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1. Imię i Nazwisko

Artur Borcuch

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 
oraz tytułu rozprawy doktorskiej__________________________________________________

2001 rok -  Dyplom ukończenia 5-letnich dziennych studiów magisterskich na Wydziale 

Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na kierunku 

Ekonomia w zakresie bankowość, z wynikiem bardzo dobrym, dokumentujący uzyskanie 

tytułu magistra w dniu 7 czerwca 2001 roku.

2002 rok -  Dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na doradcę inwestycyjnego w 

okresie od stycznia do kwietnia 2002 roku organizowanego przez Związek Maklerów i 

Doradców w Warszawie.

2003 rok -  Dyplom ukończenia rocznego Studium Pedagogicznego Akademii 

Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach) dokumentujący uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do 

pracy nauczycielskiej. Dyplom wydany w dniu 9 lipca 2003 roku w Kielcach.

2006 rok -  Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie ekonomia, nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Finansów Akademii 

Finansów w Warszawie z dnia 15 grudnia 2006 roku, na podstawie przedstawionej i 

publicznie obronionej rozprawy doktorskiej pt. Pieniądz elektroniczny i jego wydawcy w 

procesie dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, przygotowanej pod 

kierunkiem dr. hab. Jana K. Solarza, prof. Akademii Finansów w Warszawie (obecnie prof. 

zw. dr hab.). Recenzentami rozprawy byli: prof. zw. dr inż. Wiesław M. Grudzewski oraz 

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szpringer.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Od 1 lutego 2007 roku do chwili obecnej, jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w 

Instytucie Zarzadzania (Zakładzie Zarządzania Finansami i Polityki Finansowej Organizacji), 

Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach.
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W okresie od 1 października 2002 roku do 31 stycznia 2006 roku byłem zatrudniony na 

stanowisku asystenta w Instytucie Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Administracji, 

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach).

4. Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postępowania habilitacyjnego 
wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)_____________________________________

a) tytuł osiągnięcia naukowego____________________________________________________

Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów, dostawców i 

akceptantów płatności mobilnych

b) autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy

Artur Borcuch, Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów, 

dostawców i akceptantów płatności mobilnych, 2016, autorska monografia, która ukazała się 

nakładem Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-7556-604-8 (ss. 295). 

Recenzentem wydawniczym monografii był prof. dr hab. Dariusz Dziuba z Wydziału Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

c) omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników wraz z rekomendacjami

Uzasadnienie wyboru pracy badawczej

Problematyka płatności mobilnych zyskuje na znaczeniu w kontekście funk

cjonowania pieniądza w gospodarce. Rozwój rynku płatności mobilnych sprzyjać może 

zwiększaniu sprzedaży produktów, korzystaniu z usług oferowanych przez uczestników 

rynku, automatyzacji i przyspieszaniu zawieranych transakcji oraz zwiększaniu satysfakcji 

klientów. Z punktu widzenia instytucji finansowych na uwagę zasługuje obniżenie kosztów 

obsługi gotówki oraz możliwość dotarcia do osób nieubankowionych. Wiąże się to jednak z 

ponoszeniem pewnych kosztów związanych z edukacją użytkowników, zakupem nowych 

technologii, czy wdrożeniem nowych lub zmodyfikowaniem istniejących systemów na po

trzeby obsługi płatności mobilnych.

Rozwój rynku płatności mobilnych może pozytywnie oddziaływać na wzrost 

gospodarczy i przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy (wiele z nich to etaty w 

branżach innowacyjnych). Na uwagę zasługuje teza o wpływie płatności elektronicznych na
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wzrost PKB. Szacuje się, że zwiększenie udziału płatności elektronicznych w ogólnej 

wartości płatności o 10% zwiększa poziom konsumpcji o 0,5%. Płatności mobilne mogą 

przyczynić się również do zmniejszania szarej strefy. Efektem tego mógłby być wzrost 

wpływów podatkowych państwa oraz mniejsze koszty obrotu gotówkowego, których 

wysokość szacuje się na 0.4%—1 % PKB.

Pomimo, że w Polsce rynek płatności mobilnych znajduje się we wstępnej fazie 

rozwoju, zaliczany jest do pionierskich i wiodących w skali Europy i świata. Polacy chętnie 

korzystają z Internetu na urządzeniach mobilnych, które służą również do dokonywania 

zakupów. Przewiduje się, że liczba użytkowników m-płatności nadal będzie rosła, co ma 

związek z wygodą i łatwością w dokonywaniu m-płatności oraz upowszechnianiem 

smartfonów.

Należy odnotować, że w ostatnich latach realizowane były badania dotyczące 

zwyczajów płatniczych polskich konsumentów (T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, 

NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013), postaw Polaków wobec obrotu 

bezgotówkowego (D. Maison, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z 

badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 roku, Narodowy Bank Polski, 

Warszawa 2013), akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców (J. 

Górka, Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, Raport 

badawczy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego — Narodowy Bank Polski — 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Warszawa 2012), zainteresowania płatnościami 

mobilnymi przez przedsiębiorstwa w fizycznych kanałach sprzedaży (M. Polasik, Rynek 

płatności detalicznych w Polsce. Zakres akceptacji -  Wolumeny transakcji -  Szanse dla 

innowacji, Polasik research, Grudzień 2013) czy oceny innowacyjnych instrumentów 

płatniczych na tle tradycyjnych instrumentów płatniczych (J. Harasim, M. Klimontowicz, 

Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego a rozwój innowacyjnych form  

płatności, „Nauki o Finansach” 2014, nr 1). Należy jednak podkreślić, że brakuje badań, które 

w sposób kompleksowy identyfikowałyby czynniki warunkujące korzystanie z płatności 

mobilnych przez Polaków (m.in. przez osoby młode z tzw. pokolenia Y, które przejawiają 

szczególne zainteresowanie innowacyjnymi technologiami) oraz czynniki wpływające na 

świadczenie usług płatności mobilnych przez dostawców i akceptantów m-płatności. 

Prezentowana praca niniejszą lukę wypełnia. Dodatkowo, praca jako jedna z nielicznych, 

zawiera analizę popytowej i podażowej strony rynku płatności mobilnych.



Cele pracy

Podstawowym celem pracy jest analiza rynku płatności mobilnych (światowego i 

krajowego) wraz z funkcjonującymi obecnie systemami m-płatności oraz zidentyfikowanie 

czynników wpływających na korzystanie przez konsumentów z płatności mobilnych i 

czynników warunkujących świadczenie usług płatności mobilnych przez dostawców i 

akceptantów usług m-płatności z uwzględnieniem dwóch perspektyw -  teoretycznej i 

empirycznej.

Celowi głównemu podporządkowane zostały następujące cele cząstkowe:

1. Określenie skali rozwoju gospodarki informacyjnej i gospodarki mobilnej.

2. Analiza komparatywna modeli biznesowych m-płatności z perspektywy zaanga

żowanych w nie podmiotów (bank, agent rozliczeniowy, operator sieci telefonii 

komórkowej).

3. Analiza rynku płatności mobilnych w wymiarze międzynarodowym i krajowym.

4. Określenie perspektyw i barier rozwoju rynku płatności mobilnych w Polsce.

5. Określenie kierunków rozwoju rynku m-płatności na świecie.

Celem empirycznym pracy jest zidentyfikowanie czynników wpływających na 

korzystanie przez konsumentów z płatności mobilnych i czynników warunkujących 

świadczenie usług płatności mobilnych przez dostawców i akceptantów usług m-płatności.

Hipotezy badawcze

Konsekwencją tak określonego celu empirycznego jest następujące sformułowanie 

głównej hipotezy badawczej pracy:

• Korzystanie przez konsumentów z płatności mobilnych jest determinowane ich 

cechami, tj. bezpieczeństwem, wygodą, szybkością, dostępnością oraz łatwością 

użycia. Ze względu na te cechy, płatności mobilne są wyżej oceniane przez kon

sumentów w porównaniu do gotówki, kart płatniczych, w których nie ma funkcji 

płatności zbliżeniowej oraz kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej. Z kolei 

świadczenie usług płatności mobilnych przez dostawców i akceptantów usług m- 

płatności jest determinowane bezpieczeństwem i szybkością realizowanej transakcji.

W nawiązaniu do hipotezy głównej sformułowano następujące hipotezy szczegółowe:

• HI. Czynnikami decydującymi o korzystaniu przez konsumentów z płatności 

mobilnych są przede wszystkim szybsze (w porównaniu do gotówki) dokonywanie 

transakcji i łatwość dokonywania transakcji.



• H2. Czynnikami decydującymi o niekorzystaniu przez konsumentów z płatności 

mobilnych są przede wszystkim brak zaufania do płatności mobilnych i preferowanie 

płatności gotówką lub kartą płatniczą.

• H3. Preferowanymi przez konsumentów podmiotami w zakresie przetwarzania 

transakcji płatnościami mobilnymi są banki i organizacje kartowe.

• H4. Czynnikiem decydującym o świadczeniu przez banki i organizacje kartowe usług 

płatności mobilnych jest -  w opinii dostawców i akceptantów usług płatności 

mobilnych -  przede wszystkim bezpieczeństwo.

• H5. Czynnikiem decydującym o świadczeniu przez sprzedawców detalicznych usług 

płatności mobilnych jest -  w opinii dostawców i akceptantów usług płatności 

mobilnych -  przede wszystkim szybkość realizowanej transakcji.

Metody badawcze

Zawarte w pracy badania empiryczne zostały zrealizowane w oparciu o autorski model 

analizy rynku płatności mobilnych mający na celu identyfikację cech m-płatności 

warunkujących upowszechnienie się tej formy dokonywania płatności wśród konsumentów i 

akceptantów usług płatności mobilnych (rysunek 1).

Postępowanie badawcze uwzględniało następujące etapy analityczne:

1. Identyfikacja zmian w otoczeniu rynku płatności mobilnych.

2. Diagnoza stanu zastosowania rozwoju m-płatności na świecie ze szczególnym 

uwzględnieniem Polski.

3. Ocena konkurencyjności m-płatności względem innych instrumentów płatniczych 

dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym.

4. Analiza poziomu, zakresu i częstości stosowania i akceptowania m-płatności na 

podstawie badań empirycznych.

5. Konkluzje i rekomendacje związane z rozwojem rynku m-płatności w Polsce.

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety i 

kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym.

W doborze respondentów korzystano z metody nielosowego doboru respondentów -  

metody kuli śnieżnej. Zastosowanie metody nielosowego doboru respondentów oznacza, że 

uzyskanych wyników nie można uogólniać na całą populację, jednak stanowią one próbę 

wskazania cech warunkujących rozwój rynku m-płatności z uwzględnieniem strony 

popytowej i podażowej, a przy tym mogą być inspiracją do dalszych badań w tym obszarze.
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Rysunek 1. Zastosowany model badawczy analizy rynku z m-płatności
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Źródło: Opracowanie własne.

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap stanowiły badania 

przeprowadzone wśród studentów uczelni wyższych oraz ekspertów rynku płatności



elektronicznych. Badaniami objęto w pierwszej kolejności studentów uczelni wyższych 

(przedstawicieli tzw. pokolenia Y), ponieważ jest to grupa łatwo akceptująca i korzystająca z 

nowości technologicznych. Badania wśród ekspertów z Polski zostały zrealizowane w celu 

wskazania mocnych i słabych stron m-płatności oraz możliwości i zagrożeń rozwoju systemu 

m-płatności w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w okresie od czerwca 2013 roku do 

stycznia 2014 roku.

Drugi etap stanowiły badania przeprowadzone wśród osób mieszkających w Polsce 

niebędących studentami oraz wśród pracowników banków, pracowników operatorów sieci 

telefonii komórkowej i pracowników sklepów detalicznych. Badania zostały zrealizowane w 

okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku.

Liczbę respondentów objętych badaniami przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Liczba respondentów
Kwestionariusz ankiety Liczba respondentów

Studenci uczelni wyższych - studenci z Polski (606 osób),
- studenci z zagranicy (97 osób).

Osoby mieszkające w Polsce niebędące 
studentami

- 812 osób (całkowita liczba respondentów, która 
wzięła udział w badaniu wyniosła 1010, niemniej 198 
osoby stanowili studenci. Osoby te wyłączono z 
badania).

Pracownicy banków, pracownicy 
operatorów sieci telefonii komórkowej, 
pracownicy sklepów detalicznych

- pracownicy banków (102 osoby),
- pracownicy operatorów sieci telefonii komórkowej 
(102 osoby),
- pracownicy sklepów detalicznych (104 osoby).

Eksperci z Polski - 6 osób.
Źródło: Opracowanie własne.

Realizując badania zastosowano kwestionariusze ankiety jako narzędzia badawcze.

W grupie respondentów będących konsumentami zastosowano:

• Kwestionariusz ankiety skierowany do studentów uczelni wyższych studiujących w 

Polsce oraz za granicą;

• Kwestionariusz ankiety skierowany do osób mieszkających w Polsce niebędących 

studentami.

W kwestionariuszu ankiety skierowanym do studentów oraz osób mieszkających w 

Polsce niebędących studentami, posłużono się pytaniami zamkniętymi. Kwestionariusz 

ankiety został podzielony na pięć części. Część pierwsza zawierała pytania metryczkowe 

(część metryczkowa „odpowiada” za różnice w ogólnej liczbie pytań kwestionariusza ankiety



skierowanego do studentów i osób mieszkających w Polsce niebędących studentami). Część 

druga kwestionariusza ankiety zawierała pytania dotyczące korzystania/niekorzystania z 

płatności mobilnych. Część trzecia obejmowała pytania weryfikujące skłonność do 

korzystania z innowacji technologicznych. Część czwarta zawierała pytania dotyczące 

podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów m-płatności. Ostatnia część, 

piąta zawierała pytania dotyczące oceny cech m-płatności oraz innych innowacyjnych metod 

dokonywania płatności. W poszczególnych pytaniach wykorzystano następujące skale: 

porządkową Likerta, nominalną oraz ilościową.

W grupie respondentów reprezentujących dostawców i akceptantów usług m-płatności 

zastosowano:

Kwestionariusz ankiety skierowany do: pracowników banków, pracowników 

operatorów sieci telefonii komórkowej, pracowników sklepów detalicznych.

W kwestionariuszu ankiety skierowanym do pracowników banków, pracowników 

operatorów sieci telefonii komórkowej, pracowników sklepów detalicznych, również 

zastosowano pytania zamknięte. Kwestionariusz ankiety został podzielony na dwie części. 

Część pierwsza zawierała pytania metryczkowe (część metryczkowa „odpowiada” za różnice 

w ogólnej liczbie pytań kwestionariusza ankiety skierowanego do pracowników banków, 

pracowników operatorów sieci telefonii komórkowej i pracowników sklepów detalicznych, 

jednak ze względu na wyraźną nierównoliczność wewnątrz badanych grup zrezygnowano z 

badania związków i różnic w oparciu te cechy). Część druga zawierała pytania skierowane do 

respondentów na temat wybranych cech m-płatności, które ich zdaniem mogą być istotne dla 

banków, operatorów sieci telefonii komórkowej, sklepów detalicznych oraz klientów sklepów 

detalicznych korzystających z m-płatności. W poszczególnych pytaniach wykorzystano -  

podobnie jak w badaniach wśród konsumentów -  następujące skale: porządkową Likerta, 

nominalną oraz ilościową.

Ponadto, przeprowadzono badania wśród ekspertów z Polski w oparciu o odrębny 

kwestionariusz ankiety. W kwestionariuszu zastosowano pytania otwarte. Pytania dotyczyły 

mocnych i słabych stron m-płatności oraz szans i zagrożeń rozwoju systemu m-płatności w 

Polsce. Kwestionariusz ankiety został wysłany do osób zatrudnionych w następujących 

firmach: Gemius Polska, Bankier.pl, PKO BP S.A., Orange, M-Pay, MASSPAY S.A., 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Kasperky Lab Polska, Ministerstwo Finansów, Alior Bank, Polbank, Związek 

Banków Polskich, Narodowy Bank Polski, portal internetowy prnews, Gazeta Prawna, 

Computerworld, portal internetowy karty online.



Uzyskane dane empiryczne poddano analizie statystycznej, w ramach której wy

korzystano analizę częstości oraz tabele krzyżowe. Do badania istotności związku między 

zmiennymi (przy czym zmienne miały cechy jakościowe -  skala porządkowa) wykorzystano 

test niezależności chi-kwadrat. W celu określenia istotności zróżnicowania pomiędzy 

niezależnymi grupami pomiarów (zgodność rozkładu zmiennych zależnych z rozkładem 

normalnym analizowano przy użyciu testu Kołmogorowa-Smirnowa. Jednorodność wariancji 

sprawdzono za pomocą testu Levena) wykorzystano test jednoczynnikowej analizy wariancji 

ANOVA. Do określenia istotności zróżnicowania pomiędzy niezależnymi grupami pomiarów 

(przy czym zmienne zależne miały charakter jakościowy — skala porządkowa) stosowano 

nieparametryczny odpowiednik analizy wariancji -  test ANOVA rang Kruskala-Wallisa. 

Korelacje badano przy użyciu miary związku monotonicznego -  współczynnika korelacji tau- 

b Kendalla (x). We wszystkich analizach jako poziom istotności statystycznej przyjęto p <

0,05. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono z zastosowaniem pakietów obli

czeniowych SPSS oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.

Wykorzystane źródła

W monografii wykorzystano liczne źródła, na które składają się pozycje zwarte, 

artykuły w czasopismach ekonomiczno-finansowych, raporty, ekspertyzy, dane wtórne 

udostępnione przez krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, firmy konsultingowe takie 

jak: Deloitte, Deutsche Bank Research, Edgar,Dunn@Company, European Central Bank, 

GSMA, Innopay, KPMG, MasterCard Worldwide, McKinsey & Company, World Bank, 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy 

Bank Polski - Departament Systemu Płatniczego, Związek Banków Polskich.

Struktura monografii

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część pierwsza (teoretyczna) 

dotyczy analizy rynku płatności mobilnych (światowego i krajowego) wraz z 

funkcjonującymi obecnie systemami m-płatności. W części drugiej (empirycznej) podjęto 

próbę zidentyfikowania czynników wpływających na korzystanie przez konsumentów z 

płatności mobilnych i warunkujących świadczenie usług płatności mobilnych przez 

dostawców i akceptantów usług m-płatności.

W rozdziale pierwszym monografii scharakteryzowano zagadnienia związane z 

rozwojem technologii mobilnych na tle dokonującej się rewolucji informacyjnej. Następnie 

dokonano charakterystyki gospodarki mobilnej, wskazując w jaki sposób mobilne technologie



oddziałują na wzrost gospodarczy poprzez tworzenie nowych możliwości dla konsumpcji i 

inwestycji. W rozdziale zaprezentowano również negatywne skutki rozwoju technologii infor- 

macyjno-komunikacyjnych: począwszy od kosztów zabezpieczenia i przechowywania danych 

na serwerach komputerowych, poprzez koszty związane z produkcją miliardów 

kilowatogodzin wytworzonej energii elektrycznej do obsługi technologii cyfrowych czy 

infrastruktury telekomunikacyjnej, a kończąc na oddziaływaniu technologii (mobilnych) na 

zdrowie człowieka oraz relacje międzyludzkie. W rozdziale przedstawiono zagadnienia 

związane z nową ekonomię instytucjonalną, a w jej ramach kosztami transakcyjnymi 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. W pierwszej kolejności wskazano na związek 

występujący pomiędzy inwestowaniem w postęp technologiczny a inwestowaniem w 

ewolucję instytucji. Następnie zaprezentowano teorię kosztów transakcyjnych, która oprócz 

badania zasobów informacyjnych powinna uwzględniać wątki związane z przyswojeniem i 

użyciem techniki informacyjnej przez społeczeństwo. Podjęto także kwestię płatności 

elektronicznych będących efektem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

które wpływają na redukcję kosztów transakcyjnych poprzez umożliwianie transferu środków 

pieniężnych pomiędzy niemal dowolnymi podmiotami na świecie.

Punktem wyjścia dla rozważań podjętych w rozdziale drugim było przedstawienie 

form płatności poprzedzających płatności mobilne — rozwój kart płatniczych oraz bankowości 

internetowej na świecie i w Polsce. Następnie zaprezentowano definicje płatności mobilnych 

biorąc pod uwagę rozwiązania technologiczne i stosowane protokoły w aplikacjach 

mobilnych, które ostatecznie inicjują płatność. Szczególną uwagę poświęcono płatnościom 

zbliżeniowym oraz płatnościom na odległość. W rozdziale wskazano na cechy, jakie powinny 

posiadać m-płatności, aby konsumenci chcieli z nich korzystać oraz zaprezentowano 

przykładowe zastosowania płatności mobilnych. Ostatnią część rozdziału poświęcono 

modelom biznesowym rynku płatności mobilnych (m.in. modelowi opartemu na operatorze 

sieci telefonii komórkowej, modelowi opartemu na banku czy modelowi opartemu na 

współpracy).

Przedmiotem rozdziału trzeciego była ocena stopnia zaawansowania rozwoju 

systemów m-płatności na świecie. W tym kontekście przedstawiono skalę rozwoju globalnego 

rozwoju Internetu oraz telefonii komórkowej. Następnie scharakteryzowano najbardziej znane 

na świecie systemy m-płatności, a dalej projekty, które zakończyły się niepowodzeniem oraz 

typy m-płatności, które mogą rozwijać się w najbliższych latach. W kolejnej części rozdziału 

zaprezentowano systemy m-płatności funkcjonujące w krajach rozwijających się i w krajach



rozwiniętych. Ostatnia część rozdziału dotyczy rynku płatności mobilnych w Polsce. 

Przedstawiono okres, w którym rynek płatności mobilnych w Polsce traktowany był jako 

zjawisko niszowe ze względu na upowszechnienie zbliżeniowych kart płatniczych. Zaprezen

towano również obecny stan rozwoju rynku m-płatności, który sprawia, że banki działające w 

Polsce coraz intensywniej rozwijają i upraszczają własne systemy m-bankowości, jak również 

-  wchodząc w sojusze -  tworzą wspólny system płatności mobilnych.

Rozdział czwarty zawiera analizę wyników badań własnych, których celem było 

zidentyfikowanie uwarunkowań korzystania przez konsumentów z płatności mobilnych i 

czynników wpływających na świadczenie usług płatności mobilnych przez dostawców i 

akceptantów usług m-płatności. W pierwszej kolejności przedstawiono metodykę badań 

własnych. Następnie zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród 

następujących kategorii respondentów: (etap I) studentów uczelni wyższych z Polski i 

studentów uczelni wyższych spoza Polski oraz (etap II) osób mieszkających w Polsce 

niebędących studentami i pracowników banków, pracowników operatorów sieci telefonii 

komórkowej i pracowników sklepów detalicznych. Kolejna część rozdziału zawiera 

prezentację wyników badań przeprowadzonych wśród ekspertów z Polski zajmujących się 

rynkiem płatności mobilnych.

Omówienie osiągniętych wyników oraz rekomendacje

W części empirycznej pracy zidentyfikowano czynniki wpływające na korzystanie 

przez konsumentów z płatności mobilnych i czynniki warunkujące świadczenie usług 

płatności mobilnych przez dostawców i akceptantów usług m-płatności. Pozwoliły na to 

własne badania ilościowe, którymi objęto trzy grupy respondentów opisane w części 

przedstawiającej metody badawcze.

Przedstawiony w monografii model badawczy stosowania m-płatności został poddany 

weryfikacji empirycznej. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski wymagające 

szerszego uzasadnienia: 1) większość badanych nie korzysta z m-płatności i nie zamierza tego 

zmienić. Osoby te preferują gotówkę lub kartę płatniczą; 2) respondenci, którzy korzystają z 

płatności mobilnych, korzystają przede wszystkim z usług bankowości mobilnej; 3) 

respondenci z Polski uważają, że banki i organizacje kartowe są lepszymi od operatorów sieci 

telefonii komórkowej „zarządcami” systemów m-płatności.

Podsumowania wyników badań dokonano w tabeli 2.



Tabela 2. Zestawienie wyników weryfikacji hipotez badawczych

Hipoteza

Wynik weryflkac ¡i
Osoby 

studiujące w 
Polsce

Osoby 
studiujące za 

granicą

Osoby 
mieszkające w 

Polsce 
niebędące 

studentami
HI (Czynnikami decydującymi o korzystaniu 
przez konsumentów z płatności mobilnych są 
przede wszystkim szybsze (w porównaniu do 
gotówki) dokonywanie transakcji i łatwość 
dokonywania transakcji)

+/- +/-

H2 (Czynnikami decydującymi o niekorzystaniu 
przez konsumentów z płatności mobilnych są 
przede wszystkim brak zaufania do płatności 
mobilnych i preferowanie płatności gotówką lub 
kartą płatniczą)

+/- +/- +/-

H3 (Preferowanymi przez konsumentów 
podmiotami w zakresie przetwarzania transakcji 
płatnościami mobilnymi są banki i organizacje 
kartowe)

+ +

Dostawcy i akceptanci m-płatności
H4 (Czynnikiem decydującym o świadczeniu 
przez banki i organizacje kartowe usług 
płatności mobilnych jest -  w opinii dostawców i 
akceptantów usług płatności mobilnych -  
przede wszystkim bezpieczeństwo)
H5 (Czynnikiem decydującym o świadczeniu 
przez sprzedawców detalicznych usług płatności 
mobilnych jest -  w opinii dostawców i 
akceptantów usług płatności mobilnych -  
przede wszystkim szybkość realizowanej 
transakcji)
(+) potwierdzona 
(-) odrzucona
(+/-) potwierdzona częściowo 
Źródło: Opracowanie własne.

Prezentując wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów należy podkreślić, 

iż w przypadku wszystkich porównywanych instrumentów i form płatności (karta płatnicza, 

płatność zbliżeniowa, gotówka, płatność mobilna), najważniejszą cechą okazała się łatwość 

użycia. Odnosząc się do płatności mobilnych konsumenci najwyżej ocenili ich łatwość 

użycia, szybkość oraz wygodę. Z kolei najważniejszą barierą rozwoju m-płatności okazał się 

brak ich dostępności (tabela 3).



Tabela 3. Hierarchia wartości cech karty płatniczej (bez funkcji płatności 
zbliżeniowych), płatności zbliżeniowej (zrealizowanej przy użyciu karty płatniczej), 
gotówki oraz płatności mobilnej w opinii respondentów______________________________

Karta płatnicza Płatność
zbliżeniowa

Gotówka Płatność mobilna

Cechy ocenione 
najwyżej

1 .Łatwość użycia 
2.Bezpieczeństwo

1 .Łatwość użycia 
2.Szybkość 
3. Wygoda

1 .Łatwość użycia 
2.Dostępność

1 .Łatwość użycia 
2.Szybkość 
3. Wygoda

Cechy ocenione 
najniżej

1.Szybkość 1 .Bezpieczeństwo 1 .Wygoda
2. Szybkość
3.Bezpieczeństwo

1 .Dostępność

Źródło: Opracowanie własne.

Przechodząc do podsumowania wyników badań przeprowadzonych wśród dostawców 

i akceptantów usług płatności mobilnych należy podkreślić, iż ocena m-płatności w tej grupie 

respondentów była zróżnicowana.

Dla pracowników banków (dostawcy m-płatności) szczególnie ważne było 

zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa m-płatności przez banki i organizacje kartowe. Dla 

pracowników operatorów sieci telefonii komórkowej (dostawcy m-płatności) najważniejsze 

okazało się uzyskanie przewagi konkurencyjnej zarówno przez banki i organizacje kartowe 

jak i przez operatorów sieci telefonii komórkowej wśród podmiotów działających na rynku 

płatności mobilnych. W opinii pracowników sklepów detalicznych (akceptanci m-płatności) 

kluczowy był poziom kosztu zainwestowania w potrzebną technologię oraz kosztu jej 

serwisowania przez sprzedawcę -  im niższy, tym wyższa akceptacja m-płatności. Wskazywali 

również na pożądane cechy m-płatności, którymi okazały się niski (lub zerowy) koszt jej 

użycia przez klienta detalicznego oraz konieczność upowszechnienia m-płatności w celu 

osiągnięcia progu rentowności.



Rysunek 2. Najważniejsze cechy rynku m-płatności w opinii pracowników banków, 
pracowników operatorów sieci telefonii komórkowej, pracowników sklepów 
detalicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można wskazać praktyczne 

rekomendacje dotyczące funkcjonowania i rozwoju płatności mobilnych w Polsce:

• należy tworzyć i rozwijać systemy współpracy pomiędzy bankami, organizacjami 

kartowymi oraz operatorami sieci telefonii komórkowej. Specyfika systemu 

bankowego w Polsce pokazuje, że banki mają uprzywilejowaną pozycję na rynku 

usług bankowych. Z kolei operatorzy sieci telefonii komórkowej mają duże 

doświadczenie w obszarze programów lojalnościowych;

• operatorzy sieci telefonii komórkowej powinni aktywniej promować systemy m- 

płatności. Obecnie, główną determinantą pozyskania klienta przez operatora sieci 

telefonii komórkowej jest wysokość rachunku telefonicznego (abonament + ilość GB 

w ramach abonamentu itd.). Włączenie klienta do systemu m-płatności zwiększy jego 

poziom lojalności wobec operatora, co w efekcie przyniesie wzrost dochodów dla tego 

drugiego;

• sprzedawcy detaliczni powinni być informowani, że m-płatności pozwalają na szybkie 

i bezpieczne realizowanie transakcji oraz, że koszt korzystania z systemu m-płatności 

będzie niższy w porównaniu do kosztu obsługi systemu kart płatniczych (dzierżawy 

terminalu POS oraz opłat interchange);

• należy promować m-płatności wśród konsumentów podkreślając, że: (1) m-płatności 

umożliwiają szybsze -  w porównaniu z gotówką -  dokonywanie transakcji; (2) m- 

płatności są tańsze -  w porównaniu do gotówki -  pod względem opłat i prowizji



(niższe koszty transakcyjne); (3) m-płatności są bezpieczniejsze niż zbliżeniowe karty 

płatnicze; (4) m-płatności są łatwiejsze w stosowaniu w porównaniu do płatności 

online z laptopa/komputera stacjonarnego;

• należy podejmować działania na rzecz stworzenia wspólnego standardu m-płatności 

(np. na bazie systemu BLIK), który byłby zintegrowany z bieżącą infrastrukturą 

płatniczą oraz byłby otwarty na włączenie w przyszłości nowych, obecnie nieznanych 

instrumentów dokonywania płatności.

Wkład w rozwój dyscypliny finanse

Za wkład w rozwój dyscypliny finanse uważam:

• zidentyfikowanie czynników wpływających na korzystanie przez konsumentów z 

płatności mobilnych i warunkujących świadczenie usług płatności mobilnych przez 

dostawców i akceptantów usług m-płatności;

• ustalenie hierarchii wartości poszczególnych cech m-płatności na tle innych 

instrumentów dokonywania płatności z perspektywy różnych kategorii interesariuszy 

reprezentujących stronę popytową i stronę podażową rynku m-płatności;

• opracowanie modelu badawczego rynku m-płatności mającego na celu identyfikację 

cech m-płatności warunkujących upowszechnienie się tej formy dokonywania 

płatności wśród konsumentów i akceptantów usług płatności mobilnych.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Podejmowana przeze mnie działalność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych stanowi kontynuację prac badawczych podjętych w pracy doktorskiej. 

Działalność ta dotyczyła rozwoju pieniądza elektronicznego i jego wpływu na obieg 

pieniężny w gospodarce.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych moja aktywność naukowa 

koncentrowała się na wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z rozwojem płatności 

elektronicznych, płatności mobilnych, płatności internetowych, płatności wirtualnych na 

świecie ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Można w jej ramach wyodrębnić trzy zasadnicze obszary badawcze:

I. Badania mające na celu identyfikację czynników determinujących funkcjonowanie 

innowacyjnych metod dokonywania płatności.



II. Badania nad rolą systemów płatności detalicznych i wysokokwotowych w utrzymaniu 

stabilności systemu finansowego.

III. Badania nad designem pieniądza.

I. Identyfikacja czynników determinujących funkcjonowanie innowacyjnych metod 

dokonywania płatności.

W ramach tego obszaru -  powiązanego z tematyką monografii stanowiącej podstawę 

postępowania habilitacyjnego -  dokonałem identyfikacji i analizy czynników warunkujących 

powstanie i rozwój bankowości elektronicznej, internetowej i mobilnej na świecie i w Polsce. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie głównych cech determinujących stosowanie 

innowacyjnych usług bankowych przez konsumentów. Są nimi wygoda, bezpieczeństwo, 

łatwość przeprowadzania częstych rozliczeń bankowych oraz oszczędność czasu.

Zbadałem stan i potencjał rozwoju rynku kart płatniczych (na świecie i w Polsce) z 

wyeksponowaniem roli, jaką na tym rynku zajmują agenci rozliczeniowi oraz organizacje kart 

płatniczych. W efekcie potwierdzona została teza, że Polska jest jednym z najbardziej 

rozwiniętych krajów na świecie, jeśli wziąć pod uwagę kryterium, jakim jest liczba 

dokonywanych transakcji zbliżeniowych.

Zająłem się również problemem znaczenia rynku płatności elektronicznych w 

zmniejszaniu szarej strefy. Wykorzystując źródła wtórne udowodniłem, że skłonność 

konsumentów do korzystania z serwisów online rośnie wraz z wzrostem ich funkcjonalności. 

Niższe opłaty i szybsze procedury rozwiązywania problemów decydują o wyborze 

konkretnego serwisu online przez konsumentów.

Badałem również zależność występującą pomiędzy sferą płatności elektronicznych a 

finansjalizacją gospodarstw domowych, której pochodną jest sfera włączenia finansowego. 

Wykazałem, że finansjalizacja gospodarstw domowych dokonuje się poprzez rozwój 

technologiczny, obniżające się koszty transakcyjne oraz digitalizację życia ekonomicznego 

(mającą swój wyraz w upowszechnieniu płatności zbliżeniowych, płatności online oraz 

płatności mobilnych).

Analizowałem też oddziaływanie gospodarki wirtualnej na gospodarkę realną z 

uwzględnieniem wpływu pieniądza wirtualnego na stabilność cen i podaż pieniądza. 

Wykazałem, że skala działalności pieniądza wirtualnego jest obecnie marginalna, przy czym 

jego gwałtowny rozwój może w przyszłości oddziaływać na stabilność systemu płatniczego i 

finansowego.
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Za swoje podstawowe osiągnięcia naukowe, które prezentują wyniki moich analiz i 

badań w ramach tego obszaru badawczego uważam następujące publikacje:

• Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego, CeDeWu, Warszawa 2013, ss. 344.

• Bankowość elektroniczna w Polsce (II wydanie), CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 150.

• PayPal, Amazon Payments, Google Checkout, PayMate, ProPay, Skrill -  serwisy 
płatności online w opinii amerykańskich przedsiębiorców, „e-mentor” 2012, nr 3, s. 
86-91.

• Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczanie szarej strefy, „Finanse” 2012, 
nr 5, s. 67-80.

• Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji 
gospodarki [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w walutowej w Unii 
Europejskiej w czasach kryzysu, red. K. Opolski, J. Górski, Wydawnictwo Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 77-89.

• Wpływ gospodarki wirtualnej na gospodarkę realną [w:] Wirtualizacja. Problemy, 
wyzwania, skutki, red. L. W. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 185- 
206.

II. Rola systemów płatności detalicznych i wysokokwotowych w utrzymaniu stabilności 

systemu finansowego.

W ramach tego obszaru badawczego wykazałem, że w obliczu procesu globalizacji 

oraz rewolucji informatycznej integracja systemów płatności i rozliczeń w Europie jest 

działaniem niezbędnym. Z tego względu utworzenie i działanie systemów TARGET2 oraz 

SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro) stało się szczególnie ważne dla prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki europejskiej.

Dowiodłem, że szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

finansowego mają systemy płatności wysokokwotowych, przy czym system TARGET2 

pozytywnie wpływa na integrację rynków pieniężnych w krajach Unii Europejskiej. System 

TARGET2 pozwala bankom na efektywniejsze zarządzanie ich płynnością finansową oraz na 

obniżanie kosztów realizacji płatności bankowych. Z drugiej strony wykazałem, że 

nieprawidłowości w realizowaniu płatności wysokokwotowych narażają uczestników na 

potencjalnie duże straty (w odniesieniu do płynności i wartości kapitału danej instytucji 

finansowej), które -  ze względu na rozmiary -  mogą być zagrożeniem o charakterze 

systemowym.



Moje rozważania koncentrowały się również wokół zaawansowania krajów Unii 

Europejskiej w zakresie migracji do systemu SEPA oraz oceny stopnia ich implementacji. 

Wykazałem, że pełne korzyści z uczestnictwa w tym systemie mają te kraje, w których 

funkcjonuje waluta euro.

Za swoje podstawowe osiągnięcia naukowe, które prezentują wyniki moich analiz i 

badań w ramach omówionego obszaru badawczego uważam następujące publikacje:

• Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa 2009, ss. 152.

• Systemy płatności wysoko kwotowych i ich wpływ na politykę pieniężną w Europie [w:] 

Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, red. M. Noga, M. K. 

Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 77-85.

• Stabilność systemu finansowego jako warunek wzrostu gospodarczego -  podejście 

instytucjonalne, „Biblioteka Regionalisty” 2011, nr 11, s. 9-18.

• Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) -  samoregulacja czy odgórna interwencja 

prawna?, „Bezpieczny Bank” 2012, nr 4, s. 103-114.

III. Design pieniądza.

W ramach niniejszego obszaru badawczego prowadziłem rozważania naukowe 

dotyczące znaczenia designu pieniądza (materiałów z jakich zrobione są banknoty i monety, 

ich formy i kształtu, awersu i rewersu, a także rodzajów ich zabezpieczeń) w podejmowaniu 

decyzji zakupowych konsumentów.

Przeanalizowałem projekty z całego świata dotyczące designu pieniądza, m.in. 

szwajcarskich banknotów, które prezentują wybitnych architektów, rzeźbiarzy oraz ich prace. 

Dla przykładu banknot 100-frankowy przedstawia wybitnego szwajcarskiego rzeźbiarza A. 

Giacomettiego. Uznanie tego banknotu za szczególnie interesujący wynika z faktu, że 

prezentuje on rzeźby figur ludzkich wyrażających osamotnienie i strach. Innym przykładem 

są działania Norges Banku (norweskiego banku centralnego) zmierzające do wprowadzenia w 

2017 roku do powszechnego obiegu banknotów łączących nowoczesność z tradycją. 

Banknoty te cechować ma spokojny motyw morski prezentowany na awersie korespondujący 

z rozpikselowanym rewersem.
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Wykazałem, że pieniądz może być tworzywem w rękach artystów, którzy w ten 

sposób nadają mu niestandardowy wymiar motywując odbiorców do refleksji na temat roli 

pieniądza we współczesnych finansach, gospodarce, społeczeństwie czy kulturze. Wskazałem 

w ten sposób, że dyskusja na temat wartości wewnętrznej pieniądza może zostać wywołana 

na nowo.

Na przykładzie światowych wybranych placówek bankowych zaprezentowałem 

możliwości wykorzystania designu w bankowości. Wykazałem, że design służyć może 

projektowaniu placówek bankowych na wzór sieciowych kawiarni, co ma sprzyjać 

budowaniu relacji z klientem oraz wzmacnianiu jego lojalności wobec banku.

Za swoje podstawowe osiągnięcia naukowe, które prezentują wyniki moich analiz i 

badań w ramach omówionego obszaru badawczego uważam następujące publikacje:

• Ekonomia designu, CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 150 (W szczególności rozdział 4 pt. 
Design a pieniądz).

• Znaczenie designu w instytucjonalnych ramach pieniądza [w:] Teoretyczny i 
praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, red. S. Rudolf, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach, Kielce 2015, s. 69-78.

• Money and Design, “Journal of Economics and Business Research” 2015, Vol. 21, No.
1, s. 171-181.

• Finance as a design, “International Journal of Multidisciplinary Research and 
Development” 2016, Vol. 3, Issue 3, s. 373-377.
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