
Gorąca Linia WspółpracyGorąca Linia Współpracy
minimalne wymagania portali regionalnychminimalne wymagania portali regionalnych

Grzegorz Fiuk  
Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego 
ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne

14 Konferencja Miasta w Internecie
Zakopane 23.06.2010 r.
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Ustalenia i rekomendacje LWUstalenia i rekomendacje LW
z Konwentu Marszałków 18.02.2010rz Konwentu Marszałków 18.02.2010r

• Portal regionalny w ka żdym województwie 
-nie wszystkie województwa dot ąd go planowały

• Określenie minimalnych wymaga ń portali 
regionalnych – zespoły robocze (IV.2010r.)regionalnych – zespoły robocze (IV.2010r.)

• Road Show w województwach – prezentacja i 
promocja Inicjatywy LW oraz informuj ących o 
integracji usług publicznych na poziomie 
centralnym i wojewódzkim (V-VI 2010r.)

• Porozumienie o wspólnej realizacji prac 
wdra żającymi uzgodnienia LW – (III kw. 2010r.)



Inicjatywa Linia WspółpracyInicjatywa Linia Współpracy
List intencyjny i Dokument Programowy LW wraz do 
załącznikami stanowi ą ważny element tworzenia wizji i ram 
architektonicznych  e-administracji przyczyniaj ąc się tym 
samym tak że do rozwoju SI w Polsce.
• dokument analityczno-metodyczny „Podstawy analityczno-

techniczne architektury współdziałania infrastruktur 
rządowej i samorz ądowej (centralnej i regionalnej)”
techniczne architektury współdziałania infrastruktur 
rządowej i samorz ądowej (centralnej i regionalnej)”

• dokumenty koncepcyjno-techniczny: „Produkty ePUAP -
specyfikacja funkcjonalna” oraz „Produkty pl.ID -
specyfikacja funkcjonalna”

• opracowany po podpisaniu listu intencyjnego przez 
samorz ądy wojewódzkie dokument „Minimalne wymagania 
portali regionalnych świadcz ących usługi elektroniczne na 
poziomie województwa i zintegrowanych z ePUAP”



„Linia Współpracy -
Założenia współpracy administracji rz ądowej i samorz ądowej

na rzecz modernizacji funkcjonowania pa ństwa”
[Dokument wiodący]

Poziom opisu funkcjonalnego

Dokumenty programoweDokumenty programowe

Rozwiązania
Koncepcyjne

Rozwiązania
Analityczno-metodologiczne

Rozwiązania 
prawno-organizacyjne

1.  „Podstawy  analityczno- techniczne 
architektury współdziałania infrastruktur   
rządowej i samorz ądowej (centralnej  
i regionalnej)”; Synteza wyników warsztatów  
nt. Linii Współpracy centralnych 
i regionalnych systemów informatycznych 
administracji publicznej w Polsce

„Produkty ePUAP-specyfikacje
funkcjonalne”

„Produkty pl.ID –specyfikacje
funkcjonalne”

Linia Współpracy - Zało żenia współpracy administracji rz ądowej i 
samorz ądowej na rzecz modernizacji funkcjonowania pa ństwa

Portal regionalny 



Ramy architektoniczneRamy architektoniczne



Powiązania w ramach LWPowiązania w ramach LW



Obszary minimalnych wymaga ńObszary minimalnych wymaga ń
portali regionalnychportali regionalnych

� Skrytka, skrzynka kontaktowa,  elektroniczna 
skrzynka podawcza (ESP)

� Katalog usług

� Elektroniczny Obieg Dokumentów

� Formularze elektroniczne, szablony i wzory 
dokumentów elektronicznych (w tym karty usług)

� Jednokrotne logowanie (single sign-on) lub 
zredukowane logowanie

� Obsługa płatno ści

� Standardy i standaryzacja (prawne i de facto)

� Inne zagadnienia



Skrzynka kontaktowa, skrytka, Skrzynka kontaktowa, skrytka, 
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza

• zastosowanie SK lub ESP przy przekazywaniu dokumentó w w 
ramach back-office (przekazywanie dokumentów pomi ędzy 
portalami, oraz wewn ątrz administracji publicznej (ministerstwa, JST 
wszystkich szczebli, jednostki podległe JST, inne i nstytucje 
publiczne.

• okre ślenie funkcjonalno ści SK lub ESP w systemie świadczenia • okre ślenie funkcjonalno ści SK lub ESP w systemie świadczenia 
elektronicznych usług publicznych na poziomie centr alnym (ePUAP), 
regionalnym oraz lokalnym.

• zasadno ść redundancji rozwi ązań technicznych i zapewnienie 
wydajno ści.

• potwierdzanie w wymianie korespondencji i dokumentó w poza 
poziomem centralnym (tylko lokalnie i regionalnie).

• gromadzenie i przechowywanie potwierdze ń (Urzędowe 
Potwierdzenie Otrzymania, Urz ędowe Potwierdzenie Dostarczenia, 
Urzędowe Po świadczenie Przedło żenia)



Katalog UsługKatalog Usług
• Katalog usług, 
• Zakres katalog usług na poziomie centralnym, 

regionalnym, lokalnym,
• Zarządzanie, wersjonowanie i konserwacja,• Zarządzanie, wersjonowanie i konserwacja,
• Indywidualne KU na poziomie konkretnego JST



EElektronicznylektroniczny Obieg DokumentówObieg Dokumentów

• EOD na poziomie regionalnym dla bardzo małych gmin i 
jednostek podległych powiatów i gmin (szkoły, 
przedszkola, biblioteki, firmy komunalne, szpitale, 
przychodnie, pomoc społeczna, itp),przychodnie, pomoc społeczna, itp),

• Integracja lokalnego EOD z EOD regionalnym, 
zarządzanie sprawami w ramach jednostek powiatu lub 
gminy,

• Repozytorium spraw i ich przechowywanie (je śli 
interesant b ędzie chciał przechowywa ć swoje sprawy w 
administracji analogicznie do faktur elektronicznych) ,



Formularze elektroniczne (FE), Formularze elektroniczne (FE), 
szablony i wzory dokumentów szablony i wzory dokumentów 
elektronicznych (karty usług),elektronicznych (karty usług),

• Zasady tworzenia formularzy, szablonów i wzorów,
• Sposób aktualizacji przy zmianach prawnych,
• Zarządzanie, wersjonowanie i konserwacja,• Zarządzanie, wersjonowanie i konserwacja,
• Możliwo ść unifikacji na poziomie regionalnym i 

centralnym obecnych FE,
• FE centralne wynikaj ące z ustaw i rozporz ądzeń,
• Zapewnianie przetwarzania przez ró żne systemy IT,
• Indywidualizacja i odst ępstwa od standardów,
• Rola Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów,



Jednokrotne logowanie Jednokrotne logowanie (single (single signsign--
onon)) lub zredukowane logowanielub zredukowane logowanie

• Zakładanie konta przez Interesanta (obywatela, prze dsi ębiorc ę), 
urzędnika,

• Konto na ePUAP zintegrowane z poziomem regionalnym oraz 
lokalnymlokalnym

• Profil Zaufany na poziomie regionalnym i lokalnym
• Wykorzystanie podpisu z Dowodu Osobistego,
• Logowanie interesanta (login i hasło: czy jest niez będne, 

konserwacja i Help Desk,
• Rola regionalnych centrów podpisu elektronicznego,
• Przegl ądanie przez Interesanta spraw we wszystkich urz ędach 

bez potrzeby logowania do ka żdego z urz ędów w którym 
realizowana jest jego sprawa – o ile to jest w ogóle  realne?



Obsługa płatno ściObsługa płatno ści
• Realizacja płatno ści drog ą elektroniczn ą na poziomie 

centralnym, regionalnym, lokalnym,
• Generowanie potwierdzenia wniesienia opłaty nim 

zostanie ona zaksi ęgowana w systemie F -K urzędu zostanie ona zaksi ęgowana w systemie F -K urzędu 
załatwiaj ącego spraw ę,

• Zasadno ść realizacji regionalnych i lokalnych systemów 
obsługi płatno ści,

• Pokrywanie dodatkowych kosztów (prowizja KIR) przy 
płatno ściach elektronicznych,

• Elektroniczna portmonetka dla opłat administracyjnyc h.



Standardy iStandardy i standaryzacja standaryzacja 
(prawne i de facto)(prawne i de facto)

• szyna usług,
• podpisu elektronicznego,
• dokumentu elektronicznego,
• elektronicznego obiegu dokumentów• elektronicznego obiegu dokumentów



Inne zagadnieniaInne zagadnienia
• Umiejscowienie w BIP jako jego element wywołania e- Urzędu, 

umieszczenie katalogu usług i formularzy elektronic znych aby 
Interesant nie musiał szuka ć gdzie jest e-Urz ąd,

• Pogodzenie wymaga ń rozbudowanych systemów du żych 
miast oraz małych JST – tzw. złoty środek,

• Zarządzanie i bezpiecze ństwo takiego rozproszonego i 
niejednorodnego rozwi ązania,

• Infrastruktura techniczna niezb ędna do realizacji powy ższych 
elementów,

• Źródła finansowania kosztów inwestycji zwi ązanych z LW,
• Źródło finansowania kosztów eksploatacji zwi ązanych z LW,
• Umiejscowienie szyny usług na poziomie regionalnym 

(Wojewoda lub Marszałek).



Ustalenia i rekomendacje LWUstalenia i rekomendacje LW
z Konwentu Marszałków 18.02.2010rz Konwentu Marszałków 18.02.2010r

• Portal regionalny w ka żdym województwie 
- nie wszystkie województwa dot ąd go planowały

• Określenie minimalnych wymaga ń portali regionalnych
– zespoły robocze (IV.2010r.)– zespoły robocze (IV.2010r.)

• Road Show w województwach – prezentacja i promocja 
Inicjatywy LW oraz informuj ących o integracji usług 
publicznych na poziomie centralnym i wojewódzkim 
(V-VI 2010r.)

• Porozumienie o wspólnej realizacji prac wdra żającymi 
uzgodnienia LW – (III kw. 2010r.)



Zrobiono kilka kroków i co dalej?Zrobiono kilka kroków i co dalej?

• Roczna współpraca i szerokie konsultacje samorz ądów 
wojewódzkich z MSWiA,

• LW otwiera realn ą drog ę do koordynacji działa ń 
integracyjnych i standaryzacyjnych,

• Regiony nie mog ą dłu żej czekać co dalej z LW
(np. Podlaskie w SIWZ wpisało zgodno ści z LW)

• Opóźnienia uruchomienia Profilu Zaufanego i publikacji 
Rozporz ądzeń do ustawy o Informatyzacji nie sprzyja 
rozwojowi e-usług,
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