
 

 

  



Historia inna niż wszystkie…   

Jest rok 1949, Nowy Jork, USA.  

Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał 

portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na nim zobowiązanie do zapłaty tego 

rachunku. Właśnie tak wpadł na pomysł karty płatniczej.  

Już rok później z jego inicjatywy powstała, działająca do dziś organizacja Diners Club, 

zajmująca się wydawaniem kart płatniczych.  

Pierwsze karty zostały wprowadzone w USA w 1950r.  Służyły do regulowania rachunków 

w sieci restauracji.  

Początkowo akceptowane były w 27 restauracjach, a liczba ich posiadaczy wynosiła 200.  

Przyszedł czas na banki… 

Pierwszy był Bank of America, który w 1958 roku wydał kartę o nazwie „Americard”.  

Była to pierwsza karta kredytowa – Klient korzystał z kredytu udzielonego przez Bank, 

a po otrzymaniu zestawienia spłacał albo całość, albo część kwoty zadłużenia.  



A w Polsce? 

              W Polsce karty płatnicze pojawiły się już pod koniec lat 60-ych 

XX w. Były to jednak karty wydawane przez banki zagraniczne. Turyści 

mogli nimi regulować w bardzo ograniczonym zakresie swoje płatności. 

Niewiele było w Polsce miejsc, w których można było płacić kartami. 

Do lat 90-ych Polacy płacili wyłącznie gotówką.  

               Pierwsze karty zostały wydane w Polsce przez krajowe banki  

w 1991r. i były to karty bankomatowe połączone z rachunkiem oszczędno-

ściowym posiadacza.  

Służyły wyłącznie do wypłaty gotówki z bankomatu.  

               Stopniowo karty bankomatowe zostały zastąpione i uzupełnione 

przez karty płatnicze, umożliwiające, oprócz wypłaty gotówki, dokonywanie 

płatności nie tylko na terenie danego kraju, ale na całym świecie.   

  



Plastikowe pieniądze stały się nieodłączną częścią naszego życia. 

Coraz więcej dorosłych zamiast gotówki nosi w portfelach niewielką 

plastikową kartę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kartą zapłacisz za zakupy  

w sklepie i w Internecie. 

Używając karty wypłacisz 

gotówkę z bankomatu. 



Nie wszystkie karty są takie same. 

Najważniejsza różnica wynika z tego, czy używając karty korzystamy  

z własnych, zgromadzonych na koncie pieniędzy, czy też ze środków pożyczonych, 

czyli kredytu.  

 

  

Rodzaje kart  

karty własne 

karta 
debetowa 

karta 
przedpłacona 

karty 
pożyczone 

karta 
kredytowa 



 

 

  dostęp do środków własnych, zgromadzonych na swoim rachunku  

 płacąc obciążamy własne konto  

 możemy wydać tylko tyle, ile złożyliśmy w banku  

 podczas wypłacania gotówki z bankomatu, stan konta jest 

automatycznie aktualizowany   

 może z niej korzystać tylko właściciel  

 

  



 

 

 

(elektroniczna portmonetka) 

 nie jest powiązana z rachunkiem bankowym  

 w momencie wydania wpłacamy określona kwotę (wkładamy 

pieniądze do portfela)  

 zasiloną kartą można dokonywać transakcji, aż do wyczerpania 

środków  

 może z niej korzystać każdy, kto wszedł w jej posiadanie  

 można ją pożyczać koleżance lub koledze 

  



Pozwala korzystać z pożyczonych pieniędzy.  

Płacąc nią zaciągamy kredyt, który będzie trzeba spłacić  
wraz z odsetkami. 
 

Bank oferuje okres bezodsetkowy,  

tzn. jeśli spłacisz cały dług w wyznaczonym terminie –  
bank nie naliczy odsetek. 
 

WAŻNE!  
Trzeba pamiętać o określonym w umowie terminie spłat. 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  

Ze względu na sposób dokonywania transakcji karty dzielimy na: 

karty z autoryzacją karty zbliżeniowe 

terminal płatniczy 

- wygodna i szybka forma płacenia za 

drobne zakupy, w restauracji,  

w punkcie usługowym, w automacie; 

- wystarczy zbliżyć kartę do czytnika; 

- nie trzeba autoryzować kodem PIN; 

- płatność do 50zł; 

- po 3 transakcjach konieczność 

autoryzacji ze względu na 

bezpieczeństwo 

Autoryzacja: 

- sprawdzenie, czy na pewno  

jesteś właścicielem karty; 
 

- sprawdzenie, czy na koncie jest 

wystarczająca ilość pieniędzy, by 

zapłacić za towar lub usługę 



 

 

 

  

  

Aby dokonać płatności: 

   Sprzedawca przeciąga kartę przez 

czytnik lub wkłada do terminala. 

   Kupujący prowadza na specjalnej 

klawiaturze kod PIN, czyli 4-cyfrowe 

hasło, które zna tylko właściciel. 

   Poprawny PIN jest potwierdzeniem 

prawa do posługiwania się kartą. 

 



 

 

 

 

 

Nie zapisuj PIN-u na karcie płatniczej. 

Chroń Twój numer PIN. 

Nikomu nie podawaj numeru PIN. 

Nie udostępniaj karty innym osobom. 

Sam wystukuj numer PIN. 

Numeru PIN nie należy podawać osobom trzecim.  

Chroń kartę przed utratą lub zniszczeniem.  

Jeśli zgubisz kartę, trzeba zgłosić to do banku. 

  



Karty różnią się budową i technologią wykonania.   

Ważne informacje potrzebne do prawidłowego działania karty  

mogą być zapisane w różny sposób. 

 

Karty magnetyczne 
Dane zapisane są na pasku magnetycznym, a ich odczytanie 
odbywa się przez przeciągnięcie karty przez czytnik terminala. 

Karty czipowe 
Dane dotyczące karty zawiera mikroprocesor. Jest to rozwiązanie 
nowocześniejsze niż pasek magnetyczny. Układy takie zawierają 
więcej danych i są bezpieczniejsze – trudniej je skopiować. 
 

Karty hybrydowe 
Posiadają zarówno pasek magnetyczny jak i mikroprocesor, czyli 
czip. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


