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Agenda

• wymagania dla systemów Informatycznych do 

obsługi dokumentów elektronicznych w urzędzie

• wzorce dokumentów /XML 



Sposób komunikacji 1/2

• Poziom pierwszy:

• Musicie przyjmować wnioski przez Internet 

• Poziom drugi:

• Wnioski muszą być w postaci dokumentu 

elektronicznego

• Wnioski muszą być podpisane elektronicznie

• Poziom trzeci:

• Dokument elektroniczny to dokument XML

• Podpis pod dokumentem musi być „Kwalifikowany”



Sposób komunikacji 2/2

• Poziom czwarty:

– Dokumenty XML muszą być zgodne z wzorami w 

CRW 

– Podpis musi być w postaci XML  (XAdES)



12 wymagań



Podstawa prawna (wybrane aspekty)

� Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 
elektronicznych. (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664) 
� Sposób doręczania

� Format podpisu
� Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2007 w sprawie warunków 

udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w 
postaci elektronicznej. (Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1078) 
� Wzory dokumentów elektronicznych

� Rozporządzenie z dnia 30 października 2006 w sprawie 
niezbędnych elementów struktury dokumentów 
elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517) 
� Niezbędne elementy dokumentu elektronicznego (7 z 14)



eAkty 

• Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wymagań technicznych dokumentów elektronicznych 
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, 
elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków 
komunikacji elektronicznej
� 1 lipca 2008 (jeden schemat)

� Rozporządzenie z <w trakcie> w sprawie zmiany 
rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych 
dokumentów elektronicznych zawierających akty 
normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy 
dzienników urzędowych oraz środków komunikacji 
elektronicznej
� 1 stycznia 2009 (publikacja wzorów każdego typu aktu w CRD)



Czym jest wzór dokumentu elektronicznego?

� Wzór składa się z trzech plików (Wyróżnika , Schematu XML, Stylu)
� Wyróżnik - Plik XML opisujący wzór (opis wzoru zawiera podstawowe 

informacje na jego temat). Dzięki informacjom zawartym w wyróżniku 
możliwa jest automatyzacja przetwarzania dokumentów.

� Schemat XML - Plik XSD. W pliku tym określone są struktury dokumentu 
elektronicznego.  Jeżeli wzór dotyczy np. wniosku o wpis do rejestru ewidencji 
działalności gospodarczej, to w „schemacie XML” zawarte będą informacje na 
temat dopuszczalnej struktury dokumentu.  

� Styl - Plik XSL czyli tak zwany „styl” lub „wizualizacja”. Plik XSL służy do 
wygenerowania wizualnej wersji dokumentu, czyli do wyświetlenia danych 
zawartych pliku XML w postaci zbliżonej do wersji papierowej.

Potraktowanie pliku (XSD)  ze „schematem XML” jako „całego wzoru” jest 
niezgodne z obowiązującym prawem. Sam szablon danych, czyli plik XSD 
dokumentu XML’owego, nie stanowi kompletnego wzoru, bo brakuje mu 
wyróżnika (opisu wzoru) oraz informaji o sposobie prezentacji 
dokumentu (plik XSL).



Wzór dokumentu …….. ciąg dalszy



Wzór dokumentu …….. ciąg dalszy



Dziękuje za uwagę…
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