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Agenda

� Przesłanki i potrzeba ePUAP – WKP 2004-2006,

� Rola i funkcje platformy ePUAP oraz ePUAP2,

� Linia Współpracy – nowa, integracyjna architektura ePUAP,
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� Linia Współpracy – nowa, integracyjna architektura ePUAP,

� Zmiany legislacyjne – nowy fundament prawny platformy ePUAP,

� ePUAP w kontekście usług,

� Interfejsy ePUAP – moŜliwości integracji.



Przesłanki i potrzeba ePUAP – WKP 2004-2006,

ePUAP – główne cele budowy platformy

• Jednolity, bezpieczny, zgodny z obowiązującym prawem elektroniczny 
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• Jednolity, bezpieczny, zgodny z obowiązującym prawem elektroniczny 

kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną 

(A2C, A2B, A2C).

• Skrócenie czasu oraz obniŜenie kosztów udostępniania zasobów

informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych

administracji publicznej.

• Platforma umoŜliwiająca wykorzystanie zdefiniowanych wcześniej

standardów dokumentów elektronicznych i procesów pracy

administracji publicznej.



Przesłanki i potrzeba ePUAP – WKP 2004-2006

Wytworzono następujące funkcje w ramach ePUAP:

• Usługi bezpieczeństwa.

• Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów.
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• Usługi przetwarzania/gromadzenia dokumentów.

• Usługi komunikacyjne.

• Infrastruktura koordynatora.

• Wsparcie płatności elektronicznych.

• Elektroniczny Skład Dokumentów.

• Portal Interoperacyjności.

• Centralne Repozytorium Wzorów Elektronicznych.



Współdziałanie dwustronne i wielostronne

Bi-lateral framework Multi-lateral framework
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Cele ePUAP2 – kontynuacja ePUAP w ramach PO IG

Wykorzystanie doświadczeń projektu ePUAP (SPO-WKP) oraz współpracy

MSWiA z interesariuszami ePUAP do:

• definiowania i upraszczania procesów obsługi obywatela
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• definiowania i upraszczania procesów obsługi obywatela

i przedsiębiorstw,

• tworzenia powiązań informatycznych do zasobów informacyjnych

(dostęp do rejestrów) i usług administracji publicznej,

• rozszerzenia zestawu e-usług publicznych,

• zwiększenia liczby podmiotów korzystających z usług publicznych.



Planowane rezultaty ePUAP2 (Studium Wykonalności)

• Ograniczenie liczby zaświadczeń wymaganych od klientów w usługach

publicznych.

• Zwiększenie kompletności katalogu usług publicznych ePUAP
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• Zwiększenie kompletności katalogu usług publicznych ePUAP

w zakresie istotnych usług publicznych.

• Zwiększenie liczby istotnych usług publicznych opartych o wymianę

dokumentów dostępnych w skali ogólnopolskiej w środowisku ePUAP.

• Zwiększenie poziomu absorpcji elektronicznych kanałów dostępu do

usług udostępnionych w środowisku ePUAP.



Główne zadania ePUAP

Infrastruktura e-usług

• ePUAP jako zestaw narzędzi dla podmiotów publicznych

ułatwiających/umoŜliwiających implementację i udostępnianie e-usług.
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ułatwiających/umoŜliwiających implementację i udostępnianie e-usług.

Infrastruktura współdziałania

• ePUAP jako zestaw narzędzi zapewniających moŜliwość efektywnego

współdziałania podmiotów publicznych pomiędzy sobą (w tym dostęp

do zasobów informacyjnych państwa) oraz efektywnego współdziałania

klientów administracji z podmiotami publicznymi.



Nowa, integracyjna architektura ePUAP

Cele inicjatywy Linii Współpracy

Wspólne opracowanie zasad podziału kompetencji i integracji systemów centralnych

i regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem roli ePUAP i pl.ID.

Wspólna z samorządem budowa sieci wartości e-administracji z integracyjną
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Wspólna z samorządem budowa sieci wartości e-administracji z integracyjną

i standaryzacyjną rolą ePUAP

ZałoŜenia architektury współdziałania infrastruktur rządowej i samorządowej

(centralnej i regionalnej) w procesie realizacji zadań publicznych z integracyjną

rolą rządowej platformy ePUAP.

Określenie zakresu produktów realizowanych w ramach infrastruktury

teleinformatycznej i informacyjnej państwa – w pierwszej kolejności ePUAP i

pl.ID. Wyznaczenie harmonogramu realizacji poszczególnych produktów.



Nowy fundament prawny – znowelizowana ustawa 
o informatyzacji – 17 czerwca 2010 r.

• Wprowadzenie definicji ePUAP – ustawowe umocowanie platformy.

• Nowe zasady doręczania dokumentów elektronicznych – nowe rozp. do art. 16.

10

• Nowe zasady doręczania dokumentów elektronicznych – nowe rozp. do art. 16.

• Interoperacyjność na poziomie rozporządzenia – art. 18 dodany pkt 3.

• Zakres i warunki korzystania z ePUAP – art. 19a.

• Nowe CRW i LRW – art. 19b.

• Nowe narzędzia identyfikacji uŜytkowników – art. 20a.

• Elektroniczny KPA – art. 63, art. 220 i wiele innych.

• Zsynchronizowanie OP z KPA.



Usługi

II kw. 2010

IV kw. 2010

ePUAP w praktyce
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II kw. 2009

15 usług

I kw. 2010

36 usług

II kw. 2010

59 usług
139 usług



Usługa
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System ePUAP

Katalog Usług Aplikacje Bezpieczeństwo Płatności Integracja



Katalog Usług
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Zdarzenia 
życiowe

Ujednolicone 
opisy usług

Wymiana 
danych z 

innymi KU
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Aplikacje

Środowisko Budowy Aplikacji
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Środowisko Budowy Aplikacji

x-Forms PDF

Formularz w 
interfejsie ePUAP

PDF poza 
interfejsem ePUAP.



Bezpieczeństwo
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Podpis 
elektroniczny

Składanie
i weryfikacja 

podpisu

Weryfikacja 
podpisów UE 

– listy TSL 
(XAdES, 
PAdES, 
CAdES)

Logowanie

Profil Zaufany

Składanie i 
weryfikacja 

podpisu

Autoryzowa
nie usług 

wymagający
ch PZ, bez 
składania 
podpisu

Dedykowana 
aplikacja do 
weryfikacja 
podpisu PZ.



Transgraniczność podpisów elektronicznych

NCC - NBP

UE TSL
PL TSL
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Urząd - system

Urząd - personel



Płatności
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Zasięg usługi

5 banków

4 do wdrożenia

2 zainteres.

Płatności 
kartą

III/IV kw. 
2010

Działania 
organizacyjne

Płatność 
bezpośrednia

Gwarancja 
płatności

Oddzielenie 
prowizji



Integracja
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Popularność

110 
zintegrowanych 

systemów

2 zgłoszenia 
tygodniowo

Produkty

Kilkanaście 
systemów 

obiegu 
dokumentów na 

rynku mai.

Wsparcie

Service Desk
ePUAP

Bezpłatne 
certyfikaty



Obszary integracji

- Odbieranie, wysyłanie i doręczanie dokumentów

- Single Sign-On

- Profil Zaufany (podpis i weryfikacja)
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- Profil Zaufany (podpis i weryfikacja)

- Płatności

- Słowniki

- Katalog Usług Publicznych (zdalne wyszukiwanie, 

eksport)

- Zarządzanie dokumentami w składzie
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Odbieranie dokumentów i UPP
UPP może być generowane przez ePUAP lub system zewnętrzny

System
zewnętrzny
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Doręczanie odpowiedzi
UPD jest generowane przez ePUAP

System
zewnętrzny
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e- Bank

Płatności
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System
zewnętrzny



Mechanizm SSO - Single Sign-On

System  zewn ętrzny
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Dziękuję za uwagę

mariusz.madejczyk@mswia.gov.pl


