
Geneza projektów



Wrota Polski
 2002 r. – zlecenie przez Komitet Badań Naukowych
opracowania koncepcji ”Wrota Polski”. Jej podstawowe
cele to:

 Zwiększenie 0 10% rzeczywistej i o 40% potencjalnej
efektywności administracji publicznej związanej ze
świadczeniem usług publicznych;

 Uzyskanie pełnej funkcjonalności elektronicznego
urzędu w Polsce;

 Urzeczywistnienie idei e-Administracji.
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Projekt ePUAP
 Projekt zrealizowany w latach 2006-2008 (ePUAP-WKP) w
celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą
internetową przez jednostki administracji publicznej.
Rezultatem projektu była budowa elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej.

 System teleinformatyczny realizowany w ramach Planów
Informatyzacji Państwa:
 2006 r.

 lata 2007 – 2010.

 Projekt ten był realizowany w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw, lata 2004-2006”
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Podstawowe cele projektu ePUAP
 Stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z

obowiązującym prawem elektronicznego kanału
udostępniania usług publicznych przez administrację
publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji
publicznej;

 Zasadnicze skrócenie czasu i obniżenie kosztów
udostępniania zasobów informacyjnych oraz integracja
usług publicznych zgodnie ze strategią „jednego okienka”;

 dostosowanie funkcjonalności systemów dziedzinowych
administracji publicznej do interoperacyjnego
wykorzystania w procesach realizacji zadań publicznych
dla wszystkich jednostek administracji publicznej. Dotyczy
to przede wszystkim udostępniania usług i zasobów tzw.
rejestrów bazowych.
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ePUAP w sensie organizacyjno -
technicznym
 Wspólna infrastruktura udostępnienia przez dowolne jednostki administracji

publicznej usług publicznych w kanałach elektronicznych w relacjach z
obywatelami, przedsiębiorcami i innymi jednostkami administracji publicznej;

 Mechanizmy koordynacji usług publicznych świadczonych przez kilka podmiotów
publicznych;

 Usługi wspólne:
 bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem przekazywania podmiotom

publicznym i doręczania dokumentów przez organy administracji publicznej, w tym
usługi identyfikacji i uwierzytelnienia osób,

 Podmiotów i systemów, usługi przekazywania dokumentów z wykorzystaniem legalnych
skrzynek elektronicznych, usługi identyfikacji i powiadamiania nadawców i adresatów,
uwierzytelnienia przekazywanych dokumentów, potwierdzenia przedłożenia
dokumentów, znakowania czasem itd.,

 Przekazywania transakcji synchronicznych i asynchronicznych, w tym usługi identyfikacji
usługodawców i usługobiorców, uwierzytelnienia i autoryzacji przekazywanych transakcji,
itd.,

 Usługi rejestrowe, czyli usługi zintegrowanego dostępu do referencyjnych zasobów
informacyjnych administracji publicznej;

 Usługi interoperacyjności tworzenia, publikacji i zarządzania rekomendacjami
(ramami) interoperacyjności, dostarczania wzorców referencyjnych i transformacji
danych;

 Usługi płatności elektronicznych, czyli usługi pochodzące spoza administracji,
niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. 7



Projekt ePUAP2
 Zgodnie z PIP (na lata 2007-2010) podstawowym celem tego projektu

jest „wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji
pierwszego etapu do definiowania kolejnych procesów obsługi
obywatela i przedsiębiorstw (zwiększenia ich konkurencyjności),
tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów
administracji publicznej, rozszerzenia zestawu usług, zwiększenia
liczby podmiotów korzystających z usług publicznych”

 Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, priorytet 7 –
społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji.
 Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Administracji i

Cyfryzacji

 Czas realizacji projektu to lata 2009-2013.
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Cele główne projektu ePUAP2
 rozszerzenie zestawu usług publicznych dostępnych
przez internet, w tym usług rejestrowych;

 zwiększenie skali korzystania z usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną (wraz z działaniami
edukacyjnymi i informacyjnymi);

 integrowanie kolejnych systemów administracji
publicznej z portalem ePUAP;

 definiowanie nowych procesów obsługi obywatela i
przedsiębiorstw.
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Cele pośrednie projektu ePUAP2
 wzrost dostępności usług publicznych – zwiększenie liczby podmiotów

korzystających z usług administracji przy pomocy różnych kanałów dostępu
elektronicznego. Cel ten będzie realizowany poprzez sukcesywne zwiększanie
oferty usług dostępnych przez internet, przy wsparciu ukierunkowanej
kampanii marketingowej;

 spadek kosztów – poprawienie efektywności kosztowej usług świadczonych
przez administrację publiczną, dzięki digitalizacji wybranych usług, co pozwoli
ograniczyć liczbę spraw realizowanych w sposób tradycyjny;

 integracja usług – implementacja mechanizmów integrujących jednostki
samorządu terytorialnego na portalu ePUAP, np. w formie usług
koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności;

 katalogowanie usług – ułatwienie korzystania z usług publicznych
dostępnych przez internet, poprzez opracowanie systematyki usług w formie
katalogu; katalog usług jest narzędziem porządkującym, dzięki któremu
jednostki administracji publicznej będą używać jednolitego i jednoznacznego
nazewnictwa udostępnianych usług. Jest to szczególnie istotne dla urzędów
administracji samorządowej, w których niejednokrotnie te same usługi są
nazywane w różny sposób. Skutkiem realizacji tego celu ma być poprawa
intuicyjności wyszukiwania usług przez odbiorcę końcowego.
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