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Rola banków i instytucji finansowych w sprawnej transformacji  
w kierunku Cyfrowego Państwa 

 
Cyfryzacja oraz rozwój e-usług publicznych to olbrzymi potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki. 
Jednocześnie to konieczność dostosowania się do oczekiwań i potrzeb coraz bardziej wymagających 
klientów i obywateli, którzy już teraz na co dzień korzystają z rozwiązań internetowych i mobilnych  
w różnych obszarach życia zawodowego i prywatnego, i oczekują przyjaznych rozwiązań oraz szybkich  
i prostych procesów w dogodnym czasie,  także w obszarze administracji. 

Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” jest zapowiedzią efektywnego państwa, które stworzy 
warunki dla konkurencyjnej, bezpiecznej, bezgotówkowej oraz cyfrowej gospodarki. 

Stworzenie takich warunków będzie łatwiejsze, szybsze i efektywniejsze, jeżeli wprowadzane rozwiązania 
będą opracowywane i wdrażane przy pełnej współpracy rządu, administracji i biznesu. Szczególne znaczenie 
w tym procesie będzie miał udział banków i instytucji finansowych, będących instytucjami zaufania 
publicznego. Warto wykorzystać potencjał i doświadczenie banków oraz międzynarodowych organizacji 
płatniczych, które od lat wdrażają nowoczesne rozwiązania, a z usług bankowości internetowej i mobilnej 
aktywnie korzystają miliony polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 

Nowoczesne oraz innowacyjne państwo stawia w centrum obywatela posiadającego pełen dostęp do  
e-usług, w tym e-administracji. Zdalna administracja to oszczędność czasu zarówno dla obywatela, jak  
i administracji publicznej oraz znaczne ograniczenie kosztów. 

Banki posiadają duży potencjał do popularyzacji korzystania z usług e-administracji. W kwietniu 2016 r. 
po raz pierwszy do złożenia wniosku o świadczenie rodzinne wykorzystano systemy bankowości 
internetowej (do chwili obecnej złożono prawie 600 tys. wniosków). Klienci znają i traktują z zaufaniem te 
uwierzytelnienia, co potwierdziło się w praktyce, gdyż 95% wniosków złożonych elektronicznie było 
złożonych właśnie z wykorzystaniem mechanizmów bankowości elektronicznej. Wprowadzono możliwość 
założenia i logowania się do profilu na PUE ZUS, a także utworzenia Profilu Zaufanego z poziomu systemu 
bankowości internetowej. Dzięki temu obywatele w sposób elektroniczny mogą realizować sprawy 
urzędowe przez Internet, bez wizyty w urzędzie oraz wypełniania wniosków. 

Wizja cyfrowej Polski to innowacyjna, konkurencyjna, bezgotówkowa i efektywna gospodarka. 

Cyfrowa ekspansja ma spowodować, zgodnie z założeniami programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, 
że w perspektywie 5 lat Polska stanie się bardziej: 

 cyfrowa - 50% obywateli będzie realizować 80% spraw przez Internet, 

 bezgotówkowa – udział pieniądza gotówkowego w podaży pieniądza M1 spadnie o 30% (z poziomu 
21,5% do około 15%). 

Główne kierunki: 

1) Elektronicznie i bez papieru  

Cyfryzacja daje wartości dodane dla obywateli/klientów, administracji i sektora komercyjnego/ 
gospodarki. Przewiduje się, że w 2020 r. wśród klientów banków w Polsce 74% transakcji odbywać się 
będzie w bankowości internetowej oraz mobilnej (w 2014 r. było to 54%). Następny krok to wdrożenie 
kompletu usług zaufania. Współpraca państwa i sektora komercyjnego to kluczowa droga do 
przekonania obywatela o użyteczności nowych rozwiązań administracji. Na miejsce papierowych 
procesów i biurokracji nadchodzi era e-administracji, która prezentuje rozwiązania intuicyjne, 
przyjazne, wygodne oraz przede wszystkim dostosowane do obywatela. Warto wykorzystać ten 
potencjał do zbudowania wysokiej ergonomii rozwiązań administracyjnych. 
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Wizja cyfrowej Polski powinna zakładać, że obywatel:  

a. ma możliwość realizowania usług w obszarze zdrowia, np. umawiania wizyty do lekarza za pomocą 
e-rejestracji, otrzymania e-recepty, a także e-skierowania do innego specjalisty,  

b. otrzymuje e-paragon za zakupy na swój profil, bez wersji papierowej,  
c. otrzymuje e-świadczenie i opłaca e-składkę, 
d. posiada e-Box do kontaktu z administracją. Wszystkie procesy na linii obywatel – administracja 

odbywają się elektronicznie, bezgotówkowo i bez papieru. 
e. może realizować szereg spraw za pomocą tożsamości cyfrowej (np. zawieranie umowy za pomocą 

podpisu elektronicznego), 
f. posługuje się instrumentem płatniczym, który łączy w sobie funkcje zarówno płatniczą, jak  

i nośnika usług, dzięki czemu obywatel za pomocą  jednego nośnika może skorzystać z szeregu 
funkcjonalności. 

Rekomendowane w tym obszarze działania powinny koncentrować się na jak najszybszym 
udostępnieniu rozwiązań wprowadzających wyżej wymienione funkcjonalności. 

2) Zwiększenie obrotu bezgotówkowego  

W roku 2015 w Polsce odnotowano ponad 1 mld płatności zbliżeniowych, 5 mln użytkowników 
bankowości mobilnej oraz 14,5 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej. Warto iść tym 
śladem i promować gospodarkę bez gotówki i bez papieru, za to z dostępem do szerokiego 
wachlarza e-usług, w tym e-administracji, aby w perspektywie najbliższych kilku lat podwoić liczbę 
bezgotówkowych transakcji płatniczych w Polsce. 

65% Polaków deklaruje chęć korzystania z obsługi internetowej w obszarze spraw publicznych, co jest 
istotnym motywatorem do upowszechnienia takiego rozwiązania.  
 
Główne rekomendowane obszary działań to:  

a. Wprowadzenie i upowszechnienie płatności bezgotówkowych oraz zdalnych w sektorze 
publicznym; 

b. Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej; 
c. Wprowadzenie zachęt podatkowych dla konsumentów posługujących się bezgotówkowymi 

formami płatności. 

 


