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• kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w NASK

• wicedyrektor programu GovTech Polska

• autor artykułów, blogger, orlowski.info, itpogo.pl

• meeting designer, szkoleniowiec

• inicjator i wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków
Administracji Publicznej PTI, siap.pti.org.pl

www.ezdrp.gov.pl
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https://www.gov.pl/web/ezd-rp/projekt-strategii



Publikacja dokumentów na ezdrp.gov.pl
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https://www.gov.pl/web/ezd-rp/wazne-dokumenty



Podręcznik użytkownika EZD RP
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https://podrecznik.ezdrp.gov.pl/



Filmy instruktażowe
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https://podrecznik.ezdrp.gov.pl/filmy-instruktazowe /



Wersja demo EZD RP
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https://youtu.be/XhmB8-_pI_4?t=9546



Status i harmonogram projektu EZD RP

MAJ 2021
Konsultacje projektu Strategii
z administracją i biznesem

LIPIEC – GRUDZIEŃ 2021
Pilotaż wdrożeń EZD RP 
w 16 jednostkach
administracji rządowej 

KWIECIEŃ 2022
Udostępnienie systemu EZD RP wraz
z dokumentacją oraz rozpoczęcie wdrożeń
w wybranych podmiotach administracji rządowej

2023 r. – udostępnienie 
EZD RP wszystkim 
podmiotom na licencji 
freeware 

SIERPIEŃ 2023 
Rozpoczęcie migracji 
z EZD PUW do EZD RP

GRUDZIEŃ 2025
Koniec wsparcia
EZD PUW

2021

2022

2023

2024

2025

STYCZEŃ 2026 
Obowiązek EZD!

2026



Obowiązek stosowania systemów klasy EZD od 1 stycznia 2026 r.

Art. 6.

1. Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego 
oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie 
oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą: 

1) powstającej w nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw;

2) nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji, w sposób, o którym mowa w pkt 1. 

1a. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być są realizowane w ramach elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, będącego systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu 
załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej 
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 5 ust. 2b.
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https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358950/katalog/12872814#12872814
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem eAdministracji:



Podmioty uprawnione do usług wsparcia NASK

Art. 20u. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia nieodpłatnie 
oprogramowanie służące do elektronicznego zarządzania dokumentacją, 
umożliwiające wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie 
przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenie i tworzenie 
dokumentacji w postaci elektronicznej, a także archiwizowanie przetwarzanej 
dokumentacji, zwanego dalej „EZD RP”, spełniającego wymagania określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia podmiotom publicznym 
wsparcie wdrażania i eksploatacji EZD RP.
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https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358950/katalog/12872814#12872814
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem eAdministracji:
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Operator EZD – Oddział NASK w Białymstoku

Zadania w zakresie EZD RP minister właściwy ds. informatyzacji 
przekazuje w ramach dotacji celowej Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej (NASK).

Operator EZD zapewnia:
■ bieżące dostosowywanie EZD RP do zmian 

prawnych i technologicznych, 
■ bezpłatne udostępnianie aktualizacji systemu, 

dokumentacji wdrożeniowej i użytkowej,
■ wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe 

EZD PUW i EZD RP.



Kaskadowe wsparcie wdrożeń EZD RP, 
czyli jak udźwignąć wyzwanie i skalę

Operator EZD w ramach dotacji KPRM 
będzie wspierać wdrożenia w organach 
administracji rządowej i samorządowej.

Podmiot wdrażający EZD RP powołuje Zespół wdrożeniowy, 
który będzie pierwszą linią wsparcia dla pracowników 
jednostki.

Wyznaczone osoby z Zespołu utrzymania jednostki będą 
miały założone konto w Portalu zgłoszeń Operatora EZD RP, 
poprzez który otrzymają pomoc merytoryczną i techniczną.

Organizacja pomocy wdrożeniowo-eksploatacyjnej 
dla jednostek podległych i nadzorowanych leży 
w gestii ich organów założycielskich.
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Organy administracji rządowej (104)
■ 16 ministerstw
■ 72 urzędy centralne
■ 16 urzędów wojewódzkich

Organy administracji samorządowej (2873)
■ 16 urzędów marszałkowskich
■ 314 starostw powiatowych
■ 66 urzędów miast na prawie powiatu
■ 2477 urzędów gmin

podmiotów realizujących
zadania publiczne62 000



Obowiązek stosowania systemów klasy EZD
od 1 stycznia 2026 r.

On-premise
• instalacja samodzielnie na własnej infrastrukturze

On-premise ze wsparciem płatnym
• zlecenie instalacji na własnej infrastrukturze

SaaS
• instalacja samodzielna na obcej infrastrukturze
• dla administracji rządowej udostępniany

bezpłatnie przez NASK

SaaS ze wsparciem płatnym
• zlecenie instalacji na obcej infrastrukturze

13

Do rozważenia, gdy: 
• jest wielu pracowników,
• konieczna jest separacja środowiska IT,
• istnieje i jest utrzymywana rozbudowana 

infrastruktura informatyczna.

Rekomendowane, gdy: 
• nie ma infrastruktury serwerowej,
• dla jednostek terenowych lub instytucji 

o rozproszonej lokalizacji.



Warunki i parametry SLA dla usługi SaaS EZD RP
dla jednostek administracji rządowej

Stałe okna serwisowe:
• w każdy poniedziałek od godz. 22:00 do godz. 3.00 dnia następnego,
• w każdą środę od godz. 22:00 do godz. 3.00 dnia następnego,
• w każdą sobotę od godz. 15:00 do godz. 3.00 dnia następnego.
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https://www.gov.pl/attachment/61c0a3ae-c953-4c7a-84a9-11d0ececa30c



Warunki świadczenia usługi SaaS EZD RP 
dla jednostek administracji samorządowej

Dostawcy usługi SaaS EZD RP:
• stowarzyszenia i związki gmin
• centra usług wspólnych (informatycznych)
• firmy technologiczne (dostawcy infrastruktury)
• dostawcy oprogramowania dla administracji

Celem pilotażu jest:
• wypracowanie oferty dla JST
• sparametryzowany cennik usługi SaaS EZD RP
• wypracowanie relacji dwustronnych (umów np. z zakresu ochrony danych osobowych)
• określenie zasad bezpieczeństwa usługi (rekomendacje lub certyfikacje dostawców)
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Dodatkowe wsparcie awansu cyfrowego samorządów
– podnoszenie jakości wdrożeń EZD RP 

Opcjonalne płatne wsparcie techniczne lub merytoryczne
przy wdrożeniach EZD RP

Podmioty publiczne, które mają zapleczem technologicznym, ale nie dysponują 
pracownikami o odpowiednich do zainstalowania i utrzymania EZD RP 
kompetencjach informatycznych, mogą zlecić usługę instalacji i utrzymania 
aplikacji innemu podmiotowi (firmie, stowarzyszeniu, osobie fizycznej, jednostce 
organizacyjnej itd.). 

Podmioty publiczne mogą korzystać również z zewnętrznych usług wsparcia 
merytorycznego – kupionych na rynku, a także realizowanych w ramach 
porozumień między jednostkami publicznymi (np. konsorcja gmin, centra 
usług wspólnych). 

Autoryzowanym dostawcom usług wsparcia Operator EZD zapewni możliwość 
bezpłatnego pozyskiwania kompetencji niezbędnych do świadczenia wsparcia
na rzecz podmiotów publicznych. W ten sposób na terenie RP powstawać będą 
publiczne i niepubliczne centra kompetencji EZD. 
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Piaskownica API EZD RP 
– rozwój produktów IT wokół EZD RP

Operator EZD udostępnia bezpłatnie centralną Piaskownicę API 
EZD RP – środowisko do testowania integracji aplikacji i usług
dla innych dostawców (firm i podmiotów publicznych).

28/49 podmiotów operatywnych na Piaskownicy m.in.:
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• ABC Pro

• Asseco Data Systems

• GISPartner

• Groszek

• Kodak Alaris

• Nefeni (Sputnik)

• Rekord SI

• Tensoft



Film promocyjny EZD RP
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https://youtu.be/ik9hCAEoM7c
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Dziękuję za uwagę
Jacek Orłowski
Jacek.Orlowski@nask.pl
538 890 526


