
 Nowa poczta cyfrowa
 (Digital Post) w Danii

Teraz korespondencję od organów publicznych będzie 
można odczytywać na różnych platformach.



Wiele sposobów dostępu do Digital Post
Teraz wszyscy obywatele i mieszkańcy mogą odbierać korespondencję 
Digital Post od organów publicznych na różnych platformach.

Obywatel

borger.dk: Poczta cyfrowa (Digital Post) 
od organów publicznych

Aplikacja Digital Post-app: Poczta cyfrowa 
(Digital Post) od organów publicznych

e-Boks: Poczta cyfrowa (Digital Post) od organów 
publicznych i przedsiębiorstw korzystających z 
platformy, takich jak firmy ubezpieczeniowe lub banki

mit.dk: Poczta cyfrowa (Digital Post) od organów 
publicznych i przedsiębiorstw korzystających z 
platformy, takich jak firmy ubezpieczeniowe lub banki



Fakty o poczcie cyfrowej (Digital Post)
Dlaczego wprowadzamy nową pocztę cyfrową (Digital Post)? 

Duńska Agencja ds. Cyfryzacji opracowała nową pocztę 
cyfrową (Digital Post), aby zapewnić odpowiadające aktualnym 
potrzebom rozwiązanie, które umożliwia lepszą komunikację 
między obywatelami/mieszkańcami a organami publicznymi. 

Czy mogę wybrać, jak chcę odbierać pocztę? 

Tak. Pocztę od organów publicznych można odbierać na wszyst-
kich platformach. Możesz więc wybrać, czy chcesz skorzystać z 
serwisu borger.dk, e-Boks, mit.dk czy z aplikacji Digital Post. 

Czy muszę kogoś poinformować, jak chcę odbierać pocztę 
cyfrową (Digital Post)?

Nie, poczta od organów publicznych jest automatycznie 
dostępna w serwisie borger.dk, e-Boks, mit.dk lub w aplikacji 
Digital Post. 

Co jeżeli jestem zwolniony(-na) z obowiązku odbierania 
poczty cyfrowej? 

Jeżeli jesteś zwolniony(-na) teraz, nie ulegnie to zmianie w przys-
złości. 

Gdzie mogę uzyskać pomoc? 

Więcej informacji w przypadku jakichkolwiek pytań na temat 
poczty cyfrowej (Digital Post) można uzyskać w serwisie 
borger.dk lub kontaktując się z działem obsługi poczty cyfrowej 
(Digital Post) pod numerem: +45 33 98 00 33

Pobierz pocztę cyfrową 
(Digital Post) na telefon

W celu poszerzenia funkcjonalności 
Digital Post oferuje także nową 
aplikację. Tak jak borger.dk, nowa 
aplikacja Digital Post będzie zawierać 
tylko wiadomości od organów 
publicznych.

Aplikacja Digital Post jest dostępna 
w App Store i Google Play.



Czym jest poczta 
cyfrowa (Digital Post)?
Poczta cyfrowa (Digital Post) to ważne wiadomości od organów 

publicznych. Pocztę od organów publicznych otrzymują osoby od 15. roku 

życia. Adresat jest zobowiązany do zapoznawania się z korespondencją. 

Jest tak, ponieważ dotyczy ona istotnych dla Ciebie spraw, o których 

musisz wiedzieć.

Na przykład, jeśli przyjęto Cię do programu edukacyjnego. Lub gdy 

Twoje dziecko otrzymało miejsce w żłobku bądź przedszkolu. Albo masz 

zaplanowaną wizytę w szpitalu. Właśnie tego typu informacje otrzymasz za 

pośrednictwem poczty cyfrowej (Digital Post).

Dowiedz się więcej o poczcie cyfrowej (Digital Post) na borger.dk

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post
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