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Od kwietnia 2017 roku KIR, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, prowadzi ogólnopolski
Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej,
kierowany do urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz
starostw powiatowych. Program umożliwia w pełni bezkosztowe, dla urzędów i obywateli, dokonywanie opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi
WebPOS Paybynet – czyli kartą płatniczą lub smartfonem.

Uruchomienie płatności bezgotówkowych w urzędach to realizacja
idei nowoczesnej Polski cyfrowej. To także odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych
i płatności mobilnych.

W ramach działań promujących Program KIR ogłosił konkurs, którego celem jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności. Honorowy patronat nad
konkursem, organizowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową, objęło Ministerstwo Rozwoju.
Aby przystąpić do konkursu wystarczy wypełnić – do 31 grudnia br. – formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.kir.pl/program. Konkurs realizowany będzie w okresie od stycznia do
marca 2018 roku. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2018 roku.
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W konkursie mogą wziąć udział wszystkie urzędy, które nie akceptowały płatności bezgotówkowych wykonywanych za pomocą terminali POS oraz WebPOS Paybynet przed dniem 1 kwietnia
2017 roku (z wyjątkiem jednostek biorących udział w Pilocie Programu) oraz do dnia 31 grudnia
2017 roku podpisały umowę w ramach Programu.
Zwycięskie urzędy zostaną wyłonione na podstawie porównania wskaźnika udziału płatności
bezgotówkowych zrealizowanych w terminalach POS i WebPOS Paybynet, w ogólnej liczbie wykonanych transakcji na rzecz urzędu (gotówkowych i bezgotówkowych) w czasie trwania konkursu.
Dla pierwszych pięciu jednostek z najlepszym wynikiem, przewidujemy cenne nagrody. Zwycięzcy
będą mogli wybrać jeden z sześciu proponowanych zestawów nagród, które zostaną przekazane
wskazanym instytucjom edukacyjnym na terenie danej gminy, powiatu etc.
Do wygrania w konkursie
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Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie kir.pl/program
Patron honorowy konkursu

Organizator konkursu

