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Streszczenie
W artykule przedstawiono krótką historię karty zbliżeniowej, jej miejsce w klasyfikacji kart, 

budowę oraz nazwy różnych technologii zbliżeniowych. Zaprezentowano również zasadę działa
nia i bezpieczeństwo użytkowania karty zbliżeniowej (udział sprzedawcy w transakcji, sposób 
odczytu danych z karty, oznaczenie kart zbliżeniowych, zabezpieczenia przed nieuprawnionym 
użyciem karty, odpowiedzialność konsumenta i banku). Przedstawiono także ofertę kart zbliże
niowych oferowanych przez kilkanaście banków funkcjonujących w Polsce (z podziałem na 
rodzaje kart) oraz miejsca, gdzie można nimi płacić.

Wprowadzenie
Technologia zbliżeniowa jest własnością MasterCard i została udostępniona 

innym organizacjom płatniczym1. Została wprowadzona po raz pierwszy 
w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych w punktach, gdzie tradycyjnie płacono 
gotówką. W roku 2006 technologia zbliżeniowa pojawiła się w Europie: 
w Wielkiej Brytanii i Turcji1 2. W Polsce jeszcze kilka lat temu karty zbliżeniowe 
(bezstykowe, bezkontaktowe) były oferowane przez nieliczne banki, ponadto 
było mało punktów, które akceptowałyby te karty -  przeważnie były to sieci 
punktów handlowo-usługowych. Obecnie karty zbliżeniowe oferowane są przez 
coraz więcej banków, a płatności kartami zbliżeniowymi przyjmowane są 
w coraz większej liczbie punktów.

1 M.A. Dudek, Karty z anteną, http://kartyonline.pl/arty.php?id=239, 25.01.2011. Najbardziej 
znanymi organizacjami płatniczymi (towarzystwami płatniczymi) są: MasterCard, Visa, Ameri
can Express, Diners Club, JCB (Japan Credit Bureau); K. Łabenda, Zakupy po polsku. Ochrona 
praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 171; B. Świecka, Bankowość elektroniczna, 
CeDeWu, Warszawa 2009, s. 53-54, 64-68.

2 PayPass, http://www.paypass.pl/ (15.07.2011).

http://kartyonline.pl/arty.php?id=239
http://www.paypass.pl/
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Pod względem nośnika informacji karty płatnicze można podzielić na karty 
z paskiem magnetycznym, chipowe (mikroprocesorowe) oraz zbliżeniowe, wy
posażone w tzw. tag (mikroprocesor wyposażony w pamięć i oprogramowanie 
operacyjne oraz antenę). Karty, które zawierają co najmniej dwa z tych nośni
ków informacji, są kartami hybrydowymi3 (obecnie większość kart płatniczych 
to karty posiadające zarówno pasek magnetyczny, jak i chip). Karty z paskiem 
magnetycznym oraz chipem to karty kontaktowe, ponieważ odczyt danych 
z tych kart zawsze wymaga kontaktu karty z czytnikiem terminala.

Karta zbliżeniowa to karta bezkontaktowa (bezstykowa), ponieważ przesła
nie danych z karty do terminala następuje drogą radiową. Wykorzystuje się tu 
fale elektromagnetyczne w technologii RFID (Radio Frequency Identification)4. 
Technologia zbliżeniowa nosi nazwę PayPass w przypadku kart MasterCard, 
payWave w przypadku kart Visa i ExpressPay w przypadku kart American 
Express5. W Polsce wydawane są karty zbliżeniowe MasterCard i Visa. Z uwagi 
na to, że karta zbliżeniowa jest kartą hybrydową (tzn. oprócz technologii zbli
żeniowej wyposażona jest także w pasek magnetyczny i chip), każdą transakcj ę 
można nią zawsze realizować w tradycyjny sposób.

Karta zbliżeniowa może być kartą debetową, kredytową, przedpłaconą oraz 
charge (z odroczonym terminem płatności)6. W przypadku karty przedpłaconej 
bank nie wymaga założenia konta ani zdolności kredytowej, gdyż kartę kupuje 
się w oddziale banku, a następnie zasila, dokonuj ąc wpłaty na przypisane do 
niej konto techniczne7. Z karty charge użytkownik może korzystać przez cały 
miesiąc, a rozliczenie następuje raz w miesiącu po otrzymaniu wyciągu, przy

3 K. Łabenda, Zakupy po polsku...., s. 147, 151.
4 M.A. Dudek, Karty z anteną...; K. Łabenda, Zakupy po polsku .., s. 151. Dokładniej chodzi 

tu o zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Po Kongresie ITS (5): Karty miejskie i bilety elek
troniczne w Polsce, http://transinfo.pl/text.php?from=tag&id=19303, 1.08.2011. Układ elektro
niczny karty (a dokładniej tag tzn. mikroprocesor i antena) jest urządzeniem pasywnym, niepo- 
siadającym własnego zasilania i jest zasilany tylko przez chwilę prądem powstałym w wyniku 
indukcji elektromagnetycznej, dzięki polu elektromagnetycznemu wysłanemu z czytnika zbliże
niowego. Na podobnej, acz nieco innej zasadzie (i bez identyfikacji danych konsumenta), działają 
zabezpieczenia antykradzieżowe (np. wkładki lub klipsy) umieszczane na lub w towarach i mo
gące być wykryte przez bramki przy wyjściu ze sklepu. Te posiadają bowiem ładunek elektrycz
ny, który po dokonaniu zakupu musi być rozładowany przez sprzedawcę.

5 K. Łabenda, Zakupy po polsku...., s. 150, 170 i 173.
6 Jest to podział ze względu na sposób rozliczania transakcji; B. Świecka, Bankowość elektro

niczna..., s. 51-54.
7 P. Ceregra, Drobną sumę zapłacisz breloczkiem, zegarkiem lub telefonem, „Rzeczpospolita”, 

dodatek „Moje Pieniądze” z 5-6.01.2011, s. F4.

http://transinfo.pl/text.php?from=tag&id=19303
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czym bank ustala z użytkownikiem określony dzień miesiąca, do którego powi
nien on uregulować rachunki8.

Technologia zbliżeniowa może być stosowana nie tylko w kartach, ale także 
np. w naklejkach, brelokach, zegarkach, telefonach9. Ponadto wszelkie urządze
nia do płatności zbliżeniowych mogą być wydawane nie tylko przez banki, ale 
również np. przez sieci punktów handlowo-usługowych, organizatorów festiwa
li czy kluby piłkarskie10 11.

Zasada działania i bezpieczeństwo użytkowania karty zbliżeniowej

Przed dokonaniem transakcji w systemie zbliżeniowym konsument jako 
użytkownik karty musi powiadomić o tym sprzedawcę. Dopiero wtedy sprze
dawca uruchamia czytnik kart zbliżeniowych, który może być wbudowany 
w terminal POS11 lub znacznie częściej -  stanowi on oddzielne urządzenie pod
łączone do terminala. Po pojawieniu się na czytniku kwoty do zapłaty użytkow
nik, nie podaj ąc karty sprzedawcy, zbliża j ą do czytnika na odległość najwyżej 
kilku centymetrów12. Nie powinno się wcześniej przykładać karty do czytnika 
i oczekiwać na pojawienie się kwoty do zapłaty, gdyż umożliwia to zrobienie 
zdjęcia karty/odczytanie jej danych przez osoby postronne. Dane te mogą po
służyć do przeprowadzenia operacji bez fizycznego użycia karty13.

Następnie czytnik wysyła sygnał do anteny połączonej z mikroprocesorem 
karty, na którym zapisane są dane karty, przesyłane z kolei do czytnika. Czytnik 
uruchamiany jest tylko na krótki czas, niezbędny do zbliżenia do niego karty 
w celu odczytania z niej danych i możliwy jest tylko jeden odczyt danych. Do
datkowym zabezpieczeniem jest fakt, że każda transakcja musi być najpierw 
zakończona lub anulowana, by można było przeprowadzić następną. Ponadto po

8 B. Świecka, Bankowość elektroniczna..., s. 115.
9 P. Ceregra, Drobną su m ę . .; P. Ceregra, W kiosku za gazetę, w sklepiku za wodę, „Rzeczpo

spolita”, dodatek „Moje Pieniądze” z 8.07.2010, s. D5; K. Łabenda, Zakupy po polsku...., s. 151; 
PayPass...

10 P. Ceregra, W kiosku., PayPass, http://www.paypass.pl/ (15.07.2011).
11 POS to skrót od ang. Point of Sale, punkt sprzedaży; B. Świecka, Bankowość elektronicz

na..., s. 119.
12 PayPass.; Płatności zbliżeniowe, http://www.visa.pl/pl/karty_dla_ciebie/platnosci_

zblizeniowe.aspx (15.07.2011).
13 Operacje bez fizycznego użycia karty to transakcje typu CNP (Card No Present -  bez obec

ności karty), tzn. MO/TO/IO (Mail Order -  Zamówienia Korespondencyjne/TO (Telephone Order 
-  Zamówienia Telefoniczne)/IO (Internet Order -  Zamówienia Internetowe); K. Łabenda, Zakupy 
po polsku .., s. 176; Polcard, http://www.polcard.com.pl/polcard/12017.xml, 3.01.2011; 
B. Świecka, Bankowość elektroniczna..., s. 53, 118. Do przeprowadzenia operacji tego typu wy
magane jest podanie następujących danych: numeru karty, daty ważności karty, imienia i nazwi
ska użytkownika, nazwy organizacji płatniczej i niekiedy (nie zawsze) trzycyfrowego kodu bez
pieczeństwa z rewersu karty.

http://www.paypass.pl/
http://www.visa.pl/pl/karty_dla_ciebie/platnosci_
http://www.polcard.com.pl/polcard/12017.xml
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dokonaniu  transakcji czytnik  kart zb liżeniow ych w raca  do trybu  czuw ania, 
w  którym  odczyt danych z karty  je s t  niem ożliw y. D latego też  nie je s t  m ożliw e 
w ielokrotne zapłacenie za  tę  sam ą transakcję. N iem ożliw e je s t  także zapłacenie 
za  kogoś innego -  ze w zg lędu  n a  w spom nianą  konieczność zb liżen ia  karty  na  
bardzo m ałą  odległość do czytnika, by  w  ogóle m ogła być odczy tana14. O dczyt 
danych  z karty  zbliżeniow ej sygnalizow any je s t  sygnałem  dźw iękow ym  i n ie 
k iedy  zapaleniem  się zielonej diody. K arta  zb liżen iow a po odczycie z niej d a 
nych  p rzez czytnik  term inala  pow inna być od razu schow ana p rzez je j u ży t
kow nika. Jeśli będzie po trzeba w pisan ia  PIN -u czy złożen ia  podp isu  (d la tran s
akcji pow yżej 50 zł), uży tkow nik  nie pow inien  ju ż  w  tym  czasie trzym ać karty  
w  ręce ani tym  bardziej k łaść je j n a  ladę punk tu  handlow o-usługow ego. T erm i
nale w yposażone w  technologię zb liżen iow ą oznaczone są  znakam i p rzedsta
w ionym i n a  rysunku 1.

Rys. 1. Oznaczenia dla technologii zbliżeniowej MasterCard PayPass (lewa strona) i Visa pay- 
Wave (prawa strona)

Źródło: Jak działa?, http://archive.studiobx.com/paypass/pl/lite/jak_dziala.html (29.07.2011); 
Płatności zbliżeniowe, http://www.visa.pl/pl/karty_dla_ciebie/platnosci_zblizeniowe.aspx
(15.07.2011).

Jeśli kw ota  transakcji nie przekroczy  50 z ł15, nie będzie w ym agane w p isa
nie kodu PIN  lub złożenie podpisu. W  przypadku jednak , je ś li będzie to  kw ota 
pow yżej 50 zł lub poniżej 50 zł, ale sum a liczby k ilku  kolejnych  transakcji 
(i/lub sum a w artości k ilku  kolejnych  transakcji) przekroczy  lim it zap isany  na  
karcie, przeprow adzenie  następnej transakcji będzie ju ż  w ym agało  w prow adze
n ia  kodu  P IN 16, co będzie sygnalizow ane odpow iednim  kom unikatem  n a  w y 
św ietlaczu term inala. W  przypadku przeprow adzan ia  transakcji k a rtą  M aste r
C ard  w ym agane będzie podanie ty lko  kodu  PIN , natom iast realizacja  p łatności 
k a rtą  V isa  będzie w ym agała  nie ty lko  podan ia  kodu PIN , ale także odczytan ia

14 P. Ceregra, Drobną sumę...; PayPass... ; Płatności zbliżeniowe...
15 W Polsce jest to 50 zł, natomiast w krajach strefy euro -  20 €, a w Wielkiej Brytanii 10 £; 

J. Pieńczykowska, Zamiast drobnych, „Polska Dziennik Bałtycki” z 13.11.2009, s. 31; Płatności 
zbliżeniowe. .

16 PayPass... Płatności zbliżeniowe...

http://archive.studiobx.com/paypass/pl/lite/jak_dziala.html
http://www.visa.pl/pl/karty_dla_ciebie/platnosci_zblizeniowe.aspx
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danych z karty w sposób tradycyjny, tak więc nie będzie to już transakcja zbli
żeniowa17. Przeprowadzenie transakcji z podaniem kodu PIN ma na celu spraw
dzenie, czy karta jest rzeczywiście w posiadaniu jej użytkownika. Po autoryza
cji takiej transakcji licznik płatności zbliżeniowych zostaje wyzerowany18.

Punkt, w którym dokonywana jest transakcja, jest akceptantem19, wyposa
żonym w terminal przez agenta rozliczeniowego20, który, w ramach umowy, 
dzierżawi ten terminal akceptantowi i serwisuje go (bez względu na to, czy jest 
to terminal działający w systemie zbliżeniowym, czy tradycyjnym). Po autory
zacji udzielonej przez bank konsumenta za pośrednictwem agenta rozliczenio
wego i organizacji płatniczej kwota transakcji jest blokowana na koncie banko
wym konsumenta, a następnie księgowana na nim po kilku dniach roboczych.

Każdy bank monitoruje transakcje wykonywane wydanymi przez siebie 
kartami. Dlatego też np. w przypadku przeprowadzenia w krótkim czasie kilku 
transakcji na kwoty zbliżone do 50 zł może zablokować kartę21 lub pracownik 
centrum rozliczeniowego banku może zadzwonić do swojego klienta na jego 
numer komórkowy i poprosić go o potwierdzenie tych transakcji.

Odpowiedzialność konsumenta z tytułu nieuprawnionego użycia każdej kar
ty, nie tylko zbliżeniowej, ograniczona jest do równowartości kwoty 150 € (po
wyżej tej kwoty za przeprowadzone transakcje odpowiedzialność ponosi bank, 
chyba że doszło do nich z winy konsumenta)22. Konsument zawsze jednak po
winien zastrzec kartę (np. w banku lub przez infolinię) w przypadku jej utraty 
(np. po jej skradzeniu czy zagubieniu). Zastrzeżenia nie można już zdjąć z kar
ty, należy zamówić nową kartę w banku (wspomniane wcześniej zablokowanie 
karty można z niej zdjąć). Konsument może także wcześniej zabezpieczyć się 
przed nieuprawnionym użyciem karty poprzez jej ubezpieczenie.

17 M. Bednarek, W Kakadu czytniki, w mBanku breloki, w Citi naklejki, http://rn.wyborcza.pl/ 
wyborcza/1,105226,8756317.html (15.07.2011).

18 P. Ceregra, Drobną sum ę.
19 Akceptant -  przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowa

niu zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych; Ustawa z 12.09.2002 o elek
tronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, poz. 1385, z późn. zm., art. 2, pkt 2). 
Przedsiębiorcą może być np. sklep, stacja benzynowa, zakład usługowy, wyposażony w terminal 
do przeprowadzania transakcji kartą płatniczą.

20 Agent rozliczeniowy -  bank lub inna osoba prawna, zawierająca z akceptantem umowę o 
przyjmowaniu zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych; Ibidem, art. 2, pkt 
1). Agentami rozliczeniowymi dla kart Master Card PayPass są: eService, Elavon, First Data 
Polska, Polskie ePłatności; PayPass..., a dla Visy PayVave: eCard, Elavon, eService, First Data 
Polska, Kredyt Bank, Bank Pekao, Polbank, Polskie ePłatności, SIX Pay; Płatności zbliżeniowe...

21 M. Bednarek, Karty zbliżeniowe są bezpieczne, http://wyborcza.biz/finanse/1,105684, 
7963152,Karty_zblizeniowe_sa_bezpieczne.html (30.07.2011).

22 Ustawa. art. 28, ust. 2.

http://rn.wyborcza.pl/
http://wyborcza.biz/finanse/1,105684
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Oferta i możliwość płatności kartami zbliżeniowych w Polsce

Karta zbliżeniowa została po raz pierwszy wydana w Polsce w roku 2007 
przez Bank Zachodni WBK. Na początku roku 2011 liczba wydanych w Polsce 
kart zbliżeniowych szacowana była na około 2 mln23.

Karty zbliżeniowe wydawane przez banki działające w Polsce przedstawio
no w tabeli 1. W pierwszej kolumnie wymieniono banki według nazw w kolej
ności alfabetycznej. W drugiej kolumnie zawarto informację o organizacji płat
niczej (MasterCard i/lub Visa), której karty zbliżeniowe dany bank wydaje, oraz 
liczbie kart tej organizacji. Następne kolumny przedstawiają liczbę kart danego 
typu -  debetowych, kredytowych, przedpłaconych lub charge MasterCard i/lub 
Visa poszczególnych banków. Na dole tabeli 1 umieszczono podsumowanie 
liczby kart zbliżeniowych wszystkich rodzajów.

Tabela 1

Karty zbliżeniowe wydawane przez banki działające w Polsce

Nazwa banku Liczba kart
w tym:

debe
towe

kredy
towe

przed-
płacone charge

Alior Bank MasterCard 2 1 1 - -
Bank BPH Visa 3 - 3 - -
Bank Pekao MasterCard 15 4 10 - 1

Visa 5 5 - -
Bank Pocztowy Visa 1 1 - - -
Bank Polskiej Spółdziel
czości

Visa 1 1 - - -

Bank Zachodni WBK MasterCard 4 2 1 1 -
Visa 2 2 - - -

BNP Paribas Fortis MasterCard 7 3 3 1 -
Citibank Handlowy MasterCard 5 2 3 - -

Visa 12 - 12 - -
Deutsche Bank PBC MasterCard 2 - 2 - -
Getin Bank MasterCard 1 1 - - -
ING Bank Śląski MasterCard 1 1 - - -

Visa 1 1 - - -
Invest-Bank MasterCard 1 1 - - -
mBank MasterCard 6 3 3 - -

Visa 1 1 - - -
Millenium MasterCard 3 1 2 - -
MultiBank MasterCard 6 2 4 - -

Visa 3 2 1 - -
Noble Bank MasterCard 1 - 1 - -
PKO BP (w tym Inteligo) MasterCard 3 2 1 - -

Visa 5 4 1 - -

23 P. Ceregra, Drobną sumę...
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Podkarpacki Bank Spół
dzielczy

Visa 1 1 - - -

Polbank MasterCard 1 - 1 - -
Raiffeisen Bank Polska MasterCard 4 4 - - -

Wszystkie banki 97 39 55 2 1
w tym MasterCard 62 26 33 2 1

Visa 35 13 22 0 0

Źródło: opracowanie na podstawie: Płatności zbliżeniowe, http://www.visa.pl/pl/karty_dla_ciebie/ 
platnosci_zblizeniowe.aspx (15.07.2011); PayPass, http://www.paypass.pl/ (15.07.2011); strony 
internetowe banków (22.07.2011).

Strony internetowe organizacji płatniczych poświęcone płatnościom zbliże
niowym przeważnie zawierają nieaktualne lub niepełne informacje odnośnie do 
nazw i liczby kart zbliżeniowych oferowanych przez poszczególne banki. Dla
tego też zestawienie poniższych informacji wymagało sprawdzenia i analizy 
oferty banków w zakresie wszystkich kart.

Karty zbliżeniowe są wydawane przez 20 banków. Szesnaście banków wy
daje karty zbliżeniowe organizacji płatniczej MasterCard (tzn. PayPass), a jede
naście Visa (tzn. payWave). Kilka banków wydaje karty zbliżeniowe obydwu 
organizacji płatniczych (Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Citibank Handlo
wy, ING Bank Śląski, mBank, MultiBank i PKO BP)24.

Najwięcej kart zbliżeniowych wydawanych jest przez Bank Pekao (20 kart), 
Citibank Handlowy (17 kart), MulitBank (9 kart), PKO BP (8 kart) oraz mBank 
i PNB Paribas Fortis (7 kart). Oprócz ostatniego banku wszystkie wymienione 
banki wydaj ą zarówno karty MasterCard, jak i Visa. Karty zbliżeniowe mogą 
być kartami partnerskimi, tzn. wydawanymi przy współpracy banku z siecią 
firmową, instytucją czy fundacją (np. karta kredytowa Visa Citibank-LOT Gold 
czy karta kredytowa MasterCard Fundacja na Ratunek Dzieciom Banku Pekao).

Większość kart zbliżeniowych to karty organizacji płatniczej MasterCard 
(62 karty), mniejszość Visa (35 kart) -  łącznie 97 kart. Przeważają karty kredy
towe (55 kart), w tym 33 stanowią karty MasterCard, a 22 Visa. Wydawanych 
jest 39 kart debetowych, w tym 26 kart MasterCard i 13 Visa. Niewielką liczbę 
stanowią karty przedpłacone (2 karty) i karta charge (1) organizacji MasterCard.

Kartami zbliżeniowymi MasterCard (PayPass) i Visa (payWave) można 
płacić w: restauracjach i kawiarniach (np. Coffee Heaven, Mc Donald’s), punk
tach związanych z kulturą (np. Empiku, księgarniach Matras, Multikinie), skle
pach i supermarketach (np. Smyk, Bomi, T-Mobile, Kakadu, perfumeriach

24 20 banków to ok. 1/5 banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich; Związek Banków 
Polskich, http://www.zbp.pl/ (27.07.2011). Kilka banków z tabeli 1 nie jest członkami Związku 
Banków Polskich. Jednak wobec ponad 100 członków nie ma to większego znaczenia.

http://www.visa.pl/pl/karty_dla_ciebie/
http://www.paypass.pl/
http://www.zbp.pl/
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Douglas, Sferis), na stacjach benzynowych Shell25. Możliwości płatności kar
tami zbliżeniowymi MasterCard są znacznie większe w ramach wymienionych 
już kategorii, a dodatkowo obejmują także: imprezy i festiwale (np. Off Fe
stival, Orange Warsaw Festival), stadiony (np. Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk), 
komunikację miejską (np. w Warszawie, we Wrocławiu)26. Dlatego też może się 
zdarzyć, że w danym punkcie można zapłacić kartą zbliżeniową MasterCard 
PayPass, a nie można kartą Visa payWave. Coraz częściej kartą zbliżeniową 
można płacić w punktach niesieciowych. Możliwość płatności tą kartą zależy 
bowiem przede wszystkim od agenta rozliczeniowego i rodzaju terminalu, jaki 
dzierżawi danemu punktowi jako akceptantowi.

Podsumowanie

Oferta kart zbliżeniowych na polskim rynku bankowym jest już dość boga
ta. Przeważnie są to karty kredytowe i debetowe, a w pojedynczych przypad
kach także karty przedpłacone i charge. Karty oferowane są przez dwadzieścia 
banków, niektóre oferują kilkanaście kart zbliżeniowych, inne tylko jedną. 
Przeważaj ą karty MasterCard z technologią PayPass.

Dodawana coraz powszechniej przez banki, jako wydawców kart, technolo
gia zbliżeniowa jest kolejną funkcjonalnością, maj ącą zwiększyć częstość 
i wielkość przeprowadzanych przez konsumentów transakcji z użyciem karty.

Liczba i rodzaj zabezpieczeń stosowanych przez wytwórców kart nie po
winny u konsumenta budzić obaw przed używaniem kart zbliżeniowych. Znika
ją  jednak przede wszystkim przeszkody natury technicznej -  coraz więcej ter
minali może przyjmować płatności zbliżeniowe. Większość konsumentów cią
gle jednak rzadko decyduje się na dokonanie płatności kartą zbliżeniową. Wy
nika to z braku zaufania do tego sposobu płatności. Pojawia się także inny pro
blem natury psychologicznej. Konsument chcący zapłacić kartą zbliżeniową 
może być potraktowany przez sprzedawcę chłodno i nieprzyjemnie, ponieważ 
nie powierza mu przecież karty.

Stosowanie kart zbliżeniowych przez konsumentów na pewno znacznie uła
twia dokonywanie niewielkich płatności. Często jednak są one tylko niewiele 
szybsze od płatności kartą w sposób tradycyjny, ponieważ i tak przeprowadzana 
jest autoryzacja. Na pewno także nie są to płatności szybsze od gotówkowych.

Zwiększenie liczby i wartości dokonywanych przez konsumentów płatności 
zbliżeniowych na pewno przynosi znaczne korzyści różnym podmiotom biorą

25 PayPass... ; Płatności zbliżeniowe....
26 PayPass...
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cym udział w realizacji płatności kartą -  agentów rozliczeniowych, organizacji 
płatniczych oraz banków -  wydawców kart, ponieważ od transakcji przeprowa
dzanych kartą pobierana jest tzw. opłata interchange. Opłata ta wkalkulowana 
jest w koszty działalności punktu handlowo-usługowego jako akceptanta. Tak 
więc ostatecznie korzystanie z kart zbliżeniowych musi przekładać się na 
wzrost cen towarów (usług), gdyż to konsument pokrywa wszystkie koszty 
działalności punktu handlowo-usługowego.

THE CONTACTLESS CARD AND THE SECURITY 
OF ITS USE BY THE CONSUMER

Summary

The article presents a brief history of the contactless card, the contactless card emplacement 
in the classification of cards, its construction and the names of the various contactless technolo
gies. Then presented the principle of operation and the safety of using the contactless card (the 
vendor participation in the transaction, the way of reading data from the card, the contactless card 
marking, the protection against unauthorized use of cards, the responsibility of the consumer and 
the bank). Presented also the offer of the contactless cards offered by several banks operating 
in Poland (with the division of types of cards) and the places where the payment with contactless 
cards is possible.


