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Otoczenie projektu EZD RP
Realizowane przez rząd projekty cyfryzacji państwa (m.in. e-faktura, e-zamówienia, e-doręczenia,
e-płatności) wpłyną w najbliższych latach na znaczący wzrost liczby naturalnych dokumentów
elektronicznych w administracji publicznej. Wymiana pism i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie odgrywać przy tym znaczącą rolę i przyniesie wielomilionowe oszczędności
w skali kraju. Wpłynie także na usprawnienie funkcjonowania i transparentność administracji, a co
za tym idzie na zwiększenie zaufania obywateli do państwa.
Większość podmiotów publicznych nie jest należycie przygotowana na te wyzwania, mimo że w wielu
jednostkach komunikacja odbywa się przy zastosowaniu elektronicznych skrzynek podawczych oraz
zaimplementowano systemy do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Jak wynika z badań systemy te w znacznej większości pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą i służą urzędom do prowadzenia
rejestrów korespondencji, ewentualnie pomocniczej dekretacji pism – przez co nie przynoszą realnych
oszczędności i usprawnień w urzędach. Prowadzi to do nieefektywnego wykorzystania kadr i ponoszenia przez urzędy kosztów konwersji postaci dokumentów (drukowanie dokumentów elektronicznych) i prowadzenia papierowych teczek aktowych. Zniechęca to do stosowania tego typu rozwiązań
w samych urzędach. Sytuację pogarsza często niski poziom kompetencji cyfrowych, w szczególności
w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako element strategii cyfryzacji kraju
Aby przeciwdziałać tej sytuacji w 2016 r. poddano ewaluacji rządowy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Podjęto wtedy decyzję, aby z transzy finansowania unijnego na informatyzację
państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stworzyć fundament
dla dalszych działań w postaci spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa.
Ma on przyczynić się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale przede wszystkim do wygody
obywateli. Jednym z produktów realizacji PZIP jest powstający w NASK – Państwowym Instytucie
Badawczym w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(KPRM) jednolity system do elektronicznego zarządzania dokumentacją dedykowany całej polskiej
administracji – EZD RP.
Zgodnie z PZIP wdrożenie jednolitego elektronicznego zarządzania dokumentacją dla administracji
publicznej będzie fundamentem wszelkich działań związanych z jej usprawnianiem, podnosząc transparentność i otwartość polskich urzędów. System EZD RP zapewni zgodność działania wszystkich
organów państwa w zakresie zarządzania dokumentacją z właściwymi przepisami prawa. Będzie
to nowoczesne, bezpłatne i uniwersalne narzędzie powszechnie użytkowane w polskich
urzędach, wyznaczające standard dla tej klasy systemów, wsparte narzędziami podnoszenia
kompetencji urzędników w zakresie stosowania tego typu narzędzi.
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Zmiany legislacyjne wzmacniające potrzebę elektronicznego zarządzania
dokumentacją
W listopadzie 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o doręczeniach elektronicznych. Jej przepisy zaczną obowiązywać w br. i przyniosą m.in. zmianę zasady pisemności ujętą w Kodeksie postępowania
administracyjnego. Przyczyni się to do upowszechnienia komunikacji elektronicznej w administracji,
a co za tym idzie szerszego niż do tej pory zakresu spraw prowadzonych wyłącznie w postaci
elektronicznej. Od października 2021 r. organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy będą zobowiązane stosować przepisy wspomnianej ustawy w zakresie doręczania
korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Z kolei
samorządy obowiązkiem tym objęte będą od stycznia 2024 r.
Domyślna cyfrowość w kontaktach między urzędami oraz w stosunku do przedsiębiorców spowoduje
bardzo szybki, skokowy wręcz przyrost naturalnych dokumentów elektronicznych, które będą napływały
do urzędów. Także obywatele będą chętnie włączać się w sferę cyfrową, gdyż wiąże się to dla nich
z łatwiejszym dostępem do dokumentów urzędowych i informacji o swoich sprawach. W najbliższych
latach podmioty publiczne staną więc przed nie lada wyzwaniem związanym z przyjmowaniem, gromadzeniem i archiwizacją korespondencji elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie te
działania muszą odbywać się zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi, w szczególności z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz ustawą o zasobie archiwalnym i archiwach. System
EZD RP adresuje te wyzwania, przez co staje się naturalną drogą cyfrowego rozwoju każdej placówki.

Cyfrowy dobrostan wynikający ze zmiany sposobu dokumentowania spraw
System EZD RP jest jednym z kluczowych systemów identyfikowanych przez Architekturę Informacyjną
Państwa. Ma nie tylko umożliwić wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu
załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, ale także stać
się fundamentem funkcjonowania administracji. Będzie to miejsce dostępu użytkowników systemu
do zasobów informacyjnych państwa i narzędzie do sprawnej komunikacji. System powstaje w NASK
pod nadzorem KPRM i we współpracy z Wojewodą Podlaskim na bazie wieloletnich doświadczeń oraz
sieci partnerstwa EZD PUW i będzie własnością Skarbu Państwa. Oferowany będzie jako oprogramowanie do instalacji na infrastrukturze podmiotu (on-premise) lub jako usługa chmurowa (w modelu SaaS).
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Realizacje e-usług
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Zapewnienie interoperacyjności urzędów cyfrowych

Instytucje kultury

EZD RP W WIZJI ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA
Powszechne wdrożenie EZD RP bardzo istotnie wpłynie na dalszy rozwój cyfrowego państwa
– będzie fundamentem do tworzenia i integracji nowych usług, które powstaną na poziomie krajowym
lub lokalnym. Przykładem może być tworzony System Zdalnej Pracy oraz Nauki, w którym już na etapie
założeń zapowiedziano integrację z EZD RP. System EZD RP przyniesie zupełnie nową jakość w pracy
każdego urzędnika i pozwoli podmiotom publicznym budować cyfrowy dobrostan.

Odmiejscowienie stanowisk pracy jako element systemu ciągłości działania
Jak pokazują doświadczenia ostatniego roku praca poza siedzibą urzędu to już nie wyjątek od reguły, ale codzienność każdego urzędnika. Bez dostępu do aktualnej dokumentacji i informacji praca zdalna jest jednak trudna, a czasami nawet niemożliwa. Prowadzenie spraw administracyjnych
wymaga dostępu do akt, jak również zharmonizowanej wymiany informacji ze współpracownikami
oraz stronami postępowania.
W nowoczesnej organizacji bezpieczny dostęp do zasobów informacyjnych jest dziś
ważnym elementem ciągłości działania. System EZD RP wpisuje się w ten trend poprzez
udostępnienie dokumentacji z wykorzystaniem przeglądarki WWW przy zachowaniu rygorów
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wynikających z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i wewnętrznych polityk bezpieczeństwa informacji. Jednocześnie rozbudowany system uprawnień zapewni, że pracownik otrzyma wgląd
wyłącznie do dokumentacji wynikającej ze specyfiki stanowiska pracy oraz swojego zakresu obowiązków.

Kompetencje cyfrowe pracowników podmiotów publicznych
Warunkiem sprawnej, wygodnej i szybkiej pracy w urzędzie są kompetencje cyfrowe. Każdy pracownik administracji publicznej powinien potrafić wykonywać swoje obowiązki poza miejscem pracy
i za pośrednictwem internetu: korzystać z poczty e-mail, elektronicznych kanałów tworzenia i wymiany
dokumentów, płatności i fakturowania online. Zgodnie z projektem rządowego Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych urzędnicy powinni przyczyniać się do podnoszenia jakości i popularyzacji e-usług
oraz zwiększać pod tym względem otwartość całej administracji. Odpowiednie kompetencje są też
niezbędne, aby zrozumieć potrzeby obywateli – użytkowników e-usług.
Posługiwanie się systemem klasy EZD staje się jedną z kluczowych kompetencji cyfrowych urzędnika. Dlatego wraz z udostępnieniem EZD RP planowane jest udostępnienie dokumentacji i kursów
umożliwiających samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania i administrowania systemem
oraz uruchomienie wsparcia merytorycznego przez Operatora EZD RP. Celem tych działań będzie
wyposażenie pracowników administracji publicznej w umiejętności posługiwania się systemem kancelaryjno-archiwalnym, w szczególności dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie
i tworzenie dokumentów elektronicznych. Uczestnicy szkoleń powinni również nabyć kompetencje miękkie, przydatne w wykonywaniu obowiązków zawodowych związanych z zarządzaniem dokumentacją
i wykorzystaniem narzędzi cyfrowej administracji. Warto zauważyć, że wprowadzenie systemu EZD RP
jako standardu w całej administracji zwiększy możliwości rozwoju zawodowego urzędników oraz ułatwi
transfer pracowników pomiędzy jednostkami.

Koordynator czynności kancelaryjnych
Zadaniem koordynatora jest bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt spraw, właściwego zakładania
spraw i prowadzenia akt spraw. Rola koordynatora czynności kancelaryjnych staje się coraz
bardziej istotna m.in. w standaryzowaniu procesów wewnętrznych w jednostce, uzyskiwania
dodatkowych informacji zwrotnych od użytkowników np. w obszarach rozwoju i utrzymania systemu w jednostce, szkoleń. Ponadto w przyszłości realizowany przez niego stały nadzór pozwoli
na przeprowadzenie całkowicie automatycznie archiwizacji spraw w systemie EZD RP.
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System EZD RP
Przedsięwzięcie EZD RP prowadzone przez KPRM i ministra właściwego ds. informatyzacji ma na celu
podniesienie jakości funkcjonowania polskiej administracji oraz usprawnienie procedur administracyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie jednolitego i bezpłatnego narzędzia
do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej – systemu EZD RP.

Wizja i misja projektu EZD RP
Powstający w ramach projektu unijnego1 system EZD RP będzie własnością Skarbu Państwa i pozostanie pod jego kontrolą. Gwarantuje to stałe dostosowywanie oprogramowania do zmiennego otoczenia legislacyjnego, technicznego i integracyjnego z innymi kluczowymi systemami administracji
państwowej. EZD RP jest tworzony jako system jednolity (będzie istnieć jedna dystrybucja systemu)
realizujący w różny sposób te same procedury administracyjne i adresujący specyfikę poszczególnych
podmiotów. To oznacza, że wszelkie zmiany (np. wprowadzenie nowego standardu szyfrowania, czy
zmiany techniczne w innych kluczowych systemach państwa) będą mogły być niezwłocznie wdrażane w całej administracji przy znacznie obniżonych kosztach adaptacyjnych. Minister właściwy
ds. informatyzacji realizuje przy tym to przedsięwzięcie tak, by zapewnić maksymalne upowszechnienie
systemu w podmiotach realizujących zadania publiczne i by doprowadzić do powstania standardu
de facto elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji.
Bezpłatny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją to narzędzie awansu cyfrowego
dla wszystkich podmiotów publicznych. Ponadto powszechne wdrożenie EZD RP to fundament
sprawnego państwa i gwarancja przejrzystości w działaniu administracji. Należy przy tym podkreślić,
że przedsięwzięcie EZD RP nie polega wyłącznie na wytworzeniu, a następnie na rozwijaniu systemu
teleinformatycznego. Skala oddziaływania jakościowego i ilościowego czyni je zadaniem strategicznym
dla państwa polskiego i wymaga opracowania szeregu procedur, analizy legislacyjnej i powołania organizacji zdolnej do powszechnego wdrożenia oraz zaplanowania rozwoju i utrzymania systemu w polskiej
administracji. Do przedsięwzięcia przygotować się powinni także odbiorcy (beneficjenci) systemu EZD
RP, zarówno podmioty publiczne (użytkownicy), jak i firmy (integratorzy systemów dziedzinowych).
Te ostatnie będą mogły bowiem wspierać wdrożenia i rozwój systemu w ścieżkach specjalistycznych
na rzecz poszczególnych podmiotów.

EZD RP jako system kancelaryjno-archiwalny
EZD RP to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją i informacją, oparty na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kancelaryjnych i archiwalnych. Funkcje systemu realizowane przez poszczególne moduły pozwolą na kompleksowe
zarządzanie dokumentacją elektroniczną i wykonywanie czynności pomocniczych wspiera-

10

1	„EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
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jących zarządzanie dokumentacją papierową. System umożliwi realizację pełnego wachlarza czynności
kancelaryjnych, począwszy od obsługi przesyłek, poprzez rozdzielanie i dekretację korespondencji, klasyfikację i kwalifikację dokumentacji oraz kompletowanie akt sprawy na archiwizacji dokumentacji kończąc.
W EZD RP zakłada się zarządzanie dokumentacją akt spraw prowadzonych elektronicznie oraz tradycyjnie z wykorzystaniem systemu, jako narzędzia wspierającego, jak również zasobem papierowym
zgromadzonym w składach chronologicznych i informatycznymi nośnikami danych. Poza fundamentalnymi funkcjami EZD RP będzie umożliwiał użytkownikom dostęp do zasobów informacyjnych państwa (w tym rejestrów), udostępniał narzędzia do zarządzania procesami, raportami i rejestrami oraz
zapewniał integrację z kluczowymi systemami teleinformatycznymi państwa. To zalety, które zapewnią
odciążenie klientów administracji od przenoszenia informacji pomiędzy urzędami, a administracji umożliwią skuteczną komunikację i znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania i utrzymania systemów IT.

Moduł
rejestrów
i statystyk

Moduł obsługi
korespondencji
Moduł
zastępstw
Moduł zarządzania
aktami

Moduł
administratora
Moduł
zarządzania
informacją
Moduł
procesowości

PODSTAWOWE MODUŁY SYSTEMU EZD RP
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Funkcje systemu EZD RP
System EZD RP umożliwi wykonanie wszystkich czynności kancelaryjnych i archiwalnych
z poziomu interfejsu użytkownika udostępniając w szczególności:
	szybkie wyszukiwanie dokumentów,
	monitorowanie obiegu dokumentów wewnątrz podmiotu,
	kompleksową obsługę składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych,
	wykonywanie wszystkich czynności kancelaryjnych w formie elektronicznej (np. przygotowanie
projektu pisma, akceptację, podpis),
	kompletowanie akt spraw elektronicznych,
	obsługę korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz wymianę korespondencji i informacji wewnętrznej,
	funkcjonalności archiwum zakładowego, m.in. umożliwiające przekazanie dokumentacji archiwalnej
do Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE),
	tworzenie i modyfikowanie procesów (workflow), optymalizujących i automatyzujących procesy biznesowe,
	tworzenie i modyfikowanie rejestrów i raportów,
	prowadzenie spraw i zadań, a także rezerwowanie zasobów oraz monitorowanie stopnia
realizacji spraw lub zadań,
	stosowanie i weryfikację podpisów elektronicznych,
	generowanie powiadomień oraz przypomnień, a także monitowanie terminowości.

Użytkownicy systemu EZD RP
System EZD RP budowany jest przede wszystkim z myślą o administracji publicznej i jej pracownikach.
Wykorzystywane jest przy tym wieloletnie doświadczenie Wojewody Podlaskiego oraz Partnerów systemu EZD PUW. Gwarantuje to, że powstające w NASK oprogramowanie uwzględni potrzeby wielu
interesariuszy: kierowników podmiotów, dyrektorów, pracowników kancelarii, pracowników merytorycznych (referentów) i archiwistów.
System jest realizowany z myślą o wszystkich podmiotach publicznych. Stąd do Rady Użytkowników
projektu zaproszono w roli Obserwatorów m.in. przedstawicieli centralnych i wojewódzkich jednostek
rządowych, jak również samorządów. Potrzeba otworzenia EZD RP na szerokie grono użytkowników wynikała również z ogromnego i stale zwiększającego się zainteresowania wdrożeniami
systemu EZD PUW.
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Strategia dystrybucji, wdrażania
i utrzymania EZD RP od 2022 r.

Efekt skali oraz elementy sztucznej inteligencji
Ponieważ system EZD RP będzie narzędziem uniwersalnym, bezpłatnym i wprowadzającym w administracji publicznej standardy, zainteresowanie jego użytkowaniem jest i będzie bardzo duże, a zasięg
ogólnopolski. Liczba pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne, włączając w to wszystkie
podmioty podległe tworzone przez administrację rządową i samorządową, szkolnictwo i służbę zdrowia
to około 1,9 miliona. Przyjmuje się, że prawie cała administracja rządowa będzie korzystała z jednolitego systemu EZD RP. Zakładając, że tylko 33 proc. pozostałych podmiotów realizujących zadania
publiczne włączy się do przedsięwzięcia EZD RP w 2027 r. z systemu może korzystać już ok. miliona
osób. Oznacza to olbrzymią skalę wdrożenia, a co za tym idzie konieczność dobrego przygotowania
tego procesu. Pokazuje to także potencjał w zakresie generowanych oszczędności i usprawnień
dla państwa. Powinien on zostać wykorzystany poprzez uproszczenie i elektronizację procesów oraz
zastosowanie rozwiązań automatyzujących niektóre czynności w EZD RP, w szczególności w zakresie
komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi usługi na rzecz obywateli i przedsiębiorców.
Dzięki efektowi skali możliwa staje się także automatyzacja powtarzalnych czynności z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (np. automatyczne przekazywanie dokumentów, wyszukiwanie
danych wrażliwych, anonimizacja dokumentów). Jeśli by przyjąć, że angażują one połowę wszystkich
pracowników sektora publicznego tylko przez 10 sekund dziennie to oszczędności można szacować
na niemal 20 mln zł rocznie. Wymierne oszczędności to nie jedyny efekt jaki można osiągnąć. Dzięki
automatyzacji możliwa będzie realizacja procesów, które – choć formalnie wymagane – są dziś realizowane pobieżnie lub wcale ze względu na czasochłonność jakiej wymaga ich ręczne wykonanie (np.
weryfikacja kompletności zbioru dokumentacji wypożyczanej z urzędów, czy też weryfikacja autentyczności podpisu odręcznego w korespondencji do urzędu).

Droga do cyfrowej Polski
Masowe wdrożenie EZD RP pozwoli na uruchomienie projektów analitycznych związanych z badaniem
i monitowaniem funkcjonowania polskiej administracji (np. badanie efektywności procedur stworzonych
w różnych podmiotach do realizacji tych samych spraw), a w konsekwencji optymalizację pracy urzędów. Wdrożenie jednolitego standardu elektronicznego zarządzania dokumentacją doprowadzi także
do cyfryzacji „wnętrza” urzędów (backoffice). To z kolei jest niezbędne aby wdrożyć narzędzia weryfikacji i monitorowania realizacji procedur administracyjnych np. mechanizmy sprawdzania satysfakcji
obywatela z kontaktu z urzędem. Mechanizmy te będą zyskiwały na znaczeniu wraz ze zwiększeniem
liczby spraw urzędowych, które można załatwiać w oderwaniu od miejsca zamieszkania.
Przedsięwzięcie EZD RP pozwoli urzeczywistnić ideę „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej” i wprowadzić pełną transparentność działania polskich urzędów. Spowoduje to wzrost
zaufania obywateli do podmiotów publicznych.
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Licencja systemu EZD RP
System EZD RP będzie udostępniany od 2023 r. jako freeware. Wcześniej od 2022 r. będzie wdrażany
w wybranych jednostkach administracji rządowej. Oprogramowanie będzie dostępne do pobrania dla
każdego z publicznie dostępnych repozytoriów przez dedykowaną stronę internetową (Portal EZD RP).
Zapewni to dostępność oprogramowania bez opłat dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne. Podmioty z grupy rządowej będą przy tym objęte darmowym wsparciem wdrożeniowym i technicznym
przez powołanego do tego celu Operatora EZD RP, którego działalność, także w zakresie stałego rozwoju
systemu, będzie finansowana z budżetu państwa. Wdrożenia w pozostałych podmiotach będą realizowane przez nie samodzielnie lub przy wsparciu Lokalnych Centrów Kompetencji wspieranych bezpośrednio
przez Operatora EZD RP, a dokładnie przez Centrum Kompetencji Administracji funkcjonujące w ramach
działalności Operatora.
W systemie wydzielony zostanie zestaw modułów, których kod źródłowy nie będzie udostępniany, co zapewni jednolitość podstawowych funkcji i zagwarantuje standard elektronicznego zarządzania dokumentacją
w administracji publicznej. Moduły niestanowiące jądra systemu będą udostępniane w modelu open source
lub będą mogły być wymieniane przez inne podmioty (także przez firmy). Opracowane zostanie również
API pozwalające na niezależną rozbudowę EZD RP, co umożliwi elastyczne i samodzielne dostosowanie
aplikacji do potrzeb poszczególnych jednostek oraz integrację z ich systemami dziedzinowymi.

Wersja demonstracyjna systemu i dokumentacja
Na Portalu EZD RP zostaną udostępnione: opis funkcjonalny systemu, dokumentacja techniczna, instrukcje
użytkownika i administratora oraz filmy instruktażowe. Materiały te będą publicznie dostępne bez ograniczeń.
W połowie 2022 roku zostanie udostępniona publicznie demonstracyjna wersja systemu w formie usługi
chmurowej SaaS (Software as a Service). Będzie to prekonfigurowana instancja EZD RP z przykładowymi
danymi, słownikami, użytkownikami itp. Pozwoli to potencjalnym użytkownikom systemu zapoznać się z jego
najważniejszymi możliwościami oraz interfejsem użytkownika. Ze względów praktycznych wersja demo
nie pozwoli na wykonanie niektórych czynności w systemie (np. nie będzie można zalogować się do niej
z uprawnieniami administracyjnymi, aby niepożądane zmiany w konfiguracji nie wpłynęły na ograniczenie
lub brak możliwości korzystania z udostępnionego demo EZD RP).

EZD RP jako usługa chmurowa
System EZD RP jest opracowywany w sposób umożliwiający jego łatwe uruchomienie w środowisku
usług chmurowych. Dzięki temu poszczególne instytucje będą mogły korzystać z oprogramowania jako
usługi SaaS EZD RP dostarczanej przez operatorów, dostawców infrastruktury chmurowej
bez konieczności inwestowania w swój sprzęt i oprogramowanie oraz bez potrzeby zatrudniania dodatkowych administratorów IT.
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Strategia dystrybucji, wdrażania
i utrzymania EZD RP od 2022 r.

Dostawcami usługi chmurowej SaaS EZD RP będą mogły być zarówno podmioty komercyjne
świadczące popularne na rynku usługi chmurowe jak i inne niekomercyjne organizacje oraz
podmioty zrzeszające instytucje zainteresowane budową wspólnej, współdzielonej infrastruktury
(np. Lokalne Centra Kompetencji, o których mowa w dalszej części). Zainteresowane takim modelem
działania mogą być np. duże samorządy gminne (miasta na prawach powiatu) lub wojewódzkie, które
w ten sposób mogą udostępnić EZD RP jako usługę dla swoich jednostek podległych. Podobnie małe
gminy mogą redukować koszty wdrożenia i utrzymania poprzez konsolidację infrastruktury w ramach
związków i stowarzyszeń. Sposób finansowania takiej infrastruktury, forma wzajemnych rozliczeń
czy też koszty użytkowania takiej usługi nie będą centralnie regulowane.
Usługa chmurowa SaaS EZD RP może zostać zbudowana na zasobach infrastrukturalnych przydzielonych tylko jednemu podmiotowi lub też na środowisku współdzielonym przez różne instytucje, ponieważ
architektura systemu EZD RP umożliwia obsługę wielu podmiotów w ramach jednej instancji z logicznym podziałem na wydzielone podmioty. Separację danych poszczególnych instytucji zapewnia system
EZD RP a poszczególne instytucje nie muszą bezpośrednio zarządzać infrastrukturą informatyczną.
To pozwoli na optymalizację wykorzystania zasobów sprzętowych i sieciowych, zmniejszy koszty
operacyjne oraz umożliwi minimalizację nakładów na administrowanie infrastrukturą. Administrator
instytucji korzystać będzie z paneli administracyjnych systemu EZD RP. Z kolei operator infrastruktury
chmurowej uzyska możliwość samodzielnego decydowania o sposobach zarządzania i alokowania
zasobów sprzętowych oraz może dopasować sposób implementacji czy różnicować parametry
SLA w zależności od potrzeb poszczególnych instytucji.
W ramach projektu unijnego2 zostanie zbudowana i udostępniona infrastruktura sprzętowa i programowa umożliwiająca podmiotom grupy rządowej korzystanie z usługi chmurowej SaaS EZD RP w ramach
usług świadczonych przez Operatora EZD RP.

Pilotażowe wdrożenia systemu EZD RP
Realizowany przez NASK projekt „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji
publicznej” przewiduje pilotażowe wdrożenie systemu w szesnastu jednostkach administracji rządowej. Umożliwi to wyeliminowanie ewentualnych błędów i dopracowanie docelowej wersji systemu.
Co istotne, jednym z tych podmiotów jest Podlaski Urząd Wojewódzki, w którym powstał i jest użytkowny system EZD PUW. Pozostałe 15 podmiotów nie korzysta z żadnego rozwiązania do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zgodnie z harmonogramem projektu, wdrożenia mają się rozpocząć w drugiej połowie 2021 r. Pracownikom tych instytucji zostanie udostępniony system EZD RP
wraz z dokumentacją techniczną i merytoryczną. Umożliwi to jednostkom przeprowadzenie prac przygotowawczych do produkcyjnego wdrożenia systemu EZD RP. Zakłada się, że w podmiotach objętych pilotażowym wdrożeniem system EZD RP zostanie uruchomiony produkcyjnie
od stycznia 2022 r.

2	„EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
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Kolejne wersje prototypu systemu są przez cały czas realizacji projektu testowane przez przedstawicieli
Rady Użytkowników, Obserwatorów oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej. W pierwszym kwartale 2021 r. do tej grupy dołączyło 11 urzędów wojewódzkich, 10 urzędów marszałkowskich
oraz 8 podmiotów samorządowych.

Jednostki pilotażowo wdrażające EZD RP
1.

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

2.

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

3.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

5.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

6.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

7.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

8.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

9.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

10. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
11. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
12. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
13. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
14. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
15. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
16. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Po zakończeniu projektu EZD RP tj. od kwietnia 2022 r. rozpoczną się wdrożenia w wybranych jednostkach administracji rządowej, początkowo w formule on-premise (na infrastrukturze lokalnej podmiotu),
a następnie, w trzecim kwartale 2022 r., na bazie usługi chmurowej SaaS EZD RP. Podmioty te zostaną
objęte wsparciem Operatora EZD RP.
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Strategia dystrybucji, wdrażania
i utrzymania EZD RP od 2022 r.

Pryncypia EZD RP
Przedsięwzięcie EZD RP będzie opierało się na poniższych założeniach, krytycznych dla prawidłowego zorganizowania rozwoju, utrzymania i wsparcia EZD RP po 2022 r. Zasady te będą miały wpływ
na działania przygotowujące administrację do powszechnego wdrożenia EZD RP. Pryncypia określają
strategiczne decyzje i mają wpływ na plany działania administracji przygotowującej się do inwestycji w systemy klasy EZD, jak również podmiotów komercyjnych, integratorów oraz dostawców
produktów na rzecz sektora publicznego.

WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA

FINANSOWANIE
Z BUDŻETU PAŃSTWA

System EZD RP oraz produkty mu
towarzyszące, wytwarzane w ramach
przedsięwzięcia EZD RP, w tym jego rozwoju, będą własnością Skarbu Państwa.
Ich dysponentem jest minister właściwy
ds. informatyzacji.

Przedsięwzięcie EZD RP będzie finansowane z budżetu państwa w określonym
w Strategii zakresie przedmiotowym
i podmiotowym. Dysponentem środków
jest minister właściwy ds. informatyzacji.

BEZPŁATNA LICENCJA
I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA
System EZD RP będzie udostępniany
od stycznia 2023 r. jako freeware.
Zapewni to dostępność oprogramowania bez opłat dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne.
System będzie mógł pobrać każdy
przez dedykowaną stronę internetową
(Portal EZD RP).
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OPERATOR
EZD RP

CENTRUM KOMPETENCJI
ADMINISTRACJI

Minister właściwy ds. informatyzacji
powoła podmiot do świadczenia usług
związanych z przedsięwzięciem EZD
RP – Operatora EZD RP. Jego działanie
(zakres usług oraz sposób ich finansowania) zostanie umocowane ustawowo.

Operator EZD RP utworzy Centrum
Kompetencji Administracji (CKA), które
będzie świadczyć bezpłatne usługi
wsparcia wdrożeniowego i utrzymaniowego EZD RP na rzecz użytkowników
z grupy rządowej oraz na rzecz certyfikowanych przez Operatora EZD RP
Lokalnych Centrów Kompetencji (LCK).
Centrum Kompetencji Administracji
będzie działać na terenie całego kraju.

LOKALNE CENTRA
KOMPETENCJI
Podmioty publiczne i niepubliczne będą
mogły świadczyć (także odpłatnie)
kompleksowe usługi EZD RP na rzecz
wszystkich podmiotów publicznych
(w szczególności na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego). Działalność
ta będzie możliwa w ramach Lokalnych
Centrów Kompetencji.
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Podmioty
niepubliczne

Opis usługi

Podmioty
publiczne

Poziom usługi

Podmioty grupy
rządowej

Strategia dystrybucji, wdrażania
i utrzymania EZD RP od 2022 r.

tak

tak

tak*)

tak

tak

nie

tak

nie**)

nie**)

	rozwój systemu i dostosowywanie go do zmieniającego się otoczenia prawno-technicznego
	konserwacja kodu systemu (usuwanie błędów,
podatności, itd.)
Podstawowy

	wytwarzanie, aktualizacja i udostępnianie
dokumentacji (instrukcje, podręczniki, pomoc
kontekstowa, e-learningi itp.)
	udostępnianie wersji wykonywalnej aplikacji
	dostęp do bazy wiedzy
	prowadzenie okresowych webinariów w zakresie
wdrażania, konfiguracji, utrzymania i użytkowania
EZD RP

Rozszerzony

	prowadzenie okresowych wykładów doszkalających dla dużych grup uczestników (powyżej 200
osób)
	wsparcie w zakresie użytkowania systemu
EZD RP
	utrzymanie helpdesku technicznego i merytorycznego (II linia wsparcia)
	utrzymanie helpdesku technicznego i merytorycznego (III linia wsparcia) dla Lokalnych Centrów
Kompetencji

Kompleksowy

	wsparcie wdrożeniowe i konfiguracja
systemu na miejscu
	warsztaty doszkalające dla niewielkich
grup uczestników
	szkolenia dla pracowników Lokalnych
Centrów Kompetencji
	udostępnianie usługi chmurowej SaaS EZD RP

* Usługi podstawowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych EZD RP (bez ograniczeń)
** Centrum Kompetencji Administracji świadczyć będzie usługi wsparcia tylko na rzecz certyfikowanych Lokalnych Centrów Kompetencji
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USŁUGI EZD RP
Usługi związane z przedsięwzięciem
EZD RP świadczone przez Centrum
Kompetencji Administracji na rzecz
podmiotów użytkujących EZD RP będą
podzielone na: podstawowe, rozszerzone i kompleksowe (patrz: tabela na s. 19).

INTEGRACJA
Z INNYMI SYSTEMAMI
Dostawcy oprogramowania będą mogli
integrować swoje produkty z EZD RP
poprzez udostępnione API EZD RP.
Stworzone zostaną także mechanizmy
pozwalające na wymianę modułów
systemu niestanowiących jego trzonu
(system core).
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WSPARCIE WDROŻENIOWE
I UTRZYMANIOWE
Dostęp do usług rozszerzonych dla
wszystkich podmiotów publicznych
będzie możliwy po rejestracji na Portalu EZD RP. Zarejestrowane podmioty
spoza grupy rządowej będą mogły
korzystać z kompleksowych usług
EZD RP świadczonych przez Lokalne
Centra Kompetencji. Certyfikowane
Lokalne Centra Kompetencji otrzymają
od Centrum Kompetencji Administracji
bezpłatne usługi wsparcia na poziomie
kompleksowym.

Strategia dystrybucji, wdrażania
i utrzymania EZD RP od 2022 r.

Wdrażanie i utrzymanie systemu EZD RP
Wdrożenie, a następnie utrzymanie systemu klasy EZD w organizacji, to przedsięwzięcie trudne, a determinacja kierownictwa podmiotu wdrażającego jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym
dla osiągnięcia sukcesu. Niezbędne jest silne i profesjonalne wsparcie, nie tylko w obszarze IT, ale
przede wszystkim w zakresie organizacji pracy, stworzenia procedur wewnętrznych i merytorycznego
przygotowania pracowników jednostki do wprowadzenia nowego, elektronicznego sposobu dokumentowania spraw. Sposób ich realizacji ulega bowiem zmianie podczas wdrożenia i utrzymania. Należy
przy tym zauważyć, że system elektroniczny stwarza nowe, nieosiągalne w systemie papierowym możliwości kształtowania obiegu informacji oraz automatyzacji powtarzających się czynności. Za wsparcie
EZD RP będzie odpowiadało Centrum Kompetencji Administracji Operatora EZD RP.

Modele wdrażania systemu EZD RP
Pod względem technicznym system EZD RP będzie można wdrożyć w placówce na trzy sposoby.
Decyzja o trybie instalacji powinna być podyktowana analizą przedwdrożeniową, możliwościami
technicznymi placówki oraz kompetencjami pracowników. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od
wybranej metody konieczne może być też doposażenie podmiotu w sprzęt biurowy (skanery, drukarki
i czytniki kodów kreskowych) oraz dostosowanie (skonfigurowanie) stacji roboczych. Co ważne, same
procesy wdrażania systemu oraz szkolenia personelu są niezależne od warstwy technicznej. Wybór
modelu wdrożenia EZD RP jest autonomiczną decyzją podmiotu i zależy od wielu czynników i potrzeb
jednostki wdrażającej system.
WDROŻENIE NA INFRASTRUKTURZE LOKALNEJ PODMIOTU (ON-PREMISE)
Jest to klasyczny model wdrożenia oprogramowania w podmiocie polegający na zainstalowaniu
EZD RP oraz wszystkich jego komponentów (serwera aplikacyjnego, baz danych, repozytoriów dokumentów, itd.) w infrastrukturze danej instytucji. Konieczne więc będzie zapewnienie sprzętu (serwerów
o odpowiedniej mocy obliczeniowej, pamięci operacyjnej, przestrzeni dyskowej, dostępu do sieci
LAN itd.) oraz personelu do jego utrzymania (kopie bezpieczeństwa, utrzymanie systemów, analiza
wydajności itd.). Niezbędne będzie przygotowanie co najmniej dwóch środowisk – testowego oraz
produkcyjnego, a także zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem i jego skutkami. Wdrożenia
tego typu sprawdzą się w podmiotach o dużej liczbie pracowników oraz tam, gdzie z uwagi na specyfikę
pracy wymagana jest całkowita separacja środowiska produkcyjnego oraz tam gdzie istnieje i jest
utrzymywana rozbudowana infrastruktura informatyczna.
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USŁUGI CHMUROWE SAAS EZD RP
Wdrożenie EZD RP na bazie usługi chmurowej eliminuje potrzebę posiadania infrastruktury serwerowej
po stronie podmiotu, co zmniejsza zapotrzebowanie na kompetencje informatyczne po stronie jednostki.
Potrzebne będą jednak zespoły do utrzymania stacji roboczych, zapewnienia dostępu do sieci oraz rozwiązywania typowych problemów ze sprzętem (np. serwisem drukarek i czytników kodów kreskowych).
Korzystanie z usług chmurowych wymagać też będzie szerokopasmowych łączy internetowych w celu
zapewnienia płynnego działania aplikacji na wszystkich stanowiskach pracy. Taki sposób wdrożenia
EZD RP jest rekomendowany szczególnie dla jednostek terenowych lub instytucji o rozproszonej lokalizacji.
W szczególności usługa chmurowa SaaS EZD RP może być wdrożona w wydzielonej instancji (Private
SaaS EZD RP) lub też zaimplementowana z wykorzystaniem prywatnych, dedykowanych usług IaaS
lub PaaS. Pozwoli to podmiotom wdrażającym EZD RP zachować pełną kontrolę nad środowiskiem
w tym nad dostępem do danych i ich bezpieczeństwem. Private SaaS EZD RP może być też zaczynem
dla firm komercyjnych do budowania kompleksowych usług obsługi informatycznej dla podmiotów
publicznych z uwzględnieniem EZD RP jako systemu integrującego ich rozwiązania.

Integracja EZD RP z innymi systemami
System EZD RP będzie zapewniał integrację z kluczowymi systemami teleinformatycznymi i rejestrami.
Zakres integracyjny będzie stale rozwijany i aktualizowany, reagując na zmieniające się otoczenie.
Użytkownicy EZD RP będą mieli zagwarantowane, iż wszystkie zmiany w otoczeniu projektowym
e-administracji, także interfejsów komunikacyjnych i standardów, będą obsługiwane i aktualizowane
w ramach kolejnych wersji EZD RP.
System EZD RP to oprogramowanie do zarządzania dokumentacją umożliwiające realizowanie czynności kancelaryjno-archiwalnych za pomocą komputera. Nie będzie ono realizowało potrzeb dziedzinowych poszczególnych (bardzo różnych) podmiotów korzystających z EZD RP. Te specyficzne potrzeby
będzie można osiągnąć z wykorzystaniem API EZD RP poprzez integrację lub wymianę modułów
niewchodzących w skład monolitu EZD RP. Narzędzia udostępnione w ramach przedsięwzięcia umożliwią podmiotom dostosowywanie systemu do własnych specjalistycznych potrzeb. Możliwe będzie
realizowanie procesów przebiegających przez system EZD RP i inne systemy dziedzinowe podmiotu.
API EZD RP wraz z opisem poszczególnych metod będzie publicznie dostępne i stale aktualizowane na Portalu EZD RP. Będzie rozwijane i uzupełniane o kolejne metody odpowiadające potrzebom zgłaszanym przez
firmy oraz podmioty publiczne, a w szczególności przez reprezentujące ich Rady Użytkowników.
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INTEGRACJE SYSTEMU EZD RP Z INNYMI SYSTEMAMI ADMINISTRACJI

Dostawcy oprogramowania dla administracji a EZD RP
W celu przygotowania podmiotów publicznych, a także firm oferujących produkty dla administracji
jeszcze pod koniec tego roku planowane jest pilotażowe udostępnienie Piaskownicy API EZD RP
pozwalającej przetestować współpracę systemu z aplikacjami zewnętrznymi. Szczegółowy zakres
i zasady korzystania z pilotażowej wersji Piaskownicy API EZD RP zostaną wypracowane podczas
konsultacji z podmiotami publicznymi i dostawcami oprogramowania dla administracji.
Szerokie otwarcie systemu EZD RP na integrację otworzy firmom informatycznym nowe możliwości
kreowania oferty dla podmiotów publicznych. Przykładowo: dostawcy oprogramowania dziedzinowego
będą mogli budować pakiety usług z wykorzystaniem państwowego jednolitego systemu
do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Firmy będą mogły nie tylko integrować swoje
produkty z EZD RP, ale także świadczyć usługi wsparcia czy nawet chmurowe np. w ramach
koncepcji Lokalnych Centrów Kompetencji.
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Usługi wsparcia systemu EZD RP
Przedsięwzięcie EZD RP nadzorowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji, będzie realizowane za pomocą ustawowo umocowanego Operatora EZD RP i finansowane z budżetu państwa.
Głównym obowiązkiem Operatora EZD RP będzie stały rozwój systemu oraz zapewnienie wsparcia
wdrożeniowego i utrzymaniowego (w tym helpdesk) podmiotom z grupy rządowej.
Operator EZD RP będzie świadczył usługi wsparcia bezpośrednio jednostkom z grupy rządowej poprzez
Centrum Kompetencji Administracji (CKA). Pozostałe podmioty publiczne będą mogły być obsługiwane
przez niezależne od Operatora EZD RP, ale przez niego certyfikowane Lokalne Centra Kompetencji
(LCK). Będą one świadczyły usługi według ustalonych przez siebie zasad.
Operator EZD RP będzie bezpłatnie wspierał te Lokalne Centra Kompetencji, które będą wdrażać
i wspierać EZD RP w odpowiedniej liczbie podmiotów publicznych. Zasady jakościowe i ilościowe
wsparcia Lokalnych Centrów Kompetencji oraz zasady ich certyfikacji będzie regulować ustawa
(znowelizowana ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) oraz
zarządzenia ministra właściwego ds. informatyzacji.
USŁUGI PODSTAWOWE
Usługi podstawowe będą świadczone przez Operatora EZD RP na rzecz wszystkich podmiotów
(publicznych i niepublicznych). Obejmą one rozwój systemu i dostosowywanie go do zmieniającego
się otoczenia prawno-technicznego, a także konserwację kodu (usuwanie błędów, podatności itd.).
Wytwarzana, aktualizowana i udostępniana będzie też dokumentacja oraz baza wiedzy.
USŁUGI ROZSZERZONE
Usługi rozszerzone będą świadczone przez Operatora EZD RP na rzecz wszystkich zarejestrowanych
na Portalu EZD RP podmiotów publicznych3. Obejmą one wsparcie w zakresie użytkowania systemu
poprzez dedykowany portal, prowadzenie okresowych webinariów w zakresie wdrażania, konfiguracji,
utrzymania i użytkowania EZD RP oraz wykładów doszkalających dla dużych grup uczestników.
USŁUGI KOMPLEKSOWE
Usługi kompleksowe będą świadczone przez Operatora EZD RP na rzecz podmiotów grupy rządowej
oraz na rzecz certyfikowanych Lokalnych Centrów Kompetencji. Obejmą one utrzymanie helpdesku
technicznego i merytorycznego oraz wsparcie wdrożeniowe i konfigurację systemu na miejscu. Realizowane będą też warsztaty doszkalające dla niewielkich grup uczestników oraz szkolenia i wsparcie
dla pracowników Lokalnych Centrów Kompetencji.
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3	Na podstawie wydawanego podmiotom publicznym przez Operatora EZD RP certyfikatu z Centrum Certyfikacji Podmiotów Publicznych (CCPP). Dzięki certyfikatowi
podmiot publiczny będzie mógł zarejestrować instancję EZD, co umożliwi dostęp z sytemu do zasobów informacyjnych państwa i ułatwi komunikację pomiędzy
podmiotami publicznymi.
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Rady Użytkowników
Podczas prac nad tworzeniem systemu informację zwrotną o potrzebach użytkowników systemu
zapewnia Rada Użytkowników EZD RP. Jest to ciało wspierające projekt od początku jego realizacji.
Zakłada się, że funkcjonowanie tego ciała powołanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji
będzie kontynuowane w okresie utrzymania i rozwoju systemu.
Ze względu na skalę zastosowań systemu proponuje się powstanie w przyszłości wielu Rad Użytkowników, skupiających przedstawicieli podmiotów stosujących specyficzne procedury lub reprezentujących
duże grupy podmiotów (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkół wyższych, jednostek ochrony
zdrowia). Powinny być one reprezentowane w głównej Radzie Użytkowników EZD RP i wspierać Operatora EZD RP w stałym rozwoju systemu.
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Centra Kompetencji
Potrzebę tworzenia centrów kompetencji potwierdzają doświadczenia zebrane podczas pracy nad
projektowaniem funkcjonalności systemu oraz doświadczenia wynikające z wdrażania systemu
EZD PUW w polskiej administracji. Istotne dla pomyślnego wdrożenia systemu EZD RP w skali ogólnokrajowej jest też upodmiotowienie lokalnych instytucji i nadanie im sprawczości w ramach implementacji
i utrzymania systemu. Zastosowanie modelu odgórnego wdrożenia mogłoby nie wpisywać się w kulturę
działania lokalnych ośrodków samorządowych lub akademickich, a tym samym niepotrzebnie wydłużyć
i skomplikować proces wdrożenia.
Minister właściwy ds. informatyzacji powoła Operatora EZD RP, którego głównym celem będzie rozwój
systemu EZD RP oraz zapewnienie wsparcia w zakresie wdrażania i eksploatacji EZD RP dla podmiotów grupy rządowej. Przewiduje się jednocześnie tworzenie Lokalnych Centrów Kompetencji wspierających wdrożenia systemu w podmiotach publicznych. Spektrum działania takich organizacji może być
jednak dużo większe. Stać się one mogą hubami innowacyjności czy też inkubatorami transformacji
cyfrowej w urzędach. Rolę LCK mogą pełnić odrębne instytucje lub jednostki organizacyjne istniejące
w ramach podmiotów. Na Portalu EZD RP zostaną opisane dobre praktyki w tym względzie wynikające
z doświadczeń partnerów EZD PUW.

Centrum Kompetencji Administracji
Operator EZD RP utworzy Centrum Kompetencji Administracji (CKA), które będzie świadczyć usługi wsparcia wdrożeniowego i utrzymaniowego EZD RP bezpłatnie na rzecz użytkowników z grupy
rządowej oraz na rzecz certyfikowanych przez Operatora EZD RP Lokalnych Centrów Kompetencji
(LCK). Centrum Kompetencji Administracji będzie działać na terenie całego kraju. Niemniej, ze względu
na specyficzne uwarunkowania i potrzeby niektórych organizacji rządowych możliwe będzie także
tworzenie dedykowanych im LCK działających niezależnie od CKA, ale objętych wsparciem Operatora
EZD RP. Ich certyfikacja nie będzie wymagana.

Lokalne Centra Kompetencji
Podmioty publiczne i niepubliczne będą mogły świadczyć (także odpłatnie) kompleksowe usługi
EZD RP na rzecz wszystkich podmiotów publicznych (w szczególności na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego). Działalność ta będzie możliwa w ramach Lokalnych Centrów Kompetencji. Konieczne
jest przy tym podjęcie działań na poziomie krajowym i regionalnym na rzecz upowszechnienia tworzenia
Lokalnych Centrów Kompetencji oraz wypracowanie mechanizmów ich finansowania.
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Forma organizacyjna LCK powinna być dopasowana do wielkości samorządu, tak by zapewnić
odpowiednie wskaźniki ilościowe. Dla małych podmiotów oznaczać to może konieczność konsolidacji
usług wsparcia EZD RP. Stworzy to okazję do współdzielenia innych typowych usług i prowadzić będzie
do obniżenia kosztów operacyjnych jednostek, a także do poniesienia jakości ich pracy. Lokalne Centra
Kompetencji nie będą miały ograniczeń terytorialnych czy też wskazania co do formuły organizacyjnej
podmiotów obsługiwanych. Jedno LCK będzie mogło świadczyć usługi zarówno dla urzędów gmin, jak
i szkół czy ośrodków zdrowia. Lokalne Centra Kompetencji, które spełnią kryteria ilościowe i uzyskają
certyfikację Operatora EZD RP, otrzymają bezpłatny dostęp do usług kompleksowych świadczonych
w ramach CKA. Jednocześnie jakość usług LCK będzie okresowo weryfikowana audytem.

Komercyjne Centra Kompetencji
Firmy działające na rzecz podmiotów publicznych będą mogły pełnić rolę Lokalnych Centrów
Kompetencji i świadczyć usługi kompleksowe EZD RP. Takim działaniem mogą być w szczególności zainteresowani wytwórcy oraz integratorzy oprogramowania dziedzinowego, a także
podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego, dostarczające usługi druku itp. System
EZD RP stanowić będzie wartość dodaną do ich usług i zwiększy atrakcyjność oferty komercyjnej.
Organizacje te będą obsługiwane przez Operatora EZD RP na takich samych zasadach jak
wszystkie inne LCK. Będą też musiały spełniać takie same kryteria ilościowe i jakościowe.

Zasady tworzenia Lokalnych Centrów Kompetencji i ich certyfikacji
Przyjmuje się, że jedno Lokalne Centrum Kompetencji powinno obsługiwać co najmniej 30 podmiotów
publicznych (wliczając jednostki podległe) lub minimum 3000 użytkowników. Dodatkowo, aby uzyskać 1) możliwość świadczenia usług kompleksowych oraz 2) bezpłatne wsparcie Operatora EZD RP
(w ramach usługi kompleksowej) LCK będą musiały zagwarantować zatrudnienie określonej liczby
certyfikowanych przez Operatora EZD RP informatyków oraz instruktorów EZD RP oraz przejść ścieżkę
certyfikacji (szkolenia, audyty i egzaminy).
Podmioty planujące działalność w ramach LCK/KCK będą musiały przedstawić umowy ramowe lub
w inny sposób wykazać, że będą świadczyły wsparcie dla określonej liczby podmiotów publicznych
(lub użytkowników). Warunek ten będzie podlegał stałemu sprawdzaniu i jeśli zostanie utracony LCK
będzie miało 6 miesięcy na jego odzyskanie. Jeśli to nie nastąpi LCK utraci certyfikację Operatora
EZD RP i jego wsparcie na poziomie kompleksowym. Utrata certyfikacji może także nastąpić w wyniku
braku re-certyfikacji (planowana jest ona co 2 lata) lub gdy audyt zakończy się wynikiem negatywnym.
O audyt wnioskować będą mogły podmioty korzystające z usług danego LCK lub samo LCK.
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Szczegółowe procedury wsparcia LCK przez Operatora EZD RP oraz zasady certyfikacji i jej utraty
będą publikowane na Portalu EZD RP. Określone na wstępie propozycje kryteriów ilościowych będą
przedmiotem konsultacji, a szczegółowe zasady certyfikacji zostaną ogłoszone przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

Wdrożenia bez wsparcia centrów kompetencji
Ponieważ system EZD RP będzie udostępniany w modelu freeware, każdy będzie mógł pobrać
i zainstalować system w swojej infrastrukturze (on-premise) i korzystać z niego. Możliwy jest zatem
scenariusz wdrożenia oprogramowania wyłącznie w oparciu o usługi podstawowe Operatora EZD RP.
Pamiętać jednak należy, że wdrożenie systemu klasy EZD jest procesem zmieniającym pracę organizacji i wymaga pozyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie dokumentowania spraw w systemie teleinformatycznym oraz zmiany wielu procedur wewnętrznych. Sprostanie takiemu wyzwaniu samodzielnie
jest wielkim wyzwaniem i niesie ryzyko niepowodzenia. Należy jednak pamiętać, że podmioty publiczne
będą miały dostęp do zasobów informacyjnych państwa, a ich instancje EZD RP będą traktowane jako
zarejestrowane (także same podmioty na Portalu EZD RP) po uzyskaniu od Operatora EZD RP klucza
(certyfikatu) z Centrum Certyfikacji Podmiotów Publicznych.
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Ważne terminy
Zakończenie testów prototypu EZD RP prowadzonych przez: jednostki wytypowane
do pilotażowego wdrożenia systemu EZD RP, Radę Użytkowników i Obserwatorów
EZD RP, przedstawicieli urzędów wojewódzkich oraz jednostek samorządu terytorialnego

2021.03

Opublikowanie projektu
„Strategii dystrybucji, wdrażania i utrzymania EZD RP od 2022 r.”

2021.04

Konsultacje projektu Strategii z przedstawicielami administracji rządowej,
samorządowej i firm komercyjnych

2021.04-05

Podsumowanie konsultacji, aktualizacja, uzgodnienie i zatwierdzenie
„Strategii dystrybucji, wdrażania i utrzymania EZD RP od 2022 r.”

2021.06

Rozpoczęcie prac przygotowawczych do pilotażowych wdrożeń systemu EZD RP
w 16 jednostkach administracji rządowej

2021.07

Rozpoczęcie migracji danych z systemu EZD PUW do systemu EZD RP w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim. Udostępnienie Piaskownicy API, umożliwiającej integratorom
rozpoczęcie prac i testów w obszarze integracji EZD RP z innymi systemami.

2021.12

Produkcyjne uruchomienie systemu EZD RP w 16 jednostkach administracji rządowej

do 2022.03

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

2022.04

Uruchomienie usługi SaaS EZD RP dla wybranych jednostek administracji samorządowej
oraz publiczne udostępnienie wersji demonstracyjnej w usłudze EZD RP

2022.08

Rozpoczęcie szkoleń i certyfikacji Lokalnych Centrów Kompetencji na rzecz JST
i innych podmiotów publicznych

2022.09

Udostępnienie systemu EZD RP w formule freeware
Wsparcie Operatora EZD RP świadczone na rzecz Lokalnych Centrów Kompetencji

2023.01
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Konsultacje publiczne i sposób zgłaszania uwag
Projekt strategii dystrybucji, wdrażania i utrzymania EZD RP od 2022 r. został udostępniony w kwietniu 2021 r.
na stronie internetowej ezdrp.gov.pl. Pod tym adresem można zapisać się na spotkania konsultacyjne online. Będą one organizowane w kolejnych tygodniach i dedykowane poszczególnym grupom
interesariuszy: administracji rządowej, samorządom oraz pozostałym podmiotom publicznym, a także
integratorom i dostawcom oprogramowania dla administracji.
Wraz z udostępnieniem tekstu strategii otwarte zostaje zaproszenie do przesyłania uwag do Strategii.
Z uwagi na publiczny charakter konsultacji nie będą przyjmowane zgłoszenia anonimowe oraz bez
podania kontaktu zwrotnego. Wszelkie otrzymane informacje posłużą do zaktualizowania dokumentu
oraz uzupełnienia sekcji Pytania i odpowiedzi. Uwagi można zgłaszać do 31 maja 2021 r.
TERMINY KONSULTACJI ONLINE
	5 maja 2021 r. (środa)

spotkanie z przedstawicielami administracji rządowej

	12 maja 2021 r. (środa)

spotkanie z przedstawicielami samorządów wojewódzkich i powiatów

14 maja 2021 r. (piątek)
	19 maja 2021 r. (środa)
21 maja 2021 r. (piątek)

spotkanie z przedstawicielami miast i gmin miejskich
spotkanie z przedstawicielami gmin miejsko-wiejskich i wiejskich
spotkanie z przedstawicielami pozostałych podmiotów publicznych

26 maja 2021 r. (środa)	spotkanie z przedstawicielami firm (dostawców i integratorów oprogramowania dla podmiotów publicznych)
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Lista podmiotów grupy rządowej
Bezpłatnymi usługami wsparcia w zakresie wdrażania i eksploatacji EZD RP świadczonymi przez
Operatora EZD RP objęte będą jednostki organizacyjne, przy pomocy których wykonują swoje zadania
albo są obsługiwane:
	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
	Sejm i Senat,
	organy administracji rządowej, a w szczególności: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie – członkowie Rady Ministrów,
	przewodniczący określonych w ustawach komitetów,
	wojewodowie,
	Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny,
Trybunał Stanu, Krajowa Izba Odwoławcza, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro
Wyborcze oraz sądy powszechne, administracyjne i wojskowe,
	organy kontroli państwowej i ochrony prawa, w tym: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa
Izba Kontroli, Narodowy Bank Polski, Rzecznik Praw Obywatelskich,
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
	Bank Gospodarstwa Krajowego, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor
Informacji Finansowej,
	Narodowy Fundusz Zdrowia,
	Polska Akademia Nauk, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Rada Doskonałości Naukowej,
	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej,
	Urząd Ochrony Danych Osobowych,
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
	Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza,
	Główny Urząd Statystyczny,
	Agencje Wykonawcze,
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	jednostki organizacyjne albo organy podległe lub nadzorowane przez organy określone wyżej w oraz
jednostki organizacyjne albo organy, dla których wyżej wskazane organy są organami założycielskimi,
	organy rządowej administracji zespolonej w województwie,
	organy niezespolonej administracji rządowej, określone w szczególności w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Usługami wsparcia wdrażania i eksploatacji EZD RP świadczonymi przez Operatora EZD RP, objęte
będą również urzędy centralne nadzorujące jednostki terenowej administracji zespolonej, a także jednostki organizacyjne służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
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Pytania i odpowiedzi
Od kiedy będzie dostępny system EZD RP?
System EZD RP zostanie udostępniony bez ograniczeń od początku 2023 r. W roku 2022 system zostanie produkcyjnie uruchomiony w 16 podmiotach administracji rządowej uczestniczących w projekcie
budowy EZD RP oraz wdrożony w wybranych instytucjach administracji rządowej i samorządowej.

W jaki sposób będzie można pozyskać system?
System EZD RP oraz dokumentacja instalacyjna i wdrożeniowa będą udostępnione za pośrednictwem
Portalu EZD RP (ezdrp.gov.pl) dla wszystkich zainteresowanych i bez żadnych ograniczeń. Do pobrania
nie będzie konieczna rejestracja, jednakże tylko zarejestrowane podmioty publiczne uzyskają dostęp
do usług wsparcia w zakresie wdrożeń, konfiguracji, utrzymania i użytkowania EZD RP oraz będą mogły
zarejestrować instancję systemu jako instytucji publicznej (za pomocą wydawanego certfikatu).

Czy system EZD RP będzie bezpłatny dla wszystkich podmiotów
publicznych?
System EZD RP zostanie udostępniony na zasadach licencji freeware. To oznacza, że pobrać i używać
go będzie mógł każdy podmiot: publiczny i niepubliczny. EZD RP będzie ustawowo umocowanym
przedsięwzięciem prowadzonym przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

Czy EZD RP będzie udostępniane w formule open source?
Nie. EZD RP będzie udostępniane bezpłatnie na licencji freeware. Jego kod źródłowy będzie własnością Skarbu Państwa i nie będzie publicznie udostępniany. Utrzymaniem i rozwojem jednolitego dla
polskiej administracji systemu do zarządzania dokumentacją zajmować się będzie podmiot wyznaczony
i nadzorowany przez ministra właściwego ds. informatyzacji – Operator EZD RP.

Czy zostanie udostępniona dokumentacja systemu EZD RP?
Na Portalu EZD RP zostaną udostępnione: opis funkcjonalny systemu, dokumentacja techniczna,
instrukcje użytkownika i administratora oraz filmy instruktażowe. Materiały te będą publicznie dostępne
bez ograniczeń. Zarejestrowane podmioty publiczne otrzymają dodatkowo dostęp do zamkniętej części
Portalu. Umożliwiać ona będzie m.in. wsparcie podmiotów publicznych przez Operatora EZD
RP (bezpośrednie lub pośrednie przez Lokalne Centra Kompetencji), udział w certyfikowanych kursach e-learningowych oraz wymianę doświadczeń użytkowników.
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Jakie wsparcie uzyskają podmioty samodzielnie wdrażające system?
System będzie można zaimplementować samodzielnie na własnej infrastrukturze w oparciu o własne
doświadczenia oraz publicznie dostępną dokumentację. Rekomendowanym sposobem wdrożenia będzie jednak skorzystanie z pomocy certyfikowanego Lokalnego Centrum Kompetencji zapewniającego
usługi wsparcia zainteresowanym podmiotom. Jednostkom administracji rządowej oraz powstającym
Lokalnym Centrom Kompetencji bezpośrednie wsparcie procesu wdrożenia i utrzymania zapewni
Operator EZD RP.

Jak będą powoływane Lokalne Centra Kompetencji?
Na chwilę obecną nie planuje się określenia jednej ścieżki powoływania Lokalnych Centrów Kompetencji – mogą to być odrębne instytucje lub jednostki organizacyjne istniejące w ramach podmiotów, a także
firmy świadczące usługi informatyczne. Z perspektywy certyfikacji Lokalnych Centrów Kompetencji
kluczowe jest czy spełnią one jakościowe i ilościowe kryteria świadczenia usług względem podmiotów,
które wdrożą EZD RP.

Jakie kryteria będą musiałby spełnić Lokalne Centra Kompetencji,
aby wdrażać EZD RP?
Operator EZR RP będzie bezpłatnie wspierał te Lokalne Centra Kompetencji, które będą wdrażać i wspierać EZD RP w odpowiedniej liczbie podmiotów publicznych. Zasady jakościowe i ilościowe wsparcia
Lokalnych Centrów Kompetencji oraz zasady ich certyfikacji będzie regulować ustawa (znowelizowana
ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) oraz zarządzenia ministra właściwego ds. informatyzacji. Planuje się, aby jedno Lokalne Centrum Kompetencji obsługiwało co
najmniej 30 podmiotów publicznych (wliczając jednostki podległe) lub 3000 użytkowników.

Jak będą finansowane Lokalne Centra Kompetencji?
W zależności od przyjętego modelu i realizowanych zadań Lokalne Centra Kompetencji będą finansowane ze środków własnych lub projektów UE. Szczegółowe rozwiązania są aktualnie przedmiotem ustaleń.
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Czy będzie ogólnie dostępne wsparcie (helpdesk)
dla użytkowników systemu EZD RP?
Centralne usługi wsparcia będą świadczone przez Operatora EZD RP wyłącznie na rzecz podmiotów
publicznych oraz dodatkowo w szerszym zakresie na rzecz podmiotów z grupy rządowej (np. wsparcie
wdrożeniowe na miejscu). Dla podmiotów innych niż rządowe, bezpośrednie i dedykowane usługi
wsparcia będą mogły być oferowane przez Lokalne Centra Kompetencji, które z kolei otrzymają bezpośrednie wsparcie Operatora EZD RP.

Jakie będą koszty wdrożenia EZD RP dla podmiotu?
Koszty wdrożenia EZD RP dla pojedynczej jednostki będą zależne głównie od jej wielkości i zapotrzebowania na sprzęt (serwery, skanery, czytniki kodów kreskowych itd.). Samo oprogramowanie, w tym
jego rozwój i kolejne wersje oraz podstawowe wsparcie Operatora EZD RP będą bezpłatne. Należy
jednak pamiętać, że wdrożenie systemu klasy EZD to ogromna zmiana organizacyjna w podmiocie,
wymagająca przeszkolenia praktycznie wszystkich pracowników nie tylko z obsługi systemu, ale także
innych przepisów, w tym kancelaryjno-archiwalnych.

Czy firmy będą mogły angażować się w proces wdrażania EZD RP?
Tak. Firmy będą mogły tworzyć Komercyjne Centra Kompetencji (KCK), które będą miał prawo do uzyskania wsparcia od Operatora EZD RP (jeśli spełnione zostaną warunki jakościowe i ilościowe). Zasady
działania w tym ich certyfikacji będą takie same dla KCK jak dla Lokalnych Centrów Kompetencji.

Czy będzie dostępne narzędzie do migracji danych
z innych systemów klasy EZD do EZD RP?
Tak. W kwietniu 2022 r. zostanie udostępnione narzędzie umożliwiające migrację danych do EZD RP,
w szczególności z systemów EZD PUW oraz eDok.

Czy EZD RP będzie miało API?
Tak. API będzie jednym z kluczowych elementów systemu i umożliwi integrację EZD RP z zewnętrznym
oprogramowaniem. API EZD RP pozwoli na rozbudowę systemu o dodatkowe moduły, które nie stanowią trzonu systemu (np. skanowanie) oraz integracje z systemami dziedzinowymi podmiotów.
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Czy system może przetwarzać informacje niejawne?
Nie. System EZD RP nie służy do przetwarzania informacji niejawnych.

Czy usługa chmurowa SaaS EZD RP będzie świadczona centralnie
na rzecz JST i innych podmiotów publicznych?
Usługa chmurowa SaaS EZD RP będzie świadczona przez Operatora EZD RP wyłączne na rzecz podmiotów z grupy rządowej. Pozostałe jednostki publiczne, w szczególności samorządowe będą mogły skorzystać z SaaS EZD RP poprzez utworzenie własnego Lokalnego Centrum Kompetencji lub zakup usługi
poprzez portal oferowania i pozyskiwania usług chmurowych dla administracji publicznej i dostawców
zewnętrznych (ZUCH). Będą też mogły skorzystać z oferty rynkowej Komercyjnych Centrów Kompetencji.
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