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Szacuje się, że dostęp do komputera ma 
około 40–50 proc. Polaków, podczas gdy 
komórki posiada znacznie większy odse-
tek. Według danych GUS, w końcu wrześ-
nia 2007 roku liczba abonentów i użyt-
kowników telefonii komórkowej wyniosła 
aż 40,1 mln. Dlaczego więc z bankowości 
internetowej korzysta więcej osób niż 
z mobilnej? Odpowiedź na to pytanie po-
znamy, badając ofertę m-bankingu polskich 
instytucji finansowych.

Kanał informacyjny
Zapytaliśmy o stosowane rozwiąza-

nia bankowości mobilnej wszystkie banki 
biorące udział w rankingu. Okazuje się, że 
banki oferują w tej materii zwykle jedynie 
rozwiązania typu AST, czyli różnego rodza-
ju serwisy informacyjne. Takie udogodnie-
nia mają w swojej ofercie np. ING Bank 
Śląski. Lukas Bank, mBank, Multibank 
i Toyota Bank. W niektórych przypadkach 
funkcji znajdziemy nieco więcej – pojawia-
ją się więc takie rozwiązania, jak choćby 
„Płacę SMS-em” banku Inteligo. Z dru-
giej strony są też banki, w których nie ma 
możliwości korzystania z konta za pomocą 
telefonu komórkowego, jak np. Citibank 
Handlowy i Volkswagen Bank direct. Cie-
kawe usługi bankowości mobilnej proponu-
je swoim klientom Bank Zachodni WBK. 
Poza zamawianiem informacji istnieje tam 
również możliwość wykonywania operacji 
bankowych dzięki rozwiązaniu WAP. Jed-
nak najbardziej interesująco wygląda usługa 
Alerty24. W jej ramach możemy zamówić 
powiadamianie na bieżąco o określonych 
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Niewiele banków oferuje swoim klientom bankowość mobilną  
z prawdziwego zdarzenia... Ocenianie jej nie jest zatem łatwe. Na dodatek 
wiele wskazuje na to, że dotychczasowy rozwój bankowości mobilnej  
w Polsce jest wolniejszy, niż można się było spodziewać. 
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zdarzeniach, takich jak niezrealizowane 
zlecenie stałe czy przekroczenie limitu kre-
dytowego. – Nasze usługi charakteryzuje 
bardzo wysoki poziom wykorzystania do-
stępnych funkcjonalności, a to się przekłada 
na znaczną aktywność bankową klientów 
w usługach elektronicznych – niższy tylko 
od banków typowo internetowych – mówi 
Grzegorz Adamski z BZ WBK. Poza BZ 
WBK, prawdziwy dostęp do konta przez 
komórkę uzyskują klienci Raiffeisen Ban-
ku Polska. Chodzi o aplikację R-Mobile. 
– Zawsze najtrudniej jest pierwszemu, który 
postawi na rozwój tego rodzaju usług, bo 
to na nim spoczywa obowiązek edukacji 
klientów, czy też przekonania ich, że warto 
z niej korzystać. My stwierdziliśmy, że war-
to inwestować w rozwój mobile bankingu 
– mówi Emil Witan, menedżer ds. zarzą-
dzania kanałami elektronicznymi w Depar-
tamencie Rozwoju Produktów Bankowości 
Detalicznej Raiffeisen Banku Polska. Usługa 
rozwijana jest od 2004 r. – Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że opłacało się. Klienci, którzy 
korzystają z R-Mobile, a jest ich obecnie już 
ponad 11 tys., bardzo sobie chwalą tę usłu-
gę – dodaje Emil Witan.

Blokada informacyjna
W rozwoju technologii mobilnych zde-

cydowanie przodują kraje azjatyckie. Właś-
nie w Azji najwięcej banków oferuje swoim 
klientom bankowość mobilną, ale coraz 
bardziej popularna jest też ona w Stanach 
Zjednoczonych. Polska pozostaje jednak da-
leko w tyle. Niektórzy obserwatorzy rynku 
twierdzą, że o niewielkiej popularności usług 
m-bankingowych decyduje przede wszyst-
kim konserwatyzm środowiska bankowego. 
Do niedawna wymieniano również bariery 
natury technologicznej. System WAP gene-
ralnie raczej nie spełnił pokładanych w nim 
nadziei, a same telefony komórkowe nie 
dysponowały odpowiednimi parametrami. 
Dziś jest już inaczej. Co jest największą barie-
rą technologiczną przy wdrażaniu tego typu 
rozwiązań? – Myślę, że to nie jest kwestia 
bariery technologicznej, a raczej braku wiary 
banków w możliwości, jakie daje bankowość 
mobilna – uważa przedstawiciel Raiffeisen 
Banku Polska.

Pamiętajmy poza wszystkim, że rozwój 
bankowości internetowej też nie był taki, 
jak wszyscy oczekiwali i prognozowali. Lu-

dzie potrzebują czasu, żeby przekonać się do 
nowinek technologicznych. – Tutaj dochodzi 
jeszcze powiązanie technologii z finansami, 
a więc obszarem dosyć wrażliwym. Klienci 
muszą być przekonani, że to jest na pewno 
bezpieczne i niezawodne – zauważa Emil Wi-
tan. Wydaje się, że dopiero wtedy mogą oni 
dostrzec zalety takich usług. Dochodzimy 
do bardzo ważnej kwestii, jaką jest edukacja. 
– To na bankach spoczywa obowiązek edu-

kacji i uświadamiania klientów, że naprawdę 
warto z tego korzystać. Niestety do tej pory 
tego typu działania nie są standardem na ryn-
ku – ubolewa Emil Witan.

Ludzie niestety boją się korzystać z rze-
czy, których nie rozumieją. To dość oczywi-
sty mechanizm psychologiczny. Wydaje im 
się, że to zbyt skomplikowane i łatwiej jest 
załatwić wszystko z pracownikiem banku. 

Poza tym istotną rzeczą są przyzwyczaje-
nia użytkowników do kanałów obecnych 
na rynku od dawna: do wizyt w oddziale, 
kontaktów z centrum telefonicznym lub 
korzystania z bankowości internetowej. 
Ale warto sobie uświadomić, że całkiem 
niedawno (kilka lat temu) bankowość in-
ternetowa rozwijała się w bardzo podobny 
sposób. To też nie była łatwa droga. 

Trzeba też pamiętać, że oczekiwania 
klientów w dobie społeczeństwa informa-
cyjnego stają się coraz bardziej wygórowane. 
Ludzie chcą mieć więcej informacji, dostęp-
nych z każdego miejsca i dostarczanych moż-
liwie szybko – najchętniej online. Dlatego też 
przyszłość niewątpliwie należy do technolo-
gii mobilnych. Ich przewagą jest to, że nieza-
leżnie od tego, gdzie człowiek się znajduje, 
może dostać każdą niezbędną informację. 
Technologia kroczy w oszałamiającym tem-
pie, które współgra ze zmianami oczekiwań. 
Telefony komórkowe są już wyposażane 
w systemy operacyjne (Symbian, Windows 
Mobile ), co daje znacznie większe możliwo-
ści na umieszczanie w telefonach rozbudo-
wanych aplikacji bankowych.

Prawdopodobnie na świecie pojawią 
się również inne urządzenia z opcją płatno-
ści. Niedawno w Turcji wprowadzony zo-
stał... zegarek umożliwiający dokonywanie 
płatności bezstykowych. Przyszłość ban-
kowości należy więc do mobilności – bez 
względu na jej opakowanie.  n

DDokonując płatności 
przez SMS, pamiętajmy 
o hackerach. Komórki 
wyposażone w system 
bluetooth są najbardziej 
podatne na kradzież haseł 
do naszych kont.




