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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2020 r., które wpłynęło do Ministerstwa Cyfryzacji 
w dniu 17 kwietnia 2020 r.1, dotyczące usprawniania funkcjonowania administracji 
publicznej poprzez elektronizację komunikacji, pragnę Pana zapewnić, że powyższa kwestia 
stanowi dla Ministerstwa Cyfryzacji (dalej: MC) jeden z priorytetów. Podejmujemy liczne 
działania, których celem jest stworzenie nowoczesnej e-administracji rządowej oraz 
przyjaznych e-usług publicznych.

Aby ułatwić obywatelom dostęp do informacji i e-usług publicznych, MC stworzyło Portal 
Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi bramę do informacji i e-usług RP. Na stronie 
internetowej GOV.PL znajdują się informacje ze wszystkich ministerstw, e-usługi które 
można załatwić za pomocą platformy ePUAP oraz ich proste opisy i elektroniczne formularze. 
Jednocześnie pragnę Pana zapewnić, że MC dokłada wszelkich starań, aby powstawały 
kolejne usługi umożliwiające łatwy kontakt z urzędem oraz skuteczne wykorzystywanie 
konta na ePUAP i profilu zaufanego. 

Portal biznes.gov.pl jest stworzony dla przedsiębiorców po to, aby mogli znaleźć tam 
potrzebne informacje i załatwić sprawy administracyjne. Jest to odpowiedź na potrzeby 
przedsiębiorców, którzy chcą załatwiać sprawy w sposób cyfrowy, czyli w tym wypadku 
online

Należy zaznaczyć, że rozwój niektórych systemów i platform wyspecjalizowanych do obsługi 
określonych dziedzin, takich jak ubezpieczenia społeczne (PUE ZUS), podatki (portal 
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podatkowy), pomoc społeczna (Empatia), przedsiębiorczość (biznes.gov.pl) spowodował, że 
w ramach tych systemów funkcjonują wyspecjalizowane sposoby komunikacji wymagające 
założenia konta w określonym systemie. Systemy te umocowane są często odrębnymi 
przepisami prawa, które stanowią wyjątek od ogólnych zasad doręczania. Często przepisy 
prawa w ogóle nie dopuszczają korespondencji elektronicznej, albo dopuszczają tylko i 
wyłącznie dla załatwienia określonej sprawy.

Jednocześnie informuję, że w ramach projektu „od papierowej do cyfrowej Polski” 
Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło portal Login.gov.pl, który pozwala na dostęp do portali 
publicznych i e-usług świadczonych przez administrację, za pomocą jednego - a nie jak 
dotychczas - wielu loginów i haseł. Za pomocą login.gov.pl już teraz można logować się do 
wielu e-portali państwowych. Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, 
jest sukcesywnie uzupełniana.

Warto również podkreślić, że MC prowadzi prace nad projektem e-Doręczenia. Z e-Doręczeń 
będzie mógł skorzystać każdy: zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca, którzy z dniem 
złożenia Deklaracji Cyfrowości (zapisanej w rejestrach państwowych) będą mogli wymagać 
od podmiotów sektora publicznego komunikacji w postaci elektronicznej. Projekt ten ma na 
celu umocowanie usług rejestrowanego doręczania elektronicznego w taki sposób, żeby 
mogły one znaleźć zastosowanie w ramach każdego z systemów dziedzinowych. W 
przypadku powodzenia projektu e-Doręczenia, profil zaufany stanie się także kluczem do 
nowej e-skrzynki, za pomocą której będzie można bezwarunkowo i wygodnie doręczać pisma 
do każdego podmiotu publicznego, a także żądać od tych podmiotów komunikowania się 
wyłącznie drogą elektroniczną.

Pragnę Pana również uprzejmie poinformować, że w celu udostępniania obywatelom 
aktualnych danych i zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa, została uruchomiona strona 
dedykowana COVID-19. Wszystkie informacje publikowane na stronie gov.pl/koronawirus 
jako głównym serwisie informacyjnym polskiego rządu podczas pandemii, akceptowane są 
każdorazowo przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo informacje dotyczące 
ochrony zdrowia potwierdzane są przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast informacje w 
zakresie rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej przez Ministerstwo Rozwoju. 

Dodatkowo na stronie Tarcza Antykryzysowa można znaleźć pakiet rozwiązań 
przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem 
wywołanym pandemią koronawirusa. Jednym z głównych celów pakietu ustaw, które 
składają się na tarczę antykryzysową jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i 
zachowanie płynności finansowej w firmach. Obejmuje m.in. zwolnienie mikrofirm ze 
składek ZUS, świadczenie postojowe dla części zleceniobiorców i samozatrudnionych, 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ochronę konsumentów przed nadmiernym 
wzrostem cen.

Pragnę Pana również poinformować, że MC prowadzi szereg działań informacyjnych i 
promujących wśród obywateli możliwość korzystania z usług elektronicznych. Obecnie 
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prowadzona jest m.in. kampania „e-Polak potrafi!”, która jest częścią projektu „Kampanie 
edukacyjno-informacyjne”. Jest to kolejny etap działań promujących korzystanie z 
technologii cyfrowych. Podejmowane działania mają na celu informowanie, edukowanie i 
pomaganie w zrozumieniu tajników nowych technologii.

Z poważaniem,

Łukasz Dudkiewicz
Dyrektor Biuro Ministra 

/podpisano elektronicznie/
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