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# PRZEDMOWA

Szanowni Państwo,

Aż 84% Polaków wskazuje, że panująca w Polsce biurokracja jest 
ważnym problemem i strategicznym wyzwaniem przed jakim stoi 
nasz kraj. Utrudnia ona prowadzenie firmy czy załatwianie spraw 
urzędowych. Co więcej, biurokracja umieszczana jest na równi 
z panującą drożyzną czy starzejącym się społeczeństwem, 
plasując to wyzwanie wśród najważniejszych wyzwań 
i problemów. To jeden z wniosków, jaki płynie z trzeciej już edycji 
badania „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy 
zostaną społeczeństwem 5.0?” jakie fundacja przeprowadza co 
roku z racji Digital Festival.

Podpisując na co dzień wiele pism, umów i porozumień, widzę jak 
żyje w nas mit wymogu pieczątki i zamiłowanie do papierowych 
umów, druczków i oświadczeń. I to wszystko mimo pandemii, 
która zamknęła nas w domach i wymusiła na wielu wysyłanie 
zeskanowanych dokumentów.  Właśnie dlatego w fundacji razem 
z Partnerami postanowiliśmy przyjrzeć się szerzej temu zjawisku. 
Postanowiliśmy sprawdzić, co Polacy sądzą o gospodarce bez 
papieru zwanej potocznie paperless. Jej trzon stanowi podpis 
elektroniczny, tożsamość cyfrowa, cyfrowe dane osobowych, 
zdalna wiarygodna weryfikacja tożsamości czy elektroniczny 
obieg dokumentów.

Efektem naszych prac jest najbardziej kompleksowy raport 
na temat paperless, wzbogacony opinią wielu ekspertów 
i praktyków. Wyniki badania z jednej strony pokazują, że Polacy 
coraz pewniejszym krokiem podążają w kierunku rzeczywistości 
paperless - 77% ankietowanych wie czym jest podpis 
elektroniczny, 70% słyszało o tożsamości cyfrowej, 65% potrafi 
powiedzieć czym jest cyfrowy obieg dokumentów, a 55% czym 
jest zdalna weryfikacja tożsamości. Z drugiej – badanie to 
obrazuje ogrom wyzwań wymagających pilnej edukacji 
społeczeństwa. Wiecznie żywe są niektóre mity dotyczące m.in. 
wiary w moc pieczątki (43%) oraz tego, że podpis elektroniczny 
nie ma takiej samej mocy jak podpis wykonany odręcznie na 
papierze (33%).

Faktem jest, że w ostatnich miesiącach, pandemia zobligowała 
nas wszystkich do korzystania w większym stopniu z cyfrowych 
technologii. Życie toczyło się dalej i podczas kolejnych tygodni 
obostrzeń podpisywaliśmy kontrakty z pracodawcami, 
zawieraliśmy umowy z bankami, telekomami czy firmami 
świadczącymi usługi przez internet. Na większą skalę zaczęto 
stosować cyfrowy obieg dokumentów i podpisywania umów, 
korzystać z cyfrowej tożsamości oraz bezpiecznych sposobów jej 
weryfikacji. Cyfrowe narzędzia i nowoczesne rozwiązania, stały 
się skutecznym remedium na funkcjonowanie w nowej, 
pandemicznej rzeczywistości. Pomogły one nie tylko przetrwać 
wielu firmom, ale również stanowiły bazę do ich dalszego 
rozwoju, przy jednoczesnym generowaniu sporych oszczędności 
wynikających m.in. z mniejszego zużycia papieru. A to 
pozytywnie przełożyło się nie tylko na obniżenie kosztów 
prowadzenia działalności, ale również na środowisko.

Zestawiając powszechną biurokrację, czyli jedno z naszych 
największych wyzwań, z wynikami raportu „Paperless 2021”, 
wydaje się, że rozwiązanie mamy w zasięgu ręki. Jest nim 
wspomniany już podpis elektroniczny, cyfrowy obieg 
dokumentów oraz weryfikacja tożsamości cyfrowej. To wszystko 
razem może sprawić, że nasze życie stanie się przyjemniejsze, 
a przedsiębiorcy skupią się na prowadzeniu biznesu, zamiast na 
wypełnianiu druczków i staniu w kolejce w placówce Poczty 
Polskiej wysyłając dokument za potwierdzeniem odbioru.

Dlaczego więc Polacy wciąż nie wykorzystują w pełni możliwości, 
jakie dają im cyfrowe technologie? Uchyliłem już rąbka tajemnicy, 
zachęcamy jednak do szczegółowego zapoznania się z wynikami 
reprezentatywnego badania przeprowadzonego dla nas przez 
GfK Polonia oraz z komentarzami ekspertów, którzy nie tylko 
chętnie korzystają, ale także promują cyfrowe rozwiązania 
ułatwiające nasze życie.

Piotr Mieczkowski
Dyrektor zarządzający
Fundacja Digital Poland
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Spośród wszystkich rozwiązań paperless, podpis elektroniczny jest tym, o którym Polacy mają największą wiedzę. Aż 77% ankietowanych deklaruje, że wie 
czym jest to rozwiązanie, a co drugi z nas miał okazję z niego skorzystać. Podobnie jak w przypadku pozostałych cyfrowych rozwiązań, wpływ na taki stan 
rzeczy miała pandemia. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku usług związanych z administracją państwową i coraz większą popularnością Profilu 
Zaufanego. Jednak zdaniem ekspertów dużą rolę odegrał również rozwój bankowości internetowej i mobilnej. Ankietowani cenią podpis elektroniczny za 
szereg korzyści, które za sobą niesie - 87% z nas uznaje to rozwiązanie za przydatne. Wśród badanych byli również tacy, którzy nie do końca byli 
przekonani czy podpis elektroniczny na pewno jest bezpieczny, jednak stanowią oni mniejszość (poniżej 30%). 

Z drugiej strony, okazuje się, że przeciętni Polacy wciąż rzadko (52%) sięgali po to rozwiązanie. A jeśli już się na nie decydowali - to wykorzystywali je 
częściej w celach prywatnych (53%) niż zawodowych (21%). To prztyczek w nos dla wielu firm i organizacji, bo można wnioskować, że mimo pandemii, 
część z nich nie do końca przeniosła się do cyfrowego świata i nadal załatwia służbowe i administracyjne sprawy papierowo.

Na niekorzyść podpisu elektronicznego działają mity np. ten dotyczący pieczątki. Dość powiedzieć, że gdyby pokazać ankietowanym dokument podpisany 
elektronicznie i dokument papierowy z pieczątką, aż 33% jako ważny z nich wskazałoby na ten drugi. Co więcej, aż 43% uważa, że w korespondencji 
z urzędami i administracją wymagana jest pieczątka firmy pod rygorem nieważności pisma. Wciąż też blisko połowa z nas preferuje dokumenty w formie 
papierowej i woli osobiście pójść do okienka. Okazuje się więc, że mimo iż uwiera nas biurokracja, to kiedy mamy szansę się od niej częściowo uwolnić -
świadomie tego nie robimy. Pytanie czy jest to bardziej związane z pewnego rodzaju „sentymentem” do załatwiania spraw osobiście, czy to raczej 
konsekwencja braku odpowiedniej edukacji i pozornej znajomości tego rozwiązania. Potwierdzeniem tej drugiej teorii może być chociażby deklaracja 
dotycząca skłonności do płacenia - co piąty z nas byłby gotów zapłacić za jednorazowe skorzystanie z podpisu elektronicznego co najmniej 15 zł. 

1. Podpis elektroniczny

# PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE
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2. Elektroniczny obieg dokumentów

# PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE

Szybkość wymiany pism (80%) oraz możliwość ograniczenia zużycia papieru (78%) - to najbardziej cenią sobie Polacy w przypadku elektronicznego obiegu 
dokumentów. Blisko co drugi (45%) z nas miał okazję skorzystać z tego rozwiązania w ostatnim roku, co biorąc pod uwagę korzyści w postaci oszczędności 
czasu, papieru oraz pieniędzy, przez niektórych nie zostanie uznane za imponujący wynik. Należy jednak podkreślić, że jeśli już badani używali 
elektronicznego obiegu dokumentów - robili to albo rzadko (kilka pism w roku) albo aktywnie (ponad 6 pism). I niemal tak samo chętnie ankietowani sięgali 
po to rozwiązanie w życiu prywatnym i zawodowym (odpowiednio 30% i 35%). 

Niestety, podobnie jak w przypadku podpisu elektronicznego, znów mamy do czynienia z nieufnością w kwestiach ważności i bezpieczeństwa. Co drugi 
z nas (53%) niesłusznie uważa, że dokument elektroniczny może łatwiej niż dokument papierowy wpaść w ręce osób niepowołanych. Z kolei 47% Polaków 
twierdzi, że dokumenty elektroniczne i tak trzeba drukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu na wszelki wypadek. Najlepiej oczywiście - gdyby 
miały one pieczątkę, która według ponad 43% respondentów decyduje o ważności danego pisma. 

Polacy są też przywiązani do papieru. Mimo rosnącej popularności trendu sustainability i tego, że elektroniczny obieg dokumentów znacząco poprawia 
efektywność pracowników, 40% badanych twierdzi, że łatwiej pracuje się im z dokumentami papierowymi. Oznacza to, że jako społeczeństwo mamy sporo 
do nadrobienia w kwestiach praktycznego zastosowania umiejętności cyfrowych. 

Z wszystkich badanych rozwiązań paperless, Polacy najrzadziej (17%) chcą płacić właśnie za elektroniczny obieg dokumentów. Jednorazowo kwota 
mogłaby wynieść 23 złote, a miesięcznie 63 złote
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3. Tożsamość cyfrowa jako zbiór danych osobowych w internecie

# PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE

W przypadku znajomości tożsamości cyfrowej jako zabioru danych Polacy się nie wyłamują. Bardziej surowi eksperci mogliby zinterpretować poziom 
wiedzy dotyczącej tego rozwiązania (70%), jako powierzchowny. Ankietowani dobrze poradzili sobie z ogólną definicją tego pojęcia. Co czwarty z nich 
potrafił spontanicznie opisać własnymi słowami tożsamość cyfrową jako zbiór danych. Pandemia, w połączeniu z popularyzacją Profilu Zaufanego i szybko 
rozwijającą się bankowością internetową, sprawiła, że 52% Polaków miało okazję korzystać z tożsamości cyfrowej. 

Znowu, zdecydowanie chętniej robiliśmy to w celach prywatnych (61%) niż zawodowych (8%). Co drugi badany (54%) w ostatnim roku używał tożsamości 
cyfrowej co najmniej sześć razy. Mimo iż wielu Polaków potrafi wskazać szereg korzyści, jakie daje to rozwiązanie, to znowu daje o sobie znać 
nieznajomość kwestii bezpieczeństwa. Sytuacja momentami jest wręcz kuriozalna. Z jednej strony - w czasach funkcjonowania RODO zdecydowana 
większość badanych obawia się o swoje dane, podczas gdy co czwarty Polak ma takie samo hasło do konta w serwisach społecznościowych i do konta 
w banku. 

Ten przykład dobitnie pokazuje, że bez odpowiedniej, systematycznej akcji edukacyjnej, nasze społeczeństwo może zatrzymać się w drodze do osiągnięcia 
statusu paperless. Odpowiedzialność za szerzenie rzetelnych informacji powinny wziąć na siebie zarówno firmy, jak i instytucje państwowe. 

Co ciekawe - być może to właśnie obawa o swoje dane sprawiła, że co trzeci (29%) z nas byłby gotowy odpłatnie korzystać z tożsamości cyfrowej. 
To najwyższa gotowość zapłacenia za produkt z całej palety badanych rozwiązań typu paperless.
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4. Wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości

# PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE

Mimo iż wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości to kluczowy element w prowadzeniu działalności czy korzystaniu z usług przez internet, to jest on 
najmniej znanym i rozumianym rozwiązaniem typu paperless opisanym w raporcie. Jego znajomość deklaruje jedynie ponad połowa badanych (55%). 
Jednak zaledwie 20% Polaków potrafi je spontanicznie opisać własnymi słowami, a co czwarty (24%) nie wie, na czym polega wiarygodna zdalna 
weryfikacja tożsamości. 

Ze wszystkich badanych rozwiązań paperless, narzędzia do zdalnej weryfikacji tożsamości były najrzadziej używanym rozwiązaniem (39% badanych vs 52% 
dla podpisu elektronicznego). Taki poziom wykorzystania narzędzi do zdalnej weryfikacji pokazuje, że niezbyt wielu przedsiębiorców i organizacji korzysta z 
możliwości jakie daje to nowoczesne i cyfrowe narzędzie, ułatwiające weryfikację swojego klienta (ang. Know Your Customer – KYC). Na rynku np. 
telekomunikacyjnym można dopiero od pewnego czasu zaobserwować wykorzystanie narzędzi ułatwiających zdalną weryfikację klienta. Z takich narzędzi 
korzysta np. Heyah czy Orange Flex. Eksperci wskazują, że rozwój rynku wstrzymują regulatorzy i legislatorzy, którzy wielokrotnie wstrzymywali się od 
wydania wiążących decyzji w zakresie uznania zdalnej weryfikacji, opartej np. na skanie twarzy, na równi ze sprawdzeniem konsumenta w „okienku”.

Mimo niskiego poziomu bieżącego korzystania z narzędzia w życiu codziennym, zdecydowana większość (88%) badanych odniosła się pozytywnie do 
możliwości wykorzystania zdalnej weryfikacji, co pokazuje tkwiący potencjał w rozwiązaniach typu paperless. Rozwiązanie to, podobnie jak podpis 
elektroniczny, wykorzystywane jest głównie w celach prywatnych (65%), a nie zawodowych (9%).

Ponownie pojawia się nieuzasadniona, z naukowej i technicznej perspektywy, obawa dotycząca bezpieczeństwa. W tym przypadku polegająca na 
możliwości wykradzenia i podrobienia dokumentu (57% badanych). Badani powątpiewają (44%) też w skuteczność algorytmów (AI), które są 
wykorzystywane w procesie wiarygodnej zdalnej weryfikacji tożsamości. 41% z dużą dozą sceptycyzmu podchodzi do metody opartej na weryfikacji video 
z ruchami twarzy. Większe zaufanie mają do przeciętnego urzędnika czy pracownika, który przeprowadzi proces weryfikacji bezpośrednio, twarzą w twarz. 
Potrzeba edukacji w tym obszarze jest zatem bardzo duża.
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5. Fakty i mity

# PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE

Mity, błędne przekonania wynikające z braku wiedzy i niezrozumienia sposobu działania nowoczesnych technologii - są największym hamulcowym 
w rozwoju społeczeństwa masowo wykorzystującego rozwiązania paperless. W tej sekcji Martyna Czapska i Piotr Jaśkiewicz wybrali i obalili osiem 
najpopularniejszych i najgroźniejszych mitów. Patrząc na nie można powiedzieć, że część z nich jest swoistego rodzaju pokłosiem poprzedniego systemu 
(przywiązanie do pieczątki i dokumentów drukowanych), a część wynika z niedostatecznej wiedzy cyfrowej związanej m.in. z działaniem plików cookies
i bezpieczeństwem danych w sieci. 

Praktycznie co drugi Polak wierzy i powiela różnego rodzaju mity związane z rozwiązaniami paperless. To pokazuje jak długa droga i odpowiedzialne 
zadanie stoi zarówno przed firmami prywatnymi i instytucjami państwowymi. Niepokojące może być to, że Polacy są bardzo mocno przywiązani do 
pieczątki, która według nich jest być albo nie być (43%) dla danej urzędowej decyzji czy umowy z kontrahentem. Tymczasem firmy działające w Polsce nie 
dość, że nie muszą mieć pieczątki, to jeszcze nie jest ona jakimkolwiek dowodem na ważność dokumentu. Może też zadziwiać informacja, że blisko co 
trzeci badany uważa, że podpis elektroniczny nie jest tak samo ważny jak podpis fizyczny złożony na papierze.

Jedną z korzyści paperless, podkreślaną przez wielu ekspertów, jest oszczędność papieru. I chociażby z tego powodu, drukowanie elektronicznych 
dokumentów mija się celem. Wiele osób wciąż wierzy (33%), że tylko dokument w formie fizycznej, podpisany i z pieczątką może być uznany za ważny. 
Podobnie jest w kwestii przechowywania elektronicznych dokumentów, które powinny pozostać właśnie w takiej - cyfrowej - formie. Martwić może też 
brak znajomości dotyczącej RODO, który skutkuje obawą o bezpieczeństwo danych osobowych w sieci. Bezpieczeństwo zdaje się też być naszą piętą 
achillesową, jeśli mimo tak wielu skandali i włamań, ciągle 25% badanych Polaków używa tego samego hasła w portalach społecznościowych, poczcie 
i bankowości online.
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6. Usługi cyfrowe

# PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE

Ostatni rozdział naszego raportu, poświęcony jest usługom cyfrowym z perspektywy bezpieczeństwa. Postanowiliśmy dokładnie sprawdzić, czy Polacy 
znają sposób na bezpieczne przesyłanie danych. Ta część raportu może stanowić punkt wyjściowy do kampanii informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa 
w sieci. Parafrazując znane powiedzenie - to bardzo ważne, aby wiedzieć nie tylko, że dzwonią, ale jeszcze w którym kościele. Zwłaszcza, gdy na szali 
rzeczywiście leżą nasze dane, które dla części firm mogą być łakomym kąskiem. Z badania wynika, że 27% badanych uznało udostępnianie skanu dowodu 
osobistego przy zawieraniu umów jako coś bezpiecznego. Prawie połowa osób, które odpowiedziały wcześniej twierdząco na to pytanie, uważa przy tym, 
że udostępnianie danych osobowych poprzez e-mail jest równie bezpieczne, jak przekazywanie ich osobiście. Prawie tyle samo osób uważa, że tak samo 
bezpieczne jest przekazanie danych e-mailem co podczas spotkania twarzą w twarz.

Polska nie może zawrócić z drogi paperless. Bez świadomego i odpowiednio wyedukowanego społeczeństwa, będzie nią podążać bardzo powoli, co chwila 
wirtualnie potykając się o mity. Wzorem w kwestii stosowania cyfrowych rozwiązań mogą być dla Polski inne kraje europejskie, np. Austria, gdzie z pomocą 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego można sporządzać akty notarialne. 



O BADANIU
i CZYM JEST PAPERLESS?
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Poznanie opinii społeczeństwa w 
zakresie podpisu elektronicznego, 
obiegu dokumentów, danych 
osobowych, tożsamości cyfrowej, 
zdalnej weryfikacji w podziale na:
• znajomość,
• korzystanie,
• opinie,
• popularne fakty i mity.

Respondentom w trakcie badania 
przedstawiono definicje ww. 
produktów i usług.

Polacy, aktywni zawodowo, 
reprezentatywna próba:
kobiety i mężczyźni w wieku
18-64

Liczebność próby: 
N=1000

Badania online (CAWI) 
na panelistach GfK 
Access Panel

Wywiad do 20 minut

Realizacja badania:
15-21.07.2021

CEL BADANIA PRÓBA BADAWCZA METODOLOGIA

/ O BADANIU i CZYM JEST PAPERLESS? 
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Podpis elektroniczny to narzędzie w postaci zbioru środków technicznych, organizacyjnych
i prawnych, które pozwala zidentyfikować osobę składającą podpis, łącząc w tym celu dane
w formie elektronicznej i inne powiązane z nimi dane. Pozwala on zapewnić skutki prawne
dokumentów elektronicznych. Od strony technicznej podpis elektroniczny jest realizowany za 
pomocą mechanizmów podpisu cyfrowego.

Podpis elektroniczny umożliwia składanie oświadczenia woli na dowolnych dokumentach, w tym
umowach. Taki podpis technicznie może być składany za pośrednictwem platformy www, 
aplikacji lub urządzenia z warstwą biometryczną – np. podpis na tablecie. 

W świetle przepisu art. 781 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie
elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej pod 
warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ang. QES - Qualified 
Electronic Signature). Użycie innego podpisu elektronicznej niż QES (np. zwykłego lub
zaawansowanego) sprawi, że umowa zostanie zawarta w formie dokumentowej, a nie w formie
elektronicznej w rozumieniu ww. przepisu.

W praktyce korzystanie z podpisu wygląda tak, że osoba zapoznaje się z dokumentami np. w PDF, 
a po złożeniu podpisu, dokumenty można wysłać samemu przez e-mail czy specjalną platformę, 
jeśli taką funkcjonalność oferuje dostawca. Co ważne, cała procedura, która zajmuje zalewie kilka
sekund, odbywa się zgodnie z prawem. 

/ O BADANIU i CZYM JEST PAPERLESS? / PRZYJĘTA W BADANIU DEFINICJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO
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/ O BADANIU i CZYM JEST PAPERLESS? / PRZYJĘTA W BADANIU DEFINICJA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

Elektroniczny obieg dokumentów – to system elektroniczny, który umożliwia
firmom łatwą wymianę dokumentów biznesowych, ich aktualizację oraz
archiwizację. 

Zainteresowane strony mają zapewniony do nich łatwy i szybki dostęp, 
niezależnie od miejsca pobytu. 

Zaletą tej formy wymiany dokumentów jest redukcja popełnianych błędów, 
sprawdzenie historii wprowadzanych zmian, sprawniejsze raportowanie, 
a przede wszystkim łatwość w wyszukiwaniu. 

Dzięki temu rozwiązaniu wymiana dokumentów wewnątrz firmy, jak i między
podmiotami rynkowymi, jest znacznie szybsza i efektywniejsza. 

Elektroniczny obieg dokumentów przyczynia się do zmniejszenia kosztów
w firmie, np. zmniejszenia częstotliwości korzystania z usług pocztowych. Takie
rozwiązanie przyczynia się również do ograniczenia zużycia papieru, prądu
i infrastruktury do drukowania. 
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/ O BADANIU i CZYM JEST PAPERLESS? / PRZYJĘTA W BADANIU DEFINICJA TOŻSAMOŚCI CYFROWEJ JAKO ZESTAWU DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE

Dane osobowe w Internecie jako tożsamość cyfrowa –
zestaw danych, które w sposób jednoznaczny 
identyfikują osobę fizyczną posługującą się taką 
tożsamością.

Identyfikacji osoby można dokonać na przykład na 
podstawie: imienia i nazwiska, lokalizacji, 
identyfikatora internetowego (np. adresu IP, 
identyfikatorów plików cookie) .

Jest to elektroniczny sposób na identyfikację danej 
osoby, który pozwala znacznie zmniejszyć skalę 
oszustw i cyberataków.
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/ O BADANIU i CZYM JEST PAPERLESS? / PRZYJĘTA W BADANIU DEFINICJA WIARYGODNEJ ZDALNEJ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości – inaczej jest to zbiór informacji 
o kliencie, który pozwala ustalić jego wiarygodność.

Dzięki podanym informacjom można przeprowadzić poprawną weryfikację 
tożsamości. Weryfikacja tożsamości jest dodatkowym narzędziem 
monitorowania transakcji przeprowadzonych przez klienta, pomimo 
udokumentowanego profilu czy historii rachunków. Metoda ta wykorzystywana 
jest również w procesach podpisywania umów na odległość (przez internet).

Zdalna weryfikacja tożsamości polega przykładowo na przesłaniu skanu 
dokumentów tożsamości za pomocą aplikacji lub strony internetowej, które są 
odpowiednio zabezpieczone, zrobieniu selfie lub poruszaniu twarzą według 
wskazówek systemu podczas nagrania wideo. Może być także przeprowadzana 
w stacjonarnych punktach sprzedaży za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi.

Zdalna weryfikacja jest stosowana również w celu zapobiegania szeroko 
pojętym wyłudzeniom finansowym (np. praniu brudnych pieniędzy, 
finansowania terroryzmu), czy kradzieży tożsamości.
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / PODSUMOWANIE

77

52

21

znajomość

korzystanie

skłonność do płacenia za korzystanie

PODPIS ELEKTRONICZNY
podpis elektroniczny/ cyfrowy odpowiednik podpisu osobistego/ 
zastępuje zwykły podpis/ podpis bez użycia długopisu 28
akceptacja dokumentów online/ akceptuje wszelkie zgody, umowy/ 
zawierania umów cywilno-prawnych

27

Spontanicznie

Pozwala potwierdzić autentyczność cyfrowego dokumentu 76
Zawiera informację o dacie podpisania dokumentu 74
Odbiorca ma pewność, że dokument pochodzi od nadawcy podpisującego 
ten dokument 73
Odbiorca ma pewność, że dokument podpisany cyfrowo nie został 
zmieniony od chwil podpisania do chwili odebrania go przez odbiorcę 71

Opinie | Top 4

Podpis elektroniczny tak samo ważny jak papierowy 72

Fakty i mity | Top 1 

Dane w %
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12

podpis elektroniczny/ cyfrowy odpowiednik podpisu osobistego/ zastępuje zwykły podpis/ podpis bez użycia długopisu

akceptacja dokumentów online/ akceptuje wszelkie zgody, umowy/ zawierania umów cywilno-prawnych
dowód osobisty/ cyfrowe potwierdzenie tożsamości/ autoryzowana identyfikacja osoby w Internecie/ autoryzowane działanie cyfrowo potwierdzające tożsamość

autoryzowany podpis na dokumentach elektronicznych/ do podpisywania urzędowych dokumentów/ autoryzowane poświadczenie zastępujące podpis odręczny

bez konieczności wychodzenia z domu czy z pracy/ brak konieczności osobistego stawiania się w danym urzędzie, banku, etc. i składania pisemnego podpisu

podpis składany za pośrednictwem platformy www/ podpis przez profil zaufany, który można stworzyć poprzez konto bankowe/ podpis przez mObywatel

bezpieczeństwo/ gwarancja bezpieczeństwa/ kontrola/ bezpieczeństwo załatwiania spraw urzędowych online

identyfikator/ ciąg znaków/ generowany przez telefon/ identyfikacja osoby na podstawie kodu/ indywidualny numer/ ciąg znaków generowany po zalogowaniu się za pomocą loginu i 
hasła/ kod indywidualny/ Id osoby/ kodowany szyfr podpisu

dostęp do instytucji państwowych/ dzięki niemu jest dostęp do np. PUE ZUS, platformy e-PUAP/ Urzędu Skarbowego

aplikacja pomagająca podpisywać elektronicznie dokumenty/ podpis składany na komputerze lub tablecie za pomocą rysika

oszczędność czasu/ szybkość/ cała procedura trwa zaledwie kilka sekund

matematyczny (informatyczny) sposób sprawdzenia autentyczności dokumentów i wiadomości elektronicznych

gwarancja autentyczności podpisu/ utrudnia fałszerstwo/ wiadomo, kto jest autorem złożonego podpisu/ wiadomo, że wiadomość pochodzi od właściwego nadawcy

certyfikat/ cyfrowy certyfikat potwierdzający tożsamość w sieci Internetowej/ służy do uwierzytelniania użytkownika

dostęp do Banku/ do konta bankowego/ do przelewów bankowych

brak papieru/ nie trzeba drukować czy skanować dokumentów

podpis złożony np.. za pomocą karty KIR i czytnika/ KIR Szafir/ podpis kwalifikowany za pomocą karty PWPW

cała procedura odbywa się zgodnie z prawem/ wywołuje takie same skutki prawne jak tradycyjny, odręczny podpis

wygoda/ bardziej wygodna forma załatwienia spraw

możliwość kradzieży, oszustw, podszywania się pod czyjąś tożsamość/ kradzież danych osobowych

nie wiem

#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ – CO TO JEST, DO CZEGO SŁUŻY, CO GWARANTUJE, CO DZIĘKI NIEMU SIĘ UZYSKUJE

Opisz szczegółowo i własnymi słowami co to jest „podpis elektroniczny”. 
Do czego służy, co gwarantuje, co dzięki niemu uzyskujemy? 

• 1/3 badanych uważa, że podpis 
elektroniczny jest cyfrowym 
odpowiednikiem podpisu 
odręcznego.

• Niewielu Polaków wciąż kojarzy 
podpis elektroniczny                             
z bezpieczeństwem.

• Zaledwie 1% ankietowanych 
wskazało na wygodę jako korzyść 
stosowania podpisu elektronicznego.

Dane w %
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77 TAK

#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / ZNAJOMOŚĆ (NA PODSTAWIE OPISU) / KORZYSTANIE (W JAKIM CELU, JAK CZĘSTO) / OCENA PRZYDATNOŚCI

Czy znasz podpis elektroniczny
nawet jeżeli nigdy z niego nie skorzystałeś?

• Połowa badanych skorzystała z podpisu elektronicznego. Zdaniem ekspertów 
wynika to m.in. z intensywnego rozwoju bankowości elektronicznej oraz usług 
online administracji państwowej (Profil Zaufany, gov.pl).

• Ankietowani chętniej wykorzystywali podpis elektroniczny do celów prywatnych 
niż zawodowych.

52 TAK Baza: N=517

Czy skorzystałeś z podpisu elektronicznego w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, do celów prywatnych lub 

zawodowych?

• Większość Polaków deklaruje, że wie, czym jest podpis elektroniczny.

• Mimo to, niewielu naszych rodaków dokładnie rozumie, na czym polega istota 
podpisu elektronicznego.
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / KOMENTARZ

Wyniki badania pozwalają sformułować kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze wśród badanych
występuje bardzo wysoka świadomość czym są poszczególne elementy elektronicznego
ekosystemu przekazywania i potwierdzania informacji. Przykładowo 77% badanych deklaruje, że wie
czym jest podpis elektroniczny, 65% wie co to elektroniczny obieg dokumentów, a 70% wie czym jest 
tożsamość cyfrowa. Dodatkowo, ponad połowa (55%) respondentów wie co to zdalna weryfikacja
tożsamości. Po drugie, badani są wysoce świadomi korzyści płynących z wdrażania różnych
technologii i działań związanych z cyfryzacją i je aktywnie wykorzystują. Ponad połowa badanych
korzysta z podpisu elektronicznego (52%) i wie jak identyfikować ludzi w Internecie (52%). Niewiele
mniej respondentów deklaruje stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów (45%). 58% 
respondentów wie, że podpis elektroniczny zastępuje zwykły podpis i pozwala zawierać umowy na
odległość. 87% osób korzystających z podpisu elektronicznego wskazuje, że jest on przydatny lub
bardzo przydatny. Po trzecie, badani są w pełni świadomi tezy, iż każdy system jest tak silny jak silne
jest jego najsłabsze ogniwo. W tym przypadku tym deklarowanym słabym ogniwem jest podejście do 
nowoczesnych procesów cyfryzacji ze strony urzędów i generalnie państwa. Przykładowo, aż 43% 
badanych zgadza się, ze stwierdzeniem, że w korespondencji firm z urzędami i administracją
wymagana jest pieczątka firmy na piśmie pod rygorem nieważności pisma. To pokazuje, że nie mamy
pewności, że innowacje technologiczne – tak powszechne już w środowisku biznesowym są i będą
akceptowane w sektorze publicznym. To może spowodować pewien opór, który wynika z czystej
pragmatyki i chęci zapobieżenia zbędnym trudnościom. Świadczy o tym też np. deklaracja, że
dokumenty elektroniczne i tak trzeba drukować i przechowywać (np. w segregatorze) na wszelki
wypadek (47% wskazań). Państwo powinno walczyć z tymi barierami, a w przypadku ich likwidacji, 
konieczne jest dobre promowanie faktu, że również urzędy publiczne są na wysokim poziomie
świadomości cyfrowej i chętnie sięgają do tych rozwiązań. Po czwarte, badani są wysoce świadomi
czym jest prywatność w Internecie i deklarują wysoką nieufność do takich kwestii jak pozostawianie
danych osobowych w sieci - zaledwie 28 % respondentów deklaruje, że podawanie swoich danych w 
formularzach on-line czy przy zapisie do newsletterów jest bezpieczne, podobnie zaledwie 1/8 osób
(16%) wskazuje, że korzystanie z usług cyfrowych jest w pełni bezpieczne. Badania pokazują, że
przekroczyliśmy magiczny próg wysokiego poziomu rozumienia czym jest powszechna cyfryzacja, 
konieczne jest dalsze dynamiczne transformowanie cyfrowej obiegu informacji i wiedzy oraz
likwidowanie barier – zarówno mentalnościowych jak i tych faktycznych aby te procesy przebiegały
jeszcze dynamiczniej. Ogromną rolę musi odegrać tu działanie administracji publicznej, która jest –
prawdopodobnie w dużej mierze też stereotypowo - traktowana jako zapóźniona technologicznie
i kompetencyjnie.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / ZNAJOMOŚĆ (NA PODSTAWIE OPISU) / KORZYSTANIE (W JAKIM CELU, JAK CZĘSTO) / OCENA PRZYDATNOŚCI

• Zdecydowana większość Polaków uważa podpis elektroniczny        
za przydatny.

• Mimo to, w ostatnim roku, Polacy rzadko korzystali z możliwości, 
jakie daje podpis elektroniczny – najczęściej blisko jeden raz            
w miesiącu.

• Ponad połowa badanych korzystała z podpisu elektronicznego 
w celach prywatnych – co powinno być sygnałem m.in. 
dla działów HR.

49
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3
3

Jest bardzo przydatny

Raczej jest przydatny

Ani nie jest przydatny, ani…

Raczej nie jest przydatny

W ogóle nie jest przydatny

Jak oceniasz przydatność podpisu elektronicznego?

87

Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałeś z podpisu elektronicznego?

16
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27

1 raz

2 razy

3-4 razy

5 razy

6 i więcej razy

53

21

26

Wyłącznie do celów prywatnych

Wyłącznie do celów zawodowych

Zarówno do celów prywatnych jak i
zawodowych

Do jakich celów wykorzystałeś podpis elektroniczny?

Baza: N=517
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / OPINIE NA TEMAT PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami, że podpis elektroniczny…

• Pond ¾ badanych zgadza się z większością korzyści oferowanych 
przez podpis elektroniczny.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie + Raczej się zgadzam

76

74

73

71

42

42

37

39

Pozwala potwierdzić autentyczność cyfrowego
dokumentu

Zawiera informację o dacie podpisania dokumentu

Odbiorca ma pewność, że dokument pochodzi od
nadawcy podpisującego ten dokument

Odbiorca ma pewność, że dokument podpisany cyfrowo
nie został zmieniony od chwil podpisania do chwili

odebrania go przez odbiorcę
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / KOMENTARZ

Upowszechniający się trend paperless poza pozytywnym aspektem ekologicznym daje również
szereg benefitów zarówno dla firm stosujących tego typu rozwiązania – często są to niższe koszty
wydruków i archiwizacji dokumentacji, jak i dla odbiorców tych procesów. Są to przede wszystkim
wygoda, szybkość działania oraz łatwość dostępu do wszelkiej korespondencji, czy umów
zawieranych w formie paperless. Do szybkiego rozwoju paperless przyczynił się zapewne rozwój
i popularyzacja podpisu elektroniczne. Aktualnie na rynku funkcjonuje klika rodzajów tego
rozwiązania, a na świadomość jego istnienia wskazało aż 77% badanych. Mimo tego, że nadal
niewielki odsetek społeczeństwa wie na czym tak właściwie polega podpis elektroniczny –
w znaczeniu technicznym, to ponad połowa badanych skorzystała z tego rozwiązania w ostatnich
12 miesięcy. Wynikać to może z dużej akceptowalności i popularyzacji rozwiązań cyfrowych, na które
na pewno wpłynęła popularyzacja od wielu lat rozwiązań bankowości internetowej i mobilnej oraz
ogólna chęć ułatwiania sobie życia i chęć załatwiania większości spraw zdalnie przez internet. Stąd
zapewne wysoka ocena przydatności tego rozwiązań wśród badanych - 87% z nich uznało podpis
elektroniczny za przydatny. Interesujące jest natomiast to, że zdecydowana większość interakcji
z podpisem elektronicznym dotyczy aspektów prywatnych, a nie zawodowych. Wskazuje to 
jednoznacznie, że rozwiązania te bardziej rozwinęły się w relacjach z klientami zewnętrznymi, 
a w dużo mniejszym stopni z wewnętrznymi np. w procesach HRowych z pracownikami wewnątrz
firm. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że mimo tego, że podpis cyfrowy cieszy się dużym zaufaniem
użytkowników w zakresie bezpieczeństwa, autentyczności podpisywanego dokumentu, czy
identyfikacji podpisującego to nadal duża grupa badanych (43%) uważa, że ta forma może być
niewystarczająca w relacjach z urzędami gdyż nie posiada charakterystycznych dla naszego rynku
pieczątek. Kolejną ciekawą obserwacją jest fakt, iż mimo niepodważalnych zalet tego
rozwiązania jedynie 21% badanych byłaby skłonna płacić za jego używanie, co może jednoznacznie
wskazywać, że ten aspekt tj. koszt podpisu elektronicznego, powinien być uwzględniany przez firmy
go stosujące w swoich modelach biznesowych.

Tomasz Dymowski
Dyrektor Zarządzający, Pion Produktów Detalicznych 
i Biznesowych, BNP Paribas
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / FAKTY I MITY NA TEMAT PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Na ile zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń podanych przez 
inne osoby na temat podpisu elektronicznego?

• Ponad 40% badanych uważa, że za ważność dokumentów 
(urzędowych i firmowych) odpowiada pieczątka na piśmie. 
To pokazuje jak mocno w polskim społeczeństwie zakorzeniony    
jest mit pieczątki.

• Gdyby 1/3 ankietowanych pokazać dokument podpisany 
elektronicznie i dokument papierowy z pieczątką, jako ważny 
wskazaliby ten drugi. To kolejny żywy mit wymagający akcji 
edukacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam + Raczej się zgadzam

72

43

33

39

13

12

Podpis elektroniczny tak samo ważny jak
papierowy

W korespondencji firm z urzędami i
administracją wymagana jest pieczątka firmy

na piśmie pod rygorem nieważności pisma

Dokument w wersji elektronicznej nie jest tak
samo ważny, jak dokument w wersji

papierowej, podpisany i często z pieczątką
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#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA I PŁACENIA ZA KORZYSTANIE Z PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Czy zamierzasz skorzystać z podpisu elektronicznego
w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

53 TAK 21
TAK

Baza: N=212

• Jedynie 21% badanych jest gotowych zapłacić za skorzystanie z podpisu
elektronicznego. 

• Zdaniem ekspertów, niezbyt duża chęć do płacenia za podpis elektroniczny, 
może wynikać z przywiązania do wizyt w okienku lub chęci korzystania
z bezpłatnych narzędzi takich jak podpis zaufany (z wszystkimi jego wadami).

• To, że ponad połowa badanych chce skorzystać z podpisu 
elektronicznego, powinno być sygnałem dla firm i państwa, aby przyspieszyły 
procesy cyfryzacyjne. Ciągle jednak blisko połowa Polaków woli używać 
dokumentów papierowych i nie widzi potrzeby użycia podpisu elektronicznego.

Czy byłbyś skłonny płacić za korzystnie 
z podpisu elektronicznego?
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Bożena Leśniewska
Członek Zarządu, B2B, Orange Polska

Jestem pozytywnie zaskoczona, że połowa badanych korzystała z elektronicznego podpisu w ostatnim
roku. To sygnał, że naprawdę się transformujemy. Mimo tego, nadal silna jest wiara w moc pieczątek
i papierowych dokumentów .Pokutuje tu oczywiście nasze własne doświadczenie w kontakcie
urzędami. Ale to też się zmienia. Zaskakująco mało osób korzysta z e-podpisu w celach zawodowych
(9%) – to oznacza, że biznes ma jeszcze dużo zrobienia w swoich własnych procesach cyfryzacyjnych. 
Wyniki badania powinny być też sygnałem dla firm i instytucji publicznych, by jeszcze większą uwagę
przywiązywać do zabezpieczania danych osobowych i edukowania w tym zakresie swoich Klientów. 
Coraz powszechniejszy staje się też cyfrowy obieg dokumentów – znakomita większość
badanych dostrzega przydatność tej formy obsługi procesów. To świetna informacja. W Orange tak
właśnie działamy - jesteśmy pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, który wdrożył
podpisywanie umów na tablecie w całej sieci salonów. Do końca lipca z tej formy skorzystało
750 tysięcy klientów. Z kolei dzięki e-fakturom w 2020 roku zaoszczędziliśmy 907 ton papieru. 
Sami też sukcesywnie się digitalizujemy - mamy otwartych ponad 100 inicjatyw „Digital Me”, które mają
wyeliminować ponad 1 mln stron papierowych dokumentów miesięcznie. Rozwój musi iść w parze
z odpowiedzialnością - z takim założeniem powstała oferta Flex, która jest w pełni cyfrowa. Nie ma tu
papierowych umów, drukowanych faktur, redukujemy też zużycie plastiku. To pierwsza w Polsce
neutralna klimatycznie usługa telekomunikacyjna. Dzięki przejściu wyłącznie na energię odnawialną
zredukowaliśmy emisję Flexa o 95%. Sama staram się działać w duchu „paperless” - eliminować papier, 
skanować niezbędne dokumenty, by zawsze mieć do nich dostęp. Od lat korzystam z podpisu
elektronicznego. Wiedza o korzyściach z rozwiązań „bez papieru” jest już w społeczeństwie całkiem
spora, ale nadal kluczowa jest tutaj rola instytucji publicznych. Wierzę, że nowe pokolenia nie będą
znały pojęcia „pieczątki” i całego bagażu doświadczeń z nią związanych. I tego nam wszystkim życzę
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Ile byłbyś skłonny zapłacić jednorazowo lub miesięcznie za podpis elektroniczny?

• Mimo iż podpis elektroniczny przyspiesza proces zakupu i 
wdrożenia usług, a także zmniejsza ryzyko pomyłek, zaledwie 1/5 
ankietowanych deklaruje, że byłaby skłonna za niego płacić.

• Ponad 1/5 badanych byłaby skłonna jednorazowo zapłacić za 
użycie podpisu elektronicznego co najmniej 15 zł. Informacja ta 
może wskazywać, że Polacy niezbyt dokładnie wiedzą, kiedy mogą 
taki podpis wykorzystać.
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Szczególnie interesujące, patrząc od strony oczekiwań i potrzeb Klienta biznesowego, są wyniki
dotyczące podpisu elektronicznego. Aż 77% respondentów deklaruje znajomość podpisu
elektronicznego, z czego zdecydowana większość uważa, że jest to przydatne rozwiązanie. 
Nawet jednak ci, którzy deklarują, że korzystają z rozwiązania, robią to sporadycznie. Może to 
oznaczać, że znajomość podpisu elektronicznego jest raczej teoretyczna i że większość
uczestników prawdopodobnie nie ma na co dzień kontaktu z taką formą sygnowania
dokumentów. Dlatego tym bardziej ważne jest, by aby instytucje takie jak banki, aktywnie
promowały podpis elektroniczny, czyli rzeczywiście udostępniały go Klientom (np. w procesie
podpisywania umów kredytowych). Banki powinny też wziąć na siebie edukację przedsiębiorców
i zachęcanie ich do cyfrowości we wzajemnych kontaktach. Kolejną ciekawą konstatacją jest ta, 
że o ile zauważalna część respondentów deklaruje w przyszłości chęć skorzystania z podpisu
elektronicznego, o tyle nie jest skłonna za takie rozwiązanie płacić. Znaczy to, że tego typu
podpis nie jest obecnie postrzegany jako wartość dodana. Oceniam, że jest to pokłosiem wciąż
dużego przywiązania do dokumentów papierowych i „wizyt w okienku”. Pandemia niezwykle
przyśpieszyła rozwój rozwiązań cyfrowych, ale myślę, że rynek potrzebuje jeszcze chwili, 
aby spokojnie do nich dojrzeć i naturalnie je zaabsorbować.Kinga Zacharjasz

Dyrektor Zarządzający, Pion Rozwoju Produktów, 
Strategii i Decyzji Kredytowych MŚP, BNP Paribas
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JAK DZIAŁA PODPIS ELEKTRONICZNY INFINITE W PRAKTYCE? 

1. Pracownik firmy uzgadnia szczegóły umowy z konkretnym 
klientem i wprowadza ją do systemu i wysyła klientowi poprzez 
np. e-mail

2. Pracownik dodaje do systemu umowę, uzgodnioną z klientem. 
Następnie, link do dokumentu wysyłany jest do podpisu klientowi 
via e-mail 

3. Klient klika w link i SMSem otrzymuje specjalne hasło, które 
umożliwia mu dostęp do umowy

4. Klient może ponownie zapoznać się z treścią umowy i po 
akceptacji klika w przycisk „podpisz” 

5. Do podpisania umowy można wykorzystać hasło przesłane 
SMSem oraz kwalifikowany podpis elektroniczny

6. Podpisana umowa jest wysyłana do firmy i klienta. Obie strony 
otrzymują specjalny certyfikat zawarcia umowy oraz dostęp do 
e-archiwum.
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JAKIE KORZYŚCI DAJE PODPIS ELEKTRONICZNY? 

Oszczędność czasu – dokument zostanie
podpisany w ciągu jednej minuty, 
a zamówiona usługa lub produkt może być
dostarczona dużo szybciej. Proces obsługi
klientów skraca się o 80%, co przekłada się
na wzrost satysfakcji. Umów nie trzeba
drukować ani skanować.

Sprawne zarządzanie dokumentami: 
wszystkie dokumenty znajdują się
w jednym miejscu, a dostęp do nich
mają tylko uprawnione osoby. 
Na każdym etapie pracy nad
dokumentem widoczny jest status.

Legalność – umowy podpisane
w ten sposób są wiążące, a 
zastosowane przez Infinite 
rozwiązania są zgodne z zapisami
Rozporządzenia PE i Rady 
nr 910/2014 w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji
elektronicznych.

Dzięki korzystaniu z podpisu 
elektronicznego można zaoszczędzić 
nawet kilkanaście tysięcy złotych 
rocznie.

Dbanie o środowisko i duża 
oszczędność papieru - nie generujemy 
stosów kartek papieru i nie musimy 
się martwić o zagubione dokumenty.
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JAKIE KORZYŚCI DAJE PODPIS ELEKTRONICZNY? 

Bezpieczeństwo - podpis biometryczny jest 
jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań. 
Jest on nie do podrobienia, co potwierdza 
Centralne Biuro Kryminalistyczne Policji.

Wygoda – możliwość podpisywania 
dokumentów z dowolnego miejsca 
i w dogodnym czasie.

Przyspieszenie realizacji procesów 
biznesowych - klient w kilka minut 
otrzymuje na skrzynkę mailową 
stosowny dokument.

Dostęp do systemu z urządzeń 
mobilnych – kiedy nie ma możliwości 
skorzystania z komputera istnieje 
możliwość podpisania umowy przez 
tablet lub telefon komórkowy. 
Wszystko to bez instalowania 
dodatkowych aplikacji czy narzędzi. 

Łatwa integracja (API) – łatwa 
integracja z systemami oraz możliwość 
adaptacji do istniejącego procesu 
biznesowego.
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CZY PODPIS ELEKTRONICZNY JEST BEZPIECZNY? 

Wykorzystywany protokół SSL gwarantuje bezpieczeństwo 
danych. W trakcie podpisywania dokumentów system 
wykorzystuje znakowanie czasem oraz kwalifikowaną pieczęć 
elektroniczną. Ponadto, istnieje możliwość weryfikacji 
klientów za pomocą różnych narzędzi.
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BEZPIECZEŃSTWO PODPISU BIOMETRYCZNEGO 

• Wieloletnie badania dowiodły, iż firmy i instytucje 
korzystające z podpisu elektronicznego zawierającego cechy 
biometryczne mają gwarancję jego bezpieczeństwa.  Podpis 
biometryczny jest odręcznie nakreślonym podpisem złożonym 
na dedykowanym do tego urządzeniu, na tablecie. Natomiast 
długopis zastępuje rysik. 

• Nakreślony w ten sposób podpis składa się z punktów 
zapisywanych w maksymalnie krótkich odstępach czasowych. 
Czas mierzony jest w mili sekundach. Każdemu punktowi 
przyporządkowany jest czas w którym zostało zapisane, nacisk 
oraz współrzędne x, y, które umożliwiają ich weryfikację.  

• Nie ma możliwości podrobienia takiego podpisu.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ROZWIĄZAŃ … 

Odkąd wdrożyliśmy podpis 
elektroniczny sprawniej realizujemy 
formalności związane z rekrutacją 
pracowników.

Podpis elektroniczny pozwala
nam na podpisywanie szeregu
umów, które pozwalają na
nawiązanie współpracy
z pracownikiem.

Nie tracimy czasu na drukowanie, 
skanowanie i wysyłkę. Dokumenty
w wersji elektronicznej znacznie
obniżają koszt rekrutacji a sam proces
podpisania umowy cywilno-prawnej
jest błyskawiczny. Można powiedzieć, 
że z jednym naszych klientów
skróciliśmy czas podpisywania umów.

EFEKT

Firma Adecco

EFEKTEFEKT
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ROZWIĄZAŃ … 

Orange Polska S.A jako pierwszy 
operator telekomunikacyjny w Polsce 
wdrożył w pełni elektroniczne 
podpisywanie umów i innych 
dokumentów w salonach sprzedaży.

Przed wdrożeniem rozwiązania 
dokumenty podpisywane przez 
klientów drukowane były w dwóch 
egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przeznaczony był dla klienta, 
a drugi trafiał do back-office, gdzie 
dokumenty były skanowane, a po 
przeprocesowaniu oryginały 
trafiały do magazynu.

W ramach procesu innowacji i cyfrowej
transformacji Orange Polska poszukiwał
sprawdzonych rozwiązań umożliwiających
cyfryzację procesów. Finalnie zapadła
decyzja o wdrożeniu rozwiązania podpisu
elektronicznego przez Infinite.

ANALIZA

Orange

PROBLEMKLIENT
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ROZWIĄZAŃ … 

Rozwiązanie to Orange Polska wdrożył we wszystkich salonach 
sprzedaży. Urządzenia, które wybrał operator, są w pełni 
zintegrowane i zostały dostarczone przez firmę Samsung. 
Dzięki takiej transformacji Orange jako pierwszy operator 
telekomunikacyjny w Polsce zapewnił elektroniczne 
podpisywanie dokumentów z klientami bez użycia papieru.

Obecnie konsultant w salonie Orange Polska przygotowuje
dokumenty w systemach informatycznych, następnie klient
zapoznaje się z tymi dokumentami na tablecie i składa podpis za 
pomocą rysika. Interfejs użytkownika prezentowany na ekranie
tabletu jest w pełni dostosowany do procesów biznesowych, a 
podpisywanie interaktywne, dzięki czemu realizacja procesu stała
się prosta i bardzo intuicyjna. Podpisane dokumenty klient
otrzymuje e-mailem, a Orange przechowuje je w archiwum
cyfrowym. Cały proces przebiega szybko, sprawnie i jest 
efektywniejszy operacyjnie.

Orange

EFEKTROZWIĄZANIE



PAPERLESS 202140

#1 / PODPIS ELEKTRONICZNY / KOMENTARZ

Globalne wyzwanie epidemiczne przyspieszyło transformację cyfrową 
w kluczowych obszarach działania większości firm. Wymaga to położenia 
większego nacisku na zdolność pracy zdalnej i hybrydowej. W tym kontekście 
możliwość cyfrowego potwierdzania tożsamości i składania oświadczeń woli 
staje się kluczową kompetencją organizacji. W połączeniu z presją na redukcję 
zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie emisji CO2 konieczne staje się 
przeprojektowanie procesów biznesowych, eliminacja papieru i logistyki z nim 
związanej. Wśród większości naszych Klientów posiadających strategię 
transformacji cyfrowej, projekty w tym zakresie znajdują się w pierwszych trzech 
priorytetach na najbliższe 3 lata. Wiele firm zaobserwowało duże oszczędności 
operacyjne, wynikające z przejścia na podpis elektroniczny: mniejsza liczba 
zużytych kartek papieru, szybsze procedowanie umów, satysfakcja 
i pozytywne opinie ze strony klienta a do tego brak konieczności angażowania 
wielu pracowników do jednego zadania. Zyskujemy większą wydajność
i zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na inne zadania.

Jacek Dudzik
Prezes Zarządu, Infinite

Podpis elektroniczny to duża wygoda zarówno dla firmy jak i jej klientów. To 
rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność a zarazem spełnia wymogi 
obowiązującego prawa. Możliwości jego wykorzystania jest bardzo dużo i można je 
dostosować do konkretnego biznesu – np. zbierania zgód, protokołów, umów, 
dokumentów sprzedażowych, obsługowych i wielu innych. Z powodzeniem 
sprawdza się w każdej branży. Dobrym przykładem jest wykorzystanie podpisu 
elektronicznego w salonach sprzedaży, gdzie klienci podpisują dokumenty na 
ekranie tabletu z wykorzystaniem podpisu biometrycznego. Oznacza to, że klienci, 
którzy będą zawierać np.: umowę w salonie, podpiszą ją na tablecie, a dokument 
trafi na ich skrzynkę mailową w wersji elektronicznej. Cały proces przebiega bardzo 
szybko, a podpisany w ten sposób dokument daje klientowi takie same prawa m.in. 
do rękojmi i reklamacji, jak wersja papierowa. Klienci i pracownicy firm zauważają 
pozytywne efekty wdrożenia podpisu, m.in. mniej pomyłek, szybsze uruchomienie 
usługi, dużo mniej drukowanego papieru, automatyzację procesów.

Mariusz Sławek
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży 
i Marketingu, Infinite
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Podpis biometryczny jest niewątpliwie jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań do 
podpisywania dokumentów, odpowiadającym na wymagania definiowane dla podpisu
zaawansowanego w rozumieniu rozporządzenia parlamentu europejskiego eIDAS. Zapis
cech biometrycznych jest niemożliwy do naśladowania. Każdy podpis dzięki zastosowaniu
technologii S-Pen jest unikalny, a próby naśladowania nie zachowują indywidualnych cech
biometrycznych. Własnoręcznie składany podpis biometryczny jest nakreślonym za pomocą
rysika podpisem złożonym na dedykowanym do tego urządzeniu. Ze względu na ogromną skalę
pobieranych w ten sposób danych oraz zachodzącą między nimi relacje synchronizowaną
w czasie nie ma możliwości podrobienia takiego podpisu. Bezpieczeństwo i zachowanie
tradycyjnego charakteru czynności składania podpisu czyni go łatwym do implementacji, 
akceptowalnym dla klienta i pracownika, a przez to cennym dla biznesu rozwiązaniem. 

Wartość tej technologii sprowadza się do: 
• wyeliminowania procesów z zastosowaniem dokumentu drukowanego
• natychmiastowej dystrybucji dokumentów drogą cyfrową (repozytorium, klient zewnętrzny

i wewnętrzny) 
• szybkiego i łatwego dostępu w formie cyfrowego „archiwum” 
• braku kosztownej logistyki fizycznych formularzy
• braku konieczności magazynowania i fizycznego niszczenia dokumentów
• pozytywnego wpływu na ekologię

Zastosowanie urządzeń, w praktyce oznacza szybki zwrot z inwestycji poprzez obniżenie kosztów
oraz pełną dowolność w kontekście zautomatyzowanego wdrażania i korygowania procesów.

Marek Pajączkowski
Knox Partner Program Manager Europe,
Samsung
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system elektroniczny, umożliwiający firmom łatwą wymianę dokumentów/ udostępnianie i przesyłanie dokumentów w postaci cyfrowej
rozwiązanie pozwalające na szybką i efektywną wymiana dokumentów wewnątrz firmy czy między firmami/ oszczędność czasu / szybki przepływ dokumentów / przyspiesza 

załatwienie spraw

brak konieczności wysyłania dokumentów w wersji papierowej/ bez papierowe udostępnianie dokumentów/ brak powielania dokumentacji papierowej

Elektroniczny obieg dokumentów/ system informatyczny do zarządzania ciągiem zadań oraz obiegiem dokumentów / dostęp do wszystkiej dokumentacji w firmach, z poziomu 
elektronicznego, dostęp do projektów, zadań, informacji bez konieczności gromadzenia ich w formie papierowej/ sposób organizacji pracy biurowej

elektroniczne załatwianie spraw urzędowych, bankowych, etc./ sprawa jest załatwiana poprzez e-mail, profil zaufany, itp.

dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie doc., pdf, odf lub innym/ e-dokumenty/ dokumenty są tworzone w edytorze tekstów/ w programie można dokumenty podpisywać, 
edytować, dołączać nowe, zatwierdzać

brak konieczności wizyty w urzędzie i bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem/ bez wychodzenia z domu/ nie narażamy się na kontakt z COVIDEM

archiwizacja i dostęp do dokumentów w formie elektronicznej/ cyfrowe archiwa/ dokumentacja umieszczana i przechowywana na dyskach i serwerach firm/ w chmurze/ na nośnikach

bezpieczeństwo/ bezpieczny obieg oficjalnych dokumentów z potwierdzeniem bezpiecznego i wiarygodnego udziału określonego użytkownika

ograniczenie zużycia papieru/ bez papierów/ brak papirologii

autoryzowany dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej/ dokumenty są dostępne w sieci dla osób, które mają uprawnienia do ich oglądania

zainteresowane strony mają zapewniony do nich łatwy i szybki dostęp, niezależnie od miejsca pobytu/ dokumenty dostępne zawsze i z każdego miejsca na świecie

dokumenty są przesyłane (poczta mailową) w formie skanów podpisanych podpisem elektronicznym/ praca na zeskanowanym dokumencie

oszczędność kosztów/ oszczędność pieniędzy/ brak kosztów wysyłki zwykłym listem

wygoda/ bardziej wygodna forma załatwienia spraw

redukcja popełnianych błędów/ sprawdzenie historii wprowadzanych zmian/ pozwala wyeliminować ryzyko błędów ludzkich/ wzrasta jakość

ekologia/ dbanie o ekologię/ dbanie o środowisko

nie wiem

Opisz szczegółowo i własnymi słowami co to jest „elektroniczny obieg dokumentów”. 
Napisać do czego służy, co gwarantuje, co dzięki niemu uzyskujemy?

• Większość ankietowanych 
potrafiła spontanicznie 
opisać czym jest 
elektroniczny obieg 
dokumentów.

#2 / ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW / SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ – CO TO JEST, DO CZEGO SŁUŻY, CO GWARANTUJE, CO DZIĘKI NIEMU SIĘ UZYSKUJE
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Analizując wyniki badań warto zauważyć, że jedynie 18% badanych nie było w stanie podać
spontanicznie żadnego opisu elektronicznego obiegu dokumentów. Pozostałe 82% wskazywało
przede wszystkim na prostotę i szybkość wymiany dokumentów drogą elektroniczną, możliwość
ich autoryzacji, odejście od tzw. papierologii, względy ekologiczne, a także kwestie
bezpieczeństwa, w tym również fizycznego, związanego z pandemią. Oczywiście te opinie różnią
się od siebie, ale pozwalają też wysnuć wniosek, że większość Polaków w takiej czy innej formie
miała kontakt z elektronicznymi dokumentami, załatwiali sprawy czy to urzędowe czy prywatne
lub zawodowe z pominięciem dokumentów papierowych. W 2020 roku wiele firm i wielu
Polaków osobiście doświadczyło ograniczeń. Powstała potrzeba szybkiej powszechnej cyfryzacji, 
by przetrwać ten trudny okres i kontynuować działalność. Było to widać szczególnie mocno
w biznesie, gdzie choć wiele obszarów działalności w jakiejś formie było już zinformatyzowanych, 
to brakowało łącznika między nimi. Jednym z najprostszych rozwiązań było wykorzystanie już
szeroko dostępnych na rynku różnych form elektronicznego obiegu dokumentów. Z punktu
widzenia systemów informatycznych właśnie elektroniczny obieg dokumentów rozbudowany
o różne funkcje niezbędne w danych branżach czy związane z określonym charakterem działań, 
np. spraw urzędowych, będzie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów cyfryzacji naszej
codzienności – zawodowej, prywatnej, publicznej.

Piotr Ciski
Prezes Zarządu, Symfonia
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Wybuch pandemii COVID-19 znacząco przyspieszył procesy cyfryzacyjne zachodzące w polskich
przedsiębiorstwach. Konieczność przejścia większości pracowników na pracę zdalną
spowodowała, że wdrożenie rozwiązań z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów stało
się niezbędne do zachowania ciągłości pracy firmy oraz efektywnego zarządzania relacjami
z kontrahentami i procesami wewnątrz organizacji. Istotne rozszerzenie zakresu rozwiązań
cyfrowych przyczyniło się do wymiernych oszczędności związanych ze skróceniem czasu
poświęconego na procesowanie dokumentacji, redukcją kosztów zakupu papieru i zużywanej
energii elektrycznej, a także wykorzystaniem przestrzeni biurowej przeznaczanej na archiwizację
dokumentów. Dodatkowo redukcja ilości zużywanego papieru w wyniku wdrożenia
elektronicznego obiegu dokumentacji przekłada się na ograniczenie negatywnego wpływu
środowiskowego działalności danego przedsiębiorstwa. Całościowy cykl życia papieru, 
obejmujący etapy od wycinki drzewa, poprzez produkcję w papierni, transport, dystrybucję, 
wydruk, dostarczenie do odbiorcy końcowego, aż po utylizację bądź archiwizację, wiąże się
z istotną emisją dwutlenku węgla oraz zużyciem wody. Przeprowadzone analizy szacujące
zmniejszenie śladu węglowego przedsiębiorstw z tytułu ograniczenia ilości zużytego papieru
pokazują, że zastosowanie nowoczesnych technologii w działalności operacyjnej wpisuje się
w działania zmierzające do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Systematyczna digitalizacja
kolejnych procesów oznacza zatem dla firmy nie tylko oszczędności finansowe, lecz również
przyczynia się do pozytywnej oceny działalności przedsiębiorstwa w obszarze ESG.

Iwona Galbierz-Sztrauch
Partner w Dziale Usług 
Doradczych dla Sektora 
Finansowego, KPMG
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Czy znasz elektroniczny obieg dokumentów, 
nawet jeżeli nigdy z niego nie korzystałeś?

65 TAK 45 TAK Baza: N=449

Czy skorzystałeś z elektronicznego obiegu 
dokumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

do celów prywatnych lub zawodowych?

• Choć elektroniczny obieg dokumentów to wygodne rozwiązanie, które pomaga 
oszczędzać pieniądze, czas oraz papier, w ostatnim roku skorzystała z niego 
mniej niż połowa ankietowanych.

• Mimo iż 65% badanych twierdzi, że potrafi zdefiniować elektroniczny obieg
dokumentów, to prawie połowa uważa, że takie dokumenty należy drukować
i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
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Droga do upowszechnienia elektronicznego obiegu dokumentów została otwarta
na dobre poprzez pandemię, co najlepiej ilustrują dane z badania fundacji Digital 
Poland. Aż 45% respondentów spośród aktywnych zawodowo Polaków deklaruje, 
że korzystało z takich rozwiązań. To dużo, jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że
35% z nich to osoby które skorzystały wyłącznie w celach prywatnych (np. do 
wysłania pisma do urzędu) to okaże się, że już tylko 30% wykorzystuje te
rozwiązania w firmach. Biorąc pod uwagę, że usługi cyfrowe dla pracowników nie
ograniczają się już tylko do pracowników biurowych, to oznacza, że wiele firm nadal
będzie stać przed wyzwaniem wprowadzenia cyfryzacji obiegu dokumentów. 
Nie dziwi fakt, że respondenci zgadzają się co do tego, co jest najważniejszą
korzyścią takich rozwiązań i wskazuje zapewnienie szybkiego dostępu do 
dokumentów niezależnie od miejsca pobytu osoby, ale dosyć zaskakujące jest to,
że aż 45% osób wierzy w to że „dokumenty elektroniczne i tak trzeba drukować
i przechowywać w segregatorze na wszelki wypadek”. Zatem jeszcze sporo pracy
jest przed organizacjami mającymi na celu popularyzację idei paperless.

Jacek Paszek
Prezes Zarządu, eDokumenty

W Santander Bank Polska również udostępniamy naszym klientom rozwiązania
z zakresu cyfrowego obiegu dokumentów i potwierdzania tożsamości. Bardzo
ciekawą opcją jest np. otwarcie konta w sposób zdalny za pomocą smartfona, ale 
także za pomocą kuriera. W tym pierwszym przypadku wystarczy nasza aplikacja
Santander mobile, zdjęcie dowodu oraz selfie. Po przejściu procesu i pozytywnej
weryfikacji silnika biometrycznego, konto stanie się aktywne nawet w ciągu
kilkunastu minut. W przypadku kuriera, we współpracy z firmą Inpost, wdrożyliśmy
innowacyjne rozwiązanie eKurier. Zamiast z papierową umową, kurier przyjedzie do 
klienta z tabletem oraz umową w formie elektronicznego pliku PDF. Pomimo faktu, 
że umowa musi zostać dostarczona klientowi do domu, podpisana przez niego na
tablecie, a później wrócić do banku, w rekordowym przypadku klient miał aktywne
konto zaledwie po 4 godzinach od złożenia wniosku. Jest to możliwe dzięki pełnej
digitalizacji procesu obiegu dokumentów.

Piotr Hibner
Chief Digital Officer, Santander Bank Polska
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• Mimo iż na przydatność i wygodę elektronicznego obiegu 
dokumentów wskazuje zdecydowana większość ankietowanych, 
to w ostatnim roku tylko 45% badanych skorzystało z tego 
rozwiązania. Z kolei, co drugi badany z tej grupy skorzystał z niego 
aktywnie (ponad 6 razy w roku).

• 1/3 respondentów korzystała z cyfrowego obiegu dokumentów 
do celów prywatnych, niewiele więcej używało go w pracy. To 
powinien być sygnał dla przedsiębiorstw do szybszego wdrażania 
rozwiązań cyfryzacyjnych.

• Elektroniczny obieg dokumentów w firmie zwiększa efektywność 
pracowników (dzięki temu, że m.in. szybciej i sprawniej wyszukują 
niezbędne umowy i pisma). To kolejna zaleta przemawiająca za 
wprowadzeniem tego rozwiązania.

62
28

6
2
2

Jest bardzo przydatne

Raczej jest przydatne

Ani nie jest przydatne, ani nieprzydatne

Raczej nie jest przydatne

W ogóle nie jest przydatne

Jak oceniasz przydatność elektronicznego obiegu dokumentów?

90

Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystałeś 
z elektronicznego obiegu dokumentów?

10
14

11
11

50

1 raz

2 razy

3-4 razy

5 razy

6 i więcej razy

30

35

35

Wyłącznie do celów prywatnych

Wyłącznie do celów zawodowych

Zarówno do celów prywatnych jak i
zawodowych

Do jakich celów wykorzystałeś elektroniczny obieg dokumentów? 

Baza: N=449
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Badanie potwierdza widziany od kilku lat trend. Dokumenty cyfrowe odnalazły swoje miejsce
w Polsce i będą się dalej rozwijać. Wpływ rozwiązań cyfrowych na ułatwianie życia Polaków, 
szybkość codziennych działań i eliminowanie zbędnego papieru jest niezaprzeczalny. Widoczne
jest, że klienci cały czas mają obawy o bezpieczeństwo podpisu elektronicznego i obiegu
dokumentów, i bardzo dobrze. Żadne rozwiązanie, ani elektroniczne ani papierowe nie jest 
w 100% bezpieczne i w znakomitej większości zależne od naszego zdrowego rozsądku i wiedzy, 
sposobu korzystania i świadomości użytkowników. 

Nasza świadomość usług cyfrowych i korzystanie z nich rośnie. Nie do przecenienia jest rola
instytucji rządowych w promowaniu tych usług, przede wszystkim poprzez ich udostępnianie co 
generuje efekt skali, a jednocześnie adresuje bazowe potrzeby. Jednocześnie prowadzi to do 
niezrozumienia koncepcji opłat za takie usługi - porównania z podpisem, z dokumentem
urzędowym, którego wydanie może kosztować, ale jego podpisanie, przechowywanie, okazanie
dokumentu tożsamości już nie. Usuwanie papieru z procesów funkcjonowania Państwa i biznesu
jest istotne zarówno w kontekście usprawniania doświadczenia klienta, łatwości załatwiania
spraw, jak i optymalizacji procesów i ich efektywności. Równie istotny jest wpływ na ekologię
i odpowiedzialne korzystanie z papieru. W tym kontekście Ukraina, w porównaniu do Polski, ma 
znacznie więcej do zrobienia, ale jednocześnie znacząco skraca drogę dojścia do porównywalnych
rezultatów czerpiąc z doświadczeń Europy.

Szymon Mitoraj
Wiceprezes Zarządu, 
Raiffeisen Bank Ukraine
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Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami, że elektroniczny obieg dokumentów…

• Polacy mają świadomość korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie
z elektronicznego obiegu dokumentów. Związane są one  m.in. 
z łatwiejszą i szybszą dostępnością do dokumentów czy też
kwestiami ekologicznymi (oszczędność papieru).

• Z perspektywy firm, wdrożenie elektronicznego obiegu
dokumentów może m.in. zminimalizować ryzyko zgubienia bądź
podrobienia faktur czy umów.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam + Raczej się zgadzam
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Zapewnia bardzo szybki dostęp do dokumentów, niezależnie
od miejsca pobytu osoby

Pozwala ograniczyć zużycie papieru, prądu i infrastruktury do
drukowania dokumentów

Pozwala śledzić, co dzieje się z danym dokumentem, kto miał
do niego dostęp i jakie czynności wykonał

Pozwala uporządkować dokumentację i różne źródła wiedzy /
danych w firmie

Gwarantuje dostęp do zawsze najnowszych wersji
dokumentów

Pozwala dotrzymywać terminów założonych na wykonanie
danej czynności (system przypomina o wykonaniu zadania)

Pozwala monitorować i zarządzać pracą ludzi
zaangażowanych w realizację jakiegoś zadania

Pozwala monitorować i zarządzać zdalną pracę zespołu

Gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów
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Pracodawcy od lat postulowali zmiany w prawie umożliwiające trzymanie akt
osobowych pracowników w formie elektronicznej zamiast formy papierowej. 
Od 2019 r. jest to możliwe. Jednak wprowadzanie takich samoistnych e-teczek
osobowych nie jest jeszcze powszechne. Wynika to z dwóch podstawowych
czynników. Po pierwsze, przepisy przewidują szereg szczegółowych wymogów
dla e-teczek, takich jak korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub kwalifikowanej pieczęci, systemowe przypisywanie konkretnych
metadanych do każdego dokumentu, funkcjonalność eksportu dokumentacji, 
czy stosowanie określonych zabezpieczeń i kontroli dostępu. Dodatkowo, trzeba
opracować specjalne procedury i umożliwić wydanie dokumentów papierowych
pracownikom. Natomiast drugim czynnikiem spowalniającym przechodzenie na
paperless w HR są obawy i przyzwyczajenia pracodawców. Raport pokazuje, 
że około połowa badanych wciąż uważa dokumenty elektroniczne za mniej
bezpieczne i potencjalnie niewystarczające w korespondencji z urzędami. Dlatego
też niektóre firmy decydują się na trzymanie podwójnej dokumentacji pracowniczej, 
czyli papierowej i dodatkowo skanów w systemie, który jednak nie
spełnia powyższych wymogów prawnych. Jednak coraz więcej rodzajów
oprogramowania dostępnych na rynku daje możliwość pełnej zgodności z prawem. 
Po prawidłowym wdrożeniu e-teczek pracodawcy mogą w pełni zrezygnować
z papierowych akt osobowych.

Michał Lisawa
Adwokat, Counsel, Baker McKenzie
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Na ile zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń podanych przez inne osoby na temat elektronicznego obiegu dokumentów?

• Elektronicznemu obiegowi dokumentów szkodzą mity. Wielu badanych wciąż uważa, 
że aby dokumenty te były ważne - należy drukować i opatrzyć pieczątką. Tymczasem nie
jest to prawda. Co więcej, ponad połowa respondentów ma również wątpliwości związane
z bezpieczeństwem cyfrowego obiegu dokumentów. Ponadto, aż 40% osób wskazuje, 
że łatwiej im pracować z dokumentami w wersji papierowej, co świadczy o tym, że wielu
Polakom brakuje umiejętności cyfrowych.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam + Raczej się zgadzam
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Dokumenty elektroniczne łatwiej przekazać osobom niepożądanym niż ich wersje papierowe (np. wystarczy dowolną ilość 
razy skopiować dokument elektroniczny i wysłać kopię, a dokument papierowy często jest w jednym egzemplarzu)

Dokumenty elektroniczne i tak trzeba drukować i przechowywać (np. w segregatorze) na wszelki wypadek

W korespondencji firm z urzędami i administracją wymagana jest pieczątka firmy na piśmie pod rygorem nieważności pisma

Dokumenty w wersji elektronicznej łatwiej stracić lub zniszczyć niż dokumenty papierowe (np. usunąć z archiwum, 
przypadkiem coś dopisać lub skasować fragment dokumentu)

Praca z dokumentami papierowy jest prostsza niż z dokumentami elektronicznymi, łatwiej coś dopisać, nie trzeba być 
specjalnie przeszkolonym do ich obsługi

Dokument w wersji elektronicznej trudniej zweryfikować niż dokument papierowy (w sensie kto go podpisał, kiedy etc.)

Dokument w wersji elektronicznej nie jest tak samo ważny, jak dokument w wersji papierowej, podpisany i często z pieczątką

Przechowywanie / archiwizowanie dokumentów papierowych jest tańsze niż dokumentów elektronicznych

Dokumenty w wersji papierowej są szybciej i wygodniej dostępne niż dokumenty elektroniczne
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Dokumenty elektroniczne są bezpieczniejsze niż papierowe. Nie dziwi mnie jednak duża liczba
mitów na ten temat, bo nadal papier przeważa, a dokument elektroniczny w pewnym sensie jest 
skomplikowany i przez to mniej poznany. Poniżej prezentuję kilka uwag z mojej kilkunastoletniej
praktyki pracy z dokumentami elektronicznymi: 
• Dokumenty elektroniczne, jeżeli są zabezpieczane dwuwarstwowo tak, jak np. w systemach

Symfonii, zapewniają bezpieczeństwo, nie ma możliwości skopiowania takiego dokumentu, bo
warstwa metadanych i obraz graficzny dokumentu muszą się zgadzać;

• W obiegu papierowym każdy może sobie kupić druk faktur, wypisać fakturę i podpisać
a nawet przybić pieczątkę, tyle że nieistniejącej firmy;

• Dokumenty elektroniczne w znacznym stopniu eliminują papier, a to wpływa znacząco na
środowisko. Takie dokumenty na pewno nie powinny być drukowane. Bo jaki sens
miałyby wtedy ich elektroniczne odpowiedniki? 

• Dokumenty papierowe dużo szybciej mogą być zgubione lub zniszczone. Dokument
elektroniczny dużo szybciej i bezpieczniej trafia do księgowości i obiegu w przedsiębiorstwie. 
Nie ma możliwości, aby ktoś kupił coś na fikcyjną fakturę, której później nie dostarczył do 
przedsiębiorstwa;

• Dokumenty elektroniczne są tak samo ważne jak dokument papierowy. Nie ma możliwości
podważenia tego dokumenty, jego wystawcy i nabywcy. Dokumenty te również nie powodują
manipulowania momentem powstania obowiązku podatkowego. Prawidłowo wdrożone
pozwalają natychmiastowo dostarczyć wiedzę o kosztach poniesionych w przedsiębiorstwie;

• W dobie pracy zdalnej opieranie się tylko na dokumentach papierowych stanowi duży
problem z ich akceptacją i obiegiem. Elektroniczny obieg wszystkich dokumentów
pozwala przedsiębiorstwom zapewnić prawidłowy cykl procesu akceptacji merytorycznej
i rachunkowej. 

Warto mieć na uwadze powyższe przykłady, gdy kolejnym razem będziemy się wahać, czy
pozostać przy papierze, czy jednak scyfryzować dany dokument lub posługiwać się po prostu
dokumentem cyfrowym.

Agnieszka Kozak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowy,
Zorius.pl
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49 TAK 17
TAK
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Czy zamierzasz skorzystać z elektronicznego obiegu 
dokumentów w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Czy byłbyś skłonny zapłacić za korzystnie 
z elektronicznej obiegu dokumentów?

• Mimo sporego zainteresowania i świadomości korzyści, jakie niesie za sobą
elektroniczny obieg dokumentów, mniej niż 1/5 badanych jest skłonna płacić
za możliwość korzystania z tego rozwiązania. Zapewne wielu z nich oczekuje, 
że takie usługi powinna oferować administracja centralna, samorządowa lub
firmy w ramach współpracy z klientami.

• Prawie połowa Polaków zamierza skorzystać z elektronicznego obiegu 
dokumentów w nadchodzących miesiącach. Firmy i urzędy powinny mocniej 
promować to rozwiązanie wśród swoich pracowników i społeczeństwa.
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Analizując koszty wdrożenia rozwiązań informatycznych do zarządzania elektronicznym obiegiem
dokumentów w firmie trzeba pamiętać, że do bilansu musimy wliczyć o wiele więcej niż tylko
elementy finansowe. Każda firma codzienne gromadzi i przetwarza ogromne ilości informacji. 
Napływają one różnymi kanałami: za pośrednictwem poczty e-mail, w dokumentach
papierowych, za pomocą komunikatorów, sms, w różnego rodzaju aplikacjach. Informacje są
gromadzone także w postacie notatek ze spotkań, planów, harmonogramów, zapisków w plikach
Excel czy Word. Organizacje gromadzą także wiele informacji prawnych zawartych w ustawach
i rozporządzeniach. Każdego dnia pracownicy każdej firmy są wyeksponowani na ogromną
ilość danych. To sprawia, że nie zawsze jesteśmy w stanie rozróżnić, która informacja jest 
prawdziwa bądź aktualna. To sprawia, że w organizacji może pojawić się chaos informacyjny. 
W najgorszym wypadku chaos może dotyczyć też obiegu dokumentacji. Badania nad tą tematyką
wskazują, że nawet 70% czasu przeznaczonego na obsługę dokumentów, pracownicy
przeznaczają na szukanie ich. Aż 42% respondentów przyznaje, że przetwarzanie
dokumentacji papierowej jest nieefektywne. Przeciętnie 64 godzin w ciągu roku pracownicy
spędzają na szukaniu dokumentów. To oznacza, że w firmie zatrudniającej 30 pracowników
średnio jeden jest zatrudniony po to, by szukał dokumentów. Niska efektywność zarządzania
dokumentacją papierową powoduje niesie ze sobą skutki finansowe. Na przykład zagubiona
faktura lub przekazanie jej niewłaściwej osobie może spowodować opóźnienie w płatności
do kontrahenta. W przypadku dobrze zorganizowanego obiegu dokumentacji takie sytuacje
praktycznie się nie zdarzają.

Karol Flaziński
Ekspert ds. elektronicznego obiegu 
dokumentów, Symfonia



PAPERLESS 202157

#2 / ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW / SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA I PŁACENIA ZA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

Ile byłbyś skłonny zapłacić jednorazowo lub miesięcznie 
za skorzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów?

• Zdaniem ekspertów czynnikiem, który może przełożyć się na 
popularyzację elektornicznego obiegu dokumentów jest cena, jaką 
przyjdzie płacić za korzystanie z tego rozwiązania. To element 
niemal równie istotny jak bezpieczeństwo tej usługi.

19
15

19
17

26

1 zł

2 zł - 4 zł

5 zł

6 zł - 10 zł

15 zł i więcej

Jednorazowa opłata

Średnio: 23 PLN

16
16

4
10

12
19

28

1 zł - 9 zł
10 zł

11 zł -19 zł
20 zł

21 zł - 29 zł
30 zł - 50 zł

51 zł i więcej

Miesięczna  opłata

Średnio: 66 PLN

Baza: N=167
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Badanie przeprowadzone na zlecenie fundacji Digital Poland pokazuje jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia w zakresie edukacji, propagowania i wdrażania rozwiązań 
zmierzających do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów. 
Za szczególnie trudną uznaję sytuację podpisywania umów oraz obiegu 
dokumentów personalnych. Po stronie biznesowej bowiem posiadamy szereg 
rozwiązań w tym zakresie: podpisy kwalifikowane, e-teczki itd. Brakuje natomiast 
takich samych rozwiązań u naszych pracowników czy indywidualnych 
kontrahentów. Skutkuje to tym, że elektronicznie podpisany dokument jest 
drukowany i podpisywany odręcznie, by spocząć w aktach. Dlaczego? Jak widzimy 
w badaniu, mimo sporego zainteresowania podpisem elektronicznym, skłonność do 
odpłatnego korzystania z niego jest znacznie niższa. Wydaje się, że dopóki nie 
wprowadzimy powszechnie dostępnego (taniego) i prostego w obsłudze narzędzia 
do podpisywania i obiegu dokumentów, które zbudowałoby zaufanie do cyfrowej 
technologii na skalę krajową, nie uda się nam zrezygnować z papieru, albo będą to 
działania punktowe. Szkoda, bo korzyści byłyby ogromne, nie tylko biznesowe 
w postaci ograniczania kosztów i bezpieczeństwa informacji. Filozofia paperless
sprzyja przecież środowisku ograniczając korzystanie z zasobów naturalnych, 
zużycie wody, zanieczyszczenie powietrza.

Monika Remiszewska
People & Development Director,
Ringier Axel Springer Polska (RASP)

Wdrażanie paperless w organizacjach to, parafrazując słynne powiedzenie, nie tyle 
stan narzędzi, ile – bardzo często – stan umysłu. Przy obecnym rozwoju nowych 
technologii, zakres dostępnych narzędzi i aplikacji, które mogą zastąpić świat 
papierowo-analogowy rozwiązaniami cyfrowymi, jest praktycznie nieograniczony. 
Ich korzyści są przy tym znane i racjonalnie niepodważalne: jak pokazuje raport 
Paperless 2021 autorstwa fundacji Digital Poland, większość badanych dostrzega 
zalety elektronicznego obiegu dokumentów takie jak na przykład szybki dostęp do 
dokumentów, ograniczenie zużycia papieru, optymalizacja procesów, szybkość 
działania, lepszą efektywność zespołu, a także bezpieczeństwo dokumentów 
i danych. Należy tylko wybrać odpowiednie narzędzie i je wdrożyć. By jednak zrobić 
to skutecznie, nie można zapominać o drugim, niezbędnym filarze – zmianie 
kulturowej. Bardzo często wraz z nowymi narzędziami i procesami, musi iść zmiana 
postaw pracowników. Pokazując korzyści, należy zmniejszać obawy (wciąż 33% 
badanych uważa, że dokument w wersji cyfrowej nie jest tak samo ważny, jak 
papierowy), a także zmieniać zgubne założenia (bez pieczątki nie jestem/nie znaczę 
tyle, co wcześniej). Guru zarządzania Peter Drucker stwierdził, że kultura 
organizacyjna zjada strategię na śniadanie. Poszłabym o krok dalej i pokusiła się 
o tezę, że kultura potrafi zjeść wszystko na śniadanie, jeśli nie będzie gotowa na 
przyjęcie zmiany, nawet w tak mogłoby się zdawać prostej i technicznej kwestii, 
jak zastąpienie fizycznej cyfrowym obiegiem dokumentów

Marta Jakowluk
Chief People Officer, UPC Polska
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KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

• Świetnie sprawdza się w każdej 
firmie - niezależnie od jej 
wielkości czy branży, w której 
funkcjonuje

• Kompleksowa obsługa różnych 
aspektów działalności firmy: 
księgowość, umowy, płatności, 
delegacje, kalendarze 
pracowników dostępne w 
jednym, docelowym miejscu. 

• Na każdym etapie procesu, 
wiadomo, gdzie dany dokument 
jest przechowywany. 

• Łatwe monitorowanie terminu 
płatności. Jeżeli dokument czeka na 
danym etapie dłuższy czas, jest 
możliwość przyspieszenia procesu.

• Dostęp do historii obiegu dokumentów, 
co jest szczególnie ważne w przypadku 
kontroli, np. podatkowej i audytu 
procesów. 

#2 / ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ SYMFONIĘ 
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KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

• Kadra kierownicza na bieżąco 
monitoruje cashflow oraz 
poprawne przypisanie koszów 
do zespołów, MPK, projektów. 

• Oszczędności finansowe. Sterty 
papierowych dokumentów 
można przekształcić w cyfrowe 
archiwum, co zmniejszy koszty 
finansowe i ekologiczne 
przechowywania. 

• Można powiązać ewidencję 
dokumentów z zeskanowanymi 
treściami umów, dzięki czemu w razie 
potrzeby mamy możliwość szybko 
odszukać i zweryfikować spójność 
danych. 

• Opracowanie i wdrożenie 
ustandaryzowanego obiegu 
dokumentów w firmie zmniejsza ryzyko 
zagubienia ważnej dokumentacji.
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1

JAK DZIAŁA ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW?

SEKRETARIAT

Faktura kosztowa trafia do 
sekretariatu. Uprawniona osoba 
wprowadza e-fakturę lub 
zeskanowaną fakturę 
elektroniczną do systemu. 

2 3

na przykładzie małej firmy

3
PREZES

Następnie dokument ten w 
postaci cyfrowego obrazu trafia 
do właściciela firmy, który 
merytorycznie akceptuje 
dokument i wynikające z niego 
koszty. 

KSIĘGOWA

Księgowa sprawdza fakturę pod 
kątem formalnym i prawnym, 
wprowadza do ewidencji oraz 
archiwizuje.

SEKRETARIAT

#2 / ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ SYMFONIĘ 
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JAK DZIAŁA ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW?

PIERWSZY ETAP WERYFIKACJI 

Weryfikacja formalna sprowadza się 
do sprawdzenia, czy m.in. czy dane 
identyfikacyjne stron transakcji są 
poprawne i do jakiej części organizacji 
powinien zostać przesłany do 
akceptacji. 

1 2 3

na przykładzie dużej firmy

DRUGI ETAP WERYFIKACJI 

Merytoryczna. Osoba odpowiedzialna opisuje informacje 
o wszelkich kosztach, akceptuje i przyjmuje je zgodnie 
z zakresem uprawnień. Jeżeli tylko część kosztów należy 
zakwalifikować do centrum odpowiedzialności danego 
menadżera, to powinien on przekazać dokument innemu 
uprawnionemu do akceptacji kolejnej części. Dzięki temu 
mają oni pełną kontrolę nad kosztami zaliczanymi w ciężar 
ich działów, zespołów, MPK czy nadzorowanych projektów. 

TRZECI ETAP WERYFIKACJI 

Odesłanie faktury do akceptu księgowej (weryfikacja rachunkowo-
-księgowa). Podzielony kosztowo do właściwych projektów i działów 
dokument jest ujmowany w ewidencji księgowej. Ma wpływ na 
rentowność i rozliczenia podatkowe.

Zarejestrowany w księgach dokument trafia do archiwum, w którym 
musi być prze-chowywany przez pięć lat po zakończeniu roku 
obrotowego, którego dotyczy. 
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SEKRETARIAT WSTĘPNA 
WERYFIKACJA 

WPROWADZENIE DOKUMENTU DO 
ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW 

DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY
ZA PROJEKT 

AKCEPTACJA 
MERYTORYCZNA 

KSIĘGOWA WERYFIKACJA: FORMALNA 
I RACHUNKOWO-FINANSOWA

EWIDENCJA W SYSTEMIE 
KSIĘGOWYM ARCHIWIZACJA 
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KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA 

Nad dokumentami elektronicznymi przechowywanymi 
i udostępnianymi zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 
bezpieczeństwa, gdzie m.in. ograniczamy dostęp do dokumentu 
dla wybranych osób oraz jasno określamy formy dzielenia się 
dokumentem, mamy praktycznie pełną kontrolę, 
więc nieuprawniony dostęp do takich dokumentów
jest monitorowany.
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Ostatnia edycja raportu The State of Global Paper Industry, opracowanego przez Environmental 
Paper Network dowodzi, że z roku na rok zużycie papieru na świecie wzrasta, a w ciągu ostatnich
50 lat aż 4-krotnie. Portal Klimada 2.0 podaje, że aż 7 z 10 krajów o największym zużyciu papieru
na mieszkańca znajduje się w Europie. W Polsce rocznie zużywamy 143 kg na osobę, na świecie
55 kg. Co najważniejsze produkcja papieru charakteryzuje się dużym śladem węglowym
a ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to dzisiaj kluczowe wyzwanie stojące przed nami
wszystkimi. Produkcja papieru to nie tylko wycinanie ogromnej ilości drzew które są naturalnym
pochłaniaczem emisji, ale też ogromne zużycie wody i energii. Powołam się znowu na portal 
Klimada 2.0, który podaje, że 1,5 miliarda faktur papierowych rocznie wystawianych w Polsce
oznacza wycinkę 255 tysięcy drzew, zużycie 120 tysięcy MWh energii elektrycznej oraz
ok. 6,6 miliardów litrów wody (30 000 basenów olimpijskich!). Każde ograniczenie, chociaż
częściowe, zużycia papieru pozwoliłaby znacznie ograniczyć wycinkę lasów, a także istotnie
wpłynęłoby na zredukowanie emisji CO2 do atmosfery. Dlatego dążenie do zeroemisyjności jest 
teraz kluczowym wyzwaniem . Wiemy jak ważną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju
odgrywają media i dlatego jako wiodący wydawca Ringier Axel Springer Polska w tym roku
ogłosił zeroemisyjność. W naszej działalności kluczowe są właśnie emisje z druku (printu) –
dlatego wprowadziliśmy wiele działań: używamy do produkcji materiałów przyjaznych dla
środowiska: Fakt i Przegląd Sportowy drukowane są na papierze klasy gazetowej i są to papiery
w 100% produkowane z makulatury. Auto Świat , Komputer Świat i Newsweek Polska są
drukowane na papierach które posiadają certyfikaty środowiskowe. Z kolei Forbes i Forbes 
Women wykorzystują papier fresh fiber czyli produkowany z drewna, ale wycinka jest pokrywana
nowymi nasadzeniami drzew w 110%. W 2020 roku rozpoczęliśmy duży, długoletni projekt pod 
nazwą MEDIA KLUB (mediaklub.pl), którego celem jest rozwój niskoemisyjnych cyfrowych
kanałów dystrybucji treści. Ponadto inwestujemy w projekty związane z zalesianiem –
w 2021 roku projekt nasadzeń w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych we współpracy
z fundacją Aeris Futuro. Każde nawet najmniejsze działania w ramach idei paperless jest dobre
dla planety. W promowaniu tej idei bardzo pomogła pandemia – nie po raz pierwszy w historii
okazało się, że zdarzenie szokowe jest najskuteczniejszym sposobem przemodelowania naszych
przyzwyczajeń i standardów na lepsze. Brak konieczności drukowania ton dokumentów, 
wideokonferencje zamiast spotkań– pandemia sprawiła, że biznes, nawet jeśli mimowolnie, 
stał się bardziej ekologiczny.

Olga Korolec
Chief Marketing Officer & Group Sustainability Director, 
Ringier Axel Springer Polska (RASP)
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Projektowanie i wdrażanie rozwiązań redukujących udział papierowych dokumentów
w prowadzeniu biznesu to obszar, który dynamicznie się rozwija. Widać to dobrze chociażby na
bazie ilości inicjatyw jakie są realizowane przez polskie instytucje finansowe oraz firmy działające
w obszarze fintech. Na rozwój inicjatyw typu paperless wpływa kilka czynników. Rozwiązania
takie jak elektroniczny obieg dokumentów czy podpis elektroniczny istotnie poprawiają szybkość
realizowanych procesów oraz redukują koszty. Projekty te mają także wpływ na wzrost
bezpieczeństwa i możliwość lepszego zarządzania ryzykiem operacyjnym. Dodatkowo pozwalają
skutecznie ograniczyć ilość wykorzystywanego papieru czy innych zasobów, dzięki czemu
możemy być bardziej eko. Rozwój inicjatyw typu paperless jest możliwy także z tego względu, 
że oczekują tego klienci. Mimo wciąż wielu mitów i obaw związanych z wykorzystaniem
technologii obserwujemy coraz większy poziom adaptacji nowych rozwiązań. Co więcej dane
pokazują, że okres pandemii znacznie przyśpieszył ten proces. Pomimo pewnych ograniczeń
regulacyjnych w bankowości rozwiązania paperless będą się dynamicznie rozwijały za sprawą
nowych technologii. Dzięki badaniom m.in. fundacji Digital Poland, opisanych w raporcie
„Paperless 2021” możemy śledzić trendy, poznać poziom wiedzy i opinie Polaków na temat
wykorzystywania rozwiązań cyfrowych. Takie inicjatywy wspierają w byciu aktywnym
i świadomym uczestnikiem rozwoju rynku rozwiązań paperless.Małgorzata Jarczyk-Zuber

Chief Innovation Officer, ING Bank Śląski
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / PODSUMOWANIE

70

52

29

znajomość

korzystanie

skłonność do płacenia za korzystanie

TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR 
DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE

dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby/ dane identyfikacyjne/ dane 
mogące zidentyfikować daną osobę (na serwerach, chmurach, itp.)/ dane, 
które uwiarygadniają, że osoba podająca dane jest tą za którą się podaje

23

dane, które są upublicznione na stronach internetowych/ dane pobrane 
 z bazy internetowej 21

Spontanicznie

To elektroniczny sposób na identyfikację danej osoby 76
To dane, które pozwalają mnie łatwo zidentyfikować firmom,  u których 
robię zakupy w Internecie 74
To mój email, mój adres zamieszkania, wiek – i inne dane,  którymi dzielę 
się z bankiem, sklepami internetowymi itp. 74

Opinie | Top 3

Fakty i mity | Top 1 
Wiem, że na postawie tak zwanych „ciasteczek” (czyli plików cookies) 
 każda firma może dowiedzieć się, co robię w Internecie 66

Dane w %
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23
21

15
11

8
7

5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3

2
2

12

dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby / dane identyfikacyjne/ dane mogące zidentyfikować daną osobę (na serwerach, chmurach, itp.)/ dane, 
które uwiarygadniają, że osoba podająca dane jest tą za którą się podaje

dane, które są upublicznione na stronach internetowych/ dane pobrane z bazy internetowej
imię i nazwisko

adres miejsca zamieszkania

ułatwiają załatwienie spraw urzędowych, bankowych, etc./ upraszczają prace urzędników, którzy nie muszą ich wpisywać do formularzy

adres e-mailowy

dane osobowe w Internecie (dane cyfrowe, elektroniczne)/ informacje przechowywane w zasobach internetowych/ internetowa baza danych/ dane przechowywane i przetwarzane za pomocą 
technik cyfrowych

PESEL

bezpieczeństwo/ rzetelność/ bezpieczne dane osobowe/ gwarantują bezpieczeństwo transakcji/ dane osobowe chronione i udostępniane tylko zaufanym firmom np. Banki czy też instytucje 
związane z ochroną zdrowia oraz portale rządowe, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do informacji na swój temat bez możliwości ingerencji w te dane osób niepożądanych

dane służące do logowania do konta bankowego i różnych instytucji państwowych/ dane, które wykorzystujemy do logowania w sieci/ można założyć konto/ zalogować się na danym portalu/ 
możemy np. zamówić paczkę pod wskazany adres lub dokonać jakiegoś innego zamówienia

dane osobowe to wszystkie moje personalia/ dowód osobisty

adres IP/ dane dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni w sieci IP, MAC

login

numer telefonu

wiek (w połączeniu z innymi danymi)

Nick

dane dla firm/ dane klientów/ dane, które dają możliwość dopasowania konkretnego produktu czy usług

ryzyko/ nie gwarantuje bezpieczeństwa/ dane mogą zostać wykradzione, przejęte/ boję się udostępniać dane/ kradzież tożsamości/ brak anonimowości, przestaje być osobą anonimową

reguluje to RODO/ dane użytkownika chronione RODO

dane, które są bardzo poufne/ dane wrażliwe/ badania/ rozszerzone o dane wrażliwe np. przebyte choroby, orientacja płciowa

nie wiem

• Blisko 25% badanych 
spontanicznie potrafiło 
opisać własnymi słowami 
tożsamość cyfrową jako 
zbiór danych.

• 12% nie miało żadnej 
wiedzy w badanym 
temacie.

#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ – CO TO JEST, DO CZEGO SŁUŻY, CO GWARANTUJE, CO DZIĘKI NIEJ SIĘ UZYSKUJE

Opisz szczegółowo i własnymi słowami co to jest „tożsamość cyfrowa jako zbiór danych 
w Internecie”. Napisz do czego służy, co gwarantuje, co dzięki niej uzyskujemy? 
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / ZNAJOMOŚĆ (NA PODSTAWIE OPISU) / KORZYSTANIE (W JAKIM CELU, JAK CZĘSTO) / OCENA PRZYDATNOŚCI

70 TAK 52 TAK Baza: N=449

Czy znasz tematykę tożsamości cyfrowej jako zestawu 
danych osobowych w internecie, nawet jeżeli nigdy 

z niej nie korzystałeś?

Czy skorzystałeś z tożsamości cyfrowej jako zestawu
danych osobowych w internecie w ciągu ostatnich

12 miesięcy, do celów prywatnych lub zawodowych?

• Co drugi Polak skorzystał z tożsamości cyfrowej. Według ekspertów
przyczyniła się do tego pandemia i popularyzacja korzystania
z Profilu Zaufanego czy bankowości online.

• Prawie ¾ badanych uważa, że zna tematykę tożsamości cyfrowej
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / ZNAJOMOŚĆ (NA PODSTAWIE OPISU) / KORZYSTANIE (W JAKIM CELU, JAK CZĘSTO) / OCENA PRZYDATNOŚCI

• Podobnie jak w przypadku podpisu elektronicznego
i elektronicznego obiegu dokumentów, zdecydowana
większość badanych uznaje cyfrową tożsamość za bardzo
przydatne rozwiązanie.

• Ankietowani częściej korzystali z tożsamości cyfrowej
w celach prywatnych.

Baza: N=449

49
39

8
2
2

Jest bardzo przydatne

Raczej jest przydatne

Ani nie jest przydatne, ani nieprzydatne

Raczej nie jest przydatne

W ogóle nie jest przydatne

Jak oceniasz przydatność tożsamości cyfrowej jako zbioru danych osobowych w internecie?

88

Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystałeś z tożsamości cyfrowej jako 
zbioru danych osobowych w internecie?

8
9
11
10

54

1 raz

2 razy

3-4 razy

5 razy

6 i więcej razy

61

8

32

Wyłącznie do celów prywatnych

Wyłącznie do celów zawodowych

Zarówno do celów prywatnych jak i zawodowych

Do jakich celów wykorzystałeś tożsamość cyfrową jako zbiór danych osobowych w internecie?
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76

74

74

68

68

66

65

54

34

31

32

29

30

29

29

18

To elektroniczny sposób na identyfikację danej osoby

To dane, które pozwalają mnie łatwo zidentyfikować firmom, u
których robię zakupy w internecie

To mój email, mój adres zamieszkania, wiek – i inne dane, 
którymi dzielę się z bankiem, sklepami internetowymi itp.

To mój cyfrowy ślad w internecie - dzięki nim dostaję lepiej
dopasowane do mnie reklamy i artykuły, które mogą mnie

zainteresować.

To elektroniczny dowód osobisty - dzięki nim mogę załatwić
sprawę w urzędzie czy gminie

Może służyć przestępcom do podszywania się pod inne osoby
w celu np. przejęcia dostępu do konta bankowego

Mogą służyć do przeprowadzenia oszustw i cyberataków

To dane, które są bezpiecznie przechowywane przez m.in.
sklepy internetowe, banki, portal społecznościowe - mam

gwarancję, że nie znajdą się w niepowołanych rękach

71

#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPINIE NA TEMAT

• Aż 76% ankietowanych potrafiło wskazać, że 
tożsamość cyfrowa pozwala zidentyfikować 
daną osobę w internecie. Pokazuje to, że badani 
mają wiedzę na temat istniejących rozwiązań.

• Blisko połowa Polaków ma poważne 
zastrzeżenia do bezpieczeństwa tożsamości 
cyfrowej. Jedynie 54% uważa, że to rozwiązanie  
daje gwarancję, że ich dane i tożsamość nie 
trafią w niepowołane ręce.

• Badani widzą też szereg korzyści w korzystaniu 
z tożsamości cyfrowej.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie  się zgadzam + Raczej się zgadzam

Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami, że tożsamość cyfrowa jako zbiór 
danych osobowych w internecie ….
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / KOMENTARZ

Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że cyfrowa rewolucja postępuje. Coraz 
więcej osób korzysta z cyfrowych rozwiązań nie tylko w życiu zawodowym, ale też 
prywatnym. Dla firm to ważny sygnał - zapewnienie klientom możliwości zawarcia 
umowy czy otrzymania pożyczki na odległość stanie się w niedalekiej przyszłości 
standardem. To czas, aby przystosować swoje systemy do wymagań zmieniającego 
się świata, w którym nie będzie miejsca na ostemplowaną kartkę z podpisem.

Piotr Pietrzak
Dyrektor ds. Technicznych, IBM Polska

Firmy chcące prowadzić skuteczne działania sprzedażowe i usługowe w sieci, 
powinny zwrócić uwagę na zmieniające się postawy klientów. Ponad 60% 
respondentów podchodzi nieufnie do korzystania z usług cyfrowych z obawy przed
utratą swoich danych. Jednocześnie klienci oczekują, że zakup produktu lub usługi
przez sieć będzie szybki i bezproblemowy. Dlatego firmy powinny dalej upraszczać
proces zakupowy i skracać jego czas, jednocześnie dbając o zabezpieczenie danych
klientów. Skutki wycieku tych danych podważają bowiem zaufanie nie tylko do 
jednej firmy, ale do całej cyfrowej gospodarki.

Aleksandra Porowska
Head of Marketing , NTT
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / FAKTY I MITY NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE (TOŻSAMOŚCI CYFROWEJ)

Na ile zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń podanych przez inne osoby 
na temat tożsamości cyfrowej jako zbiór danych osobowych w internecie

• Mimo wprowadzenia RODO, zdecydowana większość badanych 
obawia się o swoje dane osobowe w internecie.

• Aż 25% respondentów korzysta z tego samego hasła do poczty czy 
serwisów społecznościowych, co do konta w banku. Rodzi to 
poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji bankowych wielu 
klientów w Polsce. Konieczna jest kampania edukacyjna w tym 
zakresie, zachęcająca do używania innych haseł w bankowości online.

• Mimo wielu artykułów w prasie na temat danych, większość 
ankietowanych ciągle nie wie jak działa ekonomia i biznes oparty     
na danych.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie + Raczej się zgadzam

66

45

41

39

37

25

26

13

11

10

9

9

Wiem, że na postawie tak zwanych „ciasteczek” (czyli 
plików cookies) każda firma może dowiedzieć się, co robię 

w internecie.

Kiedy kupuję w internecie, zgadzam się, że moje dane będą
wykorzystywane do celów wyświetlania mi bardziej

dopasowanych reklam.

Przekazuję/ zostawiam swoje dane osobowe w momencie
np. rejestracji w hotelu, wypożyczalni i czuję się z tym

bezpiecznie

Kiedy kupuję w Internecie (np. elektronikę, ubrania czy
zakupy spożywcze) wiem, że sprzedawca nie udostępnia
moich danych żadnym innym firmom, np. reklamowym.

Kiedy podaję swoje dane np. podczas zakupów w
Internecie (adres zamieszkania, email, nazwisko) wiem, że

te dane są bezpieczne i nie mogą zostać wykradzione

Korzystam z tego samego hasła do konta podczas
korzystania ze swojego banku i innych serwisów

społecznościowych (np. Facebooka) lub swojej poczty
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52 TAK Baza: N=28629 TAK

#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA I PŁACENIA

Czy zamierzasz skorzystać z zabezpieczenia swojej 
tożsamości cyfrowej jako zbioru danych osobowych w 

internecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Czy byłbyś/byłabyś skłonny/a zapłacić za korzystanie 
z zabezpieczenia swojej tożsamości cyfrowej jako zbioru 

danych osobowych w internecie?

• Blisko 30% badanych deklaruje, że może zapłacić za usługę zabezpieczenia swojej 
tożsamości cyfrowej i danych w internecie. To najwyższa gotowość zapłacenia za 
produkt z całej palety badanych rozwiązań typu paperless.

• Co drugi ankietowany jest gotowy skorzystać z tożsamości cyfrowej. Eksperci 
wskazują na pandemię, która przyspieszyła ten model załatwiania spraw czy 
wręcz identyfikacji w procesach zakładania konta (np. w banku).
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Ile byłbyś skłonny zapłacić jednorazowo lub miesięcznie za zabezpieczenie 
swojej tożsamości cyfrowej jako zbioru danych osobowych w internecie?

• Większość badanych gotowa jest zapłacić jednorazowo około
20 złotych za zabezpieczenie swojej tożsamości cyfrowej i danych
w sieci.

• Wielu respondentów skłonnych jest zapłacić średnio blisko
60 złotych miesięcznie za zabezpieczenie swojej tożsamości
cyfrowej w internecie.

13
14

25
17

25

1 zł

2 zł - 4 zł

5 zł

6 zł - 10 zł

15 zł i więcej

Jednorazowa opłata

Średnio: 19 PLN

12
20

11
11

18
19

1 zł - 9 zł

10 zł

11 zł -19 zł

20 zł

21 zł - 50 zł

51 zł i więcej

Miesięczna  opłata

Średnio: 59 PLN

Baza: N=286

#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA I PŁACENIA ZA KORZYSTANIE Z ZABEZPIECZENIA
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / KOMENTARZ

Bartosz Barwikowski
Członek Zarządu ds. IT (CIO), Logpass

Badanie przynosi nadzieję na postępującą zmianę mentalności. 
Użytkownicy cyfrowych usług są coraz bardziej świadomi, jak ważne
są ich dane osobowe. Zaczynają wymagać, by były odpowiednio
chronione, a jednocześnie nie godzą się na wykorzystywanie ich do 
śledzenia swojej aktywności w sieci. Najlepszym dowodem na zmianę, 
która dokonała się w ostatnich latach w myśleniu o cyfrowej
tożsamości jest to, że świadomi zagrożeń użytkownicy są chętni, by 
płacić za jej właściwe zabezpieczenie.
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

CZYM JEST TOŻSAMOŚĆ CYFROWA I JAK JĄ CHRONIĆ?

• Tożsamość cyfrowa to zbiór danych, którymi posługujemy się w kontaktach
z dostawcami produktów i usług online. Dane te w sposób jednoznaczny
identyfikują osobę fizyczną posługującą się taką tożsamością. Może to być
zestaw kilku danych takich jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, 
numer karty kredytowej.

• Logpass chroni Twoją tożsamość cyfrową. To narzędzie pozwala Ci bezpiecznie
logować się do Twoich kont i usług online, bez możliwości śledzenia Twojej
aktywności w sieci przez reklamodawców, instytucje finansowe czy rządowe. 
Twoje dane bezpiecznie przechowujesz w swoim telefonie i tylko Ty masz do 
nich dostęp, nie mogą więc dostać się w niepowołane ręce. 

• Używając Logpass udostępniasz tylko te dane, które są niezbędne do realizacji
usługi. W każdej chwili możesz też odwołać wszystkie zgody na przetwarzanie
informacji o Tobie - jednym kliknięciem w telefonie
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

JAK DZIAŁA LOGPASS? 

1
LogPass umożliwia 
korzystanie z dowolnej 
usługi w internecie bez 
potrzeby rejestracji czy 
zakładania w niej konta. 

2
Logpass stawia prywatność
na pierwszym miejscu. 
Dzięki niemu udostępniasz
w internecie tylko te dane, 
które są niezbędne do 
logowania czy zakupów
w sieci i nie pozwalasz na
śledzenie swojej aktywności
w sieci. 

3
Logpass jest wygodny jak 
logowanie przez Facebooka
czy Google, a jednocześnie
bezpieczny jak logowanie
do banku. Każdą operację
musisz potwierdzasz
w aplikacji i masz stały
wgląd w listę firm, którym
udostępniasz swoje dane. 

4
Korzystając z Logpass, 
nie musisz pamiętać wielu
haseł do różnych usług
czy sklepów, a jednocześnie
nie musisz się martwić, 
że Twoje dane wpadną
w niepowołane ręce. 
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA LOGPASS DLA SPRZEDAŻY W INTERNECIE

Skrócenie zakupu do kilku sekund 
Wielu klientów rezygnuje z zakupu, 
bo nie ma ochoty wypełniać 
długiego formularza. Teraz, dzięki 
Logpass przekazują dane konieczne 
do realizacji usługi jednym 
kliknięciem w swoim telefonie. 

Większe bezpieczeństwo
Anonimizacja danych
użytkownika zapewnia minimalne
ryzyko wycieku danych i kar
z tym związanych. Już nie musisz
martwić się tym, że Twoja firma
znajdzie się w niechlubnej grupie
organizacji, które muszą
tłumaczyć się z wycieku loginów
i haseł tysięcy użytkowników. 

Działania zgodne z RODO
Używając logowania z Logpass
wiesz, że masz aktualne dane Twoich
w systemach marketingowych
i obsługi klienta. Masz dowód na
posiadanie aktualnych zgód
marketingowych i danych swoich
klientów. 
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

TECHNOLOGIA LOGPASS

Stabilność systemu Logpass 

Logpass to bezpieczna i otwarta publicznie sieć blockchain. 
Działa zawsze i wszędzie, niezależnie od stron trzecich. Nikt 
nie może odciąć Cię od Twoich danych. Technologia 
blockchain jest aprobowana do stosowania przez Komisję 
Europejską  jako podnosząca poziom bezpieczeństwa 
danych osobowych. 
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

GDZIE SPRAWDZI SIĘ TOŻSAMOŚĆ CYFROWA? 

Potwierdzenie wieku użytkownika.
Sprzedajesz towary lub usługi dla
osób 18+? Nie musisz już bazować na
deklaracjach - Logpass potwierdzi, 
że Twój klient jest pełnoletni. 

Pewność niezmienności danych.
Martwisz się, że dane 
wprowadzone do systemu mogły 
być zmienione? Z Logpass wiesz, 
że działasz na autentycznych 
informacjach.

Szybkie logowanie
Wielu klientów rezygnuje
z zakupy, bo nie ma ochoty
wypełniać długiego formularza? 
Teraz, dzięki Logpass przekażą Ci 
dane konieczne do realizacji
usługi jednym kliknięciem
w swoim telefonie.

POTWIERDZENIE PEWNOŚĆ SZYBKOŚĆ
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

TOŻSAMOŚĆ CYFROWA A BEZPIECZEŃSTWO 

1. Cyfrowa tożsamość stanowi bezpieczną i intuicyjną
alternatywę dla logowania przy pomocy brokerów
tożsamości takich jak Google czy Facebook, których
klienci niechętnie używają do zabezpieczania
istotnych usług: bankowych czy medycznych. 

2. Autoryzacja użytkownika odbywa się
z wykorzystaniem urządzeń użytkownika, 
a nie przez login, hasło czy kod sms. 
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#3 / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ LOGPASS 

TOŻSAMOŚĆ CYFROWA A BEZPIECZEŃSTWO 

3. Logpass pozwala na przechowywanie dokumentów, 
plików oraz zdarzeń wszelkiego typu w sposób 
zdecentralizowany, a poprzez publiczny rejestr 
blockchain zapewnia ich niezmienność i integralność 
oraz możliwość weryfikacji w dowolnym czasie. 

4. Dostawcy usług otrzymują z systemu tylko te dane, 
które są niezbędne do wykonania transakcji. 

5. Dane są zarządzane zgodnie z wymaganiami RODO, 
UOKiK i TSUE.
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#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / PODSUMOWANIE

55

39

19

znajomość

korzystanie

skłonność do płacenia za korzystanie

WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI 
wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości/ cyfrowe potwierdzenie 
tożsamości/ zdalne potwierdzenie tożsamości/ dane, które 
uwiarygadniają, że osoba podająca dane jest tą za którą się podaje/ 
elektroniczne sprawdzenie tożsamości/ metoda dająca 100% pewności, 
że po drugiej stronie ekranu jest pożądana osoba

19

dane umożliwiające zidentyfikowanie (pośrednio lub bezpośrednio) osoby 
fizycznej/ dane identyfikacyjne/ identyfikacja tożsamości użytkownika 
w sieci/ przeprowadzenie identyfikacji tożsamości np. klienta bez jego 
fizycznej obecności

16

Spontanicznie

To zbiór informacji o kliencie, który pozwala przeprowadzić poprawną 
weryfikację tożsamości klienta 72
To zbiór informacji o kliencie, który pozwala ustalić wiarygodność klienta 71
Stosuje się w celu zapobiegania przekrętom finansowym, kradzieży 
tożsamości, praniu brudnych pieniędzy czy też finansowania terroryzmu. 68

Opinie | Top 3

Fakty i mity | Top 1 
Mój dokument tożsamości może zostać w prosty sposób podrobiony 
i wykorzystany do nielegalnych celów 57
Dane w %
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#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / KOMENTARZ

W dzisiejszych czasach umiejętność weryfikacji tożsamości klientów bądź kontrahentów staje się
bardzo ważny elementem prowadzenia każdej działalności biznesowej. Choć nadal najczęściej wynika
z regulacji prawnych, czy nadzorczych to coraz częściej wchodzi również do powszechnego katalogu
dobrych praktyk bezpiecznego prowadzenia biznesu. Nikt przecież nie chciałby, aby wizerunek jego
firmy ucierpiał z powodu umożliwienia nieetycznych, bądź niezgodnych z prawem działań
swojego klienta, czy kontrahenta, nie mówiąc już o potencjalnych karach finansowych, które mogą
dotknąć przedsiębiorstwa umożliwiające np. pranie pieniędzy. Kolejnym elementem związanym z 
prawidłową weryfikacją tożsamości klienta jest ochrona interesów swoich klientów i bezpieczeństwa
ich danych, czy powierzonych środków. Biorąc powyższe pod uwagę i zderzając to z drugiej strony z 
powszechnym dążeniem klientów do wygody, ich pośpiechem oraz ogólnym brakiem czasu, domena ta 
staje się wyzwaniem i jednocześnie obszarem ciągłego doskonalenia, a także coraz częściej stanowi
o konkurencyjności poszczególnych firm. Stąd w dobie powszechnej digitalizacji oraz wysokiego stopnia
jej popularności wśród klientów w ostatnich latach coraz mocniej rozwijają się również zdalne metody
weryfikacji klienta. Są one niezbędnym ogniwem możliwości zdigitalizowania niektórych czynności i jak 
pokazują wyniki badania fundacji Digital Poland ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków jest 
świadoma ich dostępności, a ponad 40% (80% świadomych) korzystała z nich w okresie ostatnich
12 miesięcy. Warty podkreślenia jest fakt, że ponad 90% badanych ocenia możliwość zdalnej
weryfikacji tożsamości za przydatną. Wynika to zapewne z coraz większej dostępności usług, które
obywatele Polski mogą załatwić zdalnie dzięki możliwości zdalnej weryfikacji tożsamości. O tym jak 
dużo mamy takich potrzeb i ile spraw już załatwiany zdalnie może świadczyć fakt, że ponad 80% 
korzystających ze zdalnej weryfikacji zrobiła to więcej niż 1 raz w ostatnich 12 msc, a ponad
1/3 badanych zrobiła to więcej niż 5 razy. Barierą dalszego rozpowszechniania tej wygodnej
i bezpiecznej formy weryfikacji mogą być istniejące mity, że weryfikacją twarzą w twarz jest 
bezpieczniejsza - sądzi tak 53% badanych oraz, że forma ta nie jest do końca bezpieczna gdyż
przekazywane dane mogą zostać wykorzystane np. do podrobienia dokumentów tożsamości
i użyte do nielegalnych celów – taką obawę aktualnie wyraża 57% badanych.

Dyrektor Zarządzający, Pion Produktów Detalicznych 
i Biznesowych, BNP Paribas

Tomasz Dymowski
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24

wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości/ cyfrowe potwierdzenie tożsamości/ zdalne potwierdzenie tożsamości/ dane, które uwiarygadniają, że osoba podająca dane jest tą za którą się podaje/ elektroniczne 
sprawdzenie tożsamości/ metoda dająca 100% pewności, że po drugiej stronie ekranu jest pożądana osoba

dane umożliwiające zidentyfikowanie (pośrednio lub bezpośrednio) osoby fizycznej/ dane identyfikacyjne/ identyfikacja tożsamości użytkownika w sieci/ przeprowadzenie identyfikacji tożsamości np. klienta bez 
jego fizycznej obecności

weryfikacja daje możliwość podpisywania cyfrowo/ certyfikat podpisu elektronicznego/ ePułap, Certum/ certyfikat podpisu elektronicznego/ podpis cyfrowy/ E-podpis

profil zaufany/ e-tożsamość/ pacjent gov/ Urząd Skarbowy

bezpieczeństwo/ bezpieczeństwo w sieci/ bezpieczne logowanie/ bezpieczeństwo przy korzystaniu z różnych usług /np. bankowych, administracyjnych/ przy pomocy Internetu/ bezpieczeństwo transakcji

weryfikacja poprzez konto bankowe/ BLiK/
weryfikacja danych, którymi posługujemy się, umożliwia załatwienie spraw bez konieczności osobistego spotkania np. poprzez `profil zaufany`/ weryfikacja umożliwia wgląd w swoje dokumenty na stronach 

urzędowych bez wizyty osobistej w urzędzie

weryfikacja potrzebna do kontaktów z bankami/ weryfikowanie wiarygodności potencjalnych klientów w oparciu o dane o rachunkach bankowych (Account Information Service)/ BIK/ sprawdzenie czy nie mam długów

weryfikacja potrzebna do kontaktów z instytucjami Państwowymi/ Urzędami/ weryfikowanie wiarygodności potencjalnych klientów, pracowników
weryfikacja kilku etapowa poszerzona o wpisanie kodu, który dostaliśmy na nr tel. kom. lub e-mail podany przy zakładaniu konta internetowego/ lub przez wpisanie losowo odpowiedzi na pytanie proszone przez 

system/ SMS, konto bankowe
weryfikacja poprzez system cyfrowej tożsamości, E-dowód/ mObywatel/ weryfikacji tożsamości dostępna w API Authologic/ zdalna weryfikacja tożsamości to dokumenty na aplikacji w telefonie, które posiadają ważne 

znaki wodne i są akceptowane na terenie unii europejskiej
weryfikacja przez selfie/ weryfikacja zdalnie za pomocą przesłanego zdjęcia

oszczędność czasu/ szybkość/ szybka weryfikacja danych/ szybkość realizacji spraw/ możliwości dotarcia do szerszego grona klientów w krótszym czasie

ochrona tożsamości/ gwarantuje bezpieczeństwo ochrony tożsamości/ zimniejsza ryzyko oszustw i wycieku danych

bezpieczna forma sprawdzenia naszej tożsamości/ bezpieczna weryfikacja osób na odległość

weryfikacja w przypadku jakby jakiś bot robił daną czynność/ służy do rozpoznania czy to osoba czy robot/ czy osoba wypełniająca ankietę nie jest np.. Robotem/ sprawdzenie czy dana osoba nie jest tzw. 'botem'

są to podane przez nas dane osobowe/ dane osobowe w Internecie (dane cyfrowe)/ informacje przechowywane w zasobach internetowych/ dane elektroniczne/ dane przechowywane i przetwarzane za pomocą 
technik cyfrowych

weryfikacja potrzebna do transakcji w Internecie/ do płatności online/ do składania zamówień/ do przesyłania i odbierania paczek

weryfikacja polega na przesłaniu skanu dokumentów tożsamości za pomocą aplikacji lub strony internetowej/ wysłanie skanu paszportu

weryfikacja poprzez podanie loginu i hasła bądź imienia, nazwiska, nr PESEL

weryfikacja biometryczna poprzez linie papilarne/ odcisk palca
weryfikacja podczas nagrania video, przez kamerę/ specjalnie stworzone do wideo weryfikacji online narzędzie/ sprawdzenie tożsamości cyfrowo na komputerze za pomocą poleceń np. pokaż kciuk w górze i zrób sobie 

takie zdjęcie
poufność/ prywatność/ dane wrażliwe

ryzyko/ żadna zdalna weryfikacja nigdy nie będzie w 100% wiarygodna

nie wiem

• Zdalna wiarygodna 
weryfikacja tożsamości 
jest najmniej rozumianym 
przez Polaków 
rozwiązaniem cyfrowym 
opisanym w niniejszym 
raporcie.

#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ – CO TO JEST, DO CZEGO SŁUŻY, CO GWARANTUJE, CO DZIĘKI NIEMU SIĘ UZYSKUJE

Opisz szczegółowo i własnymi słowami co to jest „wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości”. 
Napisz do czego służy, co gwarantuje, co dzięki niej uzyskujemy?
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#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / ZNAJOMOŚĆ (NA PODSTAWIE OPISU) / KORZYSTANIE (W JAKIM CELU, JAK CZĘSTO) / OCENA PRZYDATNOŚCI

55 TAK 39 TAK Baza: N=393

Czy znasz wiarygodną zdalną weryfikację tożsamości 
nawet jeżeli nigdy z niej nie skorzystałeś?

Czy skorzystałeś z wiarygodnej zdalnej weryfikacji 
tożsamości w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do celów 

prywatnych lub zawodowych?

• Niecałe 40% badanych skorzystało z wiarygodnej zdalnej weryfikacji tożsamości 
w ostatnim roku. Z perspektywy firm to jedno z najbardziej istotnych cyfrowych 
rozwiązań, jakie powinny wprowadzić.

• Niewiele ponad połowa Polaków spotkała się z wiarygodną zdalną weryfikacją
tożsamości.
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#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / ZNAJOMOŚĆ (NA PODSTAWIE OPISU) / KORZYSTANIE (W JAKIM CELU, JAK CZĘSTO) / OCENA PRZYDATNOŚCI

• Mimo iż Polacy rzadko korzystają z wiarygodnej zdalnej weryfikacji 
tożsamości, zdecydowana większość określa to rozwiązanie jako 
przydatne lub bardzo przydatne.

• Podobnie jak w przypadku poprzednich rozwiązań cyfrowych, 
ankietowani częściej używali wiarygodnej zdalnej weryfikacji 
tożsamości do celów prywatnych niż zawodowych.

Baza: N=393

57
31

7
2
3

Jest bardzo przydatna

Raczej jest przydatna

Ani nie jest przydatna, ani nieprzydatna

Raczej nie jest przydatna

W ogóle nie jest przydatna

Jak oceniasz przydatność wiarygodnej zdalnej weryfikacji tożsamości?

88

Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałeś z wiarygodnej zdalnej 
weryfikacji tożsamości?

19

16

12

14

35

1 raz

2 razy

3-4 razy

5 razy

6 i więcej razy

65

9

26

Wyłącznie do celów prywatnych

Wyłącznie do celów zawodowych

Zarówno do celów prywatnych jak i zawodowych

Cel korzystania z wiarygodnej zdalnej weryfikacji tożsamości 
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To zbiór informacji o kliencie, który pozwala przeprowadzić
poprawną weryfikację tożsamości klienta

To zbiór informacji o kliencie, który pozwala ustalić
wiarygodność klienta

Stosuje się w celu zapobiegania przekrętom finansowym,
kradzieży tożsamości, praniu brudnych pieniędzy czy też

finansowania terroryzmu
Pozwala na monitorowanie transakcji przeprowadzanych

przez klienta pomimo udokumentowanego profilu czy historii
rachunków

Polega na zrobieniu selfie lub przesłaniu skanu dokumentów
tożsamości za pomocą aplikacji lub strony internetowej,

które są odpowiednio zabezpieczone

Sprawdzenie tożsamości za pomocą wyspecjalizowanych
narzędzi w stacjonarnych punktach sprzedaży

Polega na poruszaniu twarzą według wskazówek systemu
podczas nagrania wideo

To potwierdzenie tożsamości podczas rozmowy telefonicznej
z przedstawicielem Call Center

90

#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / OPINIE NA TEMAT WIARYGODNEJ ZDALNEJ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI 

• Prawie 70% Polaków uważa, że wiarygodna zdalna weryfikacja
tożsamości pomaga zapobiegać malwersacjom finansowym.

• 63% badanych wie, że do przeprowadzania wiarygodnej zdalnej
weryfikacji tożsamości może być potrzebna specjalna aplikacja.

• Ponad połowa respondentów uważa, że wiarygodną zdalną
weryfikację tożsamości przeprowadza się podczas rozmowy
z pracownikiem Call Center.

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie + Raczej się zgadzam

Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami, że wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości…
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#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / FAKTY I MITY NA TEMAT WIARYGODNEJ ZDALNEJ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI 

Na ile zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń podanych 
przez inne osoby na temat wiarygodnej zdalnej weryfikacji tożsamości?

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie + Raczej się zgadzam

57

53
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42

41

20

21

15

13

12
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Mój dokument tożsamości może zostać w prosty sposób
podrobiony i wykorzystany do nielegalnych celów

Fizyczna weryfikacja tożsamości (twarzą w twarz) jest
bezpieczniejsza niż weryfikacja zdalna

Wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości to potwierdzenie
tożsamości podczas rozmowy telefonicznej z
przedstawicielem Call Center danej instytucji

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do weryfikacji
tożsamości jest niebezpieczne i obarczone dużym

prawdopodobieństwem błędu

Skan dokumentu tożsamości przesłany za pośrednictwem
narzędzia do zdalnej weryfikacji jest bezpieczny

Udostępnianie nagrania wideo ruchów twarzy przez firmę do
celów weryfikacji tożsamości jest mało wiarygodne

• Wciąż wielu Polaków uważa, że fizyczna weryfikacja
tożsamości jest bezpieczniejsza niż ta 
przeprowadzana zdalnie. To potwierdza potrzebę
przeprowadzenia na szeroką skalę edukacji
społeczeństwa.

• Aż 44% badanych nie wierzy w skuteczność
algorytmów (AI) wykorzystywanych do wiarygodnej 
zdalnej weryfikacji tożsamości, a kolejne 41% 
powątpiewa w skuteczność metody opartej na
weryfikacji video z ruchami twarzy.

• Mniej niż połowa respondentów uważa, 
że przesyłanie skanu dowodu osobistego, przez
specjalną aplikację, jest bezpieczne.

• Badani nie są więc świadomi wielu faktów i zalet 
stojących za rozwiązaniami w tym w obszarze 
paperless. Bez rozwiania mitów, nie można liczyć na
to, że wszyscy konsumenci zaczną masowo korzystać
z tych rozwiązań.
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19
TAK

43 TAK
Baza: N=286

#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA I PŁACENIA ZA KORZYSTANIE Z WIARYGODNEJ ZDALNEJ WERYFIKACJi TOŻSAMOŚCI 

Czy zamierzasz skorzystać z wiarygodnej zdalnej 
weryfikacji tożsamości w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Czy byłbyś skłonny zapłacić za wiarygodną 
zdalną weryfikację tożsamości?

• Podobnie, jak w przypadkach pozostałych rozwiązań cyfrowych, niewielu 
Polaków skłonnych jest płacić za wiarygodną zdalną weryfikację tożsamości.

• Niewiele ponad 40% respondentów deklaruje chęć skorzystania z wiarygodnej 
zdalnej weryfikacji tożsamości w najbliższym roku. Może to świadczyć o tym, że 
Polacy nie rozumieją do czego naprawdę służy to rozwiązanie.
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Ile byłbyś skłonny zapłacić jednorazowo lub miesięcznie za wiarygodną 
zdalną weryfikację tożsamości?

• Rozbieżności deklarowanych kwot, jakie respondenci byliby gotowi 
zapłacić za wiarygodną zdalną weryfikację tożsamości, są mniejsze 
niż w przypadku podpisu elektronicznego czy cyfrowego obiegu 
dokumentów.

17
19

18
16

25

1 zł

2 zł - 4 zł

5 zł

6 zł - 10 zł

15 zł i więcej

Jednorazowa opłata

Średnio: 26 PLN

16
19

7
12

20
19

1 zł - 9 zł

10 zł

11 zł -19 zł

20 zł

21 zł - 50 zł

51 zł i więcej

Miesięczna  opłata

Średnio: 60 PLN

Baza: N=286

#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA I PŁACENIA ZA KORZYSTANIE Z WIARYGODNEJ ZDALNEJ WERYFIKACJi TOŻSAMOŚCI 
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#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / KOMENTARZ

Wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości dzięki wsparciu nowoczesnych
technologii jest doceniana i stosowana przez klientów Santander Bank Polska. 
To także potwierdza badanie fundacji Digital Poland pt. Paperless 2021. Dzięki
wsparciu nowoczesnej technologii zdalna weryfikacja tożsamości jest zarówno
bezpieczna jak i niezawodna w zapobieganiu kradzieży tożsamości czy w walce
z wyłudzeniami finansowymi. W codziennej obsłudze klienta wykorzystujemy
biometrię głowową, twarzy i behawioralną. Biometria głosowa wykorzystuje
cechy fizyczne jak i indywidualne mowy. Analizowane są szybkość mówienia, 
akcent oraz sposób wysławiania się. W ten sposób mimo chorób gardła
możliwa jest prawidłowa weryfikacji tożsamości klienta. Biometria twarzy dzięki
pomiarowi specyficznych cech układu twarzy stosowana jest przy kontaktach
video z klientami banku. O tym, że biometria wykorzystywana w biznesie czy
nawet codziennym życiu jest skuteczna i niezbędna w dobie rozwijających się
zdalnych usług i pracy, już nikogo nie trzeba przekonywać. Pierwsze
rozwiązania tego typu były stosowane i testowane znacznie ponad 11 lat temu, 
a dzisiaj ta technologia stosowana jest jako standard w wielu firmach. Metody
te są stosowane nie tylko dla podstawowego bezpieczeństwa klienta i banku,
ale także dla wygody klientów, którzy dzięki temu nie muszą jeśli nie mają takiej
potrzeby korzystać z wizyt bezpośrednich w placówkach banku, mogą
bezpiecznie bankować zdalnie, korzystać z kontaktu telefonicznego, chatu
czy video, oraz bankowości elektronicznej.

Joanna Wcisło
Dyrektor Multikanałowego Centrum Komunikacji,
Santander Bank Polska
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Panuje obiegowa opinia, że transformacja cyfrowa zaczęła się dużo wcześniej, wiele lat przed 
wybuchem pandemii, a ograniczenia wynikające z lockdownu przyśpieszyły jej rozwój i wdrożenie 
w codzienność. Niestety wyniki badań wskazują, że przed nami jeszcze długa droga. Być 
może pandemia przypomniała o tym, że rozwiązania technologiczne istnieją i są dla nas dostępne, 
ale bez odpowiedniej edukacji oraz zmiany mentalności osób na kierowniczych stanowiskach nie 
osiągniemy sukcesu. Dlatego tym bardziej cieszę się, że fundacja stworzyła raport Papeless 2021, 
który pozwala edukować społeczeństwo, w tym przedsiębiorców.

Musimy pamiętać, że głównym filarem samej transformacji jest idea paperless, a dokładniej 
cyfryzacja procesów biznesowych. Nawet niewielka zmiana w prowadzeniu procesów czasami 
staje się rewolucją dla całej firmy. I to właśnie tutaj ważną rolę odgrywają osoby zarządzające, 
które powinny wyznaczyć kierunek i strategię nowego podejścia do pracy swoich zespołów oraz 
wykorzystywanych przez nich procesów. Jeżeli tym kierunkiem będzie cyfryzacja, to na pewno 
elementem tej zmiany będą założenia paperless. Drugim istotnym elementem tej zmiany będzie 
edukacja. Z jednej strony pokazywanie pracownikom jak można ułatwić sobie pracę, a z drugiej 
strony wskazywanie klientom, że daną sprawę można załatwić łatwiej, taniej i szybciej. 
Przykładowo, osoby, które już posiadają podpis elektroniczny używają go ponad 20 razy 
miesięcznie. Natomiast firmy, które wdrożyły rozwiązania paperless zgodnie z eIDAS skróciły 
swoje procesy o 40%. W T-Mobile Polska prawie wszystkie osoby na stanowiskach kierowniczych 
posiadają możliwość składania podpisów cyfrowych, co bezpośrednio przekłada się na eliminację 
tzw. „pustych przelotów”. 

Na koniec dodam byśmy pamiętali również o tym, że nowe rozwiązania nie tylko poprawiają 
nam jakość życia i pracy, ale są także przyjazne środowisku przez eliminacje konieczności 
korzystania z dokumentów papierowych. Dbajmy razem o naszą planetę stosując rozwiązania 
paperless.

Kamila Niewiadowska
Kierownik Działu Obsługi Klienta B2B,
T-Mobile Polska
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Proces weryfikacji odbywa się
całkowicie zdalnie - klient
może przebywać w dowolnym
miejscu na świecie

KORZYŚCI Z SYSTEMU WERYFIKUJĄCEGO CYFROWĄ TOŻSAMOŚĆ KLIENTA PODCZAS PROCESU KYC

Dane z dokumentu tożsamości są
wysyłane za pomocą bezpiecznego
systemu, a nie za pomocą
otwartych serwisów

To proces dokładny, minimalizujący
prawdopodobieństwo pomyłki
i jednocześnie bardzo prosty
oraz intuicyjny

Do procesu weryfikacji klient może
użyć laptopa bądź urządzenia
mobilnego
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Proces weryfikacji tożsamości jest 
płynny i szybki.  Cały proces
weryfikacji dokumentu trwa ok. 12 s. 
Połączony z sesją liveness zajmuje
mniej niż 60 s

KORZYŚCI Z SYSTEMU WERYFIKUJĄCEGO CYFROWĄ TOŻSAMOŚĆ KLIENTA PODCZAS PROCESU KYC cd.

Znacznie zmniejszają się koszty
administracyjne firm 
korzystających
z narzędzi ARIADNEXT, a cały
proces weryfikacji jest dużo
krótszy. Przykład: redukcja
zużycia papieru, brak
konieczności skanowania
dokumentów - co wpisuje się
w eko-trend zrównoważonego
prowadzenia biznesu i jest 
bezpieczniejsze

Zweryfikowane dokumenty
klientów końcowych są
przechowywane w jednym
miejscu, dzięki czemu firma ma 
do nich szybki dostęp
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OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ ARIADNEXT 

JAK DZIAŁA FLAGOWY PRODUKT ARIADNEXT 
IDCHECK.IO? 

• To rozwiązania umożliwiające sprawdzanie
i potwierdzanie tożsamości klienta w procesie
w pełni zautomatyzowanym (Capture-Analysis-Verdict). 

• Zapewnia skuteczną ochronę przed fraudami. 

• Jest zgodne z regulacjami prawnymi. 

• Poprawia proces onboardingu klienta (ogranicza koszty
procesowanie i pozytywnie wpływa na konwersję) 
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BRANŻE, KTÓRE ZYSKUJĄ NA STOSOWANIU TOŻSAMOŚCI CYFROWEJ 

• Bankowość 

• Fin-tech 

• Telekomunikacja 

• Administracja  

• Logistyka i transport 

• Turystyka  

• Usługi współdzielone 

• Hazard



PAPERLESS 2021100

#4 / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI / OPIS GŁÓWNEGO NARZĘDZIA OFEROWANEGO PRZEZ ARIADNEXT 

JAK MOŻEMY UŻYWAĆ CYFROWEJ TOŻSAMOŚCI W ŻYCIU CODZIENNYM? 

• Przy zakupie usług 
telefonii komórkowej 

• Przy zakupie 
ubezpieczenia 

• Przy wypożyczeniu 
samochodu 

• Przy ubieganiu się 
o pożyczkę bądź kredyt

• Przy zakładaniu konta
w banku

• W procesie
rekrutacyjnym

• Przy rejestracji konta
na portalu hazardowym

• Przy meldunku
w hotelu
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JAK SYSTEM WERYFIKUJE TOŻSAMOŚĆ KLIENTA? 

Po wgraniu i automatycznej
klasyfikacji dokumentu system 
wyodrębnia dane i automatycznie
analizuje przesłany dokument pod 
kątem spójności i autentyczności. 

Sprawdzenie autentyczności
fotografii z dokumentu następuje za 
pomocą wykonanego przez klienta
selfie lub podczas tzw. testu
żywotności – czyli poprzez nagranie
krótkiego wideo przez klienta.

System potrafi rozpoznać awatary
oraz to czy osoba robiąca selfie ma 
na sobie maskę. Ponadto jest 
w stanie zidentyfikować czy
w trakcie trwania weryfikacji
pojawiają się osoby trzecie.

2 3
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JAK SYSTEM WERYFIKUJE TOŻSAMOŚĆ KLIENTA? cd.

4
System wydaje polecenia dotyczące
wykonania przez klienta
konkretnych ruchów głową
i w tym czasie analizuje jego ruchy, 
zestawiając obraz twarzy
ze zdjęciem z dokumentu. 

W obu przypadkach (selfie oraz 
wideo - sesja liveness) następuje 
analiza biometryczna twarzy 
i porównanie krzyżowe z fotografią 
z dokumentu tożsamości. 

Po przejściu takiego 
dwustopniowego etapu weryfikacji 
użytkownik otrzymuje werdykt 
w niecałe 60 s.

5 6
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ROZWIĄZAŃ ARIADNEXT 

Rozwiązania umożliwiające cyfrową
weryfikację danych klienta w czasie
rzeczywistym. Celem było ułatwienie
możliwości złożenia wniosku
o pożyczkę bezpośrednio w sklepie
partnerskim bądź online. 

Do przechwytywania 
dokumentów potwierdzających 
tożsamość wykorzystano 
IDCheck.io SDK, a do ich 
weryfikacji IDCheck.io API. 

Redukcja kosztów back office 
o 50% (m.in. oszczędności
przetwarzaniu dokumentów) 
i na wzrost sprzedaży
w wysokości 20%. 

WYMAGANIA ROZWIĄZANIE EFEKT

Sofinco, należąca do Credit Agricole 
firma świadcząca usługi z zakresu finansów 
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ROZWIĄZAŃ ARIADNEXT 

Rozwiązania niwelujące wiele 
zwrotów dokumentów tożsamości, 
które nie pasowały do siebie lub były 
zbyt trudne do odczytania. W tym 
celu w 100% zautomatyzowano 
internetową platformę kredytów 
konsumenckich. 

Do analizy autentyczności 
dokumentów i uzyskiwania 
odpowiedzi w czasie 
rzeczywistym wykorzystano API 
ID Check.io. 

Dwukrotny spadek liczby 
fałszywych lub nieczytelnych 
deklaracji podatkowych oraz 
spadek liczby fałszywych bądź 
nieczytelnych dowodów 
osobistych o 30%. 

WYMAGANIA ROZWIĄZANIE EFEKT

United Credit 
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Wyniki badań pokazują, iż Polacy doceniają i widzą konieczność zastosowania 
rozwiązań cyfrowych. Doceniają też korzyści płynące ze zdalnej weryfikacji 
tożsamości. Część respondentów zadeklarowała, że byłaby skłonna zapłacić za 
usługę. Daje to pozytywny impuls dla organizacji, które w swoje strategii 
digitalizacji mają wpisane rozwiązania proponowane m.in. przez takie firmy jak 
ARIADNEXT.

Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia w kwestii edukacji, wg badania 
wykonanego dla fundacji przez GfK Polonia, blisko 25% respondentów nie wie co 
się wiąże z bezpieczną i wiarygodną weryfikacją tożsamości. Dodatkowo nadal 
wiele osób uważa, że udostępnianie skanu dokumentów drogą mailową jest 
bezpiecznym źródłem dla przekazywania informacji wrażliwych, co oczywiście jest 
nieprawdą. Niestety, tego typu forma wymiany informacji jest nadal powszechnie 
stosowana. Kradzież tożsamości to obecnie jedno z wiodących zagrożeń we 
współczesnym świecie cyfrowym. Budowanie świadomości i edukacja z poziomu 
organizacji w interakcji z klientem, wydaje się jednym z kluczowych elementów 
sukcesu przy wdrażaniu usługi zdalnej weryfikacji tożsamości. 

Anna Worwa
Sales Director CEE Region, ARIADNEXT

Dzięki temu badaniu wyraźnie dowiadujemy się, że chociaż ludzie udostępniali dane 
osobowe w Internecie (55% badanych/użytkowników), robią to bez jasnego 
poglądu na to, czym jest tożsamość zdalna/tożsamość cyfrowa (patrz odpowiedzi 
spontaniczne).

Należy podjąć szereg działań edukacyjnych w celu lepszego zrozumienia przez 
użytkowników końcowych zalet rozwiązań cyfrowych, w tym zdalnej bezpiecznej  
weryfikacji tożsamości.

Bertrand Bouteloup
Deputy General Manager and Commercial Director, 
ARIADNEXT
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Na ile zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń podanych przez inne osoby

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie + Raczej się zgadzam

#5 / FAKTY I MITY / POPULARNE

• Mimo iż Polacy deklarują, że potrafią zdefiniować, na czym polegają konkretne rozwiązania cyfrowe, to na ich 
rzeczywistą wiedzę i właściwe rozumienie pojęć duży wpływ mają mity. Blisko połowa społeczeństwa, swoimi 
odpowiedziami, potwierdza jak mocno są zakorzenione niektóre z nich. Bez szerokiej kampanii edukacyjnej, 
biurokracja w Polsce nadal będzie problemem (chęć wysyłania pism, używania pieczątek). Błędna wiedza na temat 
rozwiązań zahamowuje popularyzację rozwiązań cyfrowych w Polsce.
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1. Podpis elektroniczny tak samo ważny jak papierowy

2. Wiem, że na postawie tak zwanych „ciasteczek”(plików cookies) każda firma może dowiedzieć się, co robię w internecie

3. Mój dokument tożsamości może zostać w prosty sposób podrobiony i wykorzystany do nielegalnych celów

4. Fizyczna weryfikacja tożsamości (twarzą w twarz) jest bezpieczniejsza niż weryfikacja zdalna

5. Dokumenty elektroniczne łatwiej przekazać osobom niepożądanym niż ich wersje papierowe (np. wystarczy dowolną ilość 
razy skopiować dokument elektroniczny i wysłać kopię, a dokument papierowy często jest w jednym egzemplarzu)

6. Dokumenty elektroniczne i tak trzeba drukować i przechowywać (np. w segregatorze) na wszelki wypadek

7. Wiarygodna zdalna weryfikacja tożsamości to potwierdzenie tożsamości podczas rozmowy telefonicznej z 
przedstawicielem Call Center danej instytucji

8. Kiedy kupuję w internecie, zgadzam się, że moje dane będą wykorzystywane do celów wyświetlania mi bardziej 
dopasowanych reklam

9. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do weryfikacji tożsamości jest niebezpieczne i obarczone dużym 
prawdopodobieństwem błędu

10. W korespondencji firm z urzędami i administracją wymagana jest pieczątka firmy na piśmie pod rygorem nieważności 
pisma

11. Skan dokumentu tożsamości przesłany za pośrednictwem narzędzia do zdalnej weryfikacji jest bezpieczny
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Na ile zgadzasz się z każdym z poniższych stwierdzeń podanych przez inne osoby

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie + Raczej się zgadzam

#5 / FAKTY I MITY / MNIEJ POPULARNE

• Popularność mitów pozostawia bardzo szerokie pole do edukacji, którą systematycznie powinny realizować 
zarówno firmy prywatne, świadczące usługi w różnych branżach, jak również instytucje państwowe.
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12. Przekazuję/ zostawiam swoje dane osobowe w momencie np. rejestracji w hotelu, wypożyczalni i czuję się z tym 
bezpiecznie

13. Udostępnianie nagrania wideo ruchów twarzy przez firmę do celów weryfikacji tożsamości jest mało wiarygodne

14. Dokumenty w wersji elektronicznej łatwiej stracić lub zniszczyć niż dokumenty papierowe (np. usunąć z archiwum, 
przypadkiem coś dopisać lub skasować fragment dokumentu)

15. Praca z dokumentami papierowy jest prostsza niż z dokumentami elektronicznymi, łatwiej coś dopisać, nie trzeba być 
specjalnie przeszkolonym do ich obsługi

16. Kiedy kupuję w Internecie (np. elektronikę, ubrania czy zakupy spożywcze) wiem, że sprzedawca nie udostępnia moich 
danych żadnym innym firmom, np. reklamowym

17. Kiedy podaję swoje dane np. podczas zakupów w Internecie (adres zamieszkania, email, nazwisko) wiem, że te dane są 
bezpieczne i nie mogą zostać wykradzione

18. Dokument w wersji elektronicznej trudniej zweryfikować niż dokument papierowy (w sensie kto go podpisał, kiedy etc.)

19. Dokument w wersji elektronicznej nie jest tak samo ważny, jak dokument w wersji papierowej, podpisany i często z 
pieczątką

20. Przechowywanie / archiwizowanie dokumentów papierowych jest tańsze niż dokumentów elektronicznych

21. Dokumenty w wersji papierowej są szybciej i wygodniej dostępne niż dokumenty elektroniczne

22. Korzystam z tego samego hasła do konta podczas korzystania ze swojego banku i innych serwisów społecznościowych 
(np. Facebooka) lub swojej poczty
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Wyniki badania pokazują, że - mimo otaczających nas usług cyfrowych, z których korzystamy
każdego dnia - profesjonalizacja i przede wszystkim rozumienie podstaw, jakim są chociażby
podpis elektroniczny czy wiarygodna, zdalna weryfikacja tożsamości pozostawiają wiele do 
życzenia. Można wyniki badania podsumować stwierdzeniem: „większość słyszała, wielu
korzysta, ale niewielu naprawdę rozumie". Brak edukacji nie tylko na poziomie szkolnym, ale 
także szerzej - w perspektywie społecznej - jest tu szczególnie widoczny. W efekcie nie dziwi
głęboko zakorzeniony mit, że tylko dokument odręcznie podpisany i najlepiej z pieczątką ma 
„moc prawną". Niestety, nawet banki, które prowadzą stałą edukację swoich klientów w zakresie
bezpiecznego dostępu elektronicznego do konta bankowego, powszechnie odrzucają możliwość
podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym. Ponadto, w wielu firmach nadal brak
dobrych rozwiązań do wygodnej i bezpiecznej archiwizacji i weryfikacji podpisanych cyfrowo
dokumentów, co stanowi barierę przed wdrożeniem i rozpowszechnieniem systemów obiegu
dokumentów. Stąd prawdopodobnie niski stopień znajomości i korzystania z tych rozwiązań, 
mimo że liczba dokumentów we współczesnych przedsiębiorstwach z roku na rok rośnie. 

Wyniki badania pokazują jeszcze jedną ważną rzecz: obawy związane z korzystaniem z usług
cyfrowych, a przede wszystkim obawa o możliwość kradzieży danych osobowych. Jest to wynik
szokujący, biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek stosowania wymagań ochrony danych
osobowych, nie tylko przecież na poziomie odpowiednich procedur w organizacji, ale także
konieczności stosowania adekwatnych rozwiązań technologicznych służących właściwemu
przetwarzaniu powierzanych danych. Niestety te obawy i powszechny brak edukacji będą
stanowiły bariery rozwoju takich usług.

Małgorzata Koniecka
Dyrektor Finansowy (CFO),
Panek Carsharing
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W korespondencji firm 
z urzędami 
i administracją 
wymagana jest 
pieczątka firmy na 
piśmie pod rygorem 
nieważności pism.

MIT FAKT

W Polsce nie mamy przepisów, które nakazywałyby wszystkim firmom posiadanie pieczątki. 
Pieczątka może być przydatna jako szybki sposób zapisania danych spółki - takich jak jej nazwa, 
adres, czy NIP, ale nie jest to obowiązek.

Pieczątka nie dodaje też wiarygodności dokumentom, ponieważ każdy może zamówić pieczątkę 
o dowolnej treści, a ich producenci nie weryfikują uprawnień do posługiwania się taką pieczątką. 
Status prawny pieczątki nie różni się z zależności do tego, czy zawiera ona nazwę firmy, NIP, 
informację o wykonywanym zawodzie, czy choćby rysunek dla dzieci. Ich cel jest też podobny -
pozostawienie odcisku o określonym kształcie na kartce papieru.

Inaczej jest z pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła, którymi posługują się organy administracji 
publicznej, sądy czy notariusze - jedynym miejscem ich legalnej produkcji jest Mennica Polska.

Zdarza się, że formularze urzędowe zawierają miejsce na pieczęć firmową. Osobiście wpisuję 
w takim miejscu odręcznie: "spółka nie posiada pieczątki". Nie spotkałem się z kwestionowaniem 
takiego podejścia przez urzędy, lecz gdybym się spotkał - poproszę o wskazanie podstawy prawnej 
takiego wymogu. Powinno to szybko zakończyć dyskusję.

Istnieją jurysdykcje, w których pieczęć firmowa jest wymagana. Zdarza się to w państwach tradycji 
anglosaskiej, choć coraz rzadziej. Użycie takiej pieczęci jest regulowane prawnie, a osoby ją 
przystawiające najczęściej muszą dodatkowo się podpisać, aby potwierdzić swoje uprawnienia do 
przystawienia pieczęci. W jurysdykcjach azjatyckich natomiast pieczęć bywa używana jako 
ekwiwalent podpisu odręcznego osób fizycznych. Prawo polskie nie przewiduje takich rozwiązań.

Martyna Czapska
Associate, Baker McKenzie

Piotr Jaśkiewicz
Counsel, BakerMcKenzie
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#5 / FAKTY I MITY / OBALAMY MITY / PODPIS ELEKTRONICZNY

Dokument w wersji elektronicznej nie 
jest tak samo ważny, jak dokument 
w wersji papierowej, podpisany 
i często z pieczątką.

MIT FAKT

Zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne 
z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Elektroniczna forma czynności prawnej wymaga złożenia 
oświadczenia woli w postaci elektronicznej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma 
pisemna wymaga natomiast złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
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#5 / FAKTY I MITY / OBALAMY MITY / ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Dokumenty elektroniczne i tak 
trzeba drukować i przechowywać 
(np. w segregatorze) na wszelki 
wypadek.

MIT FAKT

Oryginałem dokumentu elektronicznego jest właśnie ten dokument, a nie jego wydruk. Wydruk dokumentu 
elektronicznego ma walor prawny podobny do sporządzenia kserokopii. Oczywiście można je tworzyć, 
choć najczęściej pojawia się pytanie - "po co". Warto jest natomiast zapewnić bezpieczne miejsce 
do elektronicznego przechowywania takich dokumentów, oraz ich - elektronicznych - kopii zapasowych.



PAPERLESS 2021113

#5 / FAKTY I MITY / OBALAMY MITY / DANE OSOBOWE W INTERNECIE / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA

Wiem, że na podstawie tzw. 
„ciasteczek” (plików cookie) każda
firma może dowiedzieć się, co robię
w Internecie.

MIT FAKT

Możesz nie wyrazić zgody na pliki cookie, np. zaznaczając to na banerze cookie na stronie internetowej, co oferuje
w tej chwili wiele stron internetowych. Używanie ciasteczek – poza technicznymi, niezbędnymi do działania strony –
wymaga zgody użytkownika. Zgodę wyraża się na danej stronie internetowej, co oznacza, że z ciasteczek skorzysta
tylko konkretny dostawca, a nie automatycznie inni usługodawcy. Można też regularnie usuwać ciasteczka z 
przeglądarki. Często polityki plików cookie na stronach internetowych zawierają instrukcję, jak to zrobić.

Kiedy podaję swoje dane, np. podczas 
zakupów w Internecie) wiem, że te 
dane są bezpieczne i nie mogą zostać 
wykradzione.

MIT FAKT

Dane osobowe zawsze mogą zostać wykradzione. Dlatego należy zwracać uwagę na to, komu podajemy dane, 
weryfikować takie osoby i nie dzielić się swoimi danymi bez potrzeby. Unikajmy podawania danych niepewnym 
podmiotom, np. takim, które nie informują o swojej nazwie czy danych kontaktowych.
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#5 / FAKTY I MITY / OBALAMY MITY / DANE OSOBOWE W INTERNECIE / TOŻSAMOŚĆ CYFROWA

Kiedy kupuję w Internecie, zgadzam 
się, że moje dane będą 
wykorzystywane do celów 
wyświetlania mi bardziej 
dopasowanych reklam.

MIT FAKT

Wyświetlanie spersonalizowanych reklam jest często powiązane z profilowaniem. Występuje nie tylko, jeśli kupujemy 
w Internecie, ale również podczas codziennej aktywności w Sieci. Z polityki prywatności określonego podmiotu 
powinno wynikać, czy stosuje on profilowanie. Wówczas w pewnych przypadkach, a także wtedy, kiedy dane 
osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
danych. 

Warto także czytać na stronach internetowych bannery dotyczące plików cookie, gdzie często można od razu nie 
wyrazić zgody na to, aby stosowano wobec nas tzw. „reklamowe” pliki cookie.

Inną kwestią związaną z marketingiem, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że na otrzymywanie reklam trzeba się co 
do zasady osobno i wyraźnie zgodzić (np. zaznaczając odrębny checkbox podczas zamówienia w sklepie 
internetowym). Sam fakt dokonania zakupu nie oznacza takiej zgody. Checkbox zawierający zgodę na przesyłanie 
komunikacji marketingowej nie powinien być domyślnie zaznaczony, gdyż w takim wypadku zgoda będzie nieważna. 
Warto zatem dokładnie czytać treść wyświetlanych komunikatów. Może to pomóc uchronić się przed zalewem 
niechcianych maili.
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#5 / FAKTY I MITY / OBALAMY MITY / WIARYGODNA ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Mój dokument tożsamości może
zostać w prosty sposób podrobiony
i wykorzystany do nielegalnych celów.

MIT FAKT

Unikaj przesyłania skanu dokumentu, jeśli nie masz pewności, że odbiorca jest zaufany. 
Nigdy nie wysyłaj skanów mailem bez dodatkowego zabezpieczenia (np. hasła),
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#5 / FAKTY I MITY / OBALAMY MITY / USŁUGI CYFROWE

Korzystanie z usług cyfrowych nie jest 
do końca bezpieczne, bo nie wiem, 
gdzie dane są przechowywane.

MIT FAKT

RODO gwarantuje możliwość uzyskania informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez konkretne 
podmioty na nasz temat. Polityka prywatności na stronie internetowej lub klauzula informacyjna są to te dokumenty, 
które powinny opisywać, gdzie są przechowywane dane osobowe. Jeśli nie odpowiadają na to pytanie lub też ich 
brakuje, możesz zapytać administratora bezpośrednio lub nawet rozważyć skorzystanie z bardziej transparentnej 
usługi.
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Czy bezpieczne jest udostępnianie danych osobowych 
czy skanu dowodu osobistego przy zawieraniu umów?

27
TAK,

JEST BEZPIECZNE

Baza: N=274

#6 / USŁUGI CYFROWE / OCENA BEZPIECZEŃSTWA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH CZY SKANU DOWODU OSOBISTEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW

• Zrozumienie przez Polaków kwestii bezpieczeństwa rozwiązań 
cyfrowych jest kluczowe dla dalszego propagowania idei paperless.

• Jedynie 27% badanych uznało udostępnianie skanu dowodu 
osobistego przy zawieraniu umów jako coś bezpiecznego.
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Która forma udostępniania danych osobowych czy skanu 
dowodu osobistego jest bezpieczna?

49

47

44

informacje wysłane mailem

przekazanie danych osobiście (podczas
spotkania twarzą w twarz)

skan dokumentu/ dowodu osobistego

#6 / USŁUGI CYFROWE / OCENA BEZPIECZEŃSTWA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH CZY SKANU DOWODU OSOBISTEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW

• Prawie połowa osób, które odpowiedziały wcześniej twierdząco na 
pytanie czy bezpieczne jest udostępnianie danych osobowych czy 
skanu dowodu osobistego przy zawieraniu umów, uważa, że 
udostępnianie danych osobowych via e-mail jest równie bezpieczne, 
jak przekazywanie ich osobiście. 

• Prawie tyle samo osób uważa, że tak samo bezpieczne jest 
przekazanie danych e-mailem co podczas spotkania twarzą w twarz.
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#6 / USŁUGI CYFROWE / OCENA BEZPIECZEŃSTWA PODAWANIE PRAWDZIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Czy bezpieczne jest podawanie prawdziwych danych osobowych w formularzach dotyczących 
różnych ofert czy przy zapisywaniu się do newslettera?

28 TAK,
JEST BEZPIECZNE

• Polacy, mimo obowiązywania RODO, 
wciąż obawiają się podawania swoich 
prawdziwych danych w sieci, np. podczas 
zapisywania się na newslettery. Można 
więc spytać, co poszło nie tak we 
wdrożeniu europejskiej regulacji. 



PAPERLESS 2021121

#6 / USŁUGI CYFROWE / KOMENTARZ

W wynikach Paperless 2021 można dostrzec zaniepokojenie badanych co do bezpieczeństwa
swoich danych osobowych w internecie. Mniej niż połowa ankietowanych zadeklarowała
poczucie bezpieczeństwa i zaufanie w trakcie zakupów w internecie lub przy rejestracji w hotelu. 
Dzieje się tak mimo obowiązywania RODO – czyli ogólnoeuropejskiego prawa kładącego duży
nacisk na ochronę prywatności i przyznawania użytkownikom narzędzi do kontroli tego co dzieje
się z ich danymi osobowymi. Kryterium patrzenia na dane osobowe jedynie jako podlegającą
ochronie prywatną własność pomija jednak szeroką ekonomiczną rolę, jaką dane pełnią
w gospodarce cyfrowej, a także różnorodność pozostawianych przez nas w internecie śladów. 
Dość przypomnieć, że największe i najskuteczniejsze światowe firmy zbudowały swoją wartość
właśnie na analizie danych i dostarczaniu usług na ich podstawie. Obecnie sami nie wiemy czy
pozostawiane przez nas w internecie dane przypominają bardziej surowiec naturalny, który się
„wydobywa”, efekt wykonywanej przez nas na platformach internetowych pracy kognitywnej, 
a może po prostu efekt uboczny miłego spędzania czasu w sieci? Konieczna debata na ten temat
może pomóc wypracować mądre regulacje, chroniące zarówno interesy użytkowników jak i firm 
świadczących usługi cyfrowe – konkurujących nieraz z monopolistami lub oligopolistami
technologicznymi. Przezwyciężenie obaw związanych z udostępnianiem danych w sieci nie jest 
możliwe bez takiej debaty i rozwijania prawa odpowiadającego na wyzwania współczesnej
gospodarki.

Jacek Grzeszak
Starszy analityk ds. gospodarki cyfrowej,
Polski Instytut Ekonomiczny



PAPERLESS 2021122

16

62

18

16

13

8

jest w pełni bezpieczne

nie jest do końca bezpieczne, bo ktoś może ukraść moje dane osobowe

nie jest do końca bezpieczne, bo ktoś może dane zmanipulować,
podmienić

nie jest do końca bezpieczne, bo nie wiem gdzie są przechowywane

nie jest do końca bezpieczne, bo moje dane mogą się zgubić

nie jest do końca bezpieczne, bo nie są wiarygodne

#6 / USŁUGI CYFROWE / OCENA BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z USŁUG CYFROWYCH

Czy według Ciebie korzystanie z usług cyfrowych…

• Nacisk w edukacji i popularyzacji usług 
cyfrowych powinien być położony 
przede wszystkim na wyjaśnienie 
Polakom kwestii bezpieczeństwa.
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#6 / USŁUGI CYFROWE / KOMENTARZ

Bolt, jako platforma miejskiej mobilności, posiada unikalną wiedzę technologiczną, która w 
połączeniu z przemyślanym zarządzaniem sprawia, że nasza misja nie ogranicza się do 
dostarczania wysokiej jakości i przystępnych cenowo sposobów transportu w Europie i Afryce
w jednej super-aplikacji. Przyspieszenie przedsiębiorczości i promowanie cyfryzacji, szczególnie
w tych wyjątkowych czasach, kiedy doświadczamy ograniczania kontaktów społecznych, jest dla
nas tak samo ważne. Badania pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze do świata paperless -
Polacy chcą tego typu rozwiązań, które pozwolą im szybciej i wygodniej załatwiać sprawy
wymagające formalności. Jednak analiza mitów wskazuje, że czeka nas praca w obszarze edukacji
z zakresu bezpieczeństwa, ponieważ pewne mity nie zostały jeszcze obalone. Bolt jest na to 
gotowy. Kierowczynie i kierowcy współpracujący z Bolt od początku 2020 korzystają z pierwszej
kasy fiskalnej w formie mobilnej aplikacji, klientki i klienci otrzymują e-paragony - wszystkie
informacje trafiają do repozytorium Ministerstwa Finansów w transparentnej formie, bez 
zbędnych wydruków, porządkowania dokumentów, etc. Teraz, kiedy prowadzenie biznesu jest 
łatwiejsze, czas, by ułatwić jego zakładanie. W Estonii firmę można założyć online i w zaledwie
25 minut, dzięki temu młodzi przedsiębiorcy mogą od razu zająć się rozwojem własnego biznesu. 
Inną jakościową zmianą byłoby ułatwienie procesu licencjonowania kierowczyń i kierowców, 
odchodząc od regionalnego oraz papierowego podejścia, idąc w kierunku centralnego rejestru
cyfrowego licencji taxi o charakterze narodowym. To mogłaby być jakościowa i namacalna
zmiana dla polskiej gospodarki.

Łukasz Stachowiak
Country Manager, Bolt
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#6 / USŁUGI CYFROWE / KOMENTARZ

Wyniki raportu nie zaskakują. Pomimo pandemii i konieczności zdalnego korzystania z 
komunikacji elektronicznej w dalszym ciągu podstawowe narzędzia paperless jak kwalifikowany
podpis elektroniczny, czy wiarygodna identyfikacja tożsamości nie są szerzej znane
i wykorzystywane. Niestety z odpowiedzi wynika, iż większość respondentów nie rozróżnia
podpisu cyfrowego od kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego, podpisu
zaufania i skutków z nimi związanych. Pytani, o użycie podpisu elektronicznego wskazywali
w większości iż korzystają z niego w kontaktach prywatnych – co jasno wskazuje, iż nie chodzi
w tym przypadku o narzędzia kwalifikowane. Z kolei uznawanie za konieczne w dokumencie
pieczątki – jest porażające w XXI wieku. Mentalnie pozostajemy w wieku poprzednim. Polska, 
a co za tym idzie polskie społeczeństwo, mocno odbiega od społeczeństw o wyższych
umiejętnościach cyfrowych, gdzie kwalifikowany podpis elektroniczny w obrocie profesjonalnym
stanowi standard (za jego pomocą np. w Austrii można sporządzać akty notarialne). Podpis
elektroniczny nie jest powszechnie wykorzystywany, pomimo iż jego cena jest sześciokrotnie
mniejsza niż wskazywana jako akceptowalna, co także wskazuje na brak wiedzy w tym zakresie. 
Nieco lepszy jest obraz dotyczący obiegu elektronicznego dokumentów, ale gdybyśmy weszli
głębiej, wyszłoby iż wielu respondentów za taki uważa obieg za pomocą poczty elektronicznej. 
Wiarygodna tożsamość elektroniczna dla większości respondentów także nie jest jasna. 
Co w aspekcie projektowanego przez Komisję Europejską European ID jako silnego środka
wiarygodności nie napawa optymizmem. Jednym słowem – od dwudziestu lat prowadzimy
działania na rzecz paperless. Jest coraz lepiej, niestety ciągle odbiegamy od innych i to nie tylko
takich państw jak Niemcy, Anglia czy Austria, ale także Estonia, Litwa itd. Żałuję, iż w badaniu
zabrakło pytań o teraźniejszy paperless, którym się zajmujemy w UE – blockchain, tokenizaję
procesów, czy smart contract, bo wtedy mielibyśmy wtedy pełnię obrazu…. 

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, 
WPiA Uniwersytet Śląski,
Partner, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
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/ GŁÓWNY AUTOR RAPORTU

Piotr posiada 17-letnie doświadczenie w realizacji projektów 
w sektorze nowych technologii. Obecnie kieruje pracami fundacji 
Digital Poland, która promuje cyfryzację jako element przewagi 
konkurencyjnej Polski. Autor lub współautor wielu raportów 
i polityk cyfrowych dotyczących nowych technologii, w tym 
sztucznej inteligencji. Współtwórca strategicznego programu 
AI INFOSTRATEG, który wsparł wdrożenie AI w Polsce 
kwotą 840 mln zł.

Piotr posiada przy tym praktyczne doświadczenie w zakresie 
transformacji cyfrowej, procesów biznesowych, doradztwa 
strategicznego czy projektowania rozwiązań ICT. Posiada aktualną 
wiedzę na temat takich zagadnień jak sztuczna inteligencja, RPA, 
big data, cloud computing, IoT, 5G czy smart cities. Piotr pracował 
wcześniej dla globalnej firmie doradczej (EY), dla spółki sektora 
mediów, operatora komórkowego i stacjonarnego (Cyfrowy Polsat, 
Plus, Orange) oraz dla globalnej firmie energetycznej (Shell). 
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. Posiada szereg specjalistycznych certyfikatów 
technicznych.

e-mail: piotr.mieczkowski w domenie digitalpoland.org

Piotr Mieczkowski
Dyrektor zarządzający,
Fundacja Digital Poland
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Fundacja jako organizacja non-profit podejmuje działania mające sprawić, by 
Polska stała się jednym z głównych centrów innowacji cyfrowych na świecie. 
Poprzez swoje aktywności zmienia cyfrowe wyzwania stojące przed Polską 
w szanse dla rodzimej gospodarki. Bez aktywnego udziału społeczeństwa nie 
uda się technologiczny i cyfrowy rozwój naszego kraju, dlatego założyciele 
fundacji stawiają przede wszystkim na edukację, organizując szereg akcji 
edukacyjnych i promujących nowe technologie w życiu codziennym 
i biznesie. W oczach inwestorów zagranicznych fundacja przedstawia Polskę 
jako świetne miejsce dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 
i rozwijania innowacji o zasięgu międzynarodowym. Fundacja prowadzi też 
szeroką działalność w zakresie badań i analiz dotyczących spraw publicznych, 
publikując co roku szereg bezpłatnych raportów. We wszystkich działaniach 
fundacja stawia na współpracę, tworząc sieć kontaktów i bliskich relacji 
bowiem tylko dzięki współpracy jesteśmy w stanie sprawić, że Polska dołączy 

do wiodących ekosystemów innowacji na świecie. Fundacja Digital Poland 
zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych realizowaniem 
edukacyjnych i innowacyjnych projektów, które odmienią polską gospodarkę. 
Wśród fundatorów i partnerów strategicznych są takie firmy jak: Baker 
McKenzie, Daftcode, Ghelamco, KPMG, MCI Capital, Microsoft, Polpharma, 
Ringier Axel Springer Polska, Schneider Electric, Symfonia, T-Mobile, TVN 
Grupa Discovery, UPC czy Visa. Partnerami Fundacji Digital Poland są ABB, 
Prowly, Stroer. 

Więcej informacji na temat realizowanych projektów i podejmowanych 
działań znajdziesz na stronie digitalpoland.org

O fundacji digitalpoland

/ O FUNDACJI DIGITAL POLAND 
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Poland is one of the leading 
digital innovation centres in the world

OUR DREAM
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Poland is one of the leading 
digital innovation centres in the 

world

Local and international promotion
in the biggest international media outlets of the best Polish digital initiatives, 
companies and leaders

Strengthening Polish Digital Ecosystem 
by building synergies between companies and initiatives from different 
industries and by creating best digital policies

Merging with global leading digital hubs
by connecting Polish leaders and companies with global digital leaders

How do we want to achieve it
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We are …. the Digital Poland Foundation

We help turn the digital challenges into opportunities for the Polish 
economy and society by creating best digital policies

We promote Poland as a leading digital innovation hub 

A cross-industry, nationwide initiative with focus on results

We share and lead digital initiatives, work together, create network of 
contacts and promote digitalisation in the leading media outlets
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Founders and Partners which support the foundation

Strategic Founders & Strategic Partners 

Partners
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01 02
Dialogue | our events

Dialogue | events 
powered by the 

foundation
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Strengthening the 

Polish Digital 
Ecosystem
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Digital Advocacy
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International 
connectivity

06
Digital Education 

and Talents

07
Think and Do 

Tank

08
Strong media 

coverage

09
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bold initiatives
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Founders 

and Partners support

Areas of our activities 
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FinTech
hub

AI
Hub

Smart Cities
& buildings eHealth

Digital 
Connectivity

Digital Festival Digital PoliciesDigital 
Shapers

Startup 
EcosystemStudy Tours Digital CEODigital 

Marketing Hub Digital Fitness Digital Summit Poland as a 
R&D Hub

Digital 
education

We’ve a proven track record. Example of our initiatives
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O Digital Festival
W 2019 roku Fundacja Digital Poland zorganizowała po raz pierwszy 
Festiwal Cyfryzacji – największą ogólnopolską inicjatywę technologiczno-
-edukacyjną, której celem jest przybliżenie nowych technologii Polakom. 
Wydarzenie organizowane jest zawsze w tej samej zero-jedynkowej 
komputerowej dacie 01-10.10. tzn. w okresie od pierwszego do dziesiątego 
października.

Misja festiwalu nie ma granic, dlatego Festiwal Cyfryzacji zmienił nazwę na 
Digital Festival. Wspólnie ze Szwajcarią, Szwecją, Serbią, Ukrainą, Estonią, 
Niemcami, Austrią oraz Liechtensteinem postanowiliśmy działać na rzecz 
promocji nowych technologii oraz szans, jakie dają one społeczeństwu. 
Od 2021 roku w całej Europie organizowane będą Europejskie Dni Cyfryzacji 
(ang. European Digital Days), których Digital Festival jest częścią.

Digital Festival 2021
„Digital to nie rewolucja, to ewolucja. Nie daj się wykluczyć!” – to hasło 
trzeciej edycji Festivalu. Wybuch pandemii COVID-19 przyśpieszył proces 
cyfrowej transformacji. W tym wymagającym czasie nowe technologie 

towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Nigdy wcześniej cyfrowe 
kompetencje nie odgrywały tak istotnej roli w kształtowaniu życia 
społecznego. Bez nich stajemy się coraz bardziej wykluczeni oraz pozbawieni 
szans na rozwój w pracy, realizację pasji i zainteresowań. Jednak jak wynika 
z 3. edycji raportu ‘Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną 
społeczeństwem 5.0?’ fundacji Digital Poland, ponad połowa Polaków nie 
wie, od czego zacząć cyfrową edukację. Czas to zmienić!

Tegoroczna edycja Digital Festival jest szansą na zdobycie nowych 
kompetencji, ale też okazją do przełamania strachu przed nowymi 
technologiami. Poprzez szereg różnych inicjatyw podnosimy cyfrową 
świadomość Polaków. Noc Innowacji, Akademia SkillUp, Cyfrowe Zniżki –
to tylko niektóre z zaplanowanych na ten rok atrakcji. Festiwal umożliwia 
każdemu darmowe zdobywanie niezbędnych w dzisiejszym świecie 
cyfrowych kompetencji. Wierzymy, że warunkiem budowy cyfrowego 
społeczeństwa jest odpowiednia edukacja, a najlepszym sposobem do jej 
rozwoju są wspólnie podejmowane festiwalowe inicjatywy.

Więcej na digitalfestival.pl

/ O DIGITAL FESTIVAL

https://www.digitalpoland.org/publikacje/
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