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Payment-as-a-Service (PaaS)

• Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

• Software-as-a-Service (SaaS)

• Platform-as-a-Service (PaaS)

• Banking-as-a-Service (BaaS)

• FinTech-as-a-Service (FaaS)

• Payment-as-a-Service (PaaS)
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Agenda prezentacji

• model świadczenia usług publicznych w krajach UE i w PL

• e-płatność w e-administracji (płatność jako usługa, Payment-as-a-Service)

• e-Składka jako punkt wyjścia nowych e-usług ZUS

• projekt usługi e-płatności w e-administracji na przykładzie ZUS
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Strategia ZUS na lata 2021-2025

• nowoczesny e-urząd

• automatyzacja i doskonalenie procesów oraz nowoczesna architektura IT

• elektronizacja procesów, komunikacji i dokumentacji

• wymiana i integracja danych w ramach e-administracji
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Badania ankietowe i źródeł wtórnych

• badanie ankietowe o charakterze jakościowym

• badanie źródeł wtórnych

(portali e-administracji)
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głównie na 
ekspertach z PSMEG

przy wsparciu SKN 
Nowoczesnej Bankowości 
„FinTech” (UW)

Celem badania była weryfikacja, czy w krajach UE w sektorze publicznym:

• usługi e-płatności są świadczone

• kraje UE mają jeden punkt kontaktowy (one-stop shop) do e-płatności

• istnieją aplikacje mobilne z wbudowaną funkcją e-płatności

• opłatę za usługę e-płatności ponosi płatnik/podatnik, czy odbiorca (jednostka administracji publicznej)

• występuje opcja płatności natychmiastowej

Przedmiot badania: usługa e-płatności w Europie i w Polsce



2 modele usług e-płatności w e-GOV
(w krajach Europy)

• od komunikacji z wieloma urzędami do jednego punktu kontaktowego 
(one-stop shop) dla obywatela i przedsiębiorcy
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scentralizowany zdecentralizowany

Wielka Brytania
Włochy
kraje skandynawskie
…

Niemcy
Hiszpania
Grecja
…



Usługa płatności online e-GOV w Polsce
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Jednostka 

administracji 

publicznej

Ministerstwo 

Finansów

Ministerstwo 

Cyfryzacji

Ministerstwo 

Sprawiedliwości

KRUS

Operator 

(integrator) 

płatności 

elektronicznych 

KIR KIR Dotpay KIR

Kto ponosi koszt 

prowizji?

Klient* Klient* Klient* Klient*

Usługa Płatność 

w „Twój e-PIT”

Płatność 

na ePUAP

Płatność opłaty 

sądowej lub innej

Płatność za składki 

w eKRUS

Wysokość kosztu 

prowizji dla klienta

59 gr 59 gr 0,0001% ale nie 

mniej niż 19 gr

59 gr

*Klient korzystający z usług publicznych: obywatel lub przedsiębiorca (w zależności od usługi)



mObywatel 2.0
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Schemat e-Składki
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Struktura NRS

AA 60000002 D EE FFFFFFFFFF026

16 cyfr2 cyfry 8 cyfr

Numer ZUS

(numer rozliczeniowy 
jednostki 
organizacyjnej w 
standardzie NRB)

Wyróżnik klienta 
B2B (numer 
identyfikujący 
ZUS w banku) 

Część numeru rachunku 
określająca płatnika, w tym 
zaszyty NIP

Liczba kontrolna 
numeru 
rachunku 
bankowego w 
standardzie NRB

ZUS Klient

PL

Kod kraju

Struktura Numeru Rachunku Składkowego (NRS) służąca identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenia 
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Schemat e-płatności ZUS
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Cechy usługi e-płatności ZUS

• ZUS jako akceptant płatności za składki ubezpieczeniowe

• ZUS jako (masowy) wierzyciel

• Profil ryzyka usługi e-płatności ZUS

• Proces przygotowania ZUS do usługi e-płatności w modelu PaaS:

– zapotrzebowanie ze strony płatników

– usługa e-płatności ZUS w formie koncesji (ryzyko operatora i model biznesowy)  

– wymagania funkcjonalno-techniczne (integracja dwustronna)

– parametry usługi (katalog metod płatności)
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Konsultacje ZUS z partnerami i rynkiem

• konsultacje:

• rozeznanie rynku (zapytanie o informację, RFI) marzec – kwiecień 2021: 

– wzięło w nim udział kilku operatorów płatności elektronicznych o wysokich 
udziale w polskim rynku
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Artykuł w USTiP nr 4/2021

Linki do:
• wersja angielska artykułu
• wersja polska artykułu
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https://ustip-journal.com.pl/resources/html/article/details?id=227412
https://ustip-journal.com.pl/resources/html/article/details?id=227435


Dziękuję za uwagę

dr hab. Jakub Górka

WZ UW: jgorka@wz.uw.edu.pl 

ZUS: jakub.gorka@zus.pl
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