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Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej (e-PUAP) stanowi część rządowej koncepcji
zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych „Wrota Polski”. Projekt Platformy został przedstawiony przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji na początku lutego 2005 roku.
Z projektu wyłaniała się wizja zaawansowanego technologicznie narzędzia, ułatwiającego kontakt obywatela
i przedsiębiorstw z administracja publiczną wszystkich
szczebli – zarówno rządowego jak i samorządowego.
E-PUAP nie będzie jednak zastępował dziedzinowych
czy lokalnych systemów, prowadzonych przez poszczególne instytucje i urzędy, a raczej będzie służyć integracji
dostępu do usług świadczonych przez administrację.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
opracowało główne ramy strategiczne budowy platformy e-PUAP. Do najważniejszych celów, jakie mają
zostać zrealizowane, należy stworzenie do końca 1 kwartału 2008 roku dostępnej dla wszystkich podmiotów
publicznych oraz ich usługobiorców wspólnej infrastruktury, która pozwoli na wykorzystanie efektu skali,
wielokrotnie zmniejszając koszty i ułatwiając usługodawcom i usługobiorcom usług publicznych korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu. W tym samym
okresie zostaną utworzone rozszerzenia powyżej infrastruktury, które umożliwią łatwą i tanią implementację złożonych usług integrowanych w strategii „jednego
okienka”, jak również umożliwią integrację usług w sposób pozostawiający kontrolę klienta nad informacjami
na jego temat, wymienianymi pomiędzy instytucjami
publicznymi.
e-PUAP dostarczy użytkownikowi szereg usług:
– Katalog usług, udostępniający informacje agregowane
z Biuletynów Informacji Publicznej organów administracji publicznej. Katalog stworzy również spójną
klasyfikację domen merytorycznych, pozwalającą na
kategoryzowanie, porządkowanie i prezentowanie
usług publicznych w jednolitym układzie.
– Przekazywanie dokumentów pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami, wraz z wystawieniem
odpowiednich poświadczeń. Usługa pozwoli na pro-
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wadzenie tzw. Elektronicznych skrzynek podawczych
urzędu.
Umożliwienie przekazywania komunikatów bezpośrednio do i z systemów informatycznych (np. pytanie
o przebieg konkretnej sprawy i jej stan aktualny)
Usługi koordynacyjne, pozwalające na dostarczanie
usług kompleksowych, powstających przez integrację w jeden proces usług świadczonych przez różne
instytucje.
Broker rejestrowy, pozwalający instytucjom prowadzącym rejestry publiczne, na definiowanie i udostępnianie swoich usług w innych strukturach, niż
używanych standardowo przez systemy wspierające
działalność rejestrów.
Usługi bezpieczeństwa, pozwalające organom administracji publicznej na ograniczenie kosztów w realizacji elektronicznego dostępu do usług publicznych.
W ramach tej usługi funkcjonować będzie identyfikacja osób, systemów i podmiotów, autoryzacja dostępu,
znakowanie czasem, weryfikacja sygnatur cyfrowych
i certyfikatów oraz rejestracja zdarzeń.
Obsługa opłat, pozwalająca na realizację opłat skarbowych on-line (zarówno dokonywanie wpłat, jak
i weryfikacja poświadczeń wpłaty).
Usługi front-endowe, za pomocą których możliwe
będzie przygotowanie, wizualizacja i podpisywanie
dokumentów przekazanych w ramach realizacji konkretnych usług.
Usługi centralnego repozytorium definicji dokumentów oraz źródła schematów XML.
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Platforma e-PUAP

– katalog usług
– przekazywanie dokumentów
– przekazywanie transakcji
– wspólne usługi bezpieczeństwa
– „front-end” dla usług publicznych
– obsługa płatności
– usługi koordynacyjne
– testowanie/uruchamianie usług
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