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  opis systemu

• Logowanie i rejestracja użytkownika na platformie komunikacyjnej.

• Wgląd użytkownika w zobowiązania wobec Urzędu.

• Dokonywanie płatności poprzez system transakcyjny PayByNet.

• Wysyłanie dokumentu do Urzędu – e-usługi – wypełnianie dokumentu,
dokonywanie płatności, podpisywanie i wysyłanie dokumentu na ESP.

• Odbieranie dokumentu na platformie komunikacyjnej.

• Podpisywanie UPD.

• Podgląd dokumentu.
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Platforma komunikacyjna – 
podstawowe informacje i korzyści 

 

• Platforma komunikacyjna to rozwiązanie integrujące programy dziedzinowe z ePUAPem,
profilem zaufanym oraz z systemem płatności.

• Aplikacja zawiera formularze e-usług dotyczące podatków i opłat lokalnych, których wzory są
opublikowane w CRWDE, a użytkownik może wysłać do Urzędu np. informację, deklarację na
podatek (rolny, leśny lub od nieruchomości).

• Każdy podatnik danej Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadający Profil
Zaufany niezależnie od lokalizacji i czasu może poprzez Internet uzyskać informacje o swoich
zobowiązaniach wobec urzędu (podatki/opłaty).

• Portal umożliwia osobom fizycznym i prawnym bieżące sprawdzenia podstawy
opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek a także monitorowanie
stanu realizacji spraw. Istnieje możliwość opłacenia wybranych należności, wykorzystując
system bankowości internetowej poprzez usługę PayByNet, obsługiwaną przez Krajową Izbę
Rozliczeniową.
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Strona główna i logowanie do systemu za 
pomocą profilu zaufanego 
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Profil zaufany – definicja i 
zakładanie 

• Profil zaufany można założyć przez 
Internet lub w punkcie 
potwierdzania profili 

• Logowanie możliwe jest poprzez 
bankowość elektroniczną lub login 
i hasło 

• Szczegółowe informacje pod 
adresem: 
https://obywatel.gov.pl/zaloz-
profil-zaufany 
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PROFIL ZAUFANY ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub  
osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób 
potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570).    
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Usługi lokalne i centralne 
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Omówienie usług dostępnych na 
platformie - usługi lokalne 
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Omówienie usług dostępnych na 
platformie - usługi lokalne 
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Omówienie usług dostępnych na 
platformie - usługi centralne 
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Zobowiązania wobec Urzędu 
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Zobowiązania wobec Urzędu 

12 



Moje płatności 
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Dokonywanie płatności 
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Dokonywanie płatności 
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Aspekty prawne wdrażania e-usług 
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 Nałożenie na podmioty publiczne obowiązku posiadania  elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) spełniającej jednolite  

standardy określone i opublikowane na e-PUAP przez ministra  

właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnienia jej obsługi.  

 Obowiązek posiadania ESP umożliwi obywatelom składanie pism w postaci elektronicznej za pośrednictwem ESP do 

wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia spraw określonego rodzaju. 



Aspekty prawne wdrażania e-usług 
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Aspekty prawne wdrażania e-usług 
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E-usługi -  wysyłanie dokumentu 
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E-usługi -  wysyłanie dokumentu 
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Dane pobrane z Profilu Zaufanego wypełniają się automatycznie. Do formularza 
można również dołączyć do dokumentu załączniki. Pliki można załączać w formatach: 
JPG, tif, PDF, doc, odt, xls, zip. 



E-usługi -  podpisywanie 
dokumentu profilem zaufanym 
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E-usługi - UPP 

22 



E-usługi – odbieranie dokumentu 
na platformie  
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