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Elektroniczna obsługa spraw

Idea



Administracja publiczna w dobie pandemii COVID-19

Zdalna obsługa Efektywność i sprawność 
postepowania 

administracyjnego

Zdalna praca

Obywatele

i przedsiębiorcy Sprawy

Pracownicy 

urzędów



Postępowanie 
administracyjne
Uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych 
przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego 
postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy 
indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej



Czego potrzebuje 
urzędnik pracując 
zdalnie?

• Wykonywania czynności 

związanych z obsługą sprawy w 

systemach informatycznych

• Dostępu do informacji 

niezbędnych w wydawaniu decyzji 

administracyjnej



Jakie czynności muszą 
być wykonywane zdalnie?

• Prowadzenie akt sprawy 

(pisma, czynności, notatki 

dokumentacja. itp.)

• Wydawanie decyzji 

administracyjnych

• Wydawanie zaświadczeń i 

poświadczeń

• Aktualizacja rejestrów

• Czynności

finansowo-księgowe



Jakiej wiedzy 
potrzebuje urzędnik 
pracujący zdalnie?

▪ Dostęp do dokumentów (wnioski, 

decyzje)

▪ Dostęp do informacji z rejestrów 

publicznych



Urzędnik musi załatwiać sprawę elektronicznie

Dokumenty 

elektroniczne

Wiarygodna informacja

z rejestrów publicznych

Obsługa sprawy w 

systemach informatycznych

Dostęp

do pism

Dostęp do 

informacji

Wykonywanie 

czynności



Różne systemy, jedna sprawa

▪ E-Urząd – składanie wniosków, płatności, informacja o sprawie, dostęp do 

dokumentów 

▪ EZD – dekretacje, prowadzenie akt sprawy, przygotowywanie pism

▪ Rejestry publiczne – wydawanie zaświadczeń i poświadczeń, aktualizacja 

rejestrów

▪ Systemy F-K– dokonywanie czynności finansowych i księgowych, 

▪ Systemy dziedzinowe – wsparcie obsługi spraw w poszczególnych 

dziedzinach, specjalizacja



Elektroniczna
obsługa spraw
Sprawa jest uporządkowanym ciągiem 

czynności dokonywanych w systemach 

informatycznych w celu jej załatwienia



Dokumenty przetwarzane w ramach sprawy muszą 
posiadać postać elektroniczną



Dokument elektroniczny

Konieczny warunek EOS



Dokument elektroniczny podstawą EOS

Dane pism są 

podstawą wpisów do 

rejestrów systemów 

wykorzystywanych w 

obsłudze spraw

1

Automatyzacja 

pobierania danych

Dane pism są 

podstawą 

automatyzacji 

czynności w 

systemach 

informatycznych

2

Automatyzacja 

czynności

Dane pism są 

podstawą wiedzy 

wykorzystywanej

w obsłudze spraw

3

Automatyzacja 

dostępu do informacji

Dane decyzji 

stanowią podstawę 

wiarygodnych 

wpisów w rejestrach 

publicznych

4

Automatyzacja 

tworzenia rejestrów



Przetwarzanie danych dokumentów elektronicznych 
podstawą EOS

Krok 1
Krok 2

Dokument 

elektroniczny
Definiowalne metody 

pobierania i przetwarzania 

danych dokumentów w 

systemach informatycznych



Jakie dane zawierają 
dokumenty 
elektroniczne?

1. Metadane ogólne pism

2. Dane zawarte w pismach:

▪ Dane opisowe 

▪ Dane lokalizacyjne (działki, 

adresy, obszary itp.)



Kontekst przestrzenny wydawania decyzji 
administracyjnych



GIS wspierający 
wydawanie decyzji

Automatyczne tworzenie 

informacji przestrzennej  

bazującej na danych 

dokumentów i spraw



Comarch EOS

Materializacja idei



Nasza misja

EOS to misja, zgodnie z którą 

rozwijamy produkty w Comarch. 

Jej celem przewodnim jest 

cyfryzacja czynności 

związanych z obsługą spraw

w urzędzie, zapewniająca 

obywatelom i przedsiębiorcom 

zdalne załatwiane spraw,

a pracownikom urzędów ich 

obsługę w trybie pracy zdalnej.



Comarch EOS

Comarch e-Urząd

Comarch EZD
Elektroniczne zarządzanie dokumentami i rejestrami

Comarch EZD  (moduł Workflow -
silnik i graficzny edytor procesów)

Comarch ERGO
Comarch

ERP Egeria



Comarch
e-Urząd

▪ „Jedno okienko” 

wnoszenia pism do 

urzędu

▪ Pobieranie 

dokumentów 

będących wynikiem 

spraw

▪ Informacja o sprawie



Comarch EZD

▪ Jedno repozytorium dokumentów

▪ Pobieranie danych z dokumentów 

elektronicznych

▪ Cyfryzacja dokumentów

▪ Geokodowanie dokumentów

▪ Funkcje GIS wbudowane w EZD



Comarch EZD
- moduł Workflow

▪ Zarządzanie procesami 

wewnętrznymi obsługi spraw

▪ Zarządzanie procesem obsług 

sprawy realizowanymi w różnych 

systemach

▪ Zarządzanie procesami przepływy 

dokumentów i danych pomiędzy 

systemami w ramach sprawy



Comarch ERGO

▪ Prowadzenie rejestrów z 
zakresu gospodarki 
przestrzennej

▪ Wydawanie zaświadczeń i 
poświadczeń dla celów 
obsługi procedur 
administracyjnych

▪ Wsparcie dla procesów 
wydawania decyzji

▪ Automatyzacja aktualizacji 
rejestrów na podstawie 
danych dokumentów



Comarch
ERP Egeria

▪ Automatyzacja czynności 

finansowych i księgowych

na podstawie elektronicznych 

dokumentów

▪ Przekazywanie dokumentów 

elektronicznych decyzji

dla celów obsługi spraw



Uwarunkowania prawne

Elektroniczna obsługa spraw



Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych  Dz. U. z 2020 r., poz. 2320

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

z licznymi wyjątkami

Rewolucja doręczeń



Nowa zasada

▪ Podmiot publiczny 

wszystkie dokumenty 

wysyła/doręcza 

elektronicznie

▪ Nie jest istotne jak prowadzi 

akta sprawy

Co to oznacza? 

Koniec z wysyłaniem listów 

papierowych 



Rewolucja 
w e-usługach

▪ Automatyczne stemplowanie 

dokumentów pieczęcią 

elektroniczną organu

w przypadku generowanych 

zaświadczeń i poświadczeń

▪ Spełnienie wymogów Art. 220 

KPA

Co to oznacza? 

Brak konieczności dostarczania 

przez obywateli załączników do 

składanych wniosków



Podsumowanie

KROK 1: EZD

Elektroniczne 
Zarządzanie 

Dokumentacją

KROK 2: EOS

Cyfryzacja 
czynności 

związanych z 
obsługą spraw

EOS koniecznym rozwojem EZD



Developing the future


