Część 4
OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE
Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ

Lp.

Nazwa usługi
administracji publicznej
udostępnianej drogą
elektroniczną

Resort
wiodący
•
•

1.
Proces zmiany
zameldowania

Podstawowe funkcjonalności

MSWiA
•
•

2.

Proces obsługi praw jazdy

MT

•
•
•
•
•

3.

•
Proces obsługi paszportów

MSWiA
•
•

4.

Proces obsługi dowodów
osobistych

•
•
MSWiA

•
•

5.
Proces umówienia wizyty
lekarskiej

MZ

•
•
•

6.
Proces przekazania danych
statystycznych do GUS

GUS

•
•
•

Zmiana adresu zameldowania
Informacja o procesie wymiany
dokumentów
Dystrybucja informacji do
odpowiednich urzędów
Złożenie aplikacji o wystawienie prawa
jazdy
Opłata za usługi
Weryfikacja aplikacji
Wystawienie prawa jazdy
Wysłanie prawa jazdy do obywatela
Złożenie aplikacji o wystawienie
nowego paszportu
Złożenie aplikacji o wystawienie
paszportu w przypadku kradzieży,
zgubienia, zniszczenia, przedłużenia,
zmiany danych osobowych
Opłata za usługę
Złożenie aplikacji o wystawienie
nowego
dowodu osobistego
Złożenie aplikacji o wystawienie
dowodu osobistego w przypadku
kradzieży, zgubienia, zniszczenia,
przedłużenia, zmiany danych
osobowych
Opłata za usługę
Przesłanie informacji o aktualnym
stanie zdrowia na podstawie której
system proponuje specjalistę
Umówienie spotkania z lekarzem
Przypomnienie o terminie spotkania
Przypomnienie o potrzebie przekazania
danych statystycznych
Wypełnienie dokumentów
Przesłanie danych statystycznych
Przypomnienie o potrzebie przekazania
danych statystycznych

Termin
uruchomienia
usługi

12.2008

12.2008

12.2008

12.2008

12.2008

12.2008
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Lp.
7.

Nazwa usługi
administracji publicznej
udostępnianej drogą
elektroniczną

Resort
wiodący

Proces obsługi zamówień
publicznych

UZP

•
•

MF

12.2008

Wypełnienie formularzy PIT-11
Wydrukowanie deklaracji
Przesłanie deklaracji pocztą do
pracowników (płatników)
• Przesłanie deklaracji drogą
elektroniczną do U.S.
Informacje o terminie składania deklaracji

12.2008

•

9.

Proces rejestracji
działalności gospodarczej

MG

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej
• Złożenie wniosku o nadanie numeru
REGON
• Zgłoszenie działalności w Urzędzie
Skarbowym
• Zgłoszenie do ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
• Zapłacenie wszelkich opłat związanych
z rejestracją działalności gospodarczej
• Komunikacja pomiędzy obywatelem i
urzędem
Informacje o innych czynnościach związanych z
procesem rejestracji działalności gospodarczej
•

10.

•
Podatek dochodowy od
osób fizycznych

MF

•
•
•
•
•
•

11.

•
Proces
rejestracji/wyrejestrowania
pojazdu

MT

•
•
•

12.

Przegląd listy zamówień publicznych
Uczestnictwo w aukcji

Termin
uruchomienia
usługi

•
•
•

8.
Proces składania deklaracji
PIT-11

Podstawowe funkcjonalności

Proces uzyskiwania
pozwolenia na
budowę/rozbiórkę

•
MB
•

Udostępnianie informacji o
rozliczeniach PIT
Udostępnianie oprogramowania do
rozliczania PIT
Wysyłanie (złożenie) deklaracji PIT
przez podatnika
Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty
Komunikacja pomiędzy obywatelem i
urzędem
Zgłoszenie kupna pojazdu
Zmiana miejsca zameldowania
właściciela pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu
kasacji
Zapłata za usługę
Informacja do Urzędu Skarbowego o
zawarciu umowy kupna-sprzedaży
Informacja do Zakładu Ubezpieczeń o
przerejestrowaniu pojazdu
Złożenie wniosku o pozwolenie na
budowy/rozbiórki
Uzgodnienie aktu własności z

12.2008

12.2009

12.2009

12.2009
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Nazwa usługi
administracji publicznej
udostępnianej drogą
elektroniczną

Resort
wiodący

Podstawowe funkcjonalności

•
•
•

13.
Proces uzyskania
wymaganych dokumentów
z urzędu stanu cywilnego

MSWiA

•
•
•

14.
Proces obsługi zasiłku dla
poszukujących pracy

MF

•
•

15.

•
Proces rozliczania podatku
dochodowego od osób
prawnych

MF

•
•
•
•
•
•

16.

•

Proces rozliczania podatku
VAT

MF

•
•
•
•
•
•

17.
Pośrednictwo pracy

18.

Proces uzyskania zezwoleń
i realizacji płatności za
korzystanie ze środowiska

MPiPS

•
•
•
•

MŚ
•

Termin
uruchomienia
usługi

wydziałem ksiąg wieczystych
Opłata za usługę
Informacja o przyznaniu pozwolenia
lub odrzuceniu podania
Złożenie aplikacji o wydanie odpisu
aktu stanu cywilnego
Opłata za usługę
Wystawienie odpisu aktu stanu
cywilnego
Złożenie podania o przyznanie zasiłku
dla poszukujących pracę
Informacja dla obywatela
Udostępnienie informacji o
rozliczeniach CIT
Udostępnienie oprogramowania do
rozliczenia CIT
Wysłanie (złożenie) deklaracji CIT
Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty
Udostępnienie informacji o stanie
bieżących rozliczeń podatkowych
Komunikacja pomiędzy obywatelem i
urzędem
Przypomnienie o terminach złożenia
CIT-u
Udostępnienie informacji o
rozliczeniach VAT
Udostępnienie oprogramowania do
rozliczenia VAT
Wysłanie (złożenie) deklaracji VAT
Zapłata podatku lub zwrot nadpłaty
Udostępnienie informacji o stanie
bieżących rozliczeń podatkowych
Komunikacja pomiędzy obywatelem i
urzędem
Przypomnienie o terminach złożenia
VAT-u
Informacja o kwalifikacjach osób
poszukujących pracy
Wyszukiwanie ofert pracy
Umówienie spotkania z potencjalnym
pracodawcą
Informacja o szkoleniach
Złożenie aplikacji o korzystanie ze
środowiska
Opłata za korzystanie ze środowiska

12.2009

12.2009

12.2009

12.2009

12.2010

12.2010
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Nazwa usługi
administracji publicznej
udostępnianej drogą
elektroniczną

Resort
wiodący

19.
Proces obsługi zasiłków
rodzinnych i
pielęgnacyjnych
20.

MPiPS

Podstawowe funkcjonalności
•

Przypomnienie o opłatach
odnawialnych

•

Propozycja zasiłków dostępnych dla
obywatela na podstawie ankiety
Złożenie wniosku o zasiłek
Informacja o przyznaniu zasiłku

•
•

Termin
uruchomienia
usługi

12.2010

Udostępnianie informacji
prawnej.
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