
„Rozwój e-urzędów w 8 JST 
województwa dolnośląskiego”

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy Projektu:
Gmina Wisznia Mała, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina 

Prochowice, Gmina Dobroszyce, Gmina Zawonia, Powiat Trzebnicki,

firma Maculewicz Consulting z Pruszkowa

Termin Realizacji: marzec 2014 - czerwiec 2015



Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: 5. Dobre rządzenie

Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Podziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej

Całkowita wartość projektu - 2 310 264,91 zł
Kwota dofinansowania (85%) – 1 963 725,17 zł

Wkład własny 346 539,74 zł



Cel ogólny projektu to poprawa standardu świadczenia
elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu

Terytorialnego w woj. Dolnośląskim przez wdrożenie i 
modernizacje systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u 

374 pracowników samorządowych i wzrost świadomości 
obywateli w obszarze e-usług publicznych do końca 06.2015r.



Wskaźniki:
1) Liczba JST objętych wsparciem w ramach zadania – 8

2) Liczba JST, których pracownicy ukończyli szkolenia z zakresu świadczenia 

elektronicznych usług publicznych – 8

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
Grupę docelową w projekcie stanowi 374 urzędników zgodnie z ustawą o 

pracownikach samorządowych z dnia 21.11. 2008 roku z 8 JST: Prusice, 

Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Zawonia, Dobroszyce, Prochowice i 

Powiat Trzebnicki. 

Odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

 Wszyscy uczestnicy – 374 urzędników

 Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem – 225 osób

 Liderzy – kierownicy działów – 24 osoby

 Informatycy – 8 osób



Zadania/ działania:

ZADANIE 1: 

Wdrożenie lub modernizacja rozwiązań informatycznych w JST 
zakupienie sprzętu oraz oprogramowania służącego do wdrożenia e-usług 

publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP

zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług oraz systemów informacyjnych, 

co wpłynie na wzrost wymiany korespondencji drogą elektroniczną
uruchomienie punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego

zakupienie lub zmodernizowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 8 JST 

posiadających funkcjonalność wymiany korespondencji z platformą ePUAP

za zadanie odpowiedzialni są informatycy i koordynator informatyków 



LIDER PROJEKTU – GMINA PRUSICE

DZIAŁANIA:

1. Koszt modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentami 

2. Zakup 20 pakietów biurowych do zestawów komputerowych 

3. Koszt wdrożenia 20 e-usług na ePUAP

4. Zakup macierzy dyskowej z dyskami twardymi do serwerowni



GMINA WOŁÓW

DZIAŁANIA:

1. Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentami 
2. Koszt wdrożenia 10 e-usług na e-PUAP
3. Zakup skanera 

4. Zakup serwera 
5. Zakup switch do rozbudowy infrastruktury sieciowej

6. Zakup zestawu komputerowego
7. Zakup oprogramowania do internetowego systemu informacji 

przestrzennej 

8. Zakup routera z oprogramowaniem zabezpieczającym



GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

DZIAŁANIA:

1. Kosz modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentami 
2. Koszt zakupu macierzy dyskowej 
3. Koszt zakupu serwera 

4. Zakup oprogramowania (serwerowy system operacyjny – wirtualizacja 
i wdrożenie)

5. Koszt oprogramowania e-mapa (mapa ewidencyjna z planowaniem 
przestrzennym

6. Koszt uaktualnienia i integracji z e-PUAP 20 e-usług

7. Koszt wdrożenia 5 nowych e-usług  na ePUAP
8. Zakup 15 pakietów biurowych



GMINA ZAWONIA

DZIAŁANIA:

1. Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 
2. Koszt wdrożenia 15 e-usług na ePUAP
3. Zakup serwera z zasilaczem awaryjnym, skanera, czytnika kodów 

kreskowych, drukarki kodów kreskowych oraz zabezpieczenie fizyczne 
serwera (montaż drzwi)

4. Zakup 4 pakietów biurowych do zestawów komputerowych oraz 1 
oprogramowania do Backup

5. Zakup 4 zestawów komputerowych



GMINA WISZNIA MAŁA

DZIAŁANIA:

1. Zakup serwera
2. Zakup macierzy dyskowej

3. Koszt modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentami

4. Koszt wdrożenia 10 e-usług na e-PUAP
5. Zakup systemu operacyjnego do zastosowań serwerowych 
6. Zakup pakietów biurowych dla 20 stanowisk komputerowych



GMINA DOBROSZYCE

DZIAŁANIA:

1. Koszt modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 

2. Koszt zakupu 6 zestawów komputerowych
3. Koszt wdrożenia 12 e-usług na ePUAP
4. Koszt zakupu skanera

5. Zakup serwera
6. Zakup oprogramowania dziedzinowego
7. Koszt oprogramowania e-mapa (mapa ewidencyjna z planowaniem 

przestrzennym)
8. Zakup pakietów biurowych



GMINA PROCHOWICE

DZIAŁANIA:

1. Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentami
2. Koszt wdrożenia 10 e-usług na ePUAP

3. Zakup skanera
4. Zakup serwera
5. Zakup 7 zestawów komputerowych

6. Zakup 7 systemów operacyjnych do zestawów komputerowych
7. Zakup 15 pakietów biurowych do zestawów komputerowych
8. Koszt oprogramowania e-mapa (mapa ewidencyjna z planowaniem 

przestrzennym)



POWIAT TRZEBNICKI

DZIAŁANIA:

1. Przygotowanie mapy w formie elektronicznej i jej udostępnienie 
klientom Wydziału Geodezji poprzez wdrożenie 2 e-usług na ePUAP

2. Zakup serwera

3. Wdrożenie 10 e-usług na ePUAP
4. Zakup systemu operacyjnego dla 24 stanowisk komputerowych



Cele szczegółowe zadania 1:

1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST

Wskaźniki:
1) Liczba dokumentów elektronicznych wysłanych przez urzędy JST w stosunku 

do ogółu korespondencji wysłanej w 2012 roku

2. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za 
pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP

Wskaźniki:
1). Liczba e- usług uruchomionych przez każde JST – 2

2). Liczba JST które wdrożą nie mniej niż 10 e-usług dostępnych za pomocą ePUAP –

6



3. Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie 
w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania 
dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz 
dziedzinowego systemu informatycznego.

Wskaźniki:
1) Liczba uruchomionych punktów potwierdzenia Profili Zaufanych – 8
2) Wzrost liczby Profili Zaufanych w stosunku do wartości bazowej – 1641

3) Liczba JST. Które wdrożyły lub zmodernizowały EZD z funkcjonalnością wymiany 

korespondencji z platformą ePUAP – 7 (Gmina Prusice, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina 

Wołów, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki)
4) Liczba JST. Które wdrożyły dziedzinowy system informatyczny – 1 (Gmina Dobroszyce)

Produkty:
 Liczba nowych usług w 8 JST – 84
 Liczba zakupionych i wdrożonych systemów EZD – 3

 Liczba zmodernizowanych systemów EZD - 4



ZADANIE 2:

Przeprowadzenie szkoleń

 logistyczna obsługa szkoleń – specjalista ds. obsługi szkoleń odpowiada za 

bezpośredni kontakt z uczestnikami szkoleń i kompleksową organizację szkoleń
w 8 jst

 merytoryczna realizacja szkoleń – szkolenia w formie wykładowo –

warsztatowej przy wykorzystaniu komputerów dla 52 grup szkoleniowych 

liczących od 8 do 15 osób – w sumie 374 pracowników 8 jst.



szkolenia zostaną podzielone na 4 ścieżki:

1) szkolenia dla 374 pracowników – każdy odbędzie szkolenia z:

 zarządzanie dokumentami elektronicznymi – 16 h

 bezpieczeństwo przetwarzania informacji – 16 h

2) Pracownicy posiadający kontakt z klientem – 225 osób, będzie uczestniczyć w  

następujących szkoleniach:

 eUrząd – 8h

 ePUAP – 8 h

 nowa instrukcja kancelaryjna – II części po 8 h



3) Liderzy – kierownicy działów – odbędą dodatkowe szkolenia po 8 h:

 Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

 Bezpieczeństwo przetwarzania informacji

 Oraz dodatkowo Gromadzenie i analiza informacji po 16 h

4) informatycy – 8 osób:

 Warsztaty ePUAP – 8 h

 Gromadzenie i analiza informacji – 16 

 Zarządzanie środowiskiem serwerowym – 2 części po 8 h



Cele szczegółowe zadania 2:

1.  Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania 
nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

Wskaźniki:
1) Liczba pracowników JST., u których wzrosła wiedza i umiejętność w zakresie stosowania  

nowoczesnych rozwiązań IT – 374

2) Liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych  

rozwiązań IT – 374

Produkty:

 24304 uczestnikogodzin

 3038 osobodni szkoleniowych
 1997 – zaświadczeń o ukończeniu szkoleń
 338 dni pracy trenera

 169 zrealizowanych szkoleń



ZADANIE 3:

Promocja e-usług:
 przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych – plakaty. Ulotki

 przygotowanie i wydruk instrukcji dla użytkowników e-usług i profilu zaufanego

 przygotowanie i wyświetlanie filmu promocyjnego na www JST

 organizacja spotkań informacyjnych w JST, zakup gadżetów i roll-up

 publikację ogłoszeń w prasie 

Za zadanie odpowiedzialny jest sekretarz projektu



Cele szczegółowe zadania 3:

1.  Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania 
elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

Wskaźniki:
1) Liczba spotkań informacyjnych promujących wykorzystanie elektronicznych usług  publicznych 
– 16

2) Liczba wydrukowanych ulotek, plakatów, instrukcji dla użytkowników e-usług i Profilu 

Zaufanego – 5500

Produkty:

 16 ogłoszeń w prasie

 16 spotkań informacyjnych

 16 list potwierdzających odbiór materiałów promocyjnych
 1 film promocyjny

 1000 wydrukowanych plakatów

 2500 wydrukowanych ulotek 

 2000 wydrukowanych instrukcji



KONTAKT I BIURO PROJEKTU:

Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ”
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Referat Funduszy Zewnętrznych

Rynek 1
55-110 Prusice



Zespół projektowy:
Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny,Tel.: 71 319 00 60, 664785225

E-mail: biuro@unika.net.pl

Sekretarz projektu: Dorota Leń, Tel.: 71 312 62 24 wew. 86, 603681755
E-mail: d.len@prusice.pl

Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel, Tel.: 71 312 62 24 wew.38, 603 696 

797
E-mail: a.zygiel@prusice.pl

Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner, Tel.: 604 067 995

E-mail: poklmonitoring@gmail.com

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak,Tel.: 71 312 62 24 wew.82

E-mail: d.muszczak@prusice.pl

Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz, Tel.: 22 738 71 60

E-mail: s.maculewicz@maculewicz.pl



Koordynator informatyków:
Paweł Grzyb

Tel.: 601751821
E-mail: p.grzyb@prusice.pl



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ!!!

Opracowała:

Sekretarz projektu:

Dorota Leń


