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Elektroniczna Skrzynka Podawcza
MENU PRZEDMIOTOWE > ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Zgodnie z rozporz ądzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 wrze śnia 2011 roku w sprawie sporz ądzania pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udost ępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uruchomiona zosta ła elektroniczna skrzynka podawcza umo żliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów
elektronicznych.
Elektroniczna skrzynka podawcza Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje si ę na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
ePUAP (http://epuap.gov.pl)
Na ePUAP zosta ły udostępnione us ługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nast ąpi przekierowanie na stron ę karty usługi z możliwością przejścia do
formularza usługi), tj.:
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Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Stwierdzenie niewa żności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów ;
Udost ępnianie informacji publicznej na wniosek;
Udost ępnienie danych z Pa ństwowego Rejestru Granic ;
Umarzanie, odraczanie lub rozk ładanie na raty grzywny, z tytu łu należności mandatu karnego kredytowanego ;
Umarzanie, odraczanie lub rozk ładanie na raty nale żności budżetowych ;
Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa ;
Uzyskanie patronatu lub cz łonkostwa w komitecie honorowym ;
Wpis o środków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewod ę rejestru ;
Wpis placówek opieku ńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewod ę rejestru ;
Wydanie kopii dokumentów z archiwum zak ładowego ;
Wznowienie post ępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów;
Zbadanie zasadno ści odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Oświadczenia wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnie ń
Organizacja przyjmowania, rejestrowania i za łatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że przyjmowane b ędą wyłącznie dokumenty elektroniczne spe łniające nast ępujące wymagania:
l
l

l

maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z za łącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym za łącznik maksymalnie 3,5 megabajtów,
dokumenty elektroniczne można dostarczy ć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
- płyta CD-RW lub DVD-RW,
- pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
- dyskietka 1,44 MB.
(Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urz ędowego Po świadczenia Odbioru);
dokumenty powinny by ć podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc ą wa żnego
kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadcz ących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawd ą
danymi osobowymi osoby sk ładaj ącej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty za łączników to:
l

DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

W przypadku dor ęczenia dokumentów elektronicznych nie spe łniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostan ą podjęte czynności związane z wszcz ęciem
post ępowania rozpatrywania sprawy.

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-20 13:12:00

Osoba wytwarzaj ąca/odpowiadaj ąca za informację: Andrzej Nieszporek

Czas udost ępnienia informacji: 2009-01-22 09:22:37
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-20 13:16:17

Osoba udost ępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
ilość odwiedzin: 44267
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