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TREŚCI

WPROWADZENIE
Niniejszy raport został przygotowany w ramach Centrum Analiz
Stowarzyszenia Koliber i jest syntetycznym dokumentem przedstawiającym
stan cyfryzacji Polski w zakresie administracji publicznej oraz wymiaru
sprawiedliwości. Polska plasuje się na 24 miejscu na 27 państw członkowskich
UE w edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego
(DESI) na 2021 r., co tym samym uzasadnia, by pochylić się nad tym
zagadnieniem i dokonać analizy problemów z którymi boryka się nasza
administracja oraz sądownictwo. Zmiany w zakresie świadczenia e-usług
determinuje nie tylko możliwość usprawnienia funkcjonowania naszego
państwa, ale też obecnie panująca sytuacja epidemiczna.
Pierwszy rozdział przedstawia funkcjonowanie takich usług administracji jak
ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, aplikacja
mobilna mObywatel, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej, platforma S24, PUE - Platforma Usług Elektronicznych czy też Edoręczenia. Drugi rozdział poświęcony został informatyzacji wymiaru
sprawiedliwości i wskazanie jak wygląda ona obecnie w Polsce np. w zakresie
możliwości wnoszenia pism w formie elektronicznej, odbywania się rozpraw
sądowych w formie zdalnej lub też dostępu do akt w formie elektronicznej.
Raport oprócz opisowego przedstawienia aktualnego stanu cyfryzacji w
powyżej wskazanych obszarach przedstawia także rozwiązania w zakresie
usprawnienia funkcjonowania e-państwa, a cały trzeci rozdział został
poświęcony przedstawieniu opisu niektórych rozwiązań w innych krajach które
to można implementować w naszym kraju, czy też zainspirować się nimi w
celu opracowania własnych kierunków rozwoju cyfryzacji.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
WSTĘP
Cyfryzacja zgodnie z definicją słownika języka polskiego cyfryzacja to
rozpowszechnianie i popularyzowanie techniki cyfrowej oraz wprowadzanie
na szeroką skalę infrastruktury elektronicznej.1
Przyjmuje się, że cyfryzacja składa się z trzech obszarów: (i) szerokopasmowej
infrastruktury umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu, (ii) przedsięwzięć,
dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą
elektroniczną, oraz (iii) projektów zachęcających ludzi do korzystania z
2
Internetu i zwiększania ich cyfrowych kompetencji.
Niniejszy
rozdział
raportu
został
poświęcony
scharakteryzowaniu
przedsięwzięć oraz programów państwowym zwiększającym pulę usług
publicznych oferowanych za pośrednictwem drogi elektronicznej.
Cyfryzacja w UE. Komisja Europejska 12 listopada 2021 roku opublikowała
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego monitorujący poziom
3
zaawansowania cyfrowego państw Unii Europejskiej („Raport”).
Raport przedstawia kluczowe zmiany w państwach członkowskich Unii
Europejskiej („UE”), jakie zaszły w gospodarce cyfrowej w ciągu 2020 roku.
Umożliwia on również weryfikację poziomu wdrożenia cyfryzacji w państwach
członkowskich UE, w czterech kluczowych obszarach:
kapitału ludzkiego;
łączności szerokopasmowej;
integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa;
cyfrowych usług państwowych.
Raport wskazuje, że:
„Polska plasuje się na 24 miejscu na 27 państw członkowskich UE w edycji
rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na
2021 r.
W 2020 r. Polska poczyniła postępy w zakresie wielu wskaźników, ale biorąc
pod uwagę również pozytywne zmiany w innych krajach, nie przełożyło się to
na zmianę jej ogólnej pozycji. (…) Chociaż Polska osiągnęła poziom średniej dla
UE pod względem odsetka absolwentów kierunków w dziedzinie ICT wśród
wszystkich absolwentów, niedobór specjalistów znacząco wpływa na absorpcję
technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa przez co przedsiębiorstwa, w
szczególności MŚP, nie mogą w pełni wykorzystać potencjału gospodarki
cyfrowej.” 4
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Niestety, na ogólny wynik Polski (pozycję w rankingu) niekorzystnie wpływają
wyniki w kategorii „Cyfrowe usługi publiczne”, które kształtują się poniżej
europejskiej średniej. Głównymi czynnikami takiego stanu rzeczy są: brak
odpowiedniej promocji korzystania z usług administracji elektronicznej wśród
przedsiębiorców i obywateli, oraz skomplikowany i nieintuicyjny system.
Jednakże Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na:
„jedno konkretne polskie rozwiązanie cyfrowe – cyfrowy portfel dokumentów i
usług mObywatel – jest obecnie przykładem jednego z najbardziej
rozwiniętych narzędzi wśród europejskich rozwiązań w zakresie portfeli
tożsamości cyfrowej. Polska mogłaby odgrywać jeszcze bardziej proaktywną
rolę w opracowywaniu i wdrażaniu europejskich ram tożsamości cyfrowej.” 5
Autorzy Raportu wskazali, że z usług administracji elektronicznej w Polsce
korzystało 49% użytkowników Internetu, w porównaniu z 64% w UE. W
konsekwencji Polska nadal znajduje się poniżej średniej unijnej pod względem
dostępności cyfrowych usług online.

49%

użytkowników
Internetu korzystało w
Polsce z usług
administracji
elektronicznej

64%

użytkowników Internetu
korzystało w UE z usług
administracji
elektronicznej

COVID-19. Impulsem, który przyczynił się do rozwoju polskiego sektora
administracji cyfrowej było zamrożenie gospodarki stanowiące następstwo
kryzysu związanego z COVID-19. COVID-19 wywarł korzystny wpływ na
zwiększenie powszechności korzystania z usług administracji elektronicznej.
W 2020 roku odnotowano istotny wzrost popularności Profilu Zaufanego („PZ”)
stanowiącego główną usługę uwierzytelniania tożsamości. W 2020 roku
utworzono ponad 4 mln PZ, co stanowiło podwojenie liczby aktywnych PZ w
2019 roku. Użytkownikom publicznych systemów udostępniono funkcję
wideokonferencji jako jedną z metod potwierdzania tożsamości umożliwiającą
założenie tymczasowego PZ. Do 30 czerwca 2020 r. założono 12,0 tys.
tymczasowych profili zaufanych. W maju 2020 r. uruchomiona została aplikacja
eDO App. umożliwiająca założenie i potwierdzenie profilu zaufanego oraz
logowanie do usług e-administracji z wykorzystaniem e-dowodu oraz
technologii komunikacji bliskiego zasięgu w smartfonie (tzw. NFC). Do dnia 2
lipca 2020 r. aplikację pobrano 44 tys. razy i dokonano 3,8 tys. potwierdzeń
profilu zaufanego za pomocą e-dowodu, a do 9 lipca 2020 r. liczba logowań e6
dowodem do usług administracji wyniosła 41 tys.
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Przykładami
obrazującym
wzrost
popularności
usług
administracji
elektronicznej mogą być: 7
usługa wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym, wzrost z 53 tys. w 2019 r.
do 198 tys. w 2020 r.;
usługa zgłaszania narodzin dziecka przez rodziców, wzrost z 45 tys. w 2019 r.
do 147 tys. w 2020 r.

2019 r.
2020 r.

usługa wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym

2019 r.
2020 r.

usługa zgłaszania narodzin dziecka przez rodziców
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W obszarze publicznej opieki zdrowotnej w odpowiedzi na COVID-19
wprowadzono m.in. elektroniczną rejestrację podstawowych usług w zakresie
telemedycyny (możliwość odbywania zdalnych konsultacji lekarskich, oraz
udostępnienie zdalnego dostępu do podstawowych usług opieki zdrowotnej).
Skutecznie wdrożono również system wydawania recept w formie
elektronicznej w ramach Internetowego Konta Pacjenta dostępnego z
poziomu aplikacji mObywatel.
Raport NIK 2015-2020. Najwyższa Izba Kontroli („NIK”) podczas
przeprowadzonej w 2015 roku kontroli dot. świadczenia usług publicznych w
formie elektronicznej, ustaliła, że wykorzystanie e-usług było niewielkie, a
zdarzało się, że niektóre nie były wykorzystywane w ogóle.
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Z raportu NIK wynika, że obywatele preferowali osobiste załatwianie spraw w
urzędzie. Jako bariery najczęściej wskazywali m.in. konieczność dostarczenia
do urzędów niektórych dokumentów w postaci papierowej, co powodowało, że
niektórych spraw nie można załatwić w formie e-usługi. Do korzystania z
elektronicznej formy załatwiania spraw w urzędach nie zachęcały też
stwierdzone wówczas problemy związane z dostępem do e-usług
8
zamieszczonych na ePUAP.
Kontrola NIK objęła okres od 1 stycznia 2016 r. do 5 listopada 2020 r. W okresie
objętym kontrolą liczba e-usług udostępnionych przez centralne organy
administracji państwowej obowiązujących na terenie Polski wzrosła z 72 (1
stycznia 2016 r.) do 148 (30 czerwca 2020 r.). Aktualnie obywatele mają do
9
dyspozycji 182 usługi, w tym 51 e-usług centralnych.
10

W raporcie NIK wskazano, że dla:
61% badanych najważniejsze do załatwienia w Internecie było wydanie bądź
wymiana dokumentów;
51% sprawy związane ze zdrowiem (zapisy do lekarza, konsultacje online,
recepta elektroniczna);
45,0% sprawy związane z rejestracją pojazdu.
Ponadto, 79,8% badanych wskazało, że chciałoby otrzymywać od administracji
publicznej powiadomienia o upływie terminu ważności dokumentu, a 69,9%
powiadomienia o dokumencie gotowym do odbioru.
Wniosek. Zarówno ePUAP, jak i PZ są kluczowymi elementami polskiego
systemu e-administracji. Zapewnienie ich nieprzerwanego i sprawnego
działania, jak również dalszy rozwój poprzez dodawanie nowych funkcji i
rozwiązań jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania administracji
publicznej oraz państwa polskiego w przestrzeni cyfrowej.
Dla obywateli ważne jest, aby państwo udostępniało jak największą liczbę
usług cyfrowych obejmujących swoim zakresem najbardziej istotne sprawy
załatwiane przez obywateli na co dzień.
E-administracja z perspektywy obywatela powinna być łatwo dostępna oraz
powinna stanowić intuicyjne i proste formularze interaktywne zasilane danymi
będącymi już w posiadaniu administracji publicznej.
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STAN AKTUALNY
W związku z dynamicznym wzrostem popularności oraz dostępności usług
elektronicznej administracji publicznej, w ramach niniejszego rozdziału należy
scharakteryzować funkcjonujące w Polsce rozwiązania dostępne dla obywateli
w zakresie e-administracji. Najważniejszymi narzędziami oraz usługami w
zakresie elektronicznej administracji publicznej są:
ePUAP oraz Podpis Zaufany;
mObywatel;
CEIDG, S24 oraz PUE;
eDoręczenia – w przyszłości.

EPUAP - ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ePUAP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej („ePUAP”). Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna
służąca komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji
publicznej w skład której wchodzą m.in. jednostki administracji centralnej, jak i
11
samorządy, a wśród nich urzędy gmin.
W konsekwencji należy przyjąć, że ePUAP to nic innego jak system
informatyczny, dzięki któremu obywatele (np. osoby fizyczne lub
przedsiębiorcy) mogą załatwić sprawy urzędowe przy pomocy Internetu,
natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. urzędów lub
12
ministerstw) – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.
ePUAP wykorzystywany jest również w komunikacji pomiędzy jednostkami
administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im
do realizacji.
Głównym założeniem platformy ePUAP było stworzenie jednego, łatwo
dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług
13
publicznych dla obywateli.
Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ograniczeń
geograficznych — z platformy może skorzystać każdy użytkownik, który ma
dostęp do Internetu i może elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość. 14
Profil Zaufany. Profil Zaufany jest darmową usługą, oferowaną przez ePUAP.
Narzędzie to umożliwia weryfikację tożsamości oraz logowanie i składanie
podpisu elektronicznego. Dzięki temu można załatwiać sprawy dotyczące
administracji publicznej bez wychodzenia z domu i bez posiadania
elektronicznego podpisu kwalifikowanego. PZ jest ciekawą, darmową
alternatywą względem rynkowego rozwiązania jakim jest podpis
15
kwalifikowany.
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Podmiotem odpowiedzialnym z prawidłowe funkcjonowanie ePUAP jest
minister właściwy do spraw informatyzacji. Aktami prawnymi regulującymi
funkcjonowanie ePUAP są:
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) 16
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
17
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie
zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1626
4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej Dz.U. 2016 poz. 1579
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie
profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2016 poz. 1633.
ePUAP w swoim założeniu stanowi uniwersalny system umożliwiający stałe
dodawanie
nowych
usług
usprawniających
obsługę
obywateli
i
przedsiębiorców w zakresie administracji publicznej. Usługi mogą rozwijać
samorządy dla potrzeb lokalnych społeczności (tzw. usługi lokalne) jak również
organy centralne, które budują usługi o zasięgu ogólnokrajowym (tzw. usługi
18
centralne).
Przykładem usługi centralnej jest możliwość złożenia wniosku o dowód
osobisty albo zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pomocą dedykowanych dla
tych zadań specjalnych formularzy. Usługą centralną stanowi również pismo
ogólne do podmiotu publicznego. Usługa ta umożliwia skierowanie pisma do
dowolnego podmiotu publicznego (np. urzędu stanu cywilnego), który posiada
konto ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu i
dedykowany specjalny formularz lub droga elektroniczna nie jest
dopuszczalna. Powyższe umożliwia obywatelom załatwianie spraw bez
konieczności składania fizycznych wniosków i wizyt w urzędach.
Przykładem usługi lokalnej może być usługa dotycząca składania drogą
elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Usługi te mogą być różne w różnych gminach ze względu na to,
że to gminy ustalają sposób naliczania i wysokość opłat lokalnych.
Platforma ePUAP znajduje zastosowanie m.in. w następujących sprawach:

19
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Organ administracji publicznej:

Rodzaj sprawy:

Urząd Gminy

m.in.
wniosek
o
wydanie
dowodu
osobistego,
zgłoszenie
utraty
lub
zniszczenia dowodu osobistego lub prawa
jazdy,
zawiadomienie
o
sprzedaży
samochodu, dopisanie się do spisu
wyborców.

Urząd Stanu Cywilnego

m.in. złożenie wniosku o dostęp do aktów:
małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych
dokumentów, zgłoszenie urodzenia dziecka.

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

m.in. możliwość weryfikacji czy pracodawca
ubezpieczył
pracownika,
możliwość
weryfikacji wysokości emerytury, możliwość
przeglądania zwolnień lekarskich.

Narodowy Fundusz
Zdrowia

m.in. możliwość weryfikacji szczepienia
COVID-19, możliwość pobrania certyfikatu
szczepienia, możliwość sprawdzenia historii
chorób.

Urząd Skarbowy

m.in.
możliwość
weryfikacji
rozliczeń
podatkowych, zgłoszenia darowizny lub
spadku.

Urząd Pracy

Inne urzędy
administracji publicznej
oraz instytucje publiczne

m.in. możliwość zarejestrowania się jako
osoba bezrobotna, możliwość złożenia
wniosku
w
ramach
tzw.
tarczy
antykryzysowej.

m.in. złożenie wniosku o wydanie Karty
Dużej Rodziny, składanie pism ogólnych.
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MOBYWATEL
mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna udostępniona przez Kancelarię
20
Prezesa Rady Ministrów obejmująca cyfrowy portfel na dokumenty i usługi.
Jest to aplikacja na telefony i tablety oferująca mobilne wersje dokumentów
(m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, certyfikat COVIDowy).
W 2020 roku z aplikacji mObywatel korzystało 892 tys. użytkowników.
21
Aktualnie z aplikacji mObywatel korzysta 2 mln użytkowników.
Podstawa
prawna.
Podmiotem
odpowiedzialnym
z
prawidłowe
funkcjonowanie ePUAP jest minister właściwy do spraw informatyzacji –
aktualnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Aktem prawnym regulującym
funkcjonowanie mObywatel jest Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.
22
U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).
Aplikacja mObywatel jako uniwersalny portfel dokumentów cyfrowych
obejmuje m.in. następujące usługi cyfrowe:

Nazwa usługi:

Zastosowanie/funkcjonalność:

Podstawa prawna:

mObywatel

usługa pozwalająca na
pobranie danych osobowych
użytkownika z rejestru PESEL
oraz Rejestru Dowodów
Osobistych, a następnie
okazywanie ich innym
podmiotom w celu
potwierdzenia tożsamości.

Ustawa o
informatyzacji
działalności
podmiotów
realizujących zadania
publiczne. 23

mLegitymacja
szkolna

usługa pozwalająca na
legitymowanie się
legitymacją szkolną

Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w
sprawie świadectw,
dyplomów państwowych
i innych druków
szkolnych. 24
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Nazwa usługi:

mPojazd

Zastosowanie/funkcjonalność:

usługa pozwalająca na
pobranie danych osobowych
powiązanych z danymi
pojazdu ujawnionymi w
Centralnej Ewidencji
Pojazdów oraz
legitymowanie się tymi
danymi.

mLegitymacja
studencka

usługa pozwalająca na
legitymowanie się
legitymacją studencką.

eRecepta

usługa pozwalająca na
dostęp do Internetowego
Konta Pacjenta w zakresie
prezentacji
niezrealizowanych recept
elektronicznych.

mPrawo Jazdy
i Punkty Karne

usługa pozwalająca na
pobranie danych osobowych
użytkownika z usługi
mObywatel i powiązanych z
nimi uprawnień do
kierowania pojazdami z bezy
CEK, a następnie okazywanie
ich innym podmiotom.

Podstawa prawna:

Ustawa o
informatyzacji
działalności
podmiotów
realizujących zadania
publiczne.26
Ustawa Prawo o ruchu
drogowym

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018
r. w sprawie studiów27
Ustawa o
informatyzacji
działalności
podmiotów
realizujących zadania
publiczne.28

Ustawy o systemie
informacji w ochronie
zdrowia (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 408 z późn. zm.) 29

Ustawy o systemie
informacji w ochronie
zdrowia (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 408 z późn. zm.)30
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Nazwa usługi:

Zastosowanie/funkcjonalność:

usługa umożliwiająca
prezentację w aplikacji
potwierdzenie szczepienia
przeciwko wirusowi SARSCoV-2.
Szczepienie
COVID-19
oraz
Unijny Certyfikat
COVID

Usługa umożliwiająca
potwierdzenie w aplikacji, że
dana osoba została
zaszczepiona przeciw
wirusowi SARS-Cov-2 i/lub
uzyskała wynik testu na
obecność wirusa SARS- Cov-2
i/lub przeszła COVID-19.

Podstawa prawna:

Ustawy o systemie
informacji w ochronie
zdrowia (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 408 z późn. zm.)31
ustawa z dnia 28
kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w
ochronie zdrowia. 32

Ponadto korzystać można z aplikacji mObywatel w celu potwierdzenia swojej
tożsamości w następujących sprawach: (i) udział w wyborach powszechnych,
(ii) korzystanie z publicznej oraz prywatnej służby zdrowia, (iii) zakup alkoholu,
(iv) realizacja recepty w aptece, (v) kontrola policji, (vi) kontrola drogowa, (vii)
poczta polska, (viii) hotele i pensjonaty.
Z aplikacji mObywatel w celu potwierdzenia swojej tożsamości nie można
korzystać w następujących sytuacjach: (i) czynności notarialne, (ii) czynności
sądowe, (iii) przekraczanie granicy, oraz (iv) odbiór dokumentów tożsamości.
W związku z powyższym należy przyjąć, że co do zasady ustawa o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne daje
prawo do legitymowania się mObywatelem. Wyjątek stanowią jedynie
sytuacje, w których prawo szczególne wskazuje konkretnie na dokument typu
dowód osobisty, paszport.
Do pobrania danych z rejestrów państwowych niezbędne jest uwierzytelnianie
za pomocą profilu zaufanego. Dane przechowywane są w telefonie w postaci
zaszyfrowanej oraz podpisane cyfrowo certyfikatem Ministerstwa Cyfryzacji.
Dostęp do aplikacji zabezpieczony jest za pomocą hasła. Przy aktywacji
aplikacji wydawany jest dla urządzenia i użytkownika unikalny certyfikat. Służy
on do cyfrowego podpisu danych wymienianych z systemem oraz z aplikacją
mObywatel lub mWeryfikator na innym smartfonie zapewniając w ten sposób
ich autentyczność, niezaprzeczalność i integralność. Ważność własnego
certyfikatu oraz certyfikatu strony, z którą wymieniamy dane można
dodatkowo zweryfikować online. Istnieje możliwość zastrzeżenia własnego
certyfikatu np. w przypadku zgubienia smartfona. W związku z powyższym
należy uznać, że aplikacja posiada odpowiednie zabezpieczenia, a w
konsekwencji jest bezpieczna.
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CEIDG, S24 ORAZ PUE.
Centralne Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej („CEIDG”) jest to
elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie Polski. Portal w
dużej mierze został stworzony po to, aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie
działalności gospodarczej. Umożliwia on założenie firmy, aktualizację danych,
33
jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności.
Głównym celem stworzenia internetowej ewidencji było ułatwienie
przedsiębiorcom założenia własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji
przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania właściciela. Centralna ewidencja, działająca w sieci, pozwala na
składanie wniosku bez wychodzenia z domu. Co więcej, z takiego
udogodnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy z już otwartą
działalnością, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub
zlikwidować firmę. W ten sposób udostępniono podatnikom szybsze i prostsze
metody kontaktowania się z urzędem.
Dostęp do informacji to drugi istotny cel przyświecający twórcom systemu.
Dzięki CEIDG każdy, kto ma dostęp do internetu, może skorzystać z bezpłatnej
bazy danych, w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach
prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce. Dodatkowo,
za pośrednictwem CEIDG można uzyskać dostęp do informacji
udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS).
Obecnie występuje ok. 2.6 mln aktywnych przedsiębiorców posiadających
34
działalność ewidencjonowaną w CEIDG.
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie CEIDG jest
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2296 z późn. zm.).
Za pośrednictwem CEIDG można:
założyć działalność gospodarczą;
zawiesić działalność gospodarczą;
wznowić działalność gospodarczą;
zamknąć działalność gospodarczą;
zmienić dane we wpisie np. dodać kod PKD;
ustanowić pełnomocnika do prowadzenie spraw w imieniu przedsiębiorcy;
przejrzeć wpisy innych przedsiębiorców podając np. jego nazwisko, czy NIP.
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Aby wykonywać czynności odnośnie działalności w CEIDG, należy założyć
konto w systemie CEIDG oraz posiadać podpis elektroniczny kwalifikowanym
lub profil zaufany.
Portal S24 jest to system umożliwiający elektroniczną rejestrację podmiotów
gospodarczych (np. spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka jawna, spółka
komandytowa) za pomocą Internetu. Portal S24 funkcjonuje w oparciu o
przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych.
Całokształt procedury rejestracyjnej jest prosty, ponieważ wymaga zwykle
jedynie posługiwania się dostępnymi na platformie wzorami dokumentów i
wniosków. Istnieje też możliwość wczytania dokumentów zewnętrznych.
Nazwa systemu wywodzi się od czasu trwania owej rejestracji przez Internet,
ponieważ może ona trwać zaledwie 24 godziny i nie generuje żadnych
dodatkowych opłat oprócz opłaty sadowej i za ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, która jest jednak niższa, niż w przypadku
tradycyjnej rejestracji.
Do złożenia wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem systemu S24
niezbędne jest posiadanie konta na platformie teleinformatycznej ePUAP, jak
również PZ.
Dla spółek, które zostały założone przez Internet istnieje możliwość
wprowadzania szeregu zmian wykorzystując system S24. Warunek, który musi
zostać spełniony to brak wcześniejszych zmian dokonywanych w tradycyjnej,
papierowej formie. Oznacza to, że jeśli po rejestracji, np. spółki z o.o. przez
Internet, umowa spółki została następnie zmieniona u notariusza, to nie będzie
możliwe późniejsze dokonywanie jakichkolwiek zmian organizacyjnych w
spółce przez S24.
PUE, to skrót od Platformy Usług Elektronicznych. Za jej pomocą
przedsiębiorca lub obywatel może sprawdzić, czy jest ubezpieczony. PUE
umożliwia również składanie wniosków i deklaracji do ZUS, a także uzyskanie
dostępu do bieżących informacji na temat ubezpieczenia, zgłoszonych danych
i jak zgromadzonych środków. 35
Poprzez PUE można m.in:
Składać deklaracje rozliczeniowe, np. ZUS ZUA / ZZA, ZUS DRA;
Dokonywać zgłoszeń do ubezpieczeń,
Występować o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
Składać wnioski, np. rozłożenie składek na raty lub odroczenie płatności,
Sprawdzać stan swojego indywidualnego konta w ZUS,
Sprawdzać ewentualną zaległość lub nadpłatę składek;
Sprawdzać i modyfikować własne dane,
Rezerwować wizyty w jednostce ZUS
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EDORĘCZENIA.
e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
świadczona przez co najmniej jednego dostawcę usług zaufania
(sprawdzonego dostawcę usług, wpisanego do rejestru kwalifikowanych usług
36
zaufania).
W praktyce to możliwość odbierania i wysyłania korespondencji drogą
elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów.
To prosta i przejrzysta forma komunikacji pomiędzy wszystkimi typami
podmiotów, równoważna z wysłaniem listu poleconego lub osobistą wizytą.
Usługa będzie realizowana w ramach Krajowego Systemu Doręczeń
Elektronicznych.
Podstawowym aktem prawnym regulującym eDoręczenia jest ustawa z dnia
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 z późn.
zm.).
Adresatami usługi eDoręczeń są wszyscy – podmioty publiczne, obywatele oraz
przedsiębiorcy.
Przyjmuje się, że głównymi korzyściami z wdrożenia usługi eDoręczeń będą:
komfort korzystania – przyjazna w użyciu i bezpieczna korespondencja
elektroniczna;
możliwość szybkiego odnalezienia adresu do e-Doręczeń odbiorcy;
skuteczna i szybka komunikacja z administracją, która będzie równoważna
prawnie z przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
wiedza o tym, co się dzieje z korespondencją – doręczenie będzie
rejestrowane przez zaufanego dostawcę;
wygodna obsługa 24 h/7 za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu,
a także telefonu komórkowego typu smartfon);
możliwość wysłania lub odbioru korespondencji za potwierdzeniem
odbioru drogą elektroniczną o dowolnej porze każdego dnia tygodnia z
dowolnego miejsca.
Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych jest
rozłożony w czasie i zależy od rodzaju podmiotu wdrażającego jego
wykorzystanie.
Harmonogram dla podmiotów publicznych obowiązuje między innymi:
Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te
organy, zawody zaufania publicznego – 5 lipca 2022 r.;
NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz
jednostki budżetowe obsługujące te organy – 5 lipca 2022 r.;
Uczelnie wyższe, PAN – 1 stycznia 2023 r.;
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Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki – 1 stycznia 2024 r.;
Niewymienione wcześniej podmioty publiczne – 1 stycznia 2025 r.;
Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba
Więzienna – 1 października 2029 r.
Harmonogram dla podmiotów niepublicznych:
Podmioty niepubliczne mające wpis w KRS – 5 lipca 2022 r. (m.in.
stowarzyszenia, fundacje, spółki osobowe i kapitałowe);
Podmioty niepubliczne mające wpis w CEIDG – 30 września 2026 r. (m.in.
przedsiębiorcy).
Głównym założeniem jest to, aby każdy podmiot, obywatel i przedsiębiorca
miał jeden adres do kontaktu z administracją, a wraz z nim odpowiednio
zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową, która w obsłudze przypomina zwykłą
skrzynkę mailową.
Wysłana tą drogą korespondencja trafi prosto do adresata, a na potwierdzenie
tej czynności zostaną wystawione dowody – odpowiednio wysłania i
otrzymania. Wszystkie adresy podmiotów publicznych znajdą się w Bazie
Adresów Elektronicznych, co umożliwi łatwe ich wyszukanie. Obywatel i
przedsiębiorca będą mieć swobodę wyboru dostawcy adresu do doręczeń
elektronicznych: może to być dostawca państwowy – który gwarantuje
nieodpłatną realizację usługi e-Doręczenia do podmiotu publicznego – lub
kwalifikowany dostawca usług zaufania.
e-Doręczenia będą wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym,
sądowym i cywilnym. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych
nadawana będzie w formie elektronicznej – przy pomocy publicznej usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,
świadczonych przez operatora wyznaczonego.
Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, tzn. nie
tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do obywatela, ale również
obywatel będzie mógł zainicjować sprawę w urzędzie.

POSTULATY ZMIAN.
Obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie administracji elektronicznej –
opisane w niniejszym rozdziale raportu, są dobre, jednakże wymagają
wprowadzenia modyfikacji technicznych które zwiększyłby ich intuicyjność
oraz zwiększyłyby ich możliwości techniczne.
Ponadto głównym
przeciwnikiem szerokiego wykorzystania usług administracji cyfrowej jest brak
odpowiednich kampanii promocyjnych i edukacyjnych zachęcających do
wykorzystywania udostępnionych narzędzi.
W związku z powyższym, w oparciu o przeprowadzone badania poniżej
prezentuję kilka postulatów zmian.
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Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki – 1 stycznia 2024 r.;
Niewymienione wcześniej podmioty publiczne – 1 stycznia 2025 r.;
Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba
Więzienna – 1 października 2029 r.
Harmonogram dla podmiotów niepublicznych:
Podmioty niepubliczne mające wpis w KRS – 5 lipca 2022 r. (m.in.
stowarzyszenia, fundacje, spółki osobowe i kapitałowe);
Podmioty niepubliczne mające wpis w CEIDG – 30 września 2026 r. (m.in.
przedsiębiorcy).
Głównym założeniem jest to, aby każdy podmiot, obywatel i przedsiębiorca
miał jeden adres do kontaktu z administracją, a wraz z nim odpowiednio
zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową, która w obsłudze przypomina zwykłą
skrzynkę mailową.
Wysłana tą drogą korespondencja trafi prosto do adresata, a na potwierdzenie
tej czynności zostaną wystawione dowody – odpowiednio wysłania i
otrzymania. Wszystkie adresy podmiotów publicznych znajdą się w Bazie
Adresów Elektronicznych, co umożliwi łatwe ich wyszukanie. Obywatel i
przedsiębiorca będą mieć swobodę wyboru dostawcy adresu do doręczeń
elektronicznych: może to być dostawca państwowy – który gwarantuje
nieodpłatną realizację usługi e-Doręczenia do podmiotu publicznego – lub
kwalifikowany dostawca usług zaufania.
e-Doręczenia będą wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym,
sądowym i cywilnym. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych
nadawana będzie w formie elektronicznej – przy pomocy publicznej usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,
świadczonych przez operatora wyznaczonego.
Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, tzn. nie
tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do obywatela, ale również
obywatel będzie mógł zainicjować sprawę w urzędzie.

ZWIĘKSZENIE PROMOCJI ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ.
Komisja Europejska w opublikowanym Raporcie wskazała, że z usług
administracji elektronicznej w Polsce korzystało 49% użytkowników Internetu.
W porównaniu z 64% w UE stanowi to wynik poniżej średniej.
Jako przyczynę tak niskiego odsetka użytkowników wskazano m.in. brak
odpowiedniej promocji korzystania z usług administracji elektronicznej wśród
przedsiębiorców i obywateli.
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Dopiero wystąpienie COVID-19 zmusiło obywateli Polskich do wykorzystania
udostępnionych usług administracji elektronicznej. W konsekwencji
pozytywnym skutkiem COVID-19 był wzrost zainteresowania usługami
świadczonymi w ramach administracji elektronicznej, tj: (i) wzrost dostępnych
usług oferowanych przez administrację publiczną, (ii) gwałtowny wzrost usług
załatwianych przez ePUAP, oraz (iii) rosnąca ilość zakładanych PZ.
W związku z powyższym, aby zachować tendencję wzrostu, administracja
centralna oraz samorządowa powinna rozpocząć intensywny proces promocji i
upowszechniania usług świadczonych przez administrację cyfrową. Słusznym
wydaje się przewodzenie kampanii informacyjnych oraz edukacyjnych, których
celem byłoby poinformowanie społeczeństwa o możliwościach (zaletach) jakie
oferuje administracja cyfrowa.

ZWIĘKSZENIE INTUICYJNOŚCI ORAZ WYELIMINOWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH.
Komisja Europejska zaraz obok braku odpowiedniej promocji administracji
cyfrowej wskazywała na skomplikowany i nieintuicyjny system. Platforma
ePUAP niestety nie jest intuicyjna, poruszenia się po niej wymaga dokładnego
zapoznania się z skomplikowanymi objaśnieniami lub wykorzystania metody
prób i błędów. Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do platformy
PUE, CEIDG, oraz S24. Zastosowane interfejsy są anachroniczne, nieintuicyjne
oraz miejscami niezrozumiało, co w konsekwencji przedkłada się na trudność
w ich obsłudze.
W związku z powyższym powinno się przeprowadzić „odmłodzenie” oraz
uproszczenie dostępnych platform administracji cyfrowej. Konsekwencją
większej przejrzystości i intuicyjności niewątpliwie byłoby zwiększenie
zainteresowanie tymi cyfrowymi rozwiązaniami.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że w systemach informatycznych często
pojawiają się błędy oraz przeciążenia. W konsekwencji należy się zgodzić z
wnioskami przedstawionymi w raporcie NIK, wskazującymi:
konieczność uwzględnienia w obliczanej dostępności systemów ePUAP i
PZ większej pamięci operacyjnej;
konieczność skrócenia czasu obsługi incydentów pilnych i standardowych
dotyczących ePUAP oraz PZ;
konieczność określenia czas reakcji na zgłoszenie dotyczące ePUAP i PZ, tj.
czas, jaki może upłynąć od zarejestrowania zgłoszenia w systemie do
rozpoczęcia jego obsługi.

ZWIĘKSZENIE ROLI PZ.
Coraz więcej osób korzysta z PZ. Polski ustawodawca od pewnego czasu
zwiększa uprawnienia przyznawane PZ.
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W ocenie autorów niniejszego raportu, nadszedł czas, aby zastanowić się nad
możliwościami
nadania
PZ
charakteru
podpisu
własnoręcznego
odpowiadającego formie pisemnej (jak podpis kwalifikowany), oraz zrównania
formy elektronicznej opatrzonej PZ z formą pisemną z podpisami notarialnie
poświadczonymi.
Wraz z postępem technologicznym powstały możliwości dokonywania
czynności
prawnych
w
formie
elektronicznej,
które
zapewniają
bezpieczeństwo obrotu na równi z forma pisemną z podpisem notarialnie
poświadczonym. Podmioty oferujące elektroniczne podpisy kwalifikowane lub
podpisy zaufane podlegają przepisom zobowiązującym je do stosowania
określonych standardów jakości oraz bezpieczeństwa. Należy również wskazać,
iż podmioty świadczącego tego typu usługi podlegają ewidencjonowaniu w
37
publicznie dostępnych rejestrach.
W ramach tej samego aktu prawnego znowelizowano wprowadzone w 2015
roku przepisy dotyczące tzw. formy elektronicznej. Forma elektroniczna została
uregulowana w art. 781 kc, zgodnie z którym:
„§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z
oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.”

Kolejnym krokiem, dokonanym w tej samej nowelizacji, była zmiana brzmienia
art. 81 § 2 pkt 3 kc, zgodnie z którym czynność prawna ma datę pewną również:
„w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu
dokumentu w postaci elektronicznej - od daty opatrzenia kwalifikowanym
elektronicznym znacznikiem czasu.”
Pomiędzy PZ a podpisem kwalifikowanym aktualnie nie ma żadnej różnicy,
oba podpisy pozwalają zachować maksimum bezpieczeństwa: (i) pozwalają
zweryfikować dane personalne sygnatariusza, (ii) pozwalają na precyzyjne
określenie dokładnej daty dokonania podpisu, oraz (iii) podlegają kontroli
państwowej.
W konsekwencji zrównanie PZ z podpisem kwalifikowanym w polskim
systemie prawnym stanowi naturalną kolej rzeczy, która powinna się wydarzyć
w najbliższej przyszłości.
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Ustawodawca, zdając sobie sprawę z wysokiego poziomu bezpieczeństwa PZ
oraz podpisu kwalifikowanego, przewidział możliwość dokonania za ich
pośrednictwem wielu czynności prawnych wywołujących doniosłe skutki na
wielu płaszczyznach. Wśród nich możemy wymienić m.in.:
możliwość podpisania i złożenia sprawozdania finansowego do KRS;
możliwość złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego;
możliwość przekazania organom podatkowym danych w postaci
Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK);
możliwość potwierdzenia tożsamości w kontaktach z urzędami oraz
komunikacji pomiędzy pracownikami administracji publicznej;
możliwość zawierania umów cywilnoprawnych;
możliwość podpisywania dokumentów;
możliwość założenia działalności gospodarczej.
Powyższe argumenty jednoznacznie prowadzą do konstatacji, iż PZ oraz
podpis kwalifikowany tak jak forma pisemna z podpisami notarialnie
poświadczonymi wystarczająco zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnogospodarczego. A w konsekwencji nie ma przeciwskazań, aby zrównać obie
formy prawne.

MOBYWATEL POSZERZENIE KATALOGU ŚWIADCZONYCH USŁUG.
mObywatel w ocenie Komisji Europejskiej stanowi przykładem jednego z
najbardziej rozwiniętych narzędzi wśród europejskich rozwiązań w zakresie
portfeli tożsamości cyfrowej. Nie sposób nie zgodzić się z tym stwierdzeniem,
mnogość usług jakie oferuje ta aplikacja oraz ilość użytkowników, świadczą o
jej jakości oraz zapotrzebowaniu na świadczone usługi.
Krokiem milowym w rozwoju mObywatela było wprowadzenie możliwości
legitymowania się prawem jazy za pośrednictwem tej aplikacji. W związku z
powyższym, w ocenie autora niniejszego rozdziału należy wprowadzić
rozszerzenie sytuacji w których można wykorzystać mObywtala o czynności
notarialne oraz czynności sądowe.
Uzasadnienie powyższego rozwiązania wynika z faktu, że praktycznie każdy ma
przy sobie smartfona, natomiast portfel z dokumentami staje się coraz bardziej
zbędnym akcesorium. W związku z powyższym coraz więcej osób legitymuje
się za pośrednictwem mObywatela. Ponadto, już wskazano w niniejszym
rozdziale, zabezpieczenia aplikacji są na najwyższym poziomie i gwarantują
zarówno bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, jak również
gwarancję weryfikacji tożsamości osoby posługującej się aplikacją.
W konsekwencji wprowadzenie możliwości weryfikacji tożsamości za
pośrednictwem mObywatela przy dokonywaniu czynności notarialnych oraz w
sądzie jest konieczne i uzasadnione.
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Ustawodawca, zdając sobie sprawę z wysokiego poziomu bezpieczeństwa PZ
oraz podpisu kwalifikowanego, przewidział możliwość dokonania za ich
pośrednictwem wielu czynności prawnych wywołujących doniosłe skutki na
wielu płaszczyznach. Wśród nich możemy wymienić m.in.:
możliwość podpisania i złożenia sprawozdania finansowego do KRS;
możliwość złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego;
możliwość przekazania organom podatkowym danych w postaci
Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK);
możliwość potwierdzenia tożsamości w kontaktach z urzędami oraz
komunikacji pomiędzy pracownikami administracji publicznej;
możliwość zawierania umów cywilnoprawnych;
możliwość podpisywania dokumentów;
możliwość założenia działalności gospodarczej.
Powyższe argumenty jednoznacznie prowadzą do konstatacji, iż PZ oraz
podpis kwalifikowany tak jak forma pisemna z podpisami notarialnie
poświadczonymi wystarczająco zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnogospodarczego. A w konsekwencji nie ma przeciwskazań, aby zrównać obie
formy prawne.
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INFORMATYZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
WSTĘP
Wymiar sprawiedliwości od lat był wskazywany jako obszar najbardziej
zaniedbany w ramach postępującej informatyzacji szeroko rozumianej
administracji publicznej. Od początków XXI wieku kolejne rządy podejmowały
38
prace zmierzające do wdrażania rozwiązań elektronicznych. Niektóre z tych
projektów odniosły niewątpliwy sukces (np. wdrożenie Elektronicznych Ksiąg
Wieczystych), względem pozostałych obszarów widać niestety wieloletnie
zaniedbania.

Zaniedbania te szczególnie uwypukliła pandemia COVID-19. Natychmiastowe
przejście sądów na pracę zdalną zdezorganizowało ich pracę i uniemożliwiło
rozpatrywanie spraw w terminach,39 wydłużając czas trwania postępowań
sądowych w I instancji od 5,8 do 7 miesięcy!

ŚREDNI CZAS TRWANIA (SPRAWNOŚĆ) POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH WYBRANYCH
KATEGORII SPRAW W I INSTANCJI - DANE OGÓŁEM W MIESIĄCACH
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Konieczna jest więc ewaluacja stanu zastanego i sformułowanie postulatów
informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, opierając się zarówno na przykładach
zagranicznych, jak i na doświadczeniu prywatnym krajowych pełnomocników.
W niniejszym opracowaniu główny nacisk na postępowania sporne
(procesowe) i egzekucję wierzytelności oraz postępowania nieprocesowe.
Celowo pominięte zostaną wszelakiej maści rejestry prowadzone aktualnie
przez sądy powszechny (tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, Księgi
wieczyste itd.), biorąc pod uwagę, że autor w pełni popiera postulat
wyprowadzenia rejestrów do administracji publicznej, celem przesunięcia
etatów.

PODSUMOWANIE POSTULATÓW
W reformie informatycznej wymiaru sprawiedliwości należy skupić się na
wprowadzeniu następujących postulatów:
1. Stworzenie jednolitego portalu sądowego, umożliwiającego wnoszenie
pism w formie elektronicznej;
2. Uchylenie tymczasowych przepisów o doręczeniach elektronicznych
wprowadzonych w ramach specustawy covidowej celem przygotowania się
do szybszej implementacji ustawy o doręczeniach elektronicznych;
3. Pełna digitalizacja akt sądowych;
4. Stworzenie jednolitej platformy do przeprowadzania rozpraw zdalnych,
umożliwiającej okazywanie dokumentów świadkom;
5. Zachowanie konstytucyjnej zasady jawności postępowania sądowego;
6. Ujawnienie zasady działania algorytmu przydziału spraw (SLPS);
7. Dalsza inwestycja w zaplecze technologiczne sądów i prokuratur.

STAN AKTUALNY, CZYLI TRWAŁA PROWIZORKA USTAWY COVID-OWEJ
Z racji na wielość regulacji trudno w sposób syntetyczny opisać dokładne
regulacje dla każdego wymienionego w punkcie drugim postulatu (stąd
omówienie stanu prawnego wraz z poszczególnymi wnioskami zostanie
przeprowadzone w dalszej części raportu), jednakże warto opisać zmiany, jakie
wprowadzono przy okazji kolejnych nowelizacji ustawy covidowej
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („uCOVID”)
wprowadziła szereg zmian, które dotyczyły również wymiaru sprawiedliwości.
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Do najważniejszych można zaliczyć:
1)
Wprowadzenie obowiązkowych posiedzeń zdalnych z postępowaniu
cywilnym (art. 15zzs1 uCOVID);
2) Wprowadzenie możliwości skierowania sprawy na posiedzenie niejawne w
celu wydania wyroku (art. 15zzs2 oraz 15zzs4 uCOVID);
3)
Obowiązkowe doręczenia pisma przez Portal Informatyczny Sądów
Powszechnych (art. 15zzs9 uCOVID);
O ile można stwierdzić, że sytuacja spowodowana pandemią wirusa SARSCOV-2 była wyjątkowa, tak niestety stała się ona pretekstem do wielkich
reform, które były wprowadzane bez większego ładu i składu. Jako przykład
40
można podać kwestię obowiązkowych doręczeń elektronicznych. Dotychczas
w ramach postępowania cywilnego pisma sądowe były doręczane
pełnomocnik w formie tradycyjnej (vide art.131 §1 k.p.c.), natomiast sama treść
pisma była ujawniana w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.
Terminy sądowe zgodnie z brzmieniem art. 164 k.p.c. liczone były od dnia
doręczenia pisma.
Ustawa covidowa diametralnie zmieniła tę kwestię wskazując, że „w braku
możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie sądowe sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi
patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma
sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym
służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny)” (art. 15zzs9 uCOVID).
Od dnia 3 lipca 2021 r. pisma zostają więc doręczone poprzez publikację w
Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na brzmienie pierwszej części przepisu „w braku możliwości
wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe” jasno wskazuje, że ustawodawca zdawał sobie sprawę z nieistnienia
odpowiedniego systemu do komunikacji pełnomocników z sądem, stąd uznał,
że odpowiednie będzie rozwiązanie tymczasowe, które po pierwsze: 1) zakłada
41
wyłącznie jednostronną komunikację sądu z pełnomocnikiem, 2) z powodów
braków problemów technologicznych (tj. braku pełnej integracji systemu
42
sądowego
SAWA
(obsługującego
sądy
powszechne)
z
portalem
informacyjnym czy też długotrwałego braku odpowiedniej zakładki do
doręczeń pism) doszło do chaosu informacyjnego, gdyż pełnomocnicy nie
wiedzieli, jakie pisma są po prostu ujawniane w portalu, a jakie podlegały
doręczeniom.
Często dochodziło więc do sytuacji, w której pisma były skutecznie doręczane
za pomocą portalu informacyjnego, jak również za pomocą poczty tradycyjnej.
Sędziowie masowo więc korzystali więc z furtki pozostawionej przez ustawę i
odstępowali od doręczeń elektronicznych, doręczając pisma na zasadach
43
tradycyjnych.
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Przykład wprowadzenia „ułatwień” covidowych należy traktować jako
przestrogę na przyszłość – wprowadzanie często słusznych rozwiązań w
sposób niedbały, bez udostępnienia odpowiednich narzędzi oraz zapewnienia
odpowiedniego okresu przejściowego (vacatio legis) jest konstruskuteczne, a
dodatkowo narusza konstytucyjne prawo do sądu, zmieniając „zasady gry” w
czasie trwania postępowań sądowych. Jak słusznie zauważyła w swojej opinii
Naczelna Rada Adwokacka, „Rozwiązanie, którego konsekwencją jest brak
pewności czy stronie procesowej, jej pełnomocnikowi zawsze będzie
przysługiwało realne a nie iluzoryczne prawo do wniesienia pisma
procesowego, zawsze w tym samym ustawowym terminie, takiego standardu
konstytucyjnego nie spełnia”.44 Ten przykład można więc potraktować jako
lekcję, w jaki sposób nie wprowadzać nowinek technologicznych do wymiaru
sprawiedliwości (czy też szerzej, administracji publicznej).

UMOŻLIWIENIE STRONOM WNOSZENIA PISM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Aktualnie wszystkie pisma sądowe (zarówno pierwsze czy też kolejne w
sprawie) muszą być wnoszone w formie tradycyjnej. Pismo musi zawierać m.in.
oznaczenie sądu i stron, osnowę wniosku, oraz musi być opatrzone
własnoręcznym podpisem (vide art. 126 k.p.c., art. 119 k.p.k.). Teoretycznie jest w
tym momencie możliwość wniesienia pisma (środka odwoławczego) za
45
pomocą środka komunikacji elektronicznej (w tym przypadku faksu), jednak
uzależnione to jest od wydruku takowego pisma przez pracownika i
umieszczenie adnotacji. Jak wskazuje w swojej opinii Rada Legislacyjna,
zasadnym jest więc stworzenie odpowiedniego portalu, który umożliwi
46
wnoszenie takowych pism do sądu bez udziału pracowników sekretariatu.
Warto w tym miejscu dodać, że podobne rozwiązania są z powiedzeniem
wdrożone w Hiszpanii (system LexNet), Estonii (system E-File) czy nawet
47
Indonezji (system e-Sąd).
Warto w tym miejscu dodać, że do polskiego wymiaru sprawiedliwości
implementowano łącznie kilkadziesiąt rozwiązań informatycznych:
System Informatyczny NOE.SAD
System Informatyczny PESEL.SAD
Portal Informacyjny
Portal Orzeczeń
S24 (Rejestracja spółki w systemie informatycznym)
PDI (Portal Dostępowo-Informacyjny)
EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta)
e-KRK (Krajowy Rejestr Karny)
RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych)
CSZ (Centralny System Zakupów)
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SOP (System Obsługi Przesyłek)
EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru)
Workflow
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr
Centrum Certyfikacji
Service Desk (narzędzie dla pracowników sądów do zgłaszania błędów w
systemach informatycznych)
System Losowego Przydziału Spraw
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
e-Płatności
Zaawansowany Edytor Uzasadnień Sądowych ZEUS
48
Samoobsługa Pracownicza ESS
Systemy te są w znakomitej większości od siebie odseparowane, przez co
zmiana w jednym systemie nie jest odnotowywana w innym. Prowadzi to do
absurdalnych sytuacji w których np. zmiany w systemie PESEL-SAD (z którego
można np. zweryfikować adres zameldowania poznanego czy zweryfikować
prawidłowość numeru PESEL) nie są automatycznie odnotowywane w
systemie Currenda czy SAWA, z którego korzystają sędziowie czy pracownicy
przy sporządzaniu projektów orzeczeń. Może to doprowadzić do sytuacji, w
której zostanie np. wydana klauzula wykonalności z błędnym numerem PESEL,
co w konsekwencji uniemożliwi przeprowadzenie egzekucji sądowej.
Zasadnym jest więc połączenie przedmiotowych systemów, co powinno
zapewnić większą sprawność działania wymiaru sprawiedliwości.

SZYBSZA IMPLEMENTACJA USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH
Jak już wskazywano powyżej, implementacja doręczeń poprzez Portal
Informacyjny Sądów Powszechnych nie spełniła postawionych przezeń celów.
Warto więc zwrócić uwagę, że od 18 listopada funkcjonuje ustawa o
doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta przewiduje obowiązek posiadania
przez pełnomocników adresów do doręczeń elektronicznych, powiązanych z
usługą doręczenia elektronicznego (art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doręczeniach elektronicznych Dz.U. z 2020, poz. 2320). Pełna implementacja tej
ustawy pozwoli na uniknięcie problemów których doświadczyliśmy przy okazji
implementacji regulacji covidowych, należy jednak zwrócić uwagę, że w
niektórych przypadkach okres implementacji przepisów jest wręcz absurdalnie
długi – np. w prokuraturach doręczenia elektroniczne wejdą w życie w 2029!
(art. 166 pkt 10) i 11) ustawy o doręczeniach elektronicznych). Zasadnym jest
skrócenie tego okresu i poświęcenie czasu na rzetelne przygotowanie
odpowiedniego systemu do doręczeń elektronicznych.
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PEŁNA DIGITALIZACJA AKT SĄDOWYCH
Zarówno procedura karna jak i cywilna nie przewidują możliwości prowadzenia
akt postępowania w formie elektronicznej - jedynie procedura
sądowoadministracyjna pozwala na prowadzenie akt w formie elektronicznej
(art. 12a p.p.s.a.). Niestety, ten chlubny wyjątek jest również martwy, gdyż jak
wskazuje sędzia Kaja Angerman, strony (w tym przypadku organy
administracji) nigdy nie skanują akt postępowania, przez co sędziowie i tak
49
zmuszeni są korzystać z wersji papierowych.
Dla usprawnienia postępowań sądowych konieczna jest pełna digitalizacja akt
postępowania, która zresztą powinna być konsekwencją możliwości wnoszenia
pism w formie elektronicznej. Do takich akt dostęp mieliby zarówno
pełnomocnicy (zniknąłby wreszcie problem marnotrawstwa czasu w formie
sporządzania fotokopii akt postępowania) jak i sędziowie, którzy nie musieliby
już wertować setek stron akt celem sporządzenia uzasadnienia. Spadłoby
również ryzyko zagubienia akt w sądzie czy też ich zniszczenia. Warto w tym
miejscu wskazać, że podobne rozwiązania funkcjonują już w Hiszpanii, Irlandii
Północnej, Estonii i Austrii.50 Końcowo warto wspomnieć, że potrzebę
wprowadzenia takowego systemu widzą również przedstawiciele Ministerstwa
51
Sprawiedliwości, jednakże brak jest informacji o prowadzonych w tym
kierunku pracach.

STWORZENIE JEDNOLITEJ PLATFORMY DO POSIEDZEŃ ZDALNYCH
Aktualnie sądy korzystają z różnych narzędzi komercyjnych do telekonferencji,
takich jak Microsoft Teams, Zoom czy Jitsi (szczególnie ten pierwszy jest
52
szeroko wykorzystywany w sądach powszechnych). Brak jednolitej platformy
utrudnia wysyłanie wezwań dla świadków, jak również często w praktyce
można spotkać się z problemami dotyczącymi jakości połączenia i dźwięku, co
prowadzi do problemów z późniejszym odtwarzaniem nagrań. Należy też
pamiętać, że rozprawy zdalne są prowadzone praktycznie wyłącznie w
postępowaniu cywilnym – brak jest natomiast odpowiednich narzędzi dla
postępowania karnego, w którym to należy zapewnić odpowiednie gwarancje
dla oskarżonych.
Wydaje się więc, że konieczne jest stworzenie jednolitego rozwiązania
teleinformatycznego, które pozwoli na sprawne prowadzenie rozpraw, wraz z
okazywaniem świadkom poszczególnych dokumentów z akt postępowania
(które to winny być zdigitalizowane) oraz zapewni możliwość udziału
publiczności. System też powinien gwarantować jak najwyższą jakość
połączenia, tak aby możliwe było sporządzenie automatycznej transkrypcji
zeznań świadka.
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ZACHOWANIE JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA I UJAWNIENIE ZASADY DZIAŁANIA
ALGORYTMU LOSOWANIA SĘDZIÓW
Jawność jest podstawą zasadą prowadzenia postępowania sądowego,
zarówno cywilnego (art. 9 §1 k.p.c.) jak i karnego (art. 355 k.p.k.). Zasada ta była
realizowana poprzez uczestnictwo publiczności w rozprawie i ogłoszeniu
wyroku. Udział publiczności pozwala na społeczną kontrolę wymiaru
sprawiedliwości i buduje dodatkowe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
Jednakże, w czasach pandemii i rozpraw zdalnych zasadą stało się wykluczenie
udziału publiczności, co jest praktyką wyjątkowo naganną. Należy jednak
pamiętać, że ten problem jest globalny, gdyż wyłącznie dwa państwa
(Hiszpania i Włochy) ustawowo uregulowały kwestie obecności publiczności
podczas e-rozpraw.53 W Polsce jako chlubny wyjątek można wskazać Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, który już od maja 2020 r. rozpoczął
prowadzenie e-rozpraw54 z udziałem publiczności. Zasadnym jest więc
wprowadzenie ustawowej regulacji wymuszającej transmisje rozprawy na
żywo, np. w serwisie streamingowym lub w specjalnym portalu sądowym, na
co zwraca również uwaga Rada Legislacyjna w opinii z 24 kwietnia 2020r.55
Dla zachowania większej jawności konieczne jest też ujawnienie sposobu
losowania sędziów, tj. wskazanie, w jaki sposób działa przygotowany przez
Ministerstwo Sprawiedliwości algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw.
Zgodnie z orzeczeniem WSA w Warszawie, kod źródłowy i zasady działania nie
stanowią informacji publicznej,56 jednakże jeżeli oczekujemy, że ludzie będą
mają mieć zaufanie do systemu informatycznego, tak niezbędne jest pełne
ujawnienie sposobów jego działania, tak aby obywatele wiedzieli, że sędziowie
losowani są w sposób uczciwy.57

DALSZE INWESTYCJE W ZASOBY INFORMATYCZNE WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI
Zrealizowanie wszystkich ww. celów jest niemożliwe bez dalszych, szeroko
zakrojonych inwestycji w zaplecze informatyczne sądów i prokuratur.
Implementacja nawet najlepszego systemu informatycznego nic nie da, jeżeli
nie zaopatrzy się szeregowych pracowników w narzędzie i odpowiednie
szkolenie. Jak słusznie zauważa Rada Legislacyjna „w sferze wewnętrznej
sądów niezbędne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza informatycznego
pozwalającego na pracę wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Powinno
to dotyczyć zarówno orzeczników jak i urzędników”.58 Bez inwestycji które
pozwolą na ograniczenie pracy na aktach papierowych do minimum
niemożliwe będzie osiągniecie żadnego z założonych celów informatyzacji
wymiaru sprawiedliwości.
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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK CYFRYZACJI
Z INNYCH KRAJÓW
WSTĘP
Analizując problematykę cyfryzacji w Polsce i szukając sposobów jej rozwoju,
należy przyjrzeć się dobrym praktykom stosowanym w innych krajach, które
można byłoby implementować w naszych rozwiązaniach. W szczególności ma
to istotne znaczenie z uwagi na zajęcie przez Polskę dopiero 4-tego miejsca od
końca w rankingu w ramach sprawozdania indeksu gospodarki cyfrowej i
59
społeczeństwa cyfrowego.
60

Z kolei z rankingu e-partycypacji Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika,
że poziom dostępu polskich obywateli do informacji i usług publicznych za
pośrednictwem technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych się zwiększył z
uwagi na ostatni awans Polski z 31 miejsca na 9 miejsce. Dodatkowo wzrosła
wartość indeksu EGDI (indeks rozwoju e-administracji, E-Government
Development Index) i dla Polski wynosi obecnie 0,8531, co w rankingu
cyfrowych administracji daje Polsce 24 miejsce na świecie (dla przykładu w
2012 roku wartość indeksu wynosiła 0,6441, co dawało Polsce 47 miejsce).
Powyższe potwierdza, że Polska dysponuje dużym potencjałem rozwoju w
61
zakresie cyfryzacji, przy czym potrzebni są specjaliści w dziedzinie ICT, którzy to
mają istotny wpływ na wdrażanie nowych technologii cyfrowych. Ponadto z
raportu wynika, że 49% polskich użytkowników Internetu korzystali usług
polskiej administracji elektronicznej, przy czym w UE średnia wynosi 64%.
Dlatego też warto przyjrzeć tym państwom, w których % ilość obywateli sięga
średniej lub ją przewyższa.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
CZECHY
Republika Czeska jest jednym z niewielu
państw członkowskich UE, które uchwaliły
62
ustawę o administracji elektronicznej. Na
podstawie
tego
aktu
prawnego
wprowadzone
zostały
zasady
funkcjonowania administracji w formie
elektronicznej:

1. Dokumenty elektroniczne mają taką samą moc prawną jak dokumenty
papierowe;
2. Możliwość digitalizacji dokumentów papierowych;
3. Elektroniczna wymiana dokumentów z administracją publiczną musi być
jak najbardziej uproszczona i w pełni zabezpieczona za pomocą
certyfikowanych podpisów elektronicznych;
4. korespondencja pomiędzy rządem a przedsiębiorstwem (G2B) i
wewnętrznie rząd między sobą (G2G) będzie przechowywana w
dedykowanej skrzynce danych utworzonej przez każdą osobę prawną ,
zarówno prywatną, jak i publiczną, która to stanowi uwierzytelniony kanał
komunikacji . Obywatele mają jedynie możliwość, a nie obowiązek założyć
taką skrzynkę danych.
Czechy stworzyły także lokalne punkty kontaktowe (The Czech POINTs
network) w całym kraju, a także w kilku punktach za granicą, w których to
obywatele czescy mają możliwość kontaktu z Administracją Publiczną i w
ramach której mogą:63
1. dokonać autoryzowanej konwersji dokumentów;
2. korzystać ze skrzynki danych;
3. żądać
wydania
zweryfikowanych
danych
wyjściowych
z
Listy
Kwalifikowanych Dostawców;
4. uzyskać informację z kroniki kryminalnej;
5. otrzymać wyciąg z punktacji kierowcy, z rejestru upadłości, z katastru
nieruchomości, z rejestru karnego osoby prawnej, z rejestrów publicznych
czy też z rejestru handlowego.
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ESTONIA
Estonia jest najlepszym przykładem dla
państw
w
zakresie
przeprowadzania
procesu cyfryzacji państwa oraz poziomu
świadomości obywatelskiej w zakresie
korzystania z e-usług, która jest nazywa
64
również jako e-Estonia.

W Estonii e-administracja stawowi swoisty ekosystem ram instytucjonalnych,
prawnych oraz technologicznych, które wspólnie umożliwiają w sposób
niezależny i zdecentralizowany rozwój aplikacji przez instytucje publiczne i
65
prywatne w celu zamiany konwencjonalnych usług publicznych na e-usługi.
Najważniejszymi elementami e-administracji w Estonii są cyfrowa identyfikacja
obywateli (e-ID), platforma cyfrowej wymiany danych (X-Road), a także
aplikacje opracowane przez różne instytucje publiczne i podmioty prywatne.
Co więcej Estonia w 2017 r. przygotowała dokument opisujący e-administrację
w tym kraju oferującą szeroki zakres e-usług dotyczących spraw np.
rządowych, udziału w życiu politycznym, edukacji, wymiaru sprawiedliwości,
podatków czy też prowadzenia działalności gospodarczej. 66
Estonia swój sukces w zakresie cyfryzacji i zastępowania świadczenia usług
publicznych z formy tradycyjnej na formę online oparła na powszechnym
stosowaniu elektronicznych dowodów osobistych. Od 2002 r. wydano około 1,2
mln takich dokumentów, które podobnie jak w Polsce mają wielkość karty
67
kredytowej, które umożliwiają obywatelom:
cyfrową identyfikację i podpisywanie dokumentów,
głosowanie drogą elektroniczną,
zakładanie działalności gospodarczej,
weryfikację transakcji bankowych,
używanie jako wirtualnego biletu,
przeglądanie historii medycznej.
Każdy obywatel Estonii ma obowiązek posiadania dowodu osobistego i są one
wykorzystywane zarówno do identyfikacji cyfrowej, jak i fizycznej. Fizycznie są
one ważne do identyfikacji w Estonii, ale także w przypadku podróży w
większości krajów europejskich. Pozwalają one, oprócz identyfikacji cyfrowej,
na wykorzystywanie ich jako zamienniki tradycyjnych dokumentów
identyfikacyjnych.
Estoński system X-Road68stanowi odpowiednia zabezpieczoną internetową
platformę
wymiany
danych,
która
umożliwia
różnym
systemom
informacyjnym państwa na komunikację oraz na wymianę danymi.
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X-Road stanowi platformę do tworzenia aplikacji, dzięki której każda instytucja
państwowa może łatwo swoje usługi fizyczne przenieść na formę
elektroniczną. Jeśli dana instytucja państwowa lub prywatne przedsiębiorstwo
chciałoby przygotować aplikację online, możliwe jest złożenie wniosku o
dołączenie do systemu, co z kolei pozwala uzyskać dostęp do takich usług jak:
uwierzytelnianie klienta (albo na podstawie dowodów osobistych, mobilnych
dowodów osobistych lub bankowym internetowym systemie uwierzytelniania);
autoryzacja, usługi rejestrowe, usługi projektowania wniosków do wszelakich
zbiorów i rejestrów danych, którymi dysponuje państwo, wprowadzanie
danych, bezpieczna wymiana danych, rejestrowanie, monitorowanie wniosków
itp. Osoby, które dołącza do systemu X-Road mogą automatycznie uzyskać
dostęp do tych usług.
Co więcej, X-Road jest platformą do efektywnej wymiany danych, ale
jednocześnie nie ma monopolu na poszczególne repozytoria danych należące
do instytucji lub podmiotów, które dołączają do systemu. Konstrukcja X-Road
wręcz wymaga, aby każda przystępująca instytucja lub podmiot udostępniała
swoje dane innym, jeśli jest to wymagane i konieczne, co pozwala z kolei, by
każda przystępująca instytucja, bądź podmiot, każda przygotowana aplikacja
mogła korzystać z danych przechowywanych w innych repozytoriach, a nawet
jest do tego prawnie zachęcana, aby uniknąć powtarzalnego zbierania danych.
Jest
to
innowacyjny
przykład
systemu
e-usług
o
charakterze
zdecentralizowanym.
Przed wskazanym wyżej rozwojem cyfryzacji, różne instytucje rozwinęły
własne rozszerzenie swoich usług na platformę cyfrową. Wiele usług
publicznych jest dostępnych dla obywateli i mieszkańców Estonii online np.
elektroniczne dowody osobiste, podpis elektroniczny, e-podatki, recepty
lekarskie w formie elektronicznej, e-głosowanie, e-policja, e-opieka zdrowotna,
69
e-notariusz, e-bankowość, e-spisy, e-szkoła i wiele więcej. Na przykład sprzedaż
samochodu w Estonii można dokonać elektronicznie w czasie krótszym niż 15
minut, złożenie deklaracji podatkowej przez Internet zajmuje osobie nie więcej
niż 5 minut, a udział w wyborach przez Internet zajmuje średnio 1,5 minuty.
Pozwala to zapewnienie wygody obywatelom, oferowane usługi są efektywne
pod względem poświęconego czasu i zaoszczędzonych pieniędzy.
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FINLANDIA
70

Finlandia opracowała portal Suomi.fi, który
to stanowi zbiorczy punkt dostępu Finlandii
do
internetowych
usług
publicznych
oferowanych
zarówno
od
władz
państwowych i lokalnych. Umożliwia on
dostęp
do
wielu
informacji
uporządkowanych wokół wydarzeń z życia
codziennego, uzupełnionych formularzami
do pobrania.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą biznesowej stworzono portal
yritysSuomi.fi,71 który z kolei zawiera wszelkie informacje o przedsiębiorstwach,
zawiera linki do e-usług związanych z działalnością gospodarczą w suomi.fi, a
także umożliwia dostęp do ustawodawstwa związanego z gospodarką w
72
oficjalnej fińskiej bazie danych prawa pod nazwą Finlex.
W ramach możliwości identyfikacji elektronicznej Finlandia wprowadziła
dowody osobiste, które umożliwiają obywatelom Finlandii uwierzytelnianie w
usługach online i przeprowadzanie transakcji elektronicznych. Taki dowód
osobisty daje możliwość szyfrowania wiadomości e-mail i korzystania z
podpisów cyfrowych, a pracownicy administracji państwowej mogą
identyfikować się w systemach informatycznych administracji publicznej
posługując się legitymacją urzędnika państwowego zawierającą kwalifikowany
certyfikat.
W ramach eProcurement usługa HILMA Notification stanowi platformę do
ogłaszania krajowych i unijnych przetargów. Korzystanie z tej platformy jest
obligatoryjne w przypadku przetargów powyżej określonych progów. Z kolei
inna platforma eProcurement jest utrzymywana przez Hansel Ltd, spółkę
państwową pełniącą funkcję głównej jednostki zakupowej dla rządu.
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FRANCJA
Portal
eGovernment
service-public.fr
umożliwia obywatelom i przedsiębiorstwom
dostęp do informacji i usług rządowych
online zgromadzonym w jednym miejscu,
które są uporządkowane do konkretnych
życiowych wydarzeń.

Jest on dostosowany do potrzeb użytkowników i zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa (poprzez e-identyfikację) i stanowi pojedynczy punkt dostępu
do wszystkich usług publicznych dostępnych online, z których część jest
całkowicie transakcyjnych. Konto osobiste umożliwia użytkownikom śledzenie
i poznanie statusu wszystkich ich działań w stosunku do administracji
publicznej.
Według
ogólnoświatowego
badania
e-administracji
przeprowadzonego przez ONZ z 2008 r. w/w jest najlepszy w swoim rodzaju w
74
Europie Zachodniej.
Inne warte wspomnienia dobre rozwiązania to:
75
1. ogólnokrajowa platforma eProcurement Marchés oraz prawo instytucji jako
zamawiających do wymagania od oferentów składania wniosków i ofert
wyłącznie drogą elektroniczną;
2. Możliwość poinformowania online o zmianie adresu do kilku organów
publicznych jednocześnie;
76
3. Portal otwartych danych data.gouv.fr, który umożliwia administracji
publicznej na publikowanie własnych danych;
4. Międzyresortowa Sieć Państwa (RIE), sieć, która pozwala na
przechowywanie danych wymienianych w ramach każdego ministerstwa, a
77
także między ministerstwami;
78
5. Platforma SSO France Connect, która umożliwia użytkownikom
mechanizm identyfikacji przez wszystkie cyfrowe usługi publiczne
dostępne we Francji i które pozwoliło Francji wdrożyć europejskie
rozporządzenie eIDAS;
79
6. Portal Démarches simplifiées, którego zadaniem jest uproszczenie
wszystkich usług publicznych poprzez umożliwienie administracji
publicznej tworzenia własnych formularzy online.

73
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NIEMCY
W przypadku Niemców warto zwrócić uwagę
na dwie e-usługi:
1)
De-Mail: System De-Mail umożliwia
bezpieczną
wymianę
dokumentów
elektronicznych
między
obywatelami,
przedsiębiorstwami i władzami publicznymi za
80
pośrednictwem Internetu oraz;
2) Numer usługi publicznej (D115) w ramach,
którego obywatele mogą korzystać z jednego
numeru
usługi
publicznej
115
jako
pojedynczego
punktu
kontaktowego
z
administracją publiczną, który umożliwia
uzyskiwanie
informacji
o
usługach
81
publicznych.

IRLANDIA
W Irlandii wdrożono kilka projektów takie jak:
Usługa „Revenue Online Service” (ROS),
umożliwiająca przedsiębiorcom i osobom
samozatrudnionym
dokonywanie
bezpiecznych płatności internetowych za
transakcje podatkowe;
Usługa „PAYE Anytime” dla pracowników
oferująca bezpieczny sposób zarządzania
swoimi sprawami podatkowymi przez
Internet m.in. umożliwia przeglądanie
własnych
ewidencji
podatkowych,
ubieganie się o ulgi podatkowe, składanie
wniosków o zwrot kosztów pomienionych
na np. na zdrowie, informować urząd o
uzyskiwanych dochodach;
„BASIS”, portal eGovernment dla przedsiębiorstw, skonsolidowany punkt
dostępu do doknywania czynności związanych z zakładaniem,
82
prowadzeniem i zamykaniem działalności gospodarczej;
Podatek drogowy online – strona internetowa, która pozwala kierowcom
zapłatę podatku drogowego online; 83
Usługa „South Dublin Digital Books” umożliwiająca dostęp biblioteki online
w ramach której dostępne są zdigitalizowanych wersje książek;
Portal zamówień publicznych „eTenders”;
Serwis „Certyfikaty.ie” umożliwiający złożenie i opłacenie wniosku online o
wydanie aktów ślubu, urodzenia i zgonu;
Portal internetowy „Acts of the Oireachtas” zawierający teksty
ustawodawstwa krajowego w języku irlandzkim i angielskim.
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WŁOCHY
We
Włoszech
w
ramach
e-zamówień
publicznych
stosuje
się
portal
MEPA84
administrowanym przez Consip w imieniu
włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów
(MEF). Produkty i usługi są prezentowane w
ustrukturyzowanych katalogach i opisane
według standardowych formatów. Nabywcami
są zarejestrowane organy, które mogą
dokonywać zakupów w sposób bezpośredni za
pomocą zamówień z katalogów lub poprzez
złożenie wniosku o wstępne oferty.

Identyczny produkt/usługa może być sprzedawany przez różnych dostawców
na różnych warunkach (jak na rynku prywatnym) i nie ma możliwości
prowadzania przednegocjacji ze strony Consip.
Włoski elektroniczny dowód osobisty umożliwia korzystanie z zabezpieczonych
usług eGovernment wymagających elektronicznej identyfikacji oraz
dokonywania powiązanych transakcji online. Do użytku elektronicznego
istnieje także karta usług krajowych (CNS – Carta Nazionale dei Servizi po
włosku). Jest to osobista karta inteligentna umożliwiająca dostęp do usług G2C
, pozbawiona wizualnych cech zabezpieczających, np. hologramów , będąca
poza tym podobna do karty elektronicznego dowodu osobistego pod
względem sprzętu i oprogramowania. Karta CNS może służyć zarówno jako
dowód tożsamości, jak i do złożenia cyfrowego podpisu dokumentu
elektronicznego.
Ponadto dużym osiągnięciem Włoch jest to portal podatkowy, który daje
możliwość składania deklaracji dochodów osobistych i korporacyjnych oraz
opłacania podatków online.
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PORTUGALIA
W
Portugalii
można
wyróżnić
takie
rozwiązania cyfrowe jak:
wprowadzenie paszportu elektronicznego
(PEP), który zawiera dane osobowe
posiadacza (jak w zwykłym paszporcie);85
stosowanie
uproszczonych
informacji
biznesowych
(IES),
umożliwiających
83
przedsiębiorstwom
składanie deklaracji tj.
rachunków,
zeznań
podatkowych
i
86
statystyk w formie elektronicznej;

PORBASE, Narodowa Baza Bibliograficzna w ramach której zarejestrowano
ponad 1 300 000 rekordów bibliograficznych; 87
e-Dostępność, które to skupia się na zapewnieniu dostępności do
administracji publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych; 88
Portugalski Projekt Głosowania Elektronicznego, który daje możliwość
oddawania głosu w wyborach, nawet w przypadku gdy znajdują się poza
wyznaczonym obszarem głosowania;
Publiczne Przestrzenie Internetowe, z bezpłatnym dostępem do
komputera dla wszystkich obywateli;
Krajowa inicjatywa GRID, wspierająca rozwój Grid Computing i łączenie
zasobów komputerowych, która pozwala na rozwiązywanie złożonych
problemów naukowych, technicznych lub biznesowych, które wymagają
przetwarzania dużej ilości danych.89
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SŁOWENIA
W
ramach
infrastruktury
słoweńskiej
administracji elektronicznej należy wymienić:
90
Portal eGovernment, e-Uprava, stanowiące
platformę dla wszystkich odwiedzających
zainteresowanych zdobyciem wiedzy o
Słowenii oraz informacji dotyczących
administracji
publicznej
i
sektora
prywatnego. Oferuje usługi informacyjne i
elektroniczne;
91

Portal eVEM obejmujący usługi administracji dla biznesu (G2B) i
administracji dla administracji (G2G), służy przedsiębiorcom w dostarczaniu
w formie online wymaganych danych podatkowych;
92
Portal e-SJU („usługi elektroniczne administracji publicznej”), którego
zadaniem jest udostępnienie znaczącą ilość formularzy wykorzystywanych
w administracji w formie elektronicznej.

SZWECJA
Szwecja zastosowała inny model dostępu dla
obywatela do administracji publicznej i
zamiast
prowadzenia
jednego,
skonsolidowanego
elektroniczny
punktu,
dokonano rozdzielenia portali internetowych,
każdy poświęcony innej materii np. portal
podatkowy, portal zdrowia, zatrudnienia,
ubezpieczeń społecznych itp.).

Natomiast w przypadku przedsiębiorstw mogą one korzystać z punktu
kompleksowej obsługi przedsiębiorców - verksamt.se.93Portal ten gromadzi
procedury „wydarzeń z życia” przedsiębiorstwa, tym samym reorganizując
usługi publiczne świadczone przez trzy agencje rządowe w sposób przystępny
dla użytkownika.
Innymi osiągnięciami szwedzkiej cyfryzacji administracji są np.
a)
faktury elektroniczne – Wszystkie agencje rządowe posługują się
fakturami elektronicznymi,
b)
infrastruktura elektronicznego uwierzytelniania (e-legitymizacja) dająca
możliwość obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z zabezpieczonych
publicznych e-usług.
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UKRAINA
Omawiając cyfryzację Ukrainy należy skupić
się przede wszystkim na nowym system e96
zamówień publicznych – ProZorro. System
okazał się bardzo skuteczny i innowacyjny, co
skutkowało
przyznaniem
szeregu
międzynarodowych nagród.

Oprócz ponoszonego niskiego kosztu wdrożenia i utrzymania, system
spowodował, że:
1. zwiększyła się konkurencja wśród dostawców i wszyscy zarejestrowani
dostawcy mają teraz możliwość składania ofert,
2. zmniejszyło to korupcję,
3. system zapewnia dostęp do zamówień publicznych większej puli
dostawców i nabywców zgodnie z normami europejskimi i
międzynarodowymi.
SE „Prozorro” jest administratorem bazy danych i modułu aukcyjnego. Na
drugim poziomie systemu znajdują się prywatne platformy elektroniczne
(rynki), które pozwalają łączyć klientów i dostawców. Informacje o
zaproszeniach do składania ofert są zsynchronizowane i dostępne na
wszystkich platformach elektronicznych oraz portalu prozorro.gov.ua.
Dozorro to kompleksowa platforma internetowa systemu Prozorro, która
umożliwia każdemu uczestnikowi postępowania w ramach zamówień
publicznych - obywatelom, przedsiębiorstwom, nabywcom publicznym,
organom kontrolnym i prokuratorskim - monitorowanie wybranych
przetargów, analizowanie dokumentacji zamówień, zgłaszanie nadużyć i
odwoływanie się w zakresie stosowania nielegalnych praktyk. System
dysponuje własnymi analitycznymi narzędziami cyfrowymi: modułem analityki
publicznej, systemem wskaźników ryzyka, indeksem najlepszych praktyk.
Dozorro zawiera także wiadomości, blogi i specjalne projekty medialne.

STRONA 39

TREŚCI

WIELKA BRYTANIA
Wielka Brytania zapewnia swoim obywatelom
dostęp do wielu usług i informacji związanych
ze zdrowiem poprzez NHS Choices[1]. Ta strona
internetowa oferuje możliwość bezpiecznego
zalogowania na konta przez pacjentów i ich
lekarzy, mogą przechowywać i aktualizować
informacje medyczne.

Ponadto Wielka Brytania wprowadziła usługę Tell Us Once[1], którego
zadaniem jest ułatwienie obywatelom poinformowania władz publicznych o
narodzinach lub śmierci poprzez przesłanie tych informacji do wszystkich
odpowiednich instytucji administracji publicznej, które mogą ich potrzebować.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
HISZPANIA

W Hiszpanii jak wskazano wcześniej
funkcjonuje portal umożliwiający wnoszenie
pism do Sądu, bez udziału pracowników i
nazywa się on LexNet.

LexNet stanowi swoiste elektroniczne biuro podawcze sądu z którego można
korzystać z wykorzystaniem elektronicznego dowodu osobistego lub karty z
akredytowanym podpisem elektronicznym. Z systemu oprócz organów
sądowych korzystają prokuratorzy, pełnomocnicy, stowarzyszenia prawników,
państwowe rejestry, podmioty publiczne takie jak inspekcja pracy czy urząd
skarbowy oraz punkty pomocy prawnej. Wszystkie pisma procesowe można
składać drogą elektroniczną. Dokumenty, które zostały złożone w formie
papierowej, jest od razu zdigitalizowany. Wszystkie dokumenty, które powstały
w trakcie postępowania są cyfrowe. 101
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ESTONIA
Estonia również w ramach wymiaru
sprawiedliwości
wdrożyła
skuteczne
systemy informatyczne. Estoński wymiar
sprawiedliwości opiera się na centralnym
systemie informacyjnym E-File.

System ten umożliwia dostęp do informacji na aktualnego statusu
prowadzonych
spraw
cywilnych,
karnych,
administracyjnych
i
wykroczeniowych
dla
wszystkich
zainteresowanych
stron
i
ich
pełnomocników. Za jego pośrednictwem interesanci mogą wysłać wezwanie
do zapłaty długu np. zobowiązań alimentacyjnych. W sprawach cywilnych i
administracyjnych strony postępowania mogą składać i odbierać dokumenty
oraz przeglądać zdigitalizowane akta sądowe. Ważne dane dla konkretnej
sprawy pobierane są z systemów informatycznych policji, sądownictwa,
prokuratury i zakładów karnych. Dodatkowo funkcjonuje KIS – System
Informacji Sądowej (ang. Court Information System), za pomocą którego
można wnieść sprawę do sądu, która następnie przydzielana jest sędziemu. W
ramach systemu KIS generowane są wezwania stawiennictwa w sądzie oraz
publikowane są orzeczenia sądowe. Bezpieczeństwo systemu opiera się na
wirtualnym dowodzie tożsamości przypisanym każdemu obywatelowi, który
umożliwia autoryzację wszystkich czynności przy załatwianiu spraw
urzędowych za pośrednictwem Internetu, a także rejestrowanie źródła każdej
zmiany w danej sprawie i określenie instytucji czy też podmiotu
odpowiedzialnego za zmianę.102
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INDONEZJA
W Indonezji wdrożony e-Sąd umożliwia
dokonywanie
czynności
takich
jak
zarejestrowanie
sprawy,
dokonanie
płatności czy kontrola statusu sprawy.

Rozporządzenie wskazuje jakie konkretne kategorie spraw mogą być
administrowane drogą elektroniczną i należą do nich sprawy cywilne, religijne,
administracyjne oraz wojskowo-administracyjne. Kolejnym krokiem w
kierunku
cyfryzacji
indonezyjskiego
wymiaru
sprawiedliwości
było
uruchomienie aplikacji e-Postępowanie (ang. E-Litigation). System ten oprócz
rozbudowania możliwości przeprowadzania postępowań online umożliwia on
także wymianę pism pomiędzy stronami postępowania. Pomimo konieczności
udostępnienia dowodów w formie elektronicznej, oryginały tych dokumentów
muszą zostać fizycznie złożone w sądzie. Każda ze stron otrzymuje dostęp do
dowodów przekazanych przez stronę przeciwną po uprzedniej weryfikacji
materiału przez sąd w formie elektronicznej.103

WIELKA BRYTANIA
W Wielkiej Brytanii natomiast wprowadzono
wiele usług internetowych związanych z
funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości,
które dostępne są dla pracowników sądów,
prawników, jak też zwykłych obywateli. W
przyszłości mają one zastąpić telefoniczny,
mailowy lub pocztowy kontakt z sądem.
Poprzez te usługi można np. zapłacić grzywnę,
przyznać się do popełnienia wykroczenia
drogowego,
zatwierdzić
testament
lub
dokonać ustaleń dotyczących dzieci tj. spotkań
i opieki nad nimi. 104
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KANADA
W Kanadzie wdraża się również ułatwienia
dostępu do wymiaru sprawiedliwości, np.
umożliwia się kontakt z sądem poprzez
pocztę elektroniczną i portale sądowe,
rozszerzono katalog spraw, które można
rozstrzygnąć pisemnie, wprowadza się nowe
sposoby
weryfikacji
uczestników
postępowań,
rozstrzyganie
spraw
„niepilnych” z wykorzystaniem nowych
technologii
lub
uczestniczenie
w
charakterze publiczności przez media oraz
105
obserwatorów w rozprawach online.

AUSTRIA
Wymiar sprawiedliwości w Austrii jest
zautomatyzowany z wykorzystaniem Systemu
Informacji Sądowej (Verfahrensautomation
Justiz – VJ), który to wspomaga wszystkie sądy
i prokuraturę w prowadzeniu rejestrów ponad
66 różnych rodzajów postępowań. Część z nich
w których np. wydawany jest nakaz zapłaty są
w pełni zautomatyzowane. Zgłoszenia i
decyzje są doręczane za pośrednictwem
systemu elektronicznej komunikacji prawnej
(Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), a opłaty
sądowe
są
wnoszone
jako
płatności
bezgotówkowe. ERV pozwala na elektroniczną
transmisję
akt,
wniosków
i
innych
dokumentów oraz pozwala na elektroniczną
pracę z tymi dokumentami w aplikacjach
informatycznych
systemu
wymiaru
sprawiedliwości, co w konsekwencji pozwala
szeroką automatyzację postępowania.106
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FINLANDIA
W Finlandii postępowania sądowe można
wszcząć za pośrednictwem Internetu, a
także składać odpowiedzi na pozew i inne
dokumenty. Przy czym automatyczne
przetwarzanie jest możliwe w przypadku
składania pozwów w dotyczących roszczeń
bezspornych,
wniosków
o
przyznanie
pomocy prawnej (oraz ubiegania się o
wyznaczenie obrońcy z urzędu lub zastępcy
procesowego w ramach pomocy prawnej, a
także składania przez adwokatów wniosków
o zwrot opłat i kosztów z budżetu państwa)
oraz wniosków o wszczęcie egzekucji (w
przypadku wniosków z zakresu prawa
prywatnego
dotyczących
odzyskania
należności, opartych na postanowieniu lub
wyroku sądu rejonowego (käräjäoikeus).
Dla korporacji i organizacji, które często składają pozwy dostępny jest wzór w
formacie XML, a dla obywateli i przedsiębiorstw udostępniony jest także
odrębny elektroniczny formularz internetowy. System automatycznego
przetwarzania stosowany w fińskich sądach jest zabezpieczony szyfrowanym
protokołem https, a dane przesyłane przez sądy są przechowywane na
zabezpieczonym serwerze, z którego strony mogą pobrać swoje dokumenty,
do którego muszą się zalogować. W przypadku dokumentów, które nie
wymagają potwierdzenia odbioru (takie jak odpowiedzi na pozew, wezwania
na posiedzenie wstępne i na rozprawę oraz streszczenia sądowe), można
przesyłać stronom pocztą elektroniczną. Orzeczenia sądu mogą być na
wniosek strony przesłane drogą elektroniczną, przy czym odbiorca, którym jest
strona lub jego pełnomocnik musi się zalogować w celu ich pobrania z
systemu. Cały przebieg swojej sprawy strony mogą monitorować o ile zostały
107
wszczęte za pośrednictwem Internetu.
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