E - obywatel

Etapy rozwoju e-Obywatela
podstawy użytkowania
komputera oraz posługiwania
się Internetem

Korzystanie ze świata
zasobów
i usług on-line w obszarach
wiadomości, administracji,
konsumenckich, podróży,
oświatowo-szkoleniowych,
zatrudnienia, zdrowia, grupy
interesu i biznesu.

Umiejętności
podstawowe

Wyszukiwanie
informacji
e-Uczestnictwo

rozległość informacji,
osiągalnych poprzez Internet
w obszarach wiadomości
rządowych, konsumenta,
podróżowania, oświaty i
szkoleń, zatrudnienia,
zdrowia, grup
zainteresowań i biznesu.
wiarygodność informacji,
bezpieczny dostęp, wirusy,
spam, środki
bezpieczeństwa danych
osobowych i rodzicielskiej
kontroli dostępu

Ochrona zdrowia
• eWUŚ – elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców możliwość elektronicznego sprawdzenia prawa pacjentów do świadczeń
opieki zdrowotnej – w recepcji szpitala czy przychodni,
• poprawa wymiany informacji między NFZ a rejestrami ZUS i KRUS,
• odciążenie pacjentów (zwolnienie z obowiązku noszenia dokumentów
papierowych – wystarczy numer PESEL po okazaniu przez pacjenta
dokumentu tożsamości) i lekarzy

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
- Jak zweryfikować historię swojego leczenia i sprawdzić
ile pieniędzy i na jakie leczenie wydał NFZ?

Skierowanie do sanatorium

Ubezpieczenia i świadczenia
społeczne
•

usługi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych np. składanie wniosków i dokumentów oraz
zadawanie pytań poprzez internet, jak również zapewnienie klientom dostępu do danych
zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS w tym możliwość wglądu do stanu składek
emerytalnych przekazanych przez płatnika;

•

udostępnienie przez ZUS tzw. urzędomatów - infrastruktury ułatwiającej obywatelom dostęp
do Platformy Usług Publicznych - dedykowanej głównie klientom nieposiadającym
komputera z łączem internetowym, umożliwiającej dostęp do usług oferowanych przez portal
informacyjny za pośrednictwem wielofunkcyjnych samoobsługowych urządzeń
informacyjnych;

•

obsługa wniosków składanych przez beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego ( dzięki systemowi @ Empatia – usługa w trakcie realizacji);

•

usługa elektronicznej rejestracji ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
(w ramach systemu Emp@tia - system w trakcie budowy);

•

obsługa pomocy społecznej i pracy na poziomie samorządowym poprzez platformę
regionalną (np. Wrota Podlasia czy Wrota Małopolski).

E-urzędy
•
•
•

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - obywatele mogą

załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu (katalog usług), natomiast przedstawiciele
podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.
potwierdzanie tożsamości obywateli w elektronicznych kontaktach z administracją - m.in. bezpłatny
profil zaufany ePUAP, spełniający funkcje podobne do oferowanych komercyjnych podpisów
elektronicznych;
wymiar sprawiedliwości i sądownictwo – m.in.
–
–
–

•

dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na terenie całego kraju,
dostęp do informacji z Monitora Sądowego i Gospodarczego,
wgląd do Ksiąg Wieczystych
prowadzenie działalności gospodarczej – m.in.
–
rejestracja i dokonywanie zmian dot. działalności gospodarczej osób fizycznych poprzez portal Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej w ciągu 15-30 min.,
–
obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych (o nadanie NIP) albo aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
–
obsługa wniosków składanych do:
•
krajowego rejestru urzędowego REGON, w tym o nadanie numeru REGON;
•

•

naczelników urzędów skarbowych składanych w zakresie rejestracji lub zmian danych rejestracyjnych w rejestrze CRP KEP;

rozliczanie należności podatkowych względem państwa – m.in. składanie deklaracji
podatkowych dla podatku od osób fizycznych oraz od osób prawnych, podatku od
towarów i usług, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności
cywilnoprawnych poprzez e-Deklaracje;

A może warto sprawdzić?
• Gdzie znajduje się samolot, którym wraca
nasze dziecko zza granicy?
• Gdzie i w jakim sąsiedztwie znajduje się
działka, którą zamierzamy kupić?
• Naprawimy coś w naszej miejscowości?

