
 

Projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej 

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet II, działanie 2.2 

„Rozwój e-usług"). 

W wyniku współpracy przedstawicieli Województwa Mazowieckiego, Partnerów Projektu oraz 

poszczególnych Wykonawców w dniu 31 grudnia 2015 r. zakończyła się realizacja Projektu 

kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej 

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet II, działanie 2.2 „Rozwój 

e-usług"). 

Projekt EA był realizowany w partnerstwie z 314 Jednostkami Samorządu Terytorialnego 

Województwa Mazowieckiego szczebla gminnego i powiatowego, co stanowi ok. 90% JST 

Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu była również Gmina Stara Biała. 

 

 

Partnerzy Projektu EA: 

86% wszystkich powiatów (36/42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Projektu EA: 

90% wszystkich gmin (278/309) 



  

Okres realizacji Projektu EA obejmował lata 2008 - 2015, a jego budżet wyniósł 57.348.000,00 

zł z czego 85% jego wartości tj. 48.745.800,00 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Podstawowymi celami Projektu EA było: 

1. poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego 

i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek; 

2. zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; 

3. usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. 

Do głównych zrealizowanych zadań Projektu EA należy zaliczyć: 

1. opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), 

elektroniczną obsługę obywateli, a także zapewniającego komunikację elektroniczną pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz systemu 

pobierania opłat drogą elektroniczną; 

2. opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych 

zadań gmin i powiatów i ich zintegrowanie z systemem elektronicznego zarządzania 

dokumentami, 

3. dostawę do Partnerów projektu sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, 

stanowiących platformę informatyczną dla wdrażanych systemów; 

4. standaryzację rozwiązań w zakresie obsługi interesantów, rozwiązań informatycznych 

wspierających działanie urzędów, elektronicznego modelu komunikacji pomiędzy 

samorządami terytorialnymi województwa mazowieckiego; 

5. transfer wiedzy w zakresie elektronicznej administracji. 

Do najważniejszych osiągnięć Projektu EA należy zaliczyć: 

1) uruchomienie 481 usług świadczonych przez poszczególne JST w formie elektronicznej w 

101 kategoriach na portalu www.wrotamazowsza.pl dla wszystkich trzech klasyfikacji (łącznie 

1443 usług) tj: 

- usługi dla obywateli, 

- usługi dla przedsiębiorców, 

- usługi dla instytucji i urzędów. 

2) 254 wdrożeń u poszczególnych Partnerów Projektu EA Systemu Elektronicznego 

Zarządzania Dokumentacją (EZD). 

3) 314 wdrożeń modułów e-Urzędu: 

a) Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw (PLP), 

b) Elektronicznych Opłat i Płatności (EOP), 

c) Elektronicznej Obsługi Obywateli (EOO), 

d) Szyny Procesów Biznesowych (ESB). 



4) opracowanie, dostarczenie i wdrożenie u poszczególnych Partnerów Projektu 

następujących Systemów Dziedzinowych: 

a) system do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

własność jednostek samorządu terytorialnego - 272 szt., 

b) system do obsługi zamówień publicznych - 282 szt., (min. Gmina Stara Biała) 

c) system do obsługi prac rady Powiatu/Gminy - 281 szt., (min. Gmina Stara Biała) 

d) system ewidencji zabytków - 257 szt., (min. Gmina Stara Biała) 

e) system do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 242 szt., (min. Gmina Stara 

Biała) 

f) system ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego - 

274 szt., (min. Gmina Stara Biała) 

g) system   do gospodarowania  odpadami  komunalnymi — 109 szt. 

5) zakup i dostarczenie w ramach Projektu sprzętu komputerowego na potrzeby Partnerów 

Projektu, w tym m.in.: 

a) serwerów, 

b) szaf RACK, 

c) routerów, 

d) przełączników KVM, 

e) switch'y, 

f) macierzy dyskowych, 

g) stacji roboczych, 

h) pamięci RAM do serwerów, 

i) dysków twardych do serwerów. 

6) uruchomienie nowej odsłony portalu www.wrotamazowsza.pl, zawierającego portal 

Systemu e-Urząd, za pomocą którego zapewniona jest dwustronna elektroniczna komunikacja 

pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a urzędami naszego Regionu. Portal zapewniając 

dwustronny kontakt i wymianę dokumentów na linii Interesant - Urząd, zapewnia również 

obsługę doręczeń (urzędowych potwierdzeń nadania, urzędowych potwierdzeń odbioru) w 

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego. 


