

Grzegorz Chyliński
CEO 
ADRINO

Na fali są beacony – nie tylko dlatego, że jest to innowacyjna 
forma komunikacji z klientem, lecz także dlatego, że nad Wisłą 
mamy bardzo silną reprezentację deweloperów, którzy są 
jednymi z najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie.  
  
Rozwiązaniem, które jest i zawsze będzie aktualne, są 
rozwiązania rich media, charakteryzujące się dobrą jakością i 
ciekawą mechaniką. Tylko innowacyjne i wciąż udoskonalane 
kreacje mają szanse zyskać uznanie w oczach coraz bardziej 
świadomych i wymagających odbiorców.  
  
Warto również wspomnieć o geolokalizacji, która pozwala 
proponować użytkownikowi produkty i usługi dostosowane do 
kontekstu sytuacji, w której się znajduje. Reklama oparta o 
geolokalizację odpowiada na potrzeby odbiorcy „tu i teraz” – 
w tym tkwi jej siła i dlatego też jest coraz bardziej intensywnie 
wykorzystywana. 
  
Rozwiązaniami, które odchodzą już do lamusa, są np. kody 
QR. Odbiorcy korzystają z nich rzadko, kody są często 
umieszczone w miejscach niewygodnych do zeskanowania, 
samo skanowanie jest dla użytkowników zbyt problematyczne, 
a na domiar złego zdecydowana większość kodów QR w 
ogóle nie jest mierzona. Technologią, która również nie będzie 
aktywnie wspierana, jest NFC: na rynku jest zbyt mało 
urządzeń wyposażonych w tę funkcję, a dodatkowo 
użytkownicy nie zawsze mają świadomość, jak mogą z niej 
skorzystać.  

Wszystko zależy od tego, co definiujemy jako “na fali”?  Czy 
“na fali” definiujemy jako coś modnego, ciekawiącego 
marketerów czy też jako coś ku czemu reklama mobilna 
zmierza?  
W przypadku drugiego podejścia mobile nie powinien być 
traktowany jako oddzielny byt, tylko część szerszej 
wieloekranowej aktywności konsumenta. W tym ujęciu w 
reklamie mobilnej coraz ważniejsze będą się stawały te same 
trendy, który widzimy w przypadku innych segmentów 
reklamy: coraz większy nacisk na efektywność, mierzalność 
rezultatów, uzyskiwanie efektu synergii w połączeniu z 
innymi kanałami, wykorzystywanie możliwości 
dopasowania przekazu do konkretnego odbiorcy, analiza 
danych w czasie trwania kampanii, przejście z optymalizacji 
pod jednorazową transakcję na optymalizację wartości 
klienta w czasie.  

Platformy reklamowe oferują coraz większe możliwości 
reklamodawcom. Olbrzymią zaletą reklamy internetowej, w 
tym reklamy mobilnej są szerokie możliwości dopasowania 
kreacji do odbiorcy, możliwość wyboru najlepszej formy 
targetowania, dopasowanej do konkretnego segmentu 
odbiorcy, modyfikacja ustawień kampanii na podstawie 
danych już kilka godzin po jej starcie. Wszystko to będzie 
tworzyło coraz większe różnice pomiędzy sposobem działania 
reklamodawców, którzy te możliwości będą wykorzystywać i 
tymi, którzy z reklamy mobilnej będą korzystać w taki sam 
sposób, w jaki korzystają z reklamy offline (start i 
podsumowanie kampanii za 3 miesiące).

Mariusz Gąsiewski
CEE PERFORMANCE SALES ACTIVATION LEAD 
GOOGLE POLAND



Na fali jest moim zdaniem wykorzystanie 
angażujących formatów Rich Media, które 
powoli stają się standardem. Wybrzmiały 
"efekciarskie" formy, które często były 
robione tylko dla sztuki, bez przełożenia na 
efekty np. Augmented Reality lub QR kody, 
za którymi nie stało nic wartościowego dla 
użytkownika.  

Teraz możemy liczyć na ciekawe realizacje, 
wykorzystujące mikrolokalizację i beacony. 
Zaobserwować będzie można również 
większą popularność kampanii mobilnych 
przeprowadzanych z wykorzystaniem danych 
oraz platform RTB, to obecnie wiodący 
trend na bardziej rozwiniętych rynkach. 

Po fali tworzenia na hip-hip-hurra aplikacji 
mobilnych, reklamodawcy zdają się coraz 
rozsądniej podchodzić do tego tematu. 
Zaczęli zdawać sobie sprawę o istotności 
rozwoju i utrzymania stworzonej aplikacji 
oraz jej promocji, aby mogła się przebić i 
utrzymać w świadomości użytkowników, 
którzy na co dzień nie korzystają aktywnie z 
kilku z nich.

Adrian Kielich
HEAD OF MOBEXT GERMANY 
HAVAS MEDIA GROUP

Tomasz Szulkowski
MOBILE STRATEGY DIRECTOR 
MOBEHAVE

Aktualnie na fali zdecydowanie jest reklama 
natywna, jako ciekawa alternatywa dla 
bannerów, które ma istotne ograniczenia 
wielkości ze względu na stosunkowo mały 
rozmiar ekranów. Materiały komercyjne z 
dyskretnym oznaczeniem „sponsored” 
pojawiają się na największych platformach 
społecznościowych (Facebook, LinkedIn), 
polskich serwisach portalowych, a nawet 
nawigacjach jako wskazówki nawigacyjne do 
POS reklamodawcy.  

Oczywiście wraz z rozwojem łączy LTE 
pojawia się coraz szersze spectrum dla 
reklamy wideo. 

Przebrzmiały jest bluetooth – od dawna nie 
słyszałem niczego innowacyjnego o tej 
technologii. Dużo mówi się także o 
beaconach, aczkolwiek wciąż czekamy na 
ciekawe przykłady ich komercyjnego 
wykorzystania na skalę masową.

Na fali są: video display, rich media, reklama 
natywna, precyzyjne targetowanie 
(audience, behavioralne, geo-targeting) oraz 
modele efektywnościowe, choćby dla 
reklamy aplikacji mobilnych. 
Z kolei coraz mniej kampanii emituje się w 
modelach RON/ ROS. Co najważniejsze, 
sama obecność na urządzeniu mobilnym już 
nie wystarczy.

Lucjan Exner
ACCOUNT DIRECTOR 
INMOBI

Maciej Wiktorowski
DYREKTOR DS. ROZWOJU PRODUKTÓW 
PORTALOWYCH INTERIA

Obserwuję dwa trendy.  

Pierwszy to upodabnianie się reklamy 
mobilnej do desktopowej. Coraz 
popularniejsze modele zasięgowe, które 
stopniowo marginalizują modele 
odsłonowe. Więcej rich mediów i reklama 
wideo, która jest najskuteczniejsza 
zwłaszcza w przypadku młodszych 
użytkowników. 

Drugi trend to popularyzacja 
programmatica. W kanale mobilnym ma to 
coraz większy sens, bowiem użytkownicy 
korzystają ze smartfonów do sytuacyjnego 
wyszukiwania informacji o produktach, 
miejscach i firmach.



Najważniejsze formaty reklamowe  
na najbliższe miesiące
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Nadal w kampaniach zasięgowych 
(zwłaszcza efektywnościowych) i RTB króluje 
standard banner (320x50 pikseli i jego 
mutacje) oraz większe formaty display (np. 
rectangle). Spodziewam się większego 
wykorzystania formatów pełnoekranowych 
(różnie określanych przez dostawców: 
interstitial, overlay, itp.) oraz formatów rich 
media. W Polsce zdecydowanie za mało 
wykorzystuje się formaty pełnoekranowe 
(niekoniecznie rich-media), które przyciągają 
uwagę, bardziej angażują i mają większą 
efektywność. Reklamodawcy stosują 
standardowe banery (np. w sieciach RTB) 
lub oczekują oryginalnych kreacji, 
wywołujących efekt „wow”. Brakuje trochę 
środka – całego spektrum prostych, lecz 
skutecznych kreacji reklamowych.

My już zaobserwowaliśmy większe 
zainteresowanie reklamodawców formatami 
pełnoekranowymi, zarówno 
standardowymi, jak i rich mediowymi. 
Ciekawa rich mediowa kreacja (np. 
automatycznie dostosowująca się do 
warunków pogodowych, panujących w 
miejscu emisji) pozwala na łatwiejsze 
zainteresowanie użytkownika reklamowanym 
produktem niż mały, statyczny banner, tak 
samo, jak "gaming ads" w przypadku 
promowania gier mobilnych.  

Oprócz tego, reklamodawcy coraz częściej 
wykorzystują wideo w mobile, dzięki czemu 
mogą emitować ten sam przekaz w kilku 
mediach (TV, kino, online, mobile), 
wzmacniając dotarcie do konsumenta.

Wydawcy zapewne zaczną stawiać na 
formaty natywne. W reklamie display coraz 
częściej pojawiać się będą większe 
rozmiarowo formaty, a te mniejsze będą 
przygotowywane w rozdzielczości HD - 
obecne formy na wyświetlaczach Full HD 
oraz Retina nie prezentują się zbyt dobrze. 

Spodziewać się również możemy szybkiej 
adaptacji formatów video, które dla 
marketerów wydają się naturalnym 
kierunkiem podążania za uwagą 
użytkowników, którzy coraz mniej czasu 
spędzają na kontakcie z ekranami 
telewizorów czy nawet komputerów. 

Do najważniejszych formatów należą 
rozbudowane rich media. Warto podkreślić, 
że chodzi tu o rich media, które nie są 
ograniczone jedynie do witryn, lecz także są 
obecne na aplikacjach (np. w postaci splash 
screenu).   
  
Formatem, który również warto brać pod 
uwagę jest PreRoll Video, czyli reklama 
emitowana przed właściwym materiałem 
video. Jest to prosta do zrealizowania i 
jednocześnie skuteczna forma reklamy. 
Formaty video stają się popularne także z 
powodu rozwoju technologicznego, czyli 
tańszych pakietów internetowych, 
oferowanych przez operatorów i rozwój 
technologii LTE. Trend obrazu i video jest 
naturalny dla młodszego pokolenia, dla 
których smartfon to nieodłączny towarzysz 
życia i centrum zarządzania relacjami  
z przyjaciółmi. 
  
I jeszcze content marketing, który zyskuje 
na znaczeniu w każdym kanale, również 
mobilnym. Na jego niewątpliwy sukces i 
rosnącą popularność wpływa fakt, że coraz 
więcej osób dokonuje zakupów bez 
kontaktu ze sprzedawcą.
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W perspektywie kilku miesięcy na pewno nie 
zajdą znaczące zmiany. Jako Google widzimy 
olbrzymi wzrost wyszukiwania na 
urządzeniach mobilnych w Polsce. Prawdziwą 
eksplozję przeżywa You Tube na komórkach. 
Jeżeli spojrzy się na te trendy i na to jak 
olbrzymią rolę odgrywają obecnie one w 
krajach bardziej rozwiniętych, sądzę, że z 
perspektywy marketera są to formaty, którymi 
warto się szczególnie zastanowić.  

Patrząc na rynki bardziej rozwinięte widać 
coraz większe zainteresowanie formatami, 
które wykorzystują przewagę smartfonu nad 
komputerem: np. możliwość wykonania 
połączenia i format “kliknij, aby zadzwonić”. 
Pozwala on na bezpośredni kontakt 
konsumenta z ofertą reklamodawcy. Jak 
pokazuje świeże badanie z Francji, niemal 
połowa użytkowników w takich branżach jak: 
motoryzacja, turystyka, finanse, ubezpieczenia, 
skorzystałoby z funkcjonalności “zadzwoń”, 
gdyby była ona dostępna w wyszukiwaniu. 

Ponadto, obecnie mamy do czynienia z coraz 
lepszą integracją produktów i usług Google. 
Google pozwala na coraz lepsze docieranie do 
konsumentów w Polsce. Zamiast 
pojedynczego dotarcia możemy już 
kontynuować konwersację z konsumentem 
na poziomie wielu platform (np. 
wykorzystywać listy remarketingowe z 
kampanii na You Tube do działań reklamowych 
w sieci reklamowej Google). Coraz większe 
możliwości dają również narzędzia analityczne 
Google, szczególnie w kontekście zrozumienia 
wartości użytkownika w czasie, zrozumienia 
zachowań użytkowników na różnych 
urządzeniach i ich przejść pomiędzy tymi 
urządzeniami.

Polscy marketerzy powinni dostrzec 
gigantyczny potencjał, jaki oferują reklamy 
wideo emitowane w modelu, który nazywam 
„Rewarded Engagement”. Występują w 
dużej ilości popularnych aplikacji, a ich model 
biznesowy jest prawdziwym majstersztykiem. 
Oparto go na wnikliwym insighcie 
użytkowników, którego pozyskanie wymaga 
nie lada wysiłku, o czym wiedzą ci, którzy 
realizowali kampanie pobraniowe.  
Nie zawierają intruzywnych form, aby nie 
zniechęcać użytkowników, tylko są natywnie 
wkomponowane w menu. 

Na czym polega ów fenomen? Otóż 
użytkownik może pozyskać dodatkowe funkcje 
lub dodatkową pulę wirtualnej waluty 
potrzebnej np. w grze czy komunikatorze, jeśli 
obejrzy spot video.  
Co istotne, konsument z własnej woli 
uruchamia tę opcję w menu, kiedy potrzebuje 
dodatkowych funkcjonalności, świadomie 
poświęcając uwagę na 30 sekundowy spot, 
którego nie przerywa, ponieważ utraciłby 
wówczas obiecany benefit. Stawki mogą być 
różne w zależności od zaangażowania – stąd 
nazwa ‘Rewarded Engagement’  

(Wynagradzane Zaangażowanie) - zalajkowanie 
fanpage, śledzenie konta na Twitterze, czy 
nawet pobranie i uruchomienie wskazanej 
aplikacji mobilnej.  

W takim modelu realizujemy strategię win-win-
win: 
• „win” użytkownika – reklamę ogląda 

dobrowolnie, a za poświęcony czas jest 
nagrodzony jednoznacznie określonym 
benefitem; 

•  „win” reklamodawcy – jego reklama ma 
lepszą percepcję, jest wręcz pożądana. Nie 
można jej ominąć, emitowana jest w jakości 
HD na cały ekran, w przypadku spotu 
promującego aplikację na końcu wyświetla 
się plansza z opisem i grafikami. 

• „win” producenta gry – który nie zraża 
użytkowników natłokiem niechcianym 
komunikatów, a jednocześnie otrzymuje 
solidny przychód z emisji pożądanego przez 
wszystkich video. 

Ten model jest najczęściej stosowany w grach, 
ale wszakże nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
został zaimplementowany np. na stronach, 
gdzie spotykamy się z paywallem, czyli 
opłatami za kontent.
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OPERATORZY 
KOMÓRKOWI
Odpowiedzi na pytania udzielają przedstawiciele 
następujących firm:



Współpraca operatorów z bankami
Zeszły rok obfitował w mariaże banków z operatorami telefonii komórkowej. Powstały Plus Bank, T-Mobile Usługi Bankowe  
i Orange Finanse. Czy w wyniku tej współpracy pojawią się nowe produkty i usługi pojawią się, czy były to jedynie zabiegi 
operacyjne dla m.in. lepszego zarządzania portfelem klientów? Jak w ogóle wygląda rynek usług łączonych?
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Mobilny bank Orange Finanse został dobrze 
przyjęty przez rynek. Na koniec pierwszego 
kwartału 2015 r korzystało z niego już  
90 000 klientów.  

Poszerzyliśmy portfolio usług finansowych o 
atrakcyjną ofertę dla małych firm, z 
rachunkiem i kartą za 0 zł oraz limitem 
kredytowym na start do 10 tysięcy zł. 
Dodatkowo, klienci Orange Finanse mogą 
zyskać nawet 600 zł zwrotu za wykonane 
płatności zbliżeniowe.  

Udostępniliśmy też płatności NFC 
smartfonem, poprzez zintegrowanie karty 
płatniczej z aplikacją mobilną. To jedno z 
najbardziej przyjaznych i ergonomiczne 
rozwiązań na rynku. Uruchomienie w 
telefonie płatności NFC sprowadza się do 
trzech prostych kroków i zajmuje zaledwie 
kilka minut. 

Chciałbym szybko, sprawnie, wszędzie i 
bezpiecznie płacić smartfonem. To dla mnie 
idealna usługa! 

Ponad dwa lata temu dwóch operatorów z 
hukiem wprowadziło płatności smartfonem i 
do dziś nie wiemy, czy to był sukces czy 
nie. Według moich informacji nie, ale o tym 
mówimy już bardzo cicho.  

Play nie zdecydował się na podobny krok. 
To nie jest zły model, ale nie daje on 
jeszcze nic specjalnego ani operatorom 
ani - co ważniejsze - klientom. Widziałem 
kiedyś Pana, który próbował zapłacić 
smartfonem w supermarkecie. Trwało to 
kilkanaście minut, transakcja nie doszła do 
skutku i ostatecznie Pan zapłacił kartą. Jego 
stres + stres sprzedawcy + stres 
kolejkowiczów = to jeszcze nie działa. 

Identycznie jest ze sprzedażą energii. 
Moglibyśmy to robić od jutra, ale nie 
chcemy i nie warto odrywać się od tego, na 
czym znamy się najlepiej i co doskonale nam 
wychodzi.

Ostatnie dwanaście miesięcy były dla T-
Mobile okresem bardzo intensywnego 
rozwoju w obszarze bankowości. Po roku od 
wprowadzenia na rynek „T-Mobile Usługi 
Bankowe”, możemy pochwalić się bazą 
ponad  500 000 klientów, z czego połowę 
stanowią nowi klienci. Rośnie też odsetek 
osób, dla których konto w T-Mobile Usługi 
Bankowe jest głównym lub jedynym 
kontem. 

Świetna oferta i doskonałe usługi zostały 
docenione nie tylko przez klientów, ale też 
przez ekspertów. Najlepsze konto dla 
klienta internetowego – to tytuł, który 
przyznał nam portal Bankier.pl. Później, 
także Gazeta Wyborcza postawiła T-Mobile 
konto na najwyższym stopniu podium. 

W 2015 roku chcemy skupić się na dalszym 
pozyskiwaniu nowych klientów z jednej 
strony, a z drugiej na zaoferowaniu im 
nowych produktów, które do oferty zaczną 
trafiać w drugim kwartale br. roku.

Marcin Gruszka
RZECZNIK PRASOWY 
PLAY

Aleksandra 
Gieros-Brzezińska
KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI 
KORPORACYJNEJ, PLUS

W roku 2014 wiele się wydarzyło na rynku usług 
łączonych (multiplay). W przypadku Plusa, który 
należy do Grupy Polsat, łączenie ofert jest 
naturalne – do dyspozycji mamy telefon, internet, 
telewizję, a także energię elektryczną, czy – we 
współpracy z PlusBankiem – usługi bankowe.  
Naturalnym rozwiązaniem było skupienie tych 
elementów pod wspólnym szyldem, w ramach 
oferty smartDOM.  

SmartDOM to program łączenia usług, który 
zapewnia możliwość skorzystania z systemu 
rabatów na usługi telefonii komórkowej Plusa, 
telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, 
mobilnego internetu obydwu firm, a także energii 
oferowanej przez Plusa oraz usług bankowych 
PlusBanku. Klienci doceniają tego typu 
propozycje. Szukają, przeliczają i rozumieją, że 
łącząc usługi, mogą mieć je taniej. Doceniają 
promocje, które pozwalają na oszczędności 
nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie i po 
prostu się im opłacają.  

W efekcie oferta smartDom jest wyróżniana 
prestiżowymi nagrodami, jak choćby „Złoty Bell” 
w kategorii ofert dla klientów indywidualnych. 
Od czasu wprowadzenia smartDOM w połowie 
lutego 2014 do końca roku skorzystało z niej 
blisko 600 000 klientów.
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Telefony starej generacji  
nadal w ofertach teleoperatorów

Jaki procent Waszej oferty stanowią nie-smartfony?  
Czy w ogóle oferujecie jeszcze telefony starej generacji? Jakim zainteresowaniem się cieszą?
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Prostsze modele to wciąż około 20 proc. 
sprzedawanych klientom indywidualnym 
telefonów.  

Kupują je przede wszystkim osoby, które 
używają telefonu prawie wyłącznie do 
rozmów i ważny jest dla nich długi czas 
pracy baterii. Tacy klienci świadomie unikają 
ekranów dotykowych i nie korzystają z 
dodatkowych funkcji, jakie oferują 
smartfony.  

Popyt tego typu aparaty będzie się 
sukcesywnie zmniejszał, ale nie planujemy 
wycofania ich ze sprzedaży.

Z miesiąca na miesiąc ten udział topnieje. 
Ciągle są klienci, którzy chcą taki właśnie 
sprzęt, ale te urządzenia będą znikać z 
naszej oferty. I to niekoniecznie nasza 
decyzja. Producenci przestają je 
produkować, jak na przykład Sony.  

Dziś prawie 99% sprzedawanych przez nas 
telefonów to smartfony. Wszystko jednak 
wskazuje, ze warto zostawić minimalną 
rezerwę dla tych, którzy nie chcą smartfona.

Liczba klientów naszej sieci korzystających 
ze smartfonów rośnie systematycznie od 
kilku lat. W tej chwili z urządzeń tego typu 
korzysta ponad 40% naszych klientów, przy 
czym duży wpływ na tę wartość miały 
ostatnie dwa kwartały, które przyniosły 
wzrost o blisko 10 pp. 

Utrzymująca się duża dynamika wzrostu 
sprzedaży smartfonów daje się 
zaobserwować także w aktualnych wynikach, 
w których inteligentne telefony mają blisko 
90% udziału. Pozostałe kilkanaście procent 
należy do tradycyjnych telefonów (tzw. 
feature phone’ów), z których w dalszym 
ciągu chętnie korzystają zwłaszcza osoby 
starsze.  

Udział tych najprostszych modeli w całej 
sprzedaży systematycznie maleje. 
Na razie nie planujemy wycofać ich ze 
sprzedaży. Wciąż na rynku jest grupa 
Klientów, którzy preferują najprostsze i 
najtańsze urządzenia, stąd póki jest popyt 
na takie urządzenia to będziemy je 
oferować.

Klienci coraz chętniej wybierają smartfony i od 
kilku lat dynamicznie rośnie ich sprzedaż.  

Powód jest dość oczywisty - smartfon to coś 
więcej niż telefon z doskonałą jakością rozmów 
głosowych, to praktycznie mały, osobisty 
komputer pozwalający na korzystanie z 
internetu, portali społecznościowych, 
najróżniejszych przydatnych w codziennym 
życiu aplikacji, czy po prostu dostarczający 
rozrywkę w postaci muzyki, gier czy transmisji 
wideo.  

Ich ceny spadają i dziś praktycznie każdy 
znajdzie dla siebie odpowiedni model. Jako 
operator zachęcamy klientów do takiego 
wyboru nie tylko ceną urządzenia, ale przede 
wszystkich atrakcyjną ofertą, która w pełni 
pozwala na korzystanie z niego.  

W naszej ofercie pozostają też telefony o 
prostszej funkcjonalności, gdyż chcemy by 
klienci, którzy przywiązani są do tego typu 
modeli telefonów, również mogli znaleźć coś 
dla siebie, choć zachęcamy ich jednak do 
wypróbowania smartfonu.

Marcin Gruszka
RZECZNIK PRASOWY 
PLAY

Aleksandra 
Gieros-Brzezińska
KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI 
KORPORACYJNEJ, PLUS

Wojciech Jabczyński
RZECZNIK 
ORANGE POLSKA

DYREKTOR DEPARTAMENTU 
MARKETINGU B2C, T-MOBILE POLSKA

Wojciech Ożdżeński



Pakiety internetowe  
w ofertach operatorów

Jakim zainteresowaniem wśród klientów cieszą się pakiety internetowe? Ilu klientów abonamentowych/ na kartę 
ma takie pakiety włączone? Czy możecie podzielić się statystykami, jak duże są to pakiety danych?
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Orange jako pierwszy operator w Polsce 
udostępnił swoim klientom usługę 
„Bezpieczny Internet”, która chroni przed 
niekontrolowanym wzrostem rachunku za 
wykorzystanie transmisji danych w telefonie.  
Dzięki niej, użytkownicy ofert głosowych 
korzystają z pakietów internetowych 
wielkości od 0,1 do 1GB uruchamianych 
automatycznie, po rozpoczęciu transmisji 
danych.  
Dzięki temu rozwiązaniu transmisja i pakiety 
internetowe cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem klientów. Ich liczba w 
ciągu roku wzrosła o ponad 60 proc.  

Ponadto, znaczna cześć klientów 
indywidualnych korzysta z planów 
taryfowych zawierających pakiety danych w 
abonamencie (od 0,5GB do 2GB 
miesięcznie). Po przekroczeniu limitu za 
niewielką dodatkową opłatą można 
powiększyć pakiet do 10 GB.  

Dodatkowo, w ramach marcowej promocji, 
udostępniliśmy klientom nielimitowaną 
transmisję danych w oparciu o najszybszą 
technologię LTE. 

Liczba użytkowników mobilnego Internetu 
na smartfonach rośnie w bardzo szybkim 
tempie. 

Coraz więcej klientów czuje potrzebę 
posiadania pod ręką tych kilku GB co 
miesiąc. Włączamy je teraz każdemu 
klientowi. Są oczywiście tacy, którzy 
korzystają z nich w minimalnym zakresie, ale 
dzisiaj smartfon nie funkcjonuje bez 
internetu.  

Dziś z mobilnego Internetu korzysta w PLAY 
niemal 6 milinów klientów. Liczba ta ciągle 
rośnie. 

Każdy posiadacz smartfona powinien mieć 
taki pakiet i śmiem twierdzić, ze średnie 
zużycie też będzie szybko rosło. Dziś już 
nie sprzedajemy abonamentów bez 
pakietów danych.

Można dziś powiedzieć, że dla ogromnej 
większości klientów posiadanie paczki 
danych jest już standardem, co też znalazło 
odzwierciedlenie we wprowadzonych przez 
T-Mobile w ubiegłym roku taryfach JUMP!  
W każdej z nich pakiet internetowy 
dostępny jest w standardzie.  

Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku 
ponad 90% klientów abonamentowych 
korzystało już z transmisji danych w ramach 
pakietów internetowych, a w całej bazie 
naszych aktywnych klientów, wskaźnik ten 
kształtuje się na poziomie 70%. 

Co oczywiście nie dziwi, to szczególna 
popularność tych usług wśród naszych 
młodszych klientów. W segmencie prepaid 
liczba aktywnych klientów korzystających z 
pakietu Internetowego wzrosła w ciągu 
ubiegłego roku 2,5-krotnie. 

Szybko rośnie nam zarówno liczba klientów usług 
internetowych, jak i liczba użytkowników smartfonów, 
którzy aktywnie korzystają z transmisji danych. Klienci 
standardowych usług głosowych mogą wybrać ofertę 
abonamentową, w której już w ramach taryf są 
„zaszyte” pakiety internetowe. My je regularnie 
modyfikujemy, zwiększając dostępne pakiety danych. 
Aktualnie jest to przedział od 1 GB w najniższym 
abonamencie do 6 GB najwyższym. Oczywiście, 
pakiety Internetowe dostępne są też dla klientów 
usług „na kartę”. Wielu młodych ludzi wybierając 
ofertę na kartę w pierwszej kolejności stawia właśnie 
na Internet jako podstawowy środek komunikacji 
zamiast na rozmowy głosowe.  
Wzrost konsumpcji danych obserwowaliśmy przez 
cały rok i w każdym kolejnym kwartale był on wyższy 
od poprzedniego i jest wynikiem dynamicznego 
wzrostu liczby użytkowników naszego mobilnego 
internetu. W całym 2014 roku klienci naszej grupy 
skonsumowali 83 mln GB, które spółki Cyfrowy Polsat 
i Polkomtel kupiły od Grupy Midas. 

To trend obserwowany na całym świecie i  
w najbliższych latach będzie to stała tendencja. 
Wynika zarówno z coraz większej liczby użytkowników 
internetu, jak i coraz większej liczby usług i aplikacji,  
z których jako konsumenci korzystamy. To już nie tylko 
zwykłe przeglądanie stron www czy korzystanie z 
maili. Coraz popularniejszy jest streaming muzyki i 
treści video w jakości HD oraz gry online.  
Na koniec 2014 roku było 4,6 mln kart SIM aktywnie 
korzystających z transmisji danych w naszej sieci.
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Zmiany w roku 2015

Jakich nowości i/lub zmian możemy spodziewać się na rynku telefonii komórkowej w 2015?
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W naszej ocenie ten rok będzie należał do LTE. Klienci 
chętniej będą wymieniać telefony, bo technologia LTE to 
realna zmiana jakości korzystania z mobilnego internetu, a nie 
kosmetyczna poprawka.  

Pogłębi się dominacja ofert nielimitowanych na rynku usług 
głosowych i dalej upowszechniać się będą oferty pakietowe.  

Wzrośnie też znaczenie ofert bez telefonu i na raty.  

Rozwijać się będzie rynek pakietowych usług konwergentnych 
łączących telefonię komórkową, stacjonarną, internet mobilny 
i stacjonarny oraz telewizję a także rynek usług 
nietelekomunikacyjnych, takich jak finanse czy energia 
elektryczna.  

W biznesie coraz chętniej będą wybierane rozwiązania „w 
chmurze” i outsourcing, będzie też wzrastać znaczenie 
bezpieczeństwa danych.  

Za sprawa funduszy europejskich rozwinie się rynek „smart 
cities”, tu zobaczymy pierwsze wdrożenia i wysyp nowych 
przetargów.

W PLAY radykalnych zmian nie będzie, bo nie ma takiej 
potrzeby. Dzięki silnej konkurencji, mamy bardzo fajne 
promocje i ceny.  

Poprzedni rok należał u nas do LTE. Dziś LTE jest już w PLAY 
standardem i 60% naszych klientów, korzystających z 
internetu, korzysta z LTE.  

Z PLAY nie będzie nudy, co gwarantuję. Wybaczcie, ale nie 
lubimy mówić o przyszłości.

Na koniec 2014 roku łączna liczba aktywnych usług świadczonych 
przez Grupę Cyfrowy Polsat wynosiła blisko 16,5 miliona, z czego 
z usługi Internetu (zarówno w wersji abonamentowej, jak i „na 
kartę”) to prawie 1,6 miliona, a usługi telefonii komórkowej – 
blisko 10,4 miliona.  

Jesteśmy liderem usług kontraktowych telefonii komórkowej, a 
usługi pre-paid liczymy według 3-miesięcznej „długości życia”, 
dzięki czemu pokazujemy realny obraz portfolio naszych klientów, 
którzy rzeczywiście korzystają z naszych usług, nie zaś po jednym 
użyciu wrzucają pre-paida do szuflady. Zdecydowaliśmy się na 
takie podejście „w poprzek” rynku i przeszliśmy na europejski 
standard raportowania, ponieważ nie chcemy tworzyć fikcji i 
liczyć wszystkich sprzedanych kart, także tych których nikt już 
dawno nie używa i nigdy nie użyje – tylko po to, żeby podbić 
statystyki, tylko te, które są w użyciu. Do tej pory nikt z naszych 
konkurentów nie zdecydował się pójść naszym śladem. 

Jesteśmy także liderem mobilnego internetu - na koniec 2014  
roku z internetu Plusa i Cyfrowego Polsatu korzystało już blisko 
1,6 mln klientów (w 2013 roku było to ponad 1,2 mln osób). 
Podane liczby dotyczą klientów dedykowanych ofert 
internetowych.  

Kluczowa jest tu rola technologii LTE, której parametry są 
porównywalne, a często nawet lepsze od usług stacjonarnych. 
LTE daje możliwość najszybszego transferu danych oraz pozwala 
na zaoferowanie najlepszej jakości obrazu, dźwięku itp. Ważna 
jest również mobilność łącza – router bądź modem LTE można 
wszędzie zabierać ze sobą.
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Oferta 

W 2015 roku zaczęliśmy kreować oferty bardziej z 
perspektywy grupy, rodziny, domu niż pojedynczego 
klienta. Oczekują tego sami klienci, którzy dzięki temu 
uzyskują korzystniejszą cenę, uporządkowanie i przejrzystość 
ofert całej grupy. Poza tym tego typu podejście daje klientom 
więcej powodów do przedłużenia umowy z T-Mobile. 
W propozycjach, które będą realizowały ten trend kluczowym 
elementem sukcesu pozostanie prosta, zrozumiała dla klienta 
konstrukcja oraz wyraźny i odczuwalny benefit.  

Większe i lepszej jakości wyświetlacze urządzeń mobilnych w 
połączeniu z szybkim i wydajnym Internetem LTE będą 
stymulować popyt na treści multimedialne (głównie video i 
muzyka) w modelu streamingowym. Widać to już teraz choćby 
po czasie, jaki spędza średnio użytkownik naszej najnowszej 
propozycji w tym segmencie – strefy T-Mobile w player.pl. W 
grudniu ub. roku spędzał na oglądaniu materiałów video 5 
godzin, ale w styczniu już 9. Mocno pomoże tutaj pasmo 
800 Mhz, które powinno być jak najszybciej rozdysponowane 
między operatorami, aby nie doszło do zachwiania warunków 
konkurencji na rynku.  

Dodatkowo T-Mobile będzie wykorzystywać atrakcyjne nisze, 
co skutkować będzie ofertami przygotowanymi z myślą o 
dzieciach, seniorach, ale też tych aktywnych sportowo, 
podróżujących, itd. Dla nich powstaną oferty wykorzystujące 
dodatkowe urządzenia i akcesoria, ale także dedykowane 
aplikacje.

Smartfony 

W kategorii smartfonów i ich specyfikacji nie należy 
spodziewać się rewolucji. Urządzenia będą coraz mocniejsze, 
wyświetlacze coraz większe. Tzw. phablety (czyli smartfony z 
przekątnymi ekranów ponad 5,5”) po spektakularnym sukcesie 
w Azji będą zdobywać coraz szerszą grupę zwolenników w 
Europie dzięki coraz niższym cenom, jednocześnie 
organiczając nieco sprzedaż tabletów, zwłaszcza tych o 
przekątnej 7”, które już w zasadzie są niewiele większe od 
phabletów. Transmisja LTE będzie się coraz mocniej 
rozpowszechniać również w tańszych urządzeniach. 
Dominującym systemem operacyjnym pozostanie Google 
Android. 

Tablety 

Rynek tabletów po kilku latach bardzo dynamicznego wzrostu, 
w tej chwili stabilizuje się. Wzrosty w perspektywie roku są 
nadal widoczne, ale dynamika tych wzrostów jest już 
zdecydowanie niższa niż w latach poprzednich. Mamy dwa 
główne powody takiej sytuacji: nasycenie rynku oraz 
znacznie dłuższy niż w przypadku smartfonu cykl życia 
urządzenia.  

Kierunkiem, który mogą również obrać producenci (zwłaszcza 
liderzy rynku jak Apple, Samsung czy Lenovo) jest masowe 
zaproponowanie większych rozmiarów tabletów – 12” a może 
nawet 13”, aby w ten sposób wygenerować kolejną falę 
popytu. 

Nowe kategorie 

Najwięcej zmian odbywa się w nowych kategoriach sprzętu – 
wearables i IoT (Internet of Things, Internet Rzeczy). 
Wearables są to inteligentne akcesoria sprzężone z naszymi 
smartfonami lub tabletami, które nosimy na naszym ciele lub 
ubraniu. Mogą to być inteligentne opaski sportowe, 
inteligentne zegarki (tzw. smartwatches), okulary (np. Google 
Glass) czy sprzęt medyczny jak np. mobilne glukomierze 
bardzo przydatne diabetykom.  

IoT z kolei to koncepcja wyposażenia praktycznie każdego 
otaczającego nas przedmiotu w łączność bezprzewodową i w 
elektroniczne układy pozwalające na zdalne zarządzanie tymi 
urządzeniami. Wydaje się, że po epokach PC, smartfonów i 
tabletów przechodzimy do etapu, w którym właśnie 
wearables i IoT będą rozwijać się najbardziej dynamicznie.  

W 2015 roku i w najbliższych latach w ręce użytkowników 
trafią olbrzymie ilości tego sprzętu, wielokrotnie 
przewyższając obecną ilość smartfonów, czy w ogóle 
telefonów. Smartfon pozostanie dalej w użyciu jako swego 
rodzaju„centrum zarządzania”, ale nie będzie już tak bardzo 
niezbędny w każdej sytuacji, część funkcjonalności znajdzie się 
w urządzeniach wearables czy w dedykowanych urządzeniach 
IoT.
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W 2015 roku nakłady inwestycyjne Orange, 
z wyłączeniem zakupu częstotliwości, nie 
przekroczą 2 mld zł. W tym planujemy do 
450 mln zł nakładów inwestycyjnych na sieć 
światłowodową. Inwestycje w światłowody 
mają objąć do 650 tys. gospodarstw 
domowych zasięgiem usług dostępu do 
internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s.  

Ponadto, 2015 rok upływa pod znakiem LTE, 
tak przetargu na częstotliwości 800 i 2600 
MHz, jak i rozwoju usług. Naturalny dla nas 
będzie dalszy rozwój ofert 
konwergentnych i pakietowych.  

Będziemy też rozwijać usługi 
nietelekomunikacyjne, czyli Orange Finanse 
i Orange Energię. 

Dalej chcemy być najszybciej rozwijającym 
się operatorem w Polsce, a być może i w 
całej Europie. Nic więcej powiedzieć nie 
mogę, bo cały rynek patrzy na to, co robi 
PLAY.

Głównym motywem wszystkich naszych 
działań w 2015 roku jest hasło „Nasi klienci 
mają lepiej”. Działania, które podejmujemy i 
będziemy podejmować mają przede 
wszystkim spełniać tę obietnicę. Obejmują 
one zarówno ofertę, obsługę klienta, jak i 
naszą sieć. 

Po dobrych doświadczeniach ze 
streamingiem Mundialu i wydarzeń 
sportowych w zeszłym roku, a następnie 
udanie rozpoczętej współpracy z TVN w 
ramach wspomnianej już strefy T-Mobile w 
player.pl chcemy jeszcze odważniej 
wchodzić w obszar usług 
multimedialnych. Dlatego też jednym z 
najwyższych priorytetów jest i będzie ciągła 
optymalizacja sieci i zapewnienie jej 
najwyższych parametrów z naciskiem na 
aspekty streamingu wideo.  

Równolegle będziemy prowadzić i rozwijać 
projekty oparte o partnerstwa. Zarówno te 
duże, jak to ma miejsce w przypadku  
T-Mobile Usługi Bankowe czy PKP Intercity, 
ale także mniejsze, jak ostatnio miało to 
miejsce np. w przypadku Evernote.

Rok zaczęliśmy dynamicznie. Jako pierwsi w 
Polsce wspólnie z CP zaoferowaliśmy LTE i 
LTE-Advanced na częstotliwości 800 MHz. 
Dzięki temu, w zasięgu naszego LTE jest już 
ponad 90 proc. mieszkańców Polski, jesteśmy 
daleko przed konkurencją. Do tego aż 99% 
populacji Polski jest w zasięgu 
szerokopasmowego Internetu w technologii 
HSPA/HSPA+ (3G). Oznacza to, że niemal 
wszyscy Polacy mogą korzystać z transmisji 
danych w naszej sieci. 
Czeka nas szereg kolejnych wyzwań, nasi 
klienci mogą się natomiast spodziewać 
nowatorskich i korzystnych ofert.  
Nie spoczywamy na laurach – zależy nam na 
dalszym rozbudowywaniu portfolio usług – w 
oparciu o nowe technologie i w powiązaniu z 
szybkim internetem LTE.  
Mamy jeszcze sporo do zrobienia – choćby w 
ofertach multiplay. Według raportu Komisji 
Europejskiej z marca 2014, nasycenie rynku 
zintegrowanych usług w UE wynosiło 46 
proc., podczas gdy w Polsce było to 21 proc. 
(Komisja Europejska, E-Communications 

Household Survey, marzec 2014). 

Szczegóły nowych ofert i rozwiązań 
technologicznych będziemy jednak zdradzać 
na bieżąco – nie opowiadamy o planach.  
My wcielamy je w życie.
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