
ŁUKASIEWICZ - PIT - EKSPERT 
W DOSTARCZANIU ROZWIĄZAŃ 
USŁUG ONLINE 
Wyobraź sobie współprace z solidnym i doświadczonym 
partnerem biznesowym, który wesprze Cię w każdej fazie 
realizacji projektu i wprowadzi w świat cyfrowej rewolucji. 

Case Study



Obecne potrzeby rynku

CYFROWA REWOLUCJA PRZYŚPIESZA 

nadając kierunki, którymi podąża rynek. Priorytet stanowią 

usługi i rozwiązania szybsze, wygodniejsze, bardziej 

intuicyjne oraz prostsze i bezpieczniejsze w obsłudze.

KLUCZOWYM ELEMENTEM 

JEST RÓWNIEŻ SAM PROJEKT, 

który należy precyzyjnie zaplanować, 

pozyskać oraz zrealizować i rozliczyć.

ODPOWIEDNIA 

I DŁUGOFALOWA STRATEGIA 

oraz solidny i doświadczony partner 

biznesowy w dzisiejszych czasach 

to połowa sukcesu.



Łukasiewicz – PIT to:

LUDZIE Z BOGATYM 
DOŚWIADCZENIEM I SZEROKIMI 

KOMPETENCJAMI

WSPARCIE W KAŻDEJ FAZIE CYKLU I ŻYCIA 
PROJEKTU POCZĄWSZY OD JEGO ZAPLANOWANIA 

I POZYSKANIA, POPRZEZ REALIZACJĘ 
I OSTATECZNE ROZLICZENIE

ROZWIĄZANIA I PROJEKTY 
DOSTOSOWANE DO OCZEKIWAŃ 

KLIENTÓW TWORZĄCYCH 
I KORZYSTAJĄCYCH Z E-USŁUG

15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W TWORZENIU ROZWIĄZAŃ 
DLA PROJEKTÓW TAKICH JAK M.IN. PEF, PEF2, 

KATALOGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (KAP), PPK, 
PPK3 CZY KONTO PRZEDSIĘBIORCY

INNOWACYJNE 
TECHNOLOGIE

Dlaczego my?



Korzyści ze współpracy z nami

W  Łukasiewicz – PIT mamy świadomość zmieniających 
się trendów rynkowych i zgodnie z nimi tworzymy 
innowacyjne e-usługi. Faktem jest, że we współpracy 
z nami nasi partnerzy zewnętrzni zyskali:

oszczędność czasu i kosztów zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce,

zwiększenie wykorzystania elektronicznych usług 
publicznych przez przedsiębiorców,

obniżenie kosztów ponoszonych przez administrację na 
obsługę przedsiębiorców,

ułatwienie dostępu do informacji potrzebnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej,

zwiększenie liczby osób fizycznych zakładających 
działalność gospodarczą.



Zakres prac
Ułatwienie zmian w rejestrze CEIDG 
przez zastąpienie formularza kreatorem 
wniosku, który krok po kroku prowadzi 
użytkownika.

Połączenie w spójną całość usług dla 
przedsiębiorców w jednym miejscu - 
Koncie przedsiębiorcy.

Ułatwienie załatwiania w kanale 
elektronicznym spraw urzędowych 
przez pełnomocników.

Wsparcie nowych przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą.

Projekt
Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju 
i Technologii podjęliśmy się realizacji 
projektu, którego celem jest usprawnienie 
zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce za pośrednictwem 
dedykowanych usług elektronicznych dla 
przedsiębiorców i pełnomocników firm.

Zobacz, jak to zrobiliśmy na przykładzie

Wyzwanie
Przekształcenie serwisu Biznes.gov.pl w punkt 
pierwszego wyboru dla przedsiębiorców 
załatwiających sprawy urzędowe oraz 
zapewnienie dostępności usług dla możliwie 
szerokiej grupy odbiorców.



NASI EKSPERCI WDRAŻAJĄ DWIE NOWE E-USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

obsługa online działalności gospodarczej – kompleksowa obsługa spraw związanych z 
wpisem do CEIDG w ramach jednego „Konta firmy”; w tym powiązanie tego konta z 
informacjami o firmie oraz pozostałymi sprawami prowadzonymi przez przedsiębiorców za 
pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl. 

obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców – możliwość realizacji sprawy online, ale również dostęp do informacji 
publikowanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz objaśnień prawnych 
publikowanych przez urzędy na BIP

Wskazane e-usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników w ramach platformy Biznes.gov.pl  
i będą one dostosowane do potrzeb i oczekiwań szerokiego grona przedsiębiorców. Będą one 
możliwe do realizacji również w języku angielskim i będą spełniały najnowsze wymogi dotyczące 
dostępności (WCAG2.1).

Rozwiązanie

Ministerstwo Rozwoju wraz z 
wieloma partnerami, w tym 
Łukasiewicz - PIT, realizuje 
działania odpowiadające na 
potrzeby przedsiębiorców i 
bezpośrednio poprawiające 
sposób obsługiwania firmy. 
Projekty takie, jak: „Konto 
przedsiębiorcy – usługi online dla 
firm w jednym miejscu” 
usprawniają  prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
Polsce. Natomiast Konto firmy, 
zbierające dane w jednym 
miejscu, pozwoli w przyszłości  
setkom tysięcy przedsiębiorców 
na efektywną realizację usług 
online i kontakt z administracją 
bez wychodzenia z biura.

Marianna Sidoroff dyrektor Departamentu 
Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa 
Rozwoju i Technologii



PRZEBIEG
PROCESU

Rozważono 
kilka wariantów 

realizacji 
projektu:

WARIANT MODYFIKACJI ISTNIEJĄCYCH 
SYSTEMÓW CEIDG oraz Biznes.gov.pl – 
polegający na odpowiednim przebudowaniu dwóch 
obecnie funkcjonujących systemów 
udostępniających usługi dla osób zakładających i 
prowadzących działalność gospodarczą.

WARIANT BUDOWY NOWEGO SYSTEMU 
polegający na wybudowaniu nowego systemu 
e-administracji obsługującego osoby zakładające i 
prowadzące działalność gospodarczą.

Dla każdego wariantu 
rozważono 10 kryteriów 
kosztowych, czasowych, 
użytecznościowych, 
technologicznych.

ZDECYDOWANO SIĘ NA WARIANT, KTÓRY 
ZAKŁADA, ŻE USPRAWNIENIE ZAKŁADANIA I 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W POLSCE NASTĄPI DZIĘKI 
MODYFIKACJI I ŚCISŁEJ INTEGRACJI DWÓCH 
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: 
BIZNES.GOV.PL I CEIDG.



15,2 mln

7 mln

12 mln

25,3 tys.

odsłon

użytkowników

wiadomości e-mail

interakcji mies. z Centrum Pomocy

86,6% wzrost w skali roku

63,9% wzrost w skali roku

Oszczędność czasu i kosztów 
zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w 
Polsce

Zwiększenie wykorzystania 
elektronicznych usług 
publicznych przez 
przedsiębiorców

Obniżenie kosztów 
ponoszonych przez 
administrację na obsługę 
przedsiębiorców

Ułatwienie dostępu do 
informacji potrzebnych do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej

Zwiększenie liczby osób 
fizycznych zakładających 
działalność gospodarczą

Uproszczenie sposobu 
korzystania z systemów 
e-administracji



Skontaktuj się z nami:
sprzedaz@pit.lukasiewicz.gov.pl

+48 887 788 714

ZAPLANUJ SUKCES 
CYFROWEJ REWOLUCJI!

Bądź z nami na bieżąco:

twitter.com/lukasiewiczpit

https://www.youtube.com/channel/UCCQsygaSxIgXaqGWdtrS2wg

https://www.linkedin.com/company/lukasiewicz-
poznanski-instytut-technologiczny

https://www.facebook.com/lukasiewiczpit

Zaufali nam


