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CO TO JEST ePUAP

O projekcie
W dniu 29 maja 2015 r. została podpisana
z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
umowa na dofinansowanie projektu „Rozwój
elektronicznych usług publicznych w powiecie
ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków,
Stężyca i Ułęż”. Projekt realizują powiat rycki

– uruchomienie nowych e-usług dla obywateli
i przedsiębiorców;
– upowszechnienie dokumentu elektronicznego w codziennej pracy administracji;
– szkolenia pracowników JST, w szczególności referentów spraw;

i puławski oraz gminy Wilków, Stężyca i Ułęż.

– działania promujące korzystanie z e-usług

Gmina Stężyca pełni rolę partnera. Łączna

administracji samorządowej wśród miesz-

wartość projektu wynosi 1 407 505 zł.

kańców.

Konkurs na projekty, których celem jest
upowszechnianie

usług

informatycz-

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki
któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast
przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego
i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal
www.epuap.gov.pl.

Projekt „Rozwój elektronicznych usług pu-

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

Minister-

blicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz

• Obywatelami a administracją

stwo Administracji i Cyfryzacji. Wnioski

w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż” realizowa-

• Przedsiębiorcami a administracją

o dofinansowanie były przyjmowane do 10

ny jest w ramach

września 2013 r., wpłynęło ich 140. Do reali-

Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działania 5.2 -

zacji wybrano 36 projektów. Celem projek-

Wzmocnienie potencjału administracji samo-

ePUAP dla obywateli

tów jest upowszechnienie usług administracji

rządowej, Poddziałania 5.2.1 - Modernizacja

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zre-

samorządowej świadczonych drogą elektro-

zarządzania w administracji samorządowej

alizować za pośrednictwem portalu www.epuap.

niczną przy wykorzystaniu ePUAP lub plat-

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzę-

nych

dla

obywateli

ogłosiło

form regionalnych w ramach następujących
działań:

• Instytucjami administracji publicznej

dzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem
jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie
i filtrowanie.

Zbigniew Chlaściak
Wójt Gminy Stężyca

ePUAP dla podmiotów
publicznych
Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą
z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest

Szanowni Mieszkańcy Stężycy,

możliwość bezpłatnego udostępniania usług pu-

Nasza Gmina jest liderem we wdrażaniu nowocze-

blicznych poprzez internet. Podmioty publiczne,

snych technologii w regionie. Obecnie wspólnie z

korzystając z platformy, nie muszą budować wła-

Gminami Ułęż i Wilków oraz Powiatami Ryckim

snych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi

i Puławskim realizujemy projekt: „Rozwój elek-

kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędo-

tronicznych usług publicznych w powiecie ryckim

wej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej

i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i

Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom

Ułęż”.

publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikają-

Dlatego, zachęcam Szanownych Państwa do ko-

cego z ustawy o informatyzacji działalności podmio-

rzystania z nowoczesnej formy kontaktu z Urzę-

tów realizujących zadania publiczne, przyjmowania

dem jakim jest Elektroniczna Platforma Usług

dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia

Administracji Publicznej. W ten bardzo prosty

podań i wniosków oraz innych czynności w postaci

sposób, wiele spraw administracyjnych można w

elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów

naszej Gminie załatwić bez wychodzenia z domu

oraz formularzy dokumentów elektronicznych,

przez za pośrednictwem Internetu.

stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Do-

Ulotka, którą macie Państwo w ręku wyjaśnia co

kumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym

należy zrobić aby skorzystać z tej wygodnej dla

miejscu obowiązujące w administracji wzory i for-

wszystkich formy obsługi. Gorąco zachęcam do

mularze.

korzystania z narzędzi XXI wieku.
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PIERWSZE KROKI
Aby możliwe było skorzystanie z oferty polskiej
e-administracji, należy przejść na stronę ePUAP
znajdującą się pod adresem: www.epuap.gov.pl.

ABY UZYSKAĆ
PROFIL ZAUFANY NALEŻY:

JAK WYSŁAĆ „PISMO OGÓLNE
DO PODMIOTU PUBLICZNEGO”

1. Zalogować się na platformie ePUAP

1. Zalogować się na epuap

(wymagane konto ePUAP),

Już na samym początku istnieje możliwość zapozna-

2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,

nia się z przykładowymi sprawami, które można za-

3. Udać się do punktu potwierdzającego profil

łatwić w sieci. W celu zapoznania się z całym katalo-

celem potwierdzenia tożsamości.

2. Z alfabetycznej listy spraw wybrać „Wyślij pismo
do dowolnego urzędu”, a następnie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
3. W sekcji „Gdzie chcesz załatwić sprawę” wybrać

giem, należy kliknąć na zakładkę “Wszystkie sprawy,

polecenie „Przejdź do formularza”

które możesz załatwić przy pomocy ePUAP”.

Obowiązek obsługiwania platformy w administracji

4. W sekcji „Odbiorca dokumentu” wybrać polece-

Zakres usług wydaje się dość szeroki – możliwe jest

publicznej został wprowadzony ustawą o informaty-

nie „Wpisz adres skrytki” i podać adres skrytki

załatwienie wielu spraw w postępowaniu admini-

zacji działalności podmiotów realizujących zadania

stracyjnym, związanych z przedsiębiorczością, pracą

publiczne. Urząd Gminy w Stężycy jak wiele innych

i zatrudnieniem czy też podatkami, opłatami i cłem.

urzędów w Polsce przystąpiło do udostępnienia

Kolejnym krokiem jest założenie profilu.

swych usług publicznych poprzez ePUAP.

6. Podpisać pismo profilem zaufanym lub podpisem

Wybrane punkty potwierdzania profilu zaufanego:

7. Wysłać pismo

urzędu i zatwierdzić
5. Wypełnić formularz i ewentualnie dodać
załączniki
kwalifikowanym

− Urząd Gminy w Stężycy, Plac Senatorski 1
− Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168
− Urząd Skarbowy w Rykach,

z ePUAP to pod adresem:

− Starostwo Powiatowe w Puławach,

Aby możliwe było skorzystanie z usług ePUAP konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na
odnośnik

znajduje się w prawym górnym rogu strony. W tym
miejscu konieczne jest podanie wszystkich podstawowych danych oraz zdecydowanie się na jeden ze
sposobów logowania (hasło lub certyfikat kwalifikowany). Po wypełnieniu wszystkich pól, wpisaniu
kodu z obrazka i zaakceptowaniu warunków korzystania z ePUAP należy kliknąć “Załóż konto”. Jeżeli
użytkownik nie zaakceptuje regulaminu ePUAP
i tym samym nie wyrazi zgody na przechowywanie
swoich danych osobowych w systemie, konto dla
tego użytkownika nie zostanie założone.

Jeśli nie wiesz co należy zrobić aby skorzystać

Ul. Leona Wyczółkowskiego 10a

ZAKŁADANIE PROFILU

stronie http://epuap.gov.pl. Właściwy

− Urząd Gminy w Wilkowie, Wilków 62A

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc
znajdują się instrukcje:
•

Jak założyć konto

•

Potwierdzić profil zaufany

CO MOŻNA ZAŁATWIĆ?

•

Wysłać pismo na ePUAP

•

Zakładania konta

Dostępny na platformie katalog usług zawiera spis

•

Korzystania z certyfikatu

usług publicznych, które można załatwić drogą

•

Moje dokumenty

elektroniczną w spójny sposób. Natomiast formu-

•

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów

larze usług dostępne na ePUAP posiadają również

•

Katalog Usług

możliwość wstępnej (następującej jeszcze przed wy-

•

Podsystem Płatności

słaniem dokumentów) weryfikacji przygotowanych

•

Podsystem Komunikacyjny

przez obywatela dokumentów, co w znacznym stop-

•

Rejestr Zdarzeń

niu zmniejsza liczbę błędów (pomyłek).

•

Podsystem Bezpieczeństwa

Szczegóły zasad korzystania z platformy oraz wy-

•

Profil Zaufany

magania związane z profilem zaufania dostępne są

•

Zakładanie profilu zaufanego z autoryzacją za

Al. Królewska 19

pomocą jednorazowych kodów przesyłanych

na stronie: http://epuap.gov.pl/.

przez SMS
•

Zmiana metody autoryzacji z e-maila na kody
SMS

Adres Urzędu Gminnego w Stężycy na portalu epuap:

/7yxosx321d/skrytka
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O gminie
Najbardziej na zachód wysunięta gminy

nymi traktami wschodnimi. Prawa miej-

Obecnie o jego dawnej świetności świad-

województwa lubelskiego w Powiecie

skie Stężyca otrzymała 1323 rok od króla

czą doskonale zachowane, ocalałe bu-

Ryckim. Już w XIII wieku istniał tu gród

Władysława Łokietka.

dynki sakralne, a także staropolski układ

obronny, osada targowa, bród przez

Miejscowość, która przez stulecia wspa-

rynku i ulic. Mieszkańcom gminy udaje

rzekę oraz przystań dla spławu drewna

niale wpisywała się w historię Polski

się łączyć przeszłość z potrzebami ju-

i

w

poważnego

tra. Wiodącą formą gospodarki gminy

Wzmiankowana jest też parafia pod we-

uszczerbku gospodarczego jakim była

są rolnictwo i ogrodnictwo. Przykładem

zwaniem św. Marcina. W średniowieczu

budowa nowego szlaku drogi bitej wio-

nowoczesnego spojrzenia na działalność

Stężyca była położona przy ówczesnym

dącej z Warszawy, przez Garwolin, do

gminy jest chociażby Wyspa Wisła – naj-

ujściu Wieprza do płynącej od strony Sie-

Lublina. Przejęła ona transport znad

większa w Polsce inwestycja zrealizowa-

ciechowa Wisły, na prawym ich brzegu.

Wisły, pozostawiając Stężycę zdecy-

na przez organizację pożytku publiczne-

Taka lokalizacja przy głównych szlakach

dowanie na uboczu. Mocno zubożałe

go -Towarzystwo Przyjaciół Stężycy.

drogowych i wodnych sprawiła, iż w XIV

miasto, trapione ciągłymi powodziami

wieku miejscowość ta stała się ważnym

i pożarami, a także wyczerpane ekono-

ogniwem handlowo-transportowym. Bez

micznie upadającym handlem, utraciło

wątpienia przyczynił się do tego zbu-

ostatecznie w 1869 roku prawa miejskie,

dowany tu most na Wiśle, który przez

stając się osadą.

statków

przewożących

towary.

1834

roku

doznała

Radom uzyskał połączenie z dalekosięż-

Urząd Gminy w Stężycy
08-540 Stężyca, Plac Senatorski 1

www.gmina-stezyca.pl
e-mail: sekretariat@stezyca.eurzad.eu
tel.:

81 866 30 38

GMINA STĘŻYCA

