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Agenda

• wprowadzenie, czyli czy musimy posiadać system EZD  
w świetle przepisów prawa?

• usuwanie danych osobowych w dokumentacji
archiwalnej w EZD – wymagania prawne?

• przechowywanie dokumentów elektronicznych –
wymagania szczegółowe?



C z y  m u s imy   k o r z y s t a ć    
z   s y s t emu   E Z D ?

Wprowadzenie



Czy musimy korzystać z systemu EZD?
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2022 r., poz. 164 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień
25.11.2022 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 (w projekcie nowelizacji „są”) być
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



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518)

§ 2. 1. Dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności
podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli
odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają
ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 6,
i zwane są dalej "dokumentami ewidencjonowanymi". Podmioty prowadzą
wykaz rodzajów dokumentów ewidencjonowanych.

§ 6 ‐ wymagania stawiane systemom, które obecnie (z doświadczeń prowadzącego) 
spełniają tylko systemy klasy EZD (powinny spełniać) 

Czy musimy korzystać z systemu EZD?



§ 6. Postępowanie z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi prowadzi się przy
użyciu systemu teleinformatycznego, który:
1) zapewnia integralność treści dokumentów i metadanych polegającą na zabezpieczeniu

przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych
w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;

2) zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian w dokumentach spraw załatwionych;
3) zabezpiecza przed usunięciem dokumentów z systemu, z wyjątkiem udokumentowanych

czynności dokonywanych w ramach ustalonych procedur usuwania dokumentów:
a) dla których upłynął okres przechowywania ustalony w wykazie akt,
b) mylnie zapisanych,
c) mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu,
d) których usunięcie wymagane jest na podstawie przepisu prawa, prawomocnego

orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu administracji;
4) zapewnia stały i skuteczny dostęp do dokumentów oraz ich wyszukiwanie;
5) umożliwia odczytanie metadanych dla każdego dokumentu;
6) identyfikuje użytkowników i dokumentuje dokonywane przez nich zmiany

w dokumentach i metadanych;
7) zapewnia kontrolę dostępu poszczególnych użytkowników do dokumentów

i metadanych;
8) umożliwia odczytanie bez zniekształceń treści dokumentów

wytworzonych przez podmiot, w którym działa system;
9) zachowuje dokumenty i metadane w strukturze określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy, łącznie
z możliwością prezentacji tej struktury;



10) zapewnia odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
11) wspomaga czynności związane z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem oraz grupowaniem

dokumentów w akta spraw na podstawie wykazu akt;
12) wspomaga i dokumentuje proces brakowania dokumentów stanowiących dokumentację

niearchiwalną, w tym:
a) wyodrębnia automatycznie dokumenty przeznaczone do brakowania,
b) przygotowuje automatycznie spis dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa

w § 11 ust. 1 pkt 2;
13) wspomaga czynności związane z przygotowaniem dokumentów stanowiących materiały

archiwalne i ich metadanych do przekazania do archiwum państwowego, w tym:
a) wyodrębnia automatycznie dokumenty przeznaczone do przekazania,
b) przygotowuje automatycznie spis zdawczo‐odbiorczy, o którym mowa w § 17 ust. 1,

w postaci dokumentu elektronicznego,
c) eksportuje dokumenty i ich metadane,
d) oznacza dokumenty przekazane do archiwum państwowego w sposób umożliwiający

ich odróżnienie od dokumentów nieprzekazanych;
14) umożliwia przesyłanie dokumentów do innych systemów teleinformatycznych,

w szczególności przez:
a) eksport dokumentów i ich metadanych lub wskazań na te
b) metadane oraz danych dokumentujących dokonane zmiany, o których mowa w pkt 6,

z zachowaniem powiązań pomiędzy tymi dokumentami i metadanymi,
c) zapisywanie wyeksportowanych metadanych w formacie XML.



Instrukcja kancelaryjna (załącznik Nr 1 do rozporządzenia 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)

§ 1.
3. Kierownik podmiotu wskazuje, który z systemów wykonywania czynności
kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu
załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu.

Czy musimy korzystać z systemu EZD?



Usuwanie danych osobowych 
w dokumentacji archiwalnej w EZD –

wymagania prawne?



Dane osobowe w systemie EZD
RODO ‐ artykuł 89

Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych

1. Przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych podlega odpowiednim
zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem. Zabezpieczenia te polegają na wdrożeniu środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych. Środki
te mogą też obejmować pseudonimizację danych, o ile pozwala ona realizować
powyższe cele. Jeżeli cele te można zrealizować w drodze dalszego przetwarzania
danych, które nie pozwalają albo przestały pozwalać na zidentyfikować osoby, której
dane dotyczą, cele należy realizować w ten sposób.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów archiwalnych w interesie
publicznym prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mogą przewidzieć wyjątki
od praw, o których mowa w art. 15, 16, 18, 19, 20 i 21, z zastrzeżeniem warunków
i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli jest
prawdopodobne, że prawa te uniemożliwią lub poważnie utrudnią realizację
wspomnianych konkretnych celów, i jeżeli wyjątki takie są konieczne do realizacji tych
celów.



Tytuł slajdu: Calibri 28Tytuł slajdu: Calibri 28

Tekst: Calibri 20‐24

Podsumowanie

Teza 1.
Nie ma JESZCZE obowiązku wdrożenia systemu klasy EZD

Teza 2.
Jeśli wdrożymy system EZD i będziemy dokumentować sprawy elektronicznie to
musi on spełniać wymagania wskazane w art. 5 ust. 2b ustawy archiwalnej

Wątpliwość 1
Jeśli wdrożymy system EZD (inny system np. dziedzinowy), ale nadal będziemy
dokumentować sprawy tradycyjnie to system teleinformatyczny musi spełniać
wymagania wskazane w art. 5 ust. 2b ustawy archiwalnej?

Wątpliwość 2
Czy musimy usuwać dane osobowe z systemów teleinformatycznych, kiedy je usuwać
i w jaki sposób szczególnie gdy dane te są zawarte w dokumencie elektronicznym –
np. xml?



Przykłady szczegółowych wymagań prawnych 
w zakresie postępowania z danymi osobowymi



Porozumienia
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Porozumienia
W zakresie podpisywanych porozumień pomiędzy organami administracji
publicznej istnieją różne sposoby realizacji zadań, w ramach których organy
powierzają sobie przetwarzanie danych osobowych, zaś z chwilą zakończenia
realizacji porozumienia ustaje cel przetwarzania danych, w organie który
przyjął na siebie realizację zadania i organ ten przekazuje dokumentację do
organu właściwego. Organ który przyjął na siebie realizację zadania może np.
prowadzić rejestry korespondencji wpływającej czy wychodzącej w systemie
EZD – taki rejestr tworzony jest automatycznie ze wszystkich przesyłek
wpływających/wychodzących. Po zakończeniu realizacji porozumienia
dokumentacja winna być przekazana do organu właściwego ‐ wątpliwości
jednak budzi rejestr przesyłek wpływających i wychodzących, w którym dane
takie pozostają.

Akta 
papierowe

Urząd 1 Urząd 2



Porozumienia

‐ rejestr przesyłek 
wpływających w EZD

‐ rejestr przesyłek 
wychodzących w EZD

‐ sprawy pomocniczo 
rejestrowane w EZD

Czy w ogóle dopuszczalna ingerencja w te rejestry? 
Ewentualne może dopiero po 5 latach?

Brakowanie = zgoda Archiwum Państwowego
Brak regulacji dot. brakowania dokumentacji

Usuwanie danych z rejestru 
przesyłek wpływających Usuwanie danych z rejestru 

przesyłek wychodzących

Usuwanie dokumentów 
(fizycznie) z danymi 

osobowymi Usuwanie metadanych



Nagrody i stypendia kulturalne



Nagrody, stypendia
Zgodnie z art. 7a ust. 2a i 7b ust. 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 194 z późn. zm.):

W związku z przyznawaniem nagród, stypendiów dane osobowe osób, którym
mogą być przyznane nagrody są przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji zadań dotyczących przyznania nagrody/stypendium. Przegląd tych
danych winien nastąpić co 5 lat.

JRWA: 403 –Mecenat nad działalnością kulturalną – kat. A

Wniosek o stypendium

Rozstrzygnięcie pozytywne 

Rozstrzygnięcie negatywne 



Pytania, wątpliwości

Dokumentacja dot. 
przyznawanych nagród

Przegląd tych danych winien nastąpić co 5 lat

Jaki może być efekt tego „przeglądu”?
Biorąc pod uwagę kat. A dokumentacji, po co w ogóle ten
przegląd?

Trwałe usuwanie danych 
osobowych – anonimizacja

Przetworzenie danych 
osobowych ‐

pseudonimizacja

Ingerencja w dokumentację 
kat. A

A być może nawet usunięcie 
dokumentu? 

Co przekażemy do Archiwum Państwowego?
A może nagrodę otrzymał „Adam Mickiewicz” a my jego nazwisko 

usunęliśmy z dokumentu albo wręcz sam dokument?



Pytania, wątpliwości

Dokumentacja dot. 
przyznawanych nagród

Dokument papierowy – skład 
chronologiczny

Naturalny dokument 
elektroniczny – xml, eml, msg

Skan dokumentu w EZD

Zamazywanie danych 
osobowych?

Tworzenie kopii dokumentu 
bez danych i metadanych 

i fizyczne usuwanie oryginału?

Ingerencja w plik i stworzenie 
kopii „obdartej” z danych  
osobowych i podpisu 
elektronicznego?



Wytyczne?



Stanowisko UODO

Departament Orzecznictwa i Legislacji Wydział Legislacji

Wiążące stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przedmiocie zbadania, czy dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z prawem – co do zasady – może być zawarte jedynie w treści decyzji
administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,
w toku którego zostaną ustalone wszystkie okoliczności sprawy mające istotne
znaczenie dla jej rozstrzygnięcia, na podstawie stosownych przepisów prawa.

W razie wątpliwości dotyczących tego, jakie środki organizacyjne czy też
techniczne zastosować przy przetwarzaniu danych, administrator danych
konsultuje je z inspektorem danych.



Stanowisko NDAP

Organem właściwym do rozstrzygnięcia zgłaszanych wątpliwości w tym
zakresie jest przede wszystkim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(…) w przypadku jeżeli w zgromadzonej dokumentacji znajdują się dane
osobowe, to na takim organie bądź jednostce organizacyjnej spoczywa
obowiązek dopełnienia wszelkich wymagań wynikających przede wszystkim
z RODO, jak również z przepisów UNZA, co może wiązać się
z koniecznością wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych,
technicznych i formalno‐prawnych, określonych w UNZA, a także w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie UNZA, które taką ochronę powinny
zapewniać.



Stanowisko NDAP
Środkami służącymi do zabezpieczenia i ochrony zarówno dokumentacji, jak
i danych osobowych, które są w niej zawarte, oprócz odpowiedniego jej
przechowywania i ochrony przed dostępem osób niepowołanych jest również
konieczność zapewnienia odpowiedniej jej klasyfikacji i kwalifikacji, dzięki
czemu można będzie precyzyjnie określić długość okresu przechowywania
w jednostce organizacyjnej dla dokumentacji zawierającej dane osobowe,
który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania w jakim zostały one
zebrane. Cel przetwarzania w przypadku danych osobowych zawartych
w dokumentacji zgromadzonej w jednostce organizacyjnej zostanie
osiągnięty wraz z upływem okresu przechowywania tej dokumentacji, który
wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Z tym, że okres
przechowywania dokumentacji w jednostce jaki następuje od momentu
zawnioskowania do właściwego archiwum państwowego o wydanie zgody na
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i jej późniejsze brakowanie po
uzyskaniu takiej zgody, należy zaliczyć do okresu przechowywania
dokumentacji niezbędnego do osiągnięcia celu przetwarzania.



Stanowisko NDAP

Ponadto należy pamiętać, że akta przechowywane w jednostce,
zakwalifikowane do dokumentacji niearchiwalnej, zawsze można, w trakcie
ekspertyzy archiwalnej, uznać za materiały archiwalne. Wówczas obok celu
przetwarzania danych osobowych w jakim te dane zostały zebrane, pojawi
się dodatkowy cel – cel archiwalny.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy RODO przewidują możliwość
dalszego przetwarzania danych osobowych do celów archiwalnych po upływie
okresu i celu, w jakim niniejsze dane zostały zgromadzone. Zgodnie bowiem
z art. 5 ust 1 pkt b i e RODO dalsze przetwarzanie zebranych danych
osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym nie jest uznawane
w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie
celu”).



Karta Dużej Rodziny



Karta Dużej Rodziny

Wydawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny prowadzone jest w systemie
teleinformatycznym (SI KDR) ‐ ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2021 r., poz. 1744).

„Dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów,
powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg
załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie
teleinformatycznym” – wymagania omówione wcześniej

W świetle wytycznych dostępnych na stronie internetowej Archiwum
Państwowego dokumentacja związana z wydawaniem kart klasyfikowana jest
w grupie rzeczowej 8250 – Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
(B10).

8250 – w Urzędzie ‐ klasa elektroniczna



Karta Dużej Rodziny

EZD

Pobierane ręcznie

Wnioski 
papierowe

EZD

SCH

Wnioski elektroniczne



Karta Dużej Rodziny

art. 21 ust. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny ‐ dane osobowe, o których mowa
w ust. 1, są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do
korzystania z Karty Dużej Rodziny, z wyjątkiem informacji dotyczących osób,
którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od
dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.

Ponadto w myśl art. 21 ust. 5 ustawy, dane osobowe, o których mowa w ust.
1, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi
prawo do przyznania Karty, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przetwarzania, o których mowa w ust. 4.



Wytyczne?



Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z opinią dostępną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych

Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/225/2125 odnosząc się do kwestii
usuwania danych wówczas, gdy we wniosku o przyznanie karty zawarte
byłyby ‐ poza danymi osoby, która utraciła prawo do korzystania z karty ‐ dane
innych osób uprawnionych nadal do korzystania z karty, wskazuję, że
usuwanie niektórych danych (w tym przypadku danych dotyczących osoby,
która utraciła prawo do korzystania z karty) z takiego wniosku, wydaje się
działaniem niewłaściwym i wpłynęłoby na integralność tego dokumentu.
Organ nie powinien ingerować w treść dokumentów, które otrzymuje od
strony lub innego podmiotu. Jeżeli zatem prawo do korzystania z karty traci
jedna z osób ujętych we wniosku, wówczas taki wniosek powinien zostać
usunięty dopiero wówczas, gdy wszystkie osoby, których dane ten wniosek
zawiera, utracą prawo do korzystania z karty.



Karta Dużej Rodziny

System SI KDR został obecne przystosowany do realizacji postanowień art. 21
ust. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny w każdym przypadku (niezależnie od
danych pozostałych osób uprawnionych wskazanych we wniosku) jednakże nie
uwzględniono dokumentacji znajdującej się w urzędach – prowadzonej
w systemie tradycyjnym czy w systemie EZD (w tym dokumentacji
gromadzonej w składach chronologicznych).

1) czy usuwanie danych, o których mowa w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o Karcie
Dużej Rodziny dotyczy również dokumentacji gromadzonej w systemie
EZD oraz przechowywanej w składach chronologicznych i jak w takim
przypadku należy postępować?

2) od którego momentu należy liczyć kategorię archiwalną B10 biorąc pod
uwagę fakt, iż utrata prawa do karty ostatniego członka rodziny powoduje
konieczność usunięcia danych w terminie 1 roku?



Stanowisko Archiwum Państwowego w Łodzi – pełna 
treść pisma

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do powstałych wątpliwości dotyczących sposobu postępowania
z dokumentacją związaną z Kartą Dużej Rodziny, a przede wszystkim spraw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych ‐ do interpretacji których
bez wątpienia jest właściwy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
informuję, co następuje:

W kwestii usuwania danych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.)
to czynność ta powinna być wykonana również w stosunku do dokumentacji
zgromadzonej w systemie EZD, jak również przechowywanej w składach
chronologicznych. Sprawa technicznego sposobu postępowania leży w gestii
Urzędu.



Stanowisko Archiwum Państwowego w Łodzi – pełna 
treść pisma

Co do sposobu liczenia okresu przechowywania to warto zwrócić uwagę, że
przedmiotowa dokumentacja nie ma w obowiązującym Państwa wykazie akt
przypisanej konkretnej klasy i grupy rzeczowej, a co za tym idzie oznaczenia
kategorii archiwalnej.

Zaproponowana klasa 8250 zatytułowana Zasiłki rodzinne i dodatki do
zasiłków rodzinnych (kategoria B10) jest tylko propozycją najlepiej
odpowiadającą temu zagadnieniu. Niemniej jednak należy pamiętać, że
okresy przechowywania wskazane przy poszczególnych klasach końcowych
wynikają z prawa powszechnie obowiązującego, w którym przepis szczególny
może stanowić inaczej.

Wydaje się zatem, że w tym konkretnym przypadku należy zastosować
uregulowania wynikające wprost z przepisów cytowanej wyżej ustawy.



Dowody osobiste



Dowody osobiste

Art. 62 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych „dokumentację związaną
z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje
się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów
w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie”.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
Przepis ten należy interpretować w powiązaniu z innymi przepisami, które regulują
postępowanie z dokumentami elektronicznymi, zwłaszcza, że art. 61 ust. 2 tej ustawy
odsyła – w zakresie brakowanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – do
przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.



Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia przechowywanie dokumentów
ewidencjonowanych do czasu przekazania ich do archiwum państwowego
albo brakowania wymaga w szczególności:

1) opracowania i aktualizowania szczegółowych procedur przechowywania
w czasie nie krótszym niż 10 lat, z uwzględnieniem bieżącego stanu wiedzy
i technologii;

2) przeprowadzania corocznych przeglądów określonych w procedurach,
o których mowa w pkt 1, próbki dokumentów ewidencjonowanych;

3) przygotowania i realizacji planów przeniesienia dokumentów
ewidencjonowanych na nowe informatyczne nośniki danych,
z uwzględnieniem wyników przeglądów, o których mowa w pkt 2.

Ponadto rozporządzenie wprowadziło wymóg postępowania z dokumentami
elektronicznymi przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz określiło
szczegółowo wymagania dla tego systemu (§6).

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 



Dowody osobiste

Jak powinny być realizowane zadania związane z obsługą dowodów
osobistych jeśli Urząd nie dysponuje systemem klasy EZD?

Skoro ustawodawca, w ustawie o dowodach osobistych, nakazał
przechowywać dokumentację w formie elektronicznej (jeśli w takiej ją
sporządzono) i dodatkowo narzucając obowiązek jej przechowywania
zgrupowanej w systemach teleinformatycznych właściwych organów
w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie, to pytanie czy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie powinno takiego
systemu zapewnić lub go sfinansować? Zgodnie bowiem z art. 49 ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego ‐ jednostka samorządu
terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje
celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.



System EZD – wątpliwości …

Biorąc pod uwagę sposób prawnych regulacji procedur postępowania
z dokumentami elektronicznymi (np. edoręczenia), interpretacje
zobowiązujące Nas do przechowywania dokumentów elektronicznych
w odpowiednio przygotowanych systemach teleinformatycznych (np. dowody
osobiste) powstaje pytanie czy rzeczywiście wdrożenia systemu EZD nie jest
konieczne?

Niestety nadal mamy niepewną sytuację związaną z realizacją spraw
(postępowaniem z dokumentacją) w centralnych systemach
teleinformatycznych (SI Karta Dużej Rodziny, Emp@tia – Rejestr Żłobków itd.)
jak i postępowania w zakresie brakowania, dokumentacji elektronicznej,
usuwania danych osobowych.
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