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nSzanowni Państwo,

Dziś zaklikałem się do strony Obywatel.gov.pl. Jest na stronie napisane, że 25 usług mogę załatwić 100%
online ( https://obywatel.gov.pl/uslugi-on-line ). Pomyślałem, że się rozejrzę i zobaczę co tak naprawdę
mogę załatwić w ten sposób.

Rozpocząłem działania od skorzystania z usługi pt."Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL".
Dowiedziałem się kiedy po raz pierwszy raz mnie zameldowali w kraju rodzice. Zauważyłem, że ktoś nie
zgłosił mojego paszportu, który wyrobiłem tak dawno, że już stracił ważność. Nie ma o nim żadnej
wzmianki. Nowego nie mam. Niestety, nie ma żadnego miejsca na zgłoszenie błędu. Poza tym zapoznałem
się z szeregiem swoich danych osobowych.

W kolejnym kroku postanowiłem wyrobić sobie paszport. Na początku doklikałem się do "Jak wyrobić
paszport tymczasowy".

Przystępnie i bez żadnych wątpliwości dowiedziałem się co to za indywiduum ten paszport tymczasowy:
"Jesteś w nagłej sytuacji? Nie masz paszportu, a w związku z tą sytuacją musisz pilnie wyjechać za
granicę? Możesz dostać paszport tymczasowy. Będzie on gotowy szybciej niż właściwy paszport, czyli
paszport biometryczny - jednak ma krótszy termin ważności.".

Stwierdziłem, że to nie dla mnie. Półśrodków nie potrzebuje. Ja wolę coś co będzie mi służyło lata.

Kolejna usługa to " Jak wyrobić paszport (osoba dorosła)". Przypadkiem znów trafiłem na paszport
tymczasowy, ale po chwili błądzenia kliknąłem "Start", aby przystąpić do procedury. Przystępnie
przedstawiono procedurę, opłaty, wymagane dokumenty. Niestety, nie mogę jej załatwić elektronicznie
tylko np. odbierając dokument w wybranym urzędzie, więc uciekłem. Nawet wniosek muszę złożyć
tradycyjnie.

W kolejnym kroku bez żadnego problemu skorzystałem z usługi pt. "Sprawdź swoje dane w Rejestrze
Dowodów Osobistych". Uzyskałem swoje dane osobowe, nawet zdjęcie i kopie podpisu, który wtedy
składałem.

Klikając co jeszcze mógłbym załatwić dowiedziałem się, że mógłbym złożyć wniosek o zaświadczenie z
Krajowego Rejestru Karnego. Jutro bym go dostał elektronicznie za 20zł (wolontariusze kolonijni są
zwolnieni). Płacić, aby tylko sprawdzić czy działa nie zamierzam. Pewnie jeszcze będę miał okazje z tego
skorzystać.

Dalej zwiedzając stronę internetową dowiedziałem się o czym takim jak Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ). Za darmo. Brzmi kusząco, bo - jak napisano na stronie - dla mnie dokument ważny
6 miesięcy, a może mi się zdarzyć w wakacje wyjazd poza granice kraju. Przyda się, a jak nie to zdobędę
doświadczenie, aby polecić to komuś innemu.

Przystępnie przedstawiono jakie kroki muszę poczynić, aby uzyskać EKUZ elektronicznie. Pierwsze dwa
kroki na sześć to:
"1. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
2. W wyszukiwarce usług znajdź: wydanie EKUZ."
Dziwne podejście, że mam przechodzić do innej strony i wpisywać coś w wyszukiwarkę zamiast po prostu
kliknąć w link. Poprzednie usługi mogłem załatwić po prostu na stronie obywatel.gov.pl, a uwierzytelnić się
ePUAP tak jak robię to na co dzień Facebookiem.
Jest to dodatkowy kłopot, bo wygląda na to, że ta usługa jest niedostępna w wyszukiwarce ePUAP. Nie ma
jej. Nie mogę złożyć wniosku o wydanie EKUZ. Znów będę musiał się wdać w korespondencje z resortem,
aby to wyjaśnić.

Bilans? Teoretycznie 25 usług online. Na 5 prób… wykorzystałem dwie (baza PESEL + baza dowód
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osobisty), o kolejnych dwóch przeczytałem (opis dla dowodu tymczasowego + odpis z Krajowego Rejestru
Karnego). Jedna nie jest wcale online (paszport). Jedna mnie zwyczajnie oszukała i nie działa (EKUZ).

Cieszy mnie rozwój platformy, ale wymagana jest jeszcze praca.

Na kanwie powyższego wnoszę - działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP - o przesłanie
naczelnik@jawnosc.tk danych na temat sposobu uzyskania dostępu do wniosku o wydanie EKZU na
platformie ePUAP, który - zgodnie z https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-
spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego#scenariusz-poczta-elektroniczna
- może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z poważaniem,
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