
BrakujBrakująący elementcy element

Marek BarszczyMarek Barszczyńńskiski
MichaMichałł Kruczkowski Kruczkowski 



WprowadzenieWprowadzenie
Instrumenty gospodarki elektronicznejInstrumenty gospodarki elektronicznej

Ustawy wraz z rozporzUstawy wraz z rozporząądzeniami wykonawczymi :dzeniami wykonawczymi :

•• O elektronicznych instrumentach pO elektronicznych instrumentach płłatniczych, Prawo Bankoweatniczych, Prawo Bankowe
•• Ordynacja Podatkowa, O podatku od towarOrdynacja Podatkowa, O podatku od towaróów i usw i usłług ug 
(elektroniczna faktura), O op(elektroniczna faktura), O opłłacie skarbowejacie skarbowej
•• Kodeks PostKodeks Postęępowania Administracyjnegopowania Administracyjnego
•• O informatyzacji podmiotO informatyzacji podmiotóów realizujw realizująących zadania publicznecych zadania publiczne
•• Prawo ZamPrawo Zamóówiewieńń Publicznych, O podpisie elektronicznymPublicznych, O podpisie elektronicznym
•• Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr SBiuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sąądowydowy
•• O usO usłługach ugach śświadczonych drogwiadczonych drogąą elektronicznelektronicznąą
•• ……
Brak : Standaryzacji formatBrak : Standaryzacji formatóów dokumentw dokumentóów,  formularzy w,  formularzy 
urzurzęędowych dowych …… , repozytorium schemat, repozytorium schematóów i procedurw i procedur



WprowadzenieWprowadzenie
Instrumenty gospodarki elektronicznejInstrumenty gospodarki elektronicznej

Infrastruktura teleinformatycznaInfrastruktura teleinformatyczna –– powszechny dostpowszechny dostęęp do p do 
internetuinternetu
RynekRynek ususłług dla ug dla ee--gospodarkigospodarki
EdukacjaEdukacja informatycznainformatyczna
MentalnoMentalnośćść obywateli, urzobywateli, urzęędnikdnikóów i przedsiw i przedsięębiorcbiorcóów w –– nas nas 
wszystkichwszystkich
Trzecia Zaufana StronaTrzecia Zaufana Strona w w ee--gospodarcegospodarce

PKI to IKP Infrastruktura Klucza PublicznegoPKI to IKP Infrastruktura Klucza Publicznego
jest to spjest to spóójna instalacja strukturalna jna instalacja strukturalna śświadczwiadcząąca usca usłługi ugi 
weryfikowania toweryfikowania tożżsamosamośści, gwarantowania integralnoci, gwarantowania integralnośści i ci i 
poufnopoufnośści danych oraz zapobiegania zaprzeczaniu ci danych oraz zapobiegania zaprzeczaniu 
autorstwa.autorstwa.



JestJest
•• Centralne Repozytorium WzorCentralne Repozytorium Wzoróów Dokumentw Dokumentóów w 

Elektronicznych (CRWDE) jest jednym z gElektronicznych (CRWDE) jest jednym z głłóównych wnych 
elementelementóów elektronicznej platformy wspomagania handlu w elektronicznej platformy wspomagania handlu ––
eHandeleHandel..

•• CRWDE jest bazCRWDE jest baząą wzorwzoróów dokumentw dokumentóów elektronicznych w elektronicznych 
oraz modeli procesoraz modeli procesóów gospodarczych, w ktw gospodarczych, w któórych dokumenty rych dokumenty 
te ste sąą wykorzystywane.wykorzystywane.

•• Podstawowym zadaniem repozytorium jest zgromadzenie i Podstawowym zadaniem repozytorium jest zgromadzenie i 
udostudostęępnianie jednoznacznych i aktualnych wzorpnianie jednoznacznych i aktualnych wzoróów w 
dokumentdokumentóów elektronicznych, pozwalajw elektronicznych, pozwalająących na cych na 
usprawnienie realizacji procesusprawnienie realizacji procesóów biznesowych, obsw biznesowych, obsłługi ugi 
finansowej i procesfinansowej i procesóów logistycznych w przedsiw logistycznych w przedsięębiorstwie.biorstwie.

•• Jednym z celJednym z celóów dziaw działłania CRWDE jest standaryzacja ania CRWDE jest standaryzacja 
dokumentdokumentóów w taki sposw w taki sposóób, aby nastb, aby nastęępowapowałł obrobróót jedynie t jedynie 
certyfikowanymi dokumentami biznesowymi.certyfikowanymi dokumentami biznesowymi.



UrzUrzęędowe podowe pośświadczenie wiadczenie 
odbioruodbioru

Warunki organizacyjnoWarunki organizacyjno--techniczne dortechniczne doręęczania dokumentczania dokumentóów w 
elektronicznych podmiotom publicznym. Nr 200, poz. 1651.elektronicznych podmiotom publicznym. Nr 200, poz. 1651.

•• Elektroniczna skrzynka podawczaElektroniczna skrzynka podawcza

•• Dokument elektroniczny Dokument elektroniczny ––> > elektronicznyelektroniczny formularz formularz 
urzurzęędowydowy

•• Dania portal Dania portal www.virk.dkwww.virk.dk

•• Wielka Brytania Wielka Brytania www.govtalk.gov.ukwww.govtalk.gov.uk

http://www.virk.dk/
http://www.govtalk.gov.uk/
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