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E-RESIDENCY (E-MELDUNEK) W ESTONII – PAŃSTWO
PRZYJAZNE KAŻDEMU
Streszczenie wystąpienie Pani Victorii Saue podczas XVII Kongresu EVS – kierownika
działu ryzyk i realizacji projektu e-residence

Tegorocznym Gościem Honorowym XVII Kongresu EVS była Estonia – kraj
niezrzeszony z EVS, lecz posiadający imponujący dorobek na tle innych krajów
europejskich
w
zakresie
rozwoju
e-administracji.
Po upadku ZSRR w 1991r. Estonia była krajem znajdującym się na skraju
bankructwa.
Ten liczący 1,3 mln mieszkańców kraj postanowiono wzmocnić i rozwinąć stawiając
na społeczeństwo elektroniczne. Estonia jest pierwszym krajem na świecie, który
posiada tzw. mobilną tożsamość. W praktyce oznacza to możliwość załatwienia
praktycznie 99% usług państwowych (i nie tylko) poprzez internet.
Ten niewielki kraj należący do UE, NATO, strefy EURO, WTO itd., jest obecnie
najbardziej zaawansowanym krajem w sferze informatyzacji strefy publicznej.
Każdy Estończyk tylko jeden raz musi przekazać swoje dane do systemu
informatycznego skrupulatnie chronionego i bardzo dobrze zabezpieczonego przed
atakami hakerskimi. W wyniku tej operacji otrzymuje swój dowód osobisty ze
zdjęciem i chipem. Jest to dokument obowiązkowy dla każdego obywatela Estonii,
wykorzystywany przez niego kilkukrotnie nawet w ciągu dnia, jest on bowiem
dokumentem tożsamości, prawem jazdy, biletem komunikacji miejskiej, a za jego
pośrednictwem można składać elektroniczne podpisy, sprawdzić stan konta czy
podróżować
po
UE,
a
nawet
otrzymać
receptę
od
lekarza.
Estonia stała się społeczeństwem bez-papierowym, a obywatel zarejestrowany
w systemie może skorzystać z około 1500 usług online; zarówno o charakterze
rządowym jak i pochodzących z sektora prywatnego. System jest kompatybilny
z urządzeniami mobilnymi takimi jak tablety, smartfony, laptopy i jest dostępny
dla obywateli przez 7 dni w tygodniu i 24h/dobę.
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E-Residency (e-maldunek) jest to bezpieczna, cyfrowa tożsamość dostępna
dla każdego. Wystarczy wypełnić formularz na stronie E-RESIDENT, wpłacić kwotę
100 Euro, by po dokładnej weryfikacji osoby przez służby estońskie, odebrać w
jednym z 39 przedstawicielstw Estonii na świecie dokument w postaci karty
z
chipem.
Odbioru
dokonuje się osobiście.
Wtedy pobierane są
także dane biometryczne
(odciski
palców)
właściciela
karty,
otrzymuje on kod PIN
i może korzystać z karty
z dowolnego miejsca na
świecie.

Karta e-rezydenta

Nie jest to karta uprawniająca do wjazdu na teren Estonii ani do
podróżowania po krajach UE.
Możliwości jakie daje karta obcokrajowcom w Estonii:
- założenie firmy internetowej,
- założenie karty kredytowej, płatniczej,
- założenie konta bankowego,
- elektroniczne składanie deklaracji podatkowej.
Dzięki tej karcie kraje nie będące członkami UE mogą w niej zaistnieć poprzez
założoną w Estonii firmę. Obecnie założonych jest około 20 tysięcy takich kart przez
rezydentów ze 135 krajów świata, co daje liczbę około 1600 założonych w ten
sposób firm. Estonia dzięki usłudze E-RESIDENCY otwiera swoje elektroniczne
granice dla obcokrajowców, dając im możliwość korzystania z wielu usług bez
dokumentów papierowych i bez konieczności osobistego stawiennictwa.
Jest to niewątpliwie przyszłość wielu rozwiniętych i rozwijających się państw.
Redakcja
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