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Bezpłatne  
terminale płatnicze  
dla sektora publicznego 
Skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa:

• tyle terminali płatniczych, ile punktów kasowych

• 0 zł za terminal i obsługę płatności

• aż do 31 sierpnia 2021

Kto może skorzystać z Programu?
urzędy organów i  inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów 
samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, 
marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe), urzędy 
skarbowe, policja (policja drogowa), sądy, jednostki organizacyjne 
publicznej służby zdrowia



Korzyści z wdrożenia płatności bezgotówkowych w sektorze publicznym:

Nowoczesność  

i usprawnienie 

obsługi petentów

Tyle terminali, ile 

punktów kasowych

Bez opłat do 

31.08.2021

Szybkie wdrożenie 

dzięki prostym 

materiałom 

szkoleniowym

Dedykowany 

opiekun

W Programie Polska Bezgotówkowa organizowanym przez uczestników rynku usług płatniczych: 

wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard, przy 

udziale Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, otrzymasz 

terminale płatnicze First Data Polcard do 31 sierpnia 2021 roku za darmo!

Zgłoś się po bezpłatny terminal do wybranego 
Banku Spółdzielczego! Zadzwoń: 800 888 888
Im wcześniej przystąpisz do Programu, tym dłużej możesz  
się cieszyć bezpłatnym użytkowaniem urządzeń.

Terminal ułatwia  
płatności w urzędzie

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych mieszkańców, 
wprowadziliśmy terminal płatniczy. 
W ten sposób ułatwiamy wszyst-
kim płatności. Naszym partnerem 
rozliczeniowym jest First Data 
Polcard. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z zakresu współpracy.

Urząd Gminy w Rokietnicy

Nowoczesne płatności  
w urzędzie miejskim

Zdecydowaliśmy się na ter-
minal First Data Polcard, żeby 
nowoczesne zmiany w mieście 
były odczuwalne także na po-
ziomie załatwiania codziennych 
spraw. Urządzenie ułatwia życie 
mieszkańcom, a naszym urzęd-
nikom pracę.

Urząd Miejski w Słubicach

Cyfrowa zmiana  
dotarła także do nas

Nie wahaliśmy się ani chwi-
li, kiedy dostaliśmy propozycję 
zainstalowania terminali First 
Data Polcard. Dzięki nim miesz-
kańcom łatwiej dokonywać 
płatności, a urzędnikom je rozli-
czać. Tak cyfrowa zmiana dotarła 
także do naszego urzędu.

Urząd Miejski w Opocznie

Więcej informacji o Programie Polska 
Bezgotówkowa, w tym warunki 
uczestnictwa w Programie, znajdują się 
pod linkiem www.polskabezgotowkowa.pl. 
Lista Banków Spółdzielczych SGB, za 
pośrednictwem których można przystąpić 
do Programu, na stronie www.sgb.pl.


