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Jedna idea, dwa systemy … oba własnością Skarbu Państwa 

EZD PUW EZD RP 
 jednolity i państwowy, 
 system klasy EZD autorstwa pracowników 

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
 dedykowany administracji, 
 powstał w 2011 roku, 
 utrzymywany i rozwijany przez PUW, 
 542 instytucji – Partnerów EZD PUW, 
 Ponad 1000 tys. użytkowników  

korzystających z systemu produkcyjnie. 

 jednolity i państwowy,  
 produkt projektu dofinansowanego  

ze środków UE w ramach II Osi POPC, 
 strategiczny projekt Ministra Cyfryzacji; 
 budowany od 2019 roku przez NASK 

w koalicji z Wojewodą Podlaskim, 
 dedykowany administracji,  
 udostępniany od 2022 roku, 
 usługa chmurowa w modelu SaaS. 



Obecni i przyszli użytkownicy EZD PUW 

Liczba Partnerów 
542 

Liczba użytkowników* 
104 210 

Uczelnie 
wyższe  
16 822 

JST  
8 689 

Instytucje rządowe,  
w tym urzędy 

centralne  
37 132 

Ministerstwa 
6 720 

Administracja 
zespolona  

6 624 Urzędy 
wojewódzkie  

12 036 

Inne 
instytucje  

16 187 

* Liczba użytkowników z poszczególnych podmiotów, którym 
udostępniono EZD PUW,  korzystający z systemu  (produkcja) lub  
w trakcie jego wdrażania – stan na 03.10.2020. 



Projekt EZD RP – fuzja wiedzy, kompetencji i doświadczenia 

Wojewoda 
Podlaski 
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Cel Projektu EZD RP 
Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji 
publicznej. EZD RP to: 

- fundament sprawnego Państwa – standard EZD de facto i w praktyce, 

- transparentność – przejrzystość procesów administracyjnych, 

- prawdziwa cyfryzacja back-office – e-usługi bez EZD to nie jest e-administracja, 

- interoperacyjność i komunikacja pomiędzy podmiotami – eDoręczenia, ePUAP …, 

- dostęp do zasobnów informacyjnych Państwa – integracyjna rola EZD RP, 

- standardy dokuemntu elektorncizmnego – ich brak, to pogłębnianie bałaganu i kosztów, 

- ePopdis , BlockChain AI i … wiele więcej nowoczesnych rozwiązań. 



Produkty projektu 

 System EZD RP – jednolity, bez dostępu do kodów źródłowych, zabezpieczany przez SP: 

 EZD RP jako usługa chmurowa, 

 EZD RP w chmurze prywatnej organizacji, 

 EZD RP instalacja lokalna. 

 Dodatkowe moduły -  także w open-source, 

 Aplikacja do migracji (open-source), 

 Warstwa integracyjna - API EZD RP, 

 Moduł podpisu i „sztucznej inteligencji” (AI), 

 Standard EZD – przegląd przepisów prawa. 



Strategia wdrażania EZD RP po roku 2022 – pryncypia, wyciąg 

I. EZD RP i produkty towarzyszące, wytwarzane w ramach przedsięwzięcia EZD RP, są własnością 
Skarbu Państwa, a ich dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

II. Przedsięwzięcie EZD RP będzie finansowane od 2022 roku z budżetu Państwa w określonym w 
„tym dokumencie” zakresie przedmiotowym i podmiotowym.  

III. System EZD RP będzie udostępniany od 2022 roku w formule freeware, aby zapewnić dostępność 
wszystkim podmiotom realizującym zadania publiczne i wykluczyć stosowanie niedozwolonej 
pomocy publicznej. …  

IV. Operator EZD RP, świadczący usługi związane z przedsięwzięciem EZD RP finansowane z budżetu 
centralnego, uzyska umocowanie ustawowe, w ramach którego określony zostanie zakres usług 
Operatora i zasady ich finansowania. 

V. Darmowy dla wszystkich – jednym ograniczeniem pobrania aplikacji  będzie zgoda na warunki 
licencji systemu EZD RP. Pobranie aplikacji nie będzie wymagało rejestracji ale pozyskanie 
wsparcia Operatora EZD RP już tak.  



Wdrażanie i utrzymanie – usługi Operatora  

A. „Podstawowe”: 
1) rozwój systemu i dostosowywanie go do zmiennego otoczenia prawno-

technicznego oraz konserwacja jego kodu (usuwanie błędów, podatności, 
itd.); 

2) wytwarzanie i aktualizacja dokumentacji wyjaśniającej procesy 
wdrażania, strojenia, utrzymywania i korzystania z systemu  
w postaci podręczników/instrukcji, pomocy kontekstowej i filmów 
szkoleniowych; 

3) udostępnianie wersji wykonywalnej aplikacji (kolejnych wersji) wraz z 
kompletną dokumentacją, o której mowa powyżej. 

 

 



B. „Standard”: 
1) prowadzenie okresowych webinariów (interaktywnych) w zakresie 

wdrażania, strojenia, utrzymania i użytkowania EZD RP; 
2) prowadzenie okresowych wykładów doszkalających dla dużych grup 

uczestników (powyżej 200 osób); 
3) helpdesk merytoryczny – wsparcie on-line w zakresie systemu EZD RP. 

C. „Premium” – świadczenie usług: 
1) helpdesk techniczny (II linia wsparcia, dostępna dla Zespołu Wsparcia 

Partnera); 
2) wsparcie wdrożeniowe on-site; 
3) wsparcie „strojenia” on-site; 
4) warsztaty doszkalające dla specjalistycznych grup uczestników. 

D. „SaaS” – udostępnianie EZD RP w modelu chmurowym. 



Wdrażanie i utrzymanie – Centra Kompetencyjne (pryncypia cd) 

VI. Operator utworzy Centrum Kompetencyjne (CKO), świadczące usługi bezpośrednio na rzecz 
użytkowników „z grupy rządowej”. 

VII. Operator świadczy następujące usługi finansowane z budżetu centralnego: 

1. „Podstawowe” – na rzecz wszystkich podmiotów zainteresowanych EZD RP. 

2. „Standard” – na rzecz wszystkich podmiotów publicznych ( w tym administracja rządowa, JST, szkoły 
wyższe, służba zdrowia …). 

3. „Premium” – na rzecz administracji rządowej za pośrednictwem własnego CKO. 

4. „SaaS” – na rzecz administracji rządowej. 

5. Usługi szkoleń i wsparcia (III linia) dla zewnętrznych wobec Operatora i certyfikowanych Centrów 
Kompetencji, umożliwiających CK świadczenie usług „Premium”. 

VIII. Usługi „Premium” i „SaaS” będą mogły świadczyć także komercyjne Centra Kompetencji. 



Pryncypia technologiczne systemu EZD RP 

 Jedna architektura dla wszystkich modeli wdrożeniowych (on-premise,  IaaS, Paas, SaaS) 
– łatwiejsze wsparcie, rozwój i utrzymanie. 

 
 Wsparcie architektury SOA, mikroserwisów i technologii konteneryzacji  z zapewnieniem 

transakcyjności biznesowej (ACID). 
 
 Modularność – komunikacja między komponentami poprzez API, wymienialne i 

zastępowalne moduły/systemy zewnętrzne. 
 

 Rozszerzalność i wysoka interoperacyjność systemu EZD RP:  
• integracja zewnętrzna poprzez API dla integratorów, 
• integracja do API wewnętrznego w platformie komunikacyjnej wewnętrznej. 

 



Podstawowe moduły systemu EZD RP 
system kancelaryjno – archiwalny  

xxx 

Moduł 
rejestrów  
i statystyk 

Moduł zarządzania 
aktami 

Moduł obsługi 
korespondencji 

Moduł 
procesowości 

Moduł 
zastępstw 

Moduł 
administratora 

Moduł 
zarządzania 
informacją 

v 

v 

v 



Rozbudowa systemu EZD RP o dodatkowe moduły 



e-Podpis w EZD RP 

Usługi chmurowe: 
 
 Moduł weryfikacji.  

 
 Centrum Certyfikacji Podmiotów Publicznych. 

 
 Podpis Administracyjny. 

 
 

Natywna funkcja EZD RP  z możliwością podpięcia usług zewnętrznych: 
 
 BlockChain. 

 
 



Sztuczna Inteligencja (AI) w EZD RP 

 Efektywność (efekt skali),  automatyzacja i bezpieczeństwo (???) … 
 

 Przykładowe moduły: 
 

1)  automatyczne rozdzielanie dokumentacji – w testach w MC i PUW, 

2)  wyszukiwanie danych wrażliwych i anonimizacji – w testach w PUW, 

3)  uzupełnianie metadanych, profilowanie użytkowników, porównywanie  

podpisów i inne - w trakcie opracowywania. 
 



Harmonogram realizacji projektu 
 

 5 października 2020 – uruchomiono pilotaż prototypu systemu EZD RP  
w 16 jednostkach administracji rządowej AR 
 

 31 marca 2021 – zakończony pilotaż prototypu systemu EZD 
 

 Q3-Q4 2021 – wdrożenie w wybranych jednostkach, wypracowanie wersji 
docelowej systemu 
 

 Q1 2022 – udostępnienie systemu administracji rządowej i wdrożenie w 
wybranych jednostkach AR 
 

 Q3 2022 – udostępnienie  SaaS EZD RP rządowej 
 

 Q1 2023 – udostępnienie EZD RP wszystkim zainteresowanym podmiotom 
 

 2023-2024 – migracja EZD PUW do EZD RP 
 
 



Współpraca z Radą Użytkowników EZD RP  



1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
2. Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
3. Ministerstwa Finansów, 
4. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
5. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
6. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
7. Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
8. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
9. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,  
10.Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
11.Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
12.Urzędu Transportu Kolejowego, 
13.Narodowego Funduszu Zdrowia, 
14.Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
15.Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
16.Centralnego Ośrodek Informatyki 

Reprezentacja ministerstw, 
urzędów centralnych, urzędów 

wojewódzkich i jednostek 
administracji samorządowej 



Reprezentacja ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i 
jednostek administracji samorządowej 
W roli Obserwatora: 

17. Ministerstwo Cyfryzacji  
18. Przedstawiciele Jednostek Administracji Samorządowej W 

Urząd Miasta Łodzi 
Urząd Marszałkowski w Opolu 

19. Ministerstwo Obrony Narodowej  
20. Ministerstwo Aktywów Państwowych  
21. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców   
22. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 
23. Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

Nowi Obserwatorzy 



Urzędy administracji rządowej wytypowane do pilotażowego wdrożenia EZD RP 



Integracje systemów z EZD RP 

EZD RP 

Platforma 
zamówień 

publicznych 

ePUAP 

ADE 

Platformy 
użytkowane  

przez Partnerów 
EZD PUW 

LDAP 

Portale 
regionalne 

Platforma 
eFaktury Platforma 

dane 
publiczne.gov.

pl 

Platforma 
widok.gov.pl 

Platformy 
ERP, F-K, K-P 

Katalogi 
Administracji 

Publicznej 

Krajowy Węzeł 
Identyfikacji 

Elektronicznej 

Profil 
zaufany 
(eGO) 

eDoręczenia  

        obowiązkowe 

    System planowany 

     System produkcyjny 

      opcjonalne 

Przepływ danych: 



Efekty prac nad I wersją prototypu systemu EZD RP  



Efekty prac nad I wersją prototypu systemu EZD RP  



Efekty prac nad I wersją prototypu systemu EZD RP  



Efekty prac nad I wersją prototypu systemu EZD RP  



Dziękuję za uwagę 

tel.    85 688 22 10 
mail  bialystok.projekt@nask.pl   

Oddział NASK w Białymstoku 
ul. Łukowska 2 
15-373 Białystok 

WWW.EZD-RP.PL 

Projekt realizuje 

"Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej " 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”  
II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

Wojewoda 
Podlaski 

mariusz.madejczyk@nask.pl 
mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl  

mailto:mariusz.madejczyk@nask.pl
mailto:mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl
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