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Szanowni Państwo,

Sprawdziliśmy także ile osób korzysta ze zdobywającego coraz
większą popularność systemu płatności mobilnych Android Pay i

Raport „Płatności cyfrowe 2017” jest drugą edycją, a zarazem

co najciekawsze, pierwszy raz publicznie poruszyliśmy temat

kontynuacją raportu „Płatności cyfrowe 2016” - pierwszej takiej

wirtualnych walut m.in. bitcoin, litecoin, ether.

publikacji w Polsce, która była kompleksowym spojrzeniem na
temat elektronicznych płatności, a także płatności z podziałem na

Postępująca w zawrotnym tempie cyfryzacja sprawia, że to, co

online-mobile-offline.

dzisiaj wydaje nam się nowe, już zaczyna mieć swoich następców.
Dlatego w tegorocznej edycji raportu spytaliśmy także o płatności

W publikacji udało się zbadać, ile osób kupuje oraz płaci

przyszłości.

elektronicznie, ile kupuje oraz płaci mobilnie, jakie są
najpopularniejsze produkty finansowe i transakcyjne, za pomocą

Zapraszam do lektury.

jakich sposobów płatniczych Polacy kupują w internecie, z jakich
form płatności mobilnych korzystają.

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu, Izba Gospodarki
Elektronicznej

Zbadaliśmy także m.in. preferencje osób, które przy zakupach
online lub mobile wybierają płatność gotówką. Istotnym tematem w
raporcie było pytanie do rodaków na temat wycofania gotówki z
powszechnego obiegu, gdzie pierwszy raz mogli publicznie
wypowiedzieć się na ten temat.
W raporcie „Płatności cyfrowe 2017” ponownie zmierzyliśmy się z
powyższymi zagadnieniami, aby skonfrontować temat cyfrowego i
fizycznego obiegu pieniądza z rzeczywistością Anno Domini 2017.

Płatności cyfrowe 2017

Metodologia

6

Podstawą raportu „Płatności cyfrowe 2017” było badanie rynkowe
zrealizowane przez Mobile Institute metodą CAWI (ComputerAssisted Web Interview) przy pomocy elektronicznych ankiet
responsywnych emitowanych na stronach WWW oraz w wysyłce
mailowej.
Zebrano opinie 2053 internautów. Dane zbierane były w dniach
19-26 października 2017 roku.
Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej
i odpowiada strukturze polskich internautów pod względem płci,
wieku i wielkości miejsca zamieszkania.
W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety.

Płatności cyfrowe 2017

Produkty finansowe i transakcyjne
online i mobile

9

Polacy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali bardzo duży

na wsiach. To oni rzadziej wskazują nowsze formy produktów typu

krok pod względem posiadania elektronicznych produktów

aplikacje na telefon (14% wsie) oraz konta internetowe

finansowych i transakcyjnych. Podobnie jak w zeszłym roku konto

umożliwiające płatności w internecie (20% miasta 20-50 tys.).

bankowe z aktywnym dostępem przez internet jest
najpopularniejszym produktem. Jego posiadanie deklaruje 45%

Karta płatnicza jest domeną osób we wszystkich grupach

osób. To aż o 9% więcej w porównaniu do badania „Płatności

wiekowych. Nieco inaczej jest już z kontem bankowym z aktywnym

cyfrowe 2016”. Posiadanie karty płatniczej wzrosło w przeciągu

dostępem przez internet. Zaledwie 14% osób poniżej 18. roku

roku z 35% do 43%. Konto umożliwiające płatności w serwisach

życia posiada tego rodzaju konto. Konto typu PayPal, Visa

internetowych ma 35% respondentów (29% w zeszłym roku), zaś

Checkout, bądź MasterPass najrzadziej z kolei posiadają osoby

mobilne produkty finansowe i transakcyjne, czyli wszelkiego

54+. Podobnie jest w przypadku aplikacji na telefon komórkowy.

rodzaju aplikacje na telefony ma 29% osób - aż o 9% więcej, niż w

Okazuje się także, że podobnie jak w badaniu „Płatności cyfrowe

zeszłym roku. W ślad za coraz bardziej powszechnymi produktami

2016” także grupa wiekowa 45-54 najrzadziej wskazywała ten

elektronicznymi maleje udział posiadaczy konta bankowego bez

produkt.

aktywnego dostępu przez internet. W ciągu roku zanotowano tu
spadek z 27% do 21%.
W podziale na płeć to mężczyźni częściej deklarują posiadanie
produktów finansowych i transakcyjnych. Szczególnie widoczne
jest to w przypadku konta bankowego z aktywnym dostępem przez
internet (46% vs. 43%).
Większych dysproporcji nie widać w podziale na miejsce
zamieszkania. Niuanse dostrzeżemy jedynie wśród osób
mieszkających w miastach między 20-50 tys. mieszkańców oraz
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Ogromne wzrosty pod
względem posiadania
produktów
finansowych. W
wybranych kategoriach
aż o 9%.
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2017,
N=2053

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

45%

karta płatnicza

43%

konto w serwisie płatności internetowych (np. PayPal, Visa Checkout, MasterPass)

35%

aplikacja umożliwiająca płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

inne (jakie?)

Płatności cyfrowe 2017

29%

21%
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne posiadasz? Raport Płatności
cyfrowe 2017, N=2053

43%
konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet
46%

43%
karta płatnicza
43%

34%
konto w serwisie płatności internetowych (np. PayPal, Visa Checkout, MasterPass)
36%

29%
aplikacja umożliwiająca płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)
28%

20%
konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet
21%

0%
inne (jakie?)
0%

kobiety

Płatności cyfrowe 2017

mężczyźni
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne
posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2017, N=2053
51%

39%
karta płatnicza

40%

45%
42%
38%

51%
44%
47%
42%
46%
45%
47%

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

14%
aplikacja umożliwiająca płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

Płatności cyfrowe 2017

1%
0%
0%
0%
1%
0%
0%

37%
36%
39%
37%

24%
22%
27%

konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców

30%

20%

konto w serwisie płatności internetowych (np. PayPal, Visa Checkout, MasterPass)

inne

51%

48%

33%

25%
20%
21%
22%
21%
20%
29%

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

35%
37%

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Proszę podać, jakie produkty finansowe i transakcyjne
posiadasz? Raport Płatności cyfrowe 2017, N=2053
37%
karta płatnicza

42%
43%

32%
36%
14%

49%

45%
45%

konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet

41%
38%
43%
34%
37%
34%
34%

konto w serwisie płatności internetowych (np. PayPal, Visa Checkout, MasterPass)
14%

51%

24%
28%
aplikacja umożliwiająca płatności (np. BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)
17%
15%
6%
konto bankowe bez aktywnego dostępu przez internet

33%
29%

20%
19%
17%
34%

inne

<18
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18-24

41%

4%
0%
0%
0%
0%
1%

25-34

35-44

45-54

>54
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Porównajmy najważniejsze dane w tej oraz poprzedniej edycji

że na drugim miejscu z wynikiem 33% są płatności mobilne. W

raportu. Z badania „Płatności cyfrowe 2017" wynika:

poprzednim roku z wynikiem 19% były one dopiero na szóstym

41% ankietowanych zadeklarowało, że zdarza im się kupować

miejscu.

elektroniczne w internecie. Przy pomocy smartfona lub tabletu
zdarza się kupować 33% ankietowanych. 45% ankietowanych

Jak wynika z danych Gemiusa, które są standardem pomiaru

zadeklarowało, że dokonuje płatności elektronicznych. 40%

internetu w Polsce, od 2013 roku w sieci systematycznie maleje

ankietowanych zadeklarowało, że zdarza im się dokonywać

udział odsłon z komputerów osobistych i laptopów. Podczas

płatności za pomocą urządzenia mobilnego.

gdy jeszcze cztery lata temu stanowiły one ponad 91% odsłon
stron WWW w Polsce, to w ubiegłym roku odsetek ten zmniejszył

Natomiast z badania „Płatności cyfrowe 2016” wynika:

się prawie do 60%. Natomiast w lipcu 2017 roku udział odsłon

41% ankietowanych zadeklarowało, że zdarza im się kupować

dokonanych za pośrednictwem tych urządzeń spadł poniżej 50%, a

elektronicznie. Przy pomocy smartfona lub tabletu zdarza się

dokładnie do 47,4%. Spadkom po stronie komputerów osobistych

kupować 38% ankietowanych. 46% ankietowanych zadeklarowało,

i laptopów towarzyszą wzrosty udziału odsłon na urządzeniach

że dokonuje płatności elektronicznych. 38% ankietowanych

mobilnych. W 2014 roku co dziesiąta odsłona pojawiała się

zadeklarowało, że zdarza im się dokonywać płatności za pomocą

na ekranie telefonu, w 2016 roku co trzecia, a w lipcu 2017 roku

urządzenia mobilnego.

odsetek odsłon na urządzeniach mobilnych wyniósł już 49%

O ile w przypadku osób deklarujących zakupy oraz płatności
elektroniczne w internecie statystyki utrzymały się na podobnym
poziomie, o tyle w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększył się

(łącznie dla smartfonów i tabletów). Gwoli ścisłości należy
zaznaczyć, że brakujące do stu 3,6% stanowią odsłony na smart
TV oraz na konsolach do gry online.

odsetek osób deklarujących płatności za pomocą urządzenia

Zwiększony ruch ze smartfonów oraz tabletów idzie w parze z

mobilnego. Chyba najbardziej zachodzące zmiany, czyli coraz

czynnościami, jakie polscy internauci dokonują na tych

większe upowszechnianie się płatności mobilnych widać w

urządzeniach.

odpowiedzi na pytanie „z jakich produktów finansowych i
transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności za
zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?”. Okazuje się,
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Zwiększony ruch ze
smartfonów oraz
tabletów idzie w parze
z czynnościami, jakie
polscy internauci
dokonują na tych
urządzeniach.
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Czy zdarza Ci się kupować elektronicznie, w internecie?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

2017

59%

41%

2016

59%

41%

nie

Płatności cyfrowe 2017

tak
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Czy zdarza Ci się kupować mobilnie, np. przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

2017

67%

2016

62%

nie

Płatności cyfrowe 2017

33%

38%

tak
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

2017

55%

2016

54%

nie

Płatności cyfrowe 2017

45%

46%

tak
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności mobilnie przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

2017

60%

2016

62%

nie

Płatności cyfrowe 2017

40%

38%

tak
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

57%
nie
54%

43%
tak
46%

kobieta

Płatności cyfrowe 2017

mężczyzna
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności mobilnie przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

77%
nie
74%

23%
tak
26%

kobieta

Płatności cyfrowe 2017

mężczyzna

21

Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

82%
57%
55%

nie

50%
52%
70%
18%
43%
45%

tak

50%
48%
30%

<18

Płatności cyfrowe 2017

18-24

25-34

35-44

45-54

>54
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności mobilnie przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

92%
76%
76%

nie

68%
79%
94%
8%
24%
24%

tak

32%
21%
6%

<18
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18-24

25-34

35-44

45-54

>54
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053
58%
67%
63%
nie

57%
47%
43%
48%
42%
33%
37%

tak

43%
53%
57%
52%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności mobilnie przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053
86%
85%
85%
nie

72%
71%
64%
72%
14%
15%
15%

tak

28%
29%
36%
28%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności elektronicznie?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

75%
59%
51%

nie

52%
90%
57%
25%
41%
49%

tak

48%
10%
43%

<1000 zł

Płatności cyfrowe 2017

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Czy zdarza Ci się dokonywać płatności mobilnie przy pomocy smartfona lub tabletu?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

89%
76%
71%

nie

64%
100%
84%
11%
24%
29%

tak

36%
0%
16%

<1000 zł

Płatności cyfrowe 2017

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Niezmiennie szybki przelew przez serwis płatności tzw. Pay-ByLink jest najpopularniejszym sposobem dokonywania płatności w
internecie. Wynik 47% wydaje się być niezagrożony w najbliższym
czasie. W przyszłości powalczyć z nim może jedynie bardzo szybki
rozwój wachlarza płatności mobilnych, które w tegorocznym
badaniu awansowały z 6. na 2. pozycję i z wynikiem 33% są
drugim najpopularniejszym produktem finansowym i
transakcyjnym. Mocno trzyma się tradycyjny przelew z wpisaniem
numeru rachunku bankowego (31%). Na kolejnych trzech
pozycjach podobnie jak w zeszłym roku jest wysyłka za pobraniem
(27%), płatność kartą kredytową (27%) oraz płatność gotówką przy
odbiorze osobistym w sklepie tzw. click&collect (zamów online i
odbierz w sklepie) - 26%.
Płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera z wynikiem 21%
znalazła się w zestawieniu na siódmym miejscu. Nowość, jaka
pojawiła pod koniec 2016 roku w ofercie DPD, jednego z dwóch
najpopularniejszych w naszym kraju kurierów, znalazła się w
naszym zestawieniu po raz pierwszy. Nowa metoda, która z
pewnością wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, jest powoli
wprowadzana przez kolejnych przewoźników. W swojej ofercie od
2017 roku posiada ją także InPost. Powyższy wynik potwierdza, że
jest nią duże zainteresowanie, większe niż płatnościami ratalnymi
(14%), czy płatnościami z odroczonym terminem (12%).

Płatności cyfrowe 2017

Pay-By-Link z wynikiem
47% to
najpopularniejszy
sposób płatności.
Bardzo szybko rosną
płatności mobilne oraz
płatność kartą u
kuriera.
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Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności za zakupy w
internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje elektronicznie, N=851

47%

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay)

47%
33%

płatności mobilne (BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

20%
31%

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

37%
27%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

26%
27%

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

25%
26%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie
płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera

27%
21%
0%
15%

płatność SMS-em

16%
14%

płatność mobilna (za pośrednictwem kodów QR)

14%
14%

płatności ratalne (np. e-Raty)

12%
12%

płatność z odroczonym terminem
żaden z powyższych / trudno powiedzieć

13%
3%
1%

2017
Płatności cyfrowe 2017

2016
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Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu
płatności za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje elektronicznie, N=851

44%

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay)

49%
26%

płatności mobilne (BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

40%
32%

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

30%
26%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

29%
25%

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

29%
27%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

26%
19%

płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera

24%
14%

płatność SMS-em

18%
14%

płatność mobilna (za pośrednictwem kodów QR)

14%
12%

płatności ratalne (np. e-Raty)

15%
11%

płatność z odroczonym terminem
żaden z powyższych / trudno powiedzieć

kobiety

Płatności cyfrowe 2017

14%
2%
4%

mężczyźni
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Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu
płatności za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje elektronicznie, N=851
27%

47%

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay)
33%
28%
30%
28%

płatności mobilne (BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

27%
29%

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)
8%

18%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)
18%
płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

63%

38%
39%

32%
33%

46%
29%

18%
26%
20%
23%
15%
13%
18%
13%
10%
20%
21%

płatność SMS-em

płatność mobilna (za pośrednictwem kodów QR)

10%

płatności ratalne (np. e-Raty)

14%
17%

13%
13%
12%

płatność z odroczonym terminem
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46%

30%
28%
28%
27%

13%

18-24

52%

29%
29%

17%
15%
14%

9%

płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera

<18

24%

21%
21%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

26%
24%
28%

33%

38%

44%

5%
4%
2%
4%

26%

17%

8%
25-34

35-44

45-54

>54
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Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności za zakupy w
internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje elektronicznie, N=851

szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay)

płatności mobilne (BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

17%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

22%
16%

płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie
10%
płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera
7%

płatność SMS-em

płatność mobilna (za pośrednictwem kodów QR)

płatności ratalne (np. e-Raty)

płatność z odroczonym terminem

wieś
miasto 100-200 tys. mieszkańców
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32%
30%
29%
28%
29%
30%

17%

2%
0%
1%
0%

9%

21%
23%

26%
24%

13%
14%

27%

17%

13%

52%
54%
55%
52%

35%

29%
30%
29%

22%
23%
23%

44%
43%

39%

30%

25%
24%

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

42%
44%

32%

37%
37%

42%
42%

33%

34%
40%

29%
37%
31%

19%
20%
21%
19%
7%
16%
15%
11%
18%
13%
16%
8%
22%
15%
16%
13%
7%
23%
6%
12%
12%
12%
13%
16%
23%
6%
8%
15%

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto > 500 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańcow
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szybki przelew przez serwis płatności (np. Przelewy24, PayU, Dotpay)

19%

25%

31%

36%
100%

28%
24%

44%

płatności mobilne (BLIK, IKO, PeoPay, Android Pay, aplikacja bankowości mobilnej do płatności)

38%
26%

przelew tradycyjny (z wpisaniem numeru rachunku)

45%
32%
32%

5%

19%
18%

płatność kartą kredytową przy składaniu zamówienia

51%
25%

23%
24%
14%
12%

płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera

płatność SMS-em

płatność mobilna (za pośrednictwem kodów QR)

płatności ratalne (np. e-Raty)

29%
37%
29%

19%

21%
25%
11%
17%
11%
17%
11%
7%
24%
20%
8%

34%
50%

17%
płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

37%
40%

38%
34%

21%

wysyłka za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze)

55%

37%

14%
23%
28%

10%

płatność z odroczonym terminem

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

<1000 zł
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1001-2000 zł

17%
19%
21%

2%
2%
0%
3%
2001-5000 zł

26%

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu

W retail Android Pay posiada zarówno Biedronka, jak i Carrefour, a

płatności mobilnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Już wyniki

w e-commerce między innymi Allegro. Szybka adaptacja Android

zeszłorocznego raportu udowodniły, że granica pomiędzy desktop

Pay każe przypuszczać, że pozostali globalni gracze, a mianowicie

oraz mobile zaciera się bardzo szybko. W październiku 2017 roku

Apple Pay oraz Samsung Pay, bedą mieli utrudnione zadanie w

już 40% ankietowanych zadeklarowało płatności za pomocą

zdobyciu masy na polskim rynku.

smartfona lub tabletu (45% płaci elektronicznie).

Rozwój płatności mobilnych widać także na przykładzie mniej

W raporcie „Płatności cyfrowe 2017” płatność za pomocą

popularnych produktów, jak płatności SMS-em oraz mobilny Pay-

urządzenia mobilnego jest traktowana niezależnie, czy dokonuje

By-Link, które przez ostatni rok zanotowały wynik lepszy -

się stacjonarnie, czyli w punkcie sprzedaży offline, czy dokonuje

odpowiednio o 4% i 7%.

się online. Chodzi o każdą płatność dokonywaną w ten sposób. I
tak podobnie jak przed rokiem najpopularniejszą formą płatności
jest płatność oparta o jedno kliknięcie, najczęściej wykorzystywana
w m-commerce (40%). Na kolejnych pozycjach jak w poprzednim
zestawieniu jest prepaid (31%), płatności zbliżeniowe Visa lub
MasterCard smartfonem (29%), płatności za pomocą kodów
jednorazowych np. BLIK, IKO, iKasa (29%).
Android Pay, nowość, jaka na polskim rynku pojawiła się w połowie
listopada zeszłego roku, z wynikiem 23% wskoczyła do
zestawienia na 5. miejsce. Ogromna popularność Android Pay
bierze się z tego, że wdrażają ją zarówno banki, jak i retail, a także
e-commerce. Jednym z ostatnich jest BGŻ BNP Paribas, który
dołączył do Alior Banku, BZ WBK, Eurobanku, mBanku, Nest
Banku, Orange Finanse oraz T-Mobile Usługi Bankowe, które już
go mają.

Płatności cyfrowe 2017

Płatności mobilne
oparte o jedno
kliknięcie są
najpopularniejsze.
Ogromna popularność
Android Pay.
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje mobilnie, N=504

40%

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU)

35%
31%

prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay)

31%
29%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE)

27%
29%

płatności za pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa)

płatności przy pomocy systemu Android Pay

22%
23%
0%
22%

płatność SMS-em

18%
21%

mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności

14%
9%

QR kod (np. PeoPay)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

2017
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12%
4%
4%

2016
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności mobilnych w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje mobilnie, N=504

44%

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU)

37%
22%

prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay)

38%
34%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE)

25%
31%

płatności za pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa)

27%
19%

płatności przy pomocy systemu Android Pay

27%
22%

płatność SMS-em

21%
18%

mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności

24%
10%

QR kod (np. PeoPay)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

kobiety
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7%
5%
3%

mężczyźni
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności
mobilnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje mobilnie, N=504
50%

27%
26%
29%

płatności za pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa)

47%
37%

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU)

50%
33%

16%

27%
28%

17%

11%

18%
24%

38%

29%

34%

8%
11%

QR kod (np. PeoPay)
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25%

18%

płatność SMS-em

18-24

31%

9%

płatności przy pomocy systemu Android Pay

<18

29%

8%

prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay)

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

36%

24%

mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności

47%
50%

26%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE)

41%
42%

50%
50%

6%
2%
1%

8%

8%
9%

25-34

50%

35-44

45-54

>54

Z jakich produktów finansowych korzystałaś/eś przy dokonywaniu płatności
mobilnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje mobilnie, N=504
58%

24%
24%

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU)

41%

36%
29%

14%

40%

28%

38%

17%

53%

12%

prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay)

11%

17%

płatności za pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa)

30%
33%
33%

23%

33%

24%

22%
15%
17%

płatność SMS-em

15%
12%
17%

33%

26%

23%

28%

26%
29%

14%
15%
9%
QR kod (np. PeoPay)
3%

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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2%
2%
2%
5%

13%
10%

41%

28%

11%
mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności

52%

30%

17%
płatności przy pomocy systemu Android Pay

62%

33%

20%
płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE)

46%

28%
26%

35%

18%

15%

25%

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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26%

płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24, PayU)

60%

30%
48%

24%
40%

prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay)

29%

0%

30%
23%

płatności zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE)

29%

18%

28%
21%
19%
21%

płatności przy pomocy systemu Android Pay
0%

żaden z powyższych / trudno powiedzieć

<1000 zł
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1001-2000 zł

40%

60%

29%

22%
22%

0%

21%
16%

QR kod (np. PeoPay)

35%

27%

10%

mobilny Pay-By-Link, szybki przelew przez system płatności

38%

28%

0%

płatność SMS-em

42%

36%

0%

płatności za pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa)

45%

22%

0%

8%
0%
0%
3%
4%
0%

2001-5000 zł

13%

25%
30%
30%

10%

13%
5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Zakupy w internecie – jak chcą płacić klienci?
Nieograniczony dostęp do sieci, informacji i najnowszych
technologii, redefiniuje oczekiwania klientów, a przedsiębiorcom
otwiera wachlarz możliwości komunikacyjnych, wizerunkowych i
sprzedażowych. Wyniki tegorocznego raportu potwierdzają trend
widoczny każdego dnia w rosnącej liczbie zapytań zarówno
klientów, jak i partnerów o mobilne metody płatności oraz, przede
wszystkim, świadczą o stałym wzroście ilościowym transakcji
przeprowadzanych w tym kanale.

Idąc krok dalej, w odpowiedzi na oczekiwania coraz bardziej
technologicznie zorientowanych i wymagających klientów,
współczesny przedsiębiorca powinien otworzyć się na innowacje i
obok serwisu internetowego, wdrożyć rozwiązania mobilne. Na
przestrzeni ostatnich lat Polacy coraz bardziej świadomie i dojrzale
wykorzystują potencjał swoich urządzeń mobilnych i chętnie
czerpią z proponowanych im, technologicznych rozwiązań. Stali się
mobile-savvy. Nieodłączne przedmioty codziennego użytku
milionów Polaków, jakimi są smartfon i tablet, przestały służyć
wyłącznie w celach rozrywkowych. Obecnie stanowią ważne

W sklepach online kupić można praktycznie wszystko z dowolnie

ogniwo łańcucha zakupowego, poprawiając doświadczenie klienta

wskazanej branży, nie zważając na granice geograficzne, dzień

na najistotniejszym jego etapie – w momencie płatności. Tendencja

tygodnia, godzinę i miejsce, w którym się przebywa. Raport

do ciągłego podwyższania tempa i bezustanne dążenie do

„Płatności cyfrowe 2017” przygotowany przez Izbę Gospodarki

poprawy jakości życia, w sposób naturalny winduje wartość

Elektronicznej wskazał, że płatności elektronicznych dokonuje

użytkową urządzeń mobilnych, z których konsumenci korzystają

prawie połowa, bo aż 45% internautów, a co trzeci robi zakupy

niemal na każdym kroku, bez ograniczenia czasu i miejsca, w

korzystając z urządzenia mobilnego.

którym w danej chwili przebywają.

Te i inne przeprowadzone w ostatnich latach badania

Obecnie, na jednego Polaka przypada 1,52 telefonu

konsumenckie oraz prognozy specjalistów branży e-commerce

komórkowego. Zważywszy na to, że ze smartfonów nie korzystają

wskazują, że prowadzenie sklepu internetowego, na równi z

jeszcze małe dzieci i prawdopodobnie osoby najstarsze, można

tradycyjnym, to strategicznie słuszna decyzja, która docelowo

założyć, że z puli prawie 59 milionów funkcjonujących w Polsce

zapewnia przedsiębiorcy nie tylko wizerunkowe, ale i finansowe

urządzeń mobilnych, w większości korzystają z nich osoby będące

korzyści.

potencjalnym targetem internetowych sprzedawców.

Płatności cyfrowe 2017
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Pominięcie trendu mobilnego stanowiłoby więc poważne

Android Pay, kupujący nie musi każdorazowo uzupełniać swoich

niedopatrzenie zarówno po stronie sprzedawców, jak i operatorów

danych osobowych czy danych karty.

płatności, którzy dostosowując ofertę, muszą na bieżąco reagować
na zmiany zachodzące na rodzimym rynku e-commerce.

Analiza obserwacji zachowań konsumenckich poparta wynikami

Choć procentowy udział osób deklarujących przeprowadzanie m-

sprzedawcy, świadomego aktualnych trendów i obecności aktywnej

transakcji utrzymuje się na stabilnie rosnącym z roku na rok

konkurencji, powinno stać się maksymalne uproszczenie procesu

poziomie, klienci stale deklarują trudności napotykane podczas m-

zakupowego na swojej stronie webowej i w środowisku mobilnym.

zakupów. W większości polegają one na niedopasowaniu stron

Powszechność stosowania nowoczesnych rozwiązań sukcesywnie

internetowych do urządzeń mobilnych, niewygodnych sposobach

spycha na dalszy plan serwisy opierające się podążaniu za

wypełniania formularzy internetowych oraz problemach z

trendami.

niniejszego badania potwierdza, iż priorytetem każdego

dokonaniem płatności. Oznacza to, że jeszcze nie wszyscy
sprzedawcy zdecydowali się na responsywne wersje swoich
serwisów, na aplikacje mobilne oraz wdrożenie innowacyjnych i
niezwykle popularnych wśród kupujących metod natychmiastowej
płatności. Upowszechnienie się płatności mobilnych zależy w dużej
mierze od ich użytkowników, a współczesny konsument jest w
pełni świadomy możliwości, jakie oferują nowe rozwiązania
technologiczne i bardzo chętnie z nich korzysta. W Polsce, od
wielu lat największą popularnością cieszą się realizowane w pełni
automatycznie, błyskawiczne przelewy Pay-By-Link, jednak coraz
większe uznanie, i co najważniejsze zaufanie, zdobywają wszelkie
metody płatności oparte na idei jednego kliknięcia. Dzięki
OneClick, Visa Checkout, MasterPass, BLIK czy

Płatności cyfrowe 2017

Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży - E-commerce Przelewy24, ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej
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Przyszłość jest mobi

czy ich upowszechnianie ma sens dla użytkowników?

Tegoroczna edycja raportu „Płatności cyfrowe 2017” wskazuje na

Uważam, że technologia wykorzystywana w kryptowalutach może

wyraźny wzrost popularności nowoczesnych rozwiązań płatniczych
wśród Polaków. Już jedna trzecia polskich internautów kupuje
przez urządzenia mobilne. Aż 45% internautów płaci
elektronicznie, a aż 40% smartfonem lub tabletem. W ciągu

mieć cały szereg zastosowań poza światem płatniczym. Jednak
rozwiązania już dostępne na polskim rynku należą do
najnowocześniejszych i zapewniają użytkownikom to, co dla nich
kluczowe. Chodzi oczywiście o płatności mobilne.

ostatnich sześciu miesięcy co trzeci płacił w internecie mobilnie, a

Płatności mobilne są łatwe, wygodne i bezpieczne. Połączenie

40% korzystało z zakupów „jednym kliknięciem”.

tych cech sprawia, że oferują najlepszy User Experience. Niemal

Wyniki badania potwierdzają globalny trend: żyjemy w erze
mobilnej. Ludzie przeglądają, kupują i płacą za towary i usługi,
korzystając ze smartfonów i tabletów. Dlaczego? Tak jest
wygodniej i szybciej. Dziś mogę zrobić zakupy, jadąc komunikacją
miejską do pracy, więc po co czekać? Wyraźny trend „mobile”
widzimy również w naszej działalności. Rozwój płatności
mobilnych w Polsce jest bardzo dynamiczny, BLIK rośnie z każdym

codziennie pojawiają się nowinki technologiczne w finansach.
Obserwując dynamiczny rynek fintech’ów na świecie, widzimy, że
większość z nich koncentruje swoje pomysły w świecie płatności.
Według mnie ważne jest, aby szukać w nich wartości dodanych.
Zastanowić się, czy te rozwiązania zmieniają coś na lepsze, coś
ułatwią, czy rozwiązują konkretne problemy? Czy może są sztuką
dla sztuki?

kwartałem. W 2017 roku było to 6 mln transakcji w pierwszym,

Zachowania konsumentów wyznaczają nowe scenariusze

7 mln w drugim i 8 mln w trzecim kwartale.

płatnicze. Instytucje finansowe powinny reagować na realne

Na globalnym rynku powstają rozwiązania, które omijają systemy
bankowe np. bitcoin. Wirtualne waluty są z pewnością tematem,
którego nie powinniśmy lekceważyć. NBP jest sceptyczne wobec
wirtualnych walut i to nie jest bezpodstawne. Jednak przede
wszystkim warto sobie zadać pytanie: czy Polacy ich potrzebują,

Płatności cyfrowe 2017

potrzeby i oczekiwania. Dziś wiemy, że przyszłość należy do
„mobile”, bo to urządzenia mobilne są nam najbliższe.
Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności

Zakupy i płatności online

44

Według raportu „Płatności cyfrowe 2017” 19% ankietowanych nie
ma zdania na temat, czy dokona płatności online za zakupy w sieci
w 2018 roku. 15% uważa, że raczej spróbuje, 4% jest

Czy rozważasz dokonać płatności online za zakupy w internecie w 2018 roku? Raport Płatności cyfrowe 2017,
nie płaci w internecie/elektronicznie, N=1139

zdecydowanie na tak. Wysoki odsetek zanotowano w
odpowiedziach negatywnych. 42% jest raczej na nie, a 21%
zdecydowanie na nie. Wynika z tego, że osoby, które nie płaciły
dotąd elektronicznie, w większości przypadków raczej nie chcą
próbować w przyszłości. To wyższe wartości, niż w badaniu

2016

32%

21%

24%

24%

„Płatności cyfrowe 2016”. Zatem ci, co nie płacili do tej pory, mają
ugruntowaną opinię na ten temat. Więcej sceptyków jest wśród
mężczyzn (41%), niż wśród kobiet (31%).
2017

19%

nie mam zdania
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15% 4%

raczej tak

42%

zdecydowanie tak

raczej nie

21%

zdecydowanie nie
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Osoby, które spróbują płatności online, płacą w ten sposób często
oraz bardzo często. Dominują odpowiedzi więcej niż 5 razy (32%),
2-5 razy (29%) oraz więcej niż 10 razy (18%). Konsumenci, gdy
spróbują nowości, po prostu zaczynają z nich korzystać, bez
znaczenia na płeć, wiek, czy miejsce zamieszkania.

Ile razy zapłaciłaś/eś online za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (chodzi o dowolne zakupy)
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w internecie, N=851

więcej niż 5 razy

32%

2-5 razy

29%

więcej niż 10 razy

raz

3%

ani razu

2%

nie pamiętam
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18%

16%
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Już w zeszłorocznej edycji badania udało się przeanalizować ile
osób i dlaczego, pomimo tego że kupuje w internecie, płaci za
towar żywą gotówką. Już wtedy 9% osób powiedziało, że nie płaci
Ile razy płaciłaś/eś gotówką za zakupy w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (chodzi o
dowolne zakupy)
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w internecie, N=851

w ten sposób, a 14%, że nie pamięta. Cała reszta ankietowanych
zadeklarowała, że zdarzało im się dokonywanie takiej płatności. W
tegorocznej edycji badania wyniki są podobne. 11% osób
deklaruje, że nie płaciło w ten sposób w sieci w przeciągu ostatnich
6 miesięcy, a 19%, że nie pamięta.
Pomimo szerokiego wachlarza produktów finansowych i
transakcyjnych online, internauci ciągle płacą także gotówką za

2-5 razy

22%

więcej niż 5 razy

19%

zakupy w internecie. I okazuje się, że robią to często. W 2017 roku
16% osób odpowiedziało, że zdarzyło im się to więcej niż 10 razy,

więcej niż 10 razy

16%

19% zadeklarowało odpowiedź więcej niż 5 razy, a 22% wskazało
na odpowiedź 2-5 razy.

raz

13%

Przyzwyczajenie, chęć pozostania anonimowym, brak zaufania do
sklepu oraz obawa przed nieotrzymaniem zamówionego produktu,
to najczęściej wskazywane argumenty osób posługujących się

ani razu

11%

gotówką. Z kolei zwolennicy płatności WWW wskazują w pierwszej
kolejności na wygodę oraz szybkość e-transakcji, a dopiero później
na przyzwyczajenie i bezpieczeństwo.
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nie pamiętam

19%

Pomimo szerokiego
wachlarza produktów
finansowych i
transakcyjnych online,
internauci ciągle płacą
także gotówką za
zakupy w internecie.
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Według badania „Płatności cyfrowe 2017" 25% internautów ogółem
wskazuje, że zrobiło zakupy internetowe w sklepach poza Polską
w ciągu ostatniego roku. Z kolei jak wynika z edycji raportu za
2016 rok 27% osób biorących udział w badaniu w ciągu ostatnich
12 miesięcy dokonało zakupu produktu lub usługi od

Czy robiłaś/eś zakupy internetowe w sklepach poza Polską w ciągu ostatniego roku?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w internecie, N=851

zagranicznego dostawcy.
Najpopularniejsze metody płatności w trakcie zakupów
transgranicznych to: serwis transakcyjny online (22%), płatność
gotówką przy odbiorze (17%) oraz przelewy bankowe (15%).

2016

25%

20%

18%

12%

25%

26% osób płaciło w sklepach poza Polską w ciągu ostatniego roku
2-5 razy, 17% więcej niż 5 razy, 8% raz, 6% więcej niż 10 razy.
21% wskazało, że nie pamięta. Tyle samo zadeklarowało, że nie

2017

22%

17%

15%

6%

robiło takich zakupów.

tak i płaciłem przez serwis PayPal
tak i płaciłem przelewem bankowym
nie robiłem takich zakupów

25% osób wskazuje, że
kupuje w sklepach
poza Polską.
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tak i płaciłem gotówką przy odbiorze
tak i płaciłem kartą płatniczą

40%
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Kiedy najczęściej kupujesz i płacisz online?, Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w internecie, N=851

Na pytanie „kiedy najczęściej kupujesz i płacisz online?”
wskazywane są głównie odpowiedzi „po pracy lub zajęciach w
szkole / na uniwersytecie”, „bez znaczenia na porę dnia” oraz
„wieczorem przed pójściem spać”. Respondenci nie lubią robić

23%

takich zakupów ani w nocy, ani po przebudzeniu.

22%

18%

12%

9%

6%

6% 4%

Kobiety częściej, niż mężczyźni robią zakupy online, gdy już
uporają się ze swoimi codziennymi obowiązkami - wybierają
odpowiedzi „po pracy” lub „przed pójściem spać”. Mężczyźni
po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
wieczorem przed pójściem spać
rano po przebudzeniu
w czasie podróży / dojazdów do pracy, na uczelnię itp.

kupują bez znaczenia na porę dnia.
5 najpopularniejszych kategorii kupowanych online to: sprzęt

bez znaczenia na porę dnia
w ciągu dnia
w nocy
żadne z powyższych / trudno powiedzieć

elektroniczny, w tym RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie
(28%); odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki (27%);
kosmetyki, w tym artykuły higieniczne (25%); kultura - książki,

Kiedy najczęściej kupujesz i płacisz online?, Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w internecie, N=851

płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej (24%) oraz bilety
– np. do kina, na koncert, do teatru (24%). Większość kategorii nie
zmieniła się w przeciągu ostatniego roku. Jedynie biżuteria została

kobieta

20%

11%

25%

20%

6%

5%

8% 5%

zastąpiona przez kosmetyki, w tym artykuły higieniczne.

mężczyzna

25%

14%

bez znaczenia na porę dnia
po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
w czasie podróży / dojazdów do pracy, na uczelnię itp.
rano po przebudzeniu
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21%

17%

5%

8%

9% 1%

w ciągu dnia
wieczorem przed pójściem spać
w nocy
żadne z powyższych / trudno powiedzieć
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Jakie kategorie produktów kupujesz online?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w internecie, N=851
sprzęt elektroniczny, w tym
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie

28%
27%

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki
kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

25%

19%

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej

24%

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru

24%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy
sprzęt sportowy i akcesoria

19%

artykuły dziecięce, w tym zabawki

19%
11%

16%
16%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze

15%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie
artykuły spożywcze
ubezpieczenia, polisy
artykuły dla kolekcjonerów

11%

materiały budowlane i wykończeniowe
nieruchomości
0%
0%

2017
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7%
6%
5%

24%
21%

17%

biżuteria

inne

30%

20%

11%

samochody i części samochodowe

29%

30%

22%
22%

wycieczki/podróże

36%

14%
15%
14%
13%
14%

22%
18%

Podobnie jak w
zeszłym roku online
najchętniej kupowaną
kategorią jest sprzęt
elektroniczny, w tym
RTV/ AGD lub
komputery i
oprogramowanie.

17%

13%

2016
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Czy płatności kartą odejdą do lamusa? Nie,

wprowadziła usługę Visa Checkout, dzięki której zapłacimy szybko

przybiorą nowe formy

i wygodnie – za pomocą dosłownie kilku kliknięć. Dużym

Płatności mobilne

Visa Checkout kilku kart, debetowych i kredytowych.

Na ich upowszechnianie wpływają m.in. bezpieczeństwo i wygoda

Zakupy w internecie możemy robić w dowolnym miejscu i czasie.

tej formy płatności oraz szybko rosnąca sieć placówek handlowo-

Z Visa Checkout wygodnie i szybko zapłacimy za nie z telefonu

usługowych wyposażonych w terminale zbliżeniowe – coraz więcej

czy tabletu, a nasza transakcja będzie zawsze bezpieczna.

detalistów w Europie instaluje terminale pozwalające na płatności

Zapewni to wielopoziomowy system zabezpieczeń, który

zbliżeniowe z użyciem kart i urządzeń mobilnych.

wykorzystuje m.in. usługę 3-D Secure. A gdybyśmy trafili na

Płatności mobilne najszybciej rozwijają się w segmentach: bary
i restauracje, supermarkety, transport publiczny, jedzenie typu
fast-food oraz rozrywka i wypoczynek.
Visa Checkout: nowy, prosty sposób płacenia za zakupy
w internecie
Jeszcze niedawno nie przypuszczaliśmy, że zakupy w internecie
tak szybko staną się codziennością – a dziś tak właśnie kupujemy
ubrania, buty, elektronikę, zabawki oraz żywność. Dzięki zakupom
w internecie oszczędzamy czas, a korzystając z atrakcyjnych
zniżek – również pieniądze.
Kończąc zakup w sieci, stajemy przed wyborem metody płatności.
Wielu z nas wciąż decyduje się w tym momencie na płatność
przelewem, obawiając się skomplikowanego procesu płatności
kartą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Visa
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ułatwieniem jest przy tym możliwość rejestrowania w usłudze

nieuczciwego sprzedawcę, to Visa Checkout daje nam takie same
przywileje, jak w przypadku płatności kartą – jeżeli nie otrzymamy
opłaconego towaru lub usługa nie zostanie zrealizowana, możemy
ubiegać się o zwrot pieniędzy korzystając z procedury chargeback.
Tokenizacja
Fundamentem rozwoju nowoczesnych płatności cyfrowych staje
się tokenizacja, która zapewnia możliwość bezpiecznych
i wygodnych zakupów za pomocą dowolnego urządzenia
połączonego z internetem.
Dzięki tokenizacji wrażliwe dane karty Visa są zastępowane
tokenem płatniczym, czyli specjalnym identyfikatorem w postaci
ciągu cyfr. Taki token może być przypisany do konkretnego
urządzenia lub sposobu płacenia – np. token utworzony dla
płatności zbliżeniowych nie zadziała przy płatnościach

51

w internecie. Co ważne, w przypadku utraty urządzenia, w którym
zarejestrowano „stokenizowaną” kartę, token może być łatwo
i szybko dezaktywowany przez użytkownika karty lub bank, bez
konieczności zastrzegania samej karty, a jeśli zostanie utracona
karta płatnicza, jej użytkownik wciąż może dokonywać płatności za
pomocą urządzeń wykorzystujących wersję „stokenizowaną”.
Małgorzata Ciszecka, Senior Manager, Regional Product &
Market Development (CEE), Visa
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Zakupy i płatności mobile
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Według badania „Płatności cyfrowe 2017” 17% osób niepłacących
mobilnie, nie ma zdania, czy spróbuje tej formy płatności w 2018 r.
14% odpowiada „raczej tak”, „zdecydowanie tak" odpowiada 12%
osób, zaś 36% osób „raczej nie”. 21% badanych deklaruje, że
zdecydowanie nie spróbuje tego w przyszłym roku. Czyli podobnie
jak w wynikach za online - niepłacący tak do tej pory w większości
przypadków nie są zainteresowani.
Czy rozważasz dokonać płatności mobilnie przy pomocy smartfona lub tabletu w 2018 roku? Raport Płatności cyfrowe
2017, nie płaci mobilnie, N=1549

2016

2017

46%

17%

nie mam zdania
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14%

raczej tak

15%

12%

12%

19%

36%

zdecydowanie tak

raczej nie

8%

21%

zdecydowanie nie
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Na pytanie „kiedy najczęściej kupujesz i płacisz za pomocą
urządzenia mobilnego?” respondenci odpowiadali w podobny
sposób dla wszystkich zaproponowanych kategorii. Różnice dało
się jedynie zauważyć analizując odpowiedzi kobiet vs. mężczyzn.
Mężczyźni częściej płacą w ciągu dnia oraz będąc w pracy lub w
szkole. Kobiety częściej deklarują płatności przed pójściem spać
oraz rano tuż po przebudzeniu.

Kiedy najczęściej kupujesz i płacisz za pomocą urządzenia mobilnego?, Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje
mobilnie, N=687

kobieta

mężczyzna

16%

17%

13%

13%

19%

17%

16%

bez znaczenia na porę dnia
po pracy lub zajęciach w szkole / na uniwersytecie
w czasie podróży / dojazdów do pracy, na uczelnię itp.
rano po przebudzeniu
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9%

12%

13%

13%

11%

12% 5%

9%

7%

w ciągu dnia
wieczorem przed pójściem spać
w nocy
żadne z powyższych / trudno powiedzieć
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Osoby, które spróbują płatności mobilnych, płacą w ten sposób
często oraz bardzo często. Dominują odpowiedzi 2-5 razy (34%),
więcej niż 5 razy (26%) oraz więcej 10 razy (14%).

Ile razy płaciłeś/aś za pomocą urządzenia mobilnego w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje mobilnie, N=504

2-5 razy

34%

więcej niż 5 razy

26%

więcej niż 10 razy

raz

ani razu

nie pamiętam
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14%

6%

3%

17%
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5 najpopularniejszych kategorii kupowanych mobile to: kultura książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej (23%),
bilety - np. do kina, na koncert, do teatru (22%), sprzęt
elektroniczny, w tym RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie
(21%), artykuły dziecięce, w tym zabawki (19%), wycieczki/
podróże (19%). Pokrywa się to z deklaracjami zakupowymi z
zeszłego roku. Jedynie miejsce biżuterii w top 5 zajęły wycieczki i
podróże, co wynika z dużej konkurencji na tym rynku w szeroko
pojętym onlinie.
Interpretacja tegorocznych wyników jest podobna do poprzedniego
roku. Trzy z pięciu kategorii są najpopularniejsze zarówno mobile,
jak i online. Z racji czego można śmiało stwierdzić, że nie ma
barier. Jest tzw. „one internet”.
Okazuje się także, że mobilnie kupuje się zarówno rzeczy drogie
(sprzęt elektroniczny), jak i tanie, czyli w tym wypadku bilety na
wydarzenia kulturalne.
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Jakie kategorie produktów kupujesz za pomocą urządzenia mobilnego? Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje
mobilnie, N=687
23%
21%
22%

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej
bilety – np. do kina, na koncert, do teatru
sprzęt elektroniczny, w tym
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie
artykuły dziecięce, w tym zabawki

17%

wycieczki/podróże

14%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

18%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

21%

16%

8%

15%
16%
15%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze
artykuły spożywcze
samochody i części samochodowe

13%
14%

8%

14%
12%
13%

sprzęt sportowy i akcesoria
artykuły dla kolekcjonerów

6%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

11%
11%

biżuteria
materiały budowlane i wykończeniowe

10%

5%
7%

ubezpieczenia, polisy
nieruchomości
0%
1%

2017
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19%

18%

13%

odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

inne

21%
20%
19%

4%

7%

13%
17%

8%

2016

26%
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Bo liczy się UX

i czasów mobile. Jeśli kartę do płatności zbliżeniowych można
uważać za prawdziwe odcięcie się od żywej gotówki, tak płatność

Jedną z najważniejszych obserwacji tegorocznego raportu jest

telefonem jest realnym odcięciem się od posiadania przy sobie

postępujące upowszechnianie się transakcji za pomocą urządzeń

portfela. Spróbujcie wyjść na miasto tylko ze smartfonem i w

mobilnych. Zgodnie z ogólnym trendem w internecie, który w

słuchawkach na uszach. Nic Was nie trzyma i nie ogranicza.

dzisiejszych czasach w równym stopniu konsumowany jest zarówno

Uczucie swobody, gdy wchodzisz do sklepu i płacisz smartfonem,

na desktopie, jak w mobile’u.

nie da się porównać z żadnym innym sposobem płatniczym, ani z

Polski rynek jest jednym z najbardziej zaawansowanych pod
względem nowoczesnych form płatności nie tylko w Europie, ale na
całym świecie. Obowiązujące u nas standardy płatności mobilnych

gotówką, ani z kartą.
User Experience 100%!

to: płatności mobilne oparte o jedno kliknięcie (np. Przelewy24,

Łukasz Kłosowski, wydawca serwisu o marketingu mobilnym

PayU), prepaid (np. SkyCash, PayPal, mPay, CallPay), płatności

GoMobi.pl

zbliżeniowe smartfonem Visa lub MasterCard (HCE), płatności za
pomocą kodów jednorazowych (np. BLIK, IKO, iKasa).
Drugi rok z rzędu respondenci wskazywali te same formy płatności,
co świadczy o tym, jak silną pozycję mają na naszym rynku. I
chociaż za rogiem czekają globalne standardy - w pierwszej
kolejności Apple Pay, wyczekiwany przez posiadaczy iPhone’ów,
którzy dzisiaj nie są w stanie doświadczyć kwintesencji mobile’a,
jaką jest płatność mobilna telefonem - według mojej opinii ogromnie
ciężko będzie przebić się nowym dostawcom.
Płatności zbliżeniowe telefonem to prawdziwy synonim bycia mobile
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Polubiliśmy „mobilny pieniądz”
Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie już 77% konsumentów

•

Ponad połowa Polaków (52%) korzysta ze smartfonów lub
tabletów również po to, by opłacić domowe rachunki.

używa urządzeń mobilnych do zarządzania pieniędzmi,

Na czele tych zmian stoją tzw. „millenialsi”; 85% respondentów

bankowania oraz codziennych płatności – za rachunki domowe,

w wieku od 18 do 34 lat określiło siebie jako użytkowników

parkowanie czy też wychodząc „na miasto”. Tegoroczna edycja

pieniądza mobilnego. 89% z nich uważa, że będzie korzystać

badania nt. płatności cyfrowych (Digital Payments Study),

z pieniądza mobilnego w ciągu najbliższych trzech lat, a odsetek

poświęconego zachowaniom konsumentów związanym z takimi

polskich millenialsów dokonujących operacji bankowych online

płatnościami – od transakcji zbliżeniowych po zakupy internetowe

(73%) przewyższa średnią dla wszystkich grup wiekowych (67%).

– pokazała, że:
•

•

67% Polaków sprawdza stan konta i korzysta z innych usług za

związanych z korzystaniem z technologii mobilnych. Odsetek

pośrednictwem aplikacji bankowej – to więcej niż średnia

Polaków wyrażających obawy dotyczące prywatności wynosi 54%,

europejska (62%).

mniej niż w roku ubiegłym – spadł również odsetek osób

Ponad dwie trzecie (69%) korzystało z portfela elektronicznego,
usługi umożliwiającej zapisanie danych karty w sklepie

•

Popularność płatności cyfrowych rośnie wraz ze spadkiem obaw

obawiających się bezpieczeństwa takich transakcji, z 63% w 2016 r.
do 59% obecnie.

internetowym lub z takich form płatności mobilnych, jak np.

Coraz bardziej popularne stają się metody uwierzytelniania

Android Pay (wzrost wobec 60% w 2016 r.).

biometrycznego: za bezpieczne uważa je 83% konsumentów –

Konsumenci coraz chętniej kupują za pomocą urządzeń
mobilnych zamiast komputerów stacjonarnych i laptopów –
zakupy mobilnie robi połowa Polaków (50%, nieco więcej niż
średnia europejska wynosząca 48%).
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zarówno millenialsi (84%), jak i osoby w starszym wieku (87% osób
w wieku 45-54 lata). Za najbezpieczniejsze formy uwierzytelniania
biometrycznego uważane są skanowanie odcisku palca oraz
skanowanie obrazu tęczówki oka (odpowiednio 74% i 70%).
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Visa wspiera innowacje i współpracuje z wieloma różnymi
partnerami, by umożliwić konsumentom dokonywanie
bezpiecznych płatności mobilnych – w każdym miejscu i z każdego
urządzenia.
Małgorzata Ciszecka, Senior Manager, Regional Product &
Market Development (CEE), Visa

Badanie Digital Payments Study zostało zrealizowane na zlecenie
Visa przez agencję Populus w czerwcu i lipcu 2017 r.
w 22 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach,
Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu,
Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji,
Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczebność
próby: 42 308 konsumentów, średnio ok. 2 tys. na kraj.
Pojęcie „pieniądz mobilny” odnosi się do zarządzania pieniędzmi
lub dokonywania płatności – bezpośrednio, online lub w aplikacji –
z wykorzystaniem smartfonu, tabletu lub urządzenia ubieralnego.
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Zakupy i płatności offline
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Według raportu „Płatności cyfrowe 2017” gotówka w kraju nad

płatniczą najczęściej płacą osoby o dochodach między 2-5 tys. zł

Wisłą nadal cieszy się największym powodzeniem. W trakcie

(73%) oraz 1-2 tys. zł (68%), a najrzadziej osoby, których dochód

płatności w sklepie stacjonarnym wybiera ją 79% badanych

na członka rodziny nie przekracza 1000 złotych (54%).

internautów. Ale bardzo szybko goni ją płatność za pomocą karty.
Zaledwie 11% mniej wskazań. Już 27% osób wskazuje, że w
trakcie ostatnich 6 miesięcy zdarzyło im się zapłacić w sklepie za
pomocą telefonu.
Najlepiej zmiany, jakie dokonują się w sklepach tradycyjnych,
widać na kolejnych stronach w komentarzu naszego eksperta
Grzegorza Wazowicza z Carrefour Polska.
Brak dysproporcji płciowych w kontekście płatności w sklepie
stacjonarnym, czy to gotówką, czy kartą płatniczą, czy to za
pomocą telefonu. W podziale na wiek respondentów gotówkę
najczęściej wybierają osoby we wszystkich grupach wiekowych
powyżej 35. roku życia, a najrzadziej poniżej 18. roku życia (56%).
Nastolatki także najrzadziej w sklepie płacą kartą płatniczą (56%).
Z kolei osoby powyżej 54 roku życia najrzadziej w sklepie płacą za
pomocą telefonu (12%). Miejsce zamieszkania wskazuje, że
gotówka jest najczęściej wybierana na wsiach (92%) oraz w miasta
20-50 tysięcy mieszkańców (89%). Karta płatnicza jest
preferowana wszędzie, ale płatności za pomocą telefonu nie są
popularne ani na wsi (17%), ani w miastach między 20-50 tys.
mieszkańców (13%). Osoby o najwyższych przychodach powyżej
10000 zł najrzadziej płacą gotówką w sklepie (33%). Kartą
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Płatności kartą
płatniczą niemal tak
popularne, jak
płatności gotówką w
sklepie.
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym w ciągu ostatnich
6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje stacjonarnie, N=1238

gotówka

79%

karta płatnicza

płatności za pomocą telefonu w sklepie
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68%

27%
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Mobile in retail
Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem
której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach:
hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i

usługa umożliwia skorzystanie z kart MasterCard wszystkich
banków-wydawców w Polsce, a w najbliższym czasie akceptowane
będą również inne karty płatnicze i pozostałe portfele bankowe
podłączone do usługi MasterPass.

specjalistycznych oraz sklepu internetowego. To marka

Usługa płatności mobilnych jest połączona z innowacyjną usługą

gwarantująca nowoczesne rozwiązania w zakresie handlu

„Scan&Go”, która umożliwia skanowanie produktów z użyciem

detalicznego oraz innowacyjne usługi, które - dzięki wykorzystaniu

telefonu na terenie sklepu, a następnie realizację płatności w

nowych technologii - sprawiają, że zakupy są dla klientów sieci

dedykowanej kasie. Korzystając z niej, klient nie musi

łatwe, szybkie i bezpieczne.

każdorazowo wykładać całego towaru na taśmę kasową, co w

Zdajemy sobie sprawę z rosnącej roli urządzeń mobilnych w
codziennym życiu naszych klientów. Smartfony przejmują kolejne

istotny sposób podnosi komfort robienia zakupów oraz skraca ich
czas.

obowiązki, więc naturalnie w pewnym momencie zastąpią także

Rozwiązanie „Scan&Go” jest obecnie dostępne w dwóch

karty płatnicze i portfele. Umożliwienie w Carrefour dokonywania

warszawskich sklepach Carrefour - przy ul. Światowida 18 oraz w

płatności mobilnych to krok w tym właśnie kierunku.

Galerii Północnej. Wkrótce usługa zostanie wdrożona w kolejnych

Od sierpnia 2016 roku konsekwentnie rozwijamy nową wersję
naszej aplikacji mobilnej „Mój Carrefour”, której podstawową

warszawskich sklepach, a docelowo ma być dostępna we
wszystkich placówkach sieci w Polsce.

funkcją jest program lojalnościowy. Istotną jej częścią są obecnie

W naszych sklepach akceptujemy również płatności mobilne

płatności mobilne.

realizowane za pomocą Android Pay. Sam proces płatności

Usługa ta jest aktualnie oparta na portfelu elektronicznym
MasterPass od MasterCard. Umożliwia on dodanie karty płatniczej
do tego portfela i realizację płatności w naszych sklepach na
podstawie kodu PIN ustalonego podczas rejestracji. Obecnie
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odbywa się tak samo, jak w przypadku kart zbliżeniowych.
Wszystkie transakcje wykonane za pośrednictwem Androida Pay
są chronione w procesie tokenizacji w branżowym standardzie
płatności mobilnych.
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Coraz większa część społeczeństwa korzysta z urządzeń
mobilnych w celu dokonywania transakcji, więc naturalnym krokiem
jest dla nas rozwój płatności mobilnych zarówno online, jak i offline.
Mamy bowiem świadomość, że odsetek klientów zainteresowanych
tą formą płatności będzie rósł. Dzięki rozwojowi usług z zakresu
płatności mobilnych, „Scan&Go” oraz Android Pay gwarantujemy
im szybkie, bezpieczne i wygodne zakupy.
Grzegorz Wazowicz, Dyrektor Działu Usług Finansowych i
Handlowych
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje stacjonarnie, N=1238

80%
gotówka
78%

69%
karta płatnicza
68%

29%
płatności za pomocą telefonu w sklepie
24%

kobieta
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mężczyzn
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje stacjonarnie, N=1238

56%
78%
77%

gotówka

82%
79%
73%
56%
67%
72%

karta płatnicza

66%
69%
61%
22%
27%
23%

płatności za pomocą telefonu w sklepie

33%
26%
12%

<18
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18-24

25-34

35-44

45-54

>54
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje stacjonarnie, N=1238

92%
87%
89%
gotówka

74%
67%
75%
75%
81%
71%
64%

karta płatnicza

62%
73%
69%
71%
17%
14%
13%

płatności za pomocą telefonu w sklepie

34%
30%
34%
42%

wieś
miasto 50-100 tys. mieszkańcow
miasto > 500 tys. mieszkańców
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miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
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Z jakich produktów finansowych korzystałaś/-eś przy dokonywaniu płatności w sklepie stacjonarnym w
ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje stacjonarnie, N=1238

84%
79%
80%

gotówka

59%
33%
83%
54%
68%
73%

karta płatnicza

62%
67%
66%
13%
26%
29%

płatności za pomocą telefonu w sklepie

34%
0%
24%

<1000 zł

Płatności cyfrowe 2017

1001-2000 zł

2001-5000 zł

5001-10000 zł

>10000 zł

nie chcę odpowiadać na to pytanie
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Czy zdarza Ci się kupować w sklepie stacjonarnym?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

W raporcie „Płatności cyfrowe 2017” eksperymentalnie internautom
zadaliśmy pytanie czy zdarza im się w ogóle kupować w sklepie
stacjonarnym. 60% badanych odpowiedziało twierdząco, a
pozostała grupa zaprzeczyła.
Ten bardzo wysoki odsetek osób, które deklarują, że nie robią
zakupów w sklepie, może zastanawiać i z pewnością warto
przebadać go w przyszłości.

2017

40%

60%

Bardziej precyzyjne dane idą z - również po raz pierwszy w tym
roku zadanego - pytania na temat gotówkowych płatności w sklepie
stacjonarnym. Tu 89% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a
już 11% zadeklarowało, że nie płaci gotówką w sklepie w ogóle.

nie

W równym stopniu są to kobiety, jak i mężczyźni. Pod względem

tak

Czy zdarza Ci się płacić gotówką w sklepie stacjonarnym? kupuje stacjonarnie
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje stacjonarnie, N=1238

wieku wyłamują się jedynie osoby >54 (4%). Najrzadziej w sklepie
gotówką płacą osoby z średnich miast 50-100 tys. (83%) oraz
osoby o najwyższych dochodach >10000 zł.

2017

11%

89%

nie

Płatności cyfrowe 2017

tak
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Zakupy w sklepie stacjonarnym to zarówno drobne zakupy, jak i
duże zakupy oraz spontaniczne zakupy, gdzie deklarujemy, że po
prostu mamy ochotę coś kupić - wartości około 40%. Zaledwie 1/5
ankietowanych stwierdza, że w sklepie stacjonarnym kupuje na
promocjach i wyprzedażach. Tyle samo „przy okazji”.

W jakich okolicznościach najczęściej kupujesz i płacisz w sklepie stacjonarnym?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w sklepie stacjonarnym, N=1238

jeśli czegoś pilnie potrzebuję (drobne zakupy)

44%

idę/jadę na zaplanowane, duże zakupy

43%

jeśli mam ochotę kupić coś nowego

kiedy pojawiają się promocje i wyprzedaże

przy okazji
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41%

21%

19%
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5 najpopularniejszych kategorii kupowanych offline: artykuły
spożywcze (53%), odzież (33%), kosmetyki (32%), produkty
farmaceutyczne (25%) oraz sprzęt elektroniczny (22%). Jedynymi
pokrewnymi kategoriami najczęściej kupowanymi w sklepie
stacjonarnym w 2017 roku, w porównaniu do cyfrowych kanałów,
jest odzież oraz sprzęt elektroniczny. To również kategorie, które
znalazły się w top 5 kategorii kupowanych online, ale już nie w
mobile.
Podobnie jak w zeszłym roku różnicę pomiędzy zakupami w
punktach stacjonarnych, a zakupami elektronicznymi należy
wytłumaczyć w taki sposób, że w offline najpopularniejsze są
produkty pierwszej potrzeby, czyli produkty spożywcze czy
farmaceutyczne. To wszelkiego rodzaju produkty FMCG, czyli
szybko zbywalne. To również najpopularniejsze kategorie sklepów,
jakie spotkamy w przestrzeni miejskiej. Ale także sprzęt
elektroniczny, w tym RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie,
czyli najpopularniejsza kategoria w podziale na zakupy online.
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Stacjonarnie kupujemy
FMCG.
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Jakie kategorie produktów kupujesz w sklepie stacjonarnym?
Raport Płatności cyfrowe 2017, kupuje w sklepie stacjonarnym, N=1238
53%
55%

artykuły spożywcze
odzież, w tym obuwie, akcesoria i dodatki

27%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne
produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy
sprzęt elektroniczny, w tym
RTV/ AGD lub komputery i oprogramowanie

16%

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej
artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie
artykuły dziecięce, w tym zabawki
bilety – np. do kina, na koncert, do teatru
materiały budowlane i wykończeniowe
sprzęt sportowy i akcesoria
biżuteria
bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze
artykuły dla kolekcjonerów

5%

ubezpieczenia, polisy
samochody i części samochodowe
wycieczki/podróże
nieruchomości
inne

0%
0%

2017
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7%
6%
5%

26%
25%
23%
22%

33%
32%

21%
17%
18%
19%
16%
15%
16%
16%
15%
13%
15%
14%
14%
15%
13%
16%
11%
11%
9%
10%
10%
9%

2016

Zakupy i płatności wirtualnymi
walutami

75

Spośród wszystkich respondentów objętych badaniem 11% zdarza

Jakie produkty kupujemy za pomocą e-walut?

się płacić wirtualnymi walutami (bitcoin, litecoin, ether, etc). Z
danych wynika, że najbardziej e-waluty przyjęły się wśród ludzi w

Po około 19% osób za pomocą krypowalut kupuje materiały

wieku 35-44 lata - niemal co piątej osobie z tej grupy zdarza się

budowlane i wykończeniowe. Tyle samo uprawia hazard w

nimi płacić (19%). Wśród młodzieży w wieku poniżej 18 lat e-

internecie - co głównie kojarzy się z tą formą pieniądza - oraz

walutami płaci 12%. Najmniej płacących jest w najstarszej grupie

nabywa artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły

ludzi mających powyżej 54 lata (8%).

wnętrzarskie, a także dokonuje zakupu samochodów i części

Kryptowalutami wolą płacić mężczyźni (12%), niż kobiety (10%).

samochodowych. 18% kupuje sprzęt elektroniczny, w tym RTV/

Pod względem miejsca zamieszkania górują średniej wielkości

AGD lub komputery i oprogramowanie. 15% płaci e-walutami za

miasta liczące 50-100 tysięcy osób - 17% liczby ich mieszkańców

artykuły dla kolekcjonerów oraz bilety komunikacji miejskiej,

zdarza się płacić wirtualnymi walutami. W większych miastach

kolejowe, autobusowe, lotnicze. Najmniej nabywa artykuły

(200-500 tysięcy) płaci 13%, w małych (20-50 tysięcy) oraz

spożywcze (8%) i biżuterię (5%).

największych (ponad 500 tysięcy) używanie kryptowalut deklaruje
co dziesiąty mieszkaniec. W miasteczkach do 20 tysięcy (8%) oraz
rejonach wiejskich (4%) e-waluty są najmniej popularne.
Zaledwie 4% tych, którzy nie używają kryptowalut, rozważa
dokonać transakcji za ich pomocą w 2018 roku.
W ciągu ostatnich 6 miesięcy 31% osób używających wirtualnych
walut zapłaciło nimi więcej niż 5 razy. 57% zapłaciło przynajmniej 2
razy. W grupie płacących najczęściej (więcej niż 10 razy) znajduje
się 23% kobiet oraz zaledwie 11% mężczyzn. Ani razu nie użyło
wirtualnej waluty zaledwie 8% badanych (7% kobiet i 9%
mężczyzn).
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11% osób w Polsce
płaci wirtualnymi
walutami. Najcześciej
używane są do
hazardu oraz do kupna
materiałów
budowlanych.

76

Czy zdarza Ci się płacić wirtualnymi walutami (m.in. bitcoin, litecoin, ether)? Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy
badani, N=2053

nie

tak

89%

11%

nie

tak

Czy zdarza Ci się płacić wirtualnymi walutami (m.in. bitcoin, litecoin, ether)? Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy
badani, N=2053

kobieta

90%

88%

mężczyzna

nie
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tak

10%

12%
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Czy zdarza Ci się płacić wirtualnymi walutami (m.in. bitcoin, litecoin, ether)? Raport Płatności cyfrowe 2017,
wszyscy badani, N=2053

88%
91%
92%
nie
81%
91%
92%
12%
9%
8%
tak
19%
9%
8%

<18
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18-24

25-34

35-44

45-54

>54
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Czy zdarza Ci się płacić wirtualnymi walutami (m.in. bitcoin, litecoin, ether)? Raport Płatności cyfrowe 2017,
wszyscy badani, N=2053

96%
92%
90%
nie

83%
91%
87%
90%
4%
8%
10%
17%

tak
9%
13%
10%

wieś
miasto 100-200 tys. mieszkańców

Płatności cyfrowe 2017

miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto > 500 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańcow
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Jakie kategorie produktów kupujesz wirtualnymi walutami (m.in. bitcoin, litecoin, ether)?, Raport Płatności
cyfrowe 2017, kupuje za pomocą wirtualnych walut, N=232

materiały budowlane i wykończeniowe

19%

hazard w internecie

19%

artykuły wyposażenia domu, w tym meble i artykuły wnętrzarskie

19%

samochody i części samochodowe

19%

sprzęt elektroniczny, w tym RTV/ AGD
lub komputery i oprogramowanie

18%

artykuły dla kolekcjonerów

15%

bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze

15%

bilety – np. do kina, na koncert, do teatru

14%

sprzęt sportowy i akcesoria

14%

ubezpieczenia, polisy

14%

artykuły dziecięce, w tym zabawki

13%

kultura - książki, płyty, filmy, czy to w formie fizycznej czy cyfrowej

12%

nieruchomości

12%

kosmetyki, w tym artykuły higieniczne

11%

produkty farmaceutyczne, w tym leki, suplementy

10%

wycieczki/podróże

10%
8%

artykuły spożywcze
biżuteria
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5%
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11% osób płaciło bitcoinem

Polscy internauci tzw. bitcoinów używają między innymi uprawiając

W raporcie „Płatności cyfrowe 2017" pierwszy raz zadaliśmy

pokazują, jakiego rodzaju dobra można za nie kupić.

Polakom pytanie, czy korzystają z wirtualnych walut. Obrót nimi w
naszym kraju nie narusza prawa, ale ich posiadacze ponoszą
ryzyko: kradzieży, braku gwarancji Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, braku powszechnej akceptowalności. Posiadacze
wirtualnych walut narażają się ponadto na oszustwo oraz na
niekontrolowaną zmienną cenę ich wartości.
Z badania wynika, że wirtualne waluty są obecnie mało popularne
w Polsce. Zaledwie 11% internautów zdarzyło się dokonać
transakcji za ich pomocą. Według deklaracji użytkowników sieci nie
zanosi się na duże zmiany tego stanu.
Za e-walutami może przemawiać jednak stosunkowo wysoki
odsetek użytkowników wśród nastolatków (12%) oraz niemal co
piąta osoba w grupie 35-44 lata, a więc wśród ludzi obeznanych z
nowoczesnymi technologami i wśród smart shoppersów. Dzięki
tym wskaźnikom upowszechnienie się e-walut może nabrać
rozpędu. Walutom takim jak bitcon, ether czy dascoin (nowy na
rynku i jak wynika z informacji oparty na najszybszej technologii)
sprzyjać też może fakt, że osoby już wykorzystujące kryptowaluty
robią to często i regularnie.
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hazard w internecie, a najpopularniejsze kategorie zakupowe

Opinia Polaków na temat
płatności przyszłości
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Jak trendy obserwowane na rynku płatności bezgotówkowych

Szeroko pojęte płatności cyfrowe ewoluują tak szybko, jak

będą wpływać na proporcje pomiędzy wykorzystaniem płatności

postępuje cyfryzacja. Oddaje to stwierdzenie, jakie słychać coraz

bezgotówkowych i gotówkowych? W raporcie „Płatności cyfrowe

częściej: disruptive innovation / disruptive technology / disruptive

2017” piszemy o tym kompleksowo. Dla przypomnienia warto

economy. Czyli w dosłownym tłumaczeniu innowacja destrukcyjna.

wymienić czynniki zmierzające w kierunku społeczeństwa

Jest to typ innowacyjności, którego impakt na rynek jest tak duży,

bezgotówkowego:

że niszczy to, co było do tej pory i buduje coś zupełnie nowego.

•

•

Dążenia banków centralnych do ograniczenia lub

Dlatego w raporcie „Płatności cyfrowe 2017” postanowiliśmy także

wyeliminowania gotówki.

zmierzyć się z tematem nowoczesnych form płatności, a nawet

Rozwój infrastruktury do płatności zbliżeniowych - według

futurystycznych i zapytać naszych rodaków, jaki mają do tego

danych Visa do końca 2017 r. takie płatności będą akceptować

stosunek.

wszyscy detaliści w Polsce, a do końca 2019 r. w całej Europie.
•

Ogromny rozwój płatności mobilnych.

Już dziś na rynku mamy prototypy wdrożeń płatności typu

•

Globalne standardy płatności mobilnych: Android Pay, Apple

Augmented Reality czy płatności za pomocą humanoidalnych

Pay, Samsung Pay, LG Pay.

robotów. Nasze pytanie brzmiało: co sądzisz na temat płatności

•

Lokalne standardy płatności mobilnych: BLIK, PeoPay.

przyszłości (np. za pomocą wirtualnej rzeczywistości, za pomocą

•

A także wprowadzanie w e-commerce alternatywnych do

linii papilarnych; za pomocą implantów NFC; neuropłatności)?

gotówki form płatności, jak: Pay-By-Link, płatności na jedno

Zważywszy na to, że większość ankietowanych pewnie pierwszy

kliknięcie tzw. OneClick, płatności ratalne, płatność z

raz słyszała, że coś takiego istnieje, aż 1/5 zadeklarowała, że jest

odroczonym terminem, płatność kartą przy odbiorze osobistym u

przychylna innowacjom płatniczym. 44% ankietowanych jest

kuriera.

przeciw, ale aż 36% nie ma zdania na ten temat, co potencjalnie
może świadczyć o tym, że jest otwarta na nowoczesne formy

To nie jest pieśń przyszłości. To się dzieje teraz. Płacę po prostu
tak, jak chcę.
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płatności cyfrowych.
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Co sądzisz na temat płatności przyszłości (np. za pomocą wirtualnej rzeczywistości, za pomocą linii papilarnych; za
pomocą implantów NFC; neuropłatności)?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

jestem przeciw

jestem za

44%

21%

nie mam zdania na ten temat

36%

jestem przeciw
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jestem za

nie mam zdania na ten temat

Opinia Polaków na temat
wycofania gotówki

85

Zadając w zeszłym roku po raz pierwszy publicznie Polakom pytanie
na temat wycofania gotówki z obiegu, chcieliśmy sprawdzić, czy
nasze społeczeństwo gotowe jest na zmiany, jakie zachodzą w
sferze finansów. Okazało się, że nie jest. Ale coraz więcej osób i
coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy gotówka jest mi potrzebna i
czy przestanie istnieć. Trendy oraz dążenie banków centralnych do
Co sądzisz na temat wycofania gotówki z obiegu w Polsce?
Raport Płatności cyfrowe 2017, wszyscy badani, N=2053

ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania gotówki z obiegu
świadczą o tym, że prędzej czy później stanie się to nieuniknione.
Tak zwane cashless society, czyli społeczeństwo bezgotówkowe
cechuje się znacznie większą szybkością działania, jest bardziej

2017

49%

8%

43%

wygodne i przede wszystkim tańsze. Gwarantuje większą
przejrzystość w sferze zarówno prywatnej, jak i publicznej, a także
ogranicza szarą strefę i korupcję. Najlepszym przykładem jest
Narodowy Bank Danii, który w ubiegłym roku zaprzestał drukowania

64%

2016

8%

banknotów. Drugim bardzo wyrazistym przykładem jest Szwajcaria,
gdzie udział gotówki w obiegu wyniósł w 2016 r. między 4-5%.
Zadając podobne pytanie w tym roku chcieliśmy ustalić, czy
świadomość w tym zakresie zmienia się. I rzeczywiście uległa
zmianie. W 2017 r. odsetek przeciwników wycofania gotówki z
obiegu w Polsce spadł z 64% do 49%. Co ciekawe na tym samym
poziomie pozostał odsetek zwolenników (8%). Zwiększyła się jednak
grupa osób posiadających neutralne stanowisko do tego tematu zmiana z 28%, do 43%.
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jestem przeciw

jestem za

nie mam zdania na ten temat

28%

86

Podobnie jak w poprzednim roku na czoło wysuwają się dwa
argumenty - brak gotowości naszego kraju na wycofanie gotówki z
obiegu oraz alienacja osób starszych. W 2017 roku wyraźnie
wzrósł odsetek osób, które gotówkę uważają za narzędzie

Który argument najbardziej
do Ciebie przemawia? Raport Płatności cyfrowe 2017,
wszyscy badani, N=2053

finansowania przestępstw i unikania podatków. Zmiana z 8% do
13%.

Jestem przeciwko wycofaniu gotówki,
ponieważ Polska nie jest na to gotowa.

32%

Jestem przeciwko wycofaniu gotówki, ponieważ doprowadzi
to do wyalienowania osób w podeszłym wieku,
które nie wiedzą jak płacić bezgotówkowo.

32%

Jestem za wycofaniem gotówki, ponieważ uważam, że gotówka
służy do finansowania przestępstw i unikania podatków.

Jestem za wycofaniem gotówki, ponieważ już teraz częściej
płacę bezgotówkowo i uważam, że gotówka nie jest już potrzebna.

Jestem za wycofaniem gotówki w Polsce,
bo to oznacza nowoczesne państwo bezgotówkowe.
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13%

12%

11%

Członkowie Izby Gospodarki
Elektronicznej
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3 SERVICES FACTORY S.A.
Adam Misa
Adelaida Grygieńć S.J.
Adtank Sp. z o.o.
ADVICERO TAX Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa Art. Group Sp. z o.o.
ALE GROSZ Sp. z o.o.
Audio Marketing Sp. z o.o.
Awin Sp. z o.o.
SAP Polska Sp. z o.o.
AJ Produkty Sp. z o.o.
Autenti Sp. z o.o.
BDSKLEP.PL Sp. z o.o.
Beyond.pl Sp. z o.o.
Bluerank Sp. z o.o.
Bold Brand Commerce Sp. z o.o.
Ceneo.pl
Cloudpack Sp. z o.o.
Colderro Ewa Zimna
ComVision Sp. z o.o.
Conrad Electronic Sp. z o.o.
ConTrust Communication
Renata Syperek-Komar
Creativestyle Polska Sp. z o.o.
Currency One S.A.
DAZUMI Sp. z o.o.
CRIF Services Sp. z o.o.
DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o.
DialCom24 Sp. z o.o.
Decathlon
Dodrukarki.pl Sp. z o.o.
Dotpay S.A.
Duet Development Sp. z o.o.
ECOMMADVICE Advive Sonisława Piskorska
EIA Polska Sp. z o.o.
Eklektika Sp. z o.o.
Ekskluzywna.pl Michał Sampolski
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Empik S.A
e-muzyka S.A. - członek z Grupy Empik
EPAKA.PL Sp. z o.o.
E-POINT S.A.
Estoremedia Sp. z o.o.
Euro-Net Sp. z o.o.
Evigo.com Sp. z o.o. S.K.
Evolution P. BIALIC I M. PADJAS S.J.
F.P.U.H. Sedia Janiczek Zbigniew
Fashion House Services Sp. z o.o.
Fast White Cat S.A.
FIEGE Sp. z o.o.
Fiero Group Sp. z o.o. S.K. marka Q-Solutions Studio
Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski
First Data Polska S. A.
FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o.
Fly.pl
FreshMail Sp. z o.o.
Friends Media
Frosmo Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej
Gandalf Sp. z o.o. - członek z grupy Empik
GETRESPONSE Sp. z o.o.
GoMobi.pl
GRAVITEC POLSKA Sp. z o.o.
Grupa Allegro Sp. z o.o.

Grupa OLX Sp. z o.o.
Furgonetka Sp. z o.o.
Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK SPINACZ.pl
GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.
Gry-online.pl - członek z Grupy Empik
Honki Sp. z o.o.
Hostersi Sp. z o.o.
IDEA Eryka Jasińska
Ideacto Sp. z o.o.
Info Technologies Sp. z o.o.
INIS Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.
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InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
JARSA Sp. z o.o.
Jerzy Gadowicz
Joanna Stopyra
KKVLAB Jacek Popko
Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe
Krajowy Integrator Płatności S.A.
Kwanko Sp. z o.o.
LIZARD MEDIA S.J. P. Biliński M. Wieczorek
Loando S.C. Suwik, Zastrzeżyński
Lokalne Ogniwo Sp. z o.o.
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ
Łukasz Sypek REDHAND
Marcin Sobkowicz
MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski
Meblobranie.pl Sp. z o.o.
Medien Service S. Cieśliński
MG Concept Sp. z o.o.
Michał Meller Dotmarketing
Microbe Sp. z o.o.
MELISSA Sp. z o.o.
Merlin
MK Undercover Cyprian Graczyk
Mobile Institute
MrTarget Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.
MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno
Nexus Jarosław Gaładyk
NoNoobs.pl S.A.
Optimise Media Poland Sp. z o.o.
ORBA Sp. z o.o.
Orbis Software Polska
Oro Poland Sp. z o.o.
PayU S.A.
PESTKA Agnieszka Smoczyńska
POL-POŻ S. J.
Polska Platforma Kredytowa S.A.
PostNord Fulfilment Sp. z o.o.
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Profeina Magdalena Górak
Project Sharing Sp. z o.o.
Legal Networks Sp. z o.o. dawniej Pronike
Ravelo Sp. z o.o.
Revenue Group Sp. z o.o.
Rzetelna Grupa Sp. z o.o.
SARE S.A.
Al.to Sp. z o.o.
SaveCart Sp. z o.o.
S-NET Sp. z o.o.
Sephora Polska Sp. z o.o.
Simens Finance Sp. z o.o.
Skorupscy Group
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta
Splio Polska Sp. z o.o.
Spozycjonowani.pl Robert Duda
Starcom Sp. z o.o.
Square Data S.A.
STARTEND Marcin Szreter
STS elektro Sp. z o.o.
TeleTarget Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.
thinkHUB
TIM Spółka Akcyjna
Tosend Sp. z o.o.
TOYS "R" US Poland Sp. z o.o.
Trade Doubler Sp. z o.o.
Trade Tracker Poland Sp. z o.o
TUPOLSKA Sp. z o.o.
UBER
UCANDO Sp. z o.o.
Upland Digital Sp. z o.o.
Value Media Sp. z o.o.
Vecto Sp. z o.o.
Ve Interactive Poland Sp. z o.o.
Virtua Sp. z o.o.
Virtualo Sp. z o.o. - członek z Grupy Empik
VISCIOLAFASHION
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VROINVEST.com Oliver Wrona
Way2Send Sp. z o.o.
Wearco Sp. z o.o.
WONGA.PL Sp. z o.o.
Vindicat
X-PRESS Couriers Sp. z o.o.
Yintaro Sp. z o.o.
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Partnerzy Izby Gospodarki
Elektronicznej
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Marek Wiński Kancelaria Radcy Prawnego (stare:Hasik, Wiński i
Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska)
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K.
Criteo GmbH
Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni
Trusted Shops GmbH
Zalando SE
Porębski i WspólnicyS.K.
Zouner Legal S.K.
Akademia Leona Koźmińskiego
Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik
DLA Piper Wiater
Emarsys eMarketing AGA
Sosyo Plus Bilg. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.S.
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy
Podatkowego Sp. P.
Ambasada Izraela Departament Handlowy
GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj StrzelecGwóźdź
Fundacja GS1 Polska
Exponea s.r.o.
SPOOK AB
Przesyłkownia Sp. z o.o.
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Dziękujemy za zainteresowanie!

Izba Gospodarki Elektronicznej
ul. Pańska 96 lok. 83
00-837 Warszawa
Oddział: Śląsk
Izba Gospodarki Elektronicznej
ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik
www.eizba.pl

