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Po li tech ni ka Kra kow ska
Kra ków

Nowe pro duk ty ban ko we form¹ stra te gii
mar ke tin go wej ban ków
(na przyk³adzie kart p³at ni czych)

1. Pro dukt ban ku i jego ro dza je

G³êbo kie prze kszta³ce nia struk tu ry i za sa dy funk cjo no wa nia ryn ku fi nan so we -
go, w tym zw³asz cza zwiê k sze nie licz by pod mio tów dzia³aj¹cych na ryn ku oraz
roz wój kon ku ren cji miê dzy nimi, spra wiaj¹, ¿e ka ¿dy no wo cze sny bank musi
pro wa dziæ dzia³al noœæ mar ke tin gow¹.

Przez mar ke ting ro zu mie siê dzia³al noœæ przed siê biorstw maj¹c¹ na celu po -
zna nie po trzeb ryn ku, do sto so wa nie siê do nich oraz od dzia³ywa nie na po pyt
i po da¿, przy uwzglêd nie niu wy ma gañ i pre fe ren cji osta tecz nych od bior ców1.
Dzia³al noœæ mar ke tin go wa po le ga wiêc na do sto so wy wa niu siê do zmien nych wa -
run ków ryn ko wych i ak tyw nym wy wie ra niu wp³ywu na ry nek dla osi¹gniê cia za -
mie rzo nych ce lów. No wo cze sna kon cep cja mar ke tin gu zak³ada, i¿ we ry fi ka to rem
dzia³al no œci firm s¹ po trze by i wy ma ga nia osta tecz nych klien tów — mar ke ting
stra te gicz ny, a nie tyl ko re kla ma i pro mo cja — mar ke ting ope ra cyj ny. Tak ro zu -
mia ny mar ke ting do ty czy rów nie¿ ban ku2 .

Dzia³al noœæ mar ke tin go wa ban ku po le ga na pro wa dze niu ba dañ mar ke tin go -
wych, na pod sta wie któ rych opra co wy wa na jest stra te gia mar ke tin go wa. Stra te gia 
mar ke tin go wa jest ro zu mia na jako zbiór de cy zji, spo so bów i œrod ków re ali za cji
ce lów fir my — ban ku i przyj mu je za zwy czaj po staæ marketingu -mix3. Sk³ada siê
on z piê ciu ele men tów (tzw. 5 P), tzn.: pro duk tu, ceny, sys te mu dys try bu cji, sys -
te mu po pie ra nia sprze da ¿y i lu dzi. Ce lem ni niej szej pra cy jest przed sta wie nie
pro duk tu ban ko we go jako ele men tu stra te gii mar ke tin go wej ban ku.
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Ban ki nie tyl ko przy sto so wuj¹ siê do ist niej¹cych wa run ków oraz za po trze bo -
wa nia na ryn ku, ale ta k¿e sta raj¹ siê je kszta³to waæ. Wpro wa dzaj¹c w ¿y cie nowy 
pro dukt, np. kar tê p³at nicz¹, bank uka zu je nowe mo ¿li wo œci, nie ja ko two rzy
nowe po trze by, a nie tyl ko za spo ka ja ist niej¹ce.

Spe cy fi ka mar ke tin gu ban ko we go wy ni ka z:
— szcze gól ne go cha rak te ru po trzeb klien tów za spo ka ja nych przez bank,
— ró¿ no rod no œci klien tów (in dy wi du al nych i zor ga ni zo wa nych),
— od mien ne go cha rak te ru ryn ku (pie niê ¿ny i ka pi ta³owy),
— spe cy ficz nej na tu ry pro duk tów ban ko wych.
Pro duk ty ban ko we ró¿ ni¹ siê od pro duk tów, któ re sta no wi¹ przed miot ob ro tu

in nych przed siê biorstw. Pro duk tem ban ko wym na zy wa my jed no li ty, wy ra Ÿnie
wy od rêb nio ny pod wzglê dem for mal nym i ce no wym, sk³ad nik ofer ty ban ko wej4.
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Pro duk tem nie bê dzie wiêc np. kre dyt go spo dar czy — kre dy ty go spo dar cze maj¹
bo wiem ró¿ ny cha rak ter i ró¿ ne s¹ te¿ za sa dy na li cza nia kosz tów po szcze gól nych 
ty pów kre dy tów. Pro duk tem bê dzie na to miast np. kre dyt in we sty cyj ny. Pro duk -
tem s¹ te¿ lo ka ty a vi sta, de po zy ty trzy mie siêcz ne itd. Du¿y bank zwy kle ofe ru je 
kil ka set pro duk tów ban ko wych, z cze go kil ka na œcie ma zna cze nie do mi nuj¹ce
i za pew nia po nad 90% do cho dów ban ku.

Pro dukt ban ko wy jest zbio rem pew nych w³aœciwo œci umo ¿li wiaj¹cych po zy -
ska nie ko rzy œci roz wi¹zuj¹cych pro ble my klien tów. W³aœciwo œci sk³adaj¹ce siê
na pro dukt spe³niaj¹ funk cje pod sta wo we i do dat ko we. Funk cje pod sta wo we od -
zwier cie dlaj¹ za le ¿no œci miê dzy pro duk tem i ce lem, któ re mu s³u¿y dany pro dukt
i uza sad nia jego ist nie nie. Mo ¿na do nich za li czyæ np. wy daj noœæ, ja koœæ i funk -
cjo nal noœæ. Na to miast funk cje do dat ko we wska zuj¹ na re la cje miê dzy da nym pro -
duk tem i jego u¿yt kow ni kiem. S¹ to miê dzy in ny mi: es te ty ka pro duk tu, ³atwoœæ
ko rzy sta nia z pro duk tu.

Spe cy ficz ny cha rak ter pro duk tów ban ko wych wy ni ka rów nie¿ z ich cech okre -
œla nych mia nem 4 N, tzn.: nie ma te rial noœæ, nie roz dziel noœæ, nie jed no rod noœæ oraz 
nie trwa³oœæ. Ce chy te po wo duj¹ okre œlo ne im pli ka cje dla stra te gii mar ke tin go -
wych.

Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki mo ¿na po dzie liæ na trzy g³ówne gru py5:
— ró¿ ne for my i ro dza je kre dy tów,
— ró¿ ne for my lo ko wa nia œrod ków fi nan so wych,
— obs³uga bie¿¹cej dzia³al no œci pod mio tów go spo dar czych i osób fi zycz nych 

oraz inne us³ugi ofe ro wa ne klien tom.
Na le ¿y za zna czyæ, ¿e sys te ma tycz nie ro œnie zna cze nie ostat niej gru py pro duk -

tów ban ku. Za li czyæ do nich mo ¿na np. opra co wy wa nie i opi nio wa nie biz ne spla -
nu, ope ra cje roz li cze nio we w po sta ci po le ce nia prze le wu, a przede wszyst kim
roz li cze nia za po moc¹ kart p³at ni czych.

W wa run kach kon ku ren cji suk ces da nej us³ugi fi nan so wej — pro duk tu ban ko -
we go za le ¿y z jed nej stro ny od zdol no œci do za spo ka ja nia po trzeb na byw ców,
a z dru giej od ja ko œci tych sa mych pro duk tów ofe ro wa nych przez kon ku ren tów,
tzn. od tego, czy dany pro dukt za spo ka ja po trze by le piej czy go rzej ni¿ pro dukt
kon ku ren cji. Jest to efek tem du ¿e go po do bie ñstwa ofert wiê k szo œci ban ków.
Ofer ty te s¹ po dob ne pod wzglê dem za kre su i ro dza ju ofe ro wa nych us³ug.
Ogromn¹ rolê od gry waj¹ tutaj nowe pro duk ty, któ re umo ¿li wiaj¹ uatrak cyj nie nie
ofer ty oraz wcho dze nie na nowe ryn ki.

Ofe ro wa nie co raz szer sze go wa chla rza pro duk tów ban ko wych wy da je siê jed -
nym ze spo so bów utrzy ma nia siê ban ków pol skich na ryn ku kra jo wym.
Wchodz¹ce na ry nek pol ski ban ki za gra nicz ne6 bêd¹ ofe ro wa³y sze rok¹ gamê
us³ug fi nan so wych, co mo¿e spo wo do waæ wy pie ra nie na szych ban ków z ryn ku.
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Ban ki pol skie, po dob nie jak za chod nie, po win ny ogra ni czyæ dzia³ania zmie -
rzaj¹ce do zdo by wa nia no wej klien te li w dro dze roz bu do wy wa nia sie ci no wych
od dzia³ów. Ich ce lem po win no byæ ra czej zwiê k sza nie asor ty men tu œwiad czo nych 
us³ug i tym sa mym zdo by wa nie no wych klien tów. Tyl ko w ten spo sób bêd¹
mia³y one mo ¿li woœæ umoc nie nia swo jej po zy cji na ryn ku kra jo wym i bêd¹
mog³y spro staæ kon ku ren cji ban ków za gra nicz nych.

Ban ki za gra nicz ne, kon ku ruj¹c z ban ka mi pol ski mi, bêd¹ miê dzy in ny mi za -
bie gaæ o po zy ska nie de po zy tów lud no œci, pod mio tów go spo dar czych i in nych
jed no stek, co sta no wi o po ten cja le eko no micz nym ban ku. Kon ku ren cja wy ra ¿aæ
siê tu bê dzie miê dzy in ny mi spraw no œci¹ obs³ugi roz li czeñ bez go tów ko wych.
Uno wo cze œnie nie i uspraw nie nie roz li czeñ bez go tów ko wych na szych ban ków po -
win no byæ wa ¿nym ele men tem ich wal ki o klien ta. Jed nym z wie lu spo so bów
roz li czeñ bez go tów ko wych s¹ kar ty p³at ni cze.

2. Kar ty p³at ni cze i ich ro dza je

Na ryn ku funk cjo nu je za rów no wie le ro dza jów, jak i wie le sys te mów roz li czeñ 
kart p³at ni czych7. Kar ty ban ko we s¹ kar ta mi wy da wa ny mi w sys te mie trój - lub
czte ro stron nym.

K a r  t y  t r ó j  s t r o n  n e  wy ma gaj¹ po ro zu mie nia trzech ka te go rii pod mio tów: 
emi ten ta, przed siê biorstw go to wych przyj mo waæ zap³atê kart¹ i po sia da cza kar ty.
Po sia dacz kar ty trój stron nej jest upo wa ¿nio ny do bez go tów ko we go za ku pu dóbr
i us³ug. Po nie wa¿ wie loœæ pod mio tów wy stê puj¹cych w roz li cze niu kart¹ tego ro -
dza ju wy mu sza stwo rze nie spe cjal ne go sys te mu, wy da nie kar ty jest za zwy czaj
odp³atne. Czê œci¹ kosz tów utrzy ma nia tego sys te mu s¹ rów nie¿ obar czo ne przed -
siê bior stwa, któ re p³ac¹ emi ten to wi kar ty pro wi zjê.

S y s  t e m  c z t e  r o  s t r o n  n y  kar ty p³at ni czej jest obec nie naj bar dziej po pu -
lar ny. Oprócz po sia da cza kar ty, jej emi ten ta oraz przed siê bior stwa ak cep tuj¹cego
zap³atê kart¹ w roz li cze niu wy stê pu je rów nie¿ w³aœci ciel sys te mu, w któ rym emi -
to wa na jest dana kar ta. W³aœci ciel sys te mu wy ko nu je za da nia dwo ja kie go ro dza -
ju. Po pierw sze, dziê ki za wie ra niu umów o udo stêp nie nie zna ku sys te mu po pu la -
ry zu je sam sys tem, roz sze rzaj¹c kr¹g po ten cjal nych po sia da czy. Po dru gie, œwiad -
czy us³ugi na rzecz emi ten tów po przez utwo rze nie spe cjal nej agen dy — cen trum
roz li cze nio we go. Cen trum to do ko nu je fak tycz ne go roz li cze nia wszyst kich trans -
ak cji do ko na nych przy u¿y ciu kart da ne go sys te mu na okre œlo nym te re nie. Na
emi ten cie ci¹¿¹ na to miast obo wi¹zki wy ni kaj¹ce z obs³ugi po sia da cza kar ty.

Z punk tu wi dze nia li mi tu p³at no œci do ko ny wa nej za po moc¹ kar ty, wy od rêb nia 
siê czte ry pod sta wo we ro dza je kart p³at ni czych:

— de be to we,
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— kre dy to we,
— char ge,
— „elek tro nicz ne port mo net ki”.
K a r  t a  d e  b e  t o  w a  jest to kar ta p³at ni cza, za po moc¹ któ rej do ko nu je siê

p³at no œci do wy so ko œci sal da na ra chun ku. Mo¿e byæ u¿y wa na do zap³aty za to -
wa ry i us³ugi w punk cie sprze da ¿y (ang. po int of sale POS), a ta k¿e do po dej mo -
wa nia go tów ki z ban ko ma tu. Ka ¿da trans ak cja pod le ga au to ry za cji, dziê ki cze mu
kar ta ta ma cha rak ter „elek tro nicz ne go cze ku po twier dzo ne go”. Nie kie dy, w za le -
¿no œci od wa run ków umo wy, po sia dacz mo¿e nie znacz nie prze kro czyæ sal do
i sko rzy staæ, z ogra ni czo ne go do nie wiel kiej kwo ty, kre dy tu. Kar ty de be to we czê -
sto pe³ni¹ rów nie¿ funk cje kar ty gwa ran cyj nej cze ku. Wy da nie kar ty ³¹czy siê
zwy kle z nie wielk¹ roczn¹ pro wi zj¹ na rzecz emi ten ta za prze pro wa dze nie roz li -
czeñ w imie niu po sia da cza.

K a r  t a  k r e  d y  t o  w a  jest kart¹ p³at nicz¹, za po moc¹ któ rej mo ¿na do ko naæ
p³at no œci do wy so ko œci li mi tu kre dy to we go okre œla ne go przez emi ten ta (bank).
P³at noœæ ure gu lo wa na kart¹ kre dy tow¹ mo¿e za tem prze kro czyæ sal do ra chun ku
bie¿¹cego. Kre dyt przy zna ny po sia da czo wi kar ty kre dy to wej jest prze wa ¿nie wy -
¿ej opro cen to wa ny ni¿ zwyk³y kre dyt. Wi¹¿e siê to z kosz ta mi obs³ugi, któ re s¹
wy ¿ sze ni¿ w przy pad ku zwyk³ego kre dy tu.

K a r  t a  c h a r  g e  (obci¹¿e nio wa) — pod sta wow¹ cech¹ tej kar ty, któ ra od ró¿ -
nia j¹ od kart kre dy to wych, jest brak for mal ne go kre dy to wa nia, co prze ja wia siê
w pe³nym re gu lo wa niu obci¹¿eñ ra chun ku na ko niec mie si¹ca. Ozna cza to, ¿e
po sia dacz kar ty uzy sku je je dy nie kre dyt krót ko okre so wy (do mie si¹ca), któ ry po
tym okre sie musi byæ ca³ko wi cie sp³aco ny. Zwy kle w przy pad ku kart char ge na li -
cza siê pro wi zjê od ka ¿ dej do ko na nej ope ra cji p³at ni czej, dziê ki temu ban ki nie
„kre dy tuj¹” klien tów za dar mo.

K a r  t y  w s t ê p  n i e  o p ³ a c o  n e  (tzw. „elek tro nicz ne port mo net ki”) funk cjo -
nuj¹ w po dob ny spo sób jak kar ty te le fo nicz ne. Klient ku pu je w ban ku kar tê
o okre œlo nej war to œci i za jej po moc¹ do ko nu je trans ak cji w punk tach han dlo -
wych wy po sa ¿onych w elek tro nicz ne ter mi na le i ban ko ma ty. Pod czas do ko ny wa -
nia za ku pów kwo ta trans ak cji zo sta je od jê ta z kar ty po sia da cza i do da na do pa -
miê ci ter mi na lu skle po we go lub ban ko ma tu. Oczy wiœ cie kar ty te mo ¿na po now -
nie za³ad o waæ — tak jak praw dzi we port mo net ki. Bank nie kre dy tu je po sia da cza
kar ty, lecz umo ¿li wia mu dys po no wa nie pie ni¹dzem bez go tów ko wym.

Kar ty maj¹ wie le za let:
— dla klien tów:
a) bez pie cze ñstwo zwi¹zane z do ko ny wa niem za ku pów w for mie bez go tów ko -

wej,
b) ³atwy do stêp do kre dy tu „kon sump cyj ne go”,
— dla ak cep tan tów:
a) bez pie cze ñstwo ob ro tu bez go tów ko we go,
b) do dat ko wy ak cent mar ke tin go wy,
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— dla ban ków:
a) au to ma ty za cja ob ro tu bez go tów ko we go (mo ¿li woœæ na tych mia sto we go roz -

li cze nia trans ak cji),
b) mo ¿li woœæ na tych mia sto we go za strze ga nia kart skra dzio nych lub zgu bio -

nych,
c) mo ¿li woœæ uzy ska nia do dat ko wych in for ma cji o klien tach ban ku bez po trze -

by pro wa dze nia kosz tow nych ba dañ mar ke tin go wych,
d) uzy ska nie do cho dów nie tyl ko od u¿yt kow ni ków kart (klien tów ban ku), ale 

rów nie¿ od ich ak cep tan tów.

3. Sys tem kart p³at ni czych

Sys tem kart p³at ni czych sta no wi je den z miê dzy na ro do wych pod sys te mów roz -
li czeñ fi nan so wych. Do naj wa ¿niej szych ele men tów sys te mu kart p³at ni czych za -
li cza siê: or ga ni za cje emi tuj¹ce kar ty, in sty tu cje pro wadz¹ce obs³ugê fi nan sow¹
(ban ki), pod mio ty ak cep tuj¹ce p³at no œci oraz pod mio ty ak tyw ne, czy li u¿yt kow -
ni ków do ko nuj¹cych p³at no œci.

Ze wzglê du na za sa dy wy sta wia nia kart, a ta k¿e ró¿ ne me to dy roz li czeñ,
wszyst kie or ga ni za cje sys te mów kart mo ¿na po dzie liæ na dwie pod gru py: sys te -
my klu bo we (scen tra li zo wa ne) oraz sys te my ban ko we (zde cen tra li zo wa ne)8. Sys -
te my klu bo we wy daj¹ kar ty oso bom, któ re s¹ uprzed nio spraw dzo ne pod wzglê -
dem zdol no œci kre dy to wej. Po sia da cze kart klu bo wych staj¹ siê cz³on ka mi sto wa -
rzy szeñ o bar dzo eli tar nym cha rak te rze. W sys te mie ban ko wym kar ty s¹ wy da -
wa ne w bar dziej zli be ra li zo wa ny spo sób. Do naj wa ¿niej szych i naj po pu lar niej -
szych sys te mów kart p³at ni czych na le¿¹: VISA, Eu ro Card/Ma ster Card, Ame ri can
Express, Di ners Club i JCB.

3.1. VISA

VISA In ter na tio nal Se rvi ce As so cia tion (Miê dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie
Us³ug VISA) jest naj wiê ksz¹ na œwie cie or ga ni za cj¹ wy daj¹c¹ kar ty w sys te mie
ban ko wym. Roz wi nê³a siê z Ban k Ame ri card, sys te mu stwo rzo ne go w 1958 roku 
przez Bank of Ame ri ca. Jest sto wa rzy sze niem 20 tys. ban ków i ope ra to rem naj -
wiê k szej na œwie cie sie ci ban ko ma tów. Kar ty VISA wy da wa ne s¹ w trzech pod -
sta wo wych ty pach:

a) clas sic — naj bar dziej po pu lar ny typ, funk cjo nuj¹cy za rów no jako kar ta de -
be to wa, jak i kre dy to wa,

b) pre mier — po sia daj¹ca cha rak ter kar ty z³otej,
c) elek tron — g³adka kar ta u¿y wa na tyl ko w elek tro nicz nych czyt ni kach pa -

sków ma gne tycz nych.

Spis treœci/Table of Contents

102 Bar ba ra Karcz, Ma³go rza ta Marzec

8 A. M y c z  k o w s k i,  T. D ¹ b r o w s k i,  Kar ty p³at ni cze, Re spu bli ka, War sza wa 1997, s. 27.



3.2. Ma ster Card/Ac cess/Eu ro Card

W 1966 roku gru pa ka li for nij skich ban ków powo³a³a or ga ni za cjê In ter bank
As so cia tion (Miê dzy ban ko we Sto wa rzy sze nie Kart), któ ra wpro wa dzi³a kar tê Ma -
ster Char ge. Or ga ni za cja ta prze kszta³ci³a siê w 1979 roku w Ma ster Card i za -
war³a stra te gicz ne part ner stwo z ist niej¹c¹ wów czas or ga ni za cj¹ Eu ro Card — eu -
ro pejsk¹ or ga ni za cj¹ p³at nicz¹, któ ra po wsta³a w 1965 roku z ini cja ty wy ban ków
szwedz kich oraz sie ci ho te li i osób pry wat nych.

Ac cess jest mark¹ dla kart sys te mu Ma ster Card wy da wa nych w Wiel kiej Bry -
ta nii. Sys tem Ac cess zo sta³ wdro¿ony w 1972 roku przez: Lloyd’s Bank, Mi dland 
Bank, Na tio nal West min ster Bank oraz Roy al Bank of Sco tland. Ban ki te utwo -
rzy³y na stêp nie Join Cre dit Card Com pa ny Ltd. (Po³¹czo ne Przed siê bior stwo Kart 
Kre dy to wych) i w 1975 roku JCCC przy³¹czy³a siê do Ma ster Card.

Ma ster Card/Ac cess/Eu ro Card jest za tem kor po ra cj¹ trzech ró¿ nych firm, któ re
dzia³aj¹ w jed nym sys te mie, lecz na ró¿ nych te ry to riach. Jest to zde cen tra li zo wa -
ny ban ko wy sys tem sku piaj¹cy oko³o oœmiu ty siê cy ban ków — cz³on ków.

3.3. Eu ro pay

Eu ro pay In ter na tio nal jest miê dzy na ro dow¹ or ga ni za cj¹ ban kow¹, któ ra po -
wsta³a w 1992 roku w wy ni ku fu zji Eu ro Card i Eu ro cheque. Udzia³owca mi Eu ro -
pay s¹ in sty tu cje fi nan so we 22 kra jów eu ro pej skich. Jej stra te gicz nym part ne rem, 
powi¹za nym ka pi ta³owo, jest Ma ster Card. Ka ¿dy bank wstê puj¹cy do or ga ni za cji
Eu ro pay au to ma tycz nie sta je siê cz³on kiem Ma ster Card. Po przez przyst¹pie nie do 
Eu ro pay bank cz³on kow ski uzy sku je pra wa do emi sji pro duk tów fi nan so wych ob -

Spis treœci/Table of Contents

No we pro duk ty ban ko we form¹ stra te gii mar ke tin go wej ban ków... 103

 

 

 

 

 
  

W y  k r e s  2

Eu ro pej ski ry nek kart

• r ó d ³ o: „Ga ze ta Ban ko wa” 1998, nr 12 — Eu ro pe an Fi nan cial Mar ke ting As so cia tion.



jê tych li cen cj¹ tej or ga ni za cji. Eu ro pay i Ma ster Card gwa ran tuj¹ miê dzy na ro do wy 
za siêg w pos³ugi wa niu siê nimi, umo ¿li wiaj¹ na tych mia sto we spraw dze nie wia ry -
god no œci kart oraz co dzien ne roz li cza nie trans ak cji w kil ku dzie siê ciu wa lu tach
dla po nad 35 tys. ban ków na œwie cie. Do Eu ro pay i Ma ster Card na le¿¹ sys te my
Cir rus (sieæ ban ko ma tów dla kart ban ko ma to wych o za siê gu œwia to wym) oraz
Ma estro (sieæ ter mi na li POS dla kart de be to wych o za siê gu œwia to wym). Eu ro pay 
pod wzglê dem licz by wy da nych kart zaj mu je pierw sze miej sce w Eu ro pie.

3.4. Ame ri can Express

W od ró¿ nie niu od wy ¿ej wy mie nio nych sys te mów Ame ri can Express (AmEx)
jest or ga ni za cj¹ typu klu bo we go, tworz¹c¹ scen tra li zo wa ny sys tem. Ame ri can
Express po wsta³ w 1950 roku jako biu ro po dró¿y. Pierw sza kar ta zo sta³a wy da na
w 1958 roku. Pierw sza z³ota kar ta po ja wi³a siê w 1966 roku, pla ty no wa w 1984
roku. AmEx wy da je trzy pod sta wo we ro dza je kart:

a) zie lo ne — pod sta wo we, przy zna wa ne oso bom wstê puj¹cym do klu bu,
b) z³ote — prze zna czo ne dla osób z kil ku let nim sta ¿em cz³on kow skim w or ga -

ni za cji, po sia daj¹cym znacz nie wy ¿ sze do cho dy,
c) pla ty no we — ich zna cze nie jest je dy nie psy cho lo gicz ne, kar tê tak¹ otrzy -

mu je siê na oso bi ste za pro sze nie pre zy den ta AmEx.
Poza wy ¿ej wy mie nio ny mi ro dza ja mi kart, AmEx wy da je kar ty Opti ma

(w trzech wer sjach), któ re ró¿ ni¹ siê od zwyk³ych tym, ¿e po sia dacz mo¿e re gu -
lo waæ na le ¿no œci w ra tach, oraz kar ty Cor po ra te (tyl ko zie lo ne), prze zna czo ne do 
s³u¿bo we go u¿yt ku przez pra cow ni ków fir my.

3.5. Di ners Club

Or ga ni za cja ta po wsta³a w 1950 roku w Sta nach Zjed no czo nych, dzia³a cen -
tral nie, ma osob ne od dzia³y w ró¿ nych kra jach. Od 1990 roku jest w³asno œci¹ Ci -
ti ban ku. Sku pia swo ich cz³on ków na za sa dzie klu bo wej. Emi to wa niem kart zaj -
mu je siê 50 sa mo dziel nych or ga ni za cji — cz³on ków. Di ners Club wy da je kar ty
lo kal ne i miê dzy na ro do we. Pierw sze z nich s¹ wa ¿ne na te ry to rium kra ju, w któ -
rym zo sta³y wy sta wio ne, dru gie na ca³ym œwie cie. Wszyst kie kar ty s¹ ko lo ru
srebrne go.

3.6. JCB

JCB to ja po ñska or ga ni za cja Ja pa ne se Cre dit Bu re au, któ ra po wsta³a w 1961
roku w Ja po nii. Jej cz³on ka mi s¹ ban ki ja po ñskie. Choæ klien ta mi JCB s¹ w 99% 
Ja po ñczy cy, kar ty s¹ ak cep to wa ne w 112 kra jach œwia ta. JCB wy da je wie le ty -
pów kart, jed nak klu czow¹ rolê od gry waj¹ kar ty bia³e — pod sta wo we oraz z³ote. 
Wszyst kie kar ty JCB s¹ kar ta mi miê dzy na ro do wy mi, w Pol sce nie s¹ jed nak do -
stêp ne.
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4. Kar ty p³at ni cze w Pol sce

Pocz¹tki kart p³at ni czych w Pol sce zwi¹zane s¹ z dzia³al no œci¹ przed siê bior -
stwa ORBIS, któ re pocz¹wszy od ko ñca lat sie dem dzie si¹tych pod pi sy wa³o
z wiê k szo œci¹ wiel kich sys te mów kart umo wy o ich ak cep ta cjê. W grud niu 1990
roku Bank Ini cja tyw Go spo dar czych SA wraz z przed siê bior stwem ORBIS stwo -
rzy³y pierw sze pol skie cen trum roz li cze nio we — Pol Card. Pol Card roz pocz¹³
dzia³al noœæ 1 stycz nia 1991 roku jako cen trum autoryzacyjno -rozliczeniowe na -
stê puj¹cych or ga ni za cji: VISA, Ma ster Card, Ac cess, Ame ri can Express, Di ners
Club oraz JCB.

W maju 1991 roku BIG SA (jako pierw szy bank) przy wspó³pra cy Pol Car du
wy emi to wa³ miê dzy na ro dow¹ kar tê p³at nicz¹ BIG VISA BUSINESS. Na to miast
w lip cu 1993 roku Pol Card przy wspó³pra cy BIG SA wyda³ pierwsz¹ kar tê p³at -
nicz¹ Pol Car du.

Pierw sza pol ska kar ta kre dy to wa zo sta³a wy da na w 1993 roku przez spó³kê
ExpressM SA we wspó³pra cy z Ban kiem Depozytowo -Powierniczym Glob SA.
Bank ten wzi¹³ na sie bie fi nan sow¹ obs³ugê roz li czeñ. Z dniem 1 mar ca 1996
roku Glob Bank SA ze rwa³ wspó³pra cê ze spó³k¹ ExpressM. Tym sa mym do ko -
ny wa nie roz li czeñ za po moc¹ pierw szej pol skiej kar ty kre dy to wej sta³o siê prak -
tycz nie nie mo ¿li we.

Oprócz kar ty ExpressM rdzen nie pol skim pro duk tem s¹ wy da wa ne przez kil -
ka na œcie pol skich ban ków9 kar ty Pol Card prze zna czo ne dla klien tów in dy wi du al -
nych oraz in sty tu cjo nal nych (Pol Card Bu si ness). S¹ to kar ty de be to we, mo ¿na
ich u¿y waæ je dy nie na te ry to rium Pol ski.

Na te re nie Pol ski dzia³aj¹ or ga ni za cje p³at ni cze o za siê gu miê dzy na ro do wym,
ta kie jak: VISA, Eu ro pay, Ame ri can Express i Di ners Club. Ta be la 1 przed sta wia 
po rów na nie trzech naj wa ¿niej szych sys te mów kart p³at ni czych dzia³aj¹cych
w Pol sce w okre sie od 1.01.1996 do 30.06.1998 roku.

Zde cy do wa nie naj wiê cej wy da nych kart w Pol sce na le ¿y do sys te mu VISA.
S¹ one prze zna czo ne za rów no dla po sia da czy pry wat nych, jak te¿ zin sty tu cjo na li -
zo wa nych. Z za sa dy s¹ to kar ty VISA Clas sic. Czê sto obok funk cji p³at ni czej
i ban ko ma to wej obej muj¹ one sys tem VISA Pho ne, któ ry umo ¿li wia prze pro wa -
dze nie roz mów te le fo nicz nych op³aca nych z kar ty. W ra mach kar ty Bu si ness ofe -
ro wa na jest rów nie¿ po moc me dycz na i praw na, ubez pie cze nie oraz pre fe ren cje
przy re zer wa cji miejsc ho te lo wych.

Kon ku ren tem VISA jest Eu ro pay In ter na tio nal, któ re go hi sto ria zwi¹zków
z pol ski mi ban ka mi siê ga pocz¹tku lat 70. W 1993 roku Na ro do wy Bank Pol ski
pod pi sa³ umo wê z Eu ro cheque In ter na tio nal, na mocy któ rej ban ki pol skie za -
czê³y sku po waæ eu ro cze ki. W wy ni ku po³¹cze nia w 1992 roku Eu ro cheque In ter -
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na tio nal i Eu ro card In ter na tio nal, Pol ska sta³a siê cz³on kiem miê dzy na ro do wej or -
ga ni za cji p³at ni czej Eu ro pay In ter na tio nal. Or ga ni za cja ta dziê ki powi¹za niom fi -
nan so wym z Ma ster Card sta³a siê rów nie¿ jej przed sta wi cie lem na ryn ku pol -
skim.

Na pol skim ryn ku obec nie swo je kar ty wy da je 29 ban ków, s¹ to kar ty
dzia³aj¹ce w na stê puj¹cych sys te mach10:

— VISA, wy da wa na w trzech ro dza jach: de be to we, obci¹¿e nio we i kre dy to -
we. Ich po sia da cza mi mog¹ byæ oso by fi zycz ne i praw ne. Od 1997 roku wy da -
wa na jest kar ta VISA Elek tron, umo ¿li wiaj¹ca po bie ra nie go tów ki w ban ko ma -
tach oraz do ko ny wa nie p³at no œci w ter mi na lach elek tro nicz nych.

— Eu ro Card/Ma ster Card, wy da wa ne jako kar ty obci¹¿e nio we i kre dy to we dla 
osób fi zycz nych; te pierw sze ta k¿e dla klien tów in sty tu cjo nal nych. W li sto pa dzie
bie¿¹cego roku roz po czê to pro gram pi lo ta ¿owy kar ty z mi kro pro ce so rem CLIP
— jako pierw sza wyda³a je gru pa Pe kao SA.

— Ame ri can Express, wy da wa ne tyl ko przez tê or ga ni za cjê, a ban ki pol skie
je dy nie po œred nicz¹, pro wadz¹c ra chu nek kar to wy. Kar ty wy stê puj¹ tyl ko jako
kar ty obci¹¿e nio we dla osób fi zycz nych i klien tów in sty tu cjo nal nych.

— Di ners Club, wy da wa ne w Pol sce tyl ko przez przed sta wi ciel stwo au striac -
kie go ban ku Cre di tan stalt. Wy stê puj¹ jako kar ty obci¹¿e nio we do stêp ne
wy³¹cznie dla osób fi zycz nych.

— Pol Card wy da je kar ty de be to we i obci¹¿e nio we za po œred nic twem pol -
skich ban ków, za rów no oso bom fi zycz nym jak i klien tom in sty tu cjo nal nym.

Tabela 2 za wie ra ze sta wie nie kart wy da wa nych dla klien tów in dy wi du al nych
przez nie któ re pol skie ban ki.
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T a  b e  l a  1

Po rów na nie sys te mów kart p³at ni czych (1.01.1996—30.06.1998)

Liczba wydanych kart
(w tys.)

Liczba punktów
akceptuj¹cych karty (w tys.)

Liczba transakcji
bezgotówkowych (w tys.)

PolCard VISA EC/MC PolCard VISA EC/MC PolCard VISA EC/MC

1996 109 151 280 22 28  6  94 1600 b.d.

1997 200 360 680 30 39 46 350 3100 1515

VI 1998 140 613 857 35 48 48 314 4600* 1658

* Dane za okres od 1.07.1997 do 30.06.1998.
• r ó d ³ o: Kar ty p³at ni cze, „Rzecz po spo li ta” 1.12.1998.
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T a  b e  l a  2

Kar ty dla in dy wi du al nych klien tów* (stan na ko niec wrze œnia 1998 roku)

Bank Rodzaj karty
Liczba kart

(w tys. sztuk)

PKO BP PKO Ekspres bankomatowa 613
VISA Classic 73
EuroCard/MasterCard 2

Pekao SA
Grupa Pekao SA

Maestro 560
Eurokarta EC/MC 193
Partner EC/MC 35
EC/MC Gold 2
VISA Classic 123
VISA Concerto 41

Pomorski Bank Kredytowy
Grupa Pekao SA

Maestro 47
PolCard 20
PolCard-Bis 5
VISA Classic 9

Bank Depozytowo-Kredytowy
Grupa Pekao SA

PolCard 92
VISA Classic 4
Student 2
Maestro 0,4

Powszechny Bank Gospodarczy
Grupa Pekao SA

VISA Domestic 28
VISA Classic 8
Maestro 0,2
Partner 0,2

Powszechny Bank Kredytowy PBK Start bankomatowa 117
PBK Styl (Hermes) 13
PBK Univers 14

Bank Œl¹ski VISA Electron 257
karta bankomatowa 195
VISA Classic 19

Bank Przemys³owo-Handlowy BPH Sezam bankomatowa 178
VISA Classic 32
PolCard 9
EuroCard/MasterCard 4

Kredyt Bank PBI VISA Electron 30
VISA Electron Junior 4
VISA Classic 7

Wielkopolski Bank Kredytowy WBK bankomatowa 118
EURO < 26 10
VISA Electron 105
VISA Classic 13

BIG Bank Gdañski karta bankomatowa 226
VISA Classic 7
VISA Gold 0,3
PolCard 3

Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej PolCard 14
VISA Classic 2

Bank Zachodni VISA Electron 52
VISA Classic 9

* Wy bra no tyl ko 13 ban ków ze wzglê du na ich do mi nuj¹c¹ rolê.
• r ó d ³ o : Kar ty p³at ni cze, „Rzecz po spo li ta” 19.10.1998.



5. Za ko ñcze nie

W Pol sce ob rót bez go tów ko wy za po moc¹ kart p³at ni czych zo sta³ wpro wa dzo -
ny do prak ty ki ban ko wej od 1993 roku i od tego cza su sys te ma tycz nie wzra sta.
Dal szy roz wój, a ta k¿e przysz³oœæ pol skie go ryn ku kart p³at ni czych uza le ¿nio ne
s¹ od umie jêt ne go wspó³dzia³ania pol skich ban ków w two rze niu jed no li te go kra -
jo we go sys te mu kart ban ko wych, od po wied nio do sto so wa ne go do wy mo gów
miê dzy na ro do wych. Prio ry te to wym za da niem jest stwo rze nie kar ty kra jo wej (np.
o cha rak te rze de be to wym), o sze ro kim za kre sie do stêp no œci i ak cep to wal no œci,
przy rów no cze snym za cho wa niu stan dar dów miê dzy na ro do wych. Pro gram roz wo -
ju pol skiej miê dzy ban ko wej kar ty p³at ni czej po wi nien za pew niæ kom pa ty bil noœæ
pol skie go sys te mu kart z sys te ma mi miê dzy na ro do wy mi.

Czyn ni kiem ogra ni czaj¹cym roz wój pol skie go sys te mu kart p³at ni czych s¹
przede wszyst kim ba rie ry praw ne i techniczno- organizacyjne.

Pol skie pra wo nie do sta tecz nie i nie wy czer puj¹co re gu lu je pro ble ma ty kê kart
p³at ni czych. W no wym Pra wie Ban ko wym, któ re wesz³o w ¿y cie 1.01.1998 roku,
wœ ród czyn no œci ban ko wych (art. 5) wy mie nia siê wy da wa nie kart p³at ni czych oraz
wy ko ny wa nie ope ra cji przy ich u¿y ciu. Do dat ko wym ure gu lo wa niem jest art. 7 do -
pusz czaj¹cy za pis elek tro nicz ny jako for mê oœwiad cze nia woli sk³adan¹ dla do ko na -
nia czyn no œci ban ko wych oraz zwi¹za nych z nim do ku men tów. Prze pi sy po win ny
jed nak de fi nio waæ nie tyl ko wszyst kie po jê cia (od naj prost szych, jak kar ta i jej ro -
dza je, po pod pis elek tro nicz ny i p³at noœæ elek tro niczn¹), ale rów nie¿ okre œliæ sto -
sun ki miê dzy uczest ni ka mi sys te mu. Istot nym aspek tem jest rów nie¿ ochro na do stê -
pu do in for ma cji prze ka zy wa nych w ra mach sys te mu kart ban ko ma to wych.

Wpro wa dza nie kart œwiad czy o ak tyw nej dzia³al no œci mar ke tin go wej pro wa -
dzo nej przez ban ki. Ban ki nie tyl ko za spo ka jaj¹ ist niej¹ce ju¿ po trze by, ale ta k¿e
kreuj¹ nowe, wpro wa dzaj¹c pro duk ty dot¹d nie ist niej¹ce na ryn ku. Jest to do -
sko na³y przyk³ad prze cho dze nia od orien ta cji pro duk cyj nej, gdzie pod staw¹ po -
dej mo wa nia de cy zji jest pro ces pro duk cji i sam pro dukt oraz za³o¿e nie, ¿e ofe ro -
wa ny pro dukt w pra wid³owy spo sób za spo ka ja po trze by od bior ców, do orien ta cji
mar ke tin go wej nie zbêd nej w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej.

Bi blio gra fia

D o  b o  s i e  w i c z  Z., Pod sta wy ban ko wo œci, PWN, War sza wa 1997.
G r e g o r c z u k  - F e d o r o w i c z K.,  Pla stik, „Ga zeta Ban ko wa” 1997, nr 39, Do da tek.
G r z e  g o r  c z y k  W., Mar ke ting ban ko wy, Bi blio te ka Mene d¿ e ra i Ban kow ca, War sza wa 1997.
G r z e  g o r  c z y k  W., Stra te gie mar ke tin go we ban ków, PWN, War sza wa 1997.
R y  t e  l e w s k a G., Mar ke ting ban ko wy [w:] Wspó³cze sny bank, pod red. W. L. Ja wor skie go,  Pol -

text, War sza wa 1998.
M y c z  k o w  s k i  A., D ¹ b r o w  s k i  T., Kar ty p³at ni cze, Re spu bli ka, War sza wa 1997.
S m a g a  M., Kar ty p³at ni cze, Za ka my cze 1998. 

Spis treœci/Table of Contents

108 Bar ba ra Karcz, Ma³go rza ta Marzec


	zeszyty_naukowe_2

