
 

 

Czym są płatności cykliczne i czy warto z nich korzystać? 

Początek miesiąca dla wielu z nas jest okresem, w którym dzielimy się naszymi oszczędnościami z 

dostawcami prądu, gazu, administracją budynku w którym mieszkamy lub dziećmi, które z wiekiem 

cyklicznie pobierają od swoich rodziców tzw. kieszonkowe. Mimo iż każdy z obdarowywanych 

odpowiednio wcześniej przypomina o nadchodzącej opłacie to w dzisiejszym natłoku spraw i 

obowiązków, o rachunkach łatwo jest nam zapomnieć. Jednym z narzędzi które skutecznie mogą 

uchronić Cię przez upływem terminu płatności są cykliczne płatności elektroniczne, które możesz 

ustawić w swojej bankowości elektronicznej lub w okienku bankowym. Warto dowiedzieć się, jak 

ustawić cykliczne płatności elektroniczne na swoim rachunku bankowym oraz w jaki sposób korzystać 

z nich przy użyciu kart płatniczych. Zapoznaj się z artykułem, a z łatwością ocenisz, czy to opcja dla 

Ciebie.  

Czym są płatności cykliczne?  

Płatności cykliczne to funkcjonalność polegająca na dokonywaniu płatności w powtarzających się 

cyklach np. tygodniowych, miesięcznych czy kwartalnych. Wykonywane są w sposób 

automatyczny, bez Twojej ingerencji i w zależności od przyjętej formy płatności cyklicznej opiewają 

zawsze na tę samą kwotę (zlecenie stałe) lub są uzależnione od kwoty widniejącej na fakturze 

(polecenie przelewu). Aby móc korzystać z płatności cyklicznych, musisz udzielić bankowi zgody na 

automatyczne obciążanie twojego rachunku. Płatności cykliczne są często wykorzystywane przy 

dokonywaniu opłat ratalnych, kredytowych, opłacaniu karnetów klubów fitness, telewizji i usług 

świadczonych w modelu subskrypcyjnym.  

Przez długi czas najpopularniejszym rodzajem płatności cyklicznych było polecenie zapłaty, ale wraz z 

rozwojem modelu subskrypcyjnego nastąpił dynamiczny rozwój płatności cyklicznych przy użyciu kart 

płatniczych. 

Płatności cykliczne kartą – jak z nich korzystać?  

Płatności cykliczne kartą debetową bądź kredytową są możliwe po podaniu danych karty: imienia i 

nazwiska jej posiadacza, numeru kart, daty ważności karty oraz numeru CVC znajdującego się na 

odwrocie karty (kod składający się z trzech cyfr).   

Wahasz się, czy zdecydować się na cykliczne płatności kartą? Co to zmieni w Twoim życiu? Przede 

wszystkim pozwoli zapomnieć o  osobistym regulowaniu opłat za subskrypcje ulubionych serwisów 

internetowych, dostępu do gazet czy aplikacji, który wymaga zalogowania się do bankowości 

internetowej lub do aplikacji mobilnej i wpisania danych do każdego przelewu z osobna. W praktyce 

pozwoli to zaoszczędzić Twój czas i ułatwi zarządzanie budżetem.   

 



 

 

Cykliczne płatności elektroniczne – to możliwe!  

Jeśli  chcesz by Twoje rachunki płaciły się bez Twojej ingerencji wybierz w swoim banku polecenie 

przelewu lub zlecenie stałe. W przypadku zlecenia stałego musisz tylko raz podać dane odbiorcy, 

numer rachunku i wpisać powtarzającą się w każdym cyklu kwotę pieniężną, aby była ona 

automatycznie pobierana z Twojego rachunku bankowego – np. 50 zł  piątego dnia każdego 

miesiąca.  

 

 

 

W przypadku rachunków i opłat, których wartość ulega zmianie w każdym cyklu rozliczeniowym (np. 

raz jest to kwota 50zł a raz 30 zł) możesz skorzystać z tzw. polecenia przelewu. Na jego podstawie 

upoważniasz bank i dostawcę danej usługi, by z Twojego rachunku automatycznie pobierana była 

kwota widniejąca na fakturze za dany okres rozliczeniowy.   

Pamiętaj, że aby cykliczne zlecenie zadziałało, na Twoim rachunku bankowym musi znajdować się 

wystarczająca liczba środków pieniężnych. Dzięki temu przy realizacji zleceń stałych wiesz, że nigdy 

Twoje konto nie wejdzie na minus. 

 

Wady i zalety płatności cyklicznych 

Jak każda usługa, tak i przelewy cykliczne mają swoje zalety i wady, ale ich istotność zależna jest już 

od naszych indywidualnych preferencji. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:



 

Kampania Warto Bezgotówkowo została zainicjowana przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, 

a koordynowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Kampania ma na celu upowszechnianie obrotu 

bezgotówkowego, jako nowoczesnych i bezpiecznych form płatności wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji 

akceptujących płatności. W ramach kampanii w dniach 18-24.10.2021 r. odbywa się Tydzień Płatności Bezgotówkowych 

 

 

 

Po przeczytaniu tego artykułu wiesz już wszystko to co musisz wiedzieć by świadomie podjąć decyzję 

czy korzystanie z płatności cyklicznych jest dla Ciebie, czy wolisz tradycyjną formę opłacania 

cyklicznych rachunków. 

 

Więcej tekstów edukacyjnych znajdziesz na stronie www.gotowibezgotowkowi.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


