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Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator
teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron
internetowych, stworzony w celu powszechnego i bezpłatnego
udostępniania informacji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1429) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji
publicznej, przez którą rozumiemy każdą informację o sprawach
publicznych. Żądanie dostępu do informacji publicznej nie może być
ograniczane koniecznością wykazania interesu prawnego lub
faktycznego.



Biuletyn Informacji Publicznej
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym 
uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie 
istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów.

Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne
podmioty wykonujące zadania publiczne (np. organy samorządów gospodarczych i
zawodowych, związki zawodowe, partie polityczne). W praktyce na stronach
internetowych organów czy instytucji publicznych odszukujemy zakładkę lub ikonę
BIP, uzyskując w ten sposób dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej
interesującego nas podmiotu.

http://www.bip.gov.pl/



BIP – zadanie 1

1. Proszę odnaleźć Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego i odpowiedzieć na poniższe pytania:

• Ilu profesorów zwyczajnych zatrudnia UWr?

• Jaka była wartość majątku stałego UWr na dzień 31.12.2011 r.?

• Ile studentów WPAiE zakwaterowanych było w 2013 r. w domach 
studenckich UWr?

2. Czego dotyczy najnowsze zarządzenie Rektora?



BIP – zadanie 2

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
Wrocławia proszę odnaleźć następujące informacje:

1. Kto jest skarbnikiem Wrocławia?

2. Jakie są globalne wielkości dochodów i wydatków z budżetu 
miasta w 2019 r.?

3. Jakiego stanowiska dotyczy najnowsza oferta pracy w 
Urzędzie Miejskim Wrocławia? Kiedy mija termin składania 
ofert?



Administracja publiczna w Internecie

obywatel.gov.pl Profil Zaufany

ePUAP mDokument



https://obywatel.gov.pl/

Portal obywatel.gov.pl jest platformą kontaktu organów administracji
publicznej z obywatelami stworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji w celu
przyspieszenia i ułatwienia załatwiania spraw administracyjnych (bez
wychodzenia obywatela z domu).

Jest on również oraz serwisem usług publicznych online. Na portalu można
odnaleźć 185 rodzajów usług świadczonych przez władze państwowe, 51 z nich
jest usługami online, tzn. można je załatwić przez Internet.

Serwis obywatel.gov.pl powstał jako część programu pl.ID, który jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



Zadanie 3 

W portalu obywatel.gov.pl proszę odnaleźć następujące informacje:

1. Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

2. Jak można uzyskać EKUZ przez Internet?

3. Ile kosztuje wyrobienie EKUZ?



Profil zaufany
Serwis Profilu Zaufanego utrzymywany przez Ministerstwo Cyfryzacji służy kontaktowaniu
się z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną i załatwianiu spraw administracyjnych
on-line.

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Dzięki niemu
możliwe jest wysyłanie przez Internet dokumentów i wniosków do organów administracji
publicznej (np. wniesienie podania, odwołania, skargi)

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony Profilem
Zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w
kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Profil zaufany jest więc podpisem elektronicznym do podpisywania podań i wniosków
składanych do podmiotów publicznych.

https:// pz.gov.pl/



Mój Gov

W portalu obywatel.gov.pl proszę odnaleźć następujące informacje:

1. Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

2. Jak można uzyskać EKUZ przez Internet?

3. Ile kosztuje wyrobienie EKUZ?



https://pacjent.gov.pl/
Portal pacjent.gov.pl umożliwia dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
Dzięki niemu możliwe są:

• otrzymywanie e-recept SMS-em lub e-mailem wraz z informacją o dawkowaniu
leku (w tym otrzymywanie kolejnych e-recept bez wizyty w gabinecie lekarskim w
przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem)

• udostępnianie informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków

• sprawdzania, jakie recepty (także papierowe) zrealizowano po dniu 1 stycznia
2019 r.

• sprawdzenia historii wizyt lekarskich (od 2008 roku) opłaconych przez NFZ

• dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia

Na portalu pacjent.gov.p trwa obecnie pilotaż nowej usługi – elektronicznego
skierowania.



Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP)
ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy
urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów
publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Portal
zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

• obywatelami a administracją

• przedsiębiorcami a administracją

• instytucjami administracji publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie
się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej
(wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W
celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych,
stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów, czyli bazę skupiającą w
jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.

http://www.epuap.gov.pl/



ePUAP – zadanie 4

1. Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji 
urodzenia dziecka?

2. Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego podlega opłacie?



mDokumenty

Projekt mDokumenty został
uruchomiony przez Ministerstwo
Cyfryzacji w 2017 r. W jego ramach
udostępniona została darmowa
aplikacja mobilna mObywatel,
łącząca moduły mTożsamość,
mLegitymacja, mPojazd i eRecepta.

• mTożsamość pozwana na 
okazanie tożsamości (danych 
zawartych w Rejestrze Dowodów 
Osobistych)

• mPojazd odzwierciedla dane z 
dowodu rejestracyjnego i polisy 
OC



mDokumenty
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Portal orzeczeń sądów 
powszechnych 

W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z
uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo
oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika.

Zakres publikowanych orzeczeń został ustalony przez zespół sędziów i nie zakłada
udostępniania treści objętych wyłączeniem oraz nieistotnych z punktu widzenia walorów
prawnych i informacyjnych lub orzeczeń powtarzających się.

Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie
znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której
dotyczą. Proces ten odbywa się automatycznie dzięki zaawansowanym algorytmom
analizy tekstu.

http://orzeczenia.ms.gov.pl/



Zadanie 5

Na portalu orzeczeń sądów powszechnych proszę 
odnaleźć jak najnowsze orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczące deliktu. 



Portal informacyjny
Portal Informacyjny jest narzędziem pozwalającym uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp
do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem (zastępując tradycyjny, papierowy kontakt z sądem).
Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Zarejestrowany w Portalu Informacyjnym użytkownik otrzyma dostęp do
danych o sprawie obejmujących m. in.:

• stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,

• czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np.
przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),

• wyznaczone terminy posiedzeń,

• dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki,
postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),

• dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,

• protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.

System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o
statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się
nowych spraw na liście.

Użytkownikami Portalu mogą być zarówno zwykli obywatele (strony postępowania sądowego), jak i
pełnomocnicy profesjonalni (adwokaci, radcowie prawni).



https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/







Elektroniczne postępowanie 
upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne
postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których
stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia
postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma
postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym
e-sądu.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu
upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz
z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym
e-sądu.

www.e-sad.gov.pl



Elektroniczne postępowanie 
upominawcze - art. 50528 kpc i n.

• Istnieje tylko jeden e-sąd (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI
Wydział Cywilny).

• E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu
Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym
(papierowym) postępowaniu upominawczym

• Powód wnosi pisma i kontaktuje się z Sądem wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

• W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich
twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.

• Możliwe jest dochodzenia jedynie roszczeń pieniężnych.



Portal S24
Przez portal S24 możliwe jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

• spółki jawnej,

• spółki komandytowej.

Możliwe jest również dokonanie zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach oraz
złożenie sprawozdania finansowe spółki. Aktualnie portal S24 pozwala na zmianę siedziby
przedsiębiorstwa i adresu, przedmiotu działalności (kodów PKD), składu zarządu i rady
nadzorczej.

Aby skorzystać z funkcjonalności portalu S24 należy mieć zarejestrowane konto
użytkownika. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących
użytkownika oraz ustalających jego profil. W celu realizacji wpisu lub zmiany niezbędne
jest przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów. Treść dokumentów musi zostać
wprowadzona do systemu. Każdy dokument musi być podpisany przez właściwe osoby.
Dokument może być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

https://ekrs.ms.gov.pl/



Dziękuję za uwagę!

maria.dymitruk@uwr.edu.pl


