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ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY DLA BIZNESU – ISTOTA I FUNKCJE

Streszczenie

o-
wych dla biznesu

a-

2006/123/WE,
e-administracja, punkt kontaktowy, Internet.

Wprowadzenie

Rozwój idei e-

o-

-government 
Pierwsze bardziej szczegó-

the Points of Single Contact (Punktów Pojedynczego Kontaktu).
bardzo istotn rol ze 

wzgl du na rewolucj cyfrow , a tak e szybki rozwój technologii, dlatego te
informatyzacja administracji jest elementem niezwykle istotnym dla rozwijaj cego 
si stwa informacyjnego w Polsce (Budziewicz- 2008).
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e-

1. Poziom oraz

stw oraz ogólny trend zwi
o-

sieci
,

firm 
r-

–2015 przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. 
w latach 2012–2015 (w %)

r., GUS 2015. 

wszystkich badanych i-
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cznego z admini-
przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. -administracji w Polsce w latach 2014–2015 

r., GUS 2015.

, jak uzyskanie informacji, pobranie formularza lub pobranie 

drog

z-
u o-

„United Nations E-Government Survey 2014. 
E-Government for the Future We Want” z-

, ,
a-

.
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-
2.

2. Istota oraz podstawowe funkcje Pojedynczego Punktu Kontaktu 

2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycz
ca (Dz. Urz. UE 2006).

ona wprowadzona do polskiego prawa przepisami ustawy z dnia 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(DzU 2010).
Celem Dyrektywy 2006/123/WE a-

cyjnych w handlu .
konsumentom dostarczanie

lub korzyst . Dyrektywa jest obecnie realizowana 
przez wszystkie kraje UE (EC 2016). 

zarówno dla firm, jak i konsu-
mentów .

to:
– ;
– ;
– uproszczenie .

Udogodnienia dla klientów to:
– ;
– ;
– przejrzy

–

od uzyskania odpowiedniej informacji, y-
branej procedury,

– ;
–

3 ustawy z dnia 
)

2

– u-
ry telekomunikacyjnej (Telecommunication Infrastructure Index –
ludzkiego (Human Capital Index – HCI).
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aktu prawnego podstawow
z

gospodarczej,

j procedury orga-
z-

z ePUAP oraz 

Gospodarczej.
Pojedyncze Punkty Kon -administracji, które 

umieszczanie informacji i kompletnych procedur ad-
ministracyjnych w Internecie, .

Funkcje, jakie powi , to:
– funkcja informacyjna –

interpretacji prawnych, wzorów formularzy, odpowiedzi na pytania, da-
nych adresowych

– funkcja interakcyjna – wy-
miany informacji online, korzystania z interaktywnych poradników oraz 
wysy

– funkcja transakcyjna – o-
.

Informacje, , 4:
–

gospodarczej;
– Unii Europejskiej oraz

EFTA;
– danych kontaktowych dów oraz zakresu ich kompetencji;
–

d
– i-

– a-

– danych adresowych praktycznej 
po

–

3

4 Rodzaj in l-
nr 173, poz. 1807.
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nie udziela porad w sprawach indywidualnych 

www.biznes.gov.pl.

3. Poziom zaawansowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce na tle 
innych krajów UE

o-
nowania Punktów Pojedynczego Kontaktu wprowadzonych w krajach unijnych. 
Punkty kontaktowe w krajach UE e-
riów:

– o procedu-

–
– d transgraniczna, która , w jakim stopniu portal jest do-

– u procedur administra-
cyjnych.

Unii Europejskiej przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Ocena polsk

The Performance of the Points of Single Contact – an assessment against the PSC 
Charter, http://ec.europa.eu/ 15.01.2015].

Analizy prowadzone przez 
rozwój PPK w Polsce, a w latach 2014–
unijnej. Polski portal www.bizes.gov.pl
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procedur administracyjnych, i-
ków do innych portali,

- a-

Mocne strony www.biznes.gov.pl to:
– przyjazny interf a-

,

– ,
zyczna st
(e-podpis);

– a-
twym uzyskiwaniem pomocnych odpowiedzi na zadawane pytania. 

–
–

– brak informacji, a-

Podsumowanie

a-
o-

www.biznes.gov.pl
nych informacji, o-

kilkakrotnego – najpierw do portalu, p-
a-

o wspomnianych o-
-government w Polsce.
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ELECTRONIC CONTACT POINT FOR BUSINESS 
– NATURE AND FUNCTIONS

Summary

This article reveals the essence and functions of electronic contact points for busi-
ness as a tool that can improve the implementation of the procedures involved in setting 
up, running and closing a business. The introduction of single contact points were initi-
ated by Directive 2006/123/EC known as the Services Directive.
Keywords: e-government, the electronic point of contact, Internet.
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