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Od roku 2011 system do elektronicznego zarządzania dokumentacją
autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zwany EZD
PUW, wdrażany jest w administracji rządowej RP jako jednolity system,
rozwijany na zasadach niekomercyjnych, będący narzędziem wymiany
informacji oraz usprawniania funkcjonowania urzędów.



542 Partnerów

https://ezd.gov.pl/www/ezd/partnerzy

Ponad 92 tys. użytkowników

Stan na 3 listopada 2020 r.

https://ezd.gov.pl/www/ezd/partnerzy


Dnia 31 sierpnia 2018 r. Minister Cyfryzacji i Wojewoda Podlaski zawarli

porozumienie, którego przedmiotem jest dalsze utrzymanie i wdrażanie systemu

EZD PUW przy wsparciu Ministra Cyfryzacji. Oznacza to, że Minister Cyfryzacji

zapewnia bieżące wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe pod względem

merytorycznym i technicznym (Help Desk) podmiotom, z którymi Wojewoda

Podlaski zawarł porozumienia i umowy na udostępnienie, utrzymanie i rozwój EZD

PUW, jak również jednostkom, które w przyszłości będą użytkownikami systemu

EZD PUW.

Minister Cyfryzacji powierzył realizację ww. zadania podległej jednostce 
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowy Instytut Badawczy –

NASK. 



Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa Państwowy 

Instytut Badawczy

Wojewoda Podlaski – Podlaski 
Urząd Wojewódzki 

w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

EZD PUW & EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją 
w administracji publicznej RP

Partnerstwo w służbie Państwa
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System EZD PUW – system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania
dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych,
dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie
dokumentów elektronicznych.

Stanowi również narzędzie wspierające wykonywanie czynności kancelaryjnych
w systemie tradycyjnym.



Fundament prac przy wdrożeniu systemów EZD

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY 
MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych
(DzU z 2011 r. nr 14, poz. 67)



System tradycyjny System klasy EZD
Akta spraw kompletujemy  w postaci papierowej 

papierowe oryginały stanowiące przesyłki wpływające 

i wychodzące 

– pisma wewnętrzne,  

– uwierzytelnione kopie naturalnych dokumentów 

elektronicznych,                            

– kopie dokumentów papierowych potwierdzone za 

zgodność 

z oryginałem,                                       

– informacje/notatki.

Akta spraw kompletujemy w postaci elektronicznej

naturalne dokumenty elektroniczne stanowiące przesyłki

wpływające i wychodzące, pisma wewnętrzne, notatki

– odwzorowania cyfrowe przesyłek wpływających

w postaci papierowej,

– informacje/notatki.

Zarządzamy teczką aktową Zarządzamy sprawą

Archiwum zakładowe to lokal na poziomie budynku  

z odpowiednią wytrzymałością stropów.

Funkcję archiwum zakładowego pełni system EZD lub 

jego moduł.

Podstawowe różnice między dwoma sposobami dokumentowania spraw



Jak uzyskać system EZD PUW



Nad rozwojem systemu EZD PUW pracuje zespół programistów, zatrudnionych 
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Obecnie rozwój aplikacji 
skupiony jest na tworzeniu funkcjonalności, wymaganych zmieniającymi się 
przepisami prawa oraz rozwojem API.

Prace programistyczne – rozwój EZD PUW



Ostatnio udostępnione moduły systemu EZD PUW

Rozwój modułu Archiwum zakładowego

Paczka administracyjna

Rozwój modułu podpisu

Dostosowanie do art. 39 KPA

Moduł reorganizacji

Paczka migracyjna



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych

§ 11 ust. 2 IA

Przekazanie uprawnień może następować automatycznie po upływie okresu 
przewidzianego w § 37 instrukcji kancelaryjnej.

§ 16. ust. 1 IA 

Archiwista może odmówić przejęcia dokumentacji, jeżeli dokumentacja nie 
została uporządkowana. 

Rozwój modułu Archiwum zakładowego







Moduł tzw. paczki administracyjnej jest funkcjonalnością przygotowaną w
związku z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych
warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na
skargę do sądu administracyjnego (DzU z 2019 r, poz. 1003).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia sprawy prowadzone w postaci
elektronicznej przekazuje się do sądów administracyjnych jako wyodrębniony
z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją zbiór dokumentów
obejmujących akta sprawy, zwany dalej „paczką eADM”.

Paczka administracyjna



Paczka eADM zawiera: 

1) dokumenty elektroniczne z uwzględnieniem ich podpisów elektronicznych; 

2) odwzorowania cyfrowe dokumentów sporządzonych w postaci papierowej; 

3) protokoły i adnotacje z czynności postępowania mających znaczenie dla 
sprawy lub ich odwzorowania cyfrowe; 

4) odwzorowania cyfrowe kopert dokumentów otrzymanych w postaci 
papierowej; 

5) odwzorowania cyfrowe potwierdzeń odbioru i doręczenia dokumentów 
doręczanych w postaci papierowej; 

6) urzędowe poświadczenia odbioru. 



Tworzenie paczki administracyjnej 

W aktach sprawy doda się plik w formacie .zip stanowiący właściwą paczkę ADM.



Moduł podpisu



Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Art. 393 § 1

W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie 
dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią 
elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma 
uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona 
lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu 
elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji 
publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie 
doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.



Art. 393 § 2 

Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu 
elektronicznego i odpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo 
opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną 
pieczęcią elektroniczną;

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za 
pomocą którego pismo zostało wydane.





Moduł został przygotowany w celu zapewnienia dostępu do  dokumentacji 
prowadzonej w postaci elektronicznej w EZD PUW przez nowoutworzony podmiot, 
który przejmuje cześć zadań i spraw do prowadzenia od podmiotu, który dotychczas 
był właściwy i który korzysta produkcyjnie z EZD PUW.

W związku z powyższym moduł zapewni zabranie dostępu na skopiowanej instancji 
EZD PUW dla użytkowników w nowym podmiocie do tych spraw i dokumentów, do 
których nie powinni mieć dostępu ze względu na brak właściwości oraz usunięcie 
danych o tych sprawach i dokumentach również z poziomu bazy danych.

Jednocześnie zapewni dostęp do tych spraw i dokumentów, do których nowy 
podmiot powinien mieć dostęp, na podstawie przyznanych mu kompetencji i w celu 
kontynuowania rozpoczętych spraw w nowym podmiocie.

Moduł reorganizacji



Moduł reorganizacji



Moduł reorganizacji

Wskazanie spraw do usunięcia możliwe jest na dwa 
sposoby:
1) poprzez wskazanie komórki organizacyjnej, której 
sprawy powinny zostać usunięte;  
2) poprzez wskazanie komórki organizacyjnej, której 
sprawy powinny zostać usunięte oraz określenie klasy 
z JRWA, z wykorzystaniem której zostały założone sprawy  
podlegające usunięciu.



Moduł reorganizacji

Zatwierdzenie operacji spowoduje uruchomienie usuwania wszystkich spraw 
w realizacji i zakończonych.



Po zatwierdzeniu operacji system usunie cały zasób 
spraw i dokumentacji niestanowiącej akt spraw 
z archiwum zakładowego w systemie. 

Umożliwia usunięcie z bazy danych adresów, które nie 
były wykorzystywane, np. do opisania metadanych 
przesyłki wpływającej lub zarejestrowania 
korespondencji wychodzącej.

Paczka migracyjna



Moduł został przygotowany w celu umożliwienia przekazania akt podczas
reorganizacji jednostek pracujących produkcyjnie w systemie EZD PUW.
Pozwala nam na wybranie określonych spraw i przeniesienie ich do innej
instancji EZD PUW.

Do konkretnej paczki migracyjnej system pobiera sprawy założone
w konkretnym roku kalendarzowym, z wykorzystaniem określonego symbolu
JRWA przez wskazaną komórkę organizacyjną.

Paczka migracyjna



Użytkownik tworzący paczkę migracyjną zatwierdza jej utworzenie
przyciskiem



Przygotowaną paczkę można wysłać do innej instancji EZD PUW



Moduły w realizacji i dalsze plany

1. Sztuczna inteligencja 

2. Integracja systemu EZD PUW z systemem Elektroniczny Nadzór Prawny 
(eNadzór)

3. Paczka archiwalna 

4. eDoręczenia

5. Brakowanie

6. Pieczęć elektroniczna 



Dziękujemy za uwagę


