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Akty prawne 

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 

 Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne: 

 najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę, 

 wprowadzenie nowych rozwiązań, w szczególności elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej ePUAP, 

 delegacje ustawowe do wydania rozporządzeń. 
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Akty prawne 

 Rozporządzenie w sprawie zakresu warunków korzystania 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej  

 Rozporządzenie w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania 
ważności, wykorzystania unieważniania profilu zaufanego 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej   
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Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 
 
Art. 20a. 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych 
udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez 
zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad 
przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu 
zaufanego ePUAP. 
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Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych 

Oficjalne źródło określające i zabezpieczające trwale obowiązującą w 

określonym czasie strukturę i semantykę (pod postacią wizualizacji) 

dokumentów elektronicznych przesyłanych od klientów do administracji.  

 

Dostarcza dwie usługi:  

 rejestrację wzoru dokumentu,  

 udostępnianie wzorów dokumentów.  
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Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych 

Ogólny wzór będzie posiadał następujące elementy struktury logicznej 
pisma: 

1. rodzaj pisma w zależności od potrzeb (wniosek, zawiadomienie, decyzja, 
skarga…) stanowiącego dookreślenie typu dokumentu elektronicznego,  
o którym mowa w przepisach ustalających niezbędne elementy 
struktury dokumentów; 

2. tytuł pisma; 

3. Treść; 

4. adresat; 

5. twórca/nadawca. 

 

Wzór ogólny umożliwia formatowanie tekstu – co najmniej wstawianie 
nowych akapitów.  
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Infrastruktura informacyjno-usługowa państwa: model obecny 

CC BY-NC 2.0 http://www.flickr.com/photos/mukumbura/5038300265/ 
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Infrastruktura informacyjno-usługowa państwa: model docelowy 

CC BY-NC 2.0 http://www.flickr.com/photos/stefanvds/3107857585/ 

Infrastruktura (informatyczna) 

Dane (rejestry) 

Aplikacje (narzędzia) 

Procesy biznesowe 
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Rola ePUAP w świadczeniu usług publicznych  
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Korzyści dla obywatela 

 usługi administracji publicznej dostępne w jednym miejscu, 

 możliwość załatwienia spraw urzędowych – przez Internet, 

 możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą 

elektroniczną, 

 ograniczenie liczby dokumentów wymaganych od obywatela. 
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Korzyści dla administracji 

 uproszczenie procesu tworzenia e-urzędu, 

 usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu 

do usług administracji publicznej, 

 możliwość korzystania z infrastruktury umożliwiającej 

wymianę danych pomiędzy urzędami administracji publicznej, 

 standaryzacja wymiany danych, 

 ograniczenie duplikowania czynności, 
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Wyzwania – centralizacja usług 

 I etap: ESP i infrastruktura dla udostępniania usług przez urzędy, 

 II etap: wersje instalacyjne usług  

udostępnione dla urzędów  

wojewódzkich, urzędów gmin  

i powiatów, 

 III etap: odpodmiotowione usługi 

globalne udostępnione na ePUAP 

z możliwością wyboru adresata z 

listy. 
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Usługi front-end 

 stanowią dopełnienie usług przekazywania dokumentów i transakcji, 

 są przeznaczone do wykorzystania przez te podmioty  

(usługodawców lub usługobiorców), które nie mają  

własnej infrastruktury pozwalającej na pracę  

z dokumentami,   

 kluczowe elementy usług front-end:  

 tworzenie dokumentów,  

 praca z dokumentami.  
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Udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

 Bezpłatne wypełnienie obowiązku prawnego wymaganego  

od 1 maja 2008 r.  

 Główne funkcje skrzynki: 

 Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO): 

 Poświadczenie przedłożenia (UPP),  

 Doręczyciel (UPD). 
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System  
Urzędu 

1. Obywatel wysyła dokument za 
pośrednictwem ePUAP. 

2. ePUAP wystawia Urzędowe 
Poświadczenie Przedłożenia (UPP) 
dla Klienta i Urzędu. 

3. UPP dla Klienta zostaje wysłane 
przez ePUAP w imieniu Urzędu.  

4. Dokument wraz z UPP zostaje 
przekazany do systemu Urzędu. 

Model działania UPP  
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1. System urzędu wysyła odpowiedź 
na ePUAP 

2. ePUAP wystawia UPD i wysyła  je do 
obywatela 

3. Obywatel podpisuje i odsyła UPD  

4. ePUAP dostarcza dokument do 
obywatela a UPD zostaje przesłane 
do urzędu 

System  
Urzędu 

Wysyłanie odpowiedzi z urzędu do obywatela UPD 
wystawiane przez ePUAP 
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Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - dostępny środek 

komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji  

w formie elektronicznej do podmiotu  

publicznego przy wykorzystaniu powszechnie  

dostępnej sieci teleinformacyjnej. 

 Za pomocą ESP obywatele posiadający  

bezpieczny podpis elektroniczny lub profil  

zaufany mogą wnosić pisma do określonego  

urzędu bez konieczności osobistego stawiennictwa. 
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Konto użytkownika – Moje dokumenty 
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Konto użytkownika – Zarządzanie kontem 
 



22 

Centralne Repozytorium Wzorów 

 dostęp i korzystanie bezpłatne, 

 wzory zgłaszane przez podmioty 

administracji, 

 weryfikacja wzorów przez MAC, 

 opublikowany wzór może być 

powszechnie wykorzystywany. 
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Scentralizowany System Dostępu do Informacji 

Publicznej 

 system oparty o moduł zarządzania 

użytkownikami na ePUAP, 

 zintegrowany z ePUAP (możliwy dostęp 

z poziomu platformy). 
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Jak rozpocząć korzystanie z ePUAP przez instytucję 

publiczną  

I etap 

Założenie 
konta 

 

II etap 

Złożenie 
wniosku 

 

III etap 

Nadanie 
uprawnień 

 

IV etap 

Konfiguracja 
aplikacji/usług 

  



Dodawanie karty usługi 
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Integracja z ePUAP 
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 Kto się integruje 

 Rodzaje integracji 

 Scenariusze integracji 
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 Weryfikacja podpisu dla ok. 90 centrów 

certyfikacji w UE (lista TSL), 

 Weryfikacja podpisów w formatach XAdES, 

PAdES, CAdES, 

 Wsparcie dla standardu DSS (OASIS 

Digital Signature Services), 

 Weryfikacja z poziomu GUI ePUAP, 

 Weryfikacja za pomocą Web Services ePUAP. 

Weryfikacja podpisu elektronicznego w oparciu o listy 
TSL 
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CEPiK 

Obywatel 

ePUAP 

PESEL SSDIP REGON TERYT ZUS CEiDG 

Białystok Kraków Warszawa Częstochowa 
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Integracja z rejestrami i systemami zewnętrznymi 

 

System zew. 1 

System zew. 2 

Please wait… 

Dana 1 

Please wait… 

Dana a 

Dana 1 
Dana 2 
Dana 3 
Dana 4 
Dana n 

Dana b 
Dana c 
Dana d 

Dostępne opcje 
słownikowe 
w formularzach na 
platformie ePUAP mogą 
być pobierane 
z różnych systemów 
zewnętrznych za pomocą 
usług sieciowych (Web 
Services) 



Integracja z ePUAP – SSO 

Użytkownik 
niezalogowany 

Użytkownik zalogowany 
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Nowe usługi na ePUAP – usługa CEP 

Weryfikacja danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym z danymi 

zgromadzonymi w CEPiK (automatyczna). 

 Usługa weryfikacji (odpowiedź Tak/Nie) 

 Tryb on-line (pytanie-odpowiedź) 

 Wymaga profilu zaufanego 

 Każdy użytkownik może pytać o dowolny  

pojazd 
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Nowe usługi na ePUAP – usługa CEK 

Weryfikacja dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 

pojazdami z danymi zgromadzonymi w CEPiK (automatyczna). 

 Usługa weryfikacji (odpowiedź Tak/Nie) 

 Tryb on-line (pytanie-odpowiedź) 

 Wymaga profilu zaufanego 

 Każdy użytkownik może pytać o dowolnego  

kierowcę 
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 Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej 
- ZUS-ERU 

 Zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika - ZUS-EZS 

 Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS-EWZ 

 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek - ZUS-EWN 

 Zaświadczenie o przekroczeniu rocznej granicy podstawy wymiaru 
składek (30-krotność) - ZUS-EPW 

 

Portal PUE 

 Uwiarygadnianie kont na podstawie statusu Profilu Zaufanego w ePUAP 
(SSO) 

Integracja ePUAP z ZUS 
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Uniwersytet Jagielloński 

3. Kandydat w ciągu 7 dni potwierdza 
doręczenie pisma, a następnie odbiera je za 
pomocą Platformy ePUAP. 
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Podpis elektroniczny - porównanie 
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Potwierdzony certyfikatem  

kwalifikowanym 

Potwierdzony profilem 

zaufanym ePUAP 

 Odpłatny i drogi 
(cena najprostszego zestawu na 
okres 1 roku - ok. 300 zł.) 

 Darmowy 

Możliwość braku bezpośredniego 
powiązania z cechami osobowymi 
osoby podpisującej 

Zawsze jednoznacznie identyfikuje 
osobę podpisującą (dane 
identyfikacyjne i osobowe) 

Wymaga używania 
specjalistycznego sprzętu i 
oprogramowania (karty 
kryptograficznej, czytnika kart, 
oprogramowanie do obsługi karty)  

Wymaga tylko dostępy do 
Internetu 
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Profil zaufany ePUAP – definicja 

Profil zaufany ePUAP (inaczej profil zaufany, w skrócie ‘PZ’) – narzędzie 
techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego 
przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną za 
pośrednictwem portalu ePUAP. 

 Informacje zawarte w profilu zaufanym są w wiarygodny sposób 
potwierdzone przez osoby potwierdzające w organie podmiotu 
potwierdzającego. 

 Pozwala każdorazowo uwierzytelnić podpisującego poprzez żądanie 
wpisania jednorazowego kodu, przekazanego użytkownikowi wybraną 
przez niego podczas zakładania profilu metodą autoryzacji (kod 
wysłany E-mailem) . 
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Profil zaufany ePUAP – informacje zawarte i potwierdzone 
w profilu zaufanym 

 imię 

 nazwisko 

 numer PESEL 

 czas jego potwierdzenia 

 datę ważności 

 identyfikator konta ePUAP 

 adres poczty elektronicznej 
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Potwierdzanie profilu zaufanego 
 

Punkty potwierdzające: 

 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

 konsul,  

 wojewoda,  

 naczelnik urzędu skarbowego, 

 albo za zgodą ministra inny podmiot, np. Urząd Miasta (UM Tychy). 

 

Punkt potwierdzający może w formie pisemnej upoważniać pracowników 
urzędu (tzw. osoby potwierdzające) obsługującego ten punkt do 
załatwiania spraw w zakresie profilu zaufanego ePUAP w jego imieniu.  
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Dziękuję za uwagę 


