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Wprowadzenie 
W  ostatnich   latach  Narodowy  Bank  Polski  w   ramach  prac  nad   rozwojem  obrotu   bezgotówkowego   coraz  
bardziej  intensywnie  analizuje  różne  czynniki,  które  mogą  mieć  wpływ  na  stosunkowo  niski  stopień  uban-
kowienia  i  wykorzystania  płatności  bezgotówkowych  w  Polsce.  Jako  jeden  z  czynników,  który  może  mieć  
znaczenie  dla  wyjaśnienia  braku  posiadania  rachunku  bankowego,  wskazuje  się  nieraz  stosunkowo  słabo  
rozwiniętą  w  Polsce  infrastrukturę  bankomatów,  tj.  głównych  – obok  kas  oddziałów  banków  – punktów,  w  
których  posiadacz  rachunku  bankowego  może  wypłacić  gotówkę  ze  swojego  rachunku.  Pomimo  rosnącej  
co roku liczby bankomatów  w  Polsce  (na  koniec  grudnia  2013  r. było  ich  18.905),  ich  średnia  liczba  przypa-
dająca   na   jeden  milion  mieszkańców   sytuowała  w   2012   r. Polskę (ze  wskaźnikiem   na   poziomie   458) na 
miejscu 19. w rankingu 27 krajów  UE.1 Równocześnie   od  kilku   lat   rozwija   się  w  Polsce   i   innych  krajach  
alternatywny  wobec  bankomatów  i  kas  oddziałów  banków  sposób  dostępu  do  środków  na  rachunku,  który  
znacząco  zwiększa  liczbę  takich  punktów,  tj.  usługa  cash back,  polegającą  na  wypłacie  gotówki  dokonywa-
nej w kasie punktu handlowo-usługowego  przy  okazji  bezgotówkowej  transakcji  zakupu  z użyciem  karty  
płatniczej   (zwana  dalej  usługą   cash back).  Dalszy  bardziej  dynamiczny  rozwój  powyższej  usługi  w  Polsce  
mógłby  mieć  zatem  pozytywny  wpływ  na  wzrost  sieci  dostępu  do  gotówki,  a  tym  samym  na  ograniczenie  
jednej ze wskazanych barier rozwoju obrotu  bezgotówkowego  w  Polsce.   

W   związku   z   powyższym   Departament   Systemu   Płatniczego NBP,   wypełniając   jedno z podstawowych 
zadań  Narodowego Banku Polskiego, jakimi jest organizowanie  rozliczeń  pieniężnych  i  kształtowanie  wa-
runków  niezbędnych  dla  rozwoju  systemu bankowego (art. 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim – Dz.  U.  z  2005   r.  Nr  1  poz.  2  z  późn.  zm.)  oraz   realizując   jeden  z  
ważniejszych  celów  w  tym  zakresie,  tj.  rozwój  obrotu  bezgotówkowego, przygotował niniejszy raport za-
wierający  najważniejsze  dane,  informacje  i  opinie  o  funkcjonowaniu  usługi  cash back w Polsce. 

W  celu  przygotowania   tego   raportu,  w   szczególności   dla  przygotowania  diagnozy   stanu   rozwoju  usługi  
cash back,  niezbędne  było  pozyskanie  przez  NBP  danych  znajdujących  się  w  posiadaniu  czterech  różnych  
grup  podmiotów  zaangażowanych  bezpośrednio  w  funkcjonowanie  usługi  cash back na rynku polskim, tj. 
banków,  będących  wydawcami  kart  płatniczych  (w  szczególności  dotyczących  dostępności  usługi  cash back 
dla  klientów  posiadających  karty  płatnicze  wydane  przez  te  banki), agentów  rozliczeniowych,  akceptantów  
kart   płatniczych   i organizacji   kartowych   działających   na   terenie   naszego   kraju,   jak   również   opinii   tych  
podmiotów  na  temat  możliwości  rozwoju  tej  usługi. W  tym  celu,  Departament  Systemu  Płatniczego  NBP  
przeprowadził  cztery  badania ankietowe skierowane do tych grup. W niniejszym materiale przedstawiono 
wyniki  ww.  badań  ankietowych.  Dodatkowym  źródłem   informacji   o   funkcjonowaniu  usługi   cash back na 
rynku polskim  były  wyniki  badania  konsumentów,  przeprowadzonego  w  kwietniu  2013  r.  na  zlecenie  NBP  
przez  firmę  TNS.  Badanie  ankietowe  Omnibus  dotyczące  tematyki  „Polak  i  płatności  bezgotówkowe  – na-
sze  zachowania  i  obawy”  zostało przeprowadzane na reprezentatywnej,  ogólnopolskiej  próbie  1000  osób  w  
wieku  15  i  więcej  lat.  Celem  badania  była  diagnoza  wybranych  postaw  i  zachowań  Polaków  związanych  z  
pieniędzmi.  W  szczególności, przedmiotem  badania  były  sprawy  związane  z  posiadaniem  i  korzystaniem  z  

                                                                                                                                                                                                                                
1 „Porównanie  wybranych  elementów  polskiego  systemu  płatniczego  z  systemami  innych  krajów  Unii  Europejskiej  za  2012  r.”,  
NBP,  grudzień  2013  r. 
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konta osobistego/rachunku   oszczędnościowo-rozliczeniowego, rozliczeniami   gotówkowymi   i   bezgotów-
kowymi,  zachowaniami  i  postawami  dotyczącymi  kart  płatniczych,  jak  również  bankomatów i  usługi  cash 

back.  Wyniki  badania  zostały  zaprezentowane  między innymi na konferencji  „Dostępne  Finanse”  zorgani-
zowanej   przez  Narodowy   Bank   Polski   w   czerwcu   2013   r.  W   ten   sposób  NBP   uzyskał   dane   i   opinie   od  
wszystkich  najważniejszych  pięciu  stron  zaangażowanych  w  usługę  cash back:  konsumentów,  akceptantów,  
agentów  rozliczeniowych,  wydawców  kart  płatniczych  i  organizacji  kartowych. 

Niniejszy  raport  składa  się  z  pięciu  głównych  rozdziałów: 

1) w rozdziale  pierwszym  przedstawiono  tło  funkcjonowania  usługi  cash back w Polsce, tj. charaktery-
stykę  polskiego  rynku  płatności,  w  szczególności  kwestie  dostępu  posiadaczy  rachunków  banko-
wych do zgromadzonych  na  nich  środków  pieniężnych  oraz  instrumentów  wykorzystywanych  w  
tym celu, 

2) rozdział  drugi  definiuje  usługę  cash back i opisuje jej funkcjonowanie na rynku polskim, 
3) w rozdziale trzecim  wskazano  przykłady  zastosowania  usługi  cash back w innych krajach, 
4) rozdział  czwarty  przedstawia  wybrane  wyniki  przeprowadzonych  w  2013  roku  badań  wśród  naj-

ważniejszych  interesariuszy  usługi  cash back, 
5) w rozdziale  piątym  zaprezentowano  perspektywy  rozwoju  usługi  cash back w Polsce. 

 

Raport  kończy  się  wnioskami,  w  których  przedstawiono  perspektywy   rozwoju  usługi   cash back na rynku 
polskim oraz zaproponowano  działania,  jakie  sprzyjałyby  rozwojowi  usługi  cash back na rynku polskim. 
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1. Charakterystyka  polskiego  rynku  płatności   

1.1 Płatności  gotówkowe  i  bezgotówkowe 

Przedmiotem  zarówno  obrotu  gotówkowego,  jak  i  bezgotówkowego  jest  dokonywanie  płatności.  Płatności,  
zwane   również   rozliczeniami  pieniężnymi,   oznaczają   transfer  wartości   pomiędzy   stronami  płatności   i   są  
zwolnieniem ze zobowiązania dłużnika  (płatnika) wobec  drugiej  strony  płatności wierzyciela (beneficjen-
ta). Obrót   gotówkowy   i   bezgotówkowy   są   uzupełniającymi   się   elementami   systemu   płatniczego,   który  
definiuje   się   jako   grupę   instrumentów,   zestaw   procedur   bankowych   oraz   systemów  międzybankowego 
transferu  funduszy,  które  są  wykorzystywane  dla  zapewnienia  obiegu  pieniądza  na  danym  obszarze  geo-
graficznym,   którym  zazwyczaj   jest   jeden  kraj.   Będące   częściami   krajowego   systemu  płatniczego   systemy  
płatności   (najczęściej   systemy  międzybankowego transferu  funduszy)  realizują  zwykle  zarówno  płatności  
bezgotówkowe,  jak  i  gotówkowe  (w  postaci  np.  wpłaty  gotówki  na  rachunek  bankowy  odbiorcy). 

Płatności  mogą  być  realizowane  na  różnych  etapach  cyklu  rozliczeniowego  w  formie: 

- gotówkowej, 

- bezgotówkowej.  

Płatności  gotówką  są  najczęściej  związane  z  transakcjami  bezpośrednimi  o  niskiej  wartości  pomiędzy  oso-
bami  fizycznymi  lub  między  osobą  fizyczną  a  podmiotem  gospodarczym.  Klasyczna  płatność  gotówkowa  
jest  natychmiastowym  i  finalnym  transferem  wartości, ponieważ  instrumenty  gotówkowe  (banknoty  i  mo-
nety)  są  z  jednej  strony  instrumentem  płatniczym,  ale  z  drugiej  strony  są  wprost  pieniądzem,  podczas  gdy  
bezgotówkowe  instrumenty  płatnicze  są  tylko  instrumentem  płatniczym  pozwalającym  na  dostęp  do  pie-
niądza  ulokowanego  na  rachunkach  bankowych/płatniczych.  Ponadto,  gotówka  otrzymana  jako  realizacja  
płatności  może  być  natychmiast  użyta  do  wykonania  kolejnych  płatności.   

Aktualnie   dostępnych   jest   wiele   instrumentów   i   usług   płatniczych   związanych   z   obrotem   bezgotówko-
wym.  Usługi  płatnicze  świadczone  przez  instytucje  finansowe  obejmują  udostępnienie  rachunków  banko-
wych  i  związanych  z  nimi  instrumentów  płatniczych,  przyjmowanie  płatności,  rozliczanie  transakcji  doko-
nywanych  różnymi   instrumentami  płatniczymi  oraz  rozrachunek  zobowiązań  wynikających  z  ww.  trans-
akcji   w   obrocie  międzybankowym.   Usługi   płatnicze   świadczą   również   inne   podmioty  w   zakresie   infra-
struktury  dostępności,  pobierania  opłat,  rozliczeń  i  rozrachunków  płatności  detalicznych.   

Rynek  produktów  bankowych  w Polsce,  choć  rozwija  się  dynamicznie,  jest  ciągle  dużo  słabszy  niż  w  więk-
szości  krajów  UE. 

1.2  Rachunek  bankowy  i  ubankowienie  Polaków 

Według   stanu  na  grudzień  2013 r. banki  komercyjne  prowadziły   38,5 mln   rachunków  bieżących  osób   fi-
zycznych,   rolników   i   przedsiębiorców   indywidualnych   (bez   rachunków  przedsiębiorstw  oraz   książeczek  
oszczędnościowych). W porównianiu  do  stanu  na  koniec  grudnia  2012  r.  (38,2  mln)  wzrosła  o  0,3  mln,  tj.  o  
0,8% Wzrost   liczby   rachunków  bankowych  należy  uznać  za  bardzo  pozytywne  zjawisko. Oznacza   to,   że  
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statystycznie na jedno gospodarstwo domowe przypada 2,8 rachunku bankowego2.   Liczbę   rachunków  
bankowych w latach 2005-2013 przedstawia Tabela nr 1.  

Tabela nr 1. Liczba rachunków  bankowych  w  latach  2005-2013 

 

Rachunki bankowe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba  rachunków  w  mln  szt. 22,0 23,9 26,8 31,8 32,7 35,1 37,5 38,2 38,5 

Źródło:  Dane  NBP 

Wskaźnikiem  umożliwiającym  porównanie   z   innymi  krajami  w   tym  zakresie   jest   liczba   rachunków  ban-
kowych  przypadających  na  1 mieszkańca.  W  Polsce  w  2012  r.3 wskaźnik  ten  wynosił  1,52  rachunku  na  jed-
nego  mieszkańca,   podczas   gdy   dla   krajów  EU   średnio  wskaźnik   ten  wynosił   1,54. Powyzsze   oznacza,że  
wskaźnik  ten  w  Polsce  po  wielu  latach  różnic  osiągnął  niemal poziom sredni dla UE.  

Wykres nr 1. Liczba  rachunków  bankowych  na  jednego  mieszkańca  w  latach  2001-2012 

 
  
Żródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  Statistical  Data  Warehouse,  http;//sdw.europa.eu 

Pod  względem  liczby  rachunków bankowych  w  2012  r.  Polska  znalazła  się  na  13. miejscu  wśród  21  krajów  
Unii Europejskiej. Największą  liczbę  rachunków  bankowych  w  przeliczeniu  na  mieszkańca  odnotowano  w  
Rumunii  (3,37),  kolejne  miejsca  zajęły  Finlandia(3,2) oraz Cypr (2,9).  Wskażniki  niższe  niż  w  Polsce  odno-
towano w Czechach (1,4), Holandii (1,36) czy Francji (1,2). Należy  pamiętać, iż duża  liczba  rachunków  nie  

                                                                                                                                                                                                                                
2 Obliczenia  własne  na  podstawie  danych  z  NBP-DSP w zakresie liczby rachunków  bankowych  z  grudnia  2013  r.  i  Głównego 
Urzędu  Statystycznego  w  zakresie  liczby  gospodarstw  domowych,  która  wynosiła  w  marcu  2011  r.    13  572  tys.  (wyniki spisu 
ludności  i  mieszkań  w  2011  r.). 

3 Rok  2012  to  rok,  za  który  są  dostępne  dane  dotyczące  innych  krajów  UE,  zbierane  przez  Europejski  Bank Centralny. 
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oznacza automatycznie  wysokiej  aktywności  posiadaczy  tych  rachunków, a jedynie potencjalny zasięg  dla  
oferowanych  usług  bankowych.4 

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  w  wielu  przypadkach  jedna  osoba  posiada  kilka  rachunków  bankowych,  wskaź-‐‑
niki liczby  rachunków  bankowych  ogółem  lub  na   jednego  mieszkańca nie  odzwierciedlają   jednak  właści-
wego  dostępu  społeczeństwa  do  rachunków  bankowych. 

Wskaźnikiem,   który   jest   bardzo   istotny   dla   oceny   funkcjonowania   danego   rynku   pod   względem   po-
wszechności  usług  bankowych, jest wskaźnik  ubankowienia, Wskaźnik  ten  reprezentuje  odsetek  osób  po-
siadających  rachunek  bankowy.  Rachunek bankowy jest produktem bazowym dla  wszystkich  pozostałych  
usług  bankowych,  ponieważ  jest  on  zazwyczaj punktem  wyjścia  do  korzystania  przez  klientów  banków  z 
innych  usług  bankowych,  tj.:  polecenia  przelewu,  zlecenia  stałego  i  na  zmienną  kwotę,  polecenia  zapłaty,  
kart  płatniczych  czy   też  kredytów. Wskaźnik  ubankowienia  w  Polsce  był   szacowany  na  75-80% na prze-
strzeni ostatnich lat. 

W badaniu „Zwyczaje   płatnicze  Polaków”, przeprowadzonym przez NBP, jednym  z   celów  było  określenie,  
jaki  odsetek  dorosłych  Polaków  posiada  konto  bankowe.  Badanie to zostało  przeprowadzone w  paździer-
niku i listopadzie 2011 r. oraz styczniu 2012 r. i składało  się  z  dwóch  badań  na  tej  samej  1000-osobowej gru-
pie  respondentów.  Pierwsza  część  to  wywiady  osobiste  wspomagane  komputerowo  - CAPI.  Druga  część  to  
szczegółowe  papierowe  dzienniczki  płatności  wypełniane  każdego  dnia  w  ciągu  trzech  kolejnych  dni  przez  
respondentów. 

Wykres nr 2. Posiadanie  konta  osobistego/ROR  przez  Polaków  w  banku  lub  SKOK 

 

 
Źródło:  T.  Koźliński,  Zwyczaje  płatnicze  Polaków, Narodowy Bank Polski, 2013 

W badaniu tym  określono  odsetek Polaków  powyżej  18  roku  życia  posiadających  własny  lub  wspólny  ra-
chunek  oszczędnościowo-kredytowy w banku lub w SKOK na 77% (w podobnym badaniu przeprowadzo-

                                                                                                                                                                                                                                
4 Dane  na  temat  porównania  Polski  z  innymi  krajami  Unii  Europejskiej  zostały  przedstawione  w  „Porównanie  wybranych  
elementów  polskiego  systemu  płatniczego  z  systemami  innych  krajów  Unii  Europejskiej  za  2012  r.”,  NBP,  grudzień  2013  r. 

77% 

23% 
Posiada konto osobiste/ROR
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osobistego/ROR
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nym  w  2009  r.  wskaźnik  ten  również  wyniósł  77%)5. Badanie to wykazało,  że  najwyższy  odsetek  posiada-
czy  tego  podstawowego  produktu  bankowego  występuje  wśród  osób  w  wieku  35-44  lata  (96%),  z  wyższym  
wykształceniem   (99%),   o   miesięcznym   dochodzie   w   gospodarstwie   domowym   powyżej   2.400   zł   (92%).  
Zdecydowana  większość  posiadaczy kont osobistych (90%) posiada tylko jedno konto. Wśród  osób  posia-
dających  konto  osobiste  w  banku  lub  SKOK  90%  ma  jeden  rachunek,  8%,  dwa  a  2%  trzy  lub  więcej.  

Chcąc  uzyskać  obiektywny  obraz  sytuacji  na  rynku  polskim, należy  odwołać  się  do  porównania z innymi 
krajami  Unii  Europejskiej.  Takie  porównanie  uzyskano  w  badaniu  dotyczącym  wykluczenia  finansowego,  
opublikowanym  przez  Bank  Światowy  w  2012  roku,  zgodnie  z  którym  30%  Polaków  od  15  roku  życia  nie  
posiadało  konta  osobistego.  Większy  poziom  wykluczenia  finansowego  był  w  UE  tylko  w  Bułgarii  (47%)  i  
Rumunii (55%). W 13 najbardziej ubankowionych krajach Unii Europejskiej rachunku bankowego nie po-
siadało   tylko   do   5%   osób.  Niestety,  wciąż   znaczna   część   polskiego   społeczeństwa   nie   posiada   rachunku  
bankowego,  a  tym  samym  nie  ma  możliwości  opłacania  swoich  zobowiązań  w  formie  bezgotówkowej  lub,  
posiadając  rachunek  bankowy,  wykorzystuje  go  w  niewielkim  zakresie.   

W  badaniach  przeprowadzonych  przez  NBP  w  2012  roku  stwierdzono,  że  najczęstsze  powody  nieposiada-
nia  konta  osobistego  przez  Polaków  to:  brak  takiej  potrzeby  (54%),  preferencja  trzymania  pieniędzy  w  go-
tówce  (25%),  przeświadczenie  o  zbyt  niskim  dochodzie,  żeby  posiadać  konto  (23%),  brak  pieniędzy  i  osz-
czędności  (22%),  brak  regularnych  dochodów  i  stałej  pracy  (17%),  brak  zaufania  do  banków  i  bankowców  
(14,5%)  oraz  zbyt  wysokie  opłaty  i  prowizje  za  prowadzenie  konta  (12,3%). 

1.3 Dostęp  konsumentów  do  środków  pieniężnych  zgromadzonych  na  rachunkach  
bankowych 

1.3.1 Formy  wypłaty  gotówki   

Punktami  umożliwiającymi  wypłatę  gotówki  z  rachunku  bankowego  są  w  szczególności: 

1) bankomaty, 
2) oddziały  i  filie  banków  oraz  spółdzielczych  kas  oszczędnościowo-kredytowych, 
3) punkty handlowo-usługowe,  w  których  można  korzystać  z  usługi  cash back.  

Tradycyjnym i historycznie pierwszym sposobem  dostępu  do  gotówki  dla  posiadaczy  rachunków  banko-
wych  jest  dokonywanie  wypłaty  gotówkowej  w  okienkach  kasowych  w  banku,  czyli  bezpośrednio  podczas  
wizyty w oddziale bankowym.  

W Polsce na koniec grudnia 2013 r. liczba placówek   bankowych   wynosiła   14.2956. Liczba ta obejmuje 
wszystkie   rodzaje   placówek   banków   komercyjnych,   spółdzielczych,   oddziały   banków   zagranicznych,  
agencje  bankowe  i  placówki  SKOK.  W  dalszej  analizie  założono,  że  we  wszystkich  tych  placówkach  istnieje  
możliwość   wypłaty gotówki   z   konta,   choć   mogą   istnieć   nieliczne   wyjątki   od   tej   reguły,   niezmieniające  

                                                                                                                                                                                                                                
5 T. Koźliński,  Porównanie  wyników  badań  ubankowienia  Polaków  przeprowadzonych  przez  NBP  w  2006  i  2009  r., Narodowy Bank 
Polski,  Departament  Systemu  Płatniczego,  Warszawa  grudzień  2009,  s.  5,    
http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/ubankowienie_polakow.pdf  

6 „Analiza  opłat  na  rynku  usług  bankomatowych  w  Polsce”,  Narodowy  Bank  Polski,  kwiecień  2014 
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ogólnej  statystyki.  W  porównaniu  do  grudnia  2012 r., gdy zarejestrowano 15.668 placówek,  oznacza to spa-
dek o 1.373 placówki, czyli spadek o 8,8%.  

Największe   nasycenie   placówek  widoczne   jest  w   dużych   i   średnich  miastach,   gdzie  mieszka   największa  
część   polskiego   społeczeństwa.   Stosunkowo  małe   zagęszczenie   infrastruktury   bankowej  występuje   nato-
miast  w  obrębie  małych  miasteczek   czy   też  wsi,   gdzie jednak występuje   równoznacznie   znacznie  niższe 
zaludnienie   niż   w  miastach.   Sieć   placówek   bankowych według   danych   opublikowanych   przez   VISA  w  
2012 r. 7. pierwsze  miejsce  pod  względem  liczby  placówek  bankowych  zajmuje  województwo  mazowieckie  
(2.552 placówek).   Na   drugim  miejscu   znajduje   się   województwo śląskie   (2.135 placówki).   Łączna   liczba  
placówek  bankowych  w  dwóch  województwach,   tj.  mazowieckim  i  śląskim,  przekracza  4,7   tys.   i  stanowi  
ponad 26%  wszystkich  placówek  w  Polsce.  Oznacza  to,  że  średnio  co  czwarta  placówka  bankowa  w  Polsce  
jest zlokalizowana  w  województwie  mazowieckim  bądź  śląskim.  Na  trzecim  miejscu  pod  względem  liczby  
placówek  bankowych  plasuje  się  województwo  wielkopolskie (1.767 placówki).  Na  końcu  listy  prezentują-‐‑
cej  liczbę  posiadanych  placówek  bankowych  znajdują  się:  województwo  lubuskie (503 placówek) i święto-
krzyskie (507 placówek). Liczbę  placówek  bankowych  w  Polsce  w  podziale  na  województwa  w  latach 2010 
- 2012 roku przedstawia Tabela nr 2.  

Tabela nr 2. Liczba placówek  bankowych w Polsce na przestrzeni lat 2010-2012 

  

PLACÓWKI  BANKOWE 

2010 2011 2012 Pozycja w rankingu woje-
wództw  w  2012 

Dolnośląskie 1 306 1 378 1 371 5 
Kujawsko-pomorskie 968 1 006 1 005 9 
Lubelskie 921 965 1 010 8 
Lubuskie 475 485 503 16 
Łódzkie 1 109 1 215 1 198 6 
Małopolskie   1 298 1 340 1 383 4 
Mazowieckie 2 527 2 638 2 552 1 
Opolskie 478 502 513 14 
Podkarpackie 818 900 915 10 
Podlaskie 520 555 574 13 
Pomorskie 1 038 1 082 1 073 7 
Śląskie   2 123 2 152 2 135 2 
Świętokrzyskie 502 511 507 15 
Warmińsko-mazurskie 648 685 686 12 
Wielkopolskie 1 700 1 744 1 767 3 
Zachodniopomorskie 821 822 830 11 

Polska 17 252 17 980 18 022   
 

Źródło:  dane  VISA 2012 , Intelace Research 

                                                                                                                                                                                                                                
7  Analiza  sieci  placówek  bankowych  w  podziale  na  województwa  jest  oparta  o  dane  za  2012  r.  opublikowane  przez  VISA 
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Główne  źródło  pozyskiwania  gotówki  przez  Polaków stanowią  jednak  bankomaty. Liczba  i  wartość  trans-
akcji dokonywanych w bankomatach  z  roku  na  rok  rośnie. 

Tabela nr 3. Liczba i  wartość  transakcji  w  bankomatach w Polsce na przestrzeni lat 2006-2013 

BANKOMATY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba transakcji w mln szt. 552,98 607,70 632,57 666,23 669,04 703,12 742,40 769,76 

Roczna stopa wzrostu 9,97% 9,89% 4,09% 5,32% 0,42% 5,10% 5,59% 3,69% 

Wartość  transakcji w  mld  zł 175,95 208,19 230,33 242,85 251,15 267,72 281,08 290,51 

Roczna stopa wzrostu 
 16,28% 18,32% 10,64% 5,43% 3,42% 6,60% 4,99% 3,35% 

 

Źródło:  dane  NBP 

Na koniec grudnia 2013 r.  liczba  bankomatów  w  kraju  wyniosła  18.903 sztuk.  Powyższe  oznacza,  że  liczba  
bankomatów  jest  obecnie  niemal 2-krotnie  wyższa  niż  w  roku  2006. Dane  dotyczące  liczby  bankomatów  w  
Polsce w latach 2006 – 2013 przedstawia poniższa  Tabela  nr 4. 

Tabela nr 4. Liczba  bankomatów  w  Polsce  na  przestrzeni  lat 2006-2013 

 BANKOMATY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba  bankomatów   9.938 11.542 13.878 15.714 16.463 17.500 18.665 18.903 

Liczba  nowych  urządzeń 722 1.604 2.336 1.836 749 1.037 1.167 238 

Roczna stopa wzrostu 13,2% 16,1% 20,2% 13,2% 4,8% 6,3% 5,1% 1,3% 
 

Źródło:  dane  NBP 

 

Sieć  bankomatów  w  Polsce  nie  jest  rozłożona  w  pełni  równomiernie.  Według  danych  publikowanych  przez  
VISA w odniesieniu do 2012 roku, więcej   bankomatów   znajduje   się   w   większych   województwach.   Na  
pierwszym  miejscu  pod  względem  liczby  zainstalowanych  bankomatów  znajduje  się  województwo  mazo-
wieckie (3.218 bankomaty).  W  dwóch  województwach  – mazowieckim  i  śląskim (2.129 bankomaty) zainsta-
lowanych  jest  ponad  30%  wszystkich  bankomatów  w  Polsce.  Najmniejszą  liczbę  bankomatów  odnotowano 
w  województwach: opolskim (406 bankomatów),  świętokrzyskim (442 bankomatów)  i  lubuskim (446 ban-
komatów. 
Wg danych dotyczących   sytuacji  w   2012   roku   publikowanych   przez  VISA,   gęstość   sieci   bankomatów  w 
poszczególnych  województwach  w   przeliczeniu   na   liczbę   ich  mieszkańców   jest już mniej zróżnicowana.  
Wskaźnik liczby   bankomatów  w  przeliczeniu   na   1  mln  mieszkańców  waha   się  w   poszczególnych  woje-
wództwach  w  granicach od 345 do 611. Najdogodniejszy  dostęp  do  bankomatów  mają  mieszkańcy  woje-
wództwa  mazowieckiego,  pomorskiego  i  zachodniopomorskiego.  W  województwie  mazowieckim na 1 mln 
mieszkańców   przypada   średnio   611 bankomatów.   Na   drugim   miejscu   pod   względem   wielkości   tego  
wskaźnika  znajduje  się  województwo  pomorskie (552 bankomatów  na  1  mln  mieszkańców),  a  na trzecim 
zachodniopomorskie (513 bankomatów  na  1  mln  mieszkańców).  Relatywnie  najtrudniejszy  dostęp  do  ban-
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komatów  mieli  w  2012 r.  mieszkańcy  województwa świętokrzyskiego   (345 bankomatów  na  1  mln  miesz-
kańców)  i podkarpackiego (372 bankomatów  na  1  mln  mieszkańców).  Liczbę  bankomatów  ogółem  oraz w 
przeliczeniu  na  1  mln  mieszkańców  w  poszczególnych  województwach  w   latach 2010 – 2012 przedstawia 
Tabela nr 5. 

Tabela nr 5. Liczba bankomatów  łączna  oraz  w  przeliczeniu  na  1  mln  mieszkańca  w  poszczególnych  woje-
wództwach  na przestrzeni lat 2010-2012 

   

BANKOMATY 

LICZBA  BANKOMATÓW LICZBA  BANKOMATÓW  W  PRZELICZENIU    
NA 1 mln MIESZKAŃCÓW 

2010 2011 2012 
Pozycja w 

rankingu woje-
wództw  w  2012 

2010 2011 2012 
Pozycja w 

rankingu woje-
wództw  w  2012 

Dolnośląskie 1 266 1 319 1 406 5 440 458 485 4 
Kujawsko-pomorskie 818 866 933 8 395 418 445 8 
Lubelskie 765 816 872 10 355 379 401 13 
Lubuskie 368 399 446 14 364 395 436 9 
Łódzkie 1 038 1 098 1 172 7 408 433 462 5 
Małopolskie   1 374 1 459 1 519 3 417 441 455 7 
Mazowieckie 2 978 3 154 3 218 1 570 602 611 1 
Opolskie 360 385 406 16 349 374 400 14 
Podkarpackie 686 664 792 11 326 316 372 15 
Podlaskie 426 459 519 13 358 386 432 10 
Pomorskie 1 119 1 198 1 256 6 502 535 552 2 
Śląskie   1 949 2 025 2 129 2 420 437 460 6 
Świętokrzyskie 374 396 442 15 294 313 345 16 
Warmińsko-mazurskie 511 552 588 12 358 387 405 12 
Wielkopolskie 1 327 1 402 1 466 4 389 410 425 11 
Zachodniopomorskie 747 824 883 9 441 487 513 3 
Polska 16 106 17 016 18 047   422 445 469   

 

Źródło:  dane  VISA 2012 , Intelace Research 

 

Liczba  bankomatów  w  Polsce  systematycznie  rośnie  na  przestrzeni  kolejnych  lat.  Do  tej  pory  nie  było  roku,  
by  uległa  redukcji.  Pomimo   tego,  Polska znajduje  się  na  dalekiej  pozycji  w rankingu  krajów  europejskich  
pod  względem  liczby  bankomatów  przypadającej  średnio na 1 milion mieszkańców8. W 2012 r. w Polsce na 
1  mln  mieszkańców  przypadało  484  bankomatów.  Wskaźnik  ten   jest  stosunkowo  niski  w  porównaniu  do  
średniej  dla  wszystkich  krajów  Unii  Europejskiej  wynoszącej  864 bankomatów  na  1  milion  mieszkańców.  
Porównując  Polskę  na   tle   innych  krajów  Unii  Europejskiej  pod  względem  wielkości   tego  wskaźnika,  kraj  
nasz plasuje się  na 19. miejscu w rankingu 27 krajów.  Na   tle krajów   regionu,   czyli   krajów  o  podobnych  
uwarunkowaniach pod   względem   gospodarczym,   społecznym   i   geograficznym,   Polska   nie wypada ko-

                                                                                                                                                                                                                                
8 „Porównanie  wybranych  elementów  polskiego  systemu  płatniczego  z  systemami  innych  krajów  Unii  Europejskiej  za  2012  r.”,  
NBP,  grudzień  2013  r. 
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rzystnie, W  2012  roku  w  rankingu  wyprzedziły  Polskę takie kraje jak Słowenia  (870),  Bułgaria  (772), Łotwa  
(624), Estonia (618) oraz Rumunia (515).  

Niezależnie od danych statystycznych  dotyczących  liczby  najważniejszych  punktów  dostępu  do  gotówki z 
własnego  rachunku  bankowego,  różnymi  sposobami  pobierania  i  otrzymywania  gotówki  (nie  tylko  z  wła-
snego   konta)   zajmowały   się   także   niektóre   badania   empiryczne.   Zgodnie   z  wynikami   badań   zwyczajów  
płatniczych   Polaków,   przeprowadzonym   przez  NBP   na   przełomie   2011   i   2012   roku,   Polacy   posiadający  
konto  osobiste  najczęściej  podejmowali  gotówkę  z  bankomatów  (71%)  i  z  kas  oddziałów  bankowych/SKOK.  
Natomiast   wśród   osób   nieposiadających   konta   osobistego   najpopularniejsze   jest   wypłacanie   gotówki   na  
poczcie lub otrzymywanie jej od listonosza (60%). Inną  popularną  formą  pozyskiwania  gotówki  jest  wypła-
ta  z  bankomatu  środków  z   rachunku  bankowego.  Posiadacze  kart  płatniczych  mają  dostęp  do  bankoma-
tów,  których liczba  z  roku  na  rok  dynamicznie  rośnie. 

Z  badania  przeprowadzonego  przez  Narodowy  Bank  Polski  w  2012  r.  wynika,  że  55%  Polaków  pobierała  
gotówkę  w  ostatnim  miesiącu  z  bankomatów.  Znacznie  mniej  osób  dokonywała  tego  na  poczcie  i  od  listo-
nosza (16%) oraz w kasie  oddziału  bankowego  lub  SKOK-u  (15%).  W  zdecydowanej  większości  przypad-
ków  Polacy  pobierali  lub  otrzymywali  gotówkę  z  jednego  źródła  w  ciągu  miesiąca  i  najczęściej  był  to  ban-
komat9. 

Wykres nr 3. Sposoby  pobierania  lub  otrzymywania  gotówki  przez  Polaków  w  ostatnim  miesiącu  (w  %) 

 

Źródło:  T.  Koźliński,  Zwyczaje  płatnicze  Polaków,  Narodowy  Bank  Polski,  Warszawa,  maj  2013,  s.  53-54 
 

1.3.2 Bezgotówkowe  instrumenty  płatnicze   

Transakcje   bezgotówkowe   obejmują   transakcje   dokonywane   przy   użyciu   polecenia   przelewu, polecenia 
zapłaty,   kart   płatniczych   i   innych   bezgotówkowych   instrumentów   płatniczych. Liczbę   transakcji   bezgo-
tówkowych   przeprowadzonych   przy   użyciu   najpowszechniej  wykorzystywanych  w   Polsce   bezgotówko-
wych  instrumentów  płatniczych  w  latach  2006-2013 przedstawia Tabela nr 6. 

                                                                                                                                                                                                                                
9 T.  Koźliński,  Zwyczaje  płatnicze  Polaków,  Narodowy  Bank  Polski,  Warszawa,  grudzień  2012,  s.  53-54. 
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Tabela nr 6. Liczba transakcji bezgotówkowych  w  Polsce  w  latach  2006 - 2013 

Okres 

LICZBA TRANSAKCJI 

Przelewy Karty  płatnicze Polecenie  
zapłaty Czeki RAZEM 

(tys) % (tys) %  (tys) %  (tys) % (tys) 
Dynamika 
wzrostu 
(roczne) 

2006 862 903 70,0 353 906 28,7 15 446 1,3 196 0,016 1 232 451 20,0% 

2007 992 764 67,4 461 772 31,3 19 292 1,3 139 0,009 1 473 967 19,6% 

2008 1 113 224 65,1 576 673 33,7 21 306 1,2 191 0,011 1 711 395 16,1% 

2009 1 311 593 64,4 703 927 34,5 22 522 1,1 226 0,011 2 038 268 19,1% 

2010 1 464 876 62,8 844 234 36,2 22 593 1,0 201 0,009 2 331 904 14,4% 

2011 1 620 347 60,7 1 025 999 38,4 23 283 0,9 108 0,004 2 669 737 14,5% 

2012 1 731 501 58,3 1 215 587 40,9 23 252 0,8 105 0,004 2 970 446 11,3% 

2013 1 834 464 55,5 1 448 570 43,8 23 109 0,7 97 0,003 3 306 240 11,3% 

Źródło:  Opracowanie  własne  DSP  na  podstawie  danych  od  banków i KIR S.A. 

Polecenie   przelewu   jest   najczęściej   wykorzystywanym   przez   posiadaczy   rachunków   bankowych   instru-
mentem  płatności  bezgotówkowych  w  Polsce.  Ilościowo  stanowi  55,5%  wszystkich  transakcji  bezgotówko-
wych10.  Liczba  oraz  wartość  tego  rodzaju  transakcji  systematycznie  rośnie,  choć  udział  przelewów  w  ogól-
nej   liczbie   transakcji   bezgotówkowych   systematycznie   maleje.   Liczba   przelewów przeprowadzonych w 
2013 r. wyniosła  1,8  mld  co  w  porównaniu  do  roku  2012  stanowuiło  wzrost  o  6%. 

Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta liczba   i   wartość   bezgotówkowych   transakcji   karto-
wych.  Liczba  transakcji  bezgotówkowych  przeprowadzonych  w  2013  r.  przy  użyciu  kart  wyniosła  1,4  mld.  
Oznacza to wzrost o 19,2% w stosunku do roku 2012.  Udział  transakcji  bezgotówkowych  w  ogólnej  liczbie  
transakcji dokonanych kartami na przestrzeni lat 2004 -2013 został  zaprezentowany bardziej  szczegółowo  
w roz. 1.4 Rynek kart  płatniczych  i  ich  akcetacji. 

Polecenie   zapłaty   jest   formą   rozliczeń   pieniężnych   używaną   do   regulowania   tzw.   płatności   masowych,  
czyli  opłat  za  rachunki  typu  energia  elektryczna,  gaz,  czynsz,  telefon  czy  abonament  telewizyjny. Polega na 
udzieleniu upoważnienia  wierzycielowi  do  obciążania  rachunku  bankowego  dłużnika  kwotą  zobowiązania  
wynikającą  z  rachunku  wystawionego  przez  wierzyciela. Należy zauważyć,  że  polecenie  zapłaty  stanowi  
jedynie   0,7%   liczby  wszystkich   transakcji   bezgotówkowych.  W roku 2013 r. liczba transakcji poleceniem 
zapłaty  w  Polsce  wyniosła  23,1  mln  szt.  i  w  stosunku  do  roku  2012  była  nieznacznie  niższa tj. o 0,6%. 

W  ostatnich   latach  pojawiło   się  na   rynku  polskim  wiele   innowacyjnych   instrumentów  oraz  usług  płatni-
czych,   które   zostaną   poniżej   krótko   opisane. Rozwiązaniem,   które  ma   szansę   zastąpić  w  dużym   stopniu  
gotówkę  w  transakcjach  niskokwotowych,  są  karty  zbliżeniowe  (ang.  contactless).  Technologia  zbliżeniowa  
                                                                                                                                                                                                                                
10 „Ocena  funkcjonowania  polskiego  systemu  płatniczego  w  II  półroczu  2013  r.”,  Narodowy  Bank  Polski,  kwiecień  2014  r. 
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została   wykorzystana   przez   międzynarodowe   organizacje   płatnicze,   przy   czym w ramach MasterCard 
rozwiązanie  to  funkcjonuje  pod  marką  PayPass,  a w  ramach  VISA  pod  marką  payWave. Główną  zaletą  kart  
zbliżeniowych  jest  wprowadzona  przez  organizacje  kartowe  zasada,  że  transakcje  poniżej  określonej  kwoty  
(w  Polsce  50  zł,  w  strefie  euro  20  EUR)  nie  są  potwierdzane  kodem  PIN  lub  podpisem,  co  znacznie  skraca  
czas  ich  realizacji.  Karty  te  zyskują  na  rynku  polskim  coraz  większą  popularność.  Na  koniec  czerwca  2013  r.  
było  w  obiegu  około  17,8  mln  kart  z  funkcją  zbliżeniową  oraz  132  tys.  terminali  obsługujących  takie  karty.   

Płatności   z   wykorzystaniem   telefonów   komórkowych   znajdują   się   w   Polsce   we  wstępnej   fazie   rozwoju.  
Telefony  komórkowe  oferują  możliwość  płacenia  za  nabywane  towary  i  usługi  na  zasadach  podobnych  jak  
korzystanie  z  kart  płatniczych.  Płatność  można  zrealizować  w  sklepach  internetowych,  jak  również  w  tra-
dycyjnych  punktach  sprzedaży. Płatności  mobilne  zdalne  umożliwiają  dokonywanie  transakcji  bez  wzglę-‐‑
du  na  miejsce  przebywania  użytkownika.   

1.4 Rynek kart płatniczych i ich akceptacji 

Według  stanu  na koniec grudnia 2013 r.,  na  polskim  rynku  znajdowało  się  w  obiegu 34,7 mln  kart  płatni-
czych, to jest o 1,4 mln kart  więcej  niż  w grudniu 2012 r.,  co  stanowiło  wzrost o 4,1%. 11 Wielkość  emisji  kart  
płatniczych  na  koniec  grudnia  w  lolejnych  latach 2006 -2013 prezentuje Tabela nr 7. 

Tabela nr 7. Liczba  wydanych  kart  płatniczych  w  Polsce w latach 2006-2013 

KARTY  PŁATNICZE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba kart w mln szt.  23,848 26,496 30,275 33,213 31,984 32,045 33,291 34,659 

Roczna stopa wzrostu 17,1% 11,1% 14,3% 9,7% -3,4% 0,2% 3,9% 4,1% 
 

Źródło:  Dane  NBP 

Pozycję   dominującą   na   rynku   polskim,   jeśli   chodzi   o   organizacje   płatnicze,   nadal   utrzymuje   organizacja 
VISA,   do   której   należy   60,8%  wydanych  w   Polsce   kart   płatniczych,   natomiast drugie miejsce – z 37,9 % 
udziałem  w  rynku  – zajmuje organizacja MasterCard. Udział  pozostałych  kart  pozostał  na  poziomie  1,3%,  
w  tym  głównie  kart  własnych  banków  wydawanych  we  współpracy  z  sieciami  handlowymi. 

Na koniec 2013  r.  spośród  wydanych  kart  największy  udział  miały  karty  debetowe  (81,5%), natomiast na 
drugiej pozycji znalazły  się  karty  kredytowe  (17,7%).  Karty  obciążeniowe  w  grudniu 2013 r. stanowiły je-
dynie 0,8%  udziału  w  rynku.  Strukturę  wydanych  kart  w  podziale  na  karty  debetowe,  kredytowe i obcią-‐‑
żeniowe  na  koniec 2013 r. przedstawia Wykres nr 4. 

                                                                                                                                                                                                                                
11 „Informacja  o  kartach  płatniczych  w  IV  kwartale  2013    r.”  Narodowy  Bank  Polski,  kwiecień  2014,  http://www.nbp.pl/system 
płatniczy/dane  i  analizy/karty  płatnicze/karty_emisja.pdf 

http://www.nbp.pl/system
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Wykres nr 4. Struktura  wydanych  kart  w  podziale  na  karty  debetowe,  kredytowe   i  obciążeniowe   
na koniec 2013 r. 

 
Źródło:  Dane  NBP 

Karty  debetowe  charakteryzują  się  tym,  iż  umożliwiają  dokonywanie  zakupów  lub  wypłatę  gotówki  tylko  
do   wysokości   środków   zgromadzonych   na   rachunku   bankowym.   Transakcje   wykonywane   przy   użyciu  
kart   debetowych   (z  wyjątkiem   transakcji   realizowanych   z  wykorzystaniem   funkcji   zbliżeniowej  w   trybie  
off-line)  są  autoryzowane,  tzn.  że  przy  każdym  użyciu  karty  weryfikowana  jest  karta  płatnicza  i  posiadacz  
karty   (np.  przez  podanie  kodu  PIN)  oraz  dostępność   środków  zgromadzonych  na   rachunku  bankowym.  
Karty  debetowe  są  wydawane  przez  większość  banków  standardowo  w  pakiecie  do  każdego  otwieranego  
rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

Karty debetowe – rosnąca  liczba  kart  na  rynku 

W grudniu 2013 r. liczba  kart  debetowych  wyniosła   28,2 mln  szt.,   czyli  w  porównaniu  do   roku  po-
przedniego  powiększyła   się  o   1,685  mln,   co  oznacza  wzrost  o   6,3%.  Zwiększył   się   także  udział  kart  
debetowych  w  rynku  kart  płatniczych  z  79,8%  na  koniec  2012  roku do 81,5% na koniec 2013 roku, czyli 
o 1,7 punktu procentowego. 

 

W  porównaniu  do   sytuacji  z  końca  2006   roku   liczba  kart  debetowych  zwiększyła  się  o  11,3  mln  kart.  Na 
przestrzeni kilku ostatnich lat można  zaobserwować  stałą  tendencję  wzrostową  w  zakresie  liczby  kart  debe-
towych, co przedstawia Tabela nr 8.  
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Tabela nr 8. Liczba wydanych kart debetowych w Polsce w latach 2006-2013 

KARTY DEBETOWE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba kart w mln szt.  16,944 18,255 20,456 21,981 22,752 24,785 26,550 28,235 

Roczna stopa wzrostu 10,2% 7,7% 12,1% 7,4% 3,5% 8,9% 7,1% 6,3% 
 

Źródło:  Dane  NBP 

Transakcje  przeprowadzane  przy  użyciu  kart  płatniczych – trendy wzrostowe 

Karty  płatnicze  są  instrumentem  coraz  częściej  i  powszechniej  wykorzystywanym.  W  2013  roku  prze-
prowadzono  łącznie  2,2  mln transakcji przy użyciu  kart  płatniczych12, czyli  niemal  2,5  raza  więcej  niż  
w roku 2006. Roczna   stopa  wzrostu   liczby  przeprowadzonych   transakcji  wyniosła   2013   roku   12,9%.  
Podobna  tendencja  dotyczy  wartości  przeprowadzanych  transakcji.  I  tak, w  2013  roku  karty  płatnicze 
posłużyły  do  dokonania  transakcji  na  łączną kwotę  433,1  mld  zł.  Z  roku  na  rok  wartość  ta  zwiększyła  
się  o  5,3%. 

Tabela nr 9. Liczba  i  wartość  transakcji  przeprowadzonych  przy  użyciu  kart  płatniczych  w Polsce w latach 
2006-2013 

TRANSAKCJE KARTOWE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba transakcji w mld szt.  0,910 1,076 1,232 1,394 1,550 1,772 1,984 2,240 
Roczna stopa wzrostu 17,3% 18,2% 14,6% 13,2% 11,1% 14,4% 11,9% 12,9% 

Wartość  transakcji w  mld  zł   218,94 265,16 304,29 330,41 353,82 389,04 411,15 433,107 
Roczna stopa wzrostu 16,9% 21,1% 14,8% 8,6% 7,1% 10,0% 5,7% 5,3% 

 

 
Źródło:  Dane  NBP  – uzyskane z sektora bankowego 

Na   odnotowanie   zasługuje   fakt   stale   wzrastającego   udziału   transakcji   bezgotówkowych   przeprowadzo-
nych  przy  użyciu  kart.  Klienci posiadający  karty  płatnicze  na  przestrzeni  lat  zmieniają  swoje  przyzwycza-
jenia. W pierwszych latach popularyzacji kart   płatniczych   na   rynku   polskim klienci wykorzystywali je 
przede  wszystkim  do  wypłaty  gotówki  z  bankomatów.  Mimo, że  karta   jest  elektronicznym instrumentem 
płatniczym, to  w  początkowym  okresie  służyła  głównie  jako  instrument  „wspierający”  obrót  gotówkowy.  Z  
czasem,  to  przyzwyczajenie  zaczęło  ustępować  i  użytkownicy  kart  w  coraz  większym  stopniu  używają kart 
do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych.  Liczba  tego  typu  transakcji  systematycznie  rośnie.   

                                                                                                                                                                                                                                
12 „Informacja  o  kartach  płatniczych  w  IV  kwartale  2013    r.”Narodowy  Bank  Polski,  kwiecień  2014,  http://www.nbp.pl/system 
płatniczy/dane  i  analizy/karty  płatnicze/ka 

http://www.nbp.pl/system
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Transakcje  bezgotówkowe  –trend rosnący liczby przeprowadzanych transakcji 

W  2013   roku  przeprowadzono  w  Polsce   łącznie   1,4  mld   transakcji   bezgotówkowych13. W 2006 roku 
transakcje  bezgotówkowe  stanowiły  38,9%  wszystkich  transakcji  kartowych,  a  w  roku  2013  wskaźnik 
ten  wyniósł  64,7%.  Oznacza  to,  że  Polacy  cześciej  używają  obecnie swoich  kart  płatniczych  do  trans-
akcji  bezgotówkowych  niż  do  wypłat  z  bankomatu.   

 

Tabela nr 10. Liczba transakcji gotówkowych  oraz  bezgotówkowych  przeprowadzonych  przy  użyciu  kart  
płatniczych  w Polsce w latach 2004-2013 

OKRES OGÓŁEM   
LICZBA TRANSAKCJI KARTAMI (w mln szt. ) 

BEZGOTÓWKOWE Udział  % GOTÓWKOWE Udział  % 

2004 645,316 198,006 30,7% 447,311 69,3% 

2005 776,188 264,477 34,1% 511,711 65,9% 

2006 910,367 353,906 38,9% 556,461 61,1% 

2007 1 075,749 461,772 42,9% 613,977 57,1% 

2008 1 232,260 576,673 46,8% 655,587 53,2% 

2009 1 394,326 703,927 50,5% 690,399 49,5% 

2010 1 549,502 844,234 54,5% 705,685 45,5% 

2011 1 772,305 1 025,999 57,9% 746,306 42,1% 

2012 1 983,790 1 215,587 61,3% 768,203 38,7% 

2013 2 240,006 1 448,569 64,7% 791,436 35,3% 
 

Źródło:  Dane  NBP  – uzyskane z sektora bankowego 

Podobną  tendencję  wzrostową można  zaobserwować  w  stosunku  do  wartości  przeprowadzanych  transak-
cji   bezgotówkowych.  W   2006   roku   przeprowadzono   transakcji   bezgotówkowych   na   łaczną wartość   42,2  
mld  zł,  natomiast  w  2013  roku  wartość  ta  wyniosła  133,4 mld  zł.  W  2006  roku  udział  transakcji bezgotów-
kowych  w  wartości  wszystkich  transakcji  kartowych  wynosił  19,3%, a w roku 2013 wyniósł  30,8%. Wartość  
transakcji  gotówkowych  oraz  bezgotówkowych  przeprowadzonych  przy  użyciu  kart  płatniczych  w Polsce 
w latach 2006-2013 przedstawia Tabela nr 11. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
13 http://www.nbp.pl/system płatniczy/dane  i  analizy/karty  płatnicze 

http://www.nbp.pl/system
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Tabela nr 11. Wartość transakcji  gotówkowych  oraz  bezgotówkowych  przeprowadzonych  przy  użyciu  kart  
płatniczych  w Polsce w latach 2004-2013 

OKRES OGÓŁEM   
WARTOŚĆ  TRANSAKCJI  KARTAMI  (w  mld  zł) 

BEZGOTÓWKOWE Udział  % GOTÓWKOWE Udział  % 

2004 156,67 25,21 16,09% 131,46 83,91% 

2005 187,29 32,57 17,39% 154,71 82,61% 

2006 218,94 42,19 19,27% 176,75 80,73% 

2007 265,16 54,94 20,72% 210,21 79,28% 

2008 304,29 67,91 22,32% 236,38 77,68% 

2009 330,41 77,53 23,46% 252,89 76,54% 

2010 353,82 89,82 25,39% 264,00 74,61% 

2011 389,04 105,46 27,11% 283,58 72,89% 

2012 411,15 119,92 29,17% 291,23 70,83% 

2013 433,11 133,42 30,81% 299,69 69,19% 
 

Źródło:  Dane  NBP  – uzyskane z sektora bankowego 

Zmiany   zachodzące  w   sposobie  wykorzystywania   kart   płatniczych  do   realizacji transakcji   gotówkowych 
oraz  bezgotówkowych  prezentują Wykresy 5 i 6,  na  których zaznaczono  udział  transakcji  bezgotówkowych 
na tle transakcji  gotówkowych przeprowadzanych  przy  użyciu  kart  płatniczych.  Dynamika  wzrostu  liczby 
transakcji   bezgotówkowych   jest   bardziej  widoczna   niż   porównywalny  wzrost  wartości   transakcji   bezgo-
tówkowych. 

Wykres nr 5. Udział  liczby transakcji  gotówkowych  oraz  bezgotówkowych  przeprowadzonych  przy  uży-
ciu  kart  płatniczych w Polsce w latach 2004-2013 

 

Źródło:  Dane  NBP  – uzyskane z sektora bankowego 
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Wykres nr 6. Udział  wartości transakcji  gotówkowych  oraz  bezgotówkowych  przeprowadzonych  przy  
użyciu  kart  płatniczych w Polsce w latach 2004-2013 

 

Źródło:  Dane  NBP  – uzyskane z sektora bankowego 

Z danych uzyskanych  od  agentów  rozliczeniowych  wynika,  iż  na  koniec  2013 r.  funkcjonowało  na  polskim  
rynku 326 tys. terminali  POS  i  w  porównaniu  do  2012  r.  było  ich  o  26,8 tys. szt. więcej,  co  stanowiło  wzrost  
o 12,7%. Na przestrzeni ostatnich dwóch  lat  odnotowano  wzrost o 22,5%.  Liczbę  terminali  POS  dostępnych  
na rynku polskim w latach 2004 – 2013 przedstawia Tabela nr 12. 

Tabela nr 12. Liczba terminali POS w latach 2004 – 2013 

  
Terminale POS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Liczba  

terminali 104 401 128 730 141 499 171 444 197 557 215 509 246 510 266 429 289 547 326.340 
Roczna stopa 

wzrostu 24,74% 23,30% 9,92% 21,16% 15,23% 9,09% 14,39% 8,08% 8,68% 12,71% 
 

Źródło:  Dane  NBP  od  agentów  rozliczeniowych 

Wraz  ze  wzrostem  liczby  dostępnych  na  rynku  terminali  POS,  a  nawet  niezależnie  od  tego  wzrostu,  zwięk-
sza   się   liczba   transakcji   kartowych  dokonywanych w terminalach POS. W roku 2013 w terminalach POS 
przeprowadzono 1,4 mld  transakcji  z  użyciem  karty  płatniczej,  czyli  o  234 mln  transakcji  więcej  niż  w  roku  
poprzednim. Stanowiło to wzrost na poziomie 19,9%. Wzrost  odnotowano  także  w  wartości  transakcji  do-
konywanych w terminalach POS. W 2013 roku dokonano transakcji  na   łączną  kwotę  123,9  mld  zł,  czyli  o  
12,5 mld  zł  więcej  niż  w poprzednim roku. Stanowiło  to  wzrost  na  poziomie  11,2%. 
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Nadal  jednak  liczba  terminali  POS  w  Polsce  na  1  mln  mieszkańców  w  porównaniu  z  innymi  krajami  UE  jest  
niewysoka14,  w  2012  r.  liczba  ta  była  2,5-krotnie  niższa  niż  średnia w UE, co przedstawia Wykres nr 7. 

Wykres nr 7. Liczba  terminali  POS  na  1  milion  mieszkańców  w  krajach  UE  w  2012  r. 

 
 
Źródło:  Ecash back Statistical Data Warehouse http://sdw.ecashback.europa.eu/ 

Klient  może  dokonać  płatności  przy  użyciu  karty  płatniczej  w  placówkach  handlowo-usługowych,  o  ile  te  
są  wyposażone  w terminale  POS  bądź  imprintery.  Dodatkowo  możliwość  płacenia  kartą  oferują  także  skle-
py   internetowe.   Najbardziej   dynamicznie   rośnie   liczba   punktów   oferujących   sprzedaż   w   Internecie.   Ta  
forma  sprzedaży  przyczynia się  do  upowszechnienia  realizacji  płatności  z  wykorzystaniem  karty  płatniczej.  
Na koniec 2013 r.   liczba  punktów  sprzedaży  w  Internecie  obsługiwanych  przez  agentów  rozliczeniowych  
wynosiła   7.690. Na przestrzeni   dwunastu   miesięcy   2013 r.   liczba   ta   zwiększyła   się   o   1.334, co stanowi 
wzrost na poziomie 21%.  Porównując  do  roku  2010,  punktów  sprzedaży  w  Internecie  w 2013 r. jest ponad 
4-krotnie  więcej. Liczbę  punktów  sprzedaży  w  Internecie  w  latach  2005 – 2013 przedstawia Tabela nr 13. 

Tabela nr 13. Liczba punktów  sprzedaży  oraz  liczba  transakcji  w  Internecie w latach 2005 – 2013 

  
Płatności  w  Internecie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Punkty  sprzedaży 1 142 1 069 1 026 1 098 1 311 1 875 5 609 6 356 7 690 
Roczna stopa wzrostu 3,35% -6,40% -4,02% 7,02% 19,40% 43,02% 199,00% 13,32% 21% 

Liczba transakcji 0,790 1,348 2,463 2,514 3,387 5,789 6,806 7,288 7,599 
Roczna stopa wzrostu 25,46% 70,68% 82,75% 2,05% 34,76% 70,91% 17,57% 7,07% 4,27% 

 

Źródło:  Dane  NBP  od  agentów  rozliczeniowych 

                                                                                                                                                                                                                                
14 „Porównanie  wybranych  elementów  polskiego  systemu  płatniczego  z  systemami  innych  krajów  Unii  Europejskiej  za  2012  r.”,  
NBP,  grudzień  2013  r. 
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Wzrosła   także   liczba   i  wartość   transakcji  przeprowadzanych  w  Internecie. I tak, na przestrzeni roku 2013 
rozliczono 7,6 mln transakcji  na  łączną  kwotę  1,7  mld  zł.  W  stosunku  do  roku  2012 zarejestrowano  więcej  o  
0,3 mln transakcji, co stanowi wzrost na poziomie 4,3%.  Analogicznie  w  wartości   transakcji   odnotowano  
wzrost o  210  mln  zł, czyli na poziomie 13,7%.  

Z  danych  uzyskanych  od  agentów  rozliczeniowych  wynika,  iż  na  koniec  2013 r.  na  rynku  polskim  łącznie  
funkcjonowało 253,6 tys.  punktów  handlowo-usługowych  akceptujących  elektroniczne  instrumenty  płatni-
cze.  W  stosunku  do  końca  2012 r. liczba tych  punktów  zwiększyła  się  o  23,3  tys.  placówek.  Na  przestrzeni  
dwunastu   miesięcy   2013 roku   liczba   punktów   handlowo-usługowych   wyposażonych   w   terminale   POS  
wzrosła   o   10,2%, a na przestrzeni ostatnich dwóch   lat   o   24%.  Liczbę  punktów  handlowo-usługowych  w  
latach 2004 – 2013 przedstawia Tabela nr 14. 

Tabela nr 14. Liczba punktów  handlowo-usługowych  akceptujących  karty  płatnicze  w  latach  2004  – 2013 

  
Punkty akceptujace karty płatnicze 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Punkty  sprzedaży 117 678 132 654 135 261 134 476 151 972 174 318 187 189 205 279 231 053 253.603 

Roczna stopa wzrostu 17,70% 12,73% 1,97% -0,60% 13,01% 14,70% 7,38% 9,66% 12,56% 10,13% 
 

Źródło:  Dane  NBP  od  agentów  rozliczeniowych 

Powyższe   dane   nie   obrazują   w   sposób   bezpośredni   poziomu   nasycenia   polskiego   rynku   urządzeniami  
akceptującymi   karty   płatnicze.   Analiza   wskaźnika   nasycenia   rynku   urządzeniami   akceptującymi   karty  
płatnicze  dokonana  przez  NBP  w  2011  r.  przy  okazji  prac  nad  problematyką  opłaty  interchange wskazała,  że  
nasycenie to jest bardzo niskie, szacowane na ok. 19-38% rynku, co przedstawia Wykres nr 8. Pierwszy z 
powyższych  poziomów  (19%)  został  potwierdzony  w  badaniu  kosztów  instrumentów  płatniczych  po  stro-
nie  akceptantów  z  2012  r.15  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
15 J.  Górka,  Badanie  akceptacji  gotówki  i  kart  płatniczych  wśród  polskich  przedsiębiorców, Warszawa, grudzień 2012, www.frob.pl 
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Wykres nr 8. Stopień  nasycenia  rynku  polskiego  punktami  akceptującymi  płatności  kartami  (szacu-
nek z 2011r.) 

 
 
Źródło: szacunek NBP 

Powyższy  szacunek  pokazuje,  jak  jest  jeszcze  wielu  akceptantów,  którzy  mogliby  rozpocząć  przyjmowanie  
zapłaty  przy  użyciu  kart  płatniczych 

 

1.5 Posiadanie  i  korzystanie  z  kart  płatniczych  według  badań  empirycznych 

Jednym  z  kilku  obszarów  możliwego  rozwoju  płatności  bezgotówkowych  są  osoby,  które  mają  konto  ,  ale 
nie  mają  karty.  Polacy  posiadający  konto  osobiste  jako  najważniejsze  przyczyny  nieposiadania  kart  płatni-
czych  wskazali,  że  gotówką  płaci  się  znacznie  szybciej,  co  zmniejsza  kolejki  (17%)  oraz  że  nie  mają  potrzeby  
posiadania  karty  płatniczej  lub  nie  robią  zakupów  (17%).  Kolejne  przyczyny  to  zbyt  wysokie  opłaty  za  po-
siadanie  i  wydanie  karty  (11%)  oraz  wskazanie,  że  płatność  kartą  jest  zbyt  skomplikowana  (9%). Zaledwie 
5%  osób  posiadających  rachunek  oszczędnościowo  - rozliczeniowy  deklarowało,  że  nie  posiada  karty  płat-
niczej,  ponieważ  nie  ma  możliwości  płacenia  kartami  w  sklepach,  w  których  najczęściej  kupuje.  Kolejne  5%  
wskazało,  że  nie  ma  zaufania  do  banków.  

Uwzględniając różne  postawy  i  opinie  panujące  na  temat  dostępnych  instrumentów  płatniczych  oraz  zróż-‐‑
nicowany  poziom  korzystywania  z  istniejącej  oferty  można  wskazać  kilka umownie wyznaczonych pozio-
mów  korzystania  z  kart  płatniczych. Według  badania16 przeprowadzonego przez NBP „Zwyczaje  płatnicze  
Polaków” w  październiku  i  listopadzie  2011  r.  oraz  styczniu 2012 r. na 1000-osobowej  grupie  respondentów 

                                                                                                                                                                                                                                
16 „Zwyczaje  płatnicze  Polaków” badanie  przeprowadzone przez NBP  w  październiku  i  listopadzie 2011 r. oraz w styczniu 
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uzyskano  następujące  odpowiedzi  ankietowanych  na  pytanie,  w  jakim  zakresie  korzystają  z  konta  banko-
wego  oraz  kart  płatniczych: 

I) grupa  23%  respondentów  określiła  się,   jako  osoby  nieposiadające  konta  bankowego, co w praktyce 
może  oznaczać, że  nie  posiadają  również  karty  płatniczej, 

II) grupa 11% respondentów  określiła   się,   jako  osoby  posiadające  konto  bankowe,  ale  nie  posiadające  
karty  płatniczej, 

III) grupa 17% respondentów  określiła  się,  jako  osoby posiadające  kartę  płatniczą,  ale z karty niekorzy-
stające, 

IV) grupa 23% respondentów   określiła   się,   jako   osoby posiadające   kartę   płatniczą   i   dokonujące   przy  
pomocy karty 1-5  płatności  miesięcznie, 

V) grupa 26% respondentów   określiła   się,   jako   osoby posiadające   kartę   płatniczą   i   dokonujące   przy  
pomocy  karty  ponad  5  płatności  miesięcznie. 

Wykres nr 9. Poziomy  zaawansowania  obrotu  bezgotówkowego  wśród  Polaków 

 
  
Źródło:  T.  Koźliński,  Zwyczaje  płatnicze  Polaków, Narodowy Bank Polski, 2013 

Ciekawe badanie badanie   ankietowe   dotyczące   postaw   oraz   świadomości   konsumentów,   związanych   z  
użytkowaniem  kart  płatniczych,  w  tym  przyczyn  nieposiadania  karty  płatniczej,  przeprowadziła  w  okresie  
grudzień  2012  r.  – styczeń  2013  r. Federacja  Konsumentów.  Badanie  objęło  niereprezentatywną  i  nieokre-
śloną   grupę   2000   konsumentów,   którzy   odwiedzili   oddziały   Federacji   Konsumentów   w   całej   Pol-
sce.Według   badania,   76%   konsumentów   posiada   jakąkolwiek   kartę.   Najwięcej   Polaków   wskazało   jako  
przyczynę  nieposiadania  karty,  przy  możliwości  wielokrotnego wskazywania odpowiedzi,  że  nie   jest  ona  
im potrzebna - 44%.  Kolejną  przyczyną  były  obawy  związane  z  niebezpieczeństwem  używania  kart  (27%). 
Ponadto,  wyniki  badania  wskazywały, że: 

 odmowa  akceptacji  karty  przez  sprzedawcę, pomimo generalnego przyjmowania kart przez ten sklep, 
spowodowałoby  u  39%  konsumentów  decyzję  o  zapłacie  gotówką,  a  w  37%  przypadków  rezygnację  z  
zakupu, 

 brak  możliwości  zapłaty  w  punktach  handlowo-usługowych  stanowi  problem  dla  połowy  responden-
tów, 
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 wprowadzenie dodatkowych  opłat   za  używanie  karty   spowoduje  ograniczenie  płatności  kartą   i   po-
wrót  do  gotówki,  52%  konsumentów  zrezygnowałoby  z  posiadania  kilku  kart  i  zostawiła  tylko  jedną,  
a  26%  zrezygnowałoby z posiadania wszystkich kart. 

Przyczyny nieposiadania karty  płatniczej  wynikające  z  badania  przedstawia  Wykres  nr 10. 

Wykres nr 10. Przyczyny nieposiadania karty (w procentach) 

 
  
Źródło:  Raport  z  badania  ankietowego  przeprowadzonego  w  oddziałach  Federacji  Konsumentów  na  przełomie  grudnia  

2012 i stycznia 2013 roku,  dotyczącego  postaw  oraz  świadomości  konsumentów,  związanych  z  użytkowaniem  kart  

płatniczych,  Federacja  Konsumentów  2013. 
 

Wg badania przeprowadzonego przez NBP „Zwyczaje  płatnicze  Polaków” 17 Polacy najczęściej  dokonują  
płatności  w małych  sklepach  spożywczych  oraz  w  sklepach osiedlowych.  W  95%  przypadków  Polacy  płacą  
tam  gotówką,  a  w  pozostałych  przypadkach  kartami  płatniczymi.  W  ujęciu  wartościowym  udział  gotówki  
wynosi 93%. W   supermarketach   i   hipermarketach   spożywczych   Polacy   również   częściej   płacą   gotówką  
(66%)  niż  kartami  płatniczymi  (34%),  jednak  udział  płatności  kartowych  w  tej  grupie  sklepów  jest  znacząco  
wyższy  niż  w  małych  sklepach  spożywczych.  Wartościowo  udział  płatności  kartami  prawie  zrównał  się  z  
udziałem  gotówki. 

Analizując   ilościową   strukturę   płatności, stwierdzono,   że   około   16%   płatności   jest   wykonywanych   przy  
użyciu   kart   płatniczych,   na   polecenie   przelewu   przypada   2%   płatności.   Pozostałą   część   (82%)   stanowią  
płatności  gotówkowe,  w  szczególności  21%  płatności   jest  dokonywanych  gotówką,  chociaż  klient  posiada  
kartę  i  jest  ona  akceptowana,  13%  płatności  jest  wykonywana  gotówką  w  miejscach  nieakceptujących  kart i 
dokonana przez osoby nieposiadające  kart,  28%  płatności  jest  dokonana  gotówką  przez  osoby  posiadające  
karty w miejscach nieakceptujących  kart,  a  19%  transakcji  gotówkowych jest wykonana przez osoby niepo-
siadające  kart  w  miejscach,  w  których  nie  można  płacić  kartami.   

                                                                                                                                                                                                                                
17T.Kożliński    „Zwyczaje  płatnicze  Polaków” badanie  przeprowadzone przez NBP  w  październiku  i  listopadzie 2011 r. oraz w 
styczniu 2012 r. 
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2. Charakterystyka  usługi  cash back  

2.1 Definicja  i  charakterystyka  usługi  cash back  

Alternatywnym  rozwiązaniem  dla  wypłaty  gotówki  z  oddziału  bankowego  lub  bankomatu  może  być  usłu-
ga cash back,  która  umożliwia  posiadaczom  kart  wypłatę  gotówki  w  sklepie,  do  górnego   limitu  200  zł dla 
kart  VISA  oraz  300  zł  dla  kart  MasterCard,   przy  okazji  dokonywania  zapłaty   za   zakupy   kartą  płatniczą.  
Tego  typu  udogodnienie  dla  wypłaty  gotówki  możliwe  jest  w  punktach  handlowo-usługowych  wyposażo-
nych w terminale POS. Możliwość  skorzystania  z  usługi   cash back ma potencjalnie każdy  posiadacz karty 
debetowyej. Na koniec grudnia 2013 r. na rynku   polskim   funkcjonowało   28,2 mln kart debetowych, co 
wskazuje  na  wielkość potencjalnej  grupy  odbiorców. Bardzo  istotną  kwestią  z  punktu  widzenia  potencjal-
nych  użytkowników  tej  usługi  jest  zapoznanie  się  z  zasadami  korzystania  z  usługi. I tak,  dostęp do odpo-
wiedzi na pytanie: ”Jak to działa?”   staje   się  podstawą  dla  dalszego  zainteresowania  klienta.  Banki,   które  
mają  w  swojej  ofercie  dostęp  do  wypłat   cash back,  powinny  dostarczyć  czytelną   informację dla klienta nt. 
sposobu  korzystania  z  usługi,  tj.: 

1) Płacąc za zakupy, powiedz sprzedawcy, u   którego  można   skorzystać   z   usługi   cash back, że   chcesz  
wypłacić   gotówkę i   podaj   kwotę   wypłaty.   Maksymalnie   możesz   wypłacić   200   zł.   dla   kart VISA,  
300 zł  dla  kart  MasterCard18. 

2) Wprowadź  kod  PIN. Na  rachunku  kwota  wypłaty  i  zakupów  będą  pokazane  oddzielnie.  
3) Odbierz  gotówkę  od  sprzedawcy. 

Cash back jest  więc  usługą  bankową,  dzięki  której  posiadacz  karty  płatniczej  może  pobrać  gotówkę  podczas  
dokonywania  zakupów  w  sklepie.  Transakcja  cash back może  być  zrealizowana  wyłącznie  razem z  płatno-
ścią   kartą   płatniczą. Usługa   ta   jest  możliwa dla wszystkich posiadaczy kart debetowych VISA i Master-
Card/Maestro wydanych przez banki,   które   uruchomiły   funkcjonalność   cash back. Wypłata gotówki   w  
punkcie  akceptującym  karty  jest zwykle wolna od opłat dla posiadacza karty lub pobierana opłata jest niż-‐‑
sza od opłaty  z  tytułu  wypłaty  gotówki  z bankomatu,  nienależącego do  banku  wydającego  kartę. 

Zaletami cash back dla  posiadacza  karty  są: 

1) oszczędność  czasu  - podjęcie  gotówki  realizowane  jest  podczas  codziennych  zakupów, 
2) dostępność  - w  Polsce  liczba  sklepów,  stacji  paliw  realizująca  cash back jest  większa  od  sieci  ban-

komatów,  szczególnie  w  małych  i  turystycznych  miejscowościach, 
3) prostota transakcja  przeprowadzana  jest  na  terminalu  przez  sprzedawcę,  a  klient jedynie podpi-

suje wydruk lub zatwierdza transakcje kodem PIN.”19 

Banki  mające w swojej ofercie  dla  klientów  dostęp  do  wypłat  cash back za  pomocą  wydawanych przez siebie 
kart debetowych także  powinny  być  zainteresowane  dostarczeniem  klientom  wszelkich informacji na temat 
cash back. O dostarczenie tego typu informacji  zadbał  m.in.  ING  Bank  Śląski,  który  na  swojej  stronie  interne-
towej   umieścił   takie   informacje.   Na   uwagę   zasługuje   fakt, że   niezbędne   dane   zostały   przedstawione   w  
                                                                                                                                                                                                                                
18 Zgodnie z informacjami przekazanymi do NBP od 1 grudnia 2013  r. organizacja  MasterCard wyznaczyła  nowy  próg  mak-
symalnej  wypłaty  gotówki  w  ramach  cash back o  wartości  300  zł. 

19 Internet,  Wikipedia,  hasło:  cash back, 2013 r. 



2. Charakterystyka  usługi  cash  back 

 

 
 - 25 -    Raport  na  temat  usługi  cash back na polskim rynku 

atrakcyjnej i bardzo przejrzystej formie – pytań,  jakie  mogą  zostać  przez  klientów  zadane, i odpowiedzi na 
te  podstawowe  pytania.  Zestaw  takich  przykładowych  pytań  dotyczących  zapoznania  się  z  usługi cash back 
prezentuje  poniższa  Tabela nr 15. 

Tabela nr 15. Definicja  i  zakres  usługi cash back – wg informacji na stronie internetowej ING Banku Śląskie-
go S.A. 

  

Usługa  cash back - definicja  i  właściwości     

pytanie 1: Co to jest cash back?    

  
Cash back to  usługa  polegająca  na  możliwości  wypłacania  gotówki  (do  200  PLN)  przy  okazji  płacenia  kartą  za  
towary  i  usługi  – np.  przy  dokonywaniu  zakupów  spożywczych  w  sklepie  czy  przy  płaceniu  za  benzynę  na  stacji  
benzynowej. 

  

pytanie 2: Co  trzeba  zrobić  aby skorzystać  z  usługi  cash back?   

  

Jedynym  warunkiem  skorzystania  z  usługi  cash back jest   równoczesne  dokonanie  płatności  kartą   (transakcja  
bezgotówkowa).  Kwota  płatności  kartą  jest  dowolna  i  może  również  być  niższa  niż  kwota  wypłacona  w  ramach  
usługi  cash back.  Niezależnie  od   tego  czy  wydasz  kilka  czy  kilkaset  złotych,  zawsze  masz  prawo  do  wypłaty  
gotówki  w  punktach  oferujących  cash back. 

  

pytanie 3: Czy  mogę  skorzystać  z  cash back w  kwocie  wyższej  niż  kwota  zakupów?   

  Tak,  w  ramach  usługi  cash back możesz  jednorazowo  wypłacić  do  200  zł,  niezależnie  od  kwoty,  jaką  wydałeś  
na  zakupy.  Ważne  jest  tylko  to,  żebyś  zapłacił  za  zakupy  kartą. 

  

pytanie 4: Gdzie  można  korzystać  z  usługi  cash back?    

  
Cash back jest  dostępny  w  wybranych  punktach  (np.  sklepach,  stacjach  benzynowych)  na  terenie  całego  kraju,  
oznaczonych logo cash back na  oknie,  drzwiach   lub  przy  kasie.  Szukaj  poniższego  logo  w  miejscu,  w  którym  
płacisz  kartą,  a  w  razie  wątpliwości  zapytaj  sprzedawcę  o  możliwość  skorzystania  z  cash back. 

  

pytanie 5: Ile  kosztuje  usługa  cash back?   

  Dla  użytkowników  kart  wydanych  do  Kont  z  LWEM  usługa  jest  bezpłatna. 
  

pytanie 6: Ile  mogę  wypłacić  gotówki  w  ramach  usługi  cash back?    

  

W  ramach  usługi  cash back możesz  przy  każdej  płatności  kartą,  wypłacić  jednorazowo  do  200  PLN.  Aby  zreali-
zować   wypłatę   musisz   mieć   odpowiednią   kwotę   pieniędzy   na   swoim   koncie   osobistym.   Pamiętaj   także,   że  
każda  wypłata  w  ramach  cash back umniejsza  dzienny   limit  wydatków  na  transakcje  gotówkowe  (wypłata  go-
tówki),  ustanowiony  przez  Ciebie  dla  danej  karty. 

  

pytanie 7: Ile razy  dziennie  mogę  skorzystać  z  usługi  cash back?    

  
Z  usługi  cash back możesz  korzystać  wielokrotnie  w  ciągu  dnia  – za  każdym  razem,  gdy  płacisz  swoją  kartą  za  
zakupy w punktach oznaczonych logo cash back.  Jedynym  ograniczeniem   jest  wysokość   limitu  na  transakcje  
gotówkowe,  który  ustanowiłeś  dla  swojej  karty. 
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pytanie 8: Jakie  korzyści  daje  mi  usługa  cash back?    

  

Korzystając  z  usługi  cash back zyskujesz:Wygodę  – nie  musisz   już  szukać  bankomatu,  gdy  potrzebujesz  wy-
płacić  gotówkę,  Oszczędność  czasu  – robiąc  zakupy  i  wypłacając  gotówkę  w  tym  samym  miejscu,  jednocześnie  
oszczędzasz   czas,   Zwiększony   dostęp   do   Twoich   pieniędzy   – dzięki   cash back masz   do   dyspozycji   więcej  
miejsc,  w  których  możesz  wypłacić  gotówkę. 

  

pytanie 9: Jak  mogę  korzystać  z  cash back?    

  

Korzystanie  z  usługi  cash back jest  proste.  Płacąc  swoją  kartą  za  zakupy  poinformuj  sprzedawcę,  że  chcesz  
również  wypłacić   gotówkę   i   podaj   kwotę  wypłaty.  Następnie  potwierdź   transakcję   kodem  PIN   lub  podpisem   i  
odbierz  gotówkę  od  sprzedawcy.  Na  wydruku,  który  otrzymasz,  obie  transakcje  (płatność  kartą  i  wypłata  gotów-
ki)   będą   wykazane   oddzielnie.   Kwota   wypłaty   będzie   również   specjalnie   oznaczona   na   wyciągu   z   Twojego  
rachunku osobistego. 

  

pytanie 10: Przy  użyciu  jakich  kart  mogę  korzystać  z  cash back?   

  

Korzystanie  z  usługi  cash back jest  proste.  Płacąc  swoją  kartą  za  zakupy  poinformuj  sprzedawcę,  że  chcesz  
również  wypłacić   gotówkę   i   podaj   kwotę  wypłaty.  Następnie  potwierdź   transakcję   kodem  PIN   lub  podpisem   i  
odbierz  gotówkę  od  sprzedawcy.  Na  wydruku,  który  otrzymasz,  obie  transakcje  (płatność  kartą  i  wypłata  gotów-
ki)   będą   wykazane   oddzielnie.   Kwota   wypłaty   będzie   również   specjalnie   oznaczona   na   wyciągu   z   Twojego  
rachunku osobistego 

  

 

Największą  niedogodnością  we  właściwym  dotarciu  do  informacji  na  temat  usługi  cash back jest niezwykle 
niefortunna  okoliczność,   iż  pod  taką  samą nazwą  funkcjonują  na  rynku  usług  bankowych  innego  rodzaju  
produkty.  W  praktyce  oznacza  to,  że  używając  nazwy  „cash back”, można  opisywać  różne  oferty  usługowe  
banków.  Nie  należy  mylić  usługi  cash back z  ręczną  wypłatą  gotówki  dokonywaną  w  urzędach  pocztowych  
i  oddziałach  banków. Cash back (poprawniej: money back)  to  również  prowizja  (rabat),  którą  bank  wypła-
ca   okresowo   posiadaczowi   karty   płatniczej   jako   nagrodę   /   zwrot   części   wydatków,   za   przeprowadzone 
transakcje  kartą. Zwykle  money  back  pojawia  się  w  ofercie  banku  dla  jednej  z  kart  kredytowych,  dla  której  
obowiązuje  inna, niż  dla  pozostałych  kart, tabela  prowizji  i  opłat.  Praktyką  było,  że  bonus  wypłacany  jest  
przez bank przez kilka pierwszych miesięcy  w  wysokości   3-5%  kwoty  dokonanych   transakcji   bezgotów-
kowych lub 0,5-1%  przez  cały  okres  umowy. 

Klienci  mogą  zetknąć  się  z  użyciem  nazwy  cash back kryjącej  pod  swoim  znaczeniem  m.in.  : 

-  ofertę  komercyjną  polegającą  na  pośrednictwie  w  uzyskaniu  na  rzecz klienta zwrotu podatku VAT z 
zagranicy,  

-  ofertę  kilku banków działających  na  rynku  polskim,   skierowaną do posiadaczy wskazanego rodzaju 
karty kredytowej, jak i karty debetowej przypisanej  do  określonego  rodzaju  Konta Zakupowego, gdzie 
przepisy Regulaminu  Banku  określają  Zasady  premiowania w ramach programu „CashBack” obowią-‐‑
zujące  do  wskazanego  terminu. 

Zostały  przytoczone tylko  przykładowe  zastosowania  nazwy  cash back,  które  funkcjonują  obecnie na rynku 
usług finansowych.   Biorąc   pod   uwagę   brak   jednaznaczności   w zastosowaniu   nazwy,   należ   liczyć się   z  
trudnością, jaką  napotykają klienci  stykający  się  z  użyciem  nazwy  cash back w  różnych  znaczeniach. 

2.2 Model  biznesowy  usługi  cash back  

Obowiązujący  na  polskim  rynku  czterostronny  model  płatności  systemu  kart  płatniczych  obejmuje  cztery  
grupy   podmiotów:   konsumentów,   akceptantów,   wydawców   kart   płatniczych   centra   rozliczeniowe.   W  
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przypadku  tego  modelu  funkcje  wydawnicza  i  rozliczeniowa  mogą  być  wykonywane  przez  odrębne,  nieza-
leżne  od  siebie  podmioty  (bank-wydawcę  i  agenta  rozliczeniowego).  Formę  czterostronnych  systemów  kart  
płatniczych  przyjmują  systemy  prowadzone  w  szczególności  przez  organizacje  VISA  i  MasterCard.   

Stronami zaangażowanymi  w przeprowadzenie transakcji cash back, podobnie jak ma to miejsce w odnie-
sieniu  do  transakcji  bezgotówkowych  przeprowadzanych  kartami  płatniczymi,  są nastepujace podmioty: 

A) Klienci – posiadacze  kart  płatniczych  dokonujący  płatności  kartami  w  określonych  punktach han-
dlowo-usługowych i  dokonujący  dodatkowej  wypłaty  określonej  kwoty  gotówki  w  maksymalnej  
kwocie  300  zł, 

B) Handlowcy (inaczej akceptanci) – sprzedawcy przyjmujący  zapłatę  za  towary  lub  usługi  przy  uży-
ciu  kart  płatniczych i  dokonujący  dodatkowej  wypłaty  gotówki  w  kwocie  wskazanej  przez  klienta 
w  maksymalnej  kwocie  do  300  zł, 

C) Agenci rozliczeniowi – centra rozliczeniowe tj. banki lub podmioty niebankowe,  które  mają podpi-
sane umowy z handowcami (akceptantami)  o  przyjmowanie  zapłaty  przy  użyciu  kart  płatniczych. 

D) Wydawcy  kart  płatniczych  – najczęściej  banki,  które  wydały  karty  płatnicze  klientom, 
E) Organizacje   kart   płatniczych   – skupiające  wokół   siebie  wydawców  kart,   które   ze   swej   strony   są 

odpowiedzialne za dostarczenie infrastruktury   technicznej   umożliwiajacej   autoryzację   transakcji,  
za  określenie  zasad  przyjmowania  i  rozliczania  kart,  opracowanie  i  rozwój  standardów  kart  płatni-
czych  oraz  usług  i  produktów  z  nimi  związanych. 

Transakcja typu cash back przebiega w  czterostronnych  systemach  kart  płatniczych  analogicznie, jak ma to 
miejsce  przy  tradycyjnej  transakcji  kartowej  bezgotówkowej  a  jedyną  różnicą  jest  rozbudowany  etap  obcią-‐‑
żenia   rachunku   klienta   (o   dwie   kwoty   tj.   kwotę   transakcji   bezgotówkowej   poprzedzającej   wypłatę   oraz  
wypłaty  cash back zainicjowanej przez klienta). Transakcja typu cash back zainicjowana podczas tradycyjnej 
transakcji  bezgotówkowej  przebiega  w  trzech  etapach.  20 Pierwszym  etapem  jest  autoryzacja,  polegająca  na  
weryfikacji  karty  płatniczej  i  jej  posiadacza,  a  także  na  sprawdzeniu  czy  posiadacz ma do dyspozycji dosta-
teczną  ilość  środków  pieniężnych  na  pokrycie  transakcji.  Etap  ten  trwa  zaledwie  kilka  sekund.  Zapytanie  
autoryzacyjne,  wysyłane   z   terminala   POS   przez   sprzedawcę,   jest   kierowane   – za   pośrednictwem   agenta  
rozliczeniowego i organizacji  płatniczej  – do  banku  wydawcy  karty.  Odpowiedź  autoryzacyjna  przygoto-
wana przez bank-wydawcę  karty wraca  tą  samą  droga  do  terminala  POS.  Ostateczne  obciążenie  rachunku  
klienta  i  uznanie  rachunku  sprzedawcy  należną  kwotą  są  poprzedzone  etapami  rozliczenia i rozrachunku. 
Z  reguły  pod  koniec  dnia  roboczego  szczegółowe  dane  o  transakcjach  są  przesyłane  od  agenta  rozliczenio-
wego   do   organizacji   płatniczej.   W   informatycznym   systemie   rozliczeniowym   organizacji   płatniczej   za-
twierdzane  są  dane   transakcyjne   i  przygotowana   jest   informacja   finansowa  dla  obu  banków  uczestniczą-‐‑
cych  w   transakcji   (banku   reprezentującego   agenta   rozliczeniowego,   tj.   instytucje   obsługujące   sklep,   oraz  
banku  wydawcy  karty,  tj.  bank  klienta).  Na  ostatnim  etapie  procesu  płatności  bank-wydawca karty doko-
nuje   przelewu   należnymi   sprzedawcy   środków   na   rachunek   organizacji   płatniczej,   która   po   odliczeniu  
należnych  prowizji  przesyła  środki  do  banku  reprezentującego  agenta  rozliczeniowego.  Bank  agenta  rozli-

                                                                                                                                                                                                                                
20 K.Maciejewski  „Uczestnicy  obrotu  bezgotówkowego  na  rynku  polskim”  w  monografii  „Obrót  bezgotów-
kowy  w  Polsce”,  Wydawnictwo KUL, Lublin, 2013, str. 72 
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czeniowego  przesyła  środki  na  rachunek  sprzedawcy, a bank-wydawca  obciąża  rachunek,  do  którego  jest  
przypisana  karta  płatnicza  klienta. 

Organizacje   VISA   i   MasterCard   prowadzą   własne   systemy   rozliczające   transakcje   dokonane   wyłacznie  
kartami  własnymi  organizacji.  Każdy  z  wymienionych  systemów  korzysta  z  pośrednika  rozliczeniowego,  
którym  jest  jeden  z  banków  komercyjnych.  Rozlicza  on  otrzymane  z  tych  systemów  kwoty  netto  za  pośred-
nictwem KIR. Rozliczanie transakcji kartowych – przed skierowaniem do NBP w celu ostatecznego rozra-
chunku w systemie SORBNET- odbywa  się  przy  zaangażowaniu  dwóch  pośredników  rozliczeniowych. 

Trudność  we  wskazaniu  obowiązującego  modelu  biznesowego  usługi  cash back na rynku polskim polega na 
braku   jednego   obowiązującego   powszechnie  modelu.   Z   odpowiedzi udzielonych przez podmioty objęte  
badaniem  ankietowym  przeprowadzonym  przez  NBP  w  sierpniu  2013  r.  wynika,że  na  rynku  polskim  ob-
owiązuje  kilka  zróżnicowanych  wariantów  tego  modelu. 

Banki  ponoszą  z  tytułu  transakcji  typu  cash back dwa  rodzaje  opłat,  tj.: 

- opłatę  na  rzecz  agenta  rozliczeniowego  w  wysokości  0,50  zł  od  pojedynczej  transakcji, 

- opłaty  procesingowe  związane  z  usługą  cash back. 

Z punktu  widzenia   banków  ponoszony przez nie koszt jest ustalony   na   określonym  poziomie   (   obecnie 
wynosi 50 gr.)21 a różnica  wśród  praktyk  stosowanych  przez  różne  banki  polega jedynie na przekazywaniu 
ww. opłaty: 

- bądź  bezpośrednio  do  agenta  rozliczeniowego, 

- bądź za  „pośrednictwem”  organizacji  kart  płatniczych. 

Kolejnym  typem  opłat  ponoszonych  przez  wydawców  kart  płatniczych   jest   jednorazowa  opłata przy im-
plementacji  usługi  cash back.  Koszty  ponoszone  w  związku  z  procesorowaniem  usługi  cash back w praktyce 
oznaczają  opłatę  w  wysokości  kilkudziesięciu  groszy  (z  przedziału  10  do  21  gr). 

Wszyscy   agenci   rozliczeniowi   każdorazowo   od   realizowanej   transakcji cash back otrzymują   od   banku   – 
wydawcy  karty  opłatę  w  wysokości  50  gr.22 

Dwóch  agentów  rozliczeniowych  w  ramach  realizowania  usługi  cash back ponosi  opłatę  na  rzecz  organizacji  
kart  płatniczych  (VISA/  MasterCard).  Opłata  ta  mieści  się  w  przedziale  od  5  do 10 gr. 

Innym rodzajem opłat   ponoszonych   przez   agentów   rozliczeniowych   są   opłaty   licencyjne   ponoszone   na  
rzecz   organizacji   kart   płatniczych.   Agenci   rozliczeniowi   określili,   że   wartość   transakcji   typu   cash back 
zwiększa  podstawę  naliczania  przez  organizacje płatnicze  opłat   licencyjnych,  przy czym koszt   tych  opłat  
przy obecnych  obrotach  usługi  cash back pozostaje  bardzo  mało  znaczący. 

Zdecydowana  większość  banków  – wydawców  kart  płatniczych   (68%)23 określiła,   iż  w  związku  z  usługą  
cash back nie  pobiera  od  swoich  klientów  żadnych  opłat.  Oznacza  to,  że  klienci  13  banków,  będących  wy-

                                                                                                                                                                                                                                
21 Dane  zgodne  z  informacjami  uzyskanymi  od  banków  w  badaniu  przeprowadzonym  w  sierpniu  2013  r.,  natomiast  od  1  grud-
nia  2013  r.  zaszły  zmiany  co  do  wysokości  stosowanych  stawek  opłat 

22 Uwaga jak w przypisie 11. 
23 Por. rozdział  4.3  Opłaty,  Temat  1:  Opłaty  z  punktu  widzenia  banków- wydawców  kart  płatniczych,  str.65 
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dawcami  kart  płatniczych,  nie  ponoszą  kosztów  dokonania  wypłaty  cash back. Trzech  wydawców  kart  płat-
niczych  w  związku  z  wypłatą  cash back obciąża  wszystkich  swoich  klientów  indywidualnych  opłatą24.  Opła-
ta  ta  wynosi  każdorazowo  od  pojedynczej  transakcji  cash back w granicach od 50 gr do  1  zł  (w  zależności  od  
wybranego  banku).  Nieznaczna  grupa  banków  stosuje  praktykę  nakładania  na  swoich  klientów  opłaty  w  
związku  z  realizacją   transakcji  cash back.  Niektóre  banki  nakładają  opłatę  na  wszystkich  swoich  klientów,  
pozostałe  banki  stosują  opłaty  w  odniesieniu  do  pewnej  grupy  klientów,  np.  klientów  instytucjonalnych lub 
korporacyjnych. 

Najbardziej  istotnym  i  zarazem  niepokojącym aspektem widocznym  w  obecnie  obowiązujących  rozwiąza-
niach funkcjonujących  na  rynku  polskim  jest  pominięcie  zachęty  finansowej  dla  akceptantów  kart  płatni-
czych.  Handlowcy  mogą  postrzegać  obecnie  swoją  rolę  w  usłudze  cash back jako nieprzyniajacą  się  do  gene-
rowania jakiegokolwiek dochodu. 

Schemat nr 1. Model biznesowy transakcji cash back w  modelu  czterostronnym  ze  szczególnym  uwzględ-
nieniem  opłat  pobieranych  i  ponoszonych  przez wszystkie strony. 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne  ,  M.Rabong  „Wyniki  badań  ankietowych  dotyczących  funkcjonowania  usługi  cash 

back na rynku polskim”  NBP,  wrzesień  2013 r. 
 

W  obecnie  panujących  warunkach,  można  pokusić  się  o  stwierdzenie, że  na  rynku  polskim  nie  istnieje  ża-
den konkretny wypracowany model finansowy. Po pierwsze  banki  powinny  przyjąć  spójną  politykę  ceno-
wą  polegającą  na tym, że  wypłata  cash back przy  użyciu  karty  debetowej  jest  zawsze  dla  klientów bezpłatna.  
Po  drugie,  z  punktu  widzenia  równego  zaangażowania  się  wszystkich  stron  biorących  udział  w  prowadze-
niu  usługi, nie  może  być  sytuacji,  gdy  jedna  ze  stron  pozostaje  całkowicie  pominięta.  Z  punktu  widzenia  
uczestników  rynku  transakcja  cash back powinna  być  opłacalna.  Powinna zatem funkcjonować  prowizja  
zarówno  dla  agenta  rozliczeniowego,  jak  i  dla  akceptanta.  Tylko  wówczas,  gdy  takie  warunki  zostaną  
stworzone,  każda  ze  stron  będzie  miała  motywację  do  promowania  tej  usługi. 

                                                                                                                                                                                                                                
24 Por.  rozdział  5.1  System  opłat  a  potencjalne  szanse  rozwoju  usługi  cash back  str.  10,    Stawki  opłat  stosowanych  przez  banki  
przy  usłudze  cash back - dane opublikowane w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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2.3 Dotychczasowe  wdrożenia  usługi  cash back na rynku polskim  

Cash back jest  dostępna  na  polskim  rynku  stosunkowo  niedawno.  Od  roku  2006  posiadacze  kart  mogą  na  
terenie  naszego  kraju  wypłacać  pieniądze  z  rachunku  nie   tylko  w  bankomatach,  ale  także  w  kasach  skle-
pów  i  w  punktach  handlowo  usługowych  przy  okazji  płacenia  rachunków.  W  Polsce  jako  pierwsze  wpro-
wadziły  tę  usługę  PKO  Bank  Polski  S.A. oraz MultiBank i mBank (detaliczne piony BRE Banku S.A. obecnie 
mBanku S.A.) w 2006 roku. W  momencie  wdrożenia   usługi   na   rynku   polskim   klienci   posiadający karty 
mogli  dokonywać  wypłaty  środków  płatniczych  z  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  wypłat  banko-
matowych  bądź  wypłat  w  kasach  banków,  przy   czym   ta  pierwsza   forma  zdecydowanie  dominowała.  W  
skali kraju w 2006 roku sieć   dostępnych   bankomatów   obejmowała   9.938 urządzeń.  W   2006   r.  wskaźnik  
liczby   bankomatów  w  przeliczeniu  na   jednego  mieszkańca  wynosił  w  Polsce 261 i  plasował   nasz   kraj  w  
rankingu  krajów  Unii  Europejskiej na ostatnim  miejscu  wśród  27 krajów.25 Oznaczało  to,   iż  klienci  chcący  
podjąć  gotówkę  z  bankomatu  musieli  się  liczyć  z  dużymi  utrudnieniami.  Znalezienie  dostępnego bankoma-
tu  w  określonym  miejscu  i  zrealizowanie  przez  klienta  szybkiej  wypłaty  nie  było  powszechną  praktyką.   

Rozwiązaniem   rokującym  z  dużym  prawdopodobieństwem duże  powodzenie  w  przyszłości   było   zapro-
ponowanie i umożliwienie   klientom   korzystania z   istniejącej   sieci   terminali.  W   2006   roku  w   Polsce   sieć 
dostępnych  terminali  wynosiła  176.476 urządzeń.  Klienci zyskali  dzięki  wdrożeniu  usługi  cash back możli-
wośćwypłaty niewielkich kwot w punktach handlowo-usługowych, np.  w  dużych  sklepach  spożywczych, 
na stacjach benzynowych itp. Usługa  cash back została  wdrożona   latem  2006  roku.  Kolejne  miesiące  przy-
niosły  informacje  na  temat  preferencji  klientów  co  do  korzystania  z  bankomatów.  Polacy  posiadający  karty  
płatnicze  w  praktyce  realizują  wypłatę  pieniędzy  z  bankomatów.  Karty  posłużyły w 2006 roku do dokona-
nia 910 mln transakcji,  przy  czym  60%  transakcji  przypadało  na  wypłaty  gotówki  z  bankomatów. Dane te 
jednoznacznie   wskazują   na   preferencje   Polaków   do   korzystania   z   gotówki.   Posiadacze   kart   dokonywali  
wypłat  gotówki  z  bankomatów, a  następnie  płacili  gotówką  w  sklepach. W 2006 roku zaledwie 40% trans-
akcji  kartowych  zostało  przeprowadzonych  w  terminalach  sklepowych. 

Wdrożenie  usługi  cash back zostało  podjęte  przez  kilka  banków. Klienci zyskiwali na przestrzeni kolejnych 
miesiecy  coraz  większy  dostęp  do  możliwości  dokonywania  dodatkowo  wypłat  niewielkich  kwot  gotówki 
przy   okazji   dokonywania   transakcji   bezgotówkowych  w   sklepach.  Nowa   usługa   była   dostępna w coraz 
większej  liczbie  mniejszych  sklepów,  a  także  w  kilku  sieciach,  takich  jak  Real,  Bomi,  Piotr  i  Paweł,  Żabka,  
Jysk, salony Empik, księgarnie  Matras  czy na stacjach benzynowych BP, Bliska, Orlen. 

 W IV kwartale 2006 roku, czyli w pierwszym pełnym okresie kwartalnym funkcjonowania  nowej  usługi  na  
rynku polskim, klienci dokonali 6.470 transakcji, wypłacając  przy  okazji  płacenia  w  sklepie  kartą  gotówki  
na  kwotę  687,5  tys.  zł. W tym samym okresie posiadacze kart dokonali 143,4 mln  wypłat  z  bankomatów  na 
kwotę 48,0 mln  zł.  Dane  te  potwierdzają,  iż  dla  Polaków posiadających  karty  płatnicze  podstawową  formą  
dostępu  do  środków  na  rachunku  są  bankomaty. 

Na  przestrzeni  kolejnych  kwartałów  liczba  wypłat  typu  cash back systematycznie wzrastała. I tak, po roku 
od  wprowadzenia  usługi  cash back w IV kwartale 2007 roku klienci skorzystali z niej 53.588 razy, a  wypłaty  

                                                                                                                                                                                                                                
25 „Porównanie  wybranych  elementów  polskiego  systemu  płatniczego  z  systemami  innych  krajów  Unii  Europejskiej  za  2010  r.”,  

NBP, 2011, str.44 
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gotówki  dokonane w sklepach wyniosły   łącznie  5,2  mln  zł.  W I kwartale 2007 roku liczba transakcji cash 

back przeprowadzonych w okresie jednego  kwartału  przekroczyła  próg  10  tys.  sztuk.  Rosnąca liczba trans-
akcji przyniosła  w  I  kwartale  2007  roku  osiągnięcie  wartości  ponad  1  mln  zł.  Kolejne  kwartały  odznaczały  
się  wzrostem  liczby   i  wartości  przeprowadzanych  transakcji.  W  IV  kwartale  2008  roku  liczba przeprowa-
dzonych  wypłat  cash back wyniosła  119.596 i  przekroczyła  próg  100  tys.  Liczba  przeprowadzanych  transak-
cji  na  przestrzeni  dwóch  lat (2007-2008) wzrosła  10-krotnie. Kolejny rok, tj. 2009 rok, przyniósł  ponad dwu-
krotny wzrost liczby przeprowadzanych transakcji w stosunku do roku poprzedniego. W IV kwartale 2009 
roku liczba  transakcji  wypłaty  w  kasie  sklepu  przekroczyła  próg  200  tys. i wyniosła  206.240 transakcji. W 
tym  samym  okresie  łączna  wartość  wypłat  wyniosła  ponad  20  mln  zł.  Widoczny  wzrost  liczby przeprowa-
dzanych  wypłat  cash back odnotowano w 2012 r. Liczba przeprowadzonych transakcji w IV kwartale 2012 
roku  wyniosła 703, 8 tys., czyli  prawie  dwa  razy  więcej  niż  w  analogicznym  kwartale  roku  poprzedniego  
(w IV kwartale 2011 roku przeprowadzono 476,3 tys. transakcji). Szczegółowe  dane  z  kolejnych  kwartałów  
w latach 2006 – 2013 prezentuje Tabela nr 12.  

W IV kwartale 2013 r. przeprowadzono na rynku polskim 871 tys. transakcji cash back na  łączną kwotę  94,3  
mln  zł.  W  porównaniu  do  poprzedniego  kwartału  odnotowano  wzrost  liczby  transakcji  o 8,9%  przy  równo-
czesnym spadku wartości  przeprowadzanych  transakcji  o  5,2%.  Należy  podkreślić,  iż  jest  to  pierwszy  od-
notowany  spadek  wartości  przeprowadzonych w kwartale transakcji na przestrzeni ostatnich lat.  

Na   przestrzeni   kolejnych   kwartałów   liczba   i   wartość   transakcji   cash back ulegała   wahaniom, przy czym 
tempo wzrostów  było zróznicowane w  zależności  od  charakterystyki  poszczególnych  okresów.   

Trendy wzrostowe   są  widoczne, gdy   analizuje   się   dane  dotyczące   kolejnych   lat. I tak, na przestrzeni lat 
2006 -2013   odnotowano   stałe  wzrosty  w   liczbie   przeprowadzanych  wypłat   typu   cash back. W roku 2012 
liczba  transakcji  wrosła  w  stosunku  do  poprzedniego  roku  o  57%.  W  roku 2013 liczba transakcji cash back 
wzrosła   o   26%. Szczegółowe   dane   dotyczące   liczby   przeprowadzonych   transakcji   cash back oraz tempo 
wzrostu  w  poszczególnych  latach prezentuje Wykres nr 11. 

Podobne  trendy  widoczne  są  wzroście  wartośći  transakcji  cash back w  ostatnich  latach.  W  roku  2012  wartość 
transakcji  wyniosła  307,3  mln  zł  czyli  wrosła  w  stosunku  do  poprzedniego  roku  o  59%.  W  roku  2013  war-
tość   transakcji  cash back wyniosła  379,8  mln  zł, czyli w stosunku do wartości   sprzed  roku  wzrosła  o  24%.  
Szczegółowe  dane  dotyczące wartości transakcji  wypłaty  gotówki  cash back w Polsce na przestrzeni lat 2006 
-2013  oraz  dynamikę wzrostu  w  poszczególnych  latach prezentuje Tabela nr 16. 
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Tabela nr 16. Liczba  i  wartość  transakcji  typu  cash back w  kolejnych  kwartałach  2006  – 2013 

  

Cash back 

LICZBA  WARTOŚĆ   
TRANSAKCJI  TRANSAKCJI  (zł) 

Ogółem Tempo wzrostu Ogółem Tempo wzrostu 

2006 Q3 404   42 562   

2006 Q4 6 470 1501,50% 687 457 1515,20% 

2007 Q1 10 614 64,00% 1 065 992 55,10% 

2007 Q2 22 915 115,90% 2 148 093 101,50% 

2007 Q3 41 332 80,40% 3 927 895 82,90% 

2007 Q4 53 588 29,70% 5 210 080 32,60% 

2008 Q1 64 330 20,00% 6 330 721 21,50% 

2008 Q2 83 993 30,60% 8 625 149 36,20% 

2008 Q3 95 710 13,90% 10 064 451 16,70% 

2008 Q4 119 596 25,00% 12 862 702 27,80% 

2009 Q1 145 974 22,10% 15 455 561 20,20% 

2009 Q2 175 292 20,10% 18 574 021 20,20% 

2009 Q3 187 646 7,00% 19 937 366 7,30% 

2009 Q4 206 240 9,90% 23 025 503 15,50% 

2010 Q1 255 066 23,70% 26 434 251 14,80% 

2010 Q2 282 279 10,70% 29 817 568 12,80% 

2010 Q3 304 167 7,80% 33 635 149 12,80% 

2010 Q4 340 297 11,90% 38 376 201 14,10% 

2011 Q1 365 699 7,50% 40 792 974 6,30% 

2011 Q2 424 717 16,10% 47 731 877 17,00% 

2011 Q3 428 355 0,90% 49 884 351 4,50% 

2011 Q4 476 299 11,20% 55 164 324 10,60% 

2012 Q1 561 308 17,80% 64 254 908 16,50% 

2012 Q2 694 047 23,60% 79 642 673 23,90% 

2012 Q3 695 195 0,20% 80 806 190 1,50% 

2012 Q4 703 812 1,20% 82 641 000 2,30% 

2013 Q1 762 870 8,40% 88 817 542 7,50% 

2013 Q2 837 295 9,80% 97 285 839 9,50% 

2013 Q3 863 221 3,10% 99 377 810 2,20% 

2013 Q4 870 951 8,90% 94 300 889 -5,20% 
 

Źródło:  dane NBP 
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Wykres nr 11. Liczba  transakcji  wypłaty  gotówki  cash back w Polsce na przestrzeni lat 2007 -2013 oraz dy-
namika  wzrostu  w  poszczególnych  latach  

 
  

Źródło:  dane  NBP 

Wykres nr 12. Wartość   transakcji  wypłaty   gotówki   cash back w Polsce na przestrzeni lat 2007 -2013 oraz 
dynamika  wzrostu  w  poszczególnych  latach  

 
  

Źródło:  dane NBP 

Porównanie  liczby  i  wartości  transakcji  dokonywanych  przez  posiadaczy  kart  w  bankomatach  oraz  wypłat  
dokonanych przy pomocy cash back wypada skrajnie niekorzystnie dla tych drugich. Według  danych  pozy-
skiwanych od  operatorów  bankomatów,  w 2013 roku klienci przeprowdzili 773 mln transakcji  wypłat  go-
tówki  z bankomatów  na  łączną  kwotę  291 mld  zł. Przez  cały  okres  wdrażania  usługi  cash back, dotychcza-
sowa  forma  pozyskiwania  gotówki  w   formie  wypłaty  z  bankomatu  cieszy  się  u  klientów  bezsprzecznym  
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pierwszeństwem. Na   przestrzeni   2013   roku   na   jedna   transakcję   typu   cash back przypadało   średnio   232  
transakcje   wypłaty   gotówki   z   bankomatów.   Szczegółowe   dane dotyczące   liczby   i   wartości   transakcji  
CVASH  BACK  na  tle  wypłat  z  bankomatów  w  okresie  2007 – 2013 prezentuje Tabela nr 17. 

Tabela nr 17. Liczba  i  wartość  transakcji  typu  cash back na  tle  wypłat  z  bankomatów  na  przestrzeni  2007-
2013 

 

OKRES 

TRANSAKCJE  GOTÓWKOWE  PRZEPROWADZONE KARTAMI  PŁATNICZYMI   

LICZBA TRANSAKCJI  WARTOŚĆ  TRANSAKCJI  (zł) 

CASH BACK BANKOMATY 
Proporcja  między  

CASH BACK a 
BANKOMATAMI 

CASH BACK BANKOMATY 
Proporcja  między  

CASH BACK a 
BANKOMATAMI 

2007 128 449 607 695 430 1 : 4.731 12 352 060 208 187 736 212 1 : 16.854 

2008 363 629 632 571 420 1 : 1.740 37 883 023 230 334 879 554 1 : 6.080 

2009 715 152 666 234 275  1 : 932 76 992 451 242 852 966 732  1 : 3.154 

2010 1 181 809 669 035 997  1 : 566 128 263 169 251 147 902 848  1 : 1.958 

2011 1 695 070 703 124 222  1 : 932 193 573 526 267 715 329 355  1 : 1.383 

2012 2 654 362 742 401 320  1 : 280 307 344 771 281 084 614 348  1 : 915 

2013 3 334 337 772 546 422  1 : 232 379 782 080 291 396 003 429  1 : 767 

Żródło:  dane  NBP 

W  Polsce   średnia  wartość  wypłaty   cash back wynosi   108  zł,  podczas  gdy  maksymalny   limit  wypłaty   cash 

back wynosił  200  zł (dane za IV  kwartału  2013  r.).  Dla  porównania  średnia  wartość  wypłaty  z  bankomatów  
wynosi  393  zł  (dane  NBP  z  IV  kwartału  2013  r.).  Średnią  wartość  pojedynczej  wypłaty  cash back w Polsce w 
kolejnych  kwartałach  na  przestrzeni lat 2008-2013 prezentuje Wykres nr 13. 
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Wykres nr 13. Średnia  wartość  pojedynczej  wypłaty   cash back w  Polsce  w  kolejnych  kwartałach  na  prze-
strzeni lat 2008-2013 

 
Źródło:  dane  NBP 

 

2.4 Dostępność  usługi  na  terenie  Polski  w  ujęciu  geograficznym   

Usługę cash back na koniec grudnia 2013 r. według  danych  szacunkowych  oferowało  około  40 tys.  placówek  
handlowych. Warunkiem  koniecznym  dla   funkcjonowania  usługi   cash back jest   stosunkowo   łatwy  dostęp  
klientów  posiadających  karty  płatnicze  do   terminali   akceptujących  płatności   przy  użyciu   kart.  Dostęp  w  
Polsce  do  urządzeń  akceptujących  elektroniczne  instrumenty  płatnicze, czyli do terminali POS oraz imprin-
terów,   stale   rośnie.  Z   danych  uzyskanych  przez  NBP  od   agentów   rozliczeniowych  wynika,   iż   na   koniec  
września  2013  r.  na  rynku  polskim  łącznie  funkcjonowało  253,3  tys.  punktów  handlowo-usługowych  akcep-
tujących  płatności  dokonywane  przy  użyciu  kart  płatniczych  (Tabela  nr  14),  z  których  każdy  mógłby  teore-
tycznie   oferować   usługę   cash back.   Liczba   punktów   handlowo-usługowych,   mimo ulegania okresowym 
wahaniom,  od  kilku  lat  rośnie.  I  tak,  na  przestrzeni  roku 2013 wzrosła  o  6,7% , a na przestrzeni ostatnich 
dwóch  lat  o  22%.  Liczba  placówek  akceptujących  płatności  kartami  płatniczymi  wyznacza  potencjalny  po-
ziom  nasycenia  usługą cash back na terenie naszego kraju.  

Tabela nr 18. Liczba  punktów  handlowo-usługowych  w  Polsce  akceptujących  płatności  kartami  płatniczy-
mi w latach 2006 – 2013 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Punkty handlowo-usługowe  wypo-
sażone  w  terminale  POS 136 330 135 502 153 070 175 629 189 064 207 605 237 409 253 597 

 

  
Źródło:  dane  NBP 

Rozmieszczenie  punktów  oferujących  usługę  cash back w  podziale  na  województwa  jest  możliwe  doprzea-
nalizowania na podstawie danych organizacji VISA z 2011 r. Wg tych danych, w 2011 r. na terenie Polski 
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znajdowało  się  23,7  tys.  punktów  handlowych  oferujących  usługę  cash back.  Liczba  dostępnych  punktów  w  
poszczególnych  województwach  w  2011  r.  zawierała  się  w  przedziale  o  bardzo  dużej  rozpiętości,  tj.  od  248  
do 3.533. Szczegółowe  dane  przedstawiają  Mapa nr 1 oraz Tabela nr 19. 
 

Mapa nr 1. Liczba  punktów  cash back wg  VISA  w  Polsce  w  podziale  na  województwa  w  2011 r. 

 

 

Źródło:  dane  VISA  Europe,  agenci  rozliczeniowi 
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Tabela nr 19. Liczba  punktów  cash  back  w  Polsce  akceptujących  płatności  kartami  płatniczymi  w  poszcze-
gólnych  województwach  w  2011  r. 

  

Liczba  punktów  cash back  

2011 
Pozycja w ran-

kingu woje-
wództw  w  2011 

Udział  w  całkowitej  
liczbie  punktów  2011 

Śląskie 3.533 1 14,6% 
Mazowieckie 3.007  2 12,4% 
Wielkopolskie 2.234 3 9,2% 
Małopolskie   2.203 4 9,1% 
Dolnośląskie 1.871 5 7,7% 
Pomorskie 1.730 6 7,1% 
Zachodniopomorskie 1.228 7 5,1% 
Kujawsko-pomorskie 1.175 8 4,8% 
Podkarpackie 993 9 4,1% 
Podlaskie 993 10 4,1% 
Lubelskie 928 11 3,8% 
Lubuskie 928 12 3,8% 
Opolskie 927 13 3,8% 
Warmińsko-mazurskie 862 14 3,6% 
Łódzkie 837 15 3,5% 
Świętokrzyskie 248 16 1,1% 
Polska 23.697     

 
Źródło:  dane  VISA  Europe,  agenci  rozliczeniowi 

Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  tylko  w  dwóch  na  szesnaście  województw  liczba  dostępnych  punktów  prze-
kraczała  w  2011  r. poziom 3 tys.  Największa  liczba  punktów  była dostępna  w  województwie  śląskim,  gdzie  
jest  ich  aż  3.533.  Na  drugim  miejscu  pod  względem  dostępności  usługi  cash back znajdowało się  wojewódz-
two mazowieckie (3.007 punktów).  W  tych  dwóch  województwach  (śląskim  i  mazowieckim)  łącznie  znaj-
duje   się   aż   26,9%  wszystkich  dostępnych  punktów  w  Polsce.  Najmniej   punktów  usługi   cash back jest do-
stępnych  w  województwach:  warmińsko-mazurskim  (862),  łódzkim  (837)  i  świętokrzyskim  (248).  Powyższe 
oznacza,  że  nasycenie  punktów  cash back w  największym  pod  tym  względem  województwie  jest  ponad  14-
krotnie  wyższe  niż  w  województwie  o  najniższym  nasyceniu.  Gdyby  powyższe  wskaźniki  odnieść  do  licz-
by  mieszkańców  poszczególnych  województw,  wskazane  rózniece  w  nasyceniu  pomiędzy  skrajnymi  wo-
jewództwami  byłyby  znacznie  nizsze,  bo  tylko  4-krotne, co przedstawia Tabela nr 20.  
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Tabela nr 20. Liczba  punktów   cash back w  przeliczeniu  na   1  mln  mieszkańców  w  poszczególnych  woje-
wództwach  w roku 2011 

  

Liczba  punktów  cash back w przeliczeniu na 1 
mln  mieszkańców   

2011 
Pozycja w 
rankingu 

województw  
w 2011 

Opolskie 914 1 
Lubuskie 907 2 
Podlaskie 827 3 
Śląskie   764 4 
Pomorskie 758 5 
Zachodniopomorskie 713 6 
Małopolskie   658 7 
Wielkopolskie 647 8 
Dolnośląskie 642 9 
Warmińsko-mazurskie 593 10 
Mazowieckie 569 11 
Kujawsko-pomorskie 560 12 
Podkarpackie 466 13 
Lubelskie 427 14 
Łódzkie 330 15 
Świętokrzyskie 194 16 

 

  
Źródło: dane VISA Europe, agenci rozliczeniowi 

 

Innym   wskaźnikiem   nawiązującym   do   funkcjonującej   sieci   punktów   cash back jest   wskaźnik   lokalizacji  
punktów cash back względem  sieci  akceptacji  kart  na  terenie  Polski  w  2011  r. Szczegółowe  dane  na  temat  
liczby  punktów  akceptacji  w  poszczególnych  województwach  na  tle  dostępności  do  punktów  udostepbnia-
jacych  klientom  korzystanie  z  usługi  cash back prezentuje Tabela nr 21. 
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Tabela nr 21. Liczba  punktów  Visa   cash back w  Polsce  oraz   ich  udział  %  w   funkcjonującej   sieci  punktów  
akceptacji  w  poszczególnych  województwach  w  2011  r. 

  
Liczba  punktów  akceptacji  i  punktów  cash back VISA w 2011 

Liczba  punktów  akceptacji  
kart (w tys.) 

Liczba  punktów  VISA  
cash back 

Udział  %  liczby  punktów  
cash back 

Świętokrzyskie 4,0 248 16,1 

Mazowieckie 38,6 3 007 12,8 

Łódzkie 10,6 837 12,7 

Dolnośląskie 19,1 1 871 10,2 

Wielkopolskie 20,9 2 234 9,4 

Zachodniopomorskie 10,9 1 228 8,9 

Małopolskie   19,3 2 203 8,8 

Lubelskie 7,9 928 8,5 

Kujawsko-pomorskie 9,9 1 175 8,4 

Pomorskie 14,3 1 730 8,3 

Podkarpackie 8,0 993 8,1 

Warmińsko-mazurskie 6,8 862 7,9 

Śląskie   26,2 3 533 7,4 

Lubuskie 5,8 928 6,3 

Opolskie 4,8 927 5,2 

Podlaskie 4,8 993 4,8 

RAZEM 211,9 23 697 11,2 
 

  
Źródło:  dane  VISA  Europe,  agenci  rozliczeniowi 
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3. Znaczenie  usługi  cash back w innych 
wybranych krajach  

3.1 Obecność  usługi  cash back w Europie 

Usługa cash back jest  usługą  dostępną  w  niektórych  krajach  od  około  20  lat.  Od  roku  2006 siedem  krajów  w  
Europie  wprowadziło  usługę  cash back.  Wdrożenie  usługi cash back miało  na  celu  realizację  szerokiego  za-
kresu  celów  biznesowych. Z  danych  opublikowanych  przez  VISA  wynika,  iż  w  wielu  krajach  Unii  Europej-
skiej  usługa  cash back została  z  sukcesem  wdrożona  i  funkcjonuje  od  wielu  lat.  Do  tych  krajów  należą: Wlk. 
Brytania, Belgia, Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia. 

Mapa nr 2. Poziom upowszechniania  usługi  cash back w krajach Unii Europejskiej 

 
  
Żródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  danych z VISA „VISA  cash back”,  2010  r. 

Według   członków  organizacji  VISA,  mimo   że  usługa   jest   powszechnie  postrzegana   jako  prosta,   to  może  
stać  się  narzędziem  do  osiągnięcia  wielu  celów  biznesowych.   
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Z punktu widzenia  organizacji  płatniczej zostały  wskazane  różnorakie  korzyści, jakie  mogą  zostać  osiagnię-‐‑
te poprzez wdrożenie  bądź  rozwój  usługi  cash back na danym rynku krajowym, tj.: 

I. Wygenerowanie nowych strumieni dochodu, 
II. Dostęp  do  nowych  sektorów  rynku, 
III. Zbudowanie silniejszych relacji z dotychczasowymi kontrahentami i klientami, 
IV. Obniżenie  ponoszonych  kosztów. 

Model  biznesowy  usługi  został  opracowany  tak,  aby  była  ona  korzystna  dla  wszystkich  stron.  Na  niektó-‐‑
rych  rynkach  została  wprowadzona  opłata  międzybankowa  (ponoszona  przez  wydawców  na  rzecz  agen-
tów  rozliczeniowych)  za  usługę cash back,  ale  traktowana  jako  stymulator  rozwoju  usługi  na  takich  rynkach.  
Wprowadzana  opłata  ma  najczęściej  charakter  rozwiązania  przejściowego  (znoszonego  po  upływie  pewne-
go okresu, np.  dwóch  lat)  w  celu  pokrycia  kosztów  ponoszonych  przez  agentów  rozliczeniowych  oraz  deta-
listów  związanych  z  wdrożeniem  usługi  cash back. 

Na   niektórych   rynkach   również   odblokowane   są   karty   kredytowe   dla   usługi   cash back, niemniej jednak 
korzystanie z tej usługi  przez  posiadaczy  kart  kredytowych  nie   jest   tak  popularne   jak  w  przypadku  kart  
debetowych.  

Długofalowa   obserwacja   wdrożonej   usługi   cash back pozwala   potwierdzić   sukcesywną   zmianę   postawy  
posiadaczy  kart  w  obszarze  ich  użytkowania  w  punktach  sprzedaży  i  odchodzenie  od  płatności  realizowa-
nych  gotówką. I tak,  na  rynku  polskim,  wdrożenie  usługi  cash back umożliwiło  rozwinięcie  płatności  karta-
mi  płatniczymi  w  terminalach  POS,  jak  i  przyczyniło  się  do  rozwoju sieci akceptacji  kart  wśród  detalistów.  
W Wlk. Brytanii wprowadzenie cash back przyczyniło się  do  eliminowania  obrotu  czekami  oraz  przekiero-
wało wykorzystanie kart debetowych z bankomatów  na  rzecz  terminali  POS. Na rynkach skandynawskich 
wdrożenie  wypłat  cash back stało się   tańszym  rozwiązaniem  wobec  bankomatów  oraz  oddziałów  w  odle-
głych  rejonach. 

Tak  więc,  rynki  wielu  krajów  europejskich  powinny  być  zainteresowane  rozwojem  bądź  wdrożeniem  usłu-
gi cash back dla   różnorodnych  korzyści,   jakie  mogą  zostać  osiągnięte,  bez  względu  na to, czy dany rynek 
krajowy byłby  zainteresowany  zmianą  w  zakresie  wzrostu  transakcji  w  terminalach POS, udostępnieniem 
klientom szerszej   oferty   usług czy   działaniami   mającymi   przyczynić   się   do   zmniejszenia ponoszonych 
kosztów.  Przy czym wyznaczenie  konkretnego  celu,  jaki  możliwy  będzie  do  osiągnięcia  w  obrębie  danego 
rynku,  musi  zostać  dopasowane do  specyfiki  warunków  panujących  na rynku  usług  płatniczych.  Należy  
brać  pod  uwagę   fakt,   iż   charakterystyka  poszczególnych   rynków  krajowych  w  obrębie Europy jest   dość 
zróżnicowana  poprzez  panujące  tam  zwyczaje  klientów,  jak  i  aktualny  stopień  rozwoju  sieci  bankomatów  i  
terminali POS oraz dostępność   i  powszechność  wykorzystania   instrumentów  płatniczych.  Zróżnicowanie 
infrastruktury  usług  płatniczych  (obrazowane  przez   liczbę   terminali  POS  oraz   liczbę  bankomatów) na tle 
preferencji  klientów  do  korzystania  z  określonych  form  płatnośći  bezgotówkowych  (reprezentowane  przez  
liczbę   realizowanych   przez   użytkowników   kart   płatniczych  wypłat   z   bankomatów,   jak   i terminali POS) 
prezentują  dane  przedstawione  na Wykresie nr 14 i Wykresie nr 15. 
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Wykres nr 14. Liczba terminali  POS  oraz  bankomatów na tle liczby transakcji przeprowadzanych odpowiednio w termina-
lach POS i bankomatach ATM w Wlk. Brytanii, Belgii i Irlandii w kolejnych latach na przestrzeni lat 2008 – 
2012 

 

  

  

  

 

  
Żródło:   Opracowanie   własne   na   podstawie   Ecash back Statistical Data Warehouse, 
http;//sdw.ecashback.europa.eu 
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Wykres nr 15. Liczba   terminali  POS  oraz  bankomatów  ATM  na   tle liczby transakcji przeprowadzanych odpowiednio w 
terminalach POS i bankomatach ATM w Niemczech, Holandii i Szwecji w kolejnych latach na przestrzeni lat 
2008 – 2012 

 

  

  

  

 

  
Żródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie Statistical Data Warehouse, http;//sdw.europa.eu 

Jedną  z  podstawowych kwestii poruszanych na etapie poprzedzającym  wdrażanie usługi  cash back na ko-
lejne rynki krajowe   jest   rozstrzygnięcie kwestii  dochodowości  w  odniesieniu do cash back oraz bankoma-
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tów.  Nie   istnieją   dane,   które   świadczyłyby, iż  wprowadzenie   cash back wpływa   na   zmniejszenie   zysków  
uzyskiwanych  z  sieci  bankomatów.  Rynki, na  których  usługa  cash back została  wprowadzona,  wykazują,  że 
średnia  wartość  wypłat  cash back jest wydatnie niższa,  zarówno  od  górnego  limitu  dopuszczalnej  wypłaty  
cash back,  jak  i  od  średniej wartości  wypłaty  z  bankomatów. 

W Wlk. Brytanii, gdzie cash back jest  obecny  na  rynku  od  20  lat  ,  co  świadczy  o  długoletnich  i  dobrze  utrwa-
lonych  nawykach  klientów  do  korzystania  z  tej  usługi płatniczej,  dane  statystyczne  potwierdzają  podobną  
tendencję.  I  tak,  średnia  wartość  wypłat cash back wynosi tam około  28  Euro  (ok.  129  zł),  w  porównaniu  do  
limitu  maksymalnej  wypłaty  ustalonej  na  poziomie  116  Euro  (ok.  483  zł)  oraz  średniej  wypłaty  z  bankoma-
tów w  wysokości  78  Euro  (ok.  325  zł). 

CASH BACK czy BANKOMAT? 

Takie  dane  potwierdzają,   iż  klienci  do  realizowania  większych  zasileń  w  gotówkę  nadal  używają  ban-
komatów.  Natomiast  wypłaty  cash back są  wykorzystywane  przez  klientów, by  pozyskać  relatywnie  małe  
kwoty  gotówki  traktowane  jako  bieżące  uzupełnienie  portfela. 

 

BANKOMATY  NIEZAGROŻONE 

W  żadnym  kraju,  gdzie  wdrożona  została  usługa  cash back,  nie  odnotowano  efektu  spadku  liczby  wypłat  
z  bankomatów ani  też  szkodliwego  efektu  w  rozwoju  sieci  bankomatów. 

Źródło:  dane  opublikowae  przez  VISA 

3.2  Wielka Brytania 

W Wielkiej   Brytanii   usługę   cash back wprowadzono  prawie   ćwierć  wieku   temu, czyli w 1990 roku. Nad-
rzędną  przesłanką  wprowadzenia   tej  usługi  na   rynek  brytyjski  był   cel  biznesowy  banków,   polegający  na  
rozszerzeniu   użyteczności   kart   debetowych   i   przeniesieniu   głównego  wykorzystania   kart   debetowych   z 
bankomatów  na  terminale  POS. W  założeniu nowa  usługa  miała  przynieść  dodatkową  korzyść w postaci 
zachęcenia klientów   do   odstąpienia od korzystania   z   czeków.   Ograniczenie   liczby   płatności   czekami   w 
Wlk. Brytanii jest  dla  banków  priorytetowe  ze  względu  na  wysokie  koszty  przetwarzania  tego  typu  trans-
akcji ponoszone  przez  banki  i  detalistów.  

Na  rynku  brytyjskim  usługa  cash back została  wprowadzona  wyłącznie  dla  kart  debetowych,  w  celu  zachę-‐‑
cenia   ich  posiadaczy  do  dokonywania  płatności  w  placówkach  handlowo-usługowych,  przenosząc  ciężar  
dotychczasowego  użytkowania  kart  z  wypłat  gotówki  w  bankomatach  (przy  przyzwyczajeniu  płacenia  w  
POS  kartą  kredytową). 
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Model  biznesowy  usługi  został  opracowany  tak,  aby  była  ona  korzystna  dla  wszystkich  stron.  Usługa  cash 

back po jej wprowadzeniu szybko spopularyzowała  się  wśród  akceptantów  na  rynku  brytyjskim,  umożli-
wiając  po  stronie  detalistów  redukcję  ilości  gotówki oraz  kosztów  związanych  z  jej  obsługą  (ubezpieczenie,  
liczenie  gotówki,  ewentualne  kradzieże,  itp.).  Jednocześnie  sieci  detaliczne,  np. supermarkety,  postrzegały  
usługę  cash back jako  możliwość  budowania  przewagi  konkurencyjnej  w  stosunku  do większych sieci deta-
licznych oraz   jako  atrakcyjną  propozycję  dla  swoich  klientów.  Wprowadzając  usługę   cash back, sieci deta-
liczne   zachęcały   klientów  do  przychodzenia  do   placówek  handlowych   i   korzystania   z   opcji  wypłaty   go-
tówki  w  punkcie  sprzedaży,  zamiast  w  zewnętrznym bankomacie,  jednocześnie  mając  możliwość  dokona-
nia  zakupów.  Banki  popierały  rozwój  cash back wprowadzonej  jako  usługa  bezpłatna  dla  wydawców  kart,  
ponieważ  tym  samym  dawała możliwość  zmniejszenia  opłat  ponoszonych  przez  wydawców  na  rzecz  ope-
ratorów  sieci  bankomatów. 

Wprowadzenie limitu transakcji cash back umożliwiało  utrzymanie  funkcjonującego  modelu  obsługi  wypłat  
gotówki  w  sieciach  bankomatów,  kształtując  określone  zachowania  klientów  – wyższe  kwoty  wypłacane  z  
bankomatów,  a  wypłaty  mniejszych  kwot  realizowane w punktach  sprzedaży. 

Długofalowa   obserwacja   wdrożonej   usługi   cash back pozwala   potwierdzić   sukcesywną   zmianę   postawy  
posiadaczy  kart  w  obszarze  ich  użytkowania  w  punktach  sprzedaży  i  odchodzenie  od  płatności  realizowa-
nych  gotówką. Proces  udostępnienia  i  popularyzacji  usługi  cash back na  rynku  brytyjskim  można  uznać  za  
w pełni  udany.  W  roku  2008  było  około  7,8  mln  stałych  użytkowników  usługi   cash back. Klienci dokonali 
260 mln transakcji typu cash back na  łączną  kwotę  6,7  mld  GBP (równowartość  7,8  mld Euro). Pojedyncza 
wypłata  typu  cash back wyniosła  średnio  25,74  GBP (równowartość  30,11  Euro).26 Porównując  średnią wiel-
kość  wypłaty   typu  cash back do  średniej  wypłaty  realizowanej  przez  klientów  w  bankomacie,  której  wiel-
kość  wyniosła  66,43  GBP (równowartość  77,73  Euro), okazuje  się, iż  wypłaty  w  bankomacie  są  średnio  2  i  
pół  raza  większe  niż  wypłaty  dokonywane  przy  okazji  zakupów.  Można  zatem  uważać, iż  klienci  korzysta-
ją  z  usługi cash back jako  formy  doraźnego  zasilenia  portfela  w  gotówkę,  natomiast  wypłaty  z  bankomatu 
pozostają  najpowszechniej stosowaną  przez  klientów  formą  realizacji  większych  wypłat  gotówkowych. 

W roku 2008 karty debetowe  były  tak  popularne  wśród  klientów,  że posłużyły  do  realizacji  75%  wszystkich  
transakcji kartowych, w tym także   pobrań/wypłaty   gotówki. Dekadę   wcześniej   udział   kart   debetowych 
wynosił  60%,  czyli systematycznie wzrastał  na przestrzeni kolejnych lat od 1998 r. do 2008 r. i udostępnie-
nia posiadaczom kart  debetowych  usługi  cash back. Nie mniej istotnym czynnikiem wpływającym  na  rosną-‐‑
cą   popularyzację   kart   debetowych   były  wysokie   koszty   przypisane   do   czeków   oraz   kart   kredytowych.27 
Wykorzystanie  czeków  permanentnie  zanika  w  Wlk. Brytanii. W roku 2008 wykorzystanie czeków  było  o  
40%  mniejsze  niż  miało  to  miejsce  w  roku  2003.  W grudniu 2009 r., Zarząd UK Payment Council wyznaczył 
rok 2018 jako docelową  datę  zaprzestania  rozrachunku  dla  czeków  w  Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii  Północnej. 

3.3 Irlandia 

Usługa   cash back została   udostępniona w Irlandii w roku 2007. Celem  wdrożenia   nowej   usługi   z   punktu  
widzenia   celów   biznesowych   była   chęć   zaoferowania   przez  wydawców   kart   karty debetowej zgodnej z 
                                                                                                                                                                                                                                
26 Zacytowane  dane  opublikowane  zostały  przez  The  Payment  Council  w  lipcu  2009,  „UK  Plastic  Card  2009”,  „The  Way  We  
Pay”. 

27 „The  Future  of  Cheques  in  the  UK”,  The  Payment Council, grudzień  2009 
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wymogami SEPA,  która posiadałaby   funkcję  wypłat   typu   cash back. Klienci zostali już  wcześniej  zaznajo-
mieni  z  usługą  cash back dostępną  w  ramach  kart  debetowych  o  zasięgu jedynie krajowym i takie rozsze-
rzenie  funkcjonalności  było  naturalnym  kierunkiem  nowych  rozwiazań  dotyczących  kart  debetowych. 

W  Irlandii  została  stworzona  infrastruktura dla kart kredytowych zgodnych z wymogami SEPA i posiada-
jacych funkcjonalność  wypłat  typu  cash back.  Kilku  wydawców  zaoferowało  tego typu karty i ponad 3 tysią-‐‑
ce  detalistów  umożliwia  wypłatę  cash back w  obsługiwanych  przez  siebie   terminalach.  Wśród  tych  detali-
stów  znajdują  się  także  sieci  handlowe  o  zasięgu  ogólnokrajowym, np. TESCO, Dunnes czy Superquinn. 

3.4 Czechy  i  Słowacja 

Usługa  cash back na  rynek  czeski  została  wdrożona  w  2006  r.  i  obecnie  jest  dostępna  dla  klientów  w  ponad  
10 .000 terminali POS.  Minimalna  kwota  wypłaty  w  ramach  usługi  cash back została  ustalona  na  poziomie  
300  CZK  (równowartość  ok.46 PLN), a maksymalna na poziomie 1500 CZK  (równowartość  ok.230 PLN).  

Według  danych  pozyskanych  od organizacji MasterCard, w  najbliższych  miesiącach  nie   została  zaplano-
wana  kampania  marketingowa  mająca  na  celu  wspieranie  rozwoju  tej  usługi  na  rynku  czeskim. 

Na  rynku  słowackim  usługa  cash back jest  dostępna  w  niemal  5.000  terminali  POS.  Usługa  została  tak  zdefi-
niowana,że  nie  została  wyznaczona  minimalna  kwota  wypłaty.  Maksymalną  kwotę  wypłaty  cash back wy-
znaczono  na  kwotę  50  EUR  (równowartość  ok.208  PLN) 

3.5 USA 

Usługa  Purchase  with  Cash  Back   jest   oferowana  przez  wielu  handlowców  na   terenie  Stanów  Zjednoczo-
nych,  została  wdrożona przynajmniej 15 lat temu.  Wypłaty  typu  cash back są  powszechnie  wykorzystywane  
przez  klientów  i  dostępne  w  wielu  punktach  usługowo-handlowych.  Usługa  jest  oferowana  głównie  przez  
sklepy  spożywcze,  supermarkety  oraz  apteki.  Wypłata  w  ramach  usługi  Purchase  with  Cash  Back  możliwa 
jest  na  rynku  amerykańskim  przy  użyciu kart  debetowych  i  przedpłaconych.   

Wypłata  typu  cash back jest dokonywana przez  klientów  średnio  przy co dwunastej transakcji w terminalu 
POS. Oznacza   to,   że   liczba   transakcji   wypłat   cash back jest na poziomie 8% liczby wszystkich transakcji 
przeprowadzanych kartami debetowymi w terminalach POS. Przeciętna  kwota  wypłaty  w  ramach  usługi  
mieści  się  w  przedziale  pomiędzy  50$  a  100$.  Minimalna  oraz  maksymalna  kwota  wypłaty w  ramach  usłu-
gi  określana  jest  bezpośrednio przez punkty handlowe. 

Duża  popularność  na  rynku  amerykańskim  usługi  cash back jest  powiązana  z  faktem  obowiązywania wyso-
kich  kosztów  wypłaty  gotówki  w  bankomatach. 
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4. Wybrane wyniki badania ankietowego 
dotyczącego  cash back na rynku polskim  
Badania dotyczące  dostępności  i  funkcjonowania  na  rynku  polskim  usługi  cash back oraz  planów  w  zakresie  
rozwoju  tej  usługi  zostały  przeprowadzone  przez  NBP  w  okresie  sierpień  – wrzesień  2013 r. Były  one  skie-
rowane do:  

1)  banków  będących  wydawcami  kart  płatniczych,   

2)  agentów  rozliczeniowych,   

3)  akceptantów  kart  płatniczych,   

4)  organizacji  kart  płatniczych  działających  na  terenie  naszego  kraju.   

Kwestionariusz  badania  ankietowego  składał  się  z  trzech  bloków  tematycznych:   

(I) zagadnienia  ogólne,   

(II)  bariery i stymulanty rozwoju, 

(III) perspektywy rozwoju.  

Kwestionariusz  był  poprzedzony  informacjami  wprowadzającymi,  wyjaśniającymi  przesłanki  i  cel  badania  
oraz  sposobów  przeprowadzenia  badania.  Podmioty  biorące  udział  w  ankiecie  zostały  poinformowane  o  
zapewnieniu  ze  strony  NBP  anonimowości  odpowiedzi udzielanych w badaniu. Jednym z  przyjętych  zało-
żeń   było   zapewnienie,   iż   dane   zebrane  w   ramach   tego   badania   ankietowego   zostaną   zaprezentowane  w  
formie   zagregowanej,   uniemożliwiającej   jakąkolwiek   identyfikację   poszczególnych   podmiotów   biorących  
udział  w  ankiecie. 

Wszystkie   ankiety   były   przekazywane   bezpośrednio   do   Departamentu   Systemu   Płatniczego,   w   którym  
dane  i  informacje  uzyskane  z  ankiet  stały  się  przedmiotem analizy i agregacji. 

Badanie  banków  wydawców  kart  płatniczych 

Badanie  przeprowadzone  zostało  w  lipcu  i  sierpniu  2013  r.  w  ramach  prac  Departamentu Systemu  Płatni-
czego NBP.  Badanie  zostało  skierowane  do  banków  będących  wydawcami  kart  płatniczych.  Zaproszenie  do  
udziału  w  badaniu  zostało  skierowane  do  38  banków. Pozytywnie  na  zaproszenie  odpowiedziało  30  pod-
miotów (  ich  łączny  udział  w  rynku  wg  liczby  wemitowanych  kart  wynosił 96,3%  wg  danych  za  II  kwartał  
2013  r.  kiedy  badanie  było  przeprowadzane),  które  do  dnia  19  lipca  2013  r.  przekazały  do  NBP  odpowiedzi  
na badanie  ankietowe.  Lista  wydawców,  którzy  przekazali  odpowiedzi  do  NBP,  została  umieszczona,  jako  
Załącznik  nr  1  do  niniejszego  materiału. 

Kwestionariusz  badania  ankietowego  składał  się  z  trzech  bloków  tematycznych:   

(I) zagadnienia  ogólne  – pytania o numerach od 1 do 11, 

(II) bariery i stymulanty rozwoju - pytania o numerach od 12 do 17, 

(III) perspektywy rozwoju - pytania o numerach od 18 do 27. 

Listę  pytań  zawartych  w  ankiecie  przedstawia  Załącznik  nr  2  do  niniejszego  materiału. 
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Badanie ankietowe kierowane  do  banków-wydawców  kart  płatniczych  zawierało  łącznie  27  pytań,  z  czego: 

- sześć  pytań  miało  charakter  opisowy,  gdzie  respondenci  byli  proszeni  o  zaprezentowanie  swojej  opinii  na  
dany  temat  bądź  przedstawienie  własnego  uzasadnienia  w  danej  kwestii (pytania numer 11, 21, 23, 24, 25, 
27), 

- jedenaście  pytań  miało  charakter  testowy  polegający  na  wskazaniu, jednej z przedstawionych w formula-
rzu odpowiedzi (pytania numer 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 26), 

- dziesięć  pytań  dotyczyło  podania  przez   respondenta  danych  statystycznych  bądź  konkretnej   informacji  
(pytania numer 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 22). 

 

Badanie  agentów  rozliczeniowych 

Badanie  dotyczące  dostępności,   funkcjonowania   i   promowania  na   rynku  polskim  usługi  pod  nazwą   cash 

back zostało  przeprowadzone  w   lipcu   i   sierpniu  2013   r.  Badanie  zostało  skierowane  do  agentów  rozlicze-
niowych  prowadzących   swoją działalność  na   rynku  polskim.   Zaproszenie  do  udziału  w  badaniu  zostało  
skierowane  do  11  podmiotów.  Pozytywnie  na  zaproszenie  NBP  odpowiedziało  dziewięciu  agentów  rozli-
czeniowych,  którzy  przekazali do dnia 20 sierpnia 2013 r. odpowiedzi na badanie ankietowe. Lista podmio-
tów,  które   zgodziły   się  wziąć  udział  w  badaniu  ankietowym  przeprowadzonym  przez  NBP, a skierowa-
nym  do  agentów  rozliczeniowych, na temat  usługi  cash back na rynku polskim, została  umieszczona,   jako  
załącznik  nr  3  do  niniejszego  materiału. 

W  badaniu  wzięło  udział  grono  dziewięciu  agentów  rozliczeniowych,  którzy  zajmują  czołowe  pozycje  w  
rankingu   liczby   obsługiwanych   transakcji   kartowych   na   rynku   polskim   i   ich   łączny   udział  w   rynku  wg  
liczby terminali POS wynosił 97%  wg  danych  za  II  kwartał  2013  r. Badanie ankietowe kierowane do agen-
tów  rozliczeniowych  zawierało  łącznie  25  pytań,  z  czego: 

- sześć  pytań  miało  charakter  opisowy,  gdzie  respondenci byli proszeni o zaprezentowanie swojej opinii na 
dany  temat  bądź  przedstawienie  własnego  uzasadnienia  w  danej  kwestii (pytania numer 13, 21, 22, 23, 25), 

- jedenaście  pytań  miało  charakter  testowy  polegający  na  wskazaniu, jednej z przedstawionych w formula-
rzu odpowiedzi (pytania numer 1, 5, 10, 14, 15, 19, 20, 24), 

- dziesięć  pytań  dotyczyło  podania  przez   respondenta  danych  statystycznych  bądź  konkretnej   informacji  
(pytania numer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18). 

Kwestionariusz badania ankietowego  składał  się  z  trzech  bloków  tematycznych:   

(I) zagadnienia  ogólne  – pytania o numerach od 1 do 12, 

(II) bariery i stymulanty rozwoju - pytania o numerach od 13 do 17, 

(III) perspektywy rozwoju - pytania o numerach od 18 do 25.  

Pełna   listę   pytań   skierowanych   do   agentów   rozliczeniowych   przedstawia   Załącznik   nr   4   do   niniejszego 
materiału. 
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Badanie organizacji kartowych 

W kolejnym bloku przeprowadzonego badania wzięły  udział  cztery  organizacje  kartowe,  które działają  na  
polskim rynku. Lista tych organizacji  została  przedstawiona  w  Załączniku  nr  5  do  niniejszego  materiału. 

 

Badanie  ankietowe  kierowane  do  organizacji  kart  płatniczych  zawierało  łącznie  22  pytania,  z  czego: 

-  większość  pytań  miała   charakter  opisowy,  gdzie   respondenci  byli   proszeni  o   zaprezentowanie   swojej  
opinii  na  dany  temat  bądź  przedstawienie  własnego  uzasadnienia  w  danej  kwestii, 

-  część  pytań  dotyczyło  podania  przez  respondenta  danych  statystycznych  bądź  konkretnej informacji. 

Pełny   zestaw  pytań   skierowanych   do   organizacji   płatniczych   przedstawia  Załącznik   nr 6 do niniejszego 
materiału. 

Ze  względu  na  specyfikę  rynku  polskiego,  który  jest  zdominowany  przez  dwie  organizacje  kartowe  pozo-
stające  względem  siebie  w  pozycji  konkurencyjnej,  w  założeniach  metodologicznych  prowadzonego  bada-
nia  określono,  że  otrzymane  przez  NBP  dane  zostaną  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  opracowania  wspo-
mnianej   analizy   i   zaprezentowane  w   formie   zagregowanej.  Wobec   powyższego,   prezentowane w niniej-
szym  materiale  wyniki  badania  będą  odnosić  się  wyłącznie  do  odpowiedzi  udzielonych  przez  responden-
tów  na  pytania  o  charakterze  jakościowym,  natomiast  nie  będą  prezentować  danych  liczbowych,  które  będą  
przedmiotem  wyłącznie  wewnętrznej  analizy  w Departamencie  Systemu  Płatniczego NBP. Ze  względu  na  
przekazanie w kwietniu 2014 r. uaktualnionych  odpowiedzi  na  pytania  ankiety  przez  jedną  z  wiodących  na  
rynku  polskim  organizacji  kart  płatniczych,  najnowsze  informacje  zostały  naniesione  do  treści  niniejszego 
Raportu  w  rozdziale  4  w  formie  przypisów. 

 

Badanie  akceptantów 

W  celu  przeprowadzenia  przez  NBP  badania  mającego  na  celu  zebranie  opinii  i  danych  od  punktów  usłu-
gowo-handlowych,  które  są  akceptantami  kart  płatniczych,  niezbędne  było  dotarcie  pośrednio  bądź  bezpo-
średnio  do  tych  podmiotów.  W  tym  celu NBP  zwrócił  się  do  Fundacji  Rozwoju  Obrotu  Bezgotówkowego  z  
prośbą  o  wskazanie  odpowiedniej  grupy  adresatów,  którzy  stanowiliby  grupę  badawczą  reprezentatywną  
dla  całego  środowiska  akceptantów.  W  oparciu  o posiadaną  wiedzę  Fundacja  Rozwoju  Obrotu  Bezgotów-
kowego, jako podmiot  reprezentujący akceptantów  kart  płatniczych,  została  poproszona  o  poSredniczenie 
we  wskazaniu  i  przekazaniu  ankiet  akceptantów  w  gronie: 

- dużych  sieci  handlowych  (maksymalnie  15  podmiotów),   

- średniej  wielkości  detalistów  (maksymalnie  15  podmiotów), 

- małych  detalistów  (maksymalnie  15  podmiotów). 

Właściwy  dobór  grupy  reprezentatywnej  zakładał  także  pozyskanie  opinii  od  jak  najbardziej  zróżnicowanej  
grupy  detalistów,  także  tych, którzy  z  różnych  przyczyn  usługi  cash back jak  dotąd  nie  wprowadzili. 

Badanie  zostało  przeprowadzone  w  sierpniu  i  wrześniu  2013  r.  ostatecznie  na  grupie  czternastu  akceptan-
tów  kart  płatniczych,  wśród  których, zgodnie  z  założeniem, znalazły  się  podmioty  będące: 

-  dużymi  sieciami  handlowymi,   
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-  dużymi  przedsiębiorstwami  z  branży  paliwowej,   

-  dużymi  i  średnimi  przedsiębiorstwami  z  branży  hotelowej, 

-  małymi  przedsiębiorstwami  branży  detalicznej. 

Listę  podmiotów,  które  przekazały  odpowiedzi  na  pytania  ankietowe,  zaprezentowano  w  Załączniku  nr  7  
do  niniejszego  materiału. 

NBP   otrzymał   od   Fundacji   Rozwoju  Obrotu   Bezgotówkowego   uzupełniające  wyjaśnienia,   iż   szereg   roz-
mów  z  przedsiębiorcami,  jakie  zostały  przeprowadzone  w  tym  temacie,  dostarczyło  informacji,  iż  występu-
je  wśród  polskich  przedsiębiorców  duża  niechęć  do  uczestnictwa  w  badaniach,  nawet  o  charakterze  ano-
nimowym.  Z  uzyskanych  informacji  od  przedstawicieli  organizacji  zrzeszających  przedsiębiorców  wynika,  
iż  usługa  cash back jest  mało  popularna  i  dlatego  też  nie  chcą  uczestniczyć  w  badaniu.   

Wobec  zbyt  małej  liczby  ankiet,  które  udało  się  pozyskać  od  akceptantów  kart  płatniczych,  pozyskane  dane  
w  małym  stopniu  mogą  być  traktowane   jako  reprezentatywne  dla  grupy,  która  miała  zostać  objęta  bada-
niem.  Wobec  powyższego  przedstawione  poniżej  wyniki  badania  należy  traktować  jako  nie  w  pełni  repre-
zentatywne  informacje  pochodzące  od  akceptantów  kart  płatniczych. 

 

Badanie ankietowe kierowane  do  akceptantów zawierało  łącznie  28  pytań.   

Kwestionariusz  badania  ankietowego  składał  się  z  trzech  bloków  tematycznych:   

(I) zagadnienia  ogólne  – pytania o numerach od 1 do 14, 

(II) bariery i stymulanty rozwoju - pytania o numerach od 15 do 23, 

(III) perspektywy rozwoju - pytania o numerach od 24 do 28. 

Zestaw  pytań  skierowanych  do  akceptantów  przedstawiono  w  Załącznik nr  8  do  niniejszego  materiału. 

 

Badanie  konsumentów 

W dniach od 12 do 15 kwietnia 2013 r. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego przeprowadzono badanie 
pt.  „Polak  i  płatności  bezgotówkowe  – nasze  zachowania  i  obawy”.  Projekt  ten  został  zrealizowany  w  ra-
mach   sondażu   wielotematycznego   – Omnibus   TNS   Polska.   Badanie   Omnibus   przeprowadzane   było   na  
reprezentatywnej,  ogólnopolskiej  próbie  1000  osób  w  wieku  15  i  więcej  lat.  W  badaniu  wzięła  udział  repre-
zentatywna  dla  społeczeństwa  polskiego  grupa  pełnoletnich  respondentów  (wiek  powyżej  18  lat)  o  liczeb-
ności  967  osób.  Próba  miała  charakter  losowo-kwotowy – zapewniała  losowy  dobór  lokalizacji  do  badania,  
a  jednocześnie  gwarantowała  zgodność  struktury  próby  ze  strukturą  populacji,   eliminując  potrzebę  waże-
nia  danych.  Operat   losowania  stanowiła  baza  adresowa  GUS,  utworzona  na  bazie  najbardziej  aktualnego  
zbioru  rejonów  statystycznych  i  obwodów  spisowych. 

Celem  badania  była  diagnoza  wybranych  postaw  i  zachowań  Polaków  związanych  z  usługami bankowy-
mi,   w   tym  w   szczególności   przedmiotem   zainteresowania   były   zagadnienia   podzielone   na   pięć   bloków  
tematycznych,   tj.   ubankowienie   społeczeństwa   polskiego,   zwyczaje   płatnicze   Polaków,   poziom   opłat   za  
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prowadzenie konta osobistego, postawy wobec wzrostu   bądź  wprowadzenia  dodatkowych  opłat   banko-
wych  oraz  stan  wiedzy  na  temat  usługi  cash back na rynku.  

Przebieg oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NBP i wybrane wyniki badania TNS 
Polska zostały  przedstawione  na posiedzeniu Radzie ds. Systemu Płatniczego  we  wrześniu   2013   roku  w  
formie  opracowania  pt.  Wyniki  badań  ankietowych  dotyczących  funkcjonowania  usługi  cash back na rynku 
polskim.  W  opracowaniu   tym  zostały  zawarte   szczegółowe  opowiedzi  udzielone  przez   respondentów  na  
zadane pytania ankiety. 

W   niniejszym   rozdziale   zostaną   zaprezentowane   zbiorcze   wyniki   ww.   badań,   przedstawiające   wybrane 
zagadnienia  dotyczące  funkcjowania usługi  cash back w siedmiu blokach tematycznych, tj. : 

I. Dostepność  usługi 
II. Łatwość  usługi  i  prosta  procedura  wdrożenia 
III. Opłaty 
IV. Brak  wiedzy  nt.  usługi  cash back 
V. Działania  promocyjne  na  rzecz  usługi 
VI. Oczekiwania i prognozy 
VII. Usługa  wypłaty  cash back a  wypłaty  z  bankomatów  

W  każdym  dużym  bloku  zostały  wyodrębnione zagadnienia  szczegółowe  połączone  i  zaprezentowane  jako 
poszczególne   tematy.   Strukturę   tematów   i   pytań   zadanych   w   ankiecie   poszczególnym   respondentom  
przedstawiają  tabele  umieszczone  na  początku  każdego  z  podrozdziałów. 

4.1 Dostępność  usługi 

Temat 1: Obecność   usługi   cash back w   ofercie   uczestników   rynku   usług  
finansowych 

Pytanie 1: Czy banki-wydawcy  kart  płatniczych  udostępnili  swoim  klientom  usługę  cash back ? 

Banki-wydawcy  kart  płatniczych  (N=30)  w  większości  (20  respondentów)  odpowiedziały  pozytywnie,  czyli  
potwierdziły  istnienie  możliwości  korzystania  przez  posiadaczy  ich  kart  płatniczych  z  usługi   cash back. W 
gronie  banków-wydawców  kart,  które  udzieliły  odpowiedzi  twierdzącej,  była  znacząca  większość  podmio-
tów   zajmujących   czołowe  miejsca  w   rankingu   pod  względem  wydanych   kart   płatniczych   na   rynku   pol-
skim.  Grono  10  respondentów  na  zadane  pytanie  udzieliło  odpowiedzi  odmownej.  To  oznacza,  że  na  rynku  
polskim nie mogą  korzystać  z  usługi  cash back posiadacze  ok.  2,5  mln  kart  płatniczych. 

Rozkład   odpowiedzi   udzielonym  przez   banki-wydawcy   kart   płatniczych   (N=30)  w   omawianym  pytaniu 
prezentuje Wykres nr 16. 
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Wykres nr 16. Czy  klienci  Państwa  Banku  (posiadacze  kart  płatniczych  wydawanych  przez  Państwa  Bank)  
mogą  korzystać  z  usługi  cash back? [banki-wydawcy  kart  płatniczych,  N=30] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 2: Czy agenci rozliczeniowi w  swojej  ofercie  dla  akceptantów  kart  płatniczych  (handlowców)  udo-
stępnili usługę  cash back? 

Agenci  rozliczeniowi   jednomyślnie  w  całej  grupie  respondentów  (N=9)  odpowiedzieli  pozytywnie,   tj.  po-
twierdzili  oni  istnienie  możliwości  korzystania  w  ramach  oferowanych  przez  nich  usług  rozliczeniowych  z  
rozliczenia   usługi   cash back.   Taka   powszechna   możliwość   z   punktu   widzenia   agentów   rozliczeniowych  
oznacza,  że  na  rynku  polskim  posiadacze  kart  płatniczych  mogliby  teoretycznie  korzystać  z  usługi  cash back 
wszędzie  tam,  gdzie  obecnie  mają  możliwość  płacenia  kartą  w  punktach  handlowo-usługowych. 

 

Pytanie 3: Czy  organizacje  kart  płatniczych  w swojej ofercie  mają  usługę  cash back? 

W grupie czterech organizacji kartowych, do   których   skierowana   została   ankieta, dwóch   respondentów  
odpowiedziało  twierdząco.  Natomiast  pozostałych  dwóch  odpowiedziało  negatywnie.  Na  uwagę  zasługuje  
fakt,  iż  jeden  z  respondentów,  który  w  ramach  sygnowanych  przez  siebie  kart  płatniczych  nie  udostępnia  
usługi  cash back,  jako  przyczynę  podał  prowadzenie  działalności  w  myśl  promowania  transakcji  bezgotów-
kowych,   co  oznacza,  że  usługa   typu   cash back jest – przez respondenta - postrzegana   jako  niezwiązana  z  
rozwojem  i  upowszechnianiem  transakcji  bezgotówkowych. 

 



4. Wybrane  wyniki  badania  ankietowego  dotyczącego  cash  back  na  rynku  polskim 

 

 
 - 53 -    Raport  na  temat  usługi  cash back na polskim rynku 

Pytanie 4: Czy akceptanci kart płatniczych  (handlowcy)  mają w swojej ofercie usługę  cash back? 

Wśród   ankietowanych   akceptantów   kart   płatniczych   (handlowców)   na   czternastu   respondentów świad-
czenie  usługi  cash back zadeklarował   jeden  detalista  (usługa  ta   jest  dostępna  dla   jego  klientów  od  2009  r.).  
Dwóch  respondentów  zadeklarowało  proces  wdrażania  przez  siebie  tej  usługi  w  roku  bieżącym.  Zdecydo-
wana  większość   ankietowanych,   tj.   jedenastu   respondentów   (78%   respondentów), stwierdziło,   że   klienci  
nie  mają  obecnie  dostępu  do  wypłat  typu  cash back. Z uzyskanych informacji od przedstawicieli organizacji 
zrzeszających  przedsiębiorców  (tj.  Fundacji  Rozwoju  Obrotu  Bezgotówkowego)  wynika,  iż  usługa  cash back 
jest  mało  popularna  i  dlatego  też  akceptanci nie  chcą  uczestniczyć  w  badaniu. 

Temat 2: Typy  kart  umożliwiające  klientom  korzystanie  z  wypłat  cash back 

Pytanie 1: Jakiego  typu  instrumenty  płatnicze  wydawane  przez  banki  umożliwiają  klientom  dostęp  do  
usługi  cash back? 

 

Wśród  banków-wydawców  kart  płatniczych  (N=30)  osiemnastu  respondentów  wskazało,   jako   instrument  
płatniczy  umożliwiający  klientom  dostęp  do  usługi  cash back,  kartę  debetową  VISA. Karta debetowa VISA 
umożliwiała  korzystanie  z  usługi  cash back w  coraz  większej  skali  od  momentu  jej  udostępnienia  klientom  
od 2005  roku.  Wydaje  się  zatem, iż  najbardziej  rozpowszechnionym  na  rynku  polskim  instrumentem  umoż-‐‑
liwiającym   dostęp   do   usługi   cash back jest   karta   debetowa   VISA,   która   jest   oferowana   klientom   przez  
osiemnastu wydawców   kart   w   Polsce.   Drugim   najczęściej   wskazywanym   instrumentem   płatniczym   (13  
odpowiedzi  od  respondentów) jest  karta  debetowa  MasterCard.  Kartę  debetową  MasterCard  z  omawianą  
funkcją  dostępu  do  usługi  cash back oferowano w Polsce od roku 2006. 

W odpowiedziach  udzielonych  przez  respondentów,   jako   instrumenty  umożliwiające  klientom  dostęp  do  
usługi  cash back,  zostały  wskazane  również: 

- karty  przedpłacone  VISA,   

- karty  przedpłacone  MasterCard,   

- karty debetowe MAESTRO, 

- karty  obciążeniowe  VISA, 

- karty  obciążeniowe  Diners  Club, 

- karty debetowe VISA Business Electron. 

Odpowiedzi  udzielone  przez  respondentów  potwierdzają  fakt,iż  usługa  cash back nie  jest  dostępna  dla  po-
siadaczy kart kredytowych. 

Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  przez  respondentów  (N=20)  w omawianym pytaniu prezentuje Wykres 
nr 17. 
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Wykres nr 17. Jakiego  typu   instrumenty  płatnicze  wydawane  przez  Państwa  Bank  umożliwiają  klientom  
dostęp  do  usługi  cash back oraz  kiedy  ten  dostęp  został  uruchomiony  w  Państwa  Banku? [banki-wydawcy 
kart  płatniczych,  N=20] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 2: Jakiego typu instrumenty  płatnicze, wg  agentów  rozliczeniowych, umożliwiają  klientom  dostęp  
do  usługi  cash back? 

 

Sześciu  agentów  rozliczeniowych  wskazało,   jako   instrument  płatniczy  umożliwiający  klientom  dostęp  do  
usługi   cash back,   kartę   debetową   VISA.   Drugim   najczęściej   wskazywanym   instrumentem   płatniczym   (5  
odpowiedzi   od   respondentów)   jest   karta   debetowa   MasterCard,   karta   przedpłacona   VISA   oraz   karta  
przedpłacona  MasterCard.  Uzyskane  odpowiedzi  uzyskane  od  agentów  rozliczeniowych pokrywały  się  z  
odpowiedziami  otrzymanymi  od  banków  – wydawców  kart  płatniczych.  Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  
przez  respondentów  (N=9)  w omawianym pytaniu prezentuje Wykres nr 18. 

Wykres nr 18. Jakiego  typu  karty  płatnicze  umożliwiają  klientom  dostęp  do  usługi  cash back? [agenci rozli-
czeniowi, N=9] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne  
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Pytanie 3: Jakiego typu instrumenty  płatnicze, wg  organizacji  kart  płatniczych  , umożliwiają  klientom  
dostęp  do  usługi  cash back? 

 

Dwie  organizacje  płatnicze  potwierdziły  w  swoich  odpowiedziach,  że  od  roku  2006  dostęp  do  usługi  cash 

back jest  możliwy  przy  użyciu  kart  płatniczych  typu:  karta  debetowa, karta  przedpłacona  debetowa, karta 
obciążeniowa, zarówno  dla  klientów  indywidualnych,  jak  i  klientów  biznesowych. 

Temat 3: Kwestia   stosowania   ograniczającej   kwoty   limitującej   transakcję   bezgo-
tówkową  poprzedzająca  wypłatę  cash back 

Pytanie 1: Czy banki stosują kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej,  po  dokonaniu  której  klient  może  
skorzystać  z  usług  cash back?  

 

Przeważająca  większość  wydawców  kart   (osiemnastu  respondentów)  odpowiedziała  negatywnie.   Jeden  z  
respondentów  udzielił  odpowiedzi  twierdzącej, tj.  że  stosuje  on  kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówko-
wej,  po  dokonaniu  której  klient  może  skorzystać  z  usług  cash back, i kwota ta jest wyznaczona na poziomie 1 
PLN. Respondent ten nie posiadał jednak  znaczącego  udziału  w  rynku  kart.  Można  zatem  stwierdzić,  iż  na  
rynku  polskim  generalnie  nie  obowiązują  dolne  ograniczenia  kwotowe  dla   transakcji  bezgotówkowej  po-
przedzającej  wypłatę  cash back. 

Pytanie 2: Czy agenci rozliczeniowi stosują kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej,  po  dokonaniu  
której klient  może  skorzystać  z  usług  cash back?  

Przeważająca   większość   agentów   rozliczeniowych   (64%   respondentów)   odpowiedziała   negatywnie,   co  
oznacza,  że  w  stosowanej  obecnie  przez  agentów  rozliczeniowych  praktyce  transakcja  bezgotówkowa  nie  
musi  spełniać  wymogu  limitu  minimalnej  dopuszczalnej  wartości dla  przeprowadzenia  usługi  cash back. 

Ponadto   jeden  z   respondentów  podkreślił   fakt,   iż  mimo  możliwości   realizowania   transakcji   bezgotówko-
wych  przez  klientów  w  dowolnej  kwocie,  to  akceptanci,  czyli  handlowcy,  są w praktyce odpowiedzialni za 
bezprawne  ograniczanie  swobody  klientów  do  bezgotówkowych  form  płatności.  Naganna  praktyka  stoso-
wana  przez  handlowców  polega  na  jednostronnym  narzucaniu  klientom  form  płatności,  czyli  bardzo  często  
spotykanej w polskich sklepach  praktyce,  polegającej  na  umieszczeniu   informacji  o   treści:  „Płatność  kartą  
płatniczą   powyżej   10   zł”.   Agent   rozliczeniowy   w   ankiecie   przeprowadzonej   przez   NBP   wskazał   jedno-
znacznie,   że   tego   typu   praktyki   stosowane   przez   handlowców   wobec   klientów   są   niezgodne   z   treścią  
umowy  zawieranej  między  akceptantem  a  agentem  rozliczeniowym,  a  także  z  obowiązującymi  regulacjami  
organizacji  kart  płatniczych. 
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Pytanie 3: Czy  organizacje  kart  płatniczych stosują kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej, po doko-
naniu  której można skorzystać  z  usług  cash back?  

Organizacje   kartowe   jednogłośnie   stwierdziły,   że   nie  ma   żadnych   ograniczeń   kwotowych   dla   transakcji  
bezgotówkowej  poprzedzającej  wypłatę  cash back. 

Temat 4: Stosowane   przez   wydawców   kart   płatniczych   przepisy   w   umowach z 
klientami 

Pytanie 1: Czy  bank  zawiera  zapisy  dotyczące  dostępności  do  usługi  cash back w umowie zawieranej z 
klientem  o  prowadzenie  i  obsługę  ROR  lub  karty? 

Wśród  banków- wydawców  kart  płatniczych  grono  szesnastu  na  dwudziestu  respondentów,  udzielających  
odpowiedzi  na  to  pytanie,  określiło  swoją  odpowiedź  jako  pozytywną,  co  oznacza,  że  dominującą  praktyką  
wśród  wystawców  kart  płatniczych  jest  umieszczanie  w  umowie  o  prowadzenie  i  obsługę  ROR  lub  karty,  
zawieranej   pomiędzy   bankiem   a   klientem,   zapisu   dotyczącego   dostępności   do   usługi   cash back. Jedynie 
czterech  respondentów  odpowiedziało,  iż  w  umowach  zawieranych  ze  swoimi  klientami  nie  zawierają  oni  
zapisów  dotyczących  dostępności  usługi  cash back.  Rozkład  odpowiedzi  udzielonych przez  respondentów  
(N=20) w omawianym pytaniu prezentuje Wykres nr 19. 

Wykres nr 19. Czy  w  umowie  o  prowadzenie  i  obsługę  ROR  lub  karty  zawieranej  pomiędzy  Państwa  Ban-
kiem a klientem znajduje  się  zapis  dotyczący  dostępności  do  usługi  cash back? [banki-wydawcy  kart  płatni-
czych, N=20] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne  

4 

16 

NIE TAK
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Temat 5: Liczba   składanych  przez  klientów   reklamacji  w  związku z  usługą  cash 
back 

Pytanie 1: Czy klientom  odmawiano  w  sklepie  realizacji  wypłaty  cash back  

Wśród  osiemnastu  osób  deklarujących  korzystanie  z  wypłat  cash back,  piętnaście  nie  spotkało  się  z  odmową  
ze  strony  obsługi  sklepu,  natomiast  trzy  osoby  spotkały  się  odmowa  realizacji  wypłaty.  Dokładny  rozkład  
odpowiedzi  udzielonych  na  pytanie  dotyczące  korzystania z cash back prezentuje Wykres nr 20. 

Wykres nr 20. Odpowiedzi  na  pytanie  o  korzystanie  z  usługi  cash back 

N=18 – respondenci,  którzy  korzystają  z  usługi  cash back 

 

 
Źródło:  dane  TNS  Polska,  Badanie  ankietowe  nt.  „Polak   i   płatności  bezgotówkowe   – nasze zachowania i 

obawy”,  N=967,  2013  r, 

18  osób  korzysta  
z  cash  back 

Czy  kiedykolwiek  w  sklepie   
obsługującym  cash  back 

odmówiono  Panu(i)  wypłaty   
gotówki? 

„tak” 

8  osób 

15  osobom        
nigdy  nie                  

odmówiono  
wypłaty                  
gotówki 

Czy  w  ostatnich  12  miesiącach  
dokonał(a)  Pan(i)  wypłaty   
gotówki  w  kasie  sklepu  lub   

innego  punktu   
handlowo-usługowego? 

3  osoby                    
spotkały  się  z  

odmową              
wypłaty                    
gotówki 

„nie” 

  10  osób 

„1-3  razy” 

4  osoby 

„wielokrotnie” 

4  osoby 
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Pytanie 2: Czy banki  w  roku  2012  otrzymywały  od  klientów  reklamacje  z  powodu  odmowy  realizacji  wy-
płaty cash back?  

Większość   (70%)  pytanych   odpowiedziała  negatywnie,   co  oznacza,   że  we  wskazanym  okresie  klienci  nie  
składali   reklamacji   związanych   z   korzystaniem  przez   nich   z   usługi   cash back.   Sześciu   respondentów  po-
twierdziło  napływanie  reklamacji  od  klientów,  przy  czym  wskazywana liczba reklamacji w skali roku 2012 
mieściła   się  w  przedziale  od  dwóch  do   siedmiu.  Trzech   respondentów  potwierdziło  obecność   reklamacji  
tego   typu,   ale   nie   było  w   stanie   podać   konkretnej   liczby   zgłoszonych   reklamacji.   Brak   konkretnej   liczby  
zgłoszonych  reklamacji  respondenci  tłumaczyli  brakiem  dokładnych  danych  w  tym  zakresie. 

Pytanie 3: Jakie  były  powody  skarg  kierowanych  do  banków? 

Respondenci   trzykrotnie  wskazali   jako  przyczynę  reklamacji   sytuację,  w  której   sprzedawca  odmówił  wy-
płaty,  gdyż  nie  wiedział,  jak  obsłużyć  taką  transakcję.  Wskazano  także  - jako pojedyncze przypadki - sytua-
cję,  w  której   sprzedawca  odmówił  wypłaty   z  powodu  braku  odpowiednich  nominałów.   Jeden  z  banków  
poinformował,  że  powodem  reklamacji  klienta  była  sytuacja,  gdy  sprzedawca  domagał  się  zakupu  na  wyż-‐‑
szą  kwotę.  Odnotowano  także  skargę,  gdy  sprzedawca  poinformował  klienta,  że  na  rachunku  klienta nie 
ma  odpowiedniej   ilości   środków  do  zrealizowania  wypłaty.  Respondenci  poproszeni  o  wskazanie   innych  
powodów  składanych  przez  klientów  reklamacji,  dwukrotnie  podali,  jako  powód,  sytuację,  w  której  mimo  
informacji  na  stronie  danej   organizacji  płatniczej,  że  w  danym  punkcie  handlowo-usługowym   jest  możli-
wość  wykonania  takiej  operacji,  klient  spotkał  się  z  informacją  o  niedostępności  usługi w danym sklepie, i 
co  za  tym  idzie,  z  odmową  realizacji  usługi  cash back.  Respondenci  wskazali  również  inne  przyczyny  zaist-
niałych  reklamacji,  m.in. błędy  terminala,  błędną  konfigurację terminala,  błąd  w  systemie  telekomunikacyj-
nym.  Klienci  nie  mogą  korzystać  z  usługi  cash back również  w  sytuacjach, gdy punkt handlowy bez podania 
konkretnej przyczyny nie  obsługuje  cash back.  Klienci  składali  reklamacje,  również  w  przypadku  gdy,  mimo  
iż  na  stronie  VISA  została  umieszczona  informacja  o  lokalizacji  punktów honorujących  cash back, to w prak-
tyce   klient   napotykał   na   sytuację,   że   wskazanego   punktu   już   nie   było.   Innym  wymienionym   powodem 
reklamacji  złożonej  przez  klientów  był  brak  możliwości  realizacji  cash back przy  użyciu  karty  kredytowej. 

4.2 Łatwość  usługi  i  prosta procedura wdrożenia 

Temat   1:  Wymogi   formalne  narzucane  w  związku   z  udostępnianiem  usługi   cash 
back 

Pytanie 1: Dodatkowe wymógi formalne bądź  finansowe narzucane przez organizacje kart  płatniczych  w  
związku  z  udostępnianiem  usługi  cash back 

Czterech agentów   rozliczeniowych potwierdziło   istnienie   określonych   wymogów,   postawionych   przez  
organizacje  kartowe  w  związku  oferowaniem  usługi  cash back.  Respondenci  wskazali  między  innymi  na:  1)  
konieczność   certyfikacji   usługi   w   organizacji   kartowej,   2)   konieczność   dokonania   certyfikacji   urządzeń  
zgodnie z regulaminem organizacji VISA czy MasterCard,   3)  konieczność   spełnienia  wymogów  dotyczą-‐‑
cych   stosowanych   parametrów   transakcji   przedstawianej   do   autoryzacji,   4)   konieczność   spełnienia   stan-
dardu  plików  autoryzacyjnych i rozliczeniowych. 
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Dwóch  respondentów  wypowiedziało  się  negatywnie,  co  oznacza,  że  nie  miało  postawionych  przez  orga-
nizacje  kartowe  żadnych  konkretnych wymogów  powiązanych  z  oferowaniem  przez  siebie  usługi  cash back. 
Odpowiedzi  te  mogą  być  odczytane   jako  brak  utrudnień  ze  strony  organizacji  kartowych  i  dlatego  agenci  
rozliczeniowi  nie  wskazali  w  tak  zadanym  pytaniu  odpowiedzi  twierdzącej. 

Pytanie 2: Czy akceptanci  kart  płatniczych  (handlowcy)  muszą  spełnić  dodatkowe  wymogi  formalne  bądź  
finansowe, aby korzystać  z  usługi  cash back? 

Respondenci  mieli  wskazać   jedną   z  pięciu  przedstawionych  do  wyboru  możliwych   odpowiedzi.   Sześciu  
respondentów  odpowiadających  na  to  pytanie  stwierdziło,   iż  akceptanci,  aby  korzystać  z  usługi   cash back, 
muszą   spełnić   dodatkowy   wymóg formalny,   jakim   jest   podpisanie   aneksu   do   obowiązującej   umowy   o  
świadczenie  usług  przyjmowania  płatności  z  agentem  rozliczeniowym.  Jeden  z  respondentów  wskazał,  że  
usługa  jest  uruchamiana  automatycznie  dla  wszystkich  zgłaszających  takie  zapotrzebowanie, bez koniecz-
ności   spełniania  dodatkowych  warunków.  Żaden  z  respondentów  nie  wskazał  na  konieczność  uiszczenia  
opłaty  wstępnej  przez  akceptanta  zainteresowanego  wdrożeniem  usługi  cash back,  ani  też  konieczność  pod-
pisania  przez  akceptantów  odrębnej  umowy  w  związku  z  obsługą  płatności  typu  cash back. 

Temat  2:  Łatwość  pozyskania  dostępu  do  usługi  cash back przez  akceptantów 

Pytanie 1: Jak  dużej  grupie  akceptantów  (handlowców)  agenci  rozliczeniowi  składali ofertę  usługi  cash 

back? 

Biorący   udział   w   badaniu   agenci   rozliczeniowi   mieli   możliwość   wskazania   jednej   z   sześciu   możliwych  
odpowiedzi. I tak, dwóch   agentów   rozliczeniowych posiadających   znaczny   udział   w   rynku   rozliczeń  
stwierdziło,  iż  usługa  cash back jest elementem standardowej oferty handlowej obecnie przez nich stosowa-
nej  i  jako  taka  jest  przedstawiana  wszystkim  współpracującym  akceptantom.  Jeden  z  agentów  rozliczenio-
wych  określił,   iż  oferta  rozliczania  transakcji  typu  cash back została  przedstawiona  ponad  75%  obsługiwa-
nych przez niego akceptantów.  Jeden  z  respondentów  przedstawił  ofertę  obsługi  transakcji  typu   cash back 
ponad  połowie  swoich  klientów  (50-75%  akceptantów).  Jeden  z  agentów  rozliczeniowych  wskazał,  iż  dotarł  
z  ofertą  do  grupy  mniejszej  niż  25%  obsługiwanych  akceptantów.  Odnotowano  także  odpowiedź,  iż  agent  
rozliczeniowy nie monitoruje na  dzień  dzisiejszy  tego  typu  danych. 

 Pytanie 2: Czy  agent  rozliczeniowy  musi  dokonać  zmiany  w  urządzeniach  dostarczanych  akceptantom,  
by  możliwe  było  udostepnienie  usługi  cash back? 

Jeden  z  agentów  rozliczeniowych potwierdził,  iż  tego  typu  przystosowanie  terminali  do  rejestracji  transak-
cji  wypłat  cash back jest  możliwe  zdalnie. 
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4.3 Opłaty   

Temat  1:  Opłaty  z  punktu  widzenia  banków  – wydawców  kart  płatniczych 

Pytanie 1: O określenie  rodzajów  pobieranych  i  ponoszonych opłat  w  ramach  usługi  cash back skierowane 
do  banków  – wydawców  kart  płatniczych  

Połowa banków  – wydawców  kart  płatniczych  respondentów  określiła,  iż  jako  banki  – wydawcy  kart  płat-
niczych  ponoszą  opłatę  w  ramach  usługi  cash back na  rzecz  agenta  rozliczeniowego.  Opłata  ta  wynosi  obec-
nie  50  gr  od  każdej  przeprowadzonej  transakcji  typu  cash back. 

Druga grupa  odpowiedzi   (37%)  wskazywała,  że  banki   – wydawcy  kart  płatniczych  przekazują  opłatę  na  
rzecz organizacji płatniczej  w  wysokości  50 gr. Natomiast organizacja VISA  bądź  MasterCard,  w  zależności,  
z  którą z nich współpracuje  wydawca,  przekazuje tę  opłatę  na  rzecz  agenta  rozliczeniowego.   

Tak  więc,  można  uznać,   iż  z  punktu  widzenia  strony  uiszczającej  opłatę,  czyli  wydawcy  kart,  ponoszony  
koszt  jest  taki  sam  w  przypadku  wszystkich  respondentów  i  wynosi  obecnie  50  gr.  Różnica  polega  jedynie  
na  przekazywaniu  opłaty  bezpośrednio  do  agenta rozliczeniowego lub za  pośrednictwem organizacji kart 
płatniczych  (VISA  bądź  MasterCard). 

Kolejnym  typem  opłat  ponoszonych  przez  wydawców  kart  płatniczych   jest   jednorazowa  opłata  przy   im-
plementacji  usługi  cash back.  Respondenci  wskazali  także  koszty  ponoszone  w  związku z procesorowaniem 
usługi  cash back,  czyli  opłatę  w  wysokości  kilkudziesięciu  groszy  (z  przedziału  10  - 21 gr). 

Jeden  z  banków  – wydawców  kart  zadeklarował,  iż  w  ramach  usługi  cash back ponosi  opłatę  na  rzecz  akcep-
tanta  w  wysokości   50   gr   od  każdorazowej   transakcji.  Należy  podkreślić,   iż   taki   rodzaj   relacji   finansowej  
pomiędzy  stronami  w  rozliczeniu  transakcji  cash back należy  obecnie  do  wyjątków  na  rynku  polskim. 

Zdecydowana  większość  banków  – wydawców  kart  płatniczych (68%) określiła,  iż  w  związku  z  usługą  cash 

back nie  pobiera  od  swoich  klientów  żadnych  opłat.  Oznacza  to,  że  klienci  13  banków,  będących  wydawca-
mi  kart  płatniczych,  nie  ponoszą  kosztów  dokonania  wypłaty  cash back. 

Trzech  wydawców  kart   płatniczych  w   związku   z  wypłatą   cash back obciąża  wszystkich   swoich   klientów  
indywidualnych  opłatą.  Opłata  ta  wynosi  każdorazowo  od  pojedynczej  transakcji  cash back w granicach od 
50 gr do  1  zł (w  zależności  od  wybranego  banku). 

Z  informacji  przekazanych  przez  ankietowanych  wynika,  że  sześć  banków  stosuje  praktykę  nakładania  na  
swoich   klientów   opłaty   w   związku   z   realizacją   transakcji   cash back.   Niektóre   banki   nakładają   opłatę   na  
wszystkich  swoich  klientów,  pozostałe  banki  stosują  opłaty  w  odniesieniu  do  pewnej  grupy  klientów,  np.  
klientów  instytucjonalnych lub korporacyjnych. 
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Schemat nr 2. Model biznesowy transakcji cash back w  modelu  czterostronnym  ze  szczególnym  uwzględ-
nieniem  opłat  pobieranych i ponoszonych przez bank - wydawcę  karty. 

 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne  ,  M.Rabong  „Wyniki  badań  ankietowych  dotyczących  funkcjonowania  usługi  cash 

back na rynku polskim”  NBP,  wrzesień  2013  r. 
 
Pytanie  jedenaste  dotyczyło  ogólnej  oceny  modelu  biznesowego  usługi  cash back obowiązującego  obecnie  na  
rynku polskim.  

Obecnie  obowiązujący  na  rynku  polskim  model  usługi  cash back uwzględnia  zależność  czterech  stron  biorą-‐‑
cych  udział  w  rozliczeniach  wynikających  z  obsługi  transakcji  cash back, tj. bank-wydawcę  karty  płatniczej,  
agenta rozliczeniowego, akceptanta, klienta-posiadacza karty.  

Dwunastu  na  dziewiętnastu  respondentów  oceniło  pozytywnie  obowiązujący  obecnie  model  biznesowy.  W  
gronie  tak  oceniających  znajdowała  się  większość  wydawców  posiadających  pozycje  w  pierwszej  dziesiątce  
liderów  w  rankingu  wydawców  kart  w  Polsce. Poproszeni o podanie uzasadnienia, respondenci wskazy-
wali  na  kilka  różnych  aspektów.  W  obecnie  obowiązującym  modelu,  usługa  cash back jest  tańsza  dla  klien-
tów  niż  wypłata  z  bankomatu  (szczególnie  tych  obłożonych  prowizją),  co  ma  podstawowy  wpływ  na  roz-
szerzenie  funkcjonalności  karty  z  punktu  widzenia  użytkowników.  Usługa  ta umożliwia  dostęp  do  gotów-
ki   tam,   gdzie   jest   niewiele   bankomatów   (np.   w   małych   miejscowościach).   W   tym   aspekcie,   usługa   ta  
zmniejsza  liczbę  transakcji  bankomatowych,  a  tym  samym,  według  respondentów,  przyczynia  się  do  pro-
mowania   obrotu   bezgotówkowego.   Respondenci   wskazywali   także na   zaletę   udostępnienia   przez   bank 
nowej  usługi  najszerszej,  masowej  grupie  odbiorców,  czyli  posiadaczom kart debetowych  i  przedpłaconych  
(prepaid). Wprowadzenie   tej   usługi   na   szeroką   skalę   zapewnia   klientom   banku   zwiększenie   dostępu   do  
środków  na   rachunku,   gdyż   nie   trzeba   szukać   bankomatu.   Bank, udostępniając   swoim   klientom  usługę, 
zapewnia  w  tym  względzie  wygodę  i  oszczędność  czasu,  gdyż  zakupy  oraz  wypłata  gotówki  mogą  nastą-‐‑
pić   w   jednym   miejscu.   Celem   wdrożenia   usługi   było   z   punktu   widzenia   wydawców   kart   zwiększenie  
atrakcyjności  produktów  dla  klientów  oraz  ich  dochodowości,  a  także  stymulowanie  obrotu  bezgotówko-
wego – poprzez  zmianę przyzwyczajeń  użytkowników, postrzegających  karty  debetowe jako instrumenty 
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służące   jedynie  do  wypłaty   z  bankomatów.  Wśród  udzielonych  odpowiedzi  znalazło  się   stwierdzenie,   iż  
obecny   model   biznesowy   premiuje   akceptanta,   gdyż   akceptant   czerpie   pożytki   z   usługi   cash back, np. 
zmniejszenie  kosztu  przeliczania  gotówki  czy  prowizje  pobierane  w  związku  z  akceptacjami.  Jednocześnie  
koszt  wypłaty  gotówkowej  cash back dla  banku  wydawcy  kart  jest  mniejszy  od  kosztu  transakcji  wypłaty  w  
bankomacie obcym. 

Sześciu  respondentów  na  dziewiętnastu udzielających  odpowiedzi  na  to  pytanie  określiło,  iż  trudno  ocenić  
obowiązujący  obecnie  model.  W  uzasadnieniu  podawano  dwa  podstawowe  argumenty.  Obecnie  obowią-‐‑
zujące  ramy  usługi, przez  co  rozumie  się  zbyt  wysoką  opłatę  wyznaczoną  na  poziomie  0,5  zł  od  transakcji i 
niskie  dopuszczalne   limity  wypłat  gotówkowych  w  ramach  usługi   cash back, uniemożliwiają  dynamiczny  
rozwój  tej  usługi.  Od  początku  wdrożenia  na  rynku  polskim,  na  obecnie  obowiązujących  warunkach  bizne-
sowych,   nie   zyskała   ona   popularności   ani   wśród   klientów,   ani   wśród   punktów   handlowo-usługowych.  
Respondenci  wskazywali  także,  iż  ze  względu  na  relatywnie  niski  wolumen  transakcji  typu  cash back, banki 
nie  prowadzą  szczegółowych  analiz  tej  części  biznesu  kartowego. 

Jeden  z  respondentów  ocenił  obowiązujący model biznesowy negatywnie. Wskazane uzasadnienie zawie-
rało  kilka  przesłanek.  Po  pierwsze,  usługa  ta  posiada  obecnie  zbyt  niską  maksymalną  kwotę  wypłaty.  Po  
drugie,   sieć  punktów   cash back jest  zbyt  mała.  Kolejnym  argumentem  dla  negatywnej  oceny  obecnie  obo-
wiązującego  modelu  jest  brak  jednolitego  podejścia  do  wszystkich  rodzajów  kart,  co  skutkuje  tym,  że  VISA  
umożliwia  cash back tylko  dla  kart  debetowych,  zaś  MC  dla  debetowych  i  kredytowych.  Z  uwagi  na  tę  roz-
bieżność,  banki  udostępniają,  zdaniem  tego  respondenta, cash back tylko dla kart debetowych. Klienci ko-
rzystający  z  kart  płatniczych  nie  są  w  jednakowym  stopniu  upoważnieni  do  korzystania  z  usługi  cash back, 
a  w  zależności  od  rodzaju  posiadanej  karty  oznacza  to  inne  warunki  funkcjonalności  dla  kart  debetowych, a 
inne   dla   kart   kredytowych.   Pytanie   jedenaste   było   pytaniem   zamykającym   blok   zagadnień   dotyczących  
modelu  biznesowego.  Rozkład  odpowiedzi  udzielonych  przez  respondentów  (N=19)  w  omawianym pyta-
niu prezentuje Wykres nr 21. 

Wykres nr 21. Czy  Państwa  Bank  pozytywnie  ocenia  obecnie  obowiązujący  model  biznesowy  usługi  cash 

back ?  [banki-wydawcy  kart  płatniczych,  N=19] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 
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Temat  2:  Opłaty  z  punktu  widzenia  agentów  rozliczeniowych 

Pytanie  skierowane  do  agentów  rozliczeniowych o  określenie  rodzajów  pobieranych  i  ponoszonych opłat  
w  ramach  usługi  cash back. 

Wszyscy   agenci   rozliczeniowi   biorący   udział   w   badaniu   potwierdzili,   iż   każdorazowo   od   realizowanej  
transakcji cash back otrzymują  od  banku  – wydawcy  karty  opłatę  w  wysokości  50  gr. 

Dwóch  agentów   rozliczeniowych  określiło  w  badaniu,  że  w  ramach  realizowania  usługi   cash back ponosi 
opłatę  na  rzecz  organizacji  kart  płatniczych  (VISA/  MasterCard).  Opłata  ta  mieści  się  w  przedziale od 5 do 
10 gr. 

Innym  rodzajem  ponoszonych  opłat  wskazanych  przez  agentów  rozliczeniowych  są  opłaty  licencyjne  po-
noszone na   rzecz   organizacji   kart   płatniczych.   Agenci   rozliczeniowi   określili,   że  wartość   transakcji   typu  
cash back zwiększa   podstawę   naliczania   przez   organizacje   płatnicze   opłat   licencyjnych.   Zdaniem   samych  
zainteresowanych,   czyli   agentów   rozliczeniowych,  koszt   tych  opłat   - przy  obecnych  obrotach  usługi   cash 

back – pozostaje  bardzo  mało  znaczący. 

Schemat nr 3. Model biznesowy transakcji cash back w  modelu  czterostronnym  ze  szczególnym  uwzględ-
nieniem  opłat  pobieranych  i  ponoszonych  przez agenta rozliczeniowego. 

 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne,  M.Rabong  „Wyniki  badań  ankietowych  dotyczących  funkcjonowania  usługi  cash 

back na rynku polskim”  NBP,  wrzesień  2013  r. 
 

Zaledwie jeden agent rozliczeniowy   na   dziewięciu   zapytanych ocenił   pozytywnie   obowiązujący   obecnie  
model  biznesowy.  Jako  uzasadnienie  swojej  opinii  wskazał  przejrzyste  i  czytelne  zasady  dotyczące  wypłaty  
gotówki  przy  realizacji  usługi cash back.  Dwóch  agentów  rozliczeniowych  negatywnie  oceniło  obowiązujący  
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obecnie model biznesowy. Dla uzasadnienia tej opinii jeden  z  respondentów  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  ob-
owiązujący  model  nie  zawiera  żadnej  zachęty  dla  dalszego  upowszechniania  i  popularyzacji  tej  usługi.  W  
opinii jednego z agentów  rozliczeniowych,  sklepy, stosując  usługę  cash back w  sposób  sprzeczny  z  umową, 
mogą  dopuszczać  się  oszustw,  a  wypłacając  gotówkę, mogą  unikać  płacenia  prowizji.   

Czterech   respondentów  udzielających  odpowiedzi  na   to  pytanie  określiło,   iż   trudno  ocenić  obowiązujący  
obecnie  model.  W  uzasadnieniu  podawano  podstawowy  argument,   iż  obecnie  obowiązujące   ramy  usługi  
cash back uniemożliwiają   dynamiczny   rozwój   tej   usługi.   Po   drugie, wskazano, iż   obowiązuje   zbyt   niska  
prowizja  dla  agenta  rozliczeniowego  i   to  uniemożliwia  wypłatę  prowizji  w  wysokości  atrakcyjnej  dla  ak-
ceptantów.  Wobec  powyższego  akceptanci  pozostają  najbardziej  „bierną”  stroną  zaangażowaną  w  realiza-
cję  wypłat  cash back. Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  przez  respondentów  (N=7)  w  omawianym  pytaniu 
prezentuje Wykres nr 22. 

Wykres nr 22. Czy   agenci   rozliczeniowi   pozytywnie   oceniają   obecnie   obowiązujący   model  biznesowy 
usługi  cash back ?  [agenci rozliczeniowi, N=9] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Temat  3:  Opłaty  z  punktu  widzenia  organizacji  kart  płatniczych 

Pytanie skierowane do organizacji kart  płatniczych  o  określenie  rodzajów  pobieranych  i  ponoszonych 
opłat  w  ramach  usługi  cash back. 

Organizacje  kart  płatniczych  biorące  udział  w  badaniu  potwierdziły,  że 

- banki  ponoszą  opłatę  na  rzecz  agenta  rozliczeniowego  w  wysokości  0,50  zł  28 od pojedynczej transakcji, 

- banki  ponoszą  opłaty  procesingowe  związane  z  usługą  cash back. 
                                                                                                                                                                                                                                
28 Zgodnie  z  informacjami  przekazanymi  do  NBP  w  kwietniu  2014  r.  przez  jedną  z  organizacji  kart  płatniczych  stawki  opłat  
zostały  ustalone  w  przedziale    1  zł  - 1,1  zł  (w  zależności  od  rodzaju  karty  płatniczej,  którą  posługuje  się  klient) 
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Jedna  z  organizacji  płatniczych  potwierdziła,  że  model  biznesowy  na  rynku  polskim  został  wypracowany  
przez  grupę  roboczą,  w  skład  której  weszli  przedstawiciele  wydawców  i  agentów  rozliczeniowych  biorą-‐‑
cych  udział  we  wdrażaniu  tej  usługi  w  Polsce.  Natomiast  druga  z  organizacji  zaakcentowała,  że  model  jest  
podobny  jak  na  innych  rynkach,  ale  szczegóły  dotyczące  opłat  i  limitów  w  ramach  modelu  są  ustalane  lo-
kalnie. 

Organizacje  płatnicze  przedstawiły  różne  odpowiedzi  na  pytanie,  jak  oceniają  obecnie  obowiązujący  model 
biznesowy cash back.  Jeden  z  respondentów  stwierdził,  iż  ocenia  go  pozytywnie.  Natomiast  w  ocenie  dru-
giego  respondenta  obecnie  obowiązujący  model  powoduje  niedostateczny  rozwój  sieci  akceptacji  i  tym  
samym  niską  świadomość  tej  usługi  wśród  klientów.  Zatem  nie  można  – zdaniem  jednej  z  organizacji  płat-
niczych – jednoznacznie  stwierdzić,  że  obowiązujące  opłaty  przy  usłudze  cash back są  obecnie  optymalne. 

Schemat nr 4. Model biznesowy transakcji cash back w  modelu  czterostronnym  ze  szczególnym  uwzględ-
nieniem  opłat  pobieranych  i  ponoszonych  przez  organizacje  płatnicze. 

 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne,  M.Rabong  „Wyniki  badań  ankietowych  dotyczących  funkcjonowania  usługi  cash 
back na rynku polskim”  NBP,  wrzesień  2013  r. 
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4.4 Brak wiedzy na temat usługi  cash back 

Temat 1: Poziom  wiedzy  potencjalnych  klientów  o  możliwości  korzystania  z  wy-
płaty  cash back 

Pytanie 1: Czy  potencjalni  klienci  wiedzą, czym  jest  usługa  cash back?  

Twierdząco  odpowiedziało  26%  pytanych,  przecząco  odpowiedziało  74%  pytanych.  Odpowiedzi na pyta-
nie przedstawia Wykres nr 23. Oznacza to,   że  obecnie   zaledwie co czwarty Polak jest poinformowany o 
istnieniu  usługi  cash back. 

Wykres nr 23. Odpowiedzi  na  pytanie:  Czy  usługa  cash back jest Panu(i) znana? 

 
  
Źródło:  dane  TNS  Polska,  Badanie   ankietowe  nt.  „Polak   i  płatności  bezgotówkowe   – nasze zachowania i 
obawy”  N=967,  2013  r. 

 

Pytanie 2: Skąd  potencjalni  klienci  zdobyli  informację  o  usłudze  cash back?  

Najliczniej  udzielone  odpowiedzi  (41  respondentów)  wskazywały  media   jako źródło  informacji  o  usłudze  
cash back.  Należy  podkreślić,   iż   jako  media   został   także  uwzględniony   Internet.  Druga  pod  względem   li-
czebności   (30   respondentów)   grupa   odpowiedzi  wskazywała,   jako   źródło  wiedzy   o   istnieniu   usługi   cash 

back, informacje otrzymane bezpośrednio   od   innych   osób,   jako   zasłyszane   czy   przekazane  w   rozmowie.  
Skuteczną  rolę  w  dostarczaniu  informacji  nt.  usługi  cash back spełniły  banki,  gdyż  23  respondentów  zade-
klarowało,  że  to  z  banku  pozyskało  informacje  o  cash back,  bądź  w  formie  ulotek, bądź  w  rozmowie  z  do-
radcą.  Kolejnym  ważnym  kanałem   informacji   jest   sklep,  gdzie   20   respondentów  pozyskało  bezpośrednio  
przy  transakcji  zakupu  właściwą  informację  o  możliwości  realizacji  wypłaty  typu  cash back od sprzedawcy 
bądź   z  ulotek/plakatów.  Wśród  osób   objętych   badaniem,  pięciu   respondentów  zadeklarowało,   że   usługę  
cash back poznało  za  granicą.  Dokładne  dane  dotyczące   liczby  odpowiedzi  udzielonych  przez  responden-
tów  na  temat  wskazania  źródła  informacji  o  istnieniu  usługi  cash back, przedstawia  poniższy Wykres nr 24. 

NIE 
74% 

TAK 
26% 
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Wykres nr 24. Odpowiedzi  na  pytanie  o  źródło  pochodzenia  informacji  nt.  istnienia  usługi  cash back 

 
  
Źródło:  dane  TNS  Polska,  Badanie  ankietowe  nt.  „Polak   i  płatności  bezgotówkowe   – nasze zachowania i 
obawy”,  N=967,  2013  r. 

Pytanie 3: Czy banki-wystawcy  kart  pozytywnie  oceniają  poziom  wiedzy  klientów  o  usłudze  cash back?  

Wśród  dziewiętnastu  respondentów,   trzynastu  (co  stanowi  2/3)  odpowiedziało,  że  klienci  zostali  poinfor-
mowani  o  możliwości  korzystania  z  usługi  cash back w  stopniu  wystarczającym.  Natomiast  trzech  respon-
dentów   stwierdziło,   że   klienci   nie   są   poinformowani   w   stopniu  wystarczającym.   Respondenci   w   trzech  
przypadkach  nie  wskazali  żadnej  z  dwóch  pierwszych  odpowiedzi  i  określili,  iż  trudno  stwierdzić,  w  jakim  
stopniu  klienci  są  obecnie  poinformowani  o  możliwości  korzystania  z  usługi  cash back. 

Temat 2:  Poziom  wiedzy  nt.  usługi  cash back ze strony profesjonalnych uczestni-
ków  rynku  usług  płatniczych 

Pytanie 1: Czy  agenci  rozliczeniowi  pozytywnie  oceniają  poziom  wiedzy  akceptantów  o  usłudze  cash back?  

Siedmiu  agentów  rozliczeniowych  odpowiedziało,  że  ich  zdaniem  akceptanci  (handlowcy)  zostali  w  stop-
niu  wystarczającym  poinformowani  o  możliwości  korzystania  z  usługi  cash back. Natomiast jeden z respon-
dentów   stwierdził,   że   trudno   powiedzieć,   czy   akceptanci   zostali   poinformowani  w   stopniu  wystarczają-‐‑
cym.  Jest  to  zrozumiałe  ze  względu  na  brak  w  obecnej  chwili  wymiernych  wskaźników,  jakimi  można  by  
się  w  tym  względzie  posłużyć.  Natomiast  brak  wskazań  przez  respondentów  odpowiedzi negatywnej jest 
zrozumiały,  gdy  weźmie  się  pod  uwagę  fakt,  że  to  sami  agenci  rozliczeniowi  są  odpowiedzialni  za  przeka-
zanie  tego  typu  informacji  akceptantom.  Wobec  powyższego  agenci  rozliczeniowi  nie  sformułowali  odpo-

41 

30 

23 

20 

5 

6 

  z  mediów  (prasa,  radio,  telewizja,  Internet)

  od  innych  osób  (znajomi,  zasłyszane
przypadkowo)

 od banku (ulotki, plakaty, od doradcy)

  ze  sklepu,  w  którym  była  dostępna  informacja/od
sprzedawcy

  poznałem(am)  tę  usługę  w  innym  kraju

  trudno  powiedzieć



4.  Wybrane  wyniki  badania  ankietowego  dotyczącego  cash  back na rynku polskim 

 

 
 - 68 -    Raport  na  temat  usługi  cash back na polskim rynku 

wiedzi,   iż   ich   klienci   w   stopniu   niewystarczającym   zostali   poinformowani o   możliwości   korzystania   z  
usługi  cash back. 

Pytanie 2: Czy  organizacje  kart  płatniczych  pozytywnie  oceniają  poziom  wiedzy  akceptantów  o  usłudze  
cash back?  

Jedna  z  organizacji  kart  płatniczych  stwierdziła,  iż  poziom  informacji  posiadanej  przez  detalistów  jest  nie-
wystarczający,   z   dodatkowym   wskazaniem,   że klienci   mają   również   niewystarczającą   wiedzę   na   temat  
usługi  cash back. 

Pytanie 3: Czy  akceptanci  kart  płatniczych  zostali  poinformowani  przez  agenta  rozliczeniowego  o  usłudze  
cash back?  

Znaczna  większość  respondentów  (jedenastu  pytanych)  odpowiedziała   twierdząco.  Trzech  respondentów  
stwierdziło,  że  agent  rozliczeniowy,  z  którym  współpracują,  nie  przekazał  informacji  na  temat  usługi   cash 

back. 

 

4.5 Działania  promocyjne  na  rzecz  usługi 

Temat 1: Działania,  które  zostały  podjęte  w  celu  przybliżenia  klientom  informacji  
o  usłudze  cash back 

Pytanie 1: Działania,  które  zostały  podjęte  przez  banki-wydawców  kart  płatniczych  mające  na  celu  przy-
bliżenie  klientom  informacji o  usłudze  cash back 

Spośród  dziesięciu  zaproponowanych  możliwych  wariantów  odpowiedzi,  najwięcej  pozytywnych  wskazań  
(osiemnaście  odpowiedzi  twierdzących)  uzyskała  odpowiedź  o  umieszczeniu  informacji  na  stronie  interne-
towej banku.  Druga  najczęściej  (uzyskana od jedenastu respondentów)  podawana  odpowiedź o podejmo-
wanych  działaniach  ze  strony  banku  to  przekazanie  informacji  klientom  w  formie  mailingu,  m.in.  wysyła-
nie newsletterów bądź  zamieszczanie   specjalnego  dodatku  do  wysyłanych  do  klientów  wyciągów. Dzie-
więciokrotnie  respondenci  potwierdzili  stosowanie  praktyki  przekazywania  ustnie  przez  pracownika  ban-
ku  informacji  klientowi  podczas  podpisywania  z  nim  umowy  o  kartę.  Ośmiokrotnie  przez  respondentów  
zostało  wskazywane,   jako  metoda  działania  stosowana  w tym temacie przez banki, przekazywanie infor-
macji o cash back w formie ulotek dostępnych  w  oddziałach  banków.  Jedynie  trzech  respondentów  wskaza-
ło   jako  formę  przekazywania  klientom  informacji  bezpośrednią  rozmową  z  pracownikiem  banku  podczas  
wizyty klienta   w   placówce   banku. Inną   formą   przekazywania   klientom   informacji   podejmowaną   przez  
banki   (wskazania  dwóch   respondentów)   jest   prezentowanie  plakatów  w  oddziałach  banku.  Respondenci  
wskazali  także  inne  formy  dotarcia  z  informacją  o  usłudze  cash back do klientów,  jak  np.:  materiały  marke-
tingowe  przekazywane  wraz  z  wysyłaną  mu  kartą  bądź  przy  wysyłce  wyciągów  bankowych  do  kont  oso-
bistych  czy  zestawień  operacji  dokonanych  kartami  płatniczymi.  Nośnikiem  informacji   jest  także  wyświe-
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tlanie reklam na ekranach bankomatów.   Jeden   z   respondentów  dostarcza   klientom   informacje   dotyczące  
usługi  cash back za  pośrednictwem  aktywnie  działającego  blogu  (poprzez  łącza  internetowe). 

Żaden   z   respondentów  wśród  wydawców   kart   płatniczych   nie  wykorzystał  w   dotychczasowej   praktyce  
przekazywania  informacji  o  usłudze  cash back w  formie  reklamy  ogólnopolskiej  w  radio,  reklamy  ogólno-
polskiej  w  telewizji,  reklamy  regionalnej  w  radio  czy  reklamy  regionalnej  w  telewizji.  Rozkład  odpowiedzi  
udzielonych  przez  respondentów  (N=20)  w omawianym pytaniu prezentuje Wykres nr 25. 

Wykres nr 25. Proszę  wskazać,   czy   Państwa  Bank podjął   działania   - jeżeli   tak,   to   jakie   - mające   na   celu  
przybliżenie  klientom  informacji o  usłudze  cash back? [banki-wydawcy  kart  płatniczych,  N=20, wybór  wie-
lokrotny] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 2: Działania,  które  zostały  podjęte  przez  agentów  rozliczeniowych, mające  na  celu  upowszechnie-
nie informacji o  usłudze  cash back. 

Spośród  jedenastu  zaproponowanych  możliwych  wariantów  odpowiedzi,  najwięcej  pozytywnych  wskazań  
(sześć  odpowiedzi   twierdzących)  uzyskała  odpowiedź  o  umieszczeniu  przez  respondentów  informacji  na  
stronie internetowej agenta rozliczeniowego.   Druga   najczęściej   podawana   odpowiedź   (pięciu   agentów  
rozliczeniowych) o  podejmowanych  działaniach  ze  strony banku to ustne przekazywanie informacji przez 
przedstawicieli  handlowych  przy  każdorazowym  roboczym  spotkaniu  ze   sprzedawcą  oraz  ustne  przeka-
zywanie   informacji   przez   przedstawicieli   handlowych   przy   podpisywaniu   umowy   o   świadczeniu   usług  
przez agenta rozliczeniowego. Czterokrotnie respondenci potwierdzili stosowanie praktyki przekazywania 
informacji o cash back w  formie  mailingu,  m.in.  poprzez  wysyłanie  do  akceptantów  newsletterów  bądź  za-
mieszczanie  specjalnego  dodatku  do  wysyłanych  do  klientów  wyciągów. Dwóch  agentów  rozliczeniowych  
wskazało,  jako  praktykowaną  przez  siebie  metodę  działania,  przekazywanie  informacji  o  cash back w formie 
ulotek dostarczanych   detalistom   bezpośrednio   przez   własnych   przedstawicieli   oraz   ulotek   wręczanych  
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wraz  z  fakturą  lub  przekazywanych  przy  okazji  dostarczania  akceptantom  nowego  urządzenia  (terminala).  
Jeden  z  agentów  rozliczeniowych  wskazał,   iż  w  roku  2008  wykorzystał  reklamy  w  telewizji  o  zasięgu  re-
gionalnym.  Jeden  z  respondentów  do  tej  pory  nie  podejmował  żadnych  działań  w  tym  zakresie,  gdyż  do-
piero  w  roku  2013  podjął  zamiar  rozszerzenia  własnej  oferty  o  usługę  rozliczania  transakcji  cash back. 

Żaden  z  respondentów  wśród  agentów  rozliczeniowych  nie  wykorzystał  w  dotychczasowej  praktyce  prze-
kazywania  informacji  o  usłudze  cash back w  formie  reklamy  ogólnopolskiej  w  radio,  reklamy  ogólnopolskiej  
w  telewizji,  reklamy  w  radio  o  zasięgu  regionalnym.  Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  przez  respondentów  
(N=9) w omawianym pytaniu prezentuje Wykres nr 26. 

Wykres nr 26. Proszę  wskazać,  czy  Państwa  Firma podjęła  działania  mające  na  celu  przybliżenie  klien-
tom informacji o  usłudze  cash back? [agenci rozliczeniowi, N=9] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 3: Działania,  które  zostały  podjęte  przez  organizacje  kart  płatniczych,  mające  na  celu upowszech-
nienie informacji o  usłudze  cash back.. 

Spośród   dziesięciu   zaproponowanych   możliwych   wariantów   odpowiedzi,   organizacje   kart   płatniczych  
wskazały  zamieszczanie  informacji  na  własnej  stronie  internetowej  oraz  szkolenia  prowadzone  dla  wydaw-
ców  kart  płatniczych  (dla  pracowników  banków).  Jedna  z  organizacji  prowadzi  także  szkolenia  dla  agen-
tów   rozliczeniowych.   Informacja   o  usłudze   cash back jest przedstawiana na ulotkach przygotowywanych 
dla  banków  wydawców  kart,   jak  również  dla  agentów  rozliczeniowych.  Ponadto  przygotowywane  są  do-
datkowe  materiały  promocyjne, np.   naklejki   promujące   cash back produkowane   dla   agentów   rozliczenio-
wych  przeznaczone  dla  punktów  sprzedaży,  informacje  o  zasadach  działania  usługi  dla  akceptantów  oraz  
dla  wydawców  kart.29 

                                                                                                                                                                                                                                
29 Zgodnie z informacjami  przekazanymi  do  NBP  w  kwietniu  2014  r.  przez  jedną  z  organizacji  kart  płatniczych,  od  lutego  2014  
r.  rozpoczęto  kampanię  edukacyjną  o  zasięgu  ogólnokrajowym  przewidzianą  na  najbliższe  12  miesięcy.  Kampania  obejmie  
swoim  zasięgiem  prasę  (gazety  codziennie,  magazyny  opiniotwórcze  i  biznesowe),  internet,  radio  – spoty reklamowe w wy-
branych  radiowych  programach  ogólnopolskich,  reklamy  outdoorowe  w  pięciu  największych  miastach  Polski,  reklamy  w  
wagonach metra.  
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Temat 2:  Stosowanie  nazwy  anglojęzycznej - bez wprowadzenia zamiennej nazwy 
polskiej 

Pytanie 1: Czy  agenci  rozliczeniowi  na  usługę  cash back wprowadzili  nazwę  zamienną bądź  równoważną,  
np.  nazwę  spolszczoną? 

Sześciu  agentów  rozliczeniowych  odpowiedziało  negatywnie.   Jeden  z  respondentów  odpowiedział   twier-
dząco  i  wskazał,  że  nazwa  spolszczona,  jaką  wykorzystuje,  brzmi:  „WYPŁATA  GOTÓWKI”.  Kwestia  przy-
pisania  tej  usłudze  nazwy  czytelnej  i  zrozumiałej  dla  użytkowników  pozostaje  nadal  nierozwiązana.  Polska  
nazwa tej  usługi  mogłaby  mieć  wymierny  wpływ  na   jej   skuteczne  promowanie  na   rynku  polskim  w  naj-
bliższej  przyszłości. 

Pytanie 2: Czy  organizacje  kart  płatniczych  na  usługę  cash back wprowadziły  nazwę  zamienną bądź  rów-
noważną,  np.  nazwę  spolszczoną? 

Jeden z respondentów  odpowiedział  twierdząco  i  wskazał,  że  w  sklepach jest  na  tą  usługę  używana nazwa 
„płacąc  kartą  można  wypłacić  gotówkę”.  Natomiast  drugi  z  respondentów  potwierdził,  że  trwają  prace  nad  
wskazaniem polskiej wersji  nazwy  usługi.30 

Kwestia przypisania  usłudze  cash back polskiej,  czytelnej   i  zrozumiałej  dla  użytkowników  nazwy  jest  bez-
sprzecznie   bardzo   istotna  dla  przybliżenia   jej   klientom   i   skutecznego  promowania,   dlatego   świadomość,  
jaką  zadeklarowały  organizacje  kart  płatniczych  w  tym  temacie,  ma  pozytywny  wydźwięk  dla  przyszłości  
usługi  na  polskim  rynku. 

Temat 3:  Plany  dotyczące działań  promocyjnych  na  rzecz  usługi cash back 

Pytanie 1: Czy banki- wydawcy  kart  płatniczych  planują  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  dzia-
łań  mających  na  celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back? 

Na  trzydziestu  respondentów  udzielających  odpowiedzi,  połowa  z  nich  (50%)  odpowiedziała  twierdząco.  
Najczęściej  respondenci  deklarowali  podjęcie  w  okresie  najbliższych  12  miesięcy  działań  w  formie  informa-
cji umieszczonej  na  stronie  internetowej  banku.  Druga  najczęściej  podawana  odpowiedź,  uzyskana  od  dzie-
sięciu  respondentów,  zapowiadała  podjęcie  działań  w  formie  mailingu  poprzez  m.in.  wysyłanie  newslette-
rów  bądź  zamieszczanie  specjalnego  dodatku  do  wysyłanych  klientom  wyciągów.  Równie  często,  tj.  dzie-
sięciokrotnie,  respondenci  zapowiedzieli  przekazywanie  informacji  w  formie  ulotek  dostępnych  w  oddzia-
łach  banków.  Ośmiu  z  grona  trzydziestu  respondentów  wskazało,  jako  metodę  przyszłych  działań,  przeka-
zywanie informacji   o   usłudze   cash back w   formie   bezpośredniej   rozmowy   z   klientem,   przeprowadzanej  
przez pracownika banku podczas podpisywania z nim umowy  o  kartę.  Czterech  respondentów  określiło,  
że   zakres   podejmowanych   w   przyszłości   działań   obejmie   informowanie   klienta   podczas   bezpośredniej  
                                                                                                                                                                                                                                
 
30 Zgodnie z informacjami przekazanymi do NBP w kwietniu 2014 r., jedna z organizacji kart  płatniczych  promuje  na rynku 
polskim  usługę  cash back pod  nazwą  „Płać  kartą  i  wypłacaj”. 
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rozmowy  z  pracownikiem  banku  podczas  wizyty  klienta  w  placówce  banku.  Sześciu  respondentów  zade-
klarowało  podejmowanie  działań  w   innej   formie  niż  wymienione  w  dziesięciu  wariantach  odpowiedzi.   I  
tak, dodatkowo respondenci  określili  swoje  przyszłe  działania  w  formie  umieszczania  informacji  o  usłudze  
cash back w  materiałach   informacyjnych   i   reklamowych,   a   zmodyfikowane   przyszłe   działania   ze   strony  
banku  będą  poprzedzone  badaniem  preferencji  i  postaw  klientów  banku  poprzez  akcję  ankietową  z  wyko-
rzystaniem  „call  center”.   Jeden  z  respondentów  określił  przyszłe  działania   jako  akcję  marketingową  typu  
„DIRECT”.   Inny   respondent   zapowiedział   informowanie   klienta   o   usłudze   cash back za   pośrednictwem  
materiałów  marketingowych   przekazywanych  wraz   z  wysyłaną   do   klientów   kartą. Rozkład   odpowiedzi  
udzielonym  przez  respondentów  w  omawianym  pytaniu  prezentuje Wykres nr 27. 

Wykres nr 27. Czy  Państwa  Bank  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mających  na  
celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back? [banki-wydawcy  kart  płatniczych,  N=30] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

 

Pytanie 2: Czy  agenci  rozliczeniowi  planują  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mających  
na  celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back? 

Większość  banków   (siedmiu  agentów   rozliczeniowych)   odpowiedziała   twierdząco.  Najczęściej   (sześć  od-
powiedzi)  respondenci  deklarowali  podjęcie  w  okresie  najbliższych  12  miesięcy  działań  w  formie  informa-
cji   umieszczonej   na   stronie   internetowej   własnej   firmy.   Druga   najczęściej   podawana   odpowiedź   (pięciu  
respondentów)  zapowiadała  podjęcie  działań  w   formie  mailingu,  m.in.  poprzez  wysyłanie  kontrahentom  
newsletterów  bądź  zamieszczanie   specjalnego  dodatku  do  wysyłanych  wyciągów.  Równie   często,   tj.   pię-‐‑
ciokrotnie,  agenci  rozliczeniowi  wskazali,  że  zakres  podejmowanych  w  przyszłości  działań  obejmie  infor-
mowanie klienta podczas  bezpośredniej  rozmowy  z  pracownikiem  ich  firmy  podczas  spotkań  roboczych  u  
klienta.  Pięciu  agentów  rozliczeniowych  zadeklarowało  przekazywanie  ulotek  przez  przedstawicieli  han-
dlowych  na  ręce  akceptantów.  Czterech  agentów  rozliczeniowych  wskazało,  jako  metodę  przyszłych  dzia-
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łań,  przekazywanie   informacji  o  usłudze  cash back w  formie  bezpośredniej  rozmowy  z  klientem,  przepro-
wadzanej   przez   pracownika   agenta   rozliczeniowego   podczas   podpisywania   nim   umowy   o   świadczenie  
usługi.  Jeden  z  respondentów  zadeklarował  rozsyłanie  ulotek  do  sprzedawców  za  pośrednictwem  poczty  
(tradycyjnej   korespondencji   w   formie   papierowej).   Jeden   z   respondentów   zadeklarował   podejmowanie  
działań  w  innej  formie  niż  wymienione  w  dziesięciu  wariantach  odpowiedzi,  tj.  w  formie  przekazania ulo-
tek przy okazji dostarczania nowych terminali na miejsce do akceptanta. Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  
przez  respondentów  w  omawianym pytaniu prezentuje Wykres nr 28. 

Wykres nr 28. Czy  Państwa  Firma  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mających  na  
celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back? [agenci rozliczeniowi, N=9] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 3: Czy  organizacje  kart  płatniczych planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  
mających  na  celu  przybliżenie  posiadaczom  kart  informacji  o  usłudze  cash back? 

Dwie   organizacje   kart   płatniczych,   które   obecnie   oferują   usługę   cash back, w  najbliższym   roku   deklarują  
kontynuację   tej   usługi,   ale   będą   podejmować   dodatkowe   działania  mające   na   celu  przybliżenie   posiada-
czom  kart  płatniczych  informacji  o  usłudze  cash back w ograniczonym zakresie31. Natomiast pozostali dwaj 
respondenci,  którzy  nie prowadzą  obecnie  tej  usługi,  nie  planują  żadnych  zmian  w  tym  zakresie  i  nie  pla-
nują  wdrożenia  tej  usługi  w  najbliższym  czasie.  Oprócz  tego, w opinii  jednego  z  tych  respondentów,  nakła-
dy,  które  musiałyby  zostać  poniesione  na  dostosowanie  technologii  do  świadczenia  tej  usługi,  najprawdo-
podobniej  byłyby  nieadekwatne  do  spodziewanych  benefitów. 

                                                                                                                                                                                                                                
31 Zgodnie z informacjami przekazanymi do NBP przez jedną  z  organizacji  kart  płatniczych,  od  lutego  2014  r.  organizacja  ta  

rozpoczęła  kampanię  edukacyjną  o  zasięgu  ogólnokrajowym  przewidzianą  na  najbliższe  12  miesięcy. 
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Pytanie 4: Czy  akceptanci  kart  płatniczych planują  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  ma-
jących  na  celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back?  

Pięciu   respondentów   potwierdziło,   iż   planuje   podjęcie   działań   mających   na   celu   przybliżenie   klientom  
informacji o cash back.  Większość  z  ankietowanych,   tj.  dziewięciu  detalistów,  odpowiedziało   jednak  nega-
tywnie.  Oznacza   to,  że  z  perspektywy  akceptantów   kart  płatniczych  nie   jest  widoczna  potrzeba  podjęcia  
tego  typu  działań. 

 

4.6 Oczekiwania i prognozy 

Temat 1:  działania,  które  zdaniem  uczestników  rynku  usług  finansowych,  mogły-
by  rozwinąć  w  przyszłości  usługę  cash back 

Pytanie 1: Działania  - zdaniem  wydawców  kart -mogące  wspomóc  rozwój  usługi   

Zestaw  wszystkich   udzielonych   przez   respondentów   odpowiedzi   zawierał   szereg   bardzo   różnorodnych  
rozwiązań.  Zostały  przedstawione  nie   tylko  możliwe  do  podjęcia  działania  w  sferze  funkcjonowania  wy-
dawców   kart   płatniczych,   ale   również   kompleksowe   ujęcie   promocji   usługi   cash back na rynku polskim. 
Respondenci  wskazali  następujące  możliwości: 

1) Kampanie informacyjne skierowane  do  klientów  i  usługodawców.   

2) Intensyfikacja sieci  terminali  POS  umożliwiających  realizację  cash back. 

3) Wzrost  maksymalnej  kwoty  wypłaty  w  ramach  usługi  cash back. 

4) Wzrost  maksymalnej  kwoty  wypłaty  w  POS. 

5) Możliwość  sprawdzenia  salda  w  kasie. 

6) Promocja  usługi. 

7) Kampanie  reklamowe  propagujące  usługę  jako  praktyczną  i  bezpieczną. 

8) Działania  edukacyjne - informacyjne  dla  pracowników  banku.   

9) Działania  edukacyjne  skierowane  do  pracowników  punktów  handlowych.   

10) Dodatkowe  promocje  dla  punktów  handlowo-usługowych   i  klientów  za  wykonanie  usługi   (czynno-
ści). 

11) Zdecydowane  zwiększenie  informacji  o  usłudze. 

12) Oznakowanie  punktów  handlowych. 

13)  Bardziej widoczne oznaczenie w sklepach. 

14) Zwiększenie  wiedzy  u  sprzedawców. 
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15) Oferowanie   usługi   cash back przy   każdej   płatności.W   krajach,  w   których   usługa   cash back cieszy   się  
większą  popularnością   niż  w  Polsce,   pracownicy  wielu  punktów  handlowych   przypominają   swoim  
klientom  o  możliwości  skorzystania  z  usługi  cash back przy  okazji  każdej  transakcji  płatniczej,  dlatego  
kluczem  do  sukcesu  tej  usługi  jest  jej  aktywne  promowanie  przez  sprzedawców. 

16) Działania  promocyjne  skierowane do  klientów.   

17) Akcja marketingowa.  

18) Działania  prowadzone  przez  banki,  organizacje  płatnicze, tj. reklamy, szkolenia. 

19) Działania  promocyjne  banków,  agentów  rozliczeniowych  oraz  organizacji  płatniczych. 

20) Zniesienie  opłat  związanych  z  usługą  cash back. 

21) Promocja  tej  formy  wypłaty  gotówki  poprzez  atrakcyjne  warunki  finansowe,  wprowadzenie  ustawo-
wej  możliwości  pobierania  opłat  „surcharge”  z  tytułu  wypłaty  gotówki  w  bankomatach.   

22) Obniżenie  kosztów  usług dla  Banków. 

23) Więcej  akcji   rynku  kartowego  w  Polsce.  Promocja   taka jak w przypadku kart zbliżeniowych.  Każdy  
terminal  obsługuje  MasterCard/  VISA  cash back. 

 

Pytanie 2: Działania  - zdaniem  agentów  rozliczeniowych - mogące  wspomóc  rozwój  usługi   

Respondenci  wskazali  następujące  możliwości: 

1) Zwiększenie  informacji  o  usłudze. 

2)  Reklamowanie  usługi.   

3) Zwiększenie  kwoty  wypłaty  w  POS. 

4) Wzrost  opłat  za  wypłaty  z  bankomatów.   

5) Zmniejszenie  liczby  bankomatów. 

6) Większa  dostępność  usługi  cash back w punktach handlowo – usługowych. 

7) Większa  świadomość  możliwości  wypłaty  gotówki  przy  realizowaniu  płatności  kartą. 

8) Zintensyfikowanie  działań  promocyjnych  skierowanych  do  klientów. 

9) Zintensyfikowanie  działań  promocyjnych  i  szkoleniowych  skierowanych  do  sprzedawców. 

10) Wzrost  maksymalnej  kwoty  wypłaty  w  ramach  usługi  cash back. 
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Pytanie 3: Działania  – zdaniem  organizacji  kart  płatniczych  - mogące  wspomóc  rozwój  usługi   

Jedna  z  organizacji  kart  płatniczych  jest  zdania,  że  taki  efekt  mogłyby  mieć  działania  wszystkich  podmio-
tów  biorących  udział  w  transakcji,  zapewniające  szeroki  i  darmowy  dostęp  dla  konsumenta.  W  obowiązu-
jącym  obecnie  modelu: 

1) Organizacja  płatnicza  odpowiada  za  stworzenie  modelu,   

2) Agent  rozliczeniowy  za  edukację  i  promocję  dla  merchantów,   

3) Merchanci  i  banki  za  edukację i  promocję  dla  klientów. 

 

Pytanie 4: Działania  – zdaniem  akceptantów  kart  płatniczych (handlowców) - mogące  wspomóc  rozwój  
usługi   

Zestaw  wszystkich   udzielonych   przez   respondentów   odpowiedzi   zawierał   szereg   różnorodnych   rozwią-‐‑
zań.  Respondenci  wskazali  następujące  możliwości: 

1) Podniesienie  rentowności  usługi  dla  operatora  placówki  świadczącej  tę  usługę.   

2) Promowanie  i  propagowanie  tej  usługi  wśród  posiadaczy  kart.   

3) Poprawa  informacji  o  usłudze  w  miejscu  sprzedaży  - do  rozważenia  standard  czytelny  dla  klientów,  
wspólny  dla  różnych  placówek  w  kraju.  Klienci  powinni  zostać  poinformowani  o  dostępności  usługi.   

4) Zwiększenie  akcji  informacyjnej  edukacyjnej  organizowanej  przez  banki  i  organizacje  płatnicze,  mają-‐‑
ce  na  celu  zwiększenie  świadomości tego  typu  usługi. 

5) Ograniczenie  stawki  opłaty  za  realizację  cash back,   jaką  bank  pobiera  od  Klienta,   lub  zwolnienie  z  tej  
opłaty   po   zrealizowaniu   przez   Klienta   ustalonego   przez   bank   progu   minimum   (np.:   standardowo  
bank nalicza  opłatę  w  wysokości  „X”  PLN, od  każdej  zrealizowanej   transakcji  cash back,   jeżeli  Klient  
realizuje   transakcje   kartowe   na   kwotę   co   najmniej   400,00   zł   w   danym   cyklu   rozliczenio-
wym/miesięcznie,  ale  bank  nie  nalicza  opłaty  temu  Klientowi  za  zrealizowane w tym okresie transak-
cje cash back 

6) Zwiększenie  zachęt  dla  sklepów,  np.  w  formie  wyższej  prowizji  czy  w  formie  rabatów  na  inne  usługi  
świadczone  przez  agenta. 

7) Oferta  dającą  korzyści  merchantom,  np.  bonusy  dla  firm/  punktów  akceptujących  tę  usługę,  zaniecha-
nie pobierania MSC. 

8) Zrezygnowanie przez agenta rozliczeniowego z pobierania prowizji. 

9) Zmniejszenie  prowizji.  MSC  równe  zero. 

10) Forma zysku   (prowizji)  dla   firmy  wypłacającej   gotówkę   (tj.   stacji  paliw).  Detaliści   zaciągają  kredyty  
obrotowe  i  nie  będą  płacić  odsetek. 
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Temat  2:  Szanse  na  upowszechnienie  się  usługi  cash back w  okresie  najbliższych  
lat 

Pytanie 1: Czy  zdaniem  wydawców  kart  płatniczych  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszech-

nienie  się  do  końca  2016  roku?  

Respondenci  mogli  w  ramach  odpowiedzi  wskazać   jedną  z  pięciu  zaproponowanych  hipotetycznych  od-
powiedzi.  Wszyscy  wydawcy  kart,  biorący  udział  w  badaniu,  przedstawili  swoje  stanowisko.  I  tak,  10  re-
spondentów  (33%)  wskazało  odpowiedź,  iż  usługa  cash back raczej  nie  rokuje  dużych  szans  na  upowszech-
nienie  się  do  końca  roku  2016.  Tyle  samo  respondentów  (33%)  odpowiedziało,   iż   trudno  powiedzieć,  czy 
usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  taki  rozwój.  Nieco  mniej   liczna  grupa  respondentów  (30%)  zapre-
zentowała  nastawienie  pozytywne  i  określiła,  że  usługa   cash back raczej  rokuje  duże  szanse  na  rozwój  do  
2016  r.  Tylko   jeden  z  respondentów  (co  stanowi  3,3%  ankietowanych)  wskazał  odpowiedź   jednoznacznie  
twierdzącą,   że  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na   taki   rozwój.  Analizując   rozkład  udzielonych  przez  
respondentów   odpowiedzi,   należy   zwrócić   uwagę   na   fakt,   iż   żaden   z   pytanych   nie   udzielił   odpowiedzi  
jednoznacznie  negatywnej.  Brak  tego  typu  odpowiedzi  może  świadczyć,  iż  z  punktu  widzenia  wydawców  
kart   płatniczych   na   rynku   polskim   nie  ma   konkretnej   przeszkody   uniemożliwiającej   potencjalny   rozwój  
usługi  cash back w  najbliższej  perspektywie,  czyli  do  roku  2016  r.  Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  przez  
respondentów  (N=30)  w omawianym pytaniu prezentuje Wykres nr 29. 

Wykres nr 29. Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnienie  się  do  końca  
2016 roku? [banki-wydawcy kart  płatniczych,  N=30] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 2: Czy zdaniem  agentów  rozliczeniowych  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnienie  
się  do  końca  2016  roku? 

Respondenci  mogli  w  ramach  odpowiedzi  wskazać   jedną  z  pięciu  zaproponowanych hipotetycznych od-
powiedzi.  Wszyscy  biorący  udział  w  badaniu  agenci  rozliczeniowi  przedstawili  swoje  stanowisko.  I  tak,  2  
respondentów  wskazało  odpowiedź,  iż  usługa  cash back raczej  nie  rokuje  dużych  szans  na  upowszechnienie  
się  w   najbliższym   czasie.   Czterech   respondentów   odpowiedziało,   iż   trudno   powiedzieć,   czy   usługa   cash 

back rokuje  duże  szanse  na  taki  rozwój.  Trzech  respondentów  zaprezentowało  nastawienie  umiarkowanie  
pozytywne  i  określiło,  że  usługa  cash back raczej  rokuje  duże  szanse  na rozwój  do  2016  r.  Analizując  rozkład  
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udzielonych   przez   respondentów   odpowiedzi,   należy   zwrócić   uwagę   na   fakt,   iż   żaden   z   pytanych   nie  
udzielił   odpowiedzi   jednoznacznie   twierdzącej   ani   jednoznacznie  przeczącej. Brak tego typu odpowiedzi 
może   świadczyć,   iż   z   punktu   widzenia   agentów   rozliczeniowych   na   rynku   polskim   nie   ma   konkretnej  
przeszkody  uniemożliwiającej  potencjalny  rozwój  usługi  cash back w  najbliższej  perspektywie,  czyli  do  roku  
2016  r.  Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  przez  respondentów w omawianym pytaniu prezentuje Wykres 
nr 30. 

Wykres nr 30. Czy  Państwa zdaniem,  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnienie  się  do  końca  
2016 roku? [agenci rozliczeniowi, N=9] 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 3: Czy zdaniem  organizacji  kart  płatniczych  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnie-
nie  się  do  końca 2014 roku?  

Respondenci  mogli  w  ramach  odpowiedzi  wskazać   jedną  z  pięciu  zaproponowanych  hipotetycznych  od-

powiedzi.   Jeden   z   respondentów   wskazał   odpowiedź   jednoznacznie   pozytywną   „ZDECYDOWANIE  

TAK”.  Jedna  z  organizacji  kart  płatniczych  jest  zdania,  że  usługa  cash back raczej  nie  rokuje  dużych  szans  na  

upowszechnienie   się   do   końca   roku   2014.   Dwóch   pozostałych   respondentów   odpowiedziało,   iż   trudno  

powiedzieć,  czy  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  rozwój  do  2014  r  Analizując  rozkład  udzielonych  

przez  respondentów  odpowiedzi,  należy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  żaden  z  pytanych  nie  udzielił  odpowie-

dzi jednoznacznie  negatywnej.  Brak  tego  typu  odpowiedzi  może  świadczyć,  iż  z  punktu  widzenia  organi-

zacji  kart  płatniczych  nie  ma  konkretnej  przeszkody  uniemożliwiającej  potencjalny  rozwój  usługi  cash back 

w  najbliższej  perspektywie  czasu. 
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Temat 3: Potencjalne grupy klientów,  które  byłyby  zainteresowane  usługą 

Pytanie 1: Zdaniem  wydawców  kart  płatniczych,  jakie grupy  klientów  mogą  być  potencjalnie  najbardziej  
zainteresowane  usługą?  

Ponieważ  pytanie, mimo że  kierowane  do  wydawców  kart  płatniczych,  dotyczyło  określenia  postaw klien-
tów,  część  respondentów  uznała,  że  trudno  określić  konkretne  preferencje  grup  klientów  bez  konkretnych  
podstaw  w  postaci  badań  rynku  czy  przeprowadzonych  analiz.  W  pozostałych  odpowiedziach  udzielonych  
przez  respondentów  najczęściej  pojawiały  się  następujące  stwierdzenia  dotyczące  grup  potencjalnych  klien-
tów  zainteresowanych  korzystaniem  z  usługi  cash back: 

1)  Klienci   z   sektora   detalicznego   oraz   małych   i   średnich   przedsiębiorstw,   przy   czym klienci firmowi 
wykorzystywaliby   usługę   cash back, zastępując   dotychczasowe   wypłaty   z   bankomatów;   natomiast  
klienci  indywidualni,  którzy  są  posiadaczami  kart  debetowych, mogliby  korzystać  z  usługi, dokonując  
zakupów  w  sieciach  akceptujących  cash back. 

2)  Klienci,  którzy  dokonują  głównie  transakcji  bezgotówkowych,  a  z  gotówki  korzystający  tylko  w  wy-
jątkowych  sytuacjach.  Klienci,  którzy  nie  mają  czasu. 

3)  Klienci  aktywnie  korzystający  z  kart,  otwarci  na  nowoczesne  rozwiązania  zapewniające  oszczędność 
czasu  i  pieniędzy,  często  podróżujący,  podsiadający  zaufanie  do  instrumentów  płatniczych. 

4)  Każdy  świadomy  klient,  posiadacz  karty,  mający  wiedzę,  że  jest  taka  możliwość  w  chwili  dokonywa-
nia  zakupów  u  danego  akceptanta. 

5)  Grupy  osób,  które  w  większości  posługują  się  kartą  płatniczą,  a  w  mniejszym  stopniu  gotówką,  gdy  
jest  ona  łatwo  dostępna. 

6)  Grupa  młodych  klientów. 

7)  Fani   nowych   technologii,   klienci  młodzi   i   świadomi   dostępnych   usług/   funkcjonalności   kartowych.  
Zdecydowanie  najbardziej  aktywna  grupa  klientów  korzystających  z  kart  płatniczych. Klienci zazwy-
czaj  znają  wszystkie  nowości  technologiczne  dodawane  do  kart. 

8)  Osoby  powyżej  30  roku  życia,  które  dokonują  zakupów  w  większych  sklepach. 

9)  Osoby  starsze,  które  lubią  kontakt  z  ludźmi,  a  nie  z  maszynami. 

10)  Osoby o ograniczonym zaufaniu do  korzystania  z  bankomatów (w  świetle  głośnych  medialnie  przy-
padków  skanowania  kart  w  bankomatach). 

11)  Klienci  z  małych  miast (gdzie  jest  mała  liczba  bankomatów  w  regionie).  Za  pomocą  tej  usługi  zwiększa  
się dostępność  do  gotówki. 

12)  Wszystkie, o ile będzie  bardziej  konkurencyjnie  niż  w  inny  sposób. 

13)  Usługą  mogą  być  potencjalnie  zainteresowani  wszyscy  klienci  aktywnie  korzystający  z  rachunku  ban-
kowego. 
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Pytanie 2: Zdaniem  organizacji  kart  płatniczych, jakie  czynniki  mogą  wpłynąć  na  znaczny  wzrost  zaintere-
sowania  wśród  klientów 

Respondenci   mogli   wskazać   jedną   lub   kilka   odpowiedzi   spośród   sześciu   możliwych   oraz   sformułować  
dodatkowe  czynniki.  I  tak,  największa  grupa  respondentów  (3)  wskazała,  jako  czynnik  mogący  wpłynąć  na  
wzrost  zainteresowania  usługą  cash back,  zintensyfikowanie  działań  promocyjnych  skierowanych  do  klien-
tów.   Równie   liczne   grono   respondentów   (3)   określiło,   że   to   zintensyfikowanie   działań   promocyjnych   i  
szkoleniowych  skierowanych  do  sprzedawców  jest  czynnikiem,  który  wpłynie  na  upowszechnienie  usługi  
cash back.  Dwóch   respondentów  wskazało,   że  wzrost  maksymalnej  kwoty  wypłaty  w   ramach  usługi   cash 

back (do  np.  500  PLN)  może  przyczynić  się  do  popularyzacji  tej  usługi  wśród  klientów.  Potencjalnej  możli-
wości  wzrostu  zainteresowania  usługą   cash back, respondenci (dwa wskazania) upatrują   także  w  zmianie  
obowiązującego  modelu  biznesowego. 

 

Pytanie 3: Zdaniem akceptantów  kart  płatniczych, jakie grupy  klientów  mogą  być  potencjalnie  najbardziej  
zainteresowane  usługą   

Przeważająca  większość  respondentów  udzieliła  na  to  pytanie  odpowiedzi  (trzech  respondentów  nie  usto-
sunkowało  się  do  pytania,  gdyż  stwierdzili,  że  tego  typu  obserwacje  nie  były  przez  nich  prowadzone).  W  
odpowiedziach  udzielonych  przez  respondentów  najczęściej  pojawiały  się  następujące  stwierdzenia  doty-
czące  potencjalnych  klientów  zainteresowanych  korzystaniem  z  usługi  cash back: 

1) Aktywnie  używający  kart  płatniczych  do  płacenia  w  sklepach. 

2) Osoby,  które  wypłacają  małe  kwoty  w  bankomatach. 

3) Aktywni  posiadacze  kart  ceniący  sobie  prostotę,  czas,  wygodę,  dostępność  usługi. 

4) Osoby  ceniące  swój  czas  i  jednocześnie  nieobawiające  się  nowości  w  zakresie  usług  związanych  z  kar-
tami.  

5) Młodzi  ludzie. 

6) Klienci   biznesowi,   którzy   zwykle   rozliczają   się   bezgotówkowo,   a   czasami   potrzebna jest fizycznie 
gotówka. 

7) Kierowcy - wygodna  forma  wypłaty. 

8) Wszystkie  osoby,  które  posiadają  karty  płatnicze  i  dokonują  za  ich  pomocą  transakcji  płatniczej. 

9) Osoby  z  okolic,  gdzie  brak  jest  bankomatów. 

10) Mieszkańcy  mniejszych  miejscowości,  gdzie  dostęp  do  bankomatu  jest  utrudniony  (zbyt  daleki). 

11) Osoby  z  okolic,  gdzie  jest  jeden  sklep  przyjmujący  karty  płatnicze. 
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4.7 Usługa  wypłaty  cash back a  wypłaty  z  bankomatów 

Temat 1:  Wypłata  cash back nie jest zamiennikiem  dla  bankomatów 

Pytanie 1: Czy zdaniem  wydawców  kart  płatniczych,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszło-
ści  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału? 

Zdania  respondentów  na  ten  temat  były  bardzo  zróżnicowane,  a  zaprezentowane  uzasadnienia  zawierały 
bogatą  argumentację.  Pozytywnie  na  to  pytanie  odpowiedziało  grono  ośmiu  respondentów  (27%),  zaś  ne-
gatywnie   dwunastu   respondentów   (40%). Jednoznacznej   odpowiedzi   nie   mogło   wskazać   dziesięciu   re-
spondentów  (33%).Rozkład  odpowiedzi  udzielonych  przez  respondentów  przedstawia  Wykres  nr  31. 

Wykres nr 31. Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  
dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału?  [banki-wydawcy  kart  płatniczych,  N=30] 

 
  
Źródło:  opracowanie własne 

Respondenci,   którzy  wskazali   odpowiedź   twierdzącą,   iż   usługa   cash back może   się   stać   alternatywą   dla  
wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  banku,  uzasadniali  swoje  przekonanie  wieloma  argumentami.  
Wśród  zgłoszonych  przez  respondentów  uzasadnień  odpowiedzi  znalazły  się  następujące  kwestie: 

1) Z  uwagi  na  proste  i  jasne  zasady,  duża  liczba  punktów,  w  których  można  dokonać  wypłaty  gotówki,  
stwarza  możliwość  pobierania  częściej  niewielkich  kwot.  Koszt  obsługi  klienta  jest  niższy  niż  wypłata  
z bankomatu obcego. 

2) Ponieważ   jest   to  wygodna   i   niewymagająca   szukania   oddziału   bądź   bankomatu   forma   dostępu   do  
gotówki. 

3) Jeżeli  banki  będą  tę  usługę  bardziej  promowały  wśród  klientów,  to  zdecydowanie  tak.  Ciągle  jest  pro-
blem  wypłaty  gotówki  w  małych  miejscowościach,  a  ta  usługa  może  go  rozwiązać. 

4) Sieć  akceptacji  kart  jest  dużo  większa  niż  sieć  bankomatów. 

NIE 40% TAK 27% 

Trudno 
powiedzieć  

33% 
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5) Wypłaty  typu  cash back są  szybką  i  wygodną  formą  wypłaty  gotówki  podczas  zakupów.  To  powoduje,  
że  klienci  coraz  chętniej  korzystają  z  tej  usługi.   

6) W przypadku  małych  kwot  usługa  cash back może  stać  się  alternatywą  dla  wypłat  w  bankomacie. 

Druga  liczna  grupa  respondentów  wskazała  odpowiedź  negatywną,  co  oznacza,  że  w  opinii  tych  respon-
dentów  usługa  cash back nie  może  się  stać  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  ban-
komatu  lub  w  kasie  oddziału.  W  zgłoszonych  przez  respondentów  uzasadnieniach  zawarte  zostały  nastę-‐‑
pujące  argumenty: 

1) Zbyt wysokie koszty przeprowadzenia i rozliczenia tego typu transakcji, w tym zbyt wysoki koszt dla 
klienta  (prowizje).  Wciąż  zbyt  mała  liczba  punktów  świadczących  usługę. 

2) Z  uwagi  na  wysokie  limity  wypłat  gotówki  z  bankomatu,  usługa  cash back nie  może  stać  się  alternaty-
wą  dla  wypłat  gotówki  z  bankomatu,  ani  tym  bardziej  wypłat  w  kasie  oddziału. 

3) Usługa  jest  trudno  dostępna  (brak  upowszechnienia).  Wiedza  o  niej, głównie  po  stronie  akceptantów,  
ale  również  po  stronie  klientów  Banku,  jest  za  mało  rozpowszechniona.  Klienci  przyzwyczajeni  są  do  
wypłacania  gotówki  w  bankomatach.  W  najbliższej  przyszłości  nie  oczekujemy radykalnej zmiany w 
świadomości  i  przyzwyczajeniach  klientów. 

4) Sieć   bankomatów,   którymi  dysponują   klienci banków   (np.   posiadacze   kart   Pekao  mają   zapewniony  
bezpłatne  wypłaty  gotówki  w  sieci  Euronet  i  w  bankomatach  Pekao),  a  także przyzwyczajenia klien-
tów  - pozwalają  przypuszczać,  że  w  najbliższej  przyszłości  usługa  cash back stanie  się  nie  tyle realną  al-
ternatywą  dla  wypłat  gotówki  z  bankomatu, ile  jej  uzupełnieniem,  szczególnie  w  lokalizacjach  odda-
lonych  od  najbliższego,  dostępnego  bez  prowizji bankomatu. Usługa  może także  konkurować  z wy-
płatą  gotówki  w  kasie  oddziału,  która  nie  cieszy  się  popularnością. 

5) Relatywnie  nowe  rozwiązanie  na  rynku  o  charakterze  uzupełniającym  znacznie  bardziej  niż  podsta-
wowym, wymaga czasu. 

6) Klient jest przyzwyczajony   do   kasy   oddziału bądź   bankomatu,   gdzie  wybiera   pieniądze  w   kwocie  
wyższej  niż  200  zł. 

7) Ograniczenie   kwoty  wypłaty  w   ramach   usługi   cash back do 200 PLN; przewaga liczby transakcji w 
ATM  nad  liczbą  transakcji  w  POS. 

8) Usługa jest  mało  promowana.  Klienci  są  przyzwyczajeni  do  bankomatów,  które  zapewniają  darmową  
wypłatę  i  mimo  wszystko  są  dobrze  dostępne  (mimo  stosunkowo  małej  liczby  per  capita). 

9) Przyzwyczajenie  klientów  do  ATM.  Mała   liczba  punktów.  Niska  świadomość  globalna wśród  klien-
tów. 

10)  Usługa  cash back pozwala  na  wypłatę  niskiej  kwoty  gotówki,  dlatego  nigdy  nie  stanie  się  alternatywą  
dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału.  Usługa  cash back w obecnej formie zaspakaja 
potrzeby tylko niewielkiej grupy klientów,   świadomych   istnienia   takiej   usługi   i   obracających   niską  
kwotą  gotówki,  za  to  chętnie  korzystających  z  płatności  bezgotówkowych. 

11) Jest  to  usługa  komplementarna  do  wypłat  gotówki  w  bankomatach  lub  kasach  banku. 
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Trzecia   grupa   respondentów  wyraziła   opinię,   iż   trudno   jednoznacznie  wskazać,   czy  usługa   cash back nie 
może  się  stać  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału.  
W  uzasadnieniu  tej  opinii  wskazywano  na  różnorakie  aspekty,  m.in.: 

1) Aby  usługa  stała  się  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  w  oddziale/bankomacie,  konieczne   jest  odpo-
wiednie wsparcie komunikacyjne. 

2) Potrzebny  wzrost  liczby  punktów  akceptujących,  większy  limit,  wsparcie  organizacji  płatniczych. 

3) Jedną  z  barier  upowszechniania  się  usługi cash back jest  brak  propozycji  skorzystania  z  usługi  ze  strony  
sprzedawców  oraz  stosunkowo  niska  kwota  wypłaty. 

4) Usługa   cash back wymaga   dokonania   operacji   bezgotówkowej,   także   cash back raczej   będzie   jedynie  
niszową  alternatywą  wypłaty  z  bankomatu  - okazjonalnie,  małych  kwot. 

5) Usługa  cash back w  odniesieniu  do  wypłaty  małych  kwot  jest  narzędziem  bardzo  wygodnym  dla  klien-
tów,  ale  w  przypadku  wypłat  wyższych  kwot  może  nie  gwarantować  bezpieczeństwa  z  punktu  wi-
dzenia  użytkownika  karty. 

Pytanie 2: Czy zdaniem  agentów  rozliczeniowych  ,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszłości  
alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału? 

Zdania  respondentów  na  ten  temat  były  zróżnicowane,  a  zaprezentowane  uzasadnienia  zawierały  bogatą  
argumentację.  Pozytywnie  na   to  pytanie  odpowiedział   tylko   jeden  z  agentów  rozliczeniowych,  zaś  nega-
tywnie  pięciu  agentów  rozliczeniowych.    Jednoznacznej  odpowiedzi  nie  wskazało  trzech  respondentów.   

Najbardziej liczna grupa respondentów  wskazała  odpowiedź  negatywną. W  zgłoszonych  przez  responden-
tów  uzasadnieniach  zawarte  zostały  następujące  argumenty: 

1) Klientów  nie  zachęca  narzucony  limit  dla  maksymalnej  kwoty  jaką  można  wypłacić. 

2) Kwota wypłacanej  gotówki  jest  zbyt  mała. 

3)  Zbyt  mała sieć  akceptantów  oferujących  tą usługę. 

4) Przywiązanie  Polaków  do  wypłaty  gotówki  z  bankomatów  jest  zbyt  silne. 

5) Skoro  bankomaty  są  za  darmo,  to  nie  ma  żadnego  bodźca  do  zmiany  zachowań  klientów. 

6)  Małe punkty  sprzedaży  niechętnie  pozbywają  się  gotówki  z  kasy.  

7) Nie  ma  informacji  o  usłudze. 

8) Nie  ma  żadnej  formy  promocji  usługi. 

9) Zbyt  niska  świadomość  funkcjonowania  usługi  po  stronie  akceptantów  i  użytkowników  kart. 

10) Zbyt niska na obecnym etapie świadomość  klientów,  akceptantów. 

11) Znikome zainteresowanie  ze  strony  banków  w  promocji  tej  usługi. 
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Trzech  respondentów  wyraziło  opinię,  iż  trudno  jednoznacznie  wskazać,  czy  usługa  cash back nie  może  się  
stać  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału.  W  uza-
sadnieniu  tej  opinii  wskazywano  na  różnorakie  aspekty,  m.in.: 

1) Ograniczeniem  może  być  brak  anonimowości  wypłaty  gotówki.   

2) Ograniczeniem  może  być  limit  kwoty  wypłaty. 

Rozkład  odpowiedzi  udzielonym  przez  respondentów  (N=30)  w  omawianym  pytaniu  prezentuje Wykres 
nr 32. 

Wykres nr 32. Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  
dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału?  [agenci  rozliczeniowi,  N=9] 

 

 
  
Źródło:  opracowanie  własne 

Pytanie 3: Czy zdaniem  organizacji  kart  płatniczych,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszło-
ści  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału? 

Zdania  respondentów  na  ten  temat  były  zróżnicowane,  a  zaprezentowane  uzasadnienia  zawierały  bogatą  
argumentację.  Pozytywnie  odpowiedziała  jedna  z  organizacji  płatniczych.  Negatywnie  odpowiedziały  trzy  
pozostałe  organizacje. 

Organizacja,  która  wskazała  odpowiedź  twierdzącą,  iż  usługa  cash back może  się  stać  alternatywą  dla  wy-
płaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  banku,  posłużyła  się  następującymi  argumentami: 

1) Klient  będzie  wybierał  dogodną  dla  siebie  formę  wypłaty.   

NIE 
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2) Usługa będzie  miała  bezpośredni  wpływ  na  wzrost  transakcji  bezgotówkowych.   

3) Jest  to  wygoda  dla  klientów  ze  względu  na  większą  liczbę  miejsc  wypłat  vs.  liczba  bankomatów. 

Liczniejsza  grupa  respondentów  wskazała  odpowiedź  negatywną,  co  oznacza,  że  w  opinii  tych responden-
tów  usługa  cash back nie  stanie  się  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  
lub  w  kasie  oddziału.  W  zgłoszonych  przez   respondentów  uzasadnieniu  zawarte   zostały  następujące   ar-
gumenty: 

1) Usługa  cash back ze  względu  na swoje  atrybuty  (minimalna  i  maksymalna  wartość  transakcji)  będzie  
usługą  dodatkową  do  wypłat  gotówki.   

2) Można  odnieść  wrażenie,  że  rozwój  usługi  cash back,  która  już  od  jakiegoś  czasu  jest  obecna  na  rynku,  
nie  ma  wpływu  i  nie  będzie  miała  wpływu  na  zachowania  posiadaczy  kart.  Przypuszczamy,  że  wzrost  
transakcyjności  w  bankomatach  będzie  nadal stabilny.  Analizując   zachowania  posiadaczy  kart   (pry-
watnych   i   firmowych),  którzy  dokonywali   transakcji  w  bankomatach,  na  podstawie  porównania  da-
nych z maja 2013 r i maja  2012  r.,  widzimy,  że  w maju 2013 r. nastąpił  wzrost  w  liczbie  transakcji  wy-
płaty  gotówki w stosunku do maja 2012 r. o  6%,  oraz  wzrost  w  wysokości  obrotu  transakcji  bankoma-
towych o 8,64 %.5. Perspektywy  i  bariery  rozwoju  usługi  cash back w Polsce.  
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5. Perspektywy  i  bariery  rozwoju  usługi  cash 

back w Polsce 

5.1 System  opłat  a  potencjalne  szanse  rozwoju  usługi  cash back 

Podstawowym  kryterium,   jakie  musi   zostać   spełnione  dla   skutecznej   popularyzacji  wypłat   cash back, jest 
jasna  i  zrozumiała  informacja  dla  klientów.  Tymczasem  podstawowa  przeszkoda, jaka obecnie uniemożli-
wia  promocję  tej  usługi i   jej  ewentualny  rozwój, to brak czytelnych zasad jej finansowania.  Klienci,  którzy  
nie  mają wiedzy, ile  będzie  ich  kosztować  skorzystanie  z  wypłaty  cash back nie  mają motywacji, by korzy-
stać  z  tej  mało  jeszcze  znanej  usługi. Obowiązujący  system  opłat  jest  na  tyle  niejednoznaczny  i  skompliko-
wany,  że  informacji  na  temat  opłat  nie  są  w  stanie  dostarczyć  klientom także  sprzedawcy w punktach ak-
ceptacji kart przy terminalu POS.  

Dzieje   się   tak   dlatego, że  wiele   banków  nie   oferuje  możliwości  wypłat   z   kasy   przy   okazji   dokonywania  
zakupów.  Są  też  banki,  które  taką  usługę  proponują  swoim  klientom,  ale  nie  na  jednakowych  zasadach.  To  
znaczy, że  część  banków  oferujących  cash back nie  pobiera  za  nią  opłaty,  ale  są  też  banki,  które  wyznaczyły  
opłaty  za  korzystanie  z  cash back - na  domiar  złego,  opłaty  te  są  zróżnicowane  w  zależności od rodzaju kon-
ta, jakim dysponuje klient i od rodzaju posiadanej karty. 

Spośród  banków  oferujących  usługę cash back znaczna  większość nie  pobiera  prowizji.  Nie  można  wyko-
rzystać   tego   bardzo  pozytywnego   aspektu  w  ogólnej   charakterystyce  usługi   cash back na rynku polskim, 
gdyż niewielka  grupa  banków  zdecydowała  się  na  wprowadzenie  opłat  dla  klienta.  Generalnie  opłaty   te  
mieszczą  się  w  przedziale 50 gr – 1  zł.  Klienci BGŻ  S.A., od  każdej  transakcji  cash back są  zobowiązani  do  
poniesienia  opłaty  w  wysokości 50 gr. W Banku Pekao S.A. usługa  cash back kosztuje  klientów  99  gr. Inny, 
równie  ważny   gracz   na   rynku   usług   bankowych, to PKO BP S.A.,  w   którym   stosowane   stawki   opłat   są  
różne, od  0  zł  do  1  zł, w zależności  od  rodzaju karty i konta danego klienta. Funkcjonuje obecnie na rynku 
polskim jeszcze jeden kolejny  wariant  opłat,  w  którym  Bank Millennium S.A.wyznaczył  wysokość  opłat,  ale  
na  czas  obowiązywania  promocji  są  one  zawieszone  i  klienci  mogą realizować  wypłaty  cash back za darmo. 
Niestety, nawet w tak korzystnej dla klientów  ofercie  znajduje  się  element niepewności. Nie wiadomo do 
kiedy   promocja   będzie   obowiązywać.   Zatem   klienci   Banku Millennium S.A. mogą   zostać   postawieni   w  
sytuacji,  gdy  z  dnia  na  dzień wypłaty  z  kasy  sklepowej  zostaną  powtórnie  obciążone  opłatą.  Może  również  
zaistnieć   sytuacja,   gdy Bank Millennium S.A. podejmie decyzje o utrzymanie promocji, co samo w sobie 
byłoby  bardzo  korzystne  dla  klientów.   

Natomiast obecne  rozwiązanie  wprowadza  pewien rodzaj  niepewności  i  niejasności, co na pewno nie przy-
czynia  się  pozytywnie  do  ewentualnej  popularyzacji  usługi.  W sytuacji, gdy klienci  nie  mają informacji o 
obowiązujących  stawkach  opłat,  nie  będą  mieć  pewności, że  wypłata  z  kasy  sklepowej  nie  obciąży  ich  do-
datkowymi kosztami,  choć  w  praktyce w przeważającej  części jest to obecnie usługa  darmowa. 
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USŁUGA  BEZPŁATNA 

Banki   chcąc  popularyzować  usługę   cash back, winny  przyjąć   spójną  politykę   cenową  polegającą  na  
tym,  że  cash back dokonywany kartą  debetową  jest  zawsze  bezpłatny lub  znacząco  tańszy  od  ewentu-
alnych  opłat  z  tytułu  wypłaty  gotówki  w obcych bankomatach. 

Należy  także  brać  pod  uwagę  fakt,  że  banki  udostępniają  klientom  różne  rodzaje  kart, w tym karty debe-
towe i karty kredytowe. Wypłaty  cash back są  obecnie  dostępne  tylko  dla  posiadaczy  kart  debetowych, na-
tomiast  wypłaty  w  kasie   sklepowej  nie  można  zrealizować  kartą  kredytową.  Rozróżnienie  dotyczące  do-
stępności   usługi   cash back w   zależności od typu karty jest podyktowane względami   finansowymi,   gdyż  
banki  pobierają  dosyć  wysokie  opłaty  za  wypłaty  z  użyciem kart kredytowych z bankomatów. 

PROSTA  INFORMACJA  DLA  KLIENTÓW 

Dla   rozpowszechnienia   usługi   cash back w Polsce, wszystkie banki-wydawcy   kart   płatniczych   po-
winny  w  jasny  sposób  komunikować,  że  cash back jest  dostępny  dla  ich  klientów  i  na  jakich  warun-
kach. 

 

Usługa  cash back daje klientom  możliwości  dokonania  wypłaty  niewielkich  kwot  gotówki  przy  okazji  robie-
nia  zakupów   i  płacenia  kartą  debetową.  Stwarza   to  możliwość  wyboru   formy  pozyskania  gotówki  przez  
posiadaczy  kart.  Najczęściej  wykorzystywaną  formą  dostępu  do  gotówki  jest  wypłata z bankomatu. 

Wobec   tego,   zasadnym   jest   dokonanie   porównania   tych   dwóch   form  wypłaty   gotówki   pod   kątem   opłat  
ponoszonych przez klienta i  określenie rentowności  obydwu  usług. Obecnie  zdecydowana  większość  ban-
ków  oferuje  bezpłatne  wypłaty  z  bankomatów  należących  do  własnej  sieci  bankowej  lub  współpracujących  
sieci  bankomatowych.  Dostępność  do  bezpłatnych  wypłat  z  bankomatów  zależy  od  dostępności  tego  typu  
urządzeń  w   najbliższej   okolicy,  w   której   klient   przebywa.   Sytuacja   z   punktu  widzenia   klientów   robi   się  
znacznie  mniej  korzystna,  gdy  w  okolicy  nie  znajduje  się  żaden  bankomat  gwarantujący  wypłaty  bezpłatne. 
W  takich  okolicznościach  klient  staje  przed  koniecznością dokonania  wypłaty z bankomatu za stosunkowo 
dużą opłatą, a  w  przypadku  dużych  kwot  wypłaty  dodatkowe  koszty  mogą  sięgać  nawet  kilkunastu zło-
tych.  Na  przykład  w  Banku  Pocztowym S.A. prowizja wynosi  od  5   zł  do  10   zł,  w  zależności od rodzaju 
konta,  do  którego  wydano  kartę. Większość  banków  stosuje  wyznaczenie  opłaty. BOŚ  S.A. od  każdej  wy-
płaty  z obcego  bankomatu  pobiera  opłatę w  wysokości  5  zł,  bez  względu  na  to, jak  dużą  wypłatę  realizuje  
klient.  Opłatę  podobnej  wysokości  narzucił  swoim  klientom  Nordea  Bank S.A. Przykładowe  stawki  opłat  
stosowanych przez banki  przy  usłudze  cash back zostały zaprezentowane na Wykresie nr 33. 
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Wykres nr 33. Stawki  opłat  stosowanych  przez banki  przy  usłudze  cash back 

 

 
Źródło:  dane  opublikowane  w  Dzienniku  Gazeta  Prawna  z  dnia  19  grudnia  2013 

 

5.2 Kampanie reklamowe jako element  promocji  na  rynku  usług  bankowych   

Zdaniem przedstawicieli organizacji  płatniczych,  usługa  cash back mogłaby  rozwijać  się  w  Polsce bardziej 
dynamicznie.  Przemawia  za  tym  przykład  Wlk.  Brytanii,  gdzie  zaczęto  ją  wdrażać  ponad  20  lat  temu,  a  dziś  
jest tam bardzo popularna. Na rynku brytyjskim czy  amerykańskim  wypłata  gotówki  u  kasjera  przy  okazji 
płacenia  kartą  za  zakupy jest dla  klientów  praktyką  codzienną  i  powszechną.  Największą  zaletą  tej  usługi  
płatniczej  dla  klientów  jest  łatwiejszy  dostęp  do  gotówki  w  związku  z  potencjalnym  wzrostem  liczby punk-
tów,  w  których  może  dokonać  wypłaty.  Ponadto  dla  niektórych  osób,  które  odczuwają  bariery  przed  ko-
rzystaniem  z  bankomatów,  usługa  ta  jest  wygodniejsza  i  łatwiejsza. 

Wobec tych argumentów,  tym  bardziej może  się  wydawać niezrozumiałe, że  na  rynku  polskim usługa cash 

back nie  odniosła  sukcesu.  W opinii niektórych  ekspertów32 za obecny stan rzeczy odpowiada brak zdecy-
dowanych   działań   komunikacyjnych   i   promocyjnych.   Z   badań,   które   na   zlecenie  MasterCard  wykonała  
firma  MillwardBrown,  wynika,  że  tylko  co  drugi  konsument  zetknął  się  z  możliwością  wypłacania  pienię-‐‑
dzy  z  kasy  sklepu  podczas  płacenia za zakupy  kartą.  Tylko  co  trzeci  z  respondentów  z  niej  skorzystał.  Wi-
dać  więc,  że  konsumenci  nie  wiedzieli  (i  nadal  nie  wiedzą)  o  istnieniu  takiej  usługi.  Często  to samo dotyczy 
również  sprzedawców.   

Organizacja MasterCard  przeprowadziła w  ostatnim  czasie  zakrojoną  na  dużą skalę  kampanię informacyj-
ną z  prostym  hasłem: Płać  kartą  i  wypłacaj. Ta inicjatywa  może  mieć  istotne znaczenie w rozpowszechnie-
niu wypłat  cash back na  rynku  polskim,  na  którym  do  tej  pory  takiego  przekazu  nie  było.  Kampanii promo-
cyjnej MasterCard towarzyszą zakrojone  na  szeroką  skalę  działania  marketingowe: billbordy prezentujące  
                                                                                                                                                                                                                                
32 wywiad z panem Michałem  Skowronkiem,  dyrektorem  generalnym  na  Polskę,  Ukrainę,  Czechy  i  Słowację  w  MasterCard  

Europe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,5 zł 

0,99 zł 1 zł prowizje  od  CASH  BACK  (  w  grupie  trzynastu  banków)



5.  Perspektywy  i  bariery  rozwoju  usługi  cash  back  w  Polsce 

 

 
 - 89 -    Raport  na  temat  usługi  cash back na polskim rynku 

hasło  kampanii  oraz  znak  graficzny  promujący  wypłatę  cash back, a także  spoty  w  mediach  elektronicznych.  
Zastosowany w kampanii element graficzny przedstawia terminal POS, do  którego  od  góry  została  zbliżo-
na  karta  płatnicza, a  równocześnie  u  dołu  wizerunku  terminala  widać  banknoty  i  monety,  które  ukazują  się  
na zasadzie skojarzenia  z  wypłatą  z  kasy  (dawny  model  kas  z  wysuwaną  kieszenią  wypełnioną  bilonem  i  
banknotami). Symbol  ten  łączy dwa skojarzenia tak charakterystyczne dla opisu usługi  cash back. Po pierw-
sze,  że usługa  dotyczy  użycia  karty  płatniczej  w terminalu. Po drugie,  iż  zainicjowanie  płatności  w  termina-
lu POS  może  być  łączone  z  możliwością wypłaty,  jak  z  kasy  sklepowej.  

Drugim znaczącym posunięciem, jakie   zostało dokonane ze strony ww. organizacji kartowej, jest próba  
odejścia  od  obcojęzycznej  nazwy  usługi.  Ze  względu  na  wiele  wad,  jakie zostały  omówione  w  rozdziale 4.5 
Działania  promocyjne  na  rzecz  usługi  oraz  w  rozdziale 2.1  Definicja  i  charakterystyka  usługi  cash back, nale-
ży  pamiętać,   iż  kwestia  przypisania  usłudze   cash back polskiej,   czytelnej   i  zrozumiałej dla  użytkowników  
nazwy   jest   bezsprzecznie   bardzo   istotna  dla  przybliżenia   jej   klientom   i   skutecznego  promowania. Próby  
znalezienia powszechnie  akceptowanego  i  używanego  odpowiednika nazwy angielskiej nie  zostały   jak do 
tej  pory  uwieńczone  sukcesem.  Kilka  banków  mających  usługę cash back w swojej ofercie przedstawiało  ją  
klientom  pod  różnymi  hasłami  reklamowymi,  np.: 

- hasło  promocyjne  mBanku:  Wypłacaj  gotówkę  przy  okazji  robienia  codziennych  zakupów, 

- hasło  promocyjne  Bank  Pocztowy:  Płacąc  kartą,  możesz  wypłacić  gotówkę, 

- hasło  promocyjne  Citi  Handlowy:  Cash Back – Wypłata  gotówki, 

- hasło  użyte  w  kampanii  informacyjnej  MasterCard,  brzmi:  Płać  kartą  i  wypłacaj. 

Organizacja  MasterCard  rozpoczęła  10  lutego  2014  r. kampanię  edukacyjną  „Płać  Kartą i  Wypłacaj”,  która  
ma  na  celu  poinformowanie  posiadaczy  kart  MasterCard   i  Maestro  o  dodatkowej  możliwości,   jaka  wiąże  
się  z  ich  użytkowaniem,  czyli  dokonywania  wypłat  gotówki  w  punktach  usługowo-handlowych przy oka-
zji  codziennych  zakupów.  Rozpoczęta kampania jest przewidziana  na  12  miesięcy.  Kampania  obejmie  swo-
im  zasięgiem  prasę  (gazety  codzienne,  magazyny  opiniotwórcze  i  biznesowe),  internet,  radio  (spoty  nada-
wane  przez  wybrane  stacje  radiowe  o  zasięgu  ogólnopolskim),  tablice  OUTDOOR  w  pięciu  największych  
miastach w Polsce, reklamy na ekranach LCD w wagonach metra, Citylighty  w  postaci  nośników  w  pobliżu  
punktów   handlowo-usługowych   oferujących   usługę. Kampania   będzie   prowadzona   także   za   pośrednic-
twem internetu. Można  mieć  nadzieję,   że  kampania   informacyjna o zasiegu ogólnopolskim  przyniesie w 
najbliższym  czasie  wymierne  efekty  w  postaci  zwiększonego  zainteresowania  usługą  ze  strony  klientów. 

5.3 Formy  wspierania  rozwoju  usługi  cash back w  ramach  działań  podejmowa-
nych  na  rzecz  obrotu  bezgotówkowego   

W grudniu 2013 r. przez  Koalicję  na  Rzecz  Obrotu  Bezgotówkowego  i  Mikropłatności  został  sformułowany  
i  opublikowany  dokument  strategiczny  pod  nazwą  „  Program  rozwoju  obrotu  bezgotówkowego  w  Polsce 
na lata 2014 -2020”. Jego celem nadrzędnym  określonym  jako  cel  główny jest upowszechnienie obrotu bez-
gotówkowego  w  Polsce. Cel   taki  został  sformułowany  w  oparciu  o  wnioski  wynikające z  badań  przepro-
wadzonych w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski. Badania  potwierdziły,  iż  poziom  ubankowie-
nia  polskiego  społeczeństwa  rozumianego   jako  odsetek  osób  dorosłych  posiadających  rachunek  w  banku  
lub   spółdzielczej   kasie   oszczędnościowo-rozliczeniowej utrzymuje   się   na   przestrzeni   ostatnich   lat   na   po-
ziomie 77-78%. W  Polsce  nadal  ogromna  większość  płatności  detalicznych,  bo  aż  82% odbywa się  za  pomo-
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cą  gotówki.  Wielkość  przytoczonych  wskaźników  oraz   fakt,   iż  porównanie  Polski  w  stosunku  do   innych  
krajów  UE  pod  względem  dostępu  do   infrastruktury   czy   liczby   transakcji  przeprowadzonych  bezgotów-
kowo, dokonane na bazie danych z Europejskiego Banku Centralnego, nie wypada korzystnie, wskazywało  
na  konieczność  podjęcia  określonych  kroków  w  kierunku  poprawy  istniejącego  stanu.  „Program rozwoju 
obrotu  bezgotówkowego  w  Polsce  na  lata  2014  -2020”  wskazał  cel  główny  jaki  ma  być  osiągnięty  na  prze-
strzeni wyznaczonego  okresu,   jak   również  wyznaczył cele   szczegółowe,  których   realizacja   zapewni  osią-‐‑
gnięcie  celu  głównego  i   jako  trzeci  cel  szczegółowy  wymienił: Upowszechnienie   infrastruktury  płatniczej  oraz  

sieci   akceptacji   bezgotówkowych   instrumentów   płatniczych. Działania   przewidziane   w   Programie   zmierzają  
przede wszystkim do zapewnienia takiego rozwoju infrastruktury  płatniczej  w  kraju,   aby  dostęp do niej 
przestał   być   barierą   w   upowszechnianiu   płatności   bezgotówkowych.   Działania   określone   w   Programie  
mają  wesprzeć   równomierną  alokację  oraz  wzrost   liczby  punktów  dostępu  do  gotówki  na   terenie  Polski.  
Usługa  cash back została  wskazana  przez  autorów  Programu  jako  alternatywny  sposób  dostępu  do  gotówki  
wobec  powszechnie  wykorzystywanych  bankomatów.  Usługa  cash back może okazać  się  bardzo  praktycz-
nym  sposobem  wypłat  gotówki, w  szczególności  na wsi i w  małych  miastach,  gdzie  często  posadowienie  
bankomatu jest  dla  ich  właścicieli  niedostatecznie zyskowne. 

Cel  główny, tj. Upowszechnienie  obrotu  bezgotówkowego  w  Polsce, ma zostać,  zgodnie  z  założeniami  Programu, 
osiągnięty  poprzez  spełnienie  celów  szczegółowych,  jak  i  realizację  21  działań,  które  skierowane  zostały  do  
trzech   najważniejszych   grup   odbiorców,   czyli:   konsumentów,   przedsiębiorców   oraz   instytucji   publicz-
nych.W drugiej   części  dokumentu  zawierającej  Plan operacyjny na lata 2014-2016 jako jedno z działań  nie-
zbędnych  do  realizacji  celu  programowego  zostało  wskazane Działanie  nr  3.6: Podjęcie  działań  edukacyj-

no-promocyjnych  w  zakresie  usługi   cash back.  W  celu  wdrożenia tego  działania określony  został  propo-
nowany zakres i harmonogram jego realizacji. Określono  sześć  czynności,  które  miałyby  zostać  podjęte  na  
przestrzeni lat 2014-2016.  Wskazano  także  podmioty  odpowiedzialne  za  realizację poszczególnych  zapro-
ponowanych  czynności.   

 Działaniem  o  podstawowym  znaczeniu  dla  przyszłości  usługi  cash back byłoby  zorganizowanie  kampa-
nii promocyjnej na temat tej usługi. Stronami  odpowiedzialnymi  za  realizację tego  postulatu  byłyby  za-
interesowane podmioty, w tym dostawcy usług  płatniczych.  Plan  operacyjny  wskazywał jako czas reali-
zacji tego zadania lata 2014-2015.  

 Narodowy   Bank   Polski   uwzględnił   w   harmonogramie przeprowadzenie w roku 2016, na podstawie 
badań,  ponownej  wszechstronnej  analizy  dotyczącej  usługi  cash back (pierwsze  prace  analityczne  zostały  
przeprowadzone  w  połowie  2013  r.).   

 Ponadto,  Narodowy  Bank  Polski  zamierza  kontynuować  zbieranie  cyklicznych  danych  statystycznych  
na  temat  usługi  cash back oraz  publikowanie  tych  danych.  Działanie  takie  byłoby  realizowane jako dzia-
łanie  ciągłe  w  najbliższych  latach  przy  współpracy  innych  podmiotów, tj. dostawców usługi.  

 Kolejnym  proponowanym  działaniem  byłoby  zorganizowanie  panelu  nt.  usługi  cash back podczas kon-
ferencji  dotyczącej  funkcjonowania  polskiego  rynku  kartowego. Podmiotem odpowiedzialnym za reali-
zację  byłby  zarówno  Narodowy  Bank  Polski,  jak  i  współpracujący  podmiot  reprezentujący  sferę  komer-
cji, specjalizujący  się  w  tematyce  rynku  kart  płatniczych.  

 Kolejnym  działaniem  wskazanym  przez  Plan operacyjny na lata 2014-2016 byłoby  rozwijanie  przez  do-
stawców   usług   płatniczych oferty   dotyczącej cash back zarówno   w   znaczeniu   przedmiotowym,   jak   i  
podmiotowym.  Działanie  takie  miałoby  w  założeniu  charakter  ciągły  na  przestrzeni  najbliższych  lat. 
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5.4 Analiza  SWOT  usługi  cash back 

W  analizie  SWOT  przyjęto  założenie,  że  mocne  i  słabe  strony dotyczą  czynników wewnętrznych  i  stanowią 
charakterystykę  obecnego  stanu  rozwoju  usługi  cash back, zaś  z  drugiej  strony  szanse  i  zagrożenia  rozwoju  
opisują  czynniki  zewnętrzne,  mające  wpływ  na  upowszechnianie  usługi  cash back. 

Mocne  strony  (zalety)  służą  wskazaniu  tych  obecnych elementów cash back,  które  w  rzeczywistości  stano-
wią  o  pozytywnym  odbiorze  tego produktu. 

Słabe   strony   (wady)  wskazują   na   problemy   i   braki usługi   cash back,   które   powinny zostać   usunięte   lub  
ograniczone. 

Szanse  to  zjawiska  występujące  na  rynku  uczestników  usługi  cash back,  które  mogą  mieć  pozytywny  wpływ  
na  rozwój  usługi  cash back. 

Zagrożenia  to  zjawiska  występujące  w  otoczeniu  uczestników  rynku  usługi  cash back, które  mogą  negatyw-
nie  wpływać  na  rozwój  cash back. 

Wszystkie cztery segmenty  analizy  SWOT  zostały  przedstawione  w  poniższych  tabelach. 

  



5.  Perspektywy  i  bariery  rozwoju  usługi  cash  back  w  Polsce 

 

 
 - 92 -    Raport  na  temat  usługi  cash back na polskim rynku 

Tabela nr 22. Analiza  SWOT  usługi  cash back na rynku polskim - cz. I MOCNE STRONY (zalety) 

CASH BACK   
MOCNE STRONY (zalety)   

I.   Atrakcyjność  usługi  (wygoda,  łatwość  obsługi  )  i  brak  kosztów  dla  klienta   

II.   Prosta  procedura  i  łatwość  obsługi   

III.   Zmiana  nawyków  klientów (zachęcenie  ich  do  używania  elektronicznych  instrumentów  
płatniczych)   

IV.    Duża  dostępność  – alternatywa  dla  bankomatów  (  szczególnie  tam,  gdzie  jest  ich  mało)   

V.    Korzyści  dla  handlowców   

VI.   Upowszechnianie  obrotu  bezgotówkowego   
  Ad. I. Atrakcyjność usługi (wygoda,  łatwość  obsługi  )  i  brak kosztów  dla  klienta   

  
1. Znaczna  większość  respondentów  (80%)  uznaje  wypłacanie  pieniędzy  z  kasy  sklepu  przy  okazji  dokony-

wania  płatności  kartą  za  usługę  atrakcyjną   i  przydatną   (wg  wyników  sondażu  przeprowadzonego  przez  
firmę  MillwardBrown).   

  

  2. Respondenci, wskazując  na  pozytywne  strony  usługi, wymienili  (wg  wyników  sondażu  przeprowadzonego  
przez  firmę  MillwardBrown):     

   -  wygodę,  gdyż  posiadacz  karty  płatniczej  nie  musi  szukać  bankomatu,  aby  podjąć  środki  z  konta  banko-
wego   

   -  oszczędność  czasu  (  do  sklepu  jest  zwykle  bliżej  niż  do  bankomatu)   

   -  możliwość dokonania  dwóch  operacji  jednocześnie,  tj.  wypłaty  pieniędzy  i  zapłaty  za  zakupy.     

  3. Wypłata  gotówki  ze  sklepowej  kasy  jest  postrzegana  jako  atrakcyjna  dla  klientów alternatywa  do  wypłat  z  
bankomatów.     

  Ad. II. Prosta  procedura  i  łatwość  obsługi   
  1. Prosta  i  krótka  procedura  wdrożenia  usługi  cash back przez  handlowców   

  Ad. III. Zmiana  nawyków  klientów (zachęcenie  ich  do  używania  elektronicznych  instrumentów  płatni-
czych)   

  1. Jednym  z  celów  wprowadzenia  usługi  cash back w  Polsce  było  wyrobienie  nawyku  u  posiadaczy  kart,  by  
używali  kart  nie  tylko  do  wypłacania  gotówki,  ale  i  do  płacenia  w  sklepach 

  

  Ad. IV.  Duża  dostępność  – alternatywa  dla  bankomatów  (  szczególnie  tam,  gdzie  jest  ich  mało)   

  1. Punkty   handlowe   akceptujące   karty   płatnicze   są   obecnie   przygotowane   do   tego,   aby   oferować   usługę  
cash back   

  2. Obecnie cash back akceptuje  ponad  30  tys.  punktów handlowych i  ich  liczba  systematycznie  rośnie   
  Ad. V. Korzyści  dla  handlowców   

  1. Punkty  handlowe  akceptujące  karty  płatnicze  są  obecnie  przygotowane  do  tego,  aby  oferować  usługę  
cash back.   

  

2. Odnotowano  sygnały,  że  małe  i  średnie  sieci  handlowe  są  wręcz  entuzjastycznie  nastawione  do  udostęp-
niania cash back.  Sieci  handlowe  są  zainteresowane  rozwojem  tej  usługi,  bo  dzięki  niej  mogą  budować  
lojalność  i  przywiązanie  klienta.  Jeżeli  klient  będzie  wiedział,  że  w  danej  placówce  może  pobrać  gotówkę  
z  kasy,   to  w  określonej  sytuacji  przy  potrzebie  dostępu  do  gotówki,  może  zaoszczędzić  czas i nie musi 
poszukiwać  i  wędrować  do  bankomatu 

  

  3. Dla sklepów  osiedlowych,  gdzie  klientom  zazwyczaj  nie  spieszy  się  tak  bardzo,  wprowadzenie  usługi  cash 
back nie  koliduje  w  oczach  handlowców  z  wydłużeniem  kolejki.   

  

  Ad. VI. Upowszechnianie obrotu  bezgotówkowego   

  1. Usługa   cash back jest   dla   użytkownika   karty alternatywnym   sposobem   dostępu   do   gotówki,   czyli   jest 
rozbudowaną  ofertą  usług  bezgotówkowych 

  

  

2. Wprowadzenie   wypłat   cash back jest   dla   posiadaczy   kart   płatniczych   kolejnym   argumentem   na   rzecz  
zwiększenia  zakresu  usług  dla  użytkowników  elektronicznych  instrumentów  płatniczych.  Z  definicji  jest  to  
działanie  na  rzecz  promowania  elektronicznych  instrumentów  płatniczych, a tym samym upowszechniania 
obrotu  bezgotówkowego 

  

  3. Rokrocznie  liczba  wypłat  cash back rośnie  dwucyfrowo  tj.  ok.  30%   

  

4. Średnia  wysokość  transakcji  cash back wynosi obecnie ok.  110  zł.  Zazwyczaj   jest   tak,  że ekspedientka 
proponuje  by  klient  kupił  coś  za  przykładowe  10  zł,  a  przy  okazji  wypłacił  sobie  100  zł.  To  nie  jest  świa-
domy  klient,  który   idzie  do  bankomatu   i  wybiera  średnio  ok.  400  zł.  Może   to  oznaczać,  że  potencjał  do  
rozwoju cash back pozostaje  bardzo  duży 

  

 



5.  Perspektywy  i  bariery  rozwoju  usługi  cash  back  w  Polsce 

 

 
 - 93 -    Raport  na  temat  usługi  cash back na polskim rynku 

Tabela nr 23. Analiza  SWOT  usługi  cash back na rynku polskim - cz.II SŁABE  STRONY  (wady) 

 

CASH BACK   

SŁABE  STRONY  (wady)   

I.   Brak u  klientów  wiedzy  na  temat  tej  usługi   

II.   Brak informacji o cash back przekazywanej przez bank klientom   

III.   Brak informacji w sklepach i punktach handlowych    

IV.   Mała  dostępność  usługi   

V. 
  
Problemy   zniechęcające   handlowców   (dodatkowe   koszty,   zbyt   niski   przychód   z   cash back 
szczególnie  w  przypadku  dużych  sieci  - ryzyko  dłuższych  kolejek,  problemy  z  księgowaniem)     

        
  Ad. I. Brak u  klientów  wiedzy  na  temat  tej  usługi   

  
1. Tylko  połowa  respondentów kiedykolwiek  zetknęła  się  z  taką  usługą, a tylko jedna trzecia miała  okazję  zrealizo-

wać  wypłatę  tego  typu  (wg  wyników  sondażu  przeprowadzonego  przez  firmę  MillwardBrown).   
  

  
2. Obecnie,  usługa  cash back istnieje na rynku, ale nie   istnieje  w  społecznej  świadomości.  Klienci  nie  wiedzą,  że  

taka  usługa  jest  dostępna. 
  

  3. Posiadacze  kart  płatniczych nie  korzystają  z  usługi  cash back,  prawdopodobnie  dlatego,  że  zazwyczaj  nie  wie-
dzą  o  jej  istnieniu,  gdyż:   

   -  banki  nie  przekazały  swoim klientom takiej informacji,   

   -  klient  nie  wie  o  usłudze  cash back, bo nie powiedziano mu o tym w sklepie.   

  
4. Posiadacze  kart  płatniczych nie  korzystają  z  usługi  cash back,  gdyż  obawiają  się, że  jest  ona  droga.  O  ile  mają  

świadomość,  ile  kosztuje  wypłata  z  bankomatów,  o  tyle  w  przypadku  cash back tej wiedzy brakuje. 
  

  
5. Przedstawiciele  małych  oraz  średnich  sieci  handlowych  twierdzą,  że  klienci  wciąż  nie  wiedzą  o  tej  usłudze.  Co  

najwyżej  jeden  procent  (1%  !  )  klientów  ma  świadomość  możliwości  dokonania  wypłaty  w  kasie  sklepu.   

  Ad. II. Brak informacji o cash back przekazywanej przez bank klientom   

  
1. Banki  udostępniają  klientom  wypłaty  cash back za  darmo,  ale  klienci  w  większości  o  tym  nie  wiedzą.  Nie  istnieją  

widoczne  sygnały,  by  banki  były  w   jakimkolwiek  stopniu  zainteresowane  rozpowszechnieniem  tej  usługi  wśród  
swoich  klientów  i  użytkowników  kart. 

  

  2. Wielu  klientów, którzy  wiedzą  o  istnieniu  cash back,  nie  decydują  się  na  korzystanie  z  wypłat,  bo  nie  wiedzą,  
jakie  są  koszty  tej  wypłaty.   

  Ad. III. Brak informacji w sklepach i punktach handlowych    

  
1. Sklepy (zarówno  małe, jak i duże) nie  informują  klientów  o  możliwości  korzystania  z  wypłat  cash back.  Nie  mają  

na  to  czasu,  a  po  drugie  nie  wiedzą, ile  taka  wypłata  będzie  klienta  kosztować  i  obawiają  się,  że  nie  będą  mogły  
podać  klientom  rzetelnej  informacji  na  ten  temat. 

  

  

2. Obecnie powszechną   praktyką   handlowców   jest   nieudzielanie należytej   informacji.   I   tak,   klient,płacąc   kartą  w  
terminalu,  mógłby  na  ekranie  odczytywać   informacje  o możliwej  wypłacie  cash back. Tymczasem kasjerzy nie 
przekazują  żadnej   informacji  o  wypłatach  cash back. Klient jest  proszony   jedynie  o  autoryzację transakcji skle-
powej. 

  

  Ad. IV. Mała  dostępność  usługi   

  1. Obecnie ok. 50 tys. terminali First Data jest przygotowanych na oferowanie cash back,  jednak  usługa  ta aktywna 
jest  tylko  w  8  tys.  urządzeń.   
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Ad. V. Problemy  zniechęcające  handlowców  (dodatkowe  koszty,  zbyt  niski  przychód  z  cash back, szczególnie  w  

przypadku  dużych  sieci  - ryzyko  dłuższych  kolejek,  problemy  z  księgowaniem)     

  

1. Mimo że  punkty  handlowe  akceptujące  karty  płatnicze  są  przygotowane  do  tego,  aby  oferować  cash back, to z 
różnych  względów  nie  wszystkie  chcą  to  robić.  Powodem  jest  między  innymi  to,  że  wolą  mieć  gotówkę  w  kasie,  
bo  nie  opłaca  się  im  ponosić  kosztów  związanych z  wypłatą  pieniędzy  z  rachunku  bankowego  (koszt  prowizji  dla  
banku).  Taniej  jest  wydać  gotówkę  płacąc  dostawcom  za  towar. 

  

  

2. Nawet  zwiększenie  przychodu  akceptanta  od  pojedynczej  transakcji  cash back nie  zachęci  handlowców,. ponie-
waż przychód   będzie   z   ich   punktu  widzenia   zbyt  mały, by   dla   np.   dużych   sieci   handlowych   był   zauważalny   i  
wystarczająco  motywujący,  by  same  z  siebie  chciały  promować  wypłaty  cash back.   

  
3. W  dużych   sklepach   zagrożenie,   iż   wypłaty   cash back wpływają   na  wydłużenie   kolejek,   jest   postrzegane   jako  

problem.  Zwłaszcza w  okresach  znacznego  natężenia  klientów,  a  więc  podczas  weekendów  i  przede  wszystkim  
przed  dużymi  świętami. 

  

  4. Przedstawiciele  handlowców  twierdzą,  że  mają problem  z  księgowaniem  operacji  typu  cash back.   

  
5. Przedstawiciele  dużych  sieci  handlowych  w  Polsce   twierdzą,  że  obecnie  nie  widzą  korzyści  dla  konsumentów, 

udostępniając  wypłaty  cash back. 
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Tabela nr 24. Analiza  SWOT  usługi  cash back na rynku polskim – cz. III SZANSE ROZWOJU 

  

CASH BACK   

SZANSE  (czynniki  zewnętrzne)   

I.   Większa dostępność     

II.   Dobra  alternatywa  dla  bankomatów  (szczególnie  tam,  gdzie  ich  brak)     

III.   Szeroko  zakrojona  promocja  nowej  funkcjonalności  instrumentu  płatniczego  jednocześnie  przez  
agentów  rozliczeniowych  i  akceptantów  oraz  banki   

IV.   Rola edukacyjna, tj.  zapoznawanie  klientów  z  nowoczesnymi  formami  płatności  oraz  zmiana  ich  
nawyków   

V.   Promowanie  obrotu  bezgotówkowego   

VI.   Łatwość  udostępnienia  usługi  cash back z  punktu  widzenia  handlowców   

VII.   Opłacalność  usługi  dla  banków  i  agentów  rozliczeniowych  – dodatkowe  korzyści     

VIII.    Opłacalność  usługi  dla  akceptantów  – obniżenie  kosztów  obsługi  gotówki  oraz przewaga konku-
rencyjna    

IX.   Duży  potencjał  wzrostowy  tej  usługi     

        

  Ad. I. Większa dostępność     

  1. Dla   rozpowszechnienia   usługi   cash back w   Polsce   najważniejsza   jest   budowa   sieci. Ideałem   byłoby,   gdyby   każdy  
terminal  był  gotowy  na  wypłatę  cash back,  ale  w  opcji  zadawalającej  – gdy możliwość  zapewni  80  %  urządzeń.   

  

  
2.  Tylko  zwiększenie  świadomości  klientów  co  do  dostępności  cash back może  wpłynąć  na  upowszechnienie  się  usługi  i  

co  za  tym  idzie  osiągnięcie  korzyści  z  masowej  skali  jej  wykorzystania. 
  

        

  Ad. II. Dobra  alternatywa  dla  bankomatów  (szczególnie  tam,  gdzie  ich  brak)     

  1. Jeżeli   banki   udostępnią   klientom   wypłaty   cash back jako   usługę   bezpłatną,   to   dla   klientów   nowa   usługa   stanie   się  
porównywalna  z  dotychczasowymi wypłatami z  bankomatów.   

  

  2. Koszt  wypłaty  cash back będzie  dla  klientów  taki sam  jak  wypłaty  z  bankomatu  albo nawet mniejszy.    

  3. Na rynku polskim, cash back może  być  potrzebny  przede  wszystkim  w  miejscach  bez  dostępu  do  bankomatów,  czyli  w  
najmniejszych  miejscowościach,  gdzie  ulokowanie  bankomatu  zwyczajnie  się  nie  opłaca  ani  bankom, ani operatorom. 
Wówczas  cash back w  sposób  naturalny  wykorzysta  swoje  walory  jako  alternatywa  dla  wypłat  z  bankomatów. 
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  Ad. III. Szeroko  zakrojona  promocja  nowej  funkcjonalności  instrumentu  płatniczego  jednocześnie  przez  agentów  
rozliczeniowych i akceptantów  oraz  banki   

  
1. Agenci rozliczeniowi, chcąc  popularyzować  usługę  cash back,  mogą  zachęcać  do  jej  uruchomienia  w  każdym  nowym  

punkcie,  w  którym  instalowany  jest  terminal.   
  

  
2. Agenci rozliczeniowi, chcąc  popularyzować  usługę cash back, mogliby  próbować przekonać  akceptantów,  że  przycho-

dy  z  wypłat  cash back pozwalają  zmniejszyć  koszty  akceptacji  kart.  
  

  3 . Na  edukację  klientów  pozytywnie  wpłynęłaby  promocja  cash back w  wykonaniu  wielu  punktów  handlowych  w  Polsce.  
Duża  sieć  akceptantów  i  dobrze  wyedukowani  kasjerzy  to  najlepsza  forma  promocji,  gdyż klienci  dostaną  jasny  sygnał,  
że  mogą  wszędzie  dokonać  wypłaty  gotówki  i  liczyć  na  pomoc  kasjera.   

  

  4. Przedstawiciele  handlowców  zauważają,  że  w  celu  popularyzacji  cash back wiele  do  zrobienia  mają  banki,  zwłaszcza  
te,  które  nie  mają  własnej  sieci  bankomatów.   

  

  5. Banki, chcąc  popularyzować  usługę  cash back, winny  przyjąć  spójną  politykę  cenową  polegającą  na  tym,  że  cash back 
kartą  debetową  jest  zawsze  bezpłatny. 

  

   6. Dla  rozpowszechnienia  usługi  cash back w Polsce, wszystkie banki-wydawcy  kart  płatniczych  powinny  w  jasny  sposób  
komunikować,  że  cash back jest  dostępny  dla  ich  klientów  i  na  jakich  warunkach. 

  

  7. Wiedza  klientów  o  dostępności  cash back wzrośnie,  o   ile  zostaną  podjęte  działania  marketingowe  realizowane  przez  
wszystkie strony rynku.    

  

 8. Do  upowszechnienia  wypłat  cash back na  rynku  polskim,  niezbędna  jest  motywacja  ze  strony  wszystkich  uczestników  
tego rynku,  czyli  agentów  rozliczeniowych,  sieci  handlowych,  banków  i  organizacji  płatniczych.  Polska  ma  jak  najlepsze  
doświadczenia  w  dziedzinie  wypromowania  płatności  zbliżeniowych.  W  promocję  płatności  zbliżeniowych  zaangażowali  
się  wszyscy  „gracze”  i  udało  się  wykreować  największy  pod  tym  względem  rynek  w  Europie.   

  

        

  Ad. IV. Rola edukacyjna, tj.  zapoznawanie  klientów  z  nowoczesnymi  formami  płatności  oraz  zmiana  ich  nawyków   

  

1. Do  usługi  cash back można  przekonać  klienta,  który  nigdy  wcześniej  nie  dokonał  transakcji  kartą  w  sklepie,  natomiast  
miał   zwyczaj   wypłaty   pieniędzy   z   bankomatu   i   płacenia   za   zakupy   gotówką.   Mimo   zakorzenionych   przyzwyczajeń  
można   by   do   takiego   klienta   skierować   działania   edukacyjne   promujące   obrót   bezgotówkowy.   Tego   typu   działania  
miałyby  przekonać  klientów  do  użycia  kart  w  sklepie.   

  

  
2. Promocja  usługi  cash back może  być  ważnym  etapem  edukacji  finansowej  dla  tych,  którzy  nie  mieli  jeszcze  styczności  

z  nowoczesnymi  formami  płatności.     

  3 . Podobnie   jak  miało  to  miejsce  z  upowszechnieniem  płatności  zbliżeniowych  na  rynku  polskim  w  odniesieniu  do  cash 
back można  liczyć,  że  zaistnieje  zjawisko  naśladownictwa.  Jeżeli  w  danym  sklepie  klient  raz czy drugi zauważy  kogoś, 
kto  wypłaca  pieniądze  z  kasy, to po pewnym czasie on  również  spróbuje  to  zrobić.  Podobny  mechanizm  pomógł  upo-
wszechnić  karty  zbliżeniowe. 

  

  Ad. V. Promowanie  obrotu  bezgotówkowego   

  1. Ustąpienie  istniejących  barier  mentalnych  zabiera  wiele  czasu  i  nie  odbywa  się  z  dnia  na  dzień,  ale  w  skali  długofalo-
wej.  Część  klientów,  którzy  – nawet  w  dużych  miastach  i  w  dużych  galeriach  handlowych  - zwyczajowo  dokonują  naj-
pierw  wypłat  z  bankomatów,  by  następnie  płacić  za  zakupy  gotówką,  do  zaakceptowania  nowych  form  płatności  może  
zachęcić  przykład  innych  osób  korzystających  z  wypłat  cash back.    

  2. Jeżeli  cash back będzie  promowany  z  równą  siłą  jak  płatności  zbliżeniowe,  to  mogą  się  zmienić  zachowania  niektórych  
klientów,  głównie  tej  grupy,  która  dziś  za  zakupy  płaci  gotówką.  W  perspektywie  długofalowej  może  to  oznaczać  upo-
wszechnienie  kart  płatniczych  i  rozwój  obrotu  bezgotówkowego.     

        

  Ad. VI. Łatwość  udostępnienia  usługi  cash back z  punktu  widzenia  handlowców   

  
1. W  sytuacji,  gdy  handlowcy  są  zainteresowani  oferowaniem  wypłat  cash back dla  swoich  klientów,  a  do  tej  pory  jeszcze  

tego  nie  robili,  mogą  uczynić  to  w  bardzo  prosty  sposób.  Trzyetapowa procedura obejmuje:  
  

    etap I - zgłoszenie  się  do  agenta  rozliczeniowego,  który  obsługuje  ich  terminal  płatniczy,     
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    etap II - podpisanie aneksu do umowy z agentem rozliczeniowym i wynegocjowanie stawki prowizji,    

  
  etap III - w   terminalu   zostanie   zainstalowana   odpowiednia   aplikacja   i   drzwi   sklepu   zostaną   opatrzone   informacją   o  

możliwości  podejmowania  gotówki  przy  okazji  płatności  kartą.   
  

        

  Ad. VII. Opłacalność  usługi  dla  banków  i  agentów  rozliczeniowych  – dodatkowe  korzyści     

  
1. Jeśli  banki  mogą  oferować  klientom  bezpłatne  wypłaty  z  bankomatów,  tym  bardziej  powinny  wykazać  zainteresowanie  

w  udostępnieniu  klientom  bezpłatnych  wypłat  cash back.  
  

  

2. Prowizja  pobierana  przez  handlowców  od   transakcji  cash back w zaproponowanej  wysokości  1  zł nadal   z  założenia  
będzie  się  opłacać   także  bankom,  które  wypłaty  cash back finansują.  Dzieje  się   tak,  gdyż  prowizja  od   tej  usługi   jest  
niższa  niż  opłaty,  jakie  muszą  ponosić  za  wypłatę  gotówki z  bankomatu,  zrealizowaną  przez  swoich  klientów.   

  

  3 . Aby  usługa  cash back stała  się  dla  uczestników  tego  rynku  postrzegana  jako produkt,  winna  być  opłacalna.  Powinna  
funkcjonować  prowizja  zarówno  dla  agenta  rozliczeniowego,  jak  i  dla  akceptanta.  Jedynie wówczas  każdy  z  nich  będzie 
miał  motywację do  wprowadzenia  tej  usługi.   

  

  Ad. VIII. Opłacalność  usługi  dla  akceptantów  – obniżenie  kosztów  obsługi  gotówki  oraz przewaga konkurencyjna  
  

  

1. Handlowcom  z  tytułu  zrealizowanych  wypłat  przysługuje  wynagrodzenie.  Jego  wysokość  negocjuje  się  bezpośrednio  z  
agentem  rozliczeniowym,  czyli  firmą  dostarczającą  i  obsługującą  terminal . Dotychczas sugerowana przez organizacje 
płatnicze  prowizja  z  tego  tytułu  wynosiła  50  gr  od  transakcji.  Od  niedawna  została  podwyższona  do  wysokości  1  zł.   

  

  

2. Usługą  cash back powinni  zainteresować  się  przedsiębiorcy,  których  biznesy  generują  dużą   ilość  gotówki  w  kasie,  a  
jednocześnie  swoje  płatności  realizują  bezgotówkowo  bankowymi  przelewami.  W  takiej  sytuacji, przedsiębiorca  zwykle  
codziennie lub kilka razy w tygodniu jest zmuszony  do  wpłacania  gotówki  na  rachunek  bankowy.  Korzysta  on  przy  tym  
z  kasy  w  oddziale  banku  albo  z  wpłatomatu.  To  kosztuje,  bo  trzeba  wybrać  się  z  pakunkiem  pieniędzy  do  banku.  Wy-
płaty  z  tytułu  cash back transferują  gotówkę  z  kasy  na  rachunek  bankowy. 

  

  3 . Z  punktu  widzenia  właściciela  sklepu,  udostępnienie  cash back posiada  dodatkową  praktyczną  zaletę.  Pozwala  pozbyć  
się  gotówki  z  kasy,  a  dokładniej   - zamienić  banknoty   i  monety  na   formę  elektroniczną.  Ogranicza   to  wszelkie  koszty  
związane   z   obsługą   gotówki,   a  więc   np.   oszczędza   czas   poświęcany   na   liczenie   gotówki   oraz   prowizję   od   wpłat   w  
kasach  banków  czy  we  wpłatomatach.  Należy  pamiętać,   iż   przetrzymywanie   środków  w  gotówce  utrudnia   kontrolę   i  
zarządzanie  finansami  firmy.   

  

  

4. Z  punktu  widzenia  właściciela  sklepu  – oferowanie  wypłat  cash back może mieć  wiele  zalet.  Po  pierwsze  w  sytuacji,  
gdy  w  pobliżu  sklepu  nie  ma  bankomatu,  a  sąsiednie  sklepy  nie  oferują  cash back,  udostepnienie  klientom  wypłat  cash 
back może  stanowić  źródło  przewagi  konkurencyjnej.  Klient  potrzebujący  gotówki  wybierze  właśnie  ten  sklep,  w  którym  
będzie  miał  dodatkowo  możliwość  wypłaty  gotówki.   

  

  5. Żeby  handlowcy  byli  zainteresowani  cash back,  sieci  handlowe  muszą  docenić  fakt,  że  nowa  usługa  przyciąga  klien-
tów.   

  
6. Wdrożenie  dodatkowej  oferty  w  placówce  handlowej, np.  umożliwienie  wypłat  cash back,  to  czynnik  podnoszący  atrak-

cyjność  placówki  handlowej  czy  usługowej.   
  

        

  Ad. IX. Duży  potencjał  wzrostowy  tej  usługi     

  1. W  Anglii   30%  transakcji   kartą  płatniczą  w  kasie  sklepowej  odbywa  się  z użyciem cash back.  Te  dane  pokazują, jak 
duży  jest  potencjał  rozwoju  tej  obsługi.     

  2. W  Anglii,  gdzie  system  wypłaty  cash back jest  mocno   rozwinięty,  w  każdej  dużej   sieci  niemal  przy  każdej   transakcji 
kasjer proponuje klientom skorzystanie z cash back.  

  

  
3 . Już  60%  wszystkich   transakcji  kartowych  odbywa  się  w  punkcie  sprzedaży,  w  bankomatach   tylko  40%.  Widać   trend  

migracyjny  klientów  od  wypłat  z  bankomatów  do  płacenia  kartą  w  punktach  sprzedaży.   
  

  
4. Obecnie  99%  wypłat  gotówki  odbywa  się  w  bankomatach,  a  praktycznie  zanikła  wypłata  gotówki  w  oddziałach  i  agen-

cjach.  Liczba  i  wartość  wypłat  gotówki  z  bankomatów  przestała  w  Polsce  rosnąć.   
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Tabela nr 25. Analiza  SWOT  usługi  cash back na rynku polskim - cz. IV ZAGROŻENIA  ROZWOJU 

 CASH BACK   

ZAGROŻENIA  ROZWOJU  (czynniki  zewnętrzne)   

I.   Brak promocji tego produktu   

II.   Brak  informacji  nt.  kosztu  usługi  (  brak  standardu)   

III.   Mała  dostępność  usługi   

IV.   Nawyki  klientów   

V.   Obawy handlowców  przed  utrudnieniami  (dłuższe  kolejki,  kłopot  z gotówką)   

VI.   Zbyt  niski  limit  wypłaty     

        
  Ad. I. Brak promocji tego produktu   

  1. Usługa  istnieje  od  2006  r.,  ale  jak  do  tej  pory  żaden  z  uczestników  rynku  nie  skupił  się  nad  tą  usługą  jako  
nad  dobrze  rokującym  produktem. 

  

  2. Banki nie  promują  tej  usługi,  natomiast  koncentrują  swoje  wysiłki  na  udostępnieniu  klientom  wypłat  z  ban-
komatów.   

  

  Ad. II. Brak  informacji  nt.  kosztu  usługi  (  brak  standardu)   

  1. Wielu  klientów, którzy  wiedzą  o  istnieniu  cash back,  nie  decydują  się  na  korzystanie  z  wypłat,  bo  nie  wiedzą,  
jakie  są  koszty  tej  wypłaty.     

  

2. Wypłaty  cash back nie  będą  popularne,  tak  długo  jak  klienci  nie  posiadają  wiedzy, czy  usługa  jest  bezpłatna  
- bez  względu  na  rodzaj  posiadanej  karty  i  określonego  banku  (  problem).  Ta  przeszkoda  nie  ustąpi,  dopóki  
klient  nie  będzie  mógł  pozyskać tych  informacji  od  kasjera  bezpośrednio  podczas  podejmowania  decyzji  o  
wypłacie cash back ( lub  wcześniej  - sposób  rozwiązania  tego  problemu). 

  

  
3. Im  więcej  różnic  w  warunkach  usługi  w  poszczególnych  bankach  czy  poszczególnych  sklepach,  tym  więcej  

będzie  barier  stojących  na  przeszkodzie  w  promowaniu  tej  usługi.     

  
4. Obecnie  właściciele  kart   są  bardziej   skłonni  do  wypłat   z  bankomatu  niż  do  wypłat   cash back,  gdyż  koszt  

wypłaty  cash back nie  jest  oczywisty,  a  wypłaty  z  bankomatu  są  w  większości  bezpłatne.     

  Ad. III. Mała  dostępność  usługi   

  1. Zdaniem  ekspertów, usługa  nie  jest  w  wystarczającym  stopniu  dostępna.     

  Ad. IV. Nawyki  klientów   

  
1. W  Polsce  wieloletnią i  utartą  tradycją  jest  pobieranie  gotówki  z  bankomatów, zatem i pokonywanie u klien-

tów  barier  mentalnych  zazwyczaj  okazuje  się  i  będzie zjawiskiem  długofalowym.     

  
2. Przedstawiciele  dużych  sieci  handlowych  twierdzą,  że  we  wszystkich  halach  handlowych  znajdują  się  ban-

komaty.  Klienci  nie  wchodzą  do  sklepu  jedynie  w  celu  pobrania  gotówki.  Zazwyczaj,  jeżeli  klient  chce  pobrać  
gotówkę, najprawdopodobniej  skieruje  się  bezpośrednio  do  bankomatu.   

  

  Ad. V. Obawy  handlowców  przed  utrudnieniami (dłuższe  kolejki,  kłopot  z  gotówką)   

  
1. Handlowcy,   którym   zależy   na   szybkiej   obsłudze   klientów,  muszą się   liczyć   z   faktem,   ze  wypłata   gotówki  

choć  trwa  tylko  kilka  chwil,  dodatkowo  wydłuża  czas  obsługi  pojedynczej  osoby  i  może  wpływać  na  wydłu-
żenie  się  kolejek  do  kas.   

  

  

2. Właściciele  firm,  które  nie  uzyskują  dużej  części  swoich  przychodów  w  gotówce,  nie  decydują  się  na  ofero-
wanie  wypłat cash back. Dzieje  się  tak,  gdyż  handlowcy  nie  mają  odpowiedniego  zasobu  banknotów,  aby  
realizować  wypłaty.  Jeżeli  dodatkowo  płatności, np.  za  zaopatrzenie  sklepu,  dokonują  głównie  w  gotówce  i  
potrzebują  jej  na  bieżące  wydatki,  realizacja  wypłat  dla  klientów  nie  będzie  dla  nich  korzystna.   

  

  Ad. VI. Zbyt  niski  limit  wypłaty     

  1. Klienci  chcieliby  wypłacać  większe  kwoty  niż  300  zł,  która  obecnie  stanowi  maksymalny  limit  usługi.     
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6. Wnioski  
Od 2006 roku na polskim rynku obecna jest usługa  cash back,  polegająca na  wypłacie  gotówki  dokonywanej  
w kasie punktu handlowo-usługowego, przy   okazji   bezgotówkowej   transakcji   zakupu   z   użyciem   karty  
płatniczej. W  warunkach  rosnącej  powszechności  kart  oraz  przy  trwającym  od  kilku  lat   trendzie wzrosto-
wym w odniesieniu do liczby   i   wartości   transakcji   przeprowadzanych   przez   Polaków   przy   użyciu   kart  
płatniczych należałoby  spodziewać  się, że  polski  rynek  usług  płatniczych  będzie  coraz  dynamiczniej  rozwi-
jał   się  w   kierunku   płatności   bezgotówkowych.   Tymczasem  wskaźniki   charakteryzujące   poziom   rozwoju  
obrotu  bezgotówkowego  nie  są  zadowalające  i  plasują  nasz  kraj  w  rankingu  krajów  europejskich  na  jednym  
z  końcowych  miejsc.  Na  taki  stan  rzeczy  wpływa  między  innymi  słabo rozwinięta infrastruktura rynkowa, 
w tym zbyt  mała  liczba  dostępnych  terminali  POS  oraz  placówek  handlowo-usługowych  oferujących  swo-
im klientom  akceptację płatności  przy  użyciu  elektronicznych  instrumentów  płatniczych.   

Rozwiązaniem  mogącym  przyczynić  się  do  upowszechniania  obrotu  bezgotówkowego  może  stać  się  popu-
laryzacja   usługi   cash back. Dalszy   bardziej   dynamiczny   rozwój   powyższej   usługi   w   Polsce mógłby  mieć  
pozytywny  wpływ  na rozbudowanie krajowej sieci  dostępu  do  gotówki poza  istniejącą  już  siecią  bankoma-
tów i   stworzenie  w   stosunku   do   bankomatów wygodnej   dla   klientów   alternatywy  w formie pobierania 
niskich  kwot  gotówki  podczas  dokonywania  zakupów  w  sklepach  posiadających  terminale  POS.  

Prognozy  w  odniesieniu  do  wdrożenia  usługi  cash back na  rynku  polskim  można  oprzeć  na obserwacjach, 
jak  dynamicznie  i  powszechnie  rozwinęła  się  usługa  cash back na rynkach angielskim, irlandzkim czy skan-
dynawskich  oraz   jak  chętnie  użytkownicy  kart  płatniczych  korzystają  w tych krajach z tego typu wypłat  
dokonywanych w kasach sklepowych.  

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2013 roku przez DSP na te-
mat obecności  usługi  cash back na rynku polskim, a  także  przykładach udanego  wdrożenia  i  funkcjonowa-
nia  usługi  w  wybranych  krajach oraz informacji zebranych od  ekspertów  w  trakcie wielu konsultacji prze-
prowadzanych w ramach prac prowadzonych nad   rozwojem  obrotu   bezgotówkowego  w  Polsce,   zostały  
sformułowane  następujące  wnioski  dotyczące  powyższej  usługi  oraz  działań,  jakie  sprzyjałyby  wdrożeniu  i  
rozwojowi  usługi  cash back na rynku polskim: 

I) Usługa  cash back,  ze  względu  na  możliwość  potencjalnej  sieci  realizacji  obecnie (ponad 250 tys. 
punktów  handlowo-usługowych  akceptujących  karty,  a  więc ponad  13  razy  więcej  niż   liczba  
bankomatów  w  Polsce),   jest  w  stanie  docelowo  stać  się  ważnym,  dodatkowym i uzupełniaja-
cym obok bankomatów, źródłem  dostępu  Polaków do  gotówki,  zwłaszcza  do gotówki  o  niż-‐‑
szych  kwotach  niż  w  przypadku  wypłat  z  bankomatów. Zdaniem  DSP,  ten  proces  nie  będzie  
szybki,  gdyż  wymaga  nie  tylko  zmian  po  stronie  podażowej,  ale  również  zmiany  przyzwycza-
jeń  klientów  banków. 
Tym niemniej, z uwagi  na  fakt,  że  usługa  cash back jest  dokonywana  z  bezpośrednim  wspar-
ciem   kasjerów,  wydaje   się, że  może   być ona,   jak  w  wielu   innych   krajach,   źródłem   gotówki  
zwłaszcza   dla   osób   starszych,   które mogą  mieć   obawy   związane   z  wypłatą   z   bankomatów, 
gdzie z zasady klient nie jest wspierany  ewentualną  pomocą  innej  osoby. 
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II) Zdaniem DSP, z  uwagi  na   swój  możliwy  potencjał   rozwoju  usługa   cash back może  być   efek-
tywną  alternatywą  dla  bankomatu, zwłaszcza  w  mniejszych  miejscowościach,  gdzie  nie  ma  za-
instalowanych   bankomatów z   uwagi   na   niemożność   osiągania   przez   operatora   zysków   (ze 
względu  na  niski  wolumen  potencjalnych  transakcji  wypłaty  gotówki). 
 

III) Zwiększenie  świadomości  klientów  co  do  dostępności  cash back może  wpłynąć  bardzo istotnie 
na  upowszechnienie   się   tej usługi   i, co za tym idzie, osiągnięcie  korzyści  z  masowej   skali   jej  
wykorzystania. Wiedza  klientów  o  dostępności  cash back wzrośnie,  o  ile  zostaną  podjęte  dzia-
łania  marketingowe   i edukacyjne realizowane przez wszystkie zainteresowane strony rynku, 
w  szczególności: 

 
 banki – wydawcy  kart,  np.  przez  zakomunikowanie  swoim  klientom  w  sposób  jasny  i  po-

wszechny,  że  cash back jest  usługą  dostępną i na jakich warunkach, 
  handlowców, np. przez działania  promocyjne  przeprowadzane przez punkty handlowe, 

w   których   informację   o   dostępności   usługi lub   zapytanie   o   chęć   skorzystania   z   usługi  
przekazywaliby klientom kasjerzy,  

 organizacje kartowe. 
 

IV) Do  upowszechnienia  wypłat   cash back na rynku polskim niezbędna   jest  motywacja  ze   strony 
wszystkich  uczestników   tego   rynku,   czyli   agentów   rozliczeniowych, sieci handlowych, ban-
ków, organizacji  płatniczych i  klientów  – posiadaczy kart,  wynikająca  z  uzyskiwania   jakichś  
korzyści  z  ww.  usługi  przez  każdą ze stron. Aby  usługa  cash back była  przez  uczestników  ryn-
ku postrzegana jako korzystny produkt,  winna   być   opłacalna przede wszystkim dla agenta 
rozliczeniowego i akceptanta. Jedynie wówczas   każdy   z   nich   będzie   miał   motywację   do  
wprowadzenia  tej  usługi.  Prowizje  dla  agenta rozliczeniowego  i  akceptanta,  o  ile  będą  niższe 
niż  kwota  opłaty  interchange  z  tytułu  wypłaty  gotówki  w  obcym  bankomacie,  będą  i  tak  opła-
calne  dla  banków-wydawców  kart.  Równocześnie,  banki  winny  przyjąć  spójną  politykę  ceno-
wą  polegającą  na  tym,  że  wypłata  cash back kartą  debetową  dla  klientów  powinna  być  bezpłat-
na  lub  znacząco  konkurencyjna  wobec  ewentualnych  opłat  z  tytułu  wypłaty  gotówki  w  obcych  
bankomatach. Dodatkową  korzyścią,  poza  prowizją, z punktu  widzenia  właściciela  sklepu,  jest 
to,  że cash back pozwala  pozbyć  się  gotówki  z  kasy,  a  dokładniej  - zamienić  banknoty  i  monety  
na  pieniądz  na  rachunku  w  banku.  Ogranicza  to  koszty  związane  z  obsługą  gotówki,  a  więc  
np.  oszczędza  czas  poświęcany  na  liczenie  gotówki  oraz  prowizję  od  wpłat  w  kasach  banków  
czy we  wpłatomatach. 
 

V) Dla  przybliżenia klientom usługi  cash back i jej skutecznego promowania w Polsce  niezbędne  
wydaje   się  nadanie  usłudze   cash back polskiej,   czytelnej   i  zrozumiałej  dla  użytkowników  na-
zwy. 
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Załącznik  1. Badanie nt.  usługi cash back Lista  uczestników  ankiety  - 
banków  wydawców  kart  płatniczych 

Wykaz  podmiotów  zaproszonych  przez  NBP  do  udziału  w  badaniu  ankietowym  dotyczącym  funkcjono-
wania  usługi  cash back skierowanym  do  banków  wydawców  kart  płatniczych, które  przekazały  odpowiedzi  
na pytania ankietowe. 

nr Nazwa  banku  wydawcy  kart  płatniczych 
1. Accord Finance S.A. 
2. Alior Bank S.A. 
3. Bank BPH S.A. 
4. Bank DnB NORD Polska S.A. 
5. Bank  Gospodarki  Żywnościowej  S.A. 
6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
7. Bank Millenium S.A. 
8. Bank Pocztowy S.A. 
9. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

10. Bank  Polskiej  Spółdzielczości  S.A. 
11. Bank Zachodni WBK S.A.  
12. BNP Paribas Bank Polska S.A. 
13. BRE  Bank  Spółka  Akcyjna 
14. Credit Agricole Bank Polska S.A. 
15. FM Bank S.A. 
16. Ikano  Bank  GmbH  (Sp.  z  o.  o.)Oddział  w  Polsce 
17. ING  Bank  Śląski  S.A. 
18. INVEST-BANK S.A. 
19. Krajowa SKOK 
20. Krakowski  Bank  Spółdzielczy 
21. Meritum Bank Icash back S.A. 
22. Nordea Bank Polska S.A. 
23. Powszechna  Kasa  Oszczędności  Bank  Polski  S.A. 
24. Raiffeisen Bank Polska S.A. 
25. Santander Consumer Bank S.A. 
26. SGB-Bank S.A.  
27. SOCIETE  GENERALE  S.A.  Oddział  w  Polsce 
28. Sygma  Banque  Societe  Anonyme  Oddział  w  Polsce 
29. Toyota Bank Polska S.A. 
30 VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 
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Załącznik  2. Badanie  nt.  usługi  cash back Pytania  skierowane  do  banków  
wydawców  kart  płatniczych 

Pytania  skierowane  do  banków  wydawców  kart  płatniczych  w  ankiecie  dotyczącej  funkcjonowania  usługi  
cash back: 

 I. Blok tematyczny - Zagadnienia  ogólne 

Pyt. 1 Czy  klienci  Państwa  Banku  (posiadacze  kart  płatniczych  wydawanych  przez  Państwa  Bank)  mogą  
korzystać  z  usługi  cash back? 

Pyt. 2 Odpowiedzi  udzielone  przez  wydawców  kart  płatniczych  na  pytanie:  o  zestaw  wybranych  informacji  
statystycznych 

Pyt. 3 Czy  w  umowie  o  prowadzenie  i  obsługę  ROR  lub  karty  zawieranej  pomiędzy  Państwa  Bankiem  a  
klientem  znajduje  się  zapis  dotyczący  dostępności  do  usługi  cash back?  

Pyt. 4 Czy  posiadacz  karty  płatniczej  wydawanej  przez  Państwa  Bank  musi  spełnić  dodatkowy  wymóg 
formalny  bądź  finansowy,  aby  korzystać  z  usługi  cash back? 

Pyt. 5 Jakiego  typu  instrumenty  płatnicze  wydawane  przez  Państwa  Bank  umożliwiają  klientom  dostęp  do  
usługi  cash back oraz  kiedy  ten  dostęp  został  uruchomiony  w  Państwa  Banku? 

Pyt. 6 Czy  zaoferowanie  usługi  cash back przez  Bank  było  uzależnione  od  spełnienia  określonych  wymogów,  
postawionych  przez  organizacje  kartową? 

Pyt. 7 Czy  model  biznesowy  usługi  cash back jest  taki  sam  dla  każdego  rodzaju  karty  płatniczej,  która  taką  
usługę  umożliwia? 

Pyt. 8 Proszę  określić  rodzaje pobieranych i ponoszonych opłat  w  ramach  usługi  cash back (możliwy  wielo-
krotny  wybór  odpowiedzi). 

Pyt. 9 Czy  Państwa  Bank  obciąża  swoich  klientów  opłatą  za  każdorazowe  skorzystanie  z  usługi  cash back? 
Proszę  podać  pełną  odpowiedź  wg  stanu  na  koniec  marca  2013  r.  ,  o  ile  to  możliwe. 

Pyt. 10 Czy  Bank  stosuje  kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej,  po  dokonaniu  której  klient  może  sko-
rzystać  z  usług  cash back? 

Pyt. 11 Czy  Państwa  Bank  pozytywnie  ocenia  obecnie  obowiązujący  model  biznesowy cash back? 

 II Blok tematyczny – bariery i stymulanty rozwoju 

Pyt. 12 Proszę  określić  ,  w  jakim  stopniu – Państwa  zdaniem  – klienci  Państwa  Banku  są  poinformowani  o  
możliwości  korzystania  z  usługi  cash back? 
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Pyt. 13 Czy  w  Państwa  Banku  stosuje  się  nazwę  zamienną  bądź  równoważną  na  usługę  cash back,  np.  nazwę  
spolszczoną? 

Pyt. 14 Czy  klienci  Państwa  Banku  w  2012  r.  skarżyli  się  (składali  reklamacje)  z  powodu  odmowy  realizacji  
przez  terminal  lub  sprzedawcę  wypłaty  typu  cash back? 

Pyt. 15 Jeżeli  Bank  odnotowywał  skargi,  to  z  jakich  najczęściej  powodów? 

Pyt. 16 Proszę  wskazać,  czy  Państwa  Bank  podjął  działania  mające  na  celu  przybliżenie  klientom  informacji o 
usłudze  cash back? 

Pyt. 17 Jeśli  Państwa Bank  nie  prowadził  tego  typu  działań,  proszę  wskazać  dlaczego. 

 III. Blok tematyczny – Perspektywy rozwoju 

Pyt. 18 Czy  Państwa  Bank  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mających  na  celu  przy-
bliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back? Jeśli  TAK,  to  proszę  wskazać  jakie  w  ciągu  najbliż-‐‑
szych  12  miesięcy? (możliwy  wielokrotny  wybór  odpowiedzi) 

Pyt. 19 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  w  znaczący  sposób  zachęcić  klientów  do  dokonywania  
transakcji  płatniczych  (bezgotówkowych)? 

Pyt. 20 Jakie  czynniki  mogą  wpłynąć  na  znaczny  wzrost  zainteresowania  wśród  klientów  tą  usługą  w  ciągu  
najbliższego  roku  ? 

Pyt. 21 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  dla  wypła-
ty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału? 

Pyt. 22 W  jakich  sytuacjach,  Państwa  zdaniem,  klienci  Banku  korzystają  z  usługi  cash back? 

Pyt. 23 Jakie  grupy  osób  (klientów  banku)  mogą  być  potencjalnie  najbardziej  zainteresowane  usługą  cash back 
i dlaczego? 

Pyt. 24 W  jakich  miejscowościach  lub  miejscach  usługa  cash back może  się  rozwinąć  w  największym  stopniu  i  
dlaczego? 

Pyt. 25 Jakie  działania  mogłyby  rozwinąć  w  przyszłości  usługę  cash back? 

Pyt. 26 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnienie  się  do  końca  2016  
roku? 

Pyt. 27 Dodatkowe  uwagi  i  komentarze  zgłoszone  przez  wydawców  kart  płatniczych  nt.  usługi  cash back 
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Załącznik  3. Badanie  nt.  usługi  cash back:  Lista  uczestników  ankiety  - 
agentów  rozliczeniowych 

Wykaz  podmiotów  zaproszonych  przez  NBP  do  udziału  w  badaniu   ankietowym  dotyczącym  funkcjono-
wania  usługi  cash back skierowanym  do  agentów  rozliczeniowych,  które  przekazały  odpowiedzi  na  pytania  
ankietowe. 

nr Nazwa agenta rozliczeniowego 

1. Bank BPH S.A. 

2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

3. Bank Polskiej Spółdzielczości  S.A. 

4. Elavon Financial Services Ltd. (Sp.z o.o.) 

5. eService S.A. 

6. First Data Polska S.A. 

7. PayTel S.A. 

8. Raiffeisen Bank Polska S.A. 

9. Montrada  GmbH  z  o.o.  Oddział  w  Polsce 
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Załącznik  4 Badanie  nt.  usługi  cash back: Pytania skierowane  do  agentów  
rozliczeniowych 

Pytania  skierowane  do  agentów  rozliczeniowych  w  ankiecie  dotyczącej  funkcjonowania  usługi  cash back: 

 I. Blok tematyczny - Zagadnienia  ogólne 

Pyt. 1 Czy  Państwa  Firma  w  swojej  ofercie  dla  akceptantów  kart  płatniczych  (handlowców)  
ma  usługę  cash back?   

Pyt. 2 Prośba  o  przedstawienie  wybranych  informacji  statystycznych 

Pyt. 3 Jakiego typu karty umożliwiają  klientom  dostęp  do  usługi  cash back oraz kiedy ten 
dostęp  został  uruchomiony  przez  Państwa  Firmę?  Data  wdrożenia  usługi  (rok) 

Pyt. 4 Czy  zaoferowanie  usługi  cash back przez  Państwa  Firmę  było  uzależnione  od  spełnie-
nia  określonych  wymogów  postawionych  przez  organizację  płatniczą? 

Pyt. 5 Czy  akceptanci  (handlowcy)  muszą  spełnić  dodatkowe  wymogi  formalne  bądź  finan-
sowe,  aby  korzystać  z  usługi  cash back?  

Pyt. 6 Jak  dużej  grupie  akceptantów  (handlowców)  składali  Państwo  ofertę  usługi  cash back? 

Pyt. 7 Czy  w  przypadku  odmowy  przez  akceptanta  wdrożenia  usługi  cash back pytali Pań-‐‑
stwo o przyczyny tej odmowy? 

Pyt. 8 Czy  jest  grupa  akceptantów  (handlowców),  którzy  w  ramach  współpracy  z  Państwa  
Firmą  otrzymują  prowizję  z  tytułu  usługi  cash back? 

Pyt. 9 Czy  jest  pobierana  przez  Państwa  Firmę  opłata  od  akceptanta  z  tytułu  cash back? 

Pyt. 10 Czy  Państwa  Firma  stosuje  kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej,  po  dokona-
niu  której  klient  może  skorzystać  z  usługi  cash back? 

Pyt. 11 Czy  model  biznesowy  usługi  cash back jest  taki  sam  dla  każdego  rodzaju  karty  płatni-
czej,  która  taką  usługę  umożliwia? 

Pyt. 12 Proszę  określić  rodzaje pobieranych i ponoszonych opłat  w  ramach  usługi  cash back 

 II. Blok tematyczny – bariery i stymulanty rozwoju 
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Pyt. 13 Czy  Państwa  Firma  pozytywnie  ocenia  obecnie  obowiązujący  model  biznesowy  cash 

back ? 

Pyt. 14 Proszę  określić,  w  jakim  stopniu – Państwa  zdaniem  – handlowcy  są  poinformowani  o  
możliwości  oferowania  klientom  usługi  cash back? 

Pyt. 15 Czy  Państwa  Firma  stosuje  nazwę  zamienną  bądź  równoważną  na  usługę  cash back, 
np.  nazwę  spolszczoną?  

Pyt. 16 Czy  zaoferowanie  usługi  cash back przez  Bank  było  uzależnione  od  spełnienia  określo-
nych  wymogów,  postawionych  przez  organizacje  kartową? 

Pyt. 17 Proszę  wskazać,  czy  Państwa  Firma  podejmowała  działania  mające  na  celu  upo-
wszechnienie informacji o  usłudze  cash back? 

 III. Blok tematyczny – Perspektywy rozwoju 

Pyt. 18 Czy  Państwa  Bank  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mają-‐‑
cych na  celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back? Jeśli  TAK,  to  proszę  
wskazać  jakie  w  ciągu  najbliższych  12  miesięcy? (możliwy  wielokrotny  wybór  odpo-
wiedzi) 

Pyt. 19 Czy,  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  w  znaczący  sposób  zachęcić  posiadaczy  
kart  płatniczych  do  dokonywania  transakcji  bezgotówkowych? 

Pyt. 20 Jakie  czynniki  mogą  wpłynąć  na  znaczny  wzrost  zainteresowania  wśród  klientów  tą  
usługą  w  ciągu  najbliższego  roku  ? 

Pyt. 21 Jakie  działania  mogłyby  rozwinąć  w  przyszłości  usługę  cash back? 

Pyt. 22 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszłości  alterna-
tywą  dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału? 

Pyt. 23 W  jakich  miejscowościach  lub  miejscach  bądź  w  odniesieniu  do  jakich  klientów  usługa  
cash back może  rozwinąć  się  w  najbliższych  kilku  latach  w  największym  stopniu  i  dla-
czego? 

Pyt. 24 Czy,  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnienie  się  w  
najbliższych  kilku  latach? 

Pyt. 25 Dodatkowe  uwagi  i  komentarze  zgłoszone  przez  agentów  rozliczeniowych  nt.  usługi  
cash back 
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Załącznik  5. Badanie  nt.  usługi  cash back:  Lista  uczestników  ankiety  - 
organizacji  kart  płatniczych 

Wykaz  podmiotów  zaproszonych  przez  NBP  do  udziału  w  badaniu  ankietowym  dotyczącym  funkcjono-
wania  usługi  cash back skierowanym  do  organizacji  kart  płatniczych, które  przekazały  odpowiedzi  na  pyta-
nia ankietowe. 

nr Nazwa  organizacji  kart  płatniczych 

1. VISA Europe Services Inc. 

2. MasterCard Europe SPRL Sp. z o.o. Oddział  w  Polsce 

3. Diners Club Polska Sp. z o.o. 

4. American  Express  Services  Europe  Limited  Sp.  z  o.o.  Oddział  w  Polsce 
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Załącznik  6. Badanie  nt.  usługi  cash back: Pytania skierowane do organizacji 
kart płatniczych 

Pytania  skierowane  do  organizacji  kart  płatniczych  w  ankiecie  dotyczącej  funkcjonowania  usługi  cash back: 

 I. Blok tematyczny - Zagadnienia  ogólne 

Pyt. 1 Czy  Państwa  Organizacja  w  swojej  ofercie  ma  usługę  cash back?   

Pyt. 2 Jakiego  typu  karty  umożliwiają  klientom  dostęp  do  usługi  cash back oraz  kiedy  ten  dostęp  
został  uruchomiony  w  ramach  Państwa  systemu? 

Pyt. 3 Odpowiedzi udzielone przez organizacje  kart  płatniczych  na  pytanie:  o  zestaw  wybranych  
informacji statystycznych 

Pyt. 4 Czy  w  ramach  Państwa  systemu  stosuje  się  kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej,  po  
dokonaniu  której  klient  może  skorzystać  z  usług  cash back? 

Pyt. 5 Czy  agent  rozliczeniowy  musi  dokonać  zmiany  w  urządzeniach  dostarczanych  akceptantom,  
by  możliwe  było  udostepnienie  usługi  cash back? 

Pyt. 6 Proszę określić  rodzaje  pobieranych  opłat  w  ramach  usługi  cash back 

Pyt. 7 Czy  model  biznesowy  usługi  cash back był  ustalany  przez  państwa  Organizację  wyłącznie  dla  
polskiego rynku? 

Pyt. 8 Czy  model  biznesowy  usługi  cash back jest  taki  sam  dla  każdego  rodzaju  karty  płatniczej  w  
ramach  państwa  systemu,  która  taką  usługę  umożliwia? 

 II. Blok tematyczny – bariery i stymulanty rozwoju 

Pyt. 9 Czy  Państwa  Organizacja  pozytywnie  ocenia  obecnie  obowiązujący  model  biznesowy cash 

back ? 

Pyt. 10 Proszę  określić  ,  w  jakim  stopniu  – Państwa  zdaniem  – detaliści  są  poinformowani  o  możli-
wości  korzystania  z  usługi  cash back? 

Pyt. 11 Czy  w  Państwa  Organizacja  stosuje  się  nazwę  zamienną  bądź  równoważną  na  usługę  cash 

back ,  np.  nazwę  spolszczoną?  

Pyt. 12 wskazać,  czy  Państwa Organizacja podjął  działania  mające  na  celu  upowszechnienie  infor-
macji o  usłudze  cash back? 
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 III. Blok tematyczny – Perspektywy rozwoju 

Pyt. 13 Czy  Państwa  Organizacja  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  oferowanie  (kontynua-
cję/  rozpoczęcie  oferowania)  usługi  cash back?   

Pyt. 14 Czy  Państwa  Organizacja  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mają-‐‑
cych  na  celu  przybliżenie  posiadaczom  kart  informacji  o  usłudze  cash back?   

Pyt. 15 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  w  znaczący  sposób  zachęcić  posiadaczy  kart  do  
dokonywania  transakcji  płatniczych  (bezgotówkowych)? 

Pyt. 16 Jakie  czynniki  mogą  wpłynąć  na  znaczny  wzrost  zainteresowania  wśród  klientów  tą  usługą  
w  ciągu  najbliższego  roku  ? 

Pyt. 17 Jakie  działania  i  jakich  podmiotów  mogłyby  rozwinąć  w  przyszłości  usługę  cash back? 

Pyt. 18 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back może  stać  się  w  najbliższej  przyszłości  alternatywą  
dla  wypłaty  gotówki  z  bankomatu  lub  w  kasie  oddziału? 

Pyt. 19 W  jakich  miejscowościach  lub  miejscach  usługa  cash back może  się  rozwinąć  w  największym  
stopniu i dlaczego? 

Pyt. 20 Czy  Państwa  zdaniem,  usługa  cash back rokuje  duże  szanse  na  upowszechnienie  się  do  końca  
2014 roku? 

Pyt. 21 Dodatkowe  uwagi  i  komentarze  zgłoszone  przez  organizacje  kart  płatniczych  nt.  usługi  cash 

back 
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Załącznik  7. Badanie  nt.  usługi  cash back:  Lista  uczestników ankiety - 
akceptantów  kart  płatniczych 

Wykaz  podmiotów  zaproszonych  przez  NBP  do  udziału  w  badaniu  ankietowym  dotyczącym  funkcjono-
wania  usługi  cash back skierowanym  do  akceptantów  kart  płatniczych  (merchantów), które  przekazały  od-
powiedzi na pytania ankietowe. 

nr Nazwa  akceptantów  kart  płatniczych 

1. MEDIA SATURN HOLDING POLSKA Sp. z o.o. 

2. TESCO POLSKA Sp. z o.o. 

3. CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. 

4. IKEA RETAIL Sp. z o.o. 

5. Żabka  Polska  Sp.  z  o.o. 

6. STATOIL FUEL & RETAIL POLSKA Sp. z o.o. 

7. PKN ORLEN S.A. 

8. ORBIS S.A., Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., Hotel Muranowska Sp. z o.o. 

9. Hotel  Wilanów  Warszawa  by  DESILVA 

10. KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o.o. 

11. LOTOS PALIWA Sp. z o.o. 

12. W.S.Halmar - Pupacz, Kowalski Sp. J. 

13. Dom handlowy TERESA  LEŃ 

14. PETROKAN Sp. z o.o. 
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Załącznik  8. Badanie  nt.  usługi  cash back: Pytania skierowane do 
akceptantów  kart  płatniczych 

Pytania  skierowane  do  akceptantów  kart  płatniczych  (merchantów) w  ankiecie  dotyczącej  funkcjonowania  
usługi  cash back: 

 I. Blok tematyczny - Zagadnienia  ogólne 

Pyt. 1 Czy  agent  rozliczeniowy  współpracujący  z  Państwa  Firmą  podał  informację  o  możliwości  
przeprowadzania  wypłaty  typu  cash back? 

Pyt. 2 Czy  klienci  w  Państwa  Firmie  mogą  korzystać  z  usługi  cash back? 

Pyt. 3 Od  kiedy  wypłaty  typu  cash back zostały  udostępnione  klientom? 

Pyt. 4 Czy  w  ramach  Państwa  systemu  stosuje  się  kwotę  minimalną transakcji  bezgotówkowej,  po  
dokonaniu  której  klient  może  skorzystać  z  usług  cash back? 

 
Pyt. 5 Jakiego  typu  karty  umożliwiają  klientom  dostęp  do  usługi  cash back oraz  kiedy  ten  dostęp  

został  uruchomiony  w  ramach  Państwa  systemu  ? 

Pyt. 6 Czy  Państwa  Firma  stosuje  się  kwotę  minimalną  transakcji  bezgotówkowej,  po  dokonaniu  
której klient  może  skorzystać  z  usług  cash back? 

Pyt. 7 Czy  Państwa  Firma  jako  akceptant  musiała  spełnić  dodatkowe  wymogi  formalne  bądź  finan-
sowe,  aby  korzystać  z  usługi  cash back? 

Pyt. 8 Czy  przez  Państwa  Firmę  jest  pobierana  dopłata  od  agenta  rozliczeniowego  z  tytułu  cash 

back?  

Pyt. 9 Czy agent rozliczeniowy pobiera opłatę od  państwa  Firmy  z  tytułu  cash back? 

 
Pyt. 10 Po ilu dniach od daty przeprowadzenia transakcji bezgotówkowej  przy  użyciu  karty  płatni-

czej,  poprzedzającej  transakcję  cash back,  detalista  (Państwa  Firma)  otrzymuje  środki  na  swój  
rachunek? 

 
Pyt. 11 Po ilu dniach od daty przeprowadzenia transakcji typu cash back przy  użyciu  karty  płatniczej,  

detalista  (Państwa  Firma)  otrzymuje  środki  na  swój  rachunek? 
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Pyt. 12 Czy  agent  rozliczeniowy  współpracujący  z  Państwa  Firmą stosuje te same zasady rozliczenia 
transakcji  przeprowadzonych  przy  użyciu  karty oraz  transakcji  wypłaty  typu  cash back? 

 
Pyt. 13 Czy  agent  rozliczeniowy  współpracujący  z  Państwa  Firmą stosuje te same zasady rozliczenia 

transakcji cash back bez  względu  na  rodzaj  karty  i  wystawcy? 

 
Pyt. 14 Czy  Państwa  Firma  pozytywnie  ocenia  obecnie  obowiązujący  model  biznesowy  cash back? 

Pyt. 15 W jakim stopniu – Państwa  zdaniem  – handlowcy  SA  poinformowani  o  możliwości  ofero-
wania  klientom  usługi  cash back? 

Pyt. 16 Czy  klienci  Państwa  Firmy  zgłaszali  sytuację  odmowy  realizacji  przez  terminal  wypłaty  typu  
cash back? 

Pyt. 17 Czy  według  Państwa  wiedzy  zachodzą  przypadki,  ze  sprzedawca  odmówił  wypłaty  cash 

back z  powodu  braku  odpowiedniej  ilości  gotówki  w  kasie? 

Pyt. 18 Czy  według  Państwa  wiedzy  zachodzą  przypadki,  że  sprzedawca  odmówił  wypłaty cash 

back z  powodu  braku  odpowiedniej  ilości  środków  na  rachunku  klienta?  

 
Pyt. 19 Czy  według  Państwa  wiedzy  zachodzą  przypadki,  że  sprzedawca  odmówił  wypłaty cash 

back z powodu  braku  odpowiednich  nominałów  w  kasie?  

 
Pyt. 20 Czy  według  Państwa  wiedzy  zachodzą  przypadki,  że  sprzedawca  odmówił  wypłaty cash 

back z  powodu  braku  wiedzy  o  obsłudze  tego  typu  transakcji?  

 
Pyt. 21 Czy  Państwa  Firma  otrzymała  od  agenta  rozliczeniowego  ofertę  przeszkolenia  sprzedawców  

do  świadczenia  usługi  cash back? 

Pyt. 22 Czy  Państwa  Firma  otrzymała  od  agenta  rozliczeniowego,  z  którym  współpracuje  materiały  
promocyjne  dotyczące  usługi  cash back? 

Pyt. 23 W  jaki  sposób  w  Państwa  placówce  klient  jest  informowany  o  dostępie  do  usługi  cash back? 

Pyt. 24 Czy  Państwa  Firma  planuje  w  obecnym  bądź  przyszłym  roku  podjęcie  działań  mających  na  
celu  przybliżenie  klientom  informacji  o  usłudze  cash back?   

Pyt. 25 W  jakich  sytuacjach,  Państwa  zdaniem,  klienci  Banku  korzystają  z  usługi  cash back? 
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Pyt. 26 Jakie  grupy  osób  (klientów)  mogą  być  potencjalnie  najbardziej  zainteresowani  usługa  cash 

back i dlaczego? 

Pyt. 27 W  jakich  miejscowościach  lub  miejscach  usługa  cash back może  się  rozwinąć  w  największym  
stopniu i dlaczego? 

Pyt. 28 Jakie  działania  mogłyby  rozwinąć  w  przyszłości  usługę  cash back? 

Pyt. 29 Dodatkowe  uwagi  i  komentarze  nt.  usługi  cash back. 
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Załącznik  9. Badanie  TNS  „Polak  i  płatności  bezgotówkowe  – nasze 
zachowania i obawy.” Pytania skierowane do konsumentów 

Pytania  dotyczące  funkcjonowania  usługi  cash back skierowane  w  ramach  Badania  „Polak  i  płatności  bezgo-
tówkowe  – nasze  zachowania  i  obawy”,  które  zostało  zrealizowane  w  ramach  sondażu  wielotematycznego  
– Omnibus TNS Polska:  

Pyt. 1 Z jakich  usług  związanych  z  kartą  płatniczą Pan(i) korzysta? 

Pyt. 2 Czy  jest  Panu(i)  znana  usługa  cash back,  tj.  wypłaty  gotówki  w  kasie  sklepu  lub  innego  punk-
tu handlowo-usługowego,  podczas  dokonywania  zakupów  przy  użyciu  karty? 
 

Pyt. 3 Skąd  Pan(i)  wie  o  usłudze  cash back?  
 

Pyt. 4 Czy  w  ostatnich  12  miesiącach  dokonał  Pan(i)  wypłaty  typu  cash back? 

Pyt. 5 Czy  kiedykolwiek  w  sklepie  obsługującym  wypłatę  cash back odmówiono  Panu(i)  jej  realiza-
cji? 

Pyt. 6 Czy  wypłacał(a)by  Pan(i)  gotówkę  w  kasie  sklepu,  wiedząc,  że  zostanie  od  Pana(i)  pobrana  
prowizja? 
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