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Właściciel projektu Partnerzy projektu

Udziałowcy projektu



12,3 mln (+90% R/R)

5,7 mln (+69% R/R)

82 tys. (+285% R/R)

51 tys. (+827% R/R)

odsłon serwisu Biznes.gov.pl

użytkowników serwisu

aktywnych kont

zrealizowanych e-usług

Biznes.gov.pl w liczbach



~200 poradników

~300 e-usług

~500 artykułów

~1000 artykułów

sytuacje życiowe

usługi online dla przedsiębiorców

porady i aktualności

opisy procedur

Biznes.gov.pl w liczbach



Źródło: Study on improving user-friendliness of the 
Points of Single Contact 2018

Biznes.gov.pl jako Pojedynczy Punkt Kontaktowy UE

Badanie poprzedniej wersji 
serwisu realizowane 
w marcu i kwietniu 2018

Wynik 64% 



Społeczeństwo 
cyfrowe



Źródło: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

24 miejsce w indeksie DESI w 2018



Polska na tle EU

Źródło: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi



mieszkańców Polski jest całkowicie 
lub częściowo wykluczonych cyfrowo

Źródło: Human Capital: Digital Inclusion and Skills

Kompetencje cyfrowe obywateli na podstawie badań

52%



Nasze 
doświadczenia 



Źródło: MPiT Ankieta telefoniczna na 1038 respondentach realizujących wpis do rejestru CEIDG, pytanie: „Dlaczego przygotował wniosek 
internetowo, a podpisał w urzędzie?„ na grupie, która złożyła wniosek semi-online. 

Dlaczego wniosek CEIDG internetowo, a podpis w urzędzie?

Kategoria Słyszał o PZ Nie słyszał o PZ Liczba respondentów

Tradycjonalista 238 49% 252 51% 490 47%

Problem z podpisem 231 59% 159 41% 390 38%

Inne 89 56% 69 44% 158 15%

Ogółem 558 54% 480 46% 1038

Tradycjonalista – osoba o wyrobionych nawykach, potrzebująca asysty urzędnika do 
załatwienia sprawy, preferuje kontakt osobisty, niechętna nowym rozwiązaniom.



Realizacja e-usługi Zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Źródło: Opracowanie ILiM. Dane GA dotyczące realizacji e-usługi 0871 (Zgłoszenie IOD) Biznes.gov.pl w dniu 2018.08.29. Unikalne odsłony.

2130 (100%)

1689 (79%)

890 (42%)

Pierwsza strona

Strona podpisz

Strona wyślij



Problemy z podpisem kwalifikowanym

• Brak wsparcia dla podpisu w przeglądarkach
• Nie można użyć na urządzeniach mobilnych
• Wiele konfiguracji podpisów kwalifikowanych
• Oprogramowanie do podpisu zmienia dokument XML
• Brak wsparcia od dostawców podpisów dla użytkowników 

końcowych i pośredników
• Brak szkoleń dla urzędników



W jaki sposób mówimy o podpisie elektronicznym

OBYWATEL

• ePUAP
• Profil Zaufany
• Podpis Zaufany
• Węzeł Krajowy
• Login.gov.pl
• Podpis elektroniczny
• Podpis kwalifikowany
• Certyfikat kwalifikowany
• Bankowość elektroniczna
• Konto Zaufane Envelo



• Niskie kompetencje cyfrowe obywateli
• Nawyki i rutyna załatwiania spraw urzędowych
• Niewystarczające przeszkolenie urzędników
• Niski poziom zaufania do e-usług administracji publicznej
• Przeszkody prawne i niedopracowane wzory CRWD
• Problemy z egzekucją strategii wdrożenia gov.pl
• Niewystarczająca edukacja w zakresie tożsamości 

elektronicznej i e-procedur

Podsumowanie 



Government Digital Inclusion Strategy – GOV.UK

https://userresearch.blog.gov.uk/2014/08/20/including-users-with-low-digital-skills-in-user-research/
https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-inclusion-strategy/government-digital-inclusion-strategy#measuring-digital-exclusion
https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify

Ustandaryzowane procedury 
projektowania e-usług

Każda usługa jest oceniana pod kątem 
kompetencji cyfrowych odbiorców 
przed stworzeniem wersji cyfrowej

Intuicyjny system uwierzytelnienia 
wspierany przez wielu partnerów
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marcin.spiewak@ilim.poznan.pl
Dziękuję za uwagę

@kupmikawe
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