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Wniosek z dnia 14 lipca 2021 r. 
 
 
Szanowna Pani, 
 

w odpowiedzi na Pani wniosek przesłany do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 14 lipca 2021 r.  

o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami  

w Urzędzie Miasta Szczecin oraz liczby mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

poniżej przekazuję wnioskowane informacje. 

1. Ilu mieszkańców zameldowanych jest na terenie Gminy (stan na 30 czerwca 2021 

roku)?    

Liczba ludności na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 351 233 – mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały oraz 11 431 na pobyt czasowy, co daje razem liczbę 362 664 mieszkańców. 

2. Czy Gmina przeszła na elektroniczne zarządzanie dokumentami (EZD)? Jeśli tak, 

proszę o wskazanie oraz załączenie skanu aktualnego dokumentu (lub bezpośredniego 

linku do dokumentu) wprowadzającego ten tryb obiegu korespondencji. W jakim 

systemie pracują urzędnicy?   

Urząd Miasta Szczecin nie przeszedł na EZD, jest w trakcie wdrożenia. 

3. Jeśli Gmina korzysta z obiegu tradycyjnego (papierowego), to czy posiada 

elektroniczny system wspomagający? Jeśli tak, to jaki (np. SOD SEKAP, Proton, Mdoc, 

SIDAS, DocMan itp.)?  

Urząd Miasta Szczecin nie korzysta z obiegu tradycyjnego, posiada system wspomagający 

- System Rejestr.  

 

 



 

4. Czy w ostatnich trzech latach (od 2018 roku) zmieniali Państwo system elektroniczny 

(jeśli tak, proszę o wskazanie dokładnego roku)?  

Urząd jest w trakcie zmiany systemu, prace rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. 

5. W którym roku wdrożono system elektroniczny (niezależnie od tego, czy jest wiodący 

czy wspomagający)? Jakie były całkowite koszty jego wdrożenia (zakup licencji, serwera, 

szkolenia pracowników, jeśli były itp.)? Jeśli urząd zdecydował się na zmianę systemu 

od 2018 roku, proszę o podanie informacji w odniesieniu tylko do nowego systemu.   

System Rejestr funkcjonował od 1998 rok do 2019 r. (roczny koszt utrzymania wynosił 

58 000.00 zł) w obecnej chwili nie jest już wspierany. W 2019 r. rozpoczęto prace wdrożeniowe 

systemu eDOK Centralnego Ośrodka Informatyki. 

6. Jakie są roczne koszty utrzymania systemu (licencje, utrzymanie techniczne, inne)? 

Proszę o podanie kosztów z 2020 roku i zaplanowanych w budżecie na 2021 r.   

Licencja nowego systemu była przekazana bezkosztowo przez Ministerstwo Cyfryzacji. Koszt 

wdrożenia wyniósł 149691, roczny koszt utrzymania wynosi w 2021 roku 149 691,00 zł. 

7. Ile zarejestrowanych dokumentów wpłynęło do urzędu drogą elektroniczną w 2018, 

2019 i 2020 i 2021 roku?  

Statystyka dotyczy jedynie obsługiwanych przez Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 

Szczecin skrzynek email boi@um.szczecin.pl, ekancelaria@um.szczecin.pl  oraz dwóch 

składów ePUAP - /umszczecin/skrytka oraz /umszczecin/SkrytkaESP:   

2018 – 13 004 

2019 – 22 234 

2020 – 59 119 

2021 (do 21 lipca) – 33 358 

8. Ile było wszystkich dokumentów wpływających do urzędu w roku 2018, 2019 i 2020  

i 2021 (zgodnie z rejestrem głównym)?   

Ilość dokumentów wpływających do Urzędu zarejestrowanych w systemie Rejestr w latach: 

2018 - 302 554 

2019 - 346 128 

2020 - 303 516 

2021 - 179 870 (do 21 lipca) 

     Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska, Kierownik BIP 

mailto:boi@um.szczecin.pl
mailto:kancelaria@um.szczecin.pl

