Miasto Grajewo
BIP - Urząd Mias ta Grajewo

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Grajewo na Elektronicznej
Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Co to jest ePUAP
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.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
o
o
o

Obywatelami a administracją
Przedsiębiorcami a administracją
Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli
Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z
Katalogu Usług. Jest to narzędzie 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.

Załatw Sprawę - ePUAP (ESP)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca
2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom
wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu
realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Formularz "Wniosku ogólnego" Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Grajewo
ePUAP
W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
o

założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP (film

instruktażowy)

o posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism
kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony
danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego
ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Więcej
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na temat profilu zaufanego.
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