e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną

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 usługi 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:
Obywatelami a administracją – katalog usług dla obywateli, który przedstawia dostępne usługi administracji publicznej. Pozwala to na efektywne wyszukiwanie i realizację usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną przez urzędy;
Przedsiębiorcami a administracją – wgląd i realizacja usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną przez urzędy dla przedsiębiorców oraz
do informacji o gminie w kontekście możliwych działań inwestycyjnych ;
Instytucjami administracji publicznej – możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych przez internet bez konieczności tworzenia własnych platform komunikacyjnych oraz dostęp do Elektronicznej Skrzynki
Podawczej (ESP).

Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„e-Urzędy”, to wspólny projekt sześciu jednostek samorządu terytorialnego w woj. śląskim, obejmujący gminy: Jaworzno, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Wielowieś oraz Zbrosławice,
mający na celu otwarcie nowoczesnych wrót cyfrowej komunikacji na linii samorząd – mieszkańcy.

W ramach rzeczowej realizacji projektu zrealizowano już:
- dostawę sprzętu komputerowego, który będzie służył za bazę do uruchomienia na nim poszczególnych usług dla mieszkańców,
- uzyskanie zgody na uruchomienie Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych,
- szkolenia doskonalące kadrę pracowniczą z zakresu: obsługi usług na elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej, zarządzania dokumentami elektronicznymi, prawnych aspektów komunikacji
elektronicznej i bezpieczeństwa informacji, zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz
z tworzenia elektronicznych formularzy.

Partnerzy projektu chcieliby szczególnie zachęcić wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin do zakładania na elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej własnych kont oraz składania wniosków
na uzyskanie bezpłatnego Profilu Zaufanego, dzięki któremu uzyskają
możliwość załatwiania swoich spraw przez internet z domu.
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