
Blinkomat - szybkie wypłaty 
 

Zespół BLINKD podjął próbę rozwiązania problemu obsługi bankomatów przez niewidomych i niedowidzących, wskazanego Organizatorom 

hackathonu w czasie korespondencji mailowej z osobami niewidomymi i niedowidzącymi przed wydarzeniem. 

 

Skład Zespołu: Piotr Jodko, Agnieszka Pędzich, Agata Tumidajewicz 

1. Opis problemu doprecyzowany w fazie researchu: 
- niejednakowa forma bankomatów - urządzenia mają w różnych miejscach miejsce na kartę, do pobrania gotówki  

- jeśli jest wejście na słuchawki do audio instrukcji, to ono również znajduje się w innym położeniu na każdym bankomacie  

- audio instrukcje bywają nielogiczne 

- korzystanie ze słuchawek ogranicza bezpieczeństwo 

- jest coraz więcej bankomatów wyposażonych wyłącznie w ekrany dotykowe, które są niemożliwe do obsługi dla tej grupy osób 

 

2. Dlaczego jest to problemem: 
- osoby niewidome i niedowidzące są zmuszone do korzystania tylko ze znanych im bankomatów, czasem wolą pojechać kilka 

przystanków dalej, żeby użyć znanego im punktu; problem się potęguje, gdy są np. na wakacjach i nie znają żadnego bankomatu 

- kiedy osoby z tej grupy mają do czynienia z nieznanym im bankomatem, potrzebują czasu, by zapoznać się z nim za pomocą dotyku, 

co może zwrócić na nich uwagę osób postronnych, wydłuża kolejkę przy bankomacie 

- w czasie tego procesu osoby czują zagubienie, konsternację, irytację, zagrożenia bezpieczeństwa 

- często zmusza do skorzystania z pomocy innych. - ingerencja w poczucie niezależności i prywatność - określane jako ważne 

- ograniczenie wolności - muszą kogoś prosić o pomoc a nie dlatego, że chcą 

 



 
Rys.1. User Journey Map obrazujący obecny proces wypłacania pieniędzy przez osobę niewidomą/niedowidzącą. Źródło: opracowanie własne. 

3. Nasza grupa docelowa: 
- Osoby niewidome, niedowidzące korzystające z technologii/chcące nauczyć się korzystać 

- Które np. ze względu na pandemię nie chcą dotykać bankomatu i dla wielu innych grup 

 



4. Propozycja rozwiązania: 
 

Wtyczka do aplikacji bankowych umożliwiająca przygotowanie się do wypłaty w bankomacie w dogodnym dla siebie miejscu, np. w domu - ustalenie 

kwoty i w którym punkcie. Użytkownik ma np. 2h na odebranie gotówki. Gdy jest już przy wybranym punkcie lokalizuje czytnik NFC na bankomacie, 

uwierzytelnia się na swoim smartfonie, zatwierdza ustaloną wcześniej transakcję, przykłada telefon do czytnika NFC i bankomat wydaje gotówkę. 

 

Wtyczka miałaby być inkorporowana do istniejących już aplikacji bankowych,  

umieszczona w ich menu razem z innymi podstawowymi funkcjami takimi jak przelew. Podobnie jak w przypadku BLIKa, po jej wybraniu w każdym 

banku pokazuje się taki sam interfejs do obsługi wypłaty. 

 



 
Rys. 2. User flow obrazujący wypłatę z bankomatu przy użyciu wypracowanego rozwiązania 

 

 

 



 
Rys. 3. Wireframe z widokami wtyczki. Źródło: opracowanie własne. 



 
Rys. 4. Kontynuacja wIreframe z widokami wtyczki. Źródło: opracowanie własne. 

 



5. Mocne i słabe strony rozwiązania 

Plusy: 

+ Redukcja uciążliwości interakcji z bankomatem. 

+ Redukcja czasu interakcji z bankomatem, zwiększenie bezpiecz.(nikt oprócz niego nie autoryzuje transakcji (biometria, nikt nie podejrzy 

PINu) 

+ Niezależność, możliwość zaplanowania wizyty w bankomacie  

+ Intuicyjność: 

- Transakcja na znanym narzędziu (własny smartfon, aplikacja bankowa, którą już obsługują) 

- Rozpoczęcie transakcji w komfortowym miejscu, np. domu  

- Min. czas interakcji z bankomatem 

- Taki sam proces niezależnie od banku i bankomatu  

+ innowacyjność: 

- Uniwersalne rozszerzenie bankowe 

+ wiele bankomatów jest już wyposażona w NFC 

Minusy: 

- Konieczność posiadania smartfona / komputera 

- Konieczność posiadania aplikacji bankowej 

 

6. Wdrożenie:  

6.1. Aspekt  biznesowy: 

a) Korzyści dla biznesu: 

- Poszerzenie bazy klientów, liczby transakcji, aktywizuje większą ilość użytkowników 

- 2025 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17.04.2019 r. w sprawie wymogów dostępności 



produktów i usług -  m.in. obowiązek dostępnych bankomatów dla os. Niepełnosprawnych (źródło: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32019L0882, dostęp: 23.10.22) 

- Banki mogą ekonomicznie wdrożyć dyrektywę. Np. wymiana ATM jest dużo b. kosztowna niż  implementacja 

funkcjonalności software-owej. 

b) Potencjalny Partner biznesowy: 

BLIK - to innowacyjna i elastyczna organizacja. 

- obsługuje aktualnie 13 banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO 

BP, T-Mobile Usługi Bankowe, BNP Paribas, Credit Agricole, Noble Bank, Pekao oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa (źródło: 

https://rankingkont.org/wyplata-z-bankomatu-bez-

karty/#:~:text=Wyp%C5%82ata%20z%20bankomatu%20bez%20karty%20za%20pomoc%C4%85%20Blika&text=Ten%20pol

ski%20system%20p%C5%82atno%C5%9Bci%20mobilnych,Pekao%20oraz%20Sp%C3%B3%C5%82dzielcza%20Grupa%20

Bankowa, dostęp 23.10.22) 

6.2. Technologia: 

- Rozbudowa software-owych funkcji platformy Blik. 

- Rozszerzenie modułów Blik w aplikacjach bankowych. 

- Rozbudowa - nie wymiana! - bankomatów o moduł NFC 

- Alternatywne metody nawiązywania połączenia między smartfonem a bankomatem: 

- QR code 

- Dźwięki 

- Błyski ekranu (pomogą namierzyć właściwy bankomat) 

 

7. Perspektywy rozwoju: 

- Przygotowanie pitch-a produktowego 

- Kontakt z Blik - z powołaniem na rozległe korzyści biznesowe i wymagania regulatorów (dyrektywy). 

- Dodatkowe funkcjonalności: 

- Rezerwacja gotówki w bankomacie 

- Dodatkowe zabezpieczenia (np. Definiowanie bezpiecznych lokalizacji) 

- Wpłatomat 
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