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Paperless to słowo, które robi zawrotną karierę. Czym tak naprawdę jest? Modnym hasłem, którego 

użycie świadczy o podążaniu za światowymi trendami, czy też nową filozofią prowadzenia biznesu, podejścia 

do procesów i wdrażania innowacji? Elektronizacja usług i procesów jest ważnym celem Unii Europejskiej na najbliższe 

lata, wpisującym się  ideę Jednolitego Rynku Cyfrowego, ale też szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy 

wielu branż. Prowadzenie biznesu przy wsparciu narzędzi minimalizujących papierową dokumentację przynosi 

wiele korzyści. Dwie najważniejsze zalety narzędzi paperless to większa efektywność prowadzonych działań oraz 

podniesienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów. Korzyści te mogą osiągnąć wszyscy uczestnicy rynku, niezależnie 

od branży. Realizacja przez polskie firmy pełnej  transformacji cyfrowej wymaga jednak kompleksowego podejścia: 

rozumienia pojęć, świadomości zmian zachodzących w gospodarce, zmieniających się potrzeb klientów, a także 

trendów rynkowych w poszczególnych sektorach. Czy jesteśmy na taką rewolucję gotowi? 

„Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego  

gotowi?” to pierwszy w Polsce raport 

na tak dużą skalę badający procesy paperless 

w polskich przedsiębiorstwach różnych sektorów. 

Podpis elektroniczny funkcjonuje w Polsce już od ponad 

20 lat, jednak upowszechnił się zwłaszcza w ciągu 

ostatniego 5-lecia. Od początku 2015 r. do początku 

2019 r. przybyło ok. 200 tys. nowych użytkowników 

e-podpisu. Od 2016 r. dzięki rozporządzeniu Unii 

Europejskiej eIDAS, kwalifikowany e-podpis wydany 

w jednym z krajów Unii jest dziś ważny we wszystkich 

krajach wspólnoty, co ułatwia przedsiębiorstwom 

m.in. komunikację z administracją publiczną oraz udział 

w europejskich przetargach. Jak natomiast wygląda 

w Polsce biznes bez papieru? Sprawdziliśmy wiedzę 

polskich przedsiębiorców na temat rozwiązań paperless 

i podpisu elektronicznego. Czy wiedzą, jakie korzyści 

wynikają z cyfryzacji poszczególnych procesów? Jak 

wiedza na temat narzędzi przekłada się na ich codzienne 

zastosowanie? Dużą część raportu poświęciliśmy 

na przedstawienie podejścia firm do implementacji 

innowacyjnych rozwiązań. Sprawdziliśmy, co jest 

motorem, a co barierą we wdrażaniu innowacji. 

Przeanalizowaliśmy poszczególne sektory rynku pod 

kątem największego potencjału we wdrażaniu rozwiązań 

paperless. W których branżach możemy się najszybciej 

spodziewać  wdrażania rozwiązań tego typu? Podczas 

rozmów z przedsiębiorcami sprawdziliśmy również, 

które procesy biznesowe mogłyby osiągnąć największą 

korzyść z cyfryzacji. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami 

podjęliśmy się próby interpretacji otrzymanych wyników 

badania starając się zarówno określić ich przyczyny, jak 

i zarysować trendy, których możemy się spodziewać 

w najbliższym czasie. 

Serdecznie zapraszam do lektury

Andrzej Dopierała
Prezes Zarządu 
Asseco Data Systems
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Główne wnioski

92%

46%

8%

przebadanych firm ma świadomość wszechstronności 
zastosowania narzędzi paperless. 

przyznało, że nie wiedziało, że dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma taką 
samą  moc prawną, jak ten podpisany odręcznie.

firm nie stosuje obecnie żadnych narzędzi pozwalających 
na cyfrowe podpisywanie i bezpapierowy obieg 
dokumentów.

Te dane brzmią optymistycznie, ale jednocześnie aż 
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36%

80%

firm planuje wdrożyć narzędzie paperless w ciągu 
najbliższych dwóch lat.

Spośród firm, które mają już za sobą 
takie wdrożenie, prawie 

planuje kolejne inwestycje.

15% firm przyznało, że nie ma wewnątrz ich organizacji 
osoby, która jest odpowiedzialna za te procesy.

Istotną barierą we wdrażaniu takich narzędzi jest brak odpowiedniego podejścia 
do innowacji wewnątrz firm. 
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Znajomość i korzystanie z usług paperless
Prawie wszyscy znają możliwości e-podpisu, jednak 
dokumenty cyfrowo podpisuje tylko co druga firma. 
W polskich firmach panuje bardzo wysoka świadomość 

możliwości stosowania podpisu elektronicznego. Blisko 

92% badanych wie, że wszystkie dokumenty, zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne można podpisać cyfrowo, 

osiągając taki sam skutek prawny, jak w przypadku 

podpisu tradycyjnego. W praktyce jednak firmy nie 

stosują e-podpisu w obszarach, gdzie regulacje prawne 

tego nie wymuszają, jak przy kontaktach z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych  oraz Urzędem Skarbowym. 

Tylko 53% firm posiada rozwiązania pozwalające 

podpisywać cyfrowo dokumenty. Najczęściej obejmują 

one tylko wybiórcze procesy, rzadko odnosząc się 

do ogólnofirmowej polityki eliminacji dokumentów 

papierowych. 

Czy wiesz, że wszystkie dokumenty można podpisywać 
elektronicznie z tą samą mocą prawną, co odręcznie?

Nie, nie wiem. Nie.Tak, wiem. Tak.

Czy Twoja firma stosuje rozwiązania paperless, które 
pozwalają cyfrowo podpisywać dokumenty?

46,7%

91,7% 53,3%

8,3%

Z każdym rokiem widzimy coraz większą liczbę możliwości zastosowania 

podpisu elektronicznego oraz innych usług zaufania. Rośnie potrzeba 

usprawniania i właściwego zabezpieczania procesów obiegu dokumentów 

zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organach administracji publicznej. 

Nowoczesne rozwiązania umożliwiają składanie podpisów elektronicznych 

przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych takich jak smartfon, czy tablet. Do 

tego stopnia usprawnia to istniejące systemy obiegu dokumentów, że ich 

użytkownicy nie wyobrażają sobie powrotu do wcześniejszych rozwiązań. 

Patrząc na perspektywę dalszej cyfryzacji rynku i naszego społeczeństwa, 

jesteśmy przekonani, że podpis elektroniczny będzie kluczowym 

elementem ekosystemów obiegu dokumentów.

Tomasz Litarowicz 
Dyrektor Pionu Usług 

Bezpieczeństwa i Zaufania
Asseco Data Systems
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Jak firmy rozumieją pojęcie rozwiązań 
paperless?

Co sprawia, że firmy myślą o wdrożeniu 
innowacji paperless?

Wdrożenia obserwowane u konkurentów

Badane firmy najczęściej kojarzą je z elektroniczną formą 

wymiany informacji (e-mail, komunikatory, systemy 

ERP, CRM) lub wtórną elektronizację dokumentów 

(digitalizacja papierowych dokumentów poprzez 

skanowanie). Tylko 1/3 firm rozumie pojęcie paperless 

jako wyeliminowanie dokumentacji papierowej 

na wszystkich etapach procesu biznesowego.

Przedstawiciele badanych firm deklarowali duże 

zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu optymalizacji 

procesów, paperless i e-podpisu, jakie wdrażają ich 

konkurenci. Przyznali, że to stanowi główną motywację 

do rozważania o wdrożeniu podobnych rozwiązań 

w ich firmach.

Sieci franczyzowe 

Prywatna służba zdrowia

Firmy kurierskie

 
Firmy windykacyjne

 
Firmy pożyczkowe

Deweloperzy

Dostawcy usług TV

Platformy zamówień on-line, monitorowanie stanów sklepowych,  

automatyzacja rozliczeń z franczyzobiorcami

Platformy przekazywania wyników między placówkami oraz do pacjentów

Systemy monitorowania przesyłek, systemy powiadomień sms, terminale 

kurierów, geolokalizacja przesyłek

E-archiwa, integracja systemu bankowego z monitorowaniem spłat, 

e-podpisy w umowach z dłużnikami

E-umowy podpisywane profilem zaufanym lub poprzez weryfikację sms

Systemy ERP, systemy wymiany informacji z dostawcami

E-umowy podpisywane profilem zaufanym, zautomatyzowane systemy 

rozliczeniowe

Powszechnie jest mylony proces identyfikacji i uwierzytelnienia 

(do czego służy m.in. profil zaufany) z procesem składania podpisu. 

Forma dowodowa w rozumieniu polskiego prawa powstaje 

wyłącznie, gdy dokument jest podpisany. Zgodnie z przepisami podpis 

zaufany (mylnie nazywany profilem zaufanym) jest przeznaczony 

do stosowania przez obywateli lub przedsiębiorców wyłącznie 

w relacji z podmiotami publicznymi i tylko w tych przypadkach 

wywołuje określony skutek prawny. Nie ma on zastosowania 

w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami lub pomiędzy firmą, a jej 

klientem.
Andrzej Ruciński  

Doradca Prezesa Zarządu  
Asseco Data Systems
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„Zautomatyzowanie procesu billingowego i później rozliczeniowego 

wliczając w to windykację to obszary, które najbardziej usprawniają 

funkcjonowanie firmy, a dodatkowo poprawiają jej cashflow”. 

„Bezpieczeństwo danych, ale też i sprawne przekazywanie informacji między 

lekarzami i placówkami do pacjenta to nasze priorytety. Integracja różnych 

systemów jest trudna (to konsekwencja wzrostu firmy). Cały czas podglądamy, 

co i przede wszystkim jak robi konkurencja”.

„Pojęcie paperless rozumiane jest bardzo szeroko. Tylko dla 1/3 respondentów 

jest to całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej na wszystkich 

etapach procesu biznesowego. Każda z branż ma swoją specyfikę i potencjał 

dlatego tak ważne jest aby podążać w kierunku ograniczania dokumentów 

papierowych w obrocie gospodarczym„

„Badanie pokazuje, że mimo dużej świadomości konieczności wprowadzania 

innowacji jako takich, a w szczególności świadomości rozwiązań z zakresu 

paperless, faktycznie wdrożenia występują tylko w około połowie firm. 

Biorąc pod uwagę, że badanie było prowadzone na grupie największych 

firm w swoich branżach, można stwierdzić, że nawet przedsiębiorstwa, 

które powinny być liderami innowacyjności w gospodarce, mają jeszcze 

do pokonania długą drogę”. 

Dostawca usług TV

Prywatna służba zdrowia

Artur Miękina
Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, 
Asseco Data Systems 

Ignacy Święcicki
Kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej, 
Polski Instytut Ekonomiczny
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Podejście do usług paperless

1. 2.

Najważniejsze czynniki decydujące o wdrożeniu rozwiązań paperless: 

Z jakimi wyzwania firmy chcą się mierzyć poprzez paperless 

Duża skala problemów, które może 
rozwiązać wdrożenie. 

Duża skala oczekiwanych korzyści 
będących odzwierciedleniem skali 
problemu

• zbyt długi czas realizacji kluczowych procedur 

• konieczność całościowej przebudowy kluczowych procesów

• wysokie koszty zarządzania dokumentacją papierową (archiwizacja, przewóz, dostęp)

• konieczność integracji systemów wynikająca z rozbudowy firmy

• wzrost liczby klientów

• niewydolność/ awaryjność istniejących systemów

„Transformacja cyfrowa zaczyna się o konkretnej potrzeby w organizacji. 

Może to być potrzeba mobilności, uruchomienia nowego systemu 

lub potrzeba związana z wdrożeniem elektronicznego obiegu 

dokumentów. Ta ostatnia, zwykle stawia organizacje przed szeregiem 

wyzwań związanych ze zmianą podejścia do zapewnienia dostępności, 

skalowalności danych czy bezpieczeństwa informacji. Dla takich wyzwań 

wiele do zaoferowania ma chmura. Jest to moment, w którym warto 

skorzystać z pomocy doświadczonego partnera, który zapewni potrzebną 

wiedzę oraz kompetencje. Takie wsparcie może niejednokrotnie wiązać 

się ze znacznymi oszczędnościami w długiej perspektywie i na pewno 

pozwoli uniknąć kosztownych błędów”.  

Marcin Lebiecki
Dyrektor Pionu Usług 
Cloud i Data Center 

Asseco Data Systems
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Dostawca usług TV

Prywatna służba zdrowia

„Regularnie, wyrywkowo, tam gdzie to tylko możliwe sprawdzamy ile czasu zajmują procesy zamówienia, sprzedaży, 

instalacji, usunięcia usterki u naszych konkurentów. Oczywiście nie mamy wglądu w wewnętrzną część procesu, 

ale punkt styku z klientem mamy. Robimy taki trochę mystery shopper, trochę program usterka i możemy się porównać. 

Tu widać wszystko, ile do tego trzeba papierów, ile podpisów, na ile szybko działamy, na ile jesteśmy sprawni”. 

„Wyniki badań naszych pacjentów mamy obecnie w 3 systemach. Nie wygląda to dobrze ani z perspektywy pacjentów 

ani naszej wewnętrznej. Integrację blokują wewnętrzne dyskusje o wielkim projekcie, który ma usprawnić wszystko. 

Zarząd rozdaje karty, musimy czekać”.

Czego oczekują menedżerowie po wdrożeniu systemów paperless?

Przyspieszenie procesu. Eliminacja błędów.  

Sieć franczyzowa

Z perspektywy zarządu najwyższy priorytet ma skala oszczędności finansowych. 

W przypadku osób zarządzających na poziomie operacyjnym najistotniejsze są dwa aspekty:

Firmy najczęściej definiują go jako percepcja czasu 

obsługi po stronie klienta, partnera biznesowego, 

dostawcy. Rzadziej był on rozumiany jako obniżenie 

kosztu pracy związanej z daną operacją w ramach 

procesu. Wszystkie podawane przez badanych 

przykłady odnosiły się do kosztów nieosobowych lub 

usług obcych (usługi kurierskie, archiwizacja, niszczenie 

dokumentów, etc.)

Dla badanych istotna była nie identyfikacja osoby, 

która popełniła błąd, ale możliwość precyzyjnego 

określenia parametrów, według których funkcjonują 

systemy paperless. Najważniejszą korzyścią była dla 

nich możliwość unikania błędów poprzez odpowiednie 

sparametryzowanie procesu w taki sposób, aby nie 

dopuszczały do powstania błędu lub szybko o nim 

informowały. 

„Mniej interesuje mnie, kto popełnił błąd, jak będę tego potrzebował, znajdziemy 

to w logach. Ważne jest dla mnie jak takich błędów unikać w przyszłości”.
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Brak ekspertów największą barierą we wdrażaniu rozwiązań paperless

Firmy, w których nie funkcjonują rozwiązania paperless deklarują, iż kwestie ich wdrażania wielokrotnie były w firmie 

omawiane na różnych szczeblach.  Wśród najczęściej wymienianych problemów, które w konsekwencji skutkowały 

brakiem decyzji o wdrożeniu wymieniane były:

• Brak strategicznego podejścia i myślenia 

o innowacjach w dłuższej perspektywie.

• Brak zasobów dedykowanych do koordynowania 

obszaru innowacji w firmie.

• Brak kompetencji w zakresie sparametryzowania 

potrzeby - przełożenia jej na język usług IT, 

zbudowania planu wdrożenia i określenia 

finansowania

• Odkładanie mniejszych wdrożeń do zdefiniowania 

w ramach większych projektów w bliżej 

nieokreślonej przyszłości. Odpowiedź pojawiała się 

również wśród firm, które wdrożyły usługi paperless.

• Trudności w skoordynowaniu potrzeb różnych 

działów, problemy komunikacyjne (zwłaszcza gdy 

decydujący wpływ na kształt projektu miał dział IT).

• Brak kompetentnej osoby, która byłaby w stanie 

przekrojowo opisać całość wdrożenia w sposób, 

uwzględniając różne obszary działania firmy 

• Brak kompetencji w zakresie priorytetyzacji potrzeb 

w zakresie cyfryzacji firmy i rzetelnego oszacowania 

korzyści z wdrożenia. 

„Trudno jest nam (odpowiedzialnym za operacje) znaleźć czasem wspólny język z IT. Może to zabrzmi 

dziwnie, ale albo nie potrafimy odpowiedzieć na ich pytania, albo kiedy już wiemy, jak chcemy mieć 

zorganizowany proces w nowej odsłonie, to słyszymy, że tak się nie da. Nie wiem, czy lepsze byłoby im 

oddanie odpowiedzialności za przebudowę i usprawnienia”.

„Kluczowe jest, aby pojawił się kompetentny menadżer projektu, może nawet zewnętrzny konsultant, 

który pomoże zdefiniować potrzeby, nadać im priorytety, doradzić jakie rozwiązania są najbardziej 

adekwatne. Bez tego tkwimy w wewnętrznych sporach albo dajemy się mamić sprzedawcom takich 

rozwiązań”.

Firma windykacyjna

Prywatna służba zdrowia

„Każde nowe rozwiązanie wdrażamy w formie pilotażu. Taki pilotaż daje szansę na dopracowanie 

nowego modelu i stojącego za nim rozwiązania. Łatwiej jest nam również przygotować szkolenia dla 

pracowników, kiedy mamy za sobą doświadczenia z pilotażu”.

Firma kurierska
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Wdrożenie procesu paperless to zawsze kilka etapów 

Firmy, które mają za sobą projekty związane z eliminacją papierowej dokumentacji wskazały na konieczność podziału 

wdrożenia na określone etapy:

Pilotaż wdrożenia odbywający się poza 

głównym systemem.
Weryfikacja wdrożonego rozwiązania.

Finalne wdrożenie wyłączające papierowy 

obieg dokumentów w danym obszarze 

(w niektórych przypadkach pozostawiano 

możliwość jednoczesnego występowania 

dokumentów w wersji papierowej).

Przygotowanie liderów zmiany.  Osoby 

te pełnią rolę wewnętrznych trenerów 

na etapie pełnego wdrożenia.

Wyjątki od etapowego wprowadzania procesów paperless stanowią sytuacje, w których całościowo projektuje się 

proces lub na rynek wchodzi nowy produkt. Przypadki takie miały miejsce np. w sektorze firm pożyczkowych. 

„Bezpieczeństwo danych jest dla nas kluczowe. Nie chodzi tutaj tylko o bezpieczeństwo IT ale też takie 

wynikające z ludzkich błędów dlatego każde nowe rozwiązanie musi być testowane, sprawdzane zanim 

trafi do pełnego wykorzystania. Czasem tak jest, że okresy przejściowe powodują dodatkowe zamieszanie, 

ale nie znamy na to lepszego sposobu”.

„Rozwiązania u naszych klientów wdrażamy zawsze w kilku etapach. 

To pozwala na skuteczniejsze skalowanie, dostosowanie rozwiązania 

oraz osiągnięcie założonego celu. Na początku wspólnie z klientem 

określamy jego potrzeby, pożądany cel oraz zakres prac. Po dogłębnej 

analizie przedstawiamy dostosowaną do potrzeb klienta koncepcję 

rozwiązania i wspólnie z nim uruchamiamy tzw. Proof of Concept, 

czyli testowej wersji planowanego systemu. Na etapie wdrożenia 

szczególnie ważne są szkolenia i zadbanie o ambasadorów nowego 

rozwiązania w firmie. Utrzymanie i rozwój wdrożonego rozwiązania 

to ostatni etap, w którym zapewniamy klientowi wsparcie tak długo, 

jak tego potrzebuje”.

Prywatna służba zdrowia

Mariusz Janczak
Product Manager 

Asseco Data Systems
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Wdrażanie innowacji w polskich firmach

Firmy nie przewidują oddzielnego budżetu na innowacje

Wszystkie badane firmy entuzjastycznie odniosły 

się do innowacji przyznając, że są one konieczne. 

Pracownicy mają również wiedzę na temat rozwiązań 

usprawniających procesy w firmie. Okazuje się jednak, 

że sama świadomość istnienia określonych narzędzi 

i deklarowanie potrzeby ich wdrożenia przed zarządem 

to za mało, aby przejść do działania.

Aż 84% firm nie zarezerwowało środków na wdrażanie 

nowych usprawnień technologicznych. Tylko 16% 
badanych respondentów zadeklarowało, że w ich 

budżetach istnieją zapisy wprost rezerwujące środki 

na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Największe firmy z 7 badanych branż jako problem 

wskazały nie brak środków na nowe wdrożenia, 

ale brak umiejętności odpowiedniego ich zaplanowania. 

W firmach brakuje kompetencji pozwalających 

na sparametryzowanie całego procesu i przystąpienia 

do rozmów z ewentualnymi dostawcami. Tylko 3% 
firm posiada dedykowany dział odpowiedzialny 

za transformację cyfrową. W blisko połowie firm 

decyzje o nowych wdrożeniach podejmuje zarząd, 

a w co szóstej firmie nie ma nikogo, kto mógłby się 

zająć kwestią innowacji.

Podsumowując – w polskich firmach brakuje osób, 

które mogłyby przeprowadzić estymację kosztów 

wdrażanych innowacji, oszacować oszczędności, które 

wygenerują oraz zaplanować cały proces.  

• umiejętność określenia pożądanych 
korzyści 

• precyzyjne oszacowanie kosztu

• zaplanowanie całego procesu 
w czasie

• umiejętność współpracy  
z dostawcami

Kto w firmie jest odpowiedzialny za wdrażanie innowacji?

Kompetencje niezbędne  
do wdrażania innowacji 45,5%

24,2%

12,1%

3,0%

15,2%

Zarząd

Pion IT

Pion operacyjny

Pion transformacji 
cyfrowej

Brak takiej
osoby

To nie pieniądze, a brak kompetencji jest barierą 
we wdrażaniu innowacji.
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Podstawowe warunki efektywnego wdrażania innowacji

Respondenci podkreślili, że odpowiedzialność za innowacyjne procesy musi być na odpowiednio wysokim 

poziomie. Jest to wtedy gwarancja holistycznego podejścia obejmującego całość organizacji. W 45% firm to zarząd 

jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych rozwiązań. Spotyka się wtedy dwa modele organizacyjne:

Zarząd jest aktywnie zaangażowany w usprawnianie procesów kluczowych dla firmy. Definiuje cele strategiczne, 

deleguje zadania do pionów, gwarantuje finansowanie

Pion 1

Pion 1

Pion 2

Zarząd

Zarząd

Pion 2

Pion 3

Pion 3

Zarząd jest sponsorem oddolnych inicjatyw. Decyduje o wdrożeniu, ale nie utożsamia się z samą ideą. Pomysły 

skupiają się na usprawnieniach w danym pionie, brakuje im ogólnofirmowej perspektywy.

Lokowanie odpowiedzialności

Model 1

Model 2
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Niezależny budżet

Wywiady z respondentami pokazały, że budżet najczęściej przekazywany jest 

na konkretną inicjatywę, dużo rzadziej na innowacje same w sobie. Nie zawsze więc 

brak wydzielonego budżetu na innowacje oznacza ignorowanie ich znaczenia, choć 

utrudnia efektywne planowanie wdrożeń.

„Diagnoza barier wynikająca z badania wskazuje na rolę 

miękkich czynników – braku odpowiednich kompetencji 

czy trudności we współpracy i komunikacji wewnątrz 

przedsiębiorstwa. To potwierdzenie szerszych 

tendencji w obszarze innowacyjności w polskich 

przedsiębiorstwach. Problemem są malejące nakłady 

na zmiany procesów czy aktywa niematerialne – w tym 

szkolenia i budowę kompetencji – a nie brak środków 

na same badania i rozwój czy zakup nowych systemów. 

W dłuższej perspektywie uniemożliwi to transformację 

gospodarki i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań 

cyfrowych, przemysłowych czy telekomunikacyjnych”. 
Ignacy Święcicki  

Kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej,  

Polski Instytut Ekonomiczny
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„Paperless czy e-podpis to rozwiązania wpisujące 

się w e-usługi, które dziś uznajemy za innowacyjne. 

Jednak już wkrótce staną się one dla nas obowiązkową 

codziennością – tak, jak było to np. z bankowością 

elektroniczną, w tym usługami płatności za pomocą 

aplikacji w smartfonach i zegarkach. Coraz szerszy 

wachlarz e-usług i e-rozwiązań wymaga od nas stałego 

podnoszenia kompetencji i świadomości. Tym bardziej, 

że e-usługi to nie tylko rozwiązania dla firm. To także 

wielkie ułatwienie dla większości obywateli oraz 

administracji publicznej. 

Jako przedstawiciele branży nowoczesnych technologii 

mamy obowiązek wspierać upowszechnianie 

się zwłaszcza takich rozwiązań, które zwiększają 

cyberbezpieczeństwo. A paperless czy e-podpis 

niewątpliwie do nich należą. Jest to kolejny element 

cyfrowej gospodarki, której oczekują też sami obywatele. 

Ci bowiem doceniają możliwości i kompleksowość 

rozwiązań, które są dostępne w dowolnym miejscu 

i czasie”. 

Michał Kanownik  
Prezes Związku Cyfrowa Polska 
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Plany firm w zakresie wdrażania innowacji paperless
Aż 77% firm, które wdrożyły paperless planuje kolejne takie projekty.

Czy w ciągu najbliższych 2 lat firma planuje wdrożenie nowych rozwiązań paperless?

Pierwsze doświadczenia firm z innowacjami z zakresu podpisu elektronicznego i usług paperless są dla firm 

najsilniejszym argumentem za wdrażaniem kolejnych projektów z tego zakresu.

36% firm myśli o wdrożeniu rozwiązania paperless. 

Wśród firm zainteresowanych wyeliminowaniem 

dokumentacji papierowej 22,7% to firmy, które nie 

mają doświadczeń z stosowaniem takich rozwiązań, 

ale planują je wdrożyć w ciągu dwóch najbliższych 

lat. Stanowią one 8,3% wszystkich badanych firm. 

Zdecydowana większość firm, która ma takie plany 

(77,3%) ma już za sobą wcześniejsze wdrożenia narzędzi 

pozwalających podpisywać dokumenty cyfrowo. 

Grupa ta stanowi 28% wszystkich badanych firm. 

Niezależnie od sektora, z którego pochodziły badane 

firmy, odpowiedzi potwierdziły generalną tendencję: 

pozytywne efekty wdrażania innowacji napędzają 

procesy innowacyjności. Firmy, które pozytywnie 

oceniły efekty wdrażania projektów innowacyjnych 

planują kolejne wdrożenia w przyszłości. 

Aż 40% badanych firm nie planuje w perspektywie 

najbliższych dwóch lat wdrożeń innowacyjnych 

rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego i paperless. 

Spośród tych firm część (43%) zadeklarowała, że już 

stosuje rozwiązania pozwalające na elektroniczne 

podpisywanie dokumentów. Pozostałe 57% czyli 

22,8% całej badanej populacji nie stosuje i nie zamierza 

wdrażać takich rozwiązań w najbliższym czasie.
36,4%

23,3%
40,3%

NieNie wiem Tak
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Priorytety paperless dla poszczególnych sektorów

Wewnętrzne procesy są obszarem, w którym 

zdecydowanie najczęściej ankietowane firmy chciałyby 

wdrożyć rozwiązania eliminujące dokumentację 

papierową. W dalszej kolejności wymieniano obsługę 

płatności. Ankietowani mieli tu na myśli wdrożenie 

narzędzi, które pozwoliłyby na automatyzację procesu 

wystawiania rachunków, faktur, monitorowania płatności, 

wysyłania ponagleń. Obszarem o dużym potencjale 

do wdrożenia narzędzi do cyfrowego podpisywania 

i obiegu dokumentów są również umowy z klientami. 

Sieci franczyzowe

Prywatna służba zdrowia

Firmy kurierskie

Firmy windykacyjne

Firmy pożyczkowe

Deweloperzy

Dostawcy usług TV

Priorytet o największej istotnościPriorytet o najmniejszej istotności

Pełna integracja Umowy z klientami Prace wewnętrzne Obsługa płatności

Kolejne etapy wdrażania paperless

1. Rozszerzanie wdrożeń na nowe obszary np.:
• typ klienta (np. z klientów B2B na klientów B2C).

• kolejny etap procesu (np. z dostaw na automatyczne rozliczenia).

• obszar działalności (np. z sprzedaży na obsługę posprzedażową).

2. Wdrażanie zupełnie nowych rozwiązań, które docelowo mają być zintegrowane z dotychczasowym obszarem 

objętym wdrożeniem, np. integracja danych od różnych dostawców.
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„Warto zwrócić uwagę na to, że w polskich firmach jest wysoka 

świadomość dostępności technicznych rozwiązań podpisu, choć jak 

pokazuje raport nie do końca przekłada się na użycie tego rozwiązania 

w praktyce. I choć przed nami jest dużo pracy, dobra wiadomość 

jest taka, że rozwój technologii i jej powszechność będzie niezwykle 

pomocna. Raport jest dobrym kompasem i drogowskazem, na których 

branżach należy się skupić, aby osiągnąć jak najszybszy efekt skali”. 

Spore emocje i uśmiech na twarzach naszych klientów widzimy 

w trakcie odbiorów mieszkań z wykorzystaniem technologii paperless. 

Proces ten się uprościł i skrócił o ok. 30%. To wartość zarówno dla 

klientów, jak i naszych pracowników. Poza tym nie marnujemy  

papieru i drukujemy tylko na wyraźną, coraz już rzadszą prośbę 

kupujących. Klient wychodząc dzisiaj z lokalu, otrzymuje klucze i pełną 

dokumentację wysyłaną w mailu wraz z załączonym protokołem 

podpisanym elektronicznie. To mobilne rozwiązanie na tyle się 

sprawdziło, że na jego bazie wprowadzamy kolejne, podobne 

rozwiązania, ale zupełnie do innych procesów biznesowych, np. 

współpracy z pośrednikami finansowymi.

„Badanie wielu branż miało na celu znalezienie odpowiedzi 

czy idea paperless jest ogólnym realnym trendem czy tylko 

marketingowym przekazem. Różne sektory pokazały nam, 

gdzie de facto jesteśmy. Nie jest źle, jeśli chodzi o świadomość 

istnienia narzędzi i potencjalnych obszarów do wprowadzenia 

usprawnień. Wciąż jednak widzimy duży potencjał do rozwoju 

narzędzi e-podpisu i usług paperless w polskich firmach”.

Tomasz Chomicki  
Senior Business Development Manager,

Samsung Electronics Polska

Waldemar Olbryk 
Członek Zarządu Echo Investment

Artur Miękina 
Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych  

Asseco Data Systems 
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Metodologia 5
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Celem projektu była analiza znajomości i korzystania z rozwiązań paperless i e-podpisowych w wybranych sektorach: 

franczyzowe sieci handlowe, prywatna służba, firmy zajmujące się windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami, firmy 

pożyczkowe, deweloperzy, dostawcy usług TV.

Respondentami byli dyrektorzy / zarządzający z poziomu operacyjnego lub specjaliści dedykowani do procesu 

transformacji cyfrowej. Ze względu na duże nasycenie usługami paperless w branży finansowej i telekomunikacyjnej 

pominięto te sektory w badaniu.

Badanie zrealizowano w styczniu i lutym 2020r. 

• Świadomość istnienia rozwiązań paperless / 
e-podpisowych,

• Stosowanie rozwiązań paperless / e-podpisowych,

• Funkcjonowanie w strukturach organizacyjnych 
firmy stanowiska dedykowanego do transformacji 
cyfrowej,

• Występowanie budżetu dedykowanego dla 
transformacji cyfrowej,

• Funkcjonowanie lokalnego (polskiego) ośrodka 
decyzyjnego w zakresie transformacji cyfrowej,

• Plany w zakresie transformacji cyfrowej.

Zakres analizy obejmował:

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu technik ilościowych 
i jakościowych: 

• W części ilościowej badanie zostało zrealizowane 

w oparciu o bazę, obejmującą największe firmy 

z sektorów wskazanych przez Klienta. Próba badania 

wyniosła N=300 wywiadów.

• W części jakościowej wywiady realizowano 

z liderami każdego sektora w oparciu o listy 

zatwierdzone przez Klienta. Próba badania wyniosła 

N=30 wywiadów pogłębionych.
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