
 

 

Rozwój e-usług w latach 2016-2017 

Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Cyfryzacji                  
w obszarze e-usług w latach 2016-2017 

  



 

    2  
 

Wstęp 

Niniejszy dokument przedstawia listę aktywności Ministra Cyfryzacji w zakresie rozwoju 

obszaru e-usług administracji publicznej w latach 2016-2017. W pierwszej połowie swojej 

kadencji Minister Anna Streżyńska wprowadziła nową jakość w budowaniu e-usług. Portal 

obywatel.gov.pl dostał nowy wygląd i nowe, dostosowane do potrzeb użytkownika Internetu 

XXI wieku, formularze usług. Usługi dostępne są zarówno poprzez przeglądarkę internetową 

na komputerach jak i na urządzaniach mobilnych. Wszystkie nowe e-usługi spełniają 

standard dostępności dla osób niedowidzących WCAG 2.0. 

Na nowym portalu Ministerstwo Cyfryzacji systematycznie publikuje nowe usługi, które w 

najczęściej wykonywanych kontaktach Obywatela z administracją publiczną pozwalają 

Obywatelowi załatwić sprawę przez Internet.  

Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie działa w obszarze popularyzacji cyfrowego 

środka identyfikacji elektronicznej - Profilu Zaufanego poprzez podłączanie go do kolejnych 

portali administracji publicznej. 

Lista e-usług, usprawnień portalu obywatel.gov.pl oraz rozwoju Profilu Zaufanego została 

przedstawiona w tabeli poniżej. Dodatkowo, co z uwagi na dużą liczność działań nie zostało 

ujęte w tabeli poniżej, Ministerstwo Cyfryzacji wykonało zmian w opisach 178 kart usług oraz 

przygotował kampanie marketingowe dla 16 e-usług. 
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Lista aktywności Ministra Cyfryzacji w obszarze e-usług 

Nazwa usługi Zakres prac 
Data  

wdrożenia 

Nowy layout obywatel.gov.pl  
Wdrożenie nowego layout obywatel.gov.pl 
dostosowanego do barw narodowych oraz 
poprawiającego dostępność. 

22.12.2017 

Zamelduj się na pobyt stały lub 
czasowy dłuższy niż 3 miesiące 

Nowy przyjazny formularz meldunkowy dla Obywateli. 22.12.2017 

Zakładanie działalności 
gospodarczej w bankowości 
elektronicznej mBank z 
wykorzystaniem Profilu Zaufanego 

Zakładanie działalności gosp. w serwisie transakcyjnym 
mBank z wykorzystaniem PZ - pilotaż. 

19.12.2017 

Integracja Profilu Zaufanego z 
SSDIP 

Integracja Profilu Zaufanego z SSDIP 15.12.2017 

mWeryfikator Aplikacja akceptacyjna do mObywatela dla SOHO. 15.12.2017 

e-Płatności 
Wdrożenie komponentu e-płatności dla usług na 
portalach obywatel i ePUAP w oparciu o umowę z KIR 

15.12.2017 

Wydanie prawa jazdy 
Makiety - Graficzna prezentacja procesu 
elektronicznego składania wniosku o wydanie prawa 
jazdy 

15.12.2017 

Rejestracja Narodzin Dziecka  
Makiety -Graficzna prezentacja procesu elektronicznej 
rejestracji narodzin dziecka 

15.12.2017 

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego 
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)  

Nowy, przyjazny formularz umożliwiający 
elektroniczne składanie wniosku o wydanie odpisu 
aktu stanu cywilnego z możliwością płatności on-line 
(przelewy) - obsługa płatności przez KIR. 

15.12.2017 

Historia Pojazdu - HiPo Carfax 
Historia pojazdu z dostępem do danych o historii 
pojazdu poza granicami kraju 

15.12.2017 

Historia pojazdu 

Nowa wersja usługi podłączona do CEPIK 2.0. Dane 
otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie 
stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu 
wiarygodności oferty sprzedawcy. 

30.11.2017 

Bezpieczny autobus Nowa wersja usługi podłączona do CEPIK 2.0 30.11.2017 

Uzyskaj informację publiczną 

Dedykowany formularz elektroniczny umożliwiający 
wnioskowanie do podmiotów o udostępnienie 
informacji publicznej. Udostępniona lista adresowa 
podmiotów publicznych dostępnych na ePUAP pozwoli 
szybciej wybrać adresata pisma. Odpowiedź Obywatel 
otrzyma na swoją skrzynkę ePUAP lub wskazany adres 
email. 

03.11.2017 

mObywatel 
Potwierdzaj tożsamość smartfonem w stosunkach z 
innym obywatelem, SOHO i biznesem 

29.10.2017 

Wyślij pismo ogólne 
Możliwość wysyłki pism do administracji przy użyciu 
dedykowanego formularza elektronicznego - w 
najczęściej załatwianych sprawach. 

20.10.2017 
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Zakładanie działalności 
gospodarczej w bankowości 
elektronicznej PKO BP z 
wykorzystaniem Profilu Zaufanego 

Pilotaż usługi udostępniony pracownikom PKO i 
Ministerstwa Rozwoju. 17.01.2017 nastąpi pilotaż dla 
wybranej grupy klientów PKO BP. W styczniu 
planowana jest konferencja PKO BP, MR i MC z 
informacją o uruchomieniu tej usługi. 

11.10.2017 

Pilotaż Węzła Krajowego (EIDAS) 

Pilotaż Węzła Krajowego - dostosowujący protokoły 
komunikacji z Profilem Zaufanym do wymogów EIDAS 
(SAML 2.0) oraz umożliwiający podłączanie nowych 
środków identyfikacji elektronicznej (np. e-Dowód). 

10.10.2017 

Zgłoś utratę albo uszkodzenie 
dowodu osobistego (unieważnienie 
dowodu osobistego)  

Nowy formularz elektroniczny umożliwiający 
elektroniczne składanie zgłoszenia utraty dowodu 
osobistego 

22.09.2017 

Integracja stron ministerstw 

Integracja stron www resortów do wspólnego layoutu 
GOV.PL. Do 31.12.2017 wykonano integrację 2 
resortów. W styczniu 2018 zintegrowane zostanie 6 
kolejnych. Pozostałe przeniesione zostaną do końca 
2018 roku. 

01.09.2017 

Skorzystaj z programu Rodzina 
500+ 

Formularz umożliwiający elektroniczne składanie 
wniosku o 500+ na portalu obywatel.gov.pl 

01.08.2017 

Nowy formularz EKUZ na portalu 
ePUAP 

Wnioskowanie o ubezpieczenie zdrowotne za granicą  01.07.2017 

Uzyskaj dowód osobisty  
Formularz umożliwiający elektroniczne składanie 
wniosku o wydanie dowodu osobistego 

14.06.2017 

mDokumenty 
Potwierdzaj tożsamość smartfonem w stosunkach z 
administracją 

11.05.2017 

Sprawdź swoje punkty karne Sprawdzenie punktów karnych z wykorzystaniem PZ 24.04.2017 

Integracja PZ z Portalem 
Podatkowym  

Integracja PZ z Portalem Podatkowym. Integracja 
została wykonana w zakresie zakładania konta na 
Portalu Podatkowym.  

01.04.2017 

Profil Zaufany 
Dostosowanie Profilu Zaufanego do urządzeń 
mobilnych (RWD) 

28.03.2017 

Zakładanie Profilu Zaufanego on-
line 

Zakładanie Profilu Zaufanego on-line w bankowości 
elektronicznej z możliwością późniejszego logowania 
się do Profilu Zaufanego z wykorzystaniem 
loginu/hasła bankowości elektronicznej. 

01.09.2016 

 


