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Poprawiony ePUAP wystartuje w lipcu
Poprawiona, bardziej przyjazna dla użytkownika platforma ePUAP ruszy od lipca - zapowiada resort
cyfryzacji. Według planów, tzw. profil zaufany na ePUAP, czyli sposób uwierzytelnienia
użytkownika, pozwoli załatwiać obywatelom wiele spraw urzędowych, nie tylko w Polsce, ale w
całej UE.

Start nowej odsłony elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych, która od uruchomienia w 2008 r.
pochłonęła już ok. 122 mln zł, zapowiadano już wielokrotnie. Miała ona ruszyć od czerwca, wcześniej mówiło się
o początku 2015 r. Opóźnienia tłumaczono problemami technicznymi i koniecznością wyeliminowania błędów w
systemie.
- Z platformą ePUAP związany był jej nie najlepszy wizerunek - mówił podczas poniedziałkowego spotkania z
dziennikarzami minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Tłumaczył, że tzw. ePUAP2 to w istocie nowa
platforma, choć zbudowana w oparciu o poprzednią wersję. Jak powiedział, od 28 maja zacznie się jej integracja
z ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi urzędami oferującymi usługi dla ludności,
które będzie można za jej pomocą załatwić przez internet. Od 1 lipca nowy ePUAP ma być dostępny dla
wszystkich użytkowników.
- Bardzo ważnym elementem ePUAP jest profil zaufany, czyli identyfikator każdego z nas. Będziemy namawiać
obywateli do zakładania własnego identyfikatora poprzez kampanię informacyjną, którą planujemy na wrzesień zapowiedział Halicki.
Nowy profil zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu spraw
administracyjnych przez internet. Ma on m.in. stanowić alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego,
który trzeba wykupić.
Resort chce, by profil zaufany służył nie tylko do logowania się do ePUAPu, ale także innych państwowych
systemów, które działają poza platformą, na podobnej zasadzie jak poprzez Facebook można zalogować się do
różnych niezwiązanych bezpośrednio z tym serwisem portali czy sklepów internetowych.
Nowy profil będzie spełniać wyższe standardy bezpieczeństwa niż do tej pory: oprócz zalogowania się, niektóre
czynności trzeba będzie także potwierdzać przez email lub sms, jak w wypadku przelewów w bankowości
elektronicznej.
Jest to część projektu dostosowania polskiej infrastruktury informatycznej przed wejściem w życie
rozporządzenia UE, dotyczącego metod uwierzytelniania obywatela (eIDAS) - czyli wspólnego europejskiego
podpisu elektronicznego. Wg. planów, od 2018 r. dzięki profilowi zaufanemu będzie można załatwiać przez
internet sprawy urzędowe nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej.
Na razie - jak zapowiedział Andrzej Halicki - od lipca przez ePUAP załatwimy "kilkanaście ważnych usług, takich
jak wydanie dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu czy Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego".
Innymi dostępnymi usługami będą: zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wniosek o wydanie prawa jazdy, wniosek o
usunięcie drzew i krzewów, wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, zgłoszenie utraty lub
uszkodzenia dowodu osobistego, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, o wydanie zaświadczenia o
stanie cywilnym.
Będzie to także wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz interpretacji ogólnej, a także
zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych i zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Źrodło: PAP

Strona 1/1

