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Jeden obywatel 
= jedna 

toŜsamość

Slajd z prezentacji firmy Nem ID pokazany na konferencji 
zorganizowanej w Warszawie  w dniu 4 marca  przez  
Ambasadę Królestwa Danii…

2

Wspólna 
infrastruktura



Warunki sprawnej i przyjaznej administracji

Dania:

Kluczem do sukcesu - zapewnienie współpracy banków i rządu w celu 

zbudowania bezpiecznej infrastruktury.

W ten sposób zostaną osiągnięte:

• Szybkie uzyskanie “masy krytycznej” - z bankami jako 

prowadzącymiprowadzącymi

• Rutyna użytkowników – dzięki częstemu wykorzystywaniu

platformy

• Uproszczenie komunikacji użytkownika końcowego. Ten sam ekran 

logowania i podpisywania.

• Stworzenie zaufania wśród użytkowników i dostawców usług. 

Utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa nie podlega 

dyskusji.
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Istota zmian

Istniejący aktualnie poziom zaawansowania technologicznego pozwala na 

stworzenie elektronicznego środowiska pracy i wymiany informacji; 

dzięki odpowiednim zmianom prawa, w tym szczególnie ustawy o 
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

moŜliwe stało się operowanie dokumentami w postaci elektronicznej. 

Pozwala to na pokonanie barier czasu i przestrzeni.

Klient administracji moŜe o dowolnej porze dnia i nocy, w kaŜdym dniu, 

wszczynać swoje sprawy, sięgać po informacje, a urzędnicy mogą 

otrzymywać czytelne, wyraźne i kompletne dokumenty, zabezpieczone 

w dodatku przed manipulacjami i zafałszowaniem.



Jak to działa?

http://epuap.gov.pl

5

http://epuap.gov.pl



Platforma ogólnopolska

Platformy regionalne…
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Wybór usług z katalogu:
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Do czego zmierzamy?

Zmierzamy do sytuacji, w której klient administracji wybiera sposób 
rozpoczęcia usługi – z wszystkimi uwarunkowaniami, ale jej realizacja 
jest juŜ od niego niezaleŜna, realizacją zajmuje się administracja. 

Administracja publiczna, dzięki dostosowanemu prawu i moŜliwościom 
technicznym sama zadba o zgromadzenie potrzebnych danych.

Interesant otrzyma wynik wszczętej przez siebie sprawy czy działania – jako 
produkt gotowy, kompletny, a nie sprawę załatwioną cząstkowo przez róŜne 
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produkt gotowy, kompletny, a nie sprawę załatwioną cząstkowo przez róŜne 
podmioty.

Obecnie na platformie ePUAP załatwiane są sprawy proste – i jedna złoŜona 
(wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej) – ale ta jedna złoŜona usługa 
przecierała szlak dla kolejnych usług złoŜonych. Realizacja tej usługi 
pozwoliła na dokładne zidentyfikowanie problemów.

W przypadku wszystkich usług zbudowano jednak mechanizm zabezpieczenia 
interesów obu stron postępowania – Urzędowe Poświadczenie PrzedłoŜenia 
i Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Sprawa nie moŜe zniknąć bez śladu…
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Urząd 
Statystyczny Urząd Gminy

Urząd 
Skarbowy

Tak było: 

Komunikacja między uczestnikami procesów odbywa się 

za pośrednictwem  interesanta

Interesant ZUS



Podstawa prawna:

Ustawa o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne z 

dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565)dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565)

z późn. zm.



Urząd 
Statystyczny

Urząd Gminy

Urząd 
Skarbowy

ZUS

Tak ma by ć: 

Komunikacja między uczestnikami procesów odbywa się 

za pośrednictwem  platformy ePUAP

Interesant



Podstawowe cechy systemu, których oczekujemy :

1.Prostota użycia 

2.Pewność działania

3.Zaufanie do systemu i 

jego akceptacja  w 

oparciu oparciu 

o obowiązujące prawo

4.Uniwersalność 

w kontaktach z 

administracją 

publiczną

5.Sprawność





https://www.sekap.pl/
Platforma regionalna
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Dokumenty w trakcie przygotowywania (robocze), wysłane i odebrane:
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Spoiwo – aktywna „tkanka łączna”! 



I w końcu ciekawostka – do zastanowienia się – pomysł Koreańczyków (Nowon):



Dziękuję za uwagę!
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Dziękuję za uwagę!
k.wojsyk@cpi.mswia.gov.pl


