
EZD w służbie Państwa, 
czyli rządowe systemy 
EZD w polskiej administracji

Mariusz Madejczyk
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów 
Teleinformatycznych 
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski



2

Po co nam systemy EZD 
i elektronizacja spraw w administracji?

- bo EZD to fundament i przyszłość administracji 

- bo powstało i powstaje setki niepotrzebnych systemów

- bo procesowość i standaryzacja to nadal marzenie

- bo nadal w urzędach nękają nas formularzami

- bo to szansa na dostęp do rejestrów – 220 KPA  

- bo nadal w urzędach panuje papier
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Dom jednorodzinny – pozwolenie na budowę 
składane w starostwie powiatowym

Pełne akta sprawy po wydaniu decyzji,
przechowywane i transportowane 
pomiędzy podmiotami, ważą 
60 kg i zajmują 1,5 metra bieżącego A4

* informacje dzięki uprzejmości GUNB

Po co nam systemy EZD 
i elektronizacja spraw w administracji?*

Inwestor budujący dom zanosi do starostwa 
około 300 stron papieru A4 o masie 1,5 kg
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Pozwolenia na budowę
szacowana skala
zużycia papieru

* informacje dzięki uprzejmości GUNB

Po co nam systemy EZD 
i elektronizacja spraw w administracji?*

34 tys. m³

papieru

ponad

22 mln kg

papieru

352 518 wniosków 
złożonych w 2021 r.
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Skala, potencjał oszczędności
i transparentność

ponad

60 000
prawie

2 mln

podmiotów
realizujących zadania 

publiczne

około

160

pracowników procesów
w jednym urzędzie 

wojewódzkim

procesów
miliony transakcji

dziennie

dziesiątki
tysięcy
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Dlaczego należy wdrażać system klasy EZD?
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 Plany KPRM wprowadzenia obowiązku wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 Obowiązek doręczeń elektronicznych.

 Zwiększenie ergonomii pracy:

 elektronizacja spraw/minimalizacja dokumentacji papierowej/brak konieczności wydruku naturalnych 
dokumentów elektronicznych,

 automatyczna weryfikacja podpisu elektronicznego,

 możliwość integracji systemów z innymi systemami,

 wykorzystanie formularzy pism,

 automatyczna archiwizacja/ przekazanie paczek archiwalnych do ADE,

 szybkie i skuteczne zarządzanie informacją (wyszukiwarka, rejestry, raport, statystyki).

 Upraszczanie procedur administracyjnych. 

 Fundament i przyszłość e-administracji – redukcja obciążeń poprzez dostęp do zasobów informacyjnych Państwa. 
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EZD PUW i EZD RP – rządowe systemy z Podlasia

BIAŁYSTOK

Wojewoda
Podlaski



8

Porozumienie Ministra Cyfryzacji i Wojewody Podlaskiego 
z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
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Operator EZD – Oddział NASK w BIałymstoku
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EZD PUW – trzy filary 
- własność Skarbu Państwa – bezpłatny,

- jednolity,

- budujący sieć współpracy i wartości administracji. 
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Autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku od 2011 roku wdrażany na wszystkich
szczeblach polskiej administracji.



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

1080 Partnerów
Ponad 140 tys. użytkowników

Stan na październik 2022 r.
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eDoręcznia w EZD PUW … już od października ubiegłego roku
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Widok do wysyłania przesyłek w EZD PUW
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eDoręcznia w EZD PUW – integracja z BAE
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Podsumowując

PRACE WYKONANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O DORĘCZENIACH ELEKTORNICZNYCH 
wykonane do 5 października 2021 r. i  dostosowywane w 2022 r. do zmieniającego się API:
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1. Integracja EZD PUW z systemem do doręczeń elektronicznych Operatora wyznaczonego.

2. Integracja EZD PUW z Bazą Adresów Elektronicznych ( BAE).

3. Umieszczanie informacji o statusie wysyłki i dołączanie dowodów wysyłki w aktach spraw prowadzonych w EZD PUW.

Zapraszamy do testowania eDoręczeń w EZD PUW!!
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Integracja z innymi systemami…
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• Integracja systemu ADE z systemem
EZD ma na celu automatyzację
procesu przekazywania materiałów
archiwalnych z jednostek
organizacyjnych do systemu ADE, tak
aby proces przekazania materiałów
archiwalnych do ADE obsługiwany był
bezpośrednio z sytemu EZD PUW.

• Przykład integracji:

- eUchwały,

- Mini Portal,

- Systemy ERP (np. UM Gdańsk).

• Możliwość wykorzystania sztucznej
inteligencji
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Rozwój systemu EZD PUW – 17 nowych funkcji w wersji 3.110
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1. Automatyczna wysyłka po podpisaniu dokumentu  – możliwość wysyłania ePUAP, mailen oraz udostępniania dokumentów wewnątrz urzędu z poziomu prowadzonych spraw. 

2. Możliwość edycji szablonów obiegu dokumentów - użytkownik decyduje, czy szablon będzie możliwy do edycji w trakcie przekazywania dokumentów do akceptacji/podpisu.

3. Możliwość wskazywania profilu podpisu - przekazując koszulkę z dokumentem\ami do podpisu prowadzący sprawę może ustalić, jaki format i rodzaju podpisu powinien zastosować 
podpisujący.

4. Moduł weryfikacji podpisów elektronicznych – konserwacja podpisów!!

5. Możliwość korzystania z pieczęci elektronicznej.

6. Aplikacja mobilna EZD PUW. 

7. Rejestr sygnalistów. 

8. Wprowadzenie opcji podglądu pisma przed jego przyjęciem do realizacji - funkcja dostępna z poziomu folderu Nowe. Pozwala zweryfikować treść dokumentu przekazanego na konto 
użytkownika bez jego odebrania do folderu w Realizacji.

9. Praca przez użytkownika pełniącego kilka funkcji w podmiocie - praca nie w trybie zastępstwa, ale w kontekście pełnionej funkcji.

10. Przekazywanie/udostępnianie koszulek w trybie prywatnym - ograniczenie dostępu do koszulek w realizacji oraz przekazywanych/udostępnianych w trybie zastępstwa.

11. Umożliwianie udostępnienia dokumentów w trybie ochrony.

12. Modyfikacja wyszukiwarki – wprowadzenie ustawień dot. wyszukiwania w trybie or oraz and.

13. Pobieranie dokumentów z całej sprawy lub z koszulki powiązanej do sprawy – w efekcie w koszulce generuje się plik z formacie .zip z pobranymi dokumentami. 

14. Możliwość ustawienia widoku obiegi koszulki – domyślnie obieg widoczny jest od operacji najwcześniejszych do najpóźniejszych – możliwa zmian tego widoku na odwrotny.

15. Moduł terminowości - automatyczne wyliczanie terminu załatwiania sprawy.

16. Obsługa wielu kont ePUAP - możliwość odbierania przesyłek ePUAP bezpośrednio przez konkretne komórki organizacyjne. 

17. Poprawa konwersji plików do formatu pdf – wyeliminowano problemy z formatowaniem tekstu przy konwersji plików do formatu pdf.
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Zapraszamy na stronę   ezd.gov.pl

Dziękuję za uwagę
mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl


