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            SGiPW/68/2020                                                                      Poznań, 1.04.2020 r. 
 
                                                                  

Pan                                                                                                                   
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

                                                                         
 
     W obliczu aktualnych problemów wywołanych przez stan epidemii, wiele z nich dotyka 
również samorządu lokalnego. Oprócz licznych problemów finansowych, pojawiają się 
także kwestie usprawnień organizacyjnych, których przyjęcie pozwoli na ułatwienie 
podejmowanych przez władze lokalne działań. W naszej opinii ważny byłoby: 
 
1. Obligatoryjne załatwianie wszystkich spraw związanych z Centralną Ewidencją               
i Informacją Działalności Gospodarczej przez Internet przy użyciu darmowego Profilu 
Zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 
2. Zmiany w art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące obowiązku 
zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poprzez wyraźne wskazanie, że 
spełnienie tej zasady następuje bez osobistej wizyty w urzędzie (elektronicznie) bądź 
ogranicza się wyłącznie do udostępnienia tych dokumentów w wyznaczonym 
pomieszczeniu, w ściśle określonym czasie;  
3. Wgląd do akt sprawy w formie elektronicznej poprzez umożliwienie dostępu do 
zeskanowanych dokumentów (dostęp ograniczony czasowo), z wykorzystaniem narzędzi 
uwierzytelniających typu sms; 
4. Powszechna cyfryzacja procesów administracyjnych (m.in. zgłaszanie przez rolników 
szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi); 
5. Zmiany w  procedurze uzyskiwania zwrotu podatku akcyzowego poprzez zniesienie 
konieczności przedstawiania oryginałów lub kopii faktur; 
6. Stworzenie elektronicznego, aktywnego formularza wniosku o ustalenie warunków 
zabudowy, który wraz z zeskanowanymi załącznikami można złożyć elektronicznie 
(,,zdalne” poświadczanie organów dokumentów za zgodność z oryginałem w nawiązaniu 
do propozycji numer 9);  
7.  Wydłużenie terminów do załatwienia spraw (art. 139 Ordynacji podatkowej); 
8. Przesunięcie terminów dla przygotowania sprawozdań budżetowych i sprawozdań         
z operacji finansowych JST; 
9. Okresowe zawieszenie biegu terminów administracyjnych.   
 
     Realizacja zadań administracyjnych w tym trudnym okresie, w dużej mierze 
usprawniona jest przez podejmowanie decyzji i kontakt z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych. Biorąc pod uwagę ów fakt, zwracam się do Pana Premiera oraz 
poszczególnych Ministrów, o podjęcie działań, zarówno tych pilnych oraz przejściowych  
i okresowych, jak i tych dalekosiężnych i stałych, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, co w przypadku kolejnych wyzwań i problemów, pozwoli usprawnić 
podejmowanie decyzji administracyjnych.  
 

                                               Z poważaniem 
 
                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 

Do wiadomości: 
1.Minister Finansów 
2. Minister Rozwoju 
3. Minister Cyfryzacji 


