
Outsourcing 
– kierunkiem rozwoju
rynku kart płatniczych
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kurencja na rynku to nie są wy-
marzone warunki do startu. 
– Zmiana to szansa na sukces, 
a ja lubię wyzwania. Polski rynek 
jest bardzo konkurencyjny, dla-
tego istotne jest budowanie war-
tości dodanej dla klientów. First 
Data koncentruje się na wprowa-
dzaniu innowacji wspierających 
biznes i dawno wyszliśmy poza 
zwykłe procesowanie płatności. 
Chcemy wspierać banki w roz-
woju biznesu kartowego, wyko-
rzystując nasz globalny know-
-how i szerokie kompetencje. 

Co w Pana ocenie w ubiegłym 
roku było najistotniejsze z punk-
tu widzenia zarówno banków, 
jak i agentów rozliczeniowych?
– Ubiegły rok obfitował w wie-
le istotnych wydarzeń na ryn-
ku bankowym – jednym z nich 
była bez wątpienia obniżka opłat 
interchange, które do niedawna 
były w Polsce najwyższe w Eu-
ropie. Ich redukcja niewątpli-
wie przyczyni się do populary-
zacji płatności bezgotówkowych 
i rozwoju polskiej infrastruktury 
płatniczej. Po raz pierwszy kosz-
ty związane z akceptacją bezgo-
tówkowych form płatności nie 
powinny stanowić przeszko-
dy w podjęciu decyzji o instala-
cji terminala płatniczego nawet 
dla mniejszych graczy, którzy do 
tej pory nie zdecydowali się na 
ich wprowadzenie. Drugim ob-
liczem zmian są ich skutki od-
czuwane przez banki, polegające 
na zmniejszeniu przychodowo-
ści w obszarze kart płatniczych.

Zmiany nie zostały powitane cie-
pło przez banki. Jakie są możli-
we scenariusze w obszarze kart 
płatniczych w tym roku?
– Dla banków obniżenie opłat in-
terchange wiąże się z konieczno-
ścią zweryfikowania rentowności 
dotychczasowego modelu bizne-
sowego. Najlepszym rozwiąza-
niem wydaje się w tym momen-
cie odejście od samodzielnego 
wydawnictwa i obsługi kart płat-
niczych na rzecz znacznie efek-
tywniejszego kosztowo outsourcin-
gu. Taki scenariusz funkcjonuje 
na szeroką skalę na wielu ryn-
kach europejskich oraz w Sta-
nach Zjednoczonych. Dodatko-
wym atutem tego rozwiązania 
jest dostęp do innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych ofero-
wanych przez wyspecjalizowane 
firmy, takie jak First Data, któ-
re nieustannie inwestują w roz-
wój swoich systemów. Banki zaś 
docelowo będą koncentrować się 
na swojej podstawowej działal-
ności i sukcesywnie przenosić na 
zewnątrz organizacji te obsza-
ry, których samodzielne utrzyma-
nie na konkurencyjnym pozio-
mie jest bardzo kosztowne. Teraz 
przyszła kolej na biznes kartowy.

Nowe technologie i potrzeby kon-
sumentów zmuszają instytucje fi-
nansowe do ciągłego poszukiwania 
innowacji. Jakie są najważniej-
sze tegoroczne trendy?
– Oprócz dynamicznego wzro-
stu popularności płatności bez-
gotówkowych, w 2015 r. ruszy 
wreszcie rozwój płatności mo-
bilnych. Pod koniec ubiegłego 
roku First Data podpisała umo-
wę z Polskim Standardem Płat-
ności na udostępnienie syste-
mu płatności mobilnych BLIK 
w całej sieci akceptacji. Zakła-
damy, że w drugiej połowie tego 
roku w każdym terminalu Po-
lcard będzie można zapłacić za 
produkty i usługi smartfonem 
z tą aplikacją. Działamy na rzecz 

First Data zaoferuje więcej, niż 
tylko wydawanie i obsługę kart 
– mówi Damian Zapłata, prezes 
zarządu First Data Polska S.A.

Panie Prezesie, trafił Pan do 
First Data w bardzo szczegól-
nym momencie. Szereg zmian 
prawnych i zaostrzająca się kon-
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zbliżeniowe i dopóki nie otrzy-
mają rozwiązania co najmniej 
tak samo funkcjonalnego i wy-
godnego w użyciu, mogą scep-
tycznie podchodzić do pomy-
słu zrezygnowania z karty na 
rzecz płatności smartfonem. 

A co mogłoby zachę-
cić konsumentów?
– Kluczem do sukcesu płatno-
ści mobilnych mogą okazać się 
usługi dodane – promocje, ku-
pony, oferty lojalnościowe czy 

geolokalizacja. Dobrym przykła-
dem jest sieć Starbucks w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie już 
około 40 proc. płatności odby-
wa się za pośrednictwem apli-
kacji mobilnej. Użytkownik po-
przez aplikację Starbucks może 
nie tylko zapłacić za swoją ulu-
bioną kawę, ale także zamówić 
ją z wyprzedzeniem i odebrać 
w wybranej kawiarni, unikając 
stania w kolejce. To rozwiąza-
nie zwiększa sprzedaż, przyspie-
sza obsługę i, co ważne, buduje 
lojalność klienta. Nad własnymi 
systemami płatności pracują tak-
że producenci telefonów komór-
kowych, m.in. Samsung. Patrząc 
przez pryzmat koniecznych na-
kładów i skalę opłacalności roz-
wiązania, ma to sens jedynie dla 
wiodących globalnych graczy. 
Przykłady Apple czy Starbucks 
są najlepszym dowodem na to, 
jak ważną rolę w kształtowaniu 
zachowania konsumentów od-
grywa znana i zaufana marka.

Na rynku płatności elektronicz-
nych stale zwiększa się konkurencja. 
Czy liczyć się będzie głównie cena?

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

upowszechnienia się tego sys-
temu, współpracując zarów-
no z PSP, jak i poszczególny-
mi bankami. Jednak ostateczna 
ocena i powodzenie projek-
tu uzależnione jest od klien-
tów korzystających z aplikacji. 
A ci ostatni mają z czego wybie-
rać. Równolegle do standardu 
BLIK na rynku startuje HCE.

Czyli technologia w chmurze?
– Tak. W grudniu First Data 
wraz Getin Bankiem, Visą 
i Oberthurem przeprowadziła 
pierwszą transakcję z jej wyko-
rzystaniem. Technologia HCE 
umożliwia klientom dokonywa-
nie płatności telefonem komór-
kowym w sposób zbliżeniowy 
– płatność jest przeprowadza-
na poprzez komunikację mię-
dzy smartfonem a chmurą, 
gdzie przechowywane są dane 
karty, co dodatkowo zwiększa 
poziom bezpieczeństwa. Jest 
to rozwiązanie bardzo podob-
ne do oferowanego przez Ap-
ple w Stanach Zjednoczonych, 
które technologicznie wspie-
ra nasz właściciel, First Data. 
Płatności mobilne w technolo-
gii HCE – w przeciwieństwie 
do rozwiązań opartych na mo-
delu SIM-centric – są nie tylko 

rozwiązaniem najbardziej za-
awansowanym pod względem 
technologicznym, ale również 
niezwykle przyjaznym konsu-
mentom. Co istotne, ich wdro-
żenie jest możliwe bez udziału 
operatora telekomunikacyjne-
go, co ułatwia ich implementa-
cję i obniża koszty wdrożenia. 
To technologia o bardzo dużym 

potencjale. W USA po wpro-
wadzeniu płatności Apple Pay 
w wielu sieciach handlowych 
odsetek płatności realizowanych 
za pomocą telefonów komórko-
wych wzrósł do 10–15 proc. Po-
dobnie może być już niedługo 
w Polsce. First Data jest przygo-
towana do wspierania banków, 
które chcą mieć w swojej ofer-
cie nowoczesne rozwiązania. 

Czy w tej sytuacji Polacy zre-
zygnują z kart płatniczych na 
rzecz płatności mobilnych?
– Płatności mobilne są z pew-
nością rozwiązaniem przy-
szłościowym. W tej chwili jest 
jednak zdecydowanie zbyt 
wcześnie, aby jednoznacznie 
oceniać, które z rozwiązań bę-
dzie cieszyło się największym 
zainteresowaniem konsumen-
tów. Ze względu na nieco inne 
funkcjonalności, zarówno płat-
ności w technologii BLIK, jak 
i HCE mają szansę na odnie-
sienie sukcesu w Polsce. First 
Data chce pełnić rolę integrato-
ra, oferować swoim klientom, 
w tym bankom i instytucjom fi-
nansowym, dostęp do wszyst-
kich systemów płatniczych. 
Mimo dynamicznego rozwo-
ju technologii mobilnych, wie-

le wskazuje na to, że w najbliż-
szym czasie nie przestaniemy 
korzystać z tradycyjnych kart 
płatniczych. Ogromna popular-
ność płatności bezstykowych 
może być początkowo pew-
nym utrudnieniem dla syste-
mów mobilnych. W Polsce kon-
sumenci są przyzwyczajeni do 
wygody, jaką zapewniają karty 

– W relacjach biznesowych liczy 
się przede wszystkim umiejęt-
ność odpowiadania na potrze-
by naszego partnera. Nawią-
zując współpracę, liczymy na 
niezawodność, bezpieczeństwo 
i finalnie na koszty współpra-
cy. Nasze doświadczenie w re-
lacjach z bankami pokazuje, że 
wymieniona przeze mnie ko-
lejność kryteriów mieści się 
w 90 proc. przypadków. Przede 
wszystkim koncentrujemy się 
na rozwoju innowacyjnych roz-

wiązań wspierających biznes. 
Żywo reagujemy na każdą zmia-
nę technologiczną, która może 
stać się nowym standardem. Już 
teraz współpracujemy z 30 ban-
kami, zapewniając im komplek-
sową obsługę kartową, a także 
dostarczając platform umożli-
wiających wygodny dostęp do 
funkcji kartowych w kanałach 
elektronicznych banku. Suk-
cesywnie wdrażamy rozwiąza-
nia obecne na innych świato-
wych rynkach, oferując między 
innymi zaawansowane narzę-
dzia związane z digitalizacją 
usług bankowych. W swojej 
ofercie mamy usługę dostar-
czenia kodu PIN do karty za 
pośrednictwem SMS, a obec-
nie w Europie pracujemy nad 
wdrożeniem usługi dostarcze-
nia kodu PIN do karty za po-
średnictwem bankowości inter-
netowej, co istotnie wpływa na 
poziom kosztów obsługi klien-
tów banku. Nasza filozofia dzia-
łania jest nastawiona na part-
nerską współpracę i dawanie 
wartości dodanej, a nie wyłącz-
nie procesowanie płatności.  ▪

First Data chce pełnić rolę integratora,  
oferować swo im klientom, w tym bankom  
i instytucjom finansowym, do stęp  
do wszystkich systemów płatniczych.

Sukcesywnie wdrażamy rozwiązania obecne 
na innych światowych rynkach, oferując między 
innymi zaawansowane narzędzia związane 
z digitali zacją usług bankowych.


