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Prof. dr. hab. Aleksander Surdej

KONFIGUROWANIE  
ADMINISTRACJI CYFROWEJ:  
CZAS NA BANKOWE 
PŁATNOŚCI INTERNETOWE

Rewolucja cyfrowa przekształca wiele 
dziedzin naszego życia w nadzwyczaj 
szybkim tempie. Rosną możliwości sa-
modzielnego uczenia się dzięki ekspan-
sji dostępnych internetowo programów 
edukacyjnych, zyskujemy dostęp do 
wiedzy i digitalizowanych wersji dzieł 
kultury. Poprawia się dostęp do informa-
cji o ofertach dóbr i usług wyposażając 
konsumenta w narzędzia ochrony przed 
lokalnymi monopolami. Zmieniają się 
formy korzystania z usług finansowych, 
a pieniądz transferowany jest szybko 
i łatwo za pomocą kilku kliknięć.

Za zmianami w innych sektorach i moż-
liwościami stwarzanymi przez technolo-
gię cyfrową podąża administracja. Jej 
funkcjonowanie i świadczone przez nią 
usługi mogą być jeszcze prostsze, bar-
dziej zrozumiałe i szybsze dla obywate-
li. Celem jest bowiem zaoszczędzenie 
ludziom czasu, pieniędzy i ułatwienie 
kontaktów z rządem.

Sprzyjające dobrobytowi obywateli 
rządy ułatwiają dostęp do informacji 
o sprawach publicznych wiedząc, że do-
brze poinformowani ludzie częściej będą 
współdziałać na rzecz dobra wspólnego, 
a samej administracji oszczędzona zo-
stanie pokusa stronniczości i prywaty. 

Informacje o planach, działaniach i re-
zultatach powinny być łatwe do znale-
zienia i zrozumienia. Służy temu konso-
lidacja źródeł internetowych tak, aby 
z jednego cyfrowego adresu odnaleźć 
można było potrzebne informacje. In-
formacje zaś powinny być zredagowane 
w sposób zrozumiały i co najważniejsze 
powinny być aktualne.

Dzięki dostępowi do internetowych źró-
deł obywatele, i tak dzieje się w wielu 
państwach, powinni łatwo dowiedzieć 
się o swoich prawach i obowiązkach 
oraz o statusie załatwianych przez sie-
bie spraw: od oczekiwania na paszport, 
przez termin przeprowadzenia przepisa-
nej procedury medycznej do stanu kon-
ta wykroczeń drogowych.

W Polsce w ostatnich latach zaobser-
wować można było wiele pozytywnych 
zmian dzięki rozszerzonemu zakresowi 
elektronicznej obsługi obywatela. Nie 
sposób jednak zaprzeczyć, że zrobić 
można więcej, szybciej i skuteczniej. 
W zakresie wykorzystania elektronicz-
nej obsługi obywatela i kontaktu z ad-
ministracją wszystko zależy od polskich 
rządów i samorządów. Nie można zrzu-
cać odpowiedzialności na czynniki ze-
wnętrzne. Stawką ostatecznie jest sto-
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sunek Polaków do własnego państwa. 
Jeśli będą widzieć, że administracja 
nie ma nic do ukrycia, dba o ich pra-
wa, oszczędza ich czas, energię i pie-
niądze, to pojawi się silniejsza identy-
fikacja z własną wspólnotą losu. Wraz 
ze wzrostem zamożności coraz cenniej-
szym zasobem staje się własny czas. 
Nasza życiowa satysfakcja rośnie, gdy 
przy niezmienionym poziomie bogac-
twa materialnego, mamy coraz więcej 
czasu i sami o jego przeznaczeniu de-
cydujemy. Zmniejszenie do niezbędne-
go minimum kontaktów z administracją, 
uwalnia nasz czas i zwiększa poczucie, 
że żyjemy w dobrze rządzonym społe-
czeństwie. Co więcej, pracowników 
administracji powinno być tyle, aby 
sprawnie i niezawodnie wykonane zo-
stały wszystkie funkcje. Jeśli w admi-
nistracji pracują osoby, które wykonują 
jałowe czynności lub mozolnie i ręcznie 
weryfikują to, co zrobić mogą programy 
komputerowe, to administracja będzie 
postrzegana jako bastion rozwiązań, 
które gdzie indziej odeszły do lamusa. 
Trudno być z niej dumnym. Automaty-
zacja rozliczeń i elektroniczne kontakty 
z administracją, to czynniki budowania 
percepcji polskiego państwa jako przy-
jaznego obywatelom, a polskiej admi-
nistracji jako wzorca do którego dążyć 
mogłyby inne państwa członkowskie 
OECD. Taką kartą informatycznego przo-
downictwa skutecznie buduje swój wi-
zerunek w świecie Estonia.

Jeśli e-administracja ma nie być reto-
rycznym chwytem, to musi być konse-
kwentnie realizowanym kierunkiem, na 
który składają się działania w wielu za-
kresach: w administracji podatkowej, 
w służbie zdrowia czy w edukacji pu-
blicznej. Ów końcowy wynik: nasycona 
zinformatyzowanymi usługami polska 
administracja wymaga więc podejmo-

wania czasami drobnych, lecz sensow-
nych działań w wielu obszarach.

Przykładem pożądanych i łatwych do 
wprowadzenia przed administrację roz-
wiązań jest umożliwienie dokonywania 
opłat za rozmaite czynności admini-
stracyjne i wpłat należnych danin przy 
pomocy bankowych płatności interne-
towych ( „płatności za pomocą linku”). 
Istotą tego rozwiązania jest to, że, gdy 
jednostka administracji lub inny urząd, 
zaoferuje taką możliwość, to uiszcza-
jący opłatę przekierowywany jest do 
banku, w którym posiada konto, auto-
matycznie pojawia się strona logowania 
się do banku, gdzie po wpisaniu loginu 
i hasła pojawia się kwota, którą ma się 
zapłacić oraz numer konta i dane sprze-
dawcy. Jedyne co należy zrobić, to po-
twierdzić zgodę na wysłanie takiej kwo-
ty sprzedawcy.

Przedstawione w tym opracowaniu 
informacje pokazują korzyści z upo-
wszechnienia tej metody płatności 
(częściowo wprowadziły ją już Chorzów 
czy Wrocław) i dowodzą, że będzie ona 
prawdopodobnie często stosowana 
przez obywateli, którzy pozbędą się 
uciążliwości wprowadzania informacji 
niezbędnych do wykonania innych ty-
pów przelewów. Będzie więc szybciej 
i prościej, a poprawa poziomu satysfak-
cji obywateli z jakości pracy osiągnię-
ta przy minimalnych kosztach. Drobne 
zmiany często przynoszą znaczne i do-
bre skumulowane skutki. 

Prof. dr. hab. Aleksander Surdej
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Przemysław Remin, Aleksander Piński

SZYBKIE PŁATNOŚCI  
ELEKTRONICZNE  
W SAMORZĄDACH 
– STUDIUM KORZYŚCI  
DLA ADMINISTRACJI I OBYWATELI
Podsumowanie: Wprowadzenie szybkich przelewów przez 
samorządy sprawi, że 794 pełnoetatowych pracowników 
administracji będzie mogło zostać skierowanych do innych prac.  
To przekłada się na 66.5 mln zł oszczędności rocznie.

1. Co to są szybkie 
przelewy? 

Polska jest jednym z liderów w Unii Eu-
ropejskiej pod względem popularności 
szybkich i prostych przelewów inter-
netowych znanych pod angielskimi na-
zwami „pay-by-link”, czyli płatność za 
pomocą linku albo Online Banking E-Pay-
ment Solutions (OBeP), czyli Bankowe 
Płatności Internetowe.

Na czym polega taka płatność? Kupując 
na przykład w sklepie internetowym, 
gdy wybierzemy szybki przelew oraz 
bank, w którym mamy konto, jesteśmy 

automatycznie odsyłani do strony logo-
wania się do banku, gdzie po wpisaniu 
loginu i hasła pojawia się kwota, którą 
mamy zapłacić oraz numer konta i dane 
sprzedawcy. Jedyne co musimy zrobić 
to potwierdzić, że zgadzamy się wysłać 
taką kwotę sprzedawcy. 

2. Przyczyny popularności 
błyskawicznych płatności 
elektronicznych

Przy korzystaniu z płatności typu pay
-by-link odpada bardzo kłopotliwy, nie-
lubiany, długotrwały i podatny na błę-
dy proces wpisywania numeru konta 
odbiorcy, jego danych, kwoty i tytułu 
transakcji. Przykładowo przedsiębiorcy 
odprowadzający podatek liniowy wyko-
nując przelew do urzędu skarbowego, 
wpisując w tytule przelewu przez przy-
padek „PIT5” zamiast „PIT5L” są wzy-
wani, by wyjaśnić sprawę. 

fot. Robbert Noordzij, CC BY 2.0
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Oczywiście sprawa generuje dodatko-
we koszty także dla urzędu, którego 
pracownicy muszą wyjaśniać pomyłkę. 
Dodatkową zaletą szybkich przelewów 
jest to, że operator od razu potwierdza 
fakt zlecenia przelewu, mimo iż środki 
jeszcze nie przyszły (w sklepach inter-
netowych umożliwia to natychmiastowe 
przystąpienie do realizacji zamówienia 
i skrócenie czasu czekania na zakupy 
przez klienta).

Kwestia usunięcia uciążliwości proce-
su dokonywania płatności jest kluczo-
wa dla każdego odnoszącego sukcesy 
biznesu. Giganci handlu internetowe-
go, firmy takie jak Amazon, zbudowały 
swoją pozycję na możliwie intuicyjnej 
i bezproblemowej obsłudze (tu warto 
wspomnieć opatentowane przez Ama-
zon w USA dokonywanie zakupu za po-
mocą jednego kliknięcia – podobną me-
todę wykorzystują także m.in. Allelgro 
i PayU przy płatnościach „pay-by-link”, 
a także prawie każdy operator kart płat-
niczych). 

Jak wynika z raportu firmy Barilliance 
w handlu internetowym nagminny jest 
problem niedokończania zakupów: klien-
ci pakują towary do wirtualnych koszy-
ków po czym je porzucają. W 2011 r. 
miało to miejsce w 69 proc. przypad-
ków, w 2012 r. już w 74 proc. Jak wynika 
z raportu Business Insider Intelligence aż 
w 25 proc. przypadków powodem była 
zbyt skomplikowana obsługa sklepu. 

3. Czy Polacy zaakceptują 
błyskawiczne płatności 
elektroniczne w urzędach?

27 mln Polaków ma dostęp do ban-
kowości internetowej i już teraz 
66 proc. z nas płaci rachunki za po-
średnictwem internetu, a w dużych 
miastach jest to już 78 proc. (dane  
z raportu serwisu automatycznych 
płatności bm.pl z 2015 r.). Można 
z dużym prawdopodobieństwem przy-
jąć, że gdyby te osoby miały tylko 
możliwość skorzystania z szybkiego 

fot. videoblocks.com
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przelewu w kontaktach z administra-
cją to by go używały równie często jak 
klienci sklepów internetowych, gdzie 
70-80 proc. zakupów opłacanych jest 
metodą „pay-by-link”. 

4. Holenderski wzór 

Krajem w Unii Europejskiej, w którym 
szybkie przelewy w urzędach stały się 
bardzo popularne jest Holandia. Sys-
tem oferowania szybkich przelewów 
powstał tam w 2005 r. i jest trochę 
inaczej zorganizowany, niż w Polsce. 
W naszym kraju powstały firmy wyspe-
cjalizowane w oferowaniu usługi pay
-by-link (najpopularniejsze to PayU, 
eCard, Przelewy24, Transferuj.pl, Pay-
ByNet i DotPay). 

Tymczasem w Holandii właścicielem sys-
temu oferowania szybkich przelewów 
są największe holenderskie banki. 1 
stycznia 2005 r. banki ABN AMRO, Rabo-
bank, ING Groep, Fortis, SNS Bank, BNG, 
Friesland Bank i Van Lanschot założyły 
firmę Currence, do której należy sys-
tem oferujący płatności pay-by-link iDe-
al. W połowie 2015 r. miał on 56 proc. 
w rynku płatności za zakupy interneto-
we w Holandii. 

IDeal jest jednak bardzo popularny nie 
tylko jako metoda płatności w sklepach 
internetowych, ale także w organach 
administracji. IDeal-em można na przy-
kład płacić lokalne podatki, mandaty 
czy rachunki za usługi firm komunalnych 
(te ostatnie wysyłają klientom link, na 
który wystarczy kliknąć by rachunek zo-
stał zapłacony). 

O ile więc sektor prywatny w Polsce, 
podobnie jak w Holandii, szybko zare-
agował i zaoferował klientom szybkie 

przelewy, o tyle organy administracji 
centralnej i samorządowej pozosta-
ją w Polsce pod tym względem w tyle 
w stosunku do swoich holenderskich od-
powiedników. 

5. Kalkulacja korzyści 
z wprowadzenia szybkich 
płatności w samorządach 
w Polsce

Centrum im. Adama Smitha przepro-
wadziło badanie potencjału korzyści 
z wprowadzenia szybkich płatności 
w polskich samorządach.

W tym celu Centrum im. Adama Smitha 
przeprowadziło ankietę wśród pięćdzie-
sięciu wybranych samorządów. Pytano 
o liczbę przelewów od osób fizycznych 
ogółem w roku 2015, a także o główne 
rodzaje danin płacone do urzędów cha-
rakteryzujące się najliczniejszą liczbą 
przelewów. 

Następnie liczbę przelewów odniesiono 
do liczby mieszkańców w danym mieście 
tak, by wyliczyć ile przypada przelewów 
na mieszkańca. Wskaźnik ten wynosił od 
0.41 przelewu na jednego mieszkańca 
rocznie w Piotrkowie Trybunalskim do 
2.25 przelewu w Wałbrzychu. Średnio 
dla badanych miast było to 1.4 przelewu 
rocznie. Mediana wyniosła 1.46 przele-
wu.

Relacja pomiędzy liczbą mieszkańców, 
a liczbą przelewów jest bardzo silna 
(współczynnik korelacji liniowej Pearso-
na wynosi 93proc.). Im większe miasto 
tym większa liczba przelewów. 
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Tabela 1. Podsumowanie
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. Podsumowanie. Tabela 1

Miasto 
Liczba przelewów od 

osób fizycznych 
ogółem 

Liczba mieszkańców 
Liczba przelewów na 

mieszkańca 

Kraków 1 142 710 759 131 1.51 

Bydgoszcz 705 315 362 286 1.95 

Szczecin 517 882 409 211 1.27 

Białystok 443 303 294 675 1.50 

Kielce 386 000 201 363 1.92 

Gdańsk 319 664 460 354 0.69 

Wałbrzych 261 188 116 069 2.25 

Płock 246 882 122 224 2.02 

Opole 234 918 119 465 1.97 

Radom 192 927 220 062 0.88 

Zielona Góra 189 499 119 182 1.59 

Elbląg 181 217 123 977 1.46 

Słupsk 164 024 92 869 1.77 

Chełm 142 576 67 702 2.11 

Konin 125 541 80 618 1.56 

Suwałki 102 000 69 316 1.47 

Leszno 94 269 64 612 1.46 

Biała Podlaska 92 541 57 498 1.61 

Kalisz 88 630 104 867 0.85 

Siedlce 57 454 76 686 0.75 

Sanok 48 670 39 588 1.23 

Zamość 43 624 65 149 0.67 

Zakopane 35 636 27 486 1.30 

Piotrków Trybunalski 31 922 77 810 0.41 

Lubliniec 28 834 24 125 1.20 

Świnoujście 23 148 41 516 0.56 

Giżycko 22 378 28 788 0.78 

Siemiatycze 18 534 15 169 1.22 

Krasnystaw 17 485 19 434 0.90 

Ogółem 5 958 771 4 261 232 1.40 

Źródło: na podstawia badania CAS.  

 
Źródło: na podstawie badania Centrum im. Adama Smitha 

Miasto
Liczba przelewów 
od osób fizycznych 

ogółem

Liczba 
mieszkańców

Liczba przelewów 
na mieszkańców
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5.1. Rodzaje wpłat do 
urzędów samorządowych

Urzędy wskazywały różne tytuły 
wpłat. Wystąpiły różnice w nomen-
klaturze. Poniżej prezentujemy opra-
cowane ujednolicone nazwy. W bada-
niu oprócz ogólnej liczby przelewów 
od osób fizycznych, urzędy podawały 
liczbę przelewów w pięciu najlicz-
niejszych rodzajach danin. Rodzaje 
danin były różne dla każdego urzędu. 
Najczęściej powtarzały się dzierża-
wa, użytkowanie wieczyste, podatek 
od nieruchomości, opłata za gospoda-
rowanie odpadami.

5.2. Założenia 
dotyczące oszczędności 
w sektorze administracji 
samorządowej dzięki 
przelewom pay-by-link

Centrum im. Adama Smitha sporzą-
dziło szacunek skali oszczędności, 
jakie mogłyby poczynić organy jed-
nostek samorządowych w Polsce, 
oferując mieszkańcom możliwość 
dokonywania płatności szybkimi 
przelewami. Przyjęto następujące 
założenia: 
(1) Liczba przelewów do organów ad-
ministracji samorządowej w Polsce sta-
nowi ok. 140 proc. liczby mieszkańców 

Rys. 1.  Liczba przelewów vs. liczba mieszkańców  
(obie skale logarytmiczne)

Źródło: na podstawie badania Centrum im. Adama Smitha 
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Tabela 2.  Rodzaje danin
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Założenia dotyczące 

oszczędności w sektorze 

administracji samorządowej 

dzięki przelewom pay-by-link

 
 

Centrum im. Adama Smitha sporządziło 

szacunek skali oszczędności, jakie mogłyby 

poczynić organy jednostek samorządowych  

w Polsce, oferując mieszkańcom możliwość 

dokonywania płatności szybkimi przelewami. 

Przyjęto następujące założenia:  

 
1) Liczba przelewów do organów 

administracji samorządowej w Polsce 

stanowi ok. 140 proc. liczby mieszkańców 

Polski. 1   Całkowitą liczbę przelewów  
w Polsce, przy populacji 38 496 tys. 
mieszkańców2 skalkulowano na poziomie 
53.8 mln. 

2) Każda próba przyporządkowania przelewu 
do konta osoby w systemie administracji  
i do właściwego tytułu opłaty tylko na 

podstawie tytułu przelewu (wpłacający 

może dokonywać przelewu na rzecz innej 

osoby) zajmuje urzędnikowi średnio  
30 sekund.  

3) obsługa konsekwencji jednego błędnego 

przyporządkowania lub jednej 

                                                 
1  Średnia proporcja dla 29, które podały 

liczbę przelewów od osób fizycznych  
w badaniu CAS. 
2  Rocznik Statystyczny RP 2015 str. 206,  
tab. 130 

Rodzaje danin. Tabela 2. 

Rodzaj daniny 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba 

przelewów 
Przelewy na 
mieszkańca 

Liczba  
miast 

Opłata od gospodarowania 
odpadami  

4 744 525 2 498 131 0.53 26 

Podatek od nieruchomości  5 965 692 2 227 449 0.37 34 

Opłata skarbowa 6 555 055 1 389 740 0.21 22 

Dzierżawa, użytkowanie 
wieczyste 

3 532 824 1 064 752 0.30 49 

Opłata komunikacyjna 10 200 557 541 465 0.05 9 

Mandaty 2 588 060 218 720 0.08 16 

Mandaty za parkowanie 3 283 514 97 445 0.03 6 

Podatek rolny 1 413 754 77 192 0.05 5 

Opłata za psa 246 139 7 629 0.03 2 

Inne daniny 238 206 4 383 0.02 36 

Źródło: na podstawia badania CAS.   

 
Polski1). Całkowitą liczbę przelewów 
w Polsce, przy populacji 38 496 tys. 
mieszkańców2) skalkulowano na pozio-
mie 53.8 mln.

(2) Każda próba przyporządkowania 
przelewu do konta osoby w systemie ad-
ministracji i do właściwego tytułu opła-
ty tylko na podstawie tytułu przelewu 

Źródło: na podstawie badania Centrum im. Adama Smitha 

1) Średnia proporcja dla 29, które podały liczbę przelewów od osób fizycznych w badaniu CAS. 
2) Rocznik Statystyczny RP 2015 str. 206, tab. 130

fot. Roxanne Tamayo, CC BY 2.0,
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(wpłacający może dokonywać przelewu 
na rzecz innej osoby) zajmuje urzędni-
kowi średnio 30 sekund. 
(3) Obsługa konsekwencji jednego błęd-
nego przyporządkowania lub jednej nie-
możności przyporządkowania przelewu 
zajmuje urzędnikowi średnio 15 min.
(4) 90 proc. przelewów jest trafnie przypisa-
nych przez urzędnika za pierwszym razem.
(5) 70 proc. dokonujących transakcji 
skorzystałoby z szybkich przelewów, 
gdyby mieli taką możliwość, co wyelimi-
nowałoby błędy w opisach przelewów.
(6) Roczny koszt utrzymania jednego urzęd-
nika w sektorze administracji samorządowej 
wynosić będzie w 2016 roku blisko 84 tys. 
zł. Składa się na to m.in. wynagrodzenie 

brutto 4962 zł miesięcznie3). Miesięczny 
koszt pracodawcy dla kwoty 4962.20 brut-
to wynosi 5985 zł4).Koszty związane z wy-
nagrodzeniem urzędnika stanowią 86 proc. 
całkowitych kosztów utrzymania urzędnika. 
Pozostałe koszty (utrzymanie biura, kompu-
ter) założono na optymistycznym poziomie 
1000 zł miesięcznie. 
(7) Przeliczając godziny potrzebnej do 
wykonania pracy na etat urzędnika zało-
żono, że efektywna praca będzie wyko-
nywana przez 7h dziennie, średnio 21 dni 
roboczych w miesiącu, urzędnik skorzy-
sta z 26 dni urlopu i nie będzie chorował. 
Daje to łącznie 252 dni roboczych w roku. 

Przy tak poczynionych założeniach i na 
podstawie proporcji liczby przelewów do 
liczby obywateli (wynosi ona 1.4 przele-
wu na mieszkańca) można skalkulować 
oszczędności dla całej Polski w skali ma-
kro. Całkowity czas pracy potrzebnej do 
obsługi przelewów do samorządów w ca-
łej Polsce w ciągu roku wynosi 1 794 386 
godzin. Potrzeba do tego 1134 etatów. 
70 proc. tego czasu pracy można uniknąć 
dzięki przelewom pay-by-link. 

Tabela 3.  Struktura oszczędności dla miasta Konin
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6. Kto płaci koszty 
szybkiego przelewu? 
 
Powstaje jednak pytanie: kto płaci za wygodę 

szybkiego przelewu? Są dwie możliwości. 
Prywatne firmy takie jak operatorzy telefonii 
komórkowej (na przykład Play) czy 
dostarczyciele energii elektrycznej zwykle 
dają klientom możliwość dokonania szybkiego 

przelewu jako dodatkową płatną opcję. 

Kosztuje to pomiędzy 50 gr, a 1 zł za 

transakcję. 
 
Problem polega na tym, że nawet symboliczna 

opłata zmniejsza popularność usługi. 

Operator sieci komórkowej Play podaje, że 

zaledwie kilka procent ich klientów płacących 
przelewem korzysta z szybkiego przelewu  
i można z dużym prawdopodobieństwem 

uznać, że powodem jest właśnie pobierana za 

nią opłata. Świadczą o tym wnioski z raportu 

Business Insider Intelligence. Otóż 

najczęstszym powodem (dotyczy 56 proc. 

przypadków) rezygnacji z dokonania zakupu  

w sklepie internetowym, już po włożeniu 
towaru do wirtualnego koszyka, jest irytacja  

z powodu pojawienia się dodatkowych, 

niespodziewanych kosztów. 
 
Dlatego praktycznie wszystkie sklepy 
internetowe, którym bez wątpienia zależy, by 

klient dokonał zakupu, nie pobierają 

dodatkowych opłat za korzystanie z szybkiego 

przelewu. Dobrze by było by i samorządy 

oferujące swoim klientom możliwość 

zapłacenia z wykorzystaniem szybkiego 

przelewu wzięły na siebie jego koszt. Tym 

bardziej, że jest spore prawdopodobieństwo 

iż zaoszczędzą pieniądze w wyniku częstszego 
korzystania z nich przez obywateli (na 
przykład dzięki niższym kosztom 

wynikających z błędów w tytułach przelewów). 
 
Dodatkową zaletą byłoby poprawienie 

wizerunku samorządów w oczach obywateli, 

jako miejsca gdzie sprawy załatwia się szybko 

i bez problemu. Co prawda i tak samorządy są 

dobrze postrzegane (według sondażu CBOS  

z września 2015 r. 71 proc. ankietowanych 

ocenia pozytywnie ich pracę), ale ciągle 

pozostaje 20 proc. niezadowolonych, tak więc 

jest z pewnością miejsce na poprawę. 

Niektórzy argumentują, że ze względu na 

Struktura oszczędności dla miasta Konin Tabela 3. 

Liczba przelewów Przelewy na mieszkańca Liczba miast 

Opłata skarbowa 39 714 49 097.05 

Podatek od nieruchomości  29 488 36 455.00 

Opłata od gospodarowania odpadami 24 359 30 114.19 

Opłata od wieczystego użytkowania 5 011 6 194.93 

Mandaty 2 605 3 220.47 

Inne daniny łącznie 24 364 30 120.37 

Suma 125 541 155 202.01 

 

 

3) Ekstrapolacja trendem liniowym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w zł w ad-
ministracji samorządu terytorialnego bez zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach 
publicznych na podstawie danych z Rocznik Statystyczny RP 2015, str. 135
4) Do wynagrodzenia brutto 4962 zł należy doliczyć dodatkowo koszty ZUS, FP, FGŚP płatnych przez 
pracodawcę w łącznej kwocie 1022.70 zł miesięcznie.

fot. Daniel Foster, CC BY 2.0 pixabay.com
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5.3. Wprowadzenie 
przelewów pay-by-link 
do samorządów sprawi, 
że 794 pełnoetatowych 
pracowników będzie mogło 
zostać skierowanych do 
innych prac. To przekłada 
się na 66.5 mln zł 
oszczędności rocznie.

Mediana5) oszczędności dla 29 miast 
z tabeli 1 wynosi 155 202 zł (Konin). 
Szczegółową strukturę oszczędności dla 
Konina przedstawia tabela 3.

 

6. Kto płaci koszty 
szybkiego przelewu?

Powstaje jednak pytanie: kto płaci za 
wygodę szybkiego przelewu? Są dwie 
możliwości. Prywatne firmy takie jak 
operatorzy telefonii komórkowej (na 
przykład Play) czy dostarczyciele energii 
elektrycznej zwykle dają klientom moż-
liwość dokonania szybkiego przelewu 
jako dodatkową płatną opcję. Kosztuje 
to pomiędzy 50 gr, a 1 zł za transakcję.

Problem polega na tym, że nawet sym-
boliczna opłata zmniejsza popularność 
usługi. Operator sieci komórkowej Play 
podaje, że zaledwie kilka procent ich 
klientów płacących przelewem korzy-
sta z szybkiego przelewu i można z du-
żym prawdopodobieństwem uznać, że 
powodem jest właśnie pobierana za nią 
opłata. Świadczą o tym wnioski z raportu 
Business Insider Intelligence. Otóż naj-
częstszym powodem (dotyczy 56 proc. 

przypadków) rezygnacji z dokonania 
zakupu w sklepie internetowym, już po 
włożeniu towaru do wirtualnego koszyka, 
jest irytacja z powodu pojawienia się do-
datkowych, niespodziewanych kosztów.

Dlatego praktycznie wszystkie sklepy in-
ternetowe, którym bez wątpienia zale-
ży, by klient dokonał zakupu, nie pobie-
rają dodatkowych opłat za korzystanie 
z szybkiego przelewu. Dobrze by było by 
i samorządy oferujące swoim klientom 
możliwość zapłacenia z wykorzystaniem 
szybkiego przelewu wzięły na siebie 
jego koszt. Tym bardziej, że jest spore 
prawdopodobieństwo iż zaoszczędzą pie-
niądze w wyniku częstszego korzystania 
z nich przez obywateli (na przykład dzię-
ki niższym kosztom wynikających z błę-
dów w tytułach przelewów).

Dodatkową zaletą byłoby poprawienie 
wizerunku samorządów w oczach obywa-
teli, jako miejsca gdzie sprawy załatwia 
się szybko i bez problemu. Co prawda 
i tak samorządy są dobrze postrzegane 
(według sondażu CBOS z września 2015 r. 
71 proc. ankietowanych ocenia pozy-
tywnie ich pracę), ale ciągle pozostaje 

5) Połowa miast z tabeli 1. ma oszczędności większe niż Konin, a druga połowa ma oszczędności 
mniejsze niż Konin.

fot. Mihael Almagor, CC BY 2.0
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20 proc. niezadowolonych, tak więc jest 
z pewnością miejsce na poprawę. Nie-
którzy argumentują, że ze względu na 
ordynacje podatkową, w obecnym sta-
nie prawnym nie ma możliwości, by to 
samorząd pokrywał koszt opłaty za ko-
rzystanie z szybkich przelewów. Jednak 
nie ma przeszkód by pokryć koszty szyb-
kich przelewów w przypadku zobowią-
zań niepodatkowych. Są już samorządy 
w Polsce, gdzie takie rozwiązanie zasto-
sowano. 

7. Przykłady 
z administracji publicznej 
w Polsce

Jednym z nich jest Urzędzie Miasta 
w Chorzowie. Już od roku geodeci mogą 
szybkim przelewem płacić za dokumen-
ty wydawane z zasobów urzędu, czy-
li m.in. mapy, szkice i miasto pokrywa 
koszt tej transakcji. Co ciekawe, opłaty 
można dokonać także smartfonem lub 
tabletem. Obecnie jest to najpopular-
niejsza metoda uiszczania opłat za usłu-
gi geodezyjne świadczone przez miasto.

W 2015 r. władze Wrocławia uruchomiły 
możliwość opłacenia lokalnych podat-
ków szybkimi przelewami. Na początku 
podatku od nieruchomości, rolnego i od 
środków transportowych, później także 
innych. Z tym, że korzystanie z szyb-

kich płatności wiąże się z koniecznością 
zarejestrowania się na tzw. Portalu In-
formacyjno-Płatniczym PLIP. To miejska 
strona internetowa służąca komunika-
cji z mieszkańcami. Problem polega na 
tym, że korzystanie z wszystkich funkcji 
portalu wymaga założenia tzw. profi-
lu zaufanego, do którego uaktywnienia 
konieczna jest wizyta w urzędzie, a co 
trzy lata trzeba tę wizytę powtarzać, 
chyba że ktoś dysponuje podpisem elek-
tronicznym. 

Warto także wspomnieć przypadek PKP, 
które co prawda nie są urzędem, ale fir-
mą w całości należącą do państwa, czę-
sto postrzeganą jako część państwowej 
administracji. Otóż od stycznia 2015 r. 
podróżujący pociągami PKP Intercity 
(Express InterCity Premium, Express In-
tercity, InterCity oraz Twoich Linii Kole-
jowych) mogą kupować bilety korzysta-
jąc z szybkich płatności internetowych 
pay-by-link. (dostarczycielem usługi 
jest PayU). 

fot. GotCredit Banking
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