
ePUAP 

  

Codzienne funkcjonowanie w Polsce staje się coraz prostsze. Urzędnicy starają się dostrzegać nasze 

problemy i wychodzić nam naprzeciw. Kolejki w poszczególnych urzędach znacznie się skróciły odkąd 

większość spraw można załatwić w dowolnie obranym przez nas czasie i miejscu. Tradycyjne, 

kłopotliwe wypełnianie wniosków i stanie w wielogodzinnych kolejkach do okienka tylko po to, aby 

zostawić kilka kartek papieru niedługo stanie się przeszłością. Obecnie wystarczy mieć komputer i 

dostęp do Internetu (bezprzewodowy Internet w części dzielnic Warszawy jest w wyznaczonych 

miejscach np. parkach ogólnodostępny i bezpłatny), aby za pomocą przystępnego formularza złożyć 

wniosek o: 

- wydanie dowodu osobistego, 

- odpis aktu stanu cywilnego (tj. kolejny urzędowy egzemplarz np. aktu urodzenia), 

- wpisanie lub wykreślenie z rejestru osób bezrobotnych, 

- założenie działalności gospodarczej, 

- przyjęcie dziecka do szkoły,                                                               

- przyznanie świadczenia społecznego, 

- zarejestrowanie pojazdu, 

- dofinansowanie projektu z UE… 

oraz wiele innych. 

Wystarczy zarejestrować się na specjalnej platformie internetowej o nazwie ePUAP,  aby móc bez 

ograniczeń składać w/w wnioski. Rejestracja pozwala na potwierdzenie naszej tożsamości i daje 

pewność, że nikt nie załatwi sprawy za nas. System jest przyjazny oraz prosty, więc wypełnianie 

wniosków zajmuje dosłownie kilka minut. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gqQZrGAGhhA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqQZrGAGhhA


Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG 

Portal Dostępowo-Informacyjny pdi.ms.gov.pl 

Źródło : https://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/ 

  

1. Czy trzeba posiadać podpis elektroniczny, aby skorzystać z dostępu? 

Wszystkie dokumenty składane drogę elektroniczną powinny być podpisane przy pomocy podpisu 

elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Wymagane jest, by podpis był 

zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem, a nie oddzielnie. W związku z tym w 

oprogramowaniu służącym do składania podpisu należy wybrać  jako typ podpisu - podpis 

wewnętrzny (zapisywanie podpisywanych danych razem z podpisem). 

  

2. Czy trzeba rejestrować konto w systemie, aby skorzystać z dostępu? 

Tak, rejestracja konta jest konieczna. Podczas rejestracji należy podpisać podpisem elektronicznym 

pobrany plik Wniosek_rejestracji_[xxxxxxx].xml (o rozszerzeniu .xml, gdzie xxxxx jest identyfikatorem 

użytkownika), a następnie umieścić zwrotnie na stronie. 

  

3. Jak przebiega komunikacja z sądem/centralną informacją? 

Cała komunikacja odbywa się przy pomocy portalu, tzn. użytkownik składa dokumenty i odbiera 

dokumenty na stronie. Informacje i dokumenty nie są wysyłane na adres e-mail. Adres e-mail służy 

jedynie do komunikacji w wyjątkowych sytuacjach. Należy sprawdzić wiadomości dla konta, z którego 

składany był wniosek (zakładka Twoje Wiadomości). W przypadku braku korespondencji należy 

skontaktować się z właściwym sądem lub Centralą Centralnej Informacji KRS i RZ. 

  

4. W jakiej postaci otrzymam zwrotnie dokumenty? 

Dokumenty otrzymywane drogą elektroniczną są podpisane przy pomocy certyfikatu 

kwalifikowanego wystawionego dla osoby występującej w imieniu Sądu lub Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Są to dokumenty, których wydruk nie ma cech oryginalnego dokumentu 

papierowego, gdyż pozbawiony jest pieczęci i podpisu. Zamawiający odpisy drogą elektroniczną 

powinien ustalić, czy otrzymane dokumenty będą honorowane w formie elektronicznej. 

  

5. Mam problem ze złożeniem podpisu elektronicznego / odczytaniem korespondencji? 

W sprawach związanych z instalacją i eksploatacją certyfikatów kwalifikowanych należy zwracać się 

bezpośrednio do dostawców certyfikatów. Dostawcy mają uruchomione linie telefoniczne udzielające 

wsparcia technicznego. Otrzymaną korespondencję w postaci pliku należy zapisać na lokalnym 

http://pdi.ms.gov.pl/
https://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/


komputerze i otworzyć jednym z programów służących do weryfikacji podpisu elektronicznego. Na 

stronie internetowej NCC (http://www.nccert.pl/) znajduje się lista podmiotów uprawnionych do 

wystawiania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem. 

Podmioty te udostępniają darmowe oprogramowanie do weryfikacji bezpiecznego podpisu 

elektronicznego (odczytu). 

 

PODPIS ELEKTRONICZNY 

Pojęcie podpisu elektronicznego wprowadzone zostało w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 

1 ustawy podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, 

do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby 

składającej podpis elektroniczny. 

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek 

– równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem 

własnoręcznym. Podpis elektroniczny będzie mógł być uznany za równoważny podpisowi 

własnoręcznemu jeśli spełnia warunki umożliwiające uznanie go za podpis elektroniczny bezpieczny. 

Zgodnie z ustawą bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: 

 jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 

 jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis 

elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i 

danych służących do składania podpisu elektronicznego, 

 jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek 

późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. 

Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej opatrzonego 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu określa art. 781 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z 

tym przepisem oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej, chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej. 

Podpis elektroniczny – w szerokim znaczeniu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz 

prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych. Od 

strony technicznej podpis elektroniczny jest realizowany za pomocą 

mechanizmów podpisu cyfrowego. 

 Podpis może być dwóch rodzajów: 

 Zaawansowany podpis elektroniczny – czyli podpis, który dzięki zastosowaniu odpowiednich 

środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem i trudny do 

sfałszowania. Do kategorii tej można zaliczyć większość powszechnie stosowanych 

systemów podpisu cyfrowego (PGP, S/MIME). 
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 Kwalifikowany podpis elektroniczny – szczególna forma podpisu zaawansowanego, która 

spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne. W praktyce oznacza to 

konieczność korzystania z certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez kwalifikowany 

urząd certyfikacji oraz klucz prywatny przechowywany na karcie kryptograficznej. 

 

ELEKTRONICZNE USŁUGI MEDYCZNE 

Rząd przyjął regulacje, które umożliwią informatyzację w ochronie zdrowia. Zapewni to obywatelom 

dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz 

Internetowe Konto Pacjenta. Szczegóły tych rozwiązań przedstawiono w projekcie nowelizacji ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) będzie bezpłatną aplikacją internetową, dzięki której każdy pacjent 

otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o 

zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Znajdą się w nim także 

informacje o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach, e-zleceniach i e-zwolnieniach oraz 

odbytych przez pacjenta wizytach i zabiegach. Za pomocą IKP będzie można również złożyć deklarację 

wyboru lekarza i pielęgniarki POZ. Korzystanie z IKP przez pacjenta będzie dobrowolne. IKP zacznie 

działać już w tym roku. 

Możliwość elektronicznego wystawiania recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej 

indywidualnej dokumentacji medycznej powstanie po wejściu w życie ustawy oraz uruchomieniu 

Platformy P1, tj. jeszcze w tym roku, natomiast obligatoryjność postaci elektronicznej zacznie 

obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. 

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/e-uslugi-medyczne-dla-pacjentow.html 

 

Elektroniczne płacenie podatków i innych zobowiązań (ZUS) 

 Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl/strony.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=1&id_strony=159 

 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił  Platformę Usług Elektronicznych ZUS, która umożliwia 

załatwienie wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi za pośrednictwem 

własnego profilu, przez internet, wkrótce wyłączony zostanie serwis e-Inspektorat. Stąd też 

wstrzymana zostaje rejestracja kont w serwisie e-Inspektorat, a wszystkich już zarejestrowanych 

użytkowników serdecznie zapraszamy do rejestracji własnego profilu na portalu pue.zus.pl. 

Korzystając z PUE uzyskają Państwo elektroniczny kontakt z ZUS 24 godziny na dobę. Za jej 

pośrednictwem przedsiębiorcy rozliczą i zapłacą składki, ubezpieczeni zweryfikują stan swojego konta 

w ZUS i wyliczą prognozowaną emeryturę a świadczeniobiorcy zyskają dostęp do elektronicznych 

formularzy PIT. 

Katalog tematyczny serwisów ZUS 

Katalog zawiera opis struktur tematycznych poszczególnych serwisów internetowych ZUS 
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(www.zus.pl, www.zus.pl/bip, www.mojaskladka.zus.pl,www.mojaemerytura.zus.pl, e-

inspektorat.zus.pl). 

Główny cel e-Inspektoratu ZUS 

 

e-Inspektorat ZUS jest serwisem, którego głównym celem jest ułatwienie klientom dotarcia do 

rzetelnej informacji i usług. Do jego zadań należy w szczególności: 

-  informowanie o zasadach organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych, 

- udostępnianie informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw realizowanych przez 

jednostki terenowe ZUS, 

-wspomaganie klientów w realizacji spraw poprzez dostarczanie zgodnie z potrzebami 

poszczególnych grup użytkowników - informacji merytorycznych dotyczących systemu ubezpieczeń 

społecznych w Polsce i zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnych przepisami 

prawa wspólnotowego, 

-udostępnianie klientom usług elektronicznych realizowanych przez dziedzinowe aplikacje ZUS, 

- monitorowanie potrzeb, oczekiwań oraz badanie poziomu zadowolenia klientów ZUS. 

 

Docelowo e-Inspektorat ZUS stanie się efektywnym system informacyjnym, wykorzystującym 

nowoczesną technologię informatyczną skojarzoną z procesami biznesowymi dotyczącymi obsługi 

klientów oraz zgromadzoną wiedzą merytoryczną Zakładu, przeznaczonym do obsługi klientów 

indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. 

 

e-Inspektorat ZUS zastąpił serwis www.zus.gov.pl oraz uzupełnił istniejące Internetowe Centrum 

Informacji składające się z serwisów: www.zus.pl, www.mojaskladka.zus.pl, 

www.mojaemerytura.zus.pl, o prezentację zasad przyjmowania i załatwiania przez ZUS spraw, 

których beneficjentami są płatnicy składek, ubezpieczeni, świadczeniobiorcy i lekarze. Zapewnia 

wspomaganie klientów w procesie załatwiania spraw poprzez udostępnianie oraz realizację usług 

elektronicznych, takich jak obsługa zapytań dotyczących: 

-sposobu załatwiania oraz organizacji obsługi spraw w jednostkach terenowych ZUS, 

-instalacji, konfiguracji, użytkowania programu "Płatnik", przesyłania dokumentów i odbierania 

potwierdzeń, przesłania dokumentów w formie elektronicznej. 

 

Zapewnia także ciągłe identyfikowanie potrzeb i oczekiwań użytkowników dotyczących jakości 

informacji merytorycznych, rodzajów i standardów świadczonych usług. Pozwala na badanie poziomu 

zadowolenia klientów ZUS, użytkowników sieci Internet. 

 

Koncepcja funkcjonalna 

 

Układ serwisu e-Inspektorat ZUS odzwierciedla preferencje użytkowników poprzez ukierunkowanie 

jego zawartości na sprawy dotyczące określonej grupy klientów i sposoby ich załatwienia przez ZUS. 

Systematyka publikowanych w nim treści opiera się na koncepcji "sprawy" jako konkretnego ciągu 

czynności (fizycznych, takich jak osobista wizyta w jednostce terenowej, oraz prawnych), które klient 

powinien wykonać w toku kształtowania swoich relacji z ZUS. Główną częścią serwisu są więc opisy 

tych czynności, wraz z kolejnością ich wykonywania i wzorami niezbędnych formularzy oraz system 

wspomagający rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów drogą elektroniczną. 

http://www.zus.pl/
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Opisy spraw będą prezentowane łącznie z powiązanymi informacjami merytorycznymi (poradnikami, 

informatorami, ulotkami) z danego zakresu tematycznego, które często mają postać 

wielostronicowych opracowań lub aktów prawnych. Nie należą one jednak bezpośrednio do opisu 

samej sprawy, a ich obszerne przytaczanie w opisach procedur źle wpływa na przejrzystość 

informacji. Dlatego też będą one udostępniane równolegle do opisów sposobów załatwiania spraw w 

postaci odnośników. 

 

Istotną sprawą jest ujęcie udostępnianych informacji w profile, umożliwiające prezentowanie 

najważniejszych spraw poszczególnym grupom klientów Zakładu. Wybór profilu dostępny jest w 

nagłówku każdej strony i podkreślany przez zmieniającą się wraz z wyborem profilu grafikę 

nawiązującą do zakładek w kartotece.  

 

Korzyści z wdrożenia 

 

Przewidujemy, że wdrożenie serwisu e-Inspektoratu ZUS stworzy warunki do efektywnego 

wypełniania zadań Zakładu w następujących obszarach: 

 

1. Koncentracja na zaspokojeniu potrzeb klientów ZUS poprzez:  

- wdrożeniu jednolitego modelu obsługi klientów, 

- wprowadzenie nowych rodzajów usług. 

 

2. Dostosowanie organizacji ZUS do nowych zadań poprzez: 

-wprowadzenie efektywnego zarządzania wiedzą merytoryczną i procedurami obsługi klientów, 

-uruchomienie platformy systemowej umożliwiającej udostępnianie nowych usług elektronicznych, 

-scentralizowane zarządzanie usługami elektronicznymi. 

 Zakładka posiada również słownik pojęć , które określają poszczególne statusy: 

 Bezrobotny 

Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych 

Deklaracja rozliczeniowa 

Duchowny 

FGŚP 

FP 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) 

Imienny raport miesięczny 

Kapitał początkowy 

Konto płatnika 
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E-URZĄD 

e-urząd - platforma elektroniczna, dzięki której można załatwiać sprawy w urzędzie, 

przez internet bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. 

e-urząd składa się zazwyczaj ze zbioru uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych, 

odpowiadających formularzom papierowym, które trzeba by ręcznie wypełniać i składać przy 

załatwianiu określonych spraw oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka elektroniczna odsyła 

petentowi formularz opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, natomiast druga kopia jest 

przekazywana do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Po załatwieniu sprawy - urząd 

przesyła odpowiedź, która przechodzi przez elektroniczną skrzynkę podawczą i trafia do e-urzędu. Po 

zalogowaniu - petent ma możliwość pobrania stosownych dokumentów. 

Na e-urząd składają się następujące elementy: 

 formularze elektroniczne 

 moduł weryfikacji podpisu elektronicznego 

 elektroniczna skrzynka podawcza, 

 moduł elektronicznych urzędowych poświadczeń odbioru 

 system elektronicznego obiegu dokumentów 

 interaktywna strona WWW, pełniąca rolę interfejsu dla petenta. 
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