
Cashless Campus 
 

Jak system kartowy wspomaga rozwój uczelni 
 
 
 
Jacek Błahut, OPTeam SA 



400 

130 
uczelni 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2KcviWqU-qNmGM&tbnid=0tueWr0ZChf6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://manager.money.pl/logo-znak-graficzny/opticamp-213047.html&ei=i25FUuq4NIGw0QXK44GAAQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEDUgTkPdq56jXtFjsIIXK2pRRBjA&ust=1380368335854338


Poznajmy się 

 
Od 2010 roku jesteśmy spółką giełdową.  
Realizujemy projekty dla wielu przedsiębiorstw  
i instytucji publicznych w całej Polsce.  

Obsługujemy ponad 110 uczelni. 
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Portiernie  

Karta studencka to nie tylko ELS  
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Wdrożone różne funkcjonalności kartowe 

Koszty rozwoju trudno pokryć z budżetu IT, grantów i środków unijnych 

Poszukiwania funduszy wymaganych na podniesienie poziomu usług 

kampusowych na wyższy poziom 

Zainteresowanie systemem kartowym przesuwa się z IT do najwyższych władz 

uczelni  

(jak zamienić koszt na dodatkowy przychód…) 

 

Punkt zwrotny w rozwoju systemu kartowego w uczelni 
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Poznajmy się 

 
Od 2010 roku jesteśmy spółką giełdową.  
Realizujemy projekty dla wielu przedsiębiorstw  
i instytucji publicznych w całej Polsce.  

Obsługujemy ponad 110 uczelni. 
 

Pieniądze leżą na ulicy 

… a dokładniej na podłodze  

 

 

…kampusu 



Proponujemy  model, który działa  już w wielu uczelniach na całym świecie 

Uczelnia zarządza wszystkimi usługami w swoim zasięgu a instrumentem, który na to pozwala jest 

lokalna płatność bezgotówkowa zorganizowana w oparciu o karty elektroniczne: stołówki, restauracje 

i bary, sklepy, księgarnie, ksero, automaty sprzedające, pralnie itp. 



Po co uczelnie wdrażają taki model usług kampusowych? 

Podniesienie poziomu 

i optymalizacja usług 

oferowanych 

społeczności 

akademickiej 

Uszczelnienie  strumienia 

pieniądza i zwiększenie 

wydajności 
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Korzyści 
Dofinansowanie inicjatyw studenckich 01 

Rozwój infrastruktury 02 

Dodatkowe usługi 03 

Obniżenie progów dofinansowania 04 

Wzmocnienie więzi środowiska 05 

Poprawa atrakcyjności uczelni 06 



Pierwszym systemem w Polsce  
był system na kampusie WSIiZ a obecnie jego elementy 

realizowane są na wielu uczelniach  

 
W Polsce nigdzie nie ma systemu 100%  
ale w EU, Azji i USA jest co najmniej kilkaset takich rozwiązań 



MIT    http://techcash.mit.edu/ 

 

Princeton    https://www.princeton.edu/tigercard/ 

 

Stanford    https://uit.stanford.edu/service/campuscard/services 

 

Berkeley    https://cal1card.berkeley.edu/ 

 

University of Chicago   https://ipo.uchicago.edu/page/uchicago-cards 

 

Caltech   https://cardoffice.caltech.edu/manage 

 

Kyoto University  http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/faq/cert/e-money/ 

 

Heidelberg University  http://www.studentenwerk.uni-

heidelberg.de/en/eat_drink_campuscard 

 

Wake Forest University http://rlh.wfu.edu/current-students/deacon-onecard/   

 

Cork Institute of Technology    http://www.mycit.ie/topup.support 
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WIT  

7 tys. studentów  

80 mln €  
przechodzi przez  

WIT Campus 

Services 

WIT Sport Campus: 

  

 Superb Quality 2 all weather soccer 

pitches  

 Largest Single All Weather GAA 

Surface in Europe 

 3 Grass 80mx20m Training Areas 

  Fitness Gym  

 3 sand based superb quality GAA 

pitches, one complete with 300 seater 

stand 

 Meeting and Conference center 



Kluczem  do  wprowadzenia  

Cashless Campus  

jest   

B I Z N E S  P L A N  



 

 Nawet do 20% więcej wydadzą studenci na  obszarze kampusu - 

skutecznie zwiększa się liczba transakcji na kampusie 

 

 Kontrola strumienia pieniądza i dokładne dane w czasie rzeczywistym 

 

 Szybkie i bezpieczne transakcje bezgotówkowe 

 

 Minimalizacja długich kolejek, czasu transakcji 

 

 Zmniejszenie kosztów obsługi gotówki 

 

 Zwiększenie kontroli rodzicielskiej – np. dzienne limity wydatków 

 

 Wdrożenie etapowe – „wpinamy” kolejne usługi finansowe 

 



Do 

rozpatrzenia 

aspekty 

Prawne 

Biznesowe i organizacyjne  

Techniczne 
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Aspekty 

prawne 

Ustawa o pieniądzu 

elektronicznym 

Przepisy podatkowe 

Przepisy regulujące 

funkcjonowanie 

uczelni wyższych 
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Aspekty 

organizacyjn

e i 

biznesowe 

Odpowiednio umocowana komórka 

odpowiedzialna za zarządzanie 

projektem 

Wyodrębnienie usług 

Ustalenia z ajentami 

Ustalenia z dostawcami technologii 

Ustalenia z podwykonawcami i 

dostawcami 

Model biznesowy 

Kampania promocyjna / informacyjna 
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Modele biznesowe: 

Uczelnia Operatorem: uczelnia sama rozwija technologię i 

serwisuje system, sama napełnia towarem automaty 

sprzedające, zatrudnia wszystkich pracowników itp. 

HYBRYDA: technologia z zewnątrz, część lub wszystkie usługi 

realizowane podwykonawcami, podział marży z wybranymi 

podwykonawcami 

Operator zewnętrzny: uczelnia zleca i rozlicza wszystkie usługi 

na poziomie operatora  
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Aspekty 

techniczne 

Zależne od przyjętego modelutegracja  

 

Integracja (urządzenia sprzedające, 

urządzenia wielofunkcyjne, POS,  

wpłatomaty, system rozliczający itp. 

 

System i kompetencje do zrealizowania 

infrastruktury bezgotówkowych 

płatności 
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Podsumowanie 

Optymalizacja zarządzania zasobami 

Efektywne zarządzanie finansami 

Kontrola jakości usług -> podniesienie ich poziomu 

Zaangażowanie studentów (wspieramy Alma Mater !) 
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Podsumowanie 

Dofinansowanie inicjatyw 

studenckich 

Rozwój infrastruktury 

Dodatkowe usługi              

 

 

 

Obniżenie progów 

dofinansowania 

Wzmocnienie więzi środowiska 

Poprawa atrakcyjności uczelni 
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D Z I Ę K U J Ę  

Jacek Błahut 
jblahut@opteam.pl 

 


