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Stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie wystąpienia 

Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 

 

W związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowelizacji 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych1 (Dz. U. 2006 r., nr 

139, poz. 992 ze zm.) pragnę poinformować, że Związek Banków Polskich popiera 

wprowadzenie zmian w powyższej regulacji w zakresie sposobu wypłaty 

świadczeń socjalnych. Ustawa nie reguluje tego zagadnienia, pozostawiając w tym 

polu organom właściwym dowolność wyboru metody przekazywania świadczeń 

osobom uprawnionym. Związek Banków Polskich, patron inicjatywy Koalicji na 

rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, opowiada się natomiast za 

zmianą ww. ustawy (art. 20 ust. 1) polegającą na wprowadzeniu obowiązku 

wypłaty wszystkich świadczeń socjalnych w formie bezgotówkowej.  

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich zainspirowane było skargą kilku 

mieszkańców Stalowej Woli, gdzie Urząd Miasta na początku bieżącego roku wydał 

przedpłacone karty umożliwiające wypłatę świadczeń socjalnych w formie 

bezgotówkowej.  

 

Wspomnianą kartę odebrało 3700 osób uprawnionych. Pozostaje jeszcze 271 

świadczeniobiorców, którzy karty nie odebrali (ok. 7,32%). Trzeba jednak wziąć pod 

uwagę, że chodzi tu przeważnie o osoby uprawnione do zasiłków pielęgnacyjnych,  dla 

których utrzymano, ze względu na ich wygodę, możliwość odebrania zasiłku, w formie 

gotówkowej,  u listonosza.  

 

Karta umożliwia wypłatę gotówki w bankomacie oraz zapłatę w punktach sprzedaży. 

Istotnie, wypłat z bankomatu, bez prowizji bankowych, dokonywać można dwa razy w 

miesiącu, jednak rozpatrując ten element trzeba brać pod uwagę, że na karcie tej 

przechowywane są środki niewielkich rozmiarów. Ponadto, wypłat dokonywać można 

również bez ograniczeń na poczcie. Nieprawdziwy jest wobec tego zarzut, że 

                                                           

1 Wystąpienie z dnia 17 lipca 2008 r., sygnatura 579021RPO 
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wprowadzenie kart przedpłaconych ogranicza swobodę dysponowania pieniędzmi. 

Karty te są ponadto wydawane nieodpłatnie (koszty ponosi Urząd Miasta), podobnie jest 

z korzystaniem z tych instrumentów.  

 

Przedpłacona karta wprowadzona w Stalowej Woli jest również przykładem 

wykorzystania instrumentów bezgotówkowych w celu osiągnięcia wymiernych korzyści 

dla samorządu i całej społeczności. Urząd Miasta Stalowej Woli wskazuje na istotne 

oszczędności dla miasta, zwiększenie efektywności oraz wygodę świadczeniobiorców- w 

obecnej sytuacji uprawniony nie jest zmuszony do comiesięcznego stania w kolejce w 

Urzędzie w oczekiwaniu na zasiłek- jego karta zasilana jest środkami w dniu 

wyznaczonym w decyzji i może je pobrać w dowolnie wybranym terminie. 

 

Podobne rozwiązania wprowadzane są w innych miastach Polski, z dużym 

powodzeniem. Za przykład podać można Poznań, który zaoferował swoim mieszkańcom 

tzw. Dobrą Kartę. Karta ta, będąca instrumentem pieniądza elektronicznego, służy do 

wypłaty zasiłków rodzinnych, pomocy społecznej, zaliczek alimentacyjnych i 

stypendiów. Karta, wydana we współpracy z bankiem i międzynarodowym systemem 

kartowym, umożliwia dokonywanie płatności i pobieranie gotówki z bankomatów na 

terenie całego kraju. Jest to instrument dostosowany do osób, które nie posiadają 

rachunku bankowego, a jak pokazują analizy Urzędu Miasta Poznań, w tym przypadku to 

ponad 30% świadczeniobiorców. W 2008 r. 27% uprawnionych pobrało świadczenia 

rodzinne i zaliczki alimentacyjne przy wykorzystaniu Dobrej Karty. Poznań również 

wskazuje na istotne, wymierne i niewymierne, korzyści wykorzystywania instrumentów 

bezgotówkowych w procesie wypłat świadczeń socjalnych. I tak, dla mieszkańców 

korzystanie z obrotu bezgotówkowego oznacza skrócenie czasu oczekiwania na środki 

(są one dostępne w dacie oznaczonej w decyzji przyznającej prawo do świadczenia), 

brak konieczności stania w kolejkach oznaczającą nie tylko oszczędność czasu, ale 

również, a może przede wszystkim, brak poczucia stygmatyzacji z powodu konieczności 

pobierania zasiłków, większe bezpieczeństwo finansów obywateli i, zgodnie z oceną 

samych posiadaczy tych kart, umożliwienie racjonalizacji gospodarowania 

przekazywanymi przez miasto środkami. Miasto wskazuje natomiast szereg innych 

korzyści wynikających z wdrażania obrotu bezgotówkowego, w tym: zmniejszenie 

pracochłonności m.in. poprzez odejście od wypisywania przekazów pocztowych i 

przelewów (aktualnie systemy płatności umożliwiają automatyczne generowane 

przelewów czy automatyczne zasilenia konta obsługującego Dobrą Kartę). Zastąpienie 

tradycyjnych instrumentów bezgotówkowymi to także konkretne korzyści w wymiarze 

organizacyjnym, jak np. umożliwienie rezygnacji z utrzymywania kas poprzez 

przeniesienie ciężaru na bankomaty oraz możliwość wykorzystania etatów kasjerskich  

do realizacji innych zadań. Nie bez znaczenia są oszczędności na wydatkach związane z 
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ubezpieczeniem i konwojem gotówki , utrzymaniem i konserwacją kas, poza tym 

możliwa stała się zmiana przeznaczenia pomieszczeń kasowych na inne cele. 

Wprowadzenie do obsługi klienta terminali to dalsze obniżenie kosztów m.in. 

związanych  z poborem opłaty skarbowej innych opłat (koszt utrzymania terminala to 

50% kosztów utrzymania inkasentów). Dalej, obrót bezgotówkowy oznacza 

wyeliminowanie problemów związanych z  przekazami i ewentualnymi  zwrotami nie 

podjętych w czasie środków. Z punktu widzenia Urzędu istotne jest powiązanie 

płatności bezgotówkowych z systemami finansowo - księgowymi i zwiększenie 

efektywności zarządzania miejskimi finansami (dzięki tzw. Cash Poolingowi, czyli 

wirtualnej konsolidacji rachunków, umożliwiającej lokowanie czasowo wolnych 

środków oraz podgląd rachunków online). Od strony stricte operacyjnej, Urząd zyskuje 

pewne i szybkie informacje, zwiększone bezpieczeństwo środków, wyeliminowanie 

błędów oraz rezygnację z papierowych wyciągów bankowych, oznaczającą choćby 

ograniczenie ilości archiwizowanych dokumentów. Urząd taki postrzegany jest jako 

nowoczesny i przyjazny mieszkańcom.  

 

Stalowa Wola oraz Poznań są jedynie dwoma z wielu przykładów wprowadzania tzw. 

kart świadczeniowych w całej Polsce. Tego rodzaju systemy wypłaty świadczeń 

socjalnych cieszą się powodzeniem nie tylko wśród Urzędów, ale przede wszystkim 

wśród korzystających z nich, czego dowodem jest fakt, że jeden z banków wydających 

tego typu instrument otrzymał certyfikat „Najlepsze w Polsce - The Best of Poland” 

przyznany w IV edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług2 oraz nagrodę Redakcji 

„Twojego Stylu” ALICJA 2005.  

 

Działania związane z rozwojem obrotu bezgotówkowego są przedmiotem prac Koalicji 

na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, funkcjonującej przy Związku 

Banków Polskich jako platforma współpracy banków i firm technologicznych wraz z 

partnerami reprezentującymi związki samorządowe poprzez wypracowywanie 

wspólnych stanowisk, umożliwiających wdrażanie najbardziej ekonomicznych, 

masowych i bezpiecznych rozwiązań z obszaru obrotu bezgotówkowego i 

mikropłatności. Współpraca z instytucjami rządowymi zapewnić ma wpływ na 

inicjatywy legislacyjne, wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i 

rozwiązań typu e-Government, pełne wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych 

na te cele. Misją Koalicji jest wykorzystywanie wspólnych doświadczeń i wiedzy w celu 

rozszerzenia zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych, przyspieszenia 

elektronizacji gospodarki, zwiększenia satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów 

jednostkowych operacji elektronicznych. 

                                                           

2 Prestiżowa nagroda, przyznawana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, 

Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług. 
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Koalicja posiada pełne poparcie Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa 

Finansów, których przedstawiciele aktywnie uczestniczą w jej pracach (Prezes 

Narodowego Banku Polskiego, p. Sławomir Skrzypek objął w 2007 roku prace Koalicji 

Patronatem Honorowym). 

W ramach Koalicji trwają obecnie prace nad stworzeniem Strategii rozwoju obrotu 

bezgotówkowego w Polsce na lata 2009- 2013, która zawiera szereg działań 

związanych z usprawnieniem i rozpowszechnieniem bezgotówkowych form płatności. 

W pracach Koalicji udział bierze 48 podmiotów, wśród których znajdują się m.in. 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy 

Bank Polski, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii 

Polskich, samorządy lokalne, banki, firmy infrastrukturalne   

W trakcie prac Koalicji przedstawiciele miast i powiatów częstokroć deklarują chęć 

wdrożenia obrotu bezgotówkowego w urzędach w jak najszerszym zakresie, 

potwierdzając, iż jest to najwygodniejsza, najtańsza i najbardziej efektywna metoda.  

Reasumując, Związek Banków Polskich apeluje o wprowadzenie do Ustawy o 

świadczeniach rodzinnych przepisu nakładającego na właściwe organy obowiązek 

wypłacania świadczeń w formie bezgotówkowej (przelew, karta płatnicza itp.). 

Pragnę wyrazić przekonanie, że taka forma, tam gdzie jeszcze nie ma 

zastosowania, zyska duże poparcie zarówno samorządów, jak i uprawnionych 

obywateli, a w ujęciu ogólnym, przyczyni się nie tylko do rozwoju obrotu 

bezgotówkowego, ale również przyniesie wiele korzyści wymiernych- takich jak 

istotne oszczędności pozwalające na alokację wygospodarowanych  środków na 

inne cele oraz tych niewymiernych- edukacji obywateli w zakresie stosowania 

nowych technologii, edukacji w zakresie racjonalizacji gospodarowania 

finansami, zwiększenie bezpieczeństwa finansów obywateli, ale również większe 

zaufanie do urzędu oraz podnoszenie poziomu życia obywateli korzystających z 

różnego rodzaju form pomocy socjalnej.  

 

 

 


