
 

 

        



 

 

Co to są e-usługi? 

 
e-usługi  to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą 
Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału 
człowieka) i zdalne. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jakie są e-usługi w Polsce? 

 
E-usługi 

• Rozliczanie podatków i obsługa celna. 

• Działalność gospodarcza, w tym zamówienia publiczne. 

• Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo. 

• Rynek pracy, utrata i poszukiwanie pracy. 

• Zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia) 

• Sprawy administracyjne, sprawy obywatelskie. 

• Ochrona zdrowia. 



 

 

   Jakie są sektory E-usług? 

Zalicza się do niego działalności o bardzo różnym charakterze: 
  
• handel,  
• bankowość,  
• transport,  
• ubezpieczenia, 
• turystyka,  
• administracja publiczna,  
• służba zdrowia,  
• szkolnictwo,  
• sztuka,  
• nauka i telekomunikacja. 

Jakie są zalety e-usług? 



 

 

 

Dzięki e-usługom publicznym możemy sprawnie i szybko załatwić 

sprawy urzędowe przez internet bez wychodzenia z domu.       

Jest to szczególnie istotne w czasie epidemii COVID-19, gdzie 

wszelki kontakt z drugim człowiekiem nie jest wskazany. 

Korzystanie z e-usług to również ogromna oszczędność czasu    

i pieniędzy. 

 

 



 

 

Polscy obywatele mogą korzystać z kilkuset e-usług 

publicznych zlokalizowanych na różnych platformach             

i portalach rządowych. 

Są to m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal obywatel.gov.pl, 

portal biznes.gov.pl. 

Obecnie tworzony jest Portal Rzeczypospolitej Polskiej (Portal 

RP) – gov.pl, który docelowo będzie stanowił bramę do 

wszystkich informacji i e-usług publicznych. Zintegruje witryny 

internetowe ministerstw, urzędów centralnych i urzędów 



 

 

wojewódzkich oraz ułatwi dostęp do usług cyfrowych, które 

państwo oferuje obywatelom. 

Administracja udostępnia, modernizuje oraz buduje nowe           

e-usługi, które umożliwiają załatwienie spraw urzędowych             

z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności 

wychodzenia z domu. 

Z usług publicznych może korzystać każdy, kto może potwierdzić 

swoją tożsamość w internecie, np. za pomocą profilu 

zaufanego (eGO). Profil zaufany to również bezpłatne narzędzie, 

które służy jako elektroniczny podpis w komunikacji                         

z administracją publiczną. 

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet


 

 

Uruchomienie e-usług na różnych portalach zwykle poprzedzone 

jest procesem logowania do systemu. Po zintegrowaniu portali 

tematycznych z Portalem RP, konto elektroniczne gov.pl będzie 

kluczem do wszystkich cyfrowych usług administracji. 

Obecnie poprzez portal gov.pl dostępne są usługi zlokalizowane     

na portalach obywatel.gov.pl i biznes.gov.pl: 

• biznes.gov.pl — informuje, jak założyć i prowadzić własną firmę 

oraz umożliwia  załatwienie niezbędnych formalności online. 

Stanowi źródło informacji dla osób, które prowadzą działalność 

gospodarczą lub planują ją rozpocząć. 

https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/new_case.page?utm_source=portal&utm_medium=redirect


 

 

• obywatel.gov.pl — informuje, jak załatwić popularne sprawy 

urzędowe. Oferuje popularne e-usługi dla obywateli, jak np.: 

uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, uzyskanie dowodu 

osobistego, sprawdzenie punktów karnych czy danych 

w rejestrach państwowych,  wysłanie pisma do urzędu. 

 

 

https://obywatel.gov.pl/


 

 

Komunikacja internetowa – forma komunikacji interpersonalnej, 

polegająca na wymianie informacji między 

uczestnikami dyskusji za pośrednictwem Internetu. 

W Internecie istnieją różne formy dyskusji, powstałe niezależnie 

(niekiedy poza Internetem), korzystające z różnych protokołów 

komunikacyjnych, mające różne możliwości i służące do różnych 

celów: 

• grupa dyskusyjna – używa protokołu internetowego NNTP, 

dyskusja toczy się w Usenecie lub na oddzielnych serwerach 

grup z wykorzystaniem czytników grup; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_komunikacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_komunikacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_dyskusyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Usenet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_grup_dyskusyjnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_grup_dyskusyjnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Newsreader


 

 

• lista dyskusyjna – używa protokołów poczty elektronicznej, 

korzysta z wyspecjalizowanego oprogramowania list, serwerów 

pocztowych i klientów poczty; 

• forum dyskusyjne – używa protokołu HTTP, dyskusja toczy się 

na serwerach www z wykorzystaniem wyspecjalizowanego 

oprogramowania forum i przeglądarek internetowych; 

• czat – pogawędka, dyskusja toczona w czasie rzeczywistym: 

o IRC – używa protokołu IRC, dyskusja toczy się na serwerach 

IRC z wykorzystaniem klientów IRC; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_dyskusyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_poczty_elektronicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_poczty_elektronicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klient_poczty_elektronicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypertext_Transfer_Protoco&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat


 

 

o komunikator internetowy – używa własnego protokołu, 

korzysta z własnych serwerów i klientów, może pracować w 

trybie peer-to-peer; 

• BBS – tablica ogłoszeniowa, może używać połączeń 

telefonicznych (modemowych) i własnych protokołów, korzysta 

z własnych serwerów i klientów; 

o konferencja Fidonetu – odpowiednik e-mailowej listy 

dyskusyjnej w popularnej sieci BBS. 

Obecnie dostęp do większości form dyskusji jest możliwy również 

z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, dlatego bywają one 

mylone przez początkujących użytkowników. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikator_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulletin_board_system
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fidonet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


