
e-dzielnice Zabrza 



Plan prezentacji 

1. e-Zabrze 
2. e-Zabrze – Projekty zrealizowane 
3. Projekt KSOD-SEKAP (UM) 
4. Elektroniczne usługi Urzędu Miejskiego w Zabrzu 
5. Nagrody 
6. SEKAP dla Rad Dzielnic – krok po kroku 

a) Założenie skrzynek na platformie SEKAP 
b) Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku  

z Rad Dzielnic do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 
c) Obieg elektronicznych wniosków w Urzędzie Miejskim w 

Zabrzu 

7. Podpisy elektroniczne 



e-Zabrze 



 

 

„e-Zabrze Program Budowy Społeczeństwa 
Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020” – 
dynamicznie zmieniająca się, spójna strategia rozwoju 
i wykorzystania technologii IT na terenie całego 
Miasta. 



e-Zabrze 

Projekty zrealizowane 



SIoT - Budowa Systemu Informacji o Terenie  

dla Miasta Zabrze 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 1 559 221 zł 

 

 

 

Korzyści: 

• udostępnienie mieszkańcom Zabrza i nie tylko poprzez Internet, danych przestrzennych  
o mieście, 

• prezentacja danych zawartych w systemach GIS poprzez kilka wyodrębnionych portali 
internetowych, 

• promocja Zabrza – uruchomienie Interaktywnego Planu Miasta, włączonego w strukturę SIoT, jako 
wielofunkcyjny portal GIS, zapewnia osobom odwiedzającym Miasto dostęp  
do szeregu ciekawych, aktualnych i atrakcyjnie zaprezentowanych informacji. 

Osoba do kontaktu: 

• Franciszek Gosiewski 

     32 37 33 555 



SK - w Sieci Kultury – utworzenie systemu 

e-informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 1 283 712 zł 

Korzyści: 

• utworzenie jednego portalu internetowego prezentującego informacje kulturalne  
z różnych instytucji kulturalnych, 

• prezentacja szczegółowych modeli obiektów architektonicznych z terenu miasta, w tym 
niektórych w formie interaktywnej, 

• możliwość otrzymywania newslettera zawierającego aktualności kulturalne, 

• zebranie w jednym miejscu odnośników do wszystkich instytucji kultury funkcjonujących 
w mieście. 

Osoba do kontaktu: 

• Aleksandra Łuczyńska 

     32 373 34 14 



PDZK - po Drodze z Kulturą - oznakowanie obiektów 

atrakcyjnych kulturowo 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 270 218 zł 

Korzyści: 

• jednolite oznakowanie wszystkich ważnych obiektów kultury i turystyki w mieście, 

• tablice informacyjne umieszczone na wszystkich ważnych kierunkach wjazdu do miasta 
prowadzą odwiedzających wprost do obiektów kultury i turystyki, 

• wraz z portalem „Pokłady kultury” stanowią pełny system informacji o ofercie kulturalno-
turystycznej naszego miasta. 

Osoba do kontaktu: 

• Aleksandra Łuczyńska 

     32 373 34 14 

 



Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów  

w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” (UM) 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 2 323 349 zł 

Korzyści: 

• udostępnienie klientom poprzez platformy SEKAP i ePUAP formularzy elektronicznych, 

• dostępność urzędu przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, 

• eliminacja papierowego obiegu pism i dokumentów w Urzędzie, 

• wykorzystanie zalet EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) – jednolite JRWA, 
elektroniczna archiwizacja, itp. 

Osoby do kontaktu: 

• Katarzyna Klimek 

     32 373 34 92 

• Roksana Wdowiak 

     32 373 34 70 

• Łukasz Sienkiewicz 

     32 373 34 62 



• Status: zrealizowany 

• Koszt: 1 709 515 zł 

Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów  

w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” (JM) 

Korzyści: 

• jednolity system obiegu dokumentów w Gminie, 

• innowacyjność projektu – realizacja projektu w „chmurze”, 

• wymiana dokumentów pomiędzy Urzędem i jednostkami oraz pomiędzy jednostkami – 
wyłącznie elektronicznie, 

• wspólne dla wszystkich jednostek infrastruktura serwerowa i administracja bazą danych  
w Urzędzie Miejskim, 

• dostęp do platform SEKAP i ePUAP dla wszystkich jednostek miejskich, 

• w ramach projektu doposażono wszystkie jednostki miejskie w sprzęt komputerowy. 

Osoby do kontaktu: 

• Katarzyna Klimek 32 373 34 92 

• Roksana Wdowiak 32 373 34 70 

• Łukasz Sienkiewicz 32 373 34 62 



MA-I Utworzenie Mapy Akustycznej Miasta 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 694 212 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści: 

• możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta,  

• możliwość oszacowania liczby ludności narażonej na hałas, 

• identyfikacja terenów zagrożonych hałasem, 

• planowanie lokalizacji przyszłych terenów mieszkalnych oraz terenów inwestycyjnych w taki sposób, 
by minimalizować uciążliwość hałasową, 

• kontrola i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego. 

Osoba do kontaktu: 

• Kornelia Maduzia 

     32 373 35 31 



KU - Kompetentni urzędnicy  

(w tym Mapa Aktywności Lokalnej) 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 422 879 zł 

Korzyści: 

• poprawa jakości obsługi klienta,  

• wzrost wskaźnik zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez UM  
o 6,4 % w stosunku do roku 2011, 

• zmniejszenie ilości decyzji administracyjnych uchylonych przez samorządowe kolegia 
odwoławcze w stosunku do roku 2009 o 30%, 

• wdrożenie narzędzia Mapa Aktywności Lokalnej gromadzącego i prezentującego informacje 
o podmiotach trzeciego sektora. 

Osoba do kontaktu: 

• Agnieszka Słaboń 

     32 273 97 08      



WWPM - System informacji o przeznaczeniu terenu w planach 

zagospodarowania przestrzennego – wypisy i wyrysy 

• Status: zrealizowany 

• Koszt: 67 022 zł 

• Wykonano transformację 14 planów zagospodarowania 
przestrzennego do baz systemu. 

• System umożliwia automatyczne generowanie wypisów i wyrysów 
na podstawie zadanych parametrów (np. nr działki, obszar, 
dowolnie zaznaczone pole). Drukowane są odpowiednie zapisy z 
uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

• System pobiera dane mapowe z systemu Kataster. 

Korzyści: 

• przetworzenie uchwał o przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego do postaci 
numerycznej z podkładem mapowym, 

• szybkie pozyskiwanie informacji o przeznaczeniu terenu oraz uwarunkowaniach zabudowy 
na podstawie w/w uchwał, 

• lepsza i szybsza obsługa klientów Urzędu, 

• eliminacja ew. pomyłek i żmudnej pracy przy wydawaniu wypisów i wyrysów. 

Osoba do kontaktu: 

• Marzena Maksysz-Łobko 

     32 373 33 37 



Projekt SEKAP 



Projekt SEKAP 
 SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji 

Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju 
regionu innowacyjny projekt samorządów gmin  
i powiatów Województwa Śląskiego.  

 

 Stworzenie platformy elektronicznej służącej  
do świadczenia usług urzędowych drogą elektroniczną. 



Elektroniczne usługi  

Urzędu Miejskiego w Zabrzu 



Pojęcie e-Usług 

 E-usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez 
sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, 
np. Internet, z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej, których świadczenie jest 
zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego 
udziału człowieka. 

 



eUsługi Miasta Zabrze 

Urząd Miejski w Zabrzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
swoich klientów, udostępnia na platformie SEKAP 144 usług, 
z których klienci mogą skorzystać w formie elektronicznej.  
 
Dodatkowo zostało udostępnionych 250 nowych usług  
dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Na chwilę obecną usługi  
te mają status „Robocze”. Po zweryfikowaniu ich przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu zostaną 
udostępnione mieszkańcom na platformie SEKAP. 
 
Urząd Miejski w Zabrzu planuje w przyszłości rozszerzyć 
wachlarz usług, z których klienci będą mogli skorzystać przez 
Internet. Więcej informacji na temat elektronicznych usług 
oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie 
SEKAP (www.sekap.pl).   
 

http://www.sekap.pl/
http://www.sekap.pl/
http://www.sekap.pl/
http://www.sekap.pl/
http://www.sekap.pl/


Nagrody 



EFEKT –  

nagrody ( 2012 - 2013 r. )  



Osoby do kontaktu 

Nadzór: 

Sekretarz Miasta – Ewa Weber 

 

tel. 32 37 33 432 

e-mail: sekretariat_zpu@um.zabrze.pl 

Koordynacja: 

Katarzyna Klimek  

Zespół ds. Rozwoju Organizacji 

 

tel. 32 37 33 492 

e-mail: kklimek@um.zabrze.pl 

Wydział Zarządzania Obiegiem 

Dokumentów  

tel. 32 37 33 470 

e-mail: sekretariat_zod@um.zabrze.pl 

Wydział Informatyki 
tel. 32 37 33 558 

e-mail: sekretariat_win@um.zabrze.pl 

mailto:sekretariat_zpu@um.zabrze.pl
mailto:kklimek@um.zabrze.pl
mailto:sekretariat_zod@um.zabrze.pl
mailto:sekretariat_win@um.zabrze.pl


SEKAP dla Rad Dzielnic 

Obsługa platformy SEKAP krok po kroku. 



Platforma SEKAP –  

Założenie skrzynki kontaktowej 

 Krok 1 – Wejście na stronę www.sekap.pl 

 

http://www.sekap.pl/


www.bip.um.zabrze.pl 

Skrzynka podawcza 





Platforma SEKAP –  

Założenie skrzynki kontaktowej 

 Krok 2 – Klikamy w zakładkę „Logowanie” 



Platforma SEKAP –  

Założenie skrzynki kontaktowej 

 Krok 3 – Klikamy w „Zarejestruj się” 

 



Platforma SEKAP –  

Założenie skrzynki kontaktowej 

 Krok 4 – Uzupełniamy formularz rejestracyjny 



Należy uzupełnić 

przynajmniej pola 

oznaczone * 







Platforma SEKAP –  

Założenie skrzynki kontaktowej 

 Krok 4 – Logujemy się na skrzynkę 

 

 



Podanie z Rad Dzielnic 
 Elektroniczny wniosek z Rad Dzielnic służy do komunikacji 

pomiędzy Urzędem Miejskim w Zabrzu a Radą. 

 Zalety elektronicznego wniosku składanego przez Rady 
Dzielnic do Urzędu Miejskiego: 

Oszczędność czasu – załatwienie sprawy bez konieczności 
osobistego stawiennictwa w siedzibie urzędu, 

Oszczędność papieru – sprawa całkowicie może być 
załatwiona elektronicznie, ponieważ odpowiedź na wniosek 
zostanie wysłana na wskazaną skrzynkę kontaktową na 
platformie SEKAP, 

Minimalizacja innych kosztów. 

 

 



Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku  

do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 

 Krok 1 – Wybór urzędu 







Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku  

do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 

 Krok 2 – Wybór usługi z katalogu 

 

Wybieramy 

grupę „Inne” 



 

Wybieramy 

odpowiedni wniosek 



Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku  

do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 

 Krok 3 – Wypełnienie formularza 



 



Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku 

do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 

 Krok 4 – Dodawanie załącznika 

Pobieranie załączników 

do formularza 



Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku 

do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 

 Krok 5 – Podpisanie dokumentu 

Podpisanie dokumentu przy użyciu 

posiadanego certyfikatu 

Podpisanie dokumentu profilem 

zaufanym ePUAP 



Podpisanie dokumentu przy użyciu podpisu 

elektronicznego 



Podpisanie dokumentu przy użyciu  

profilu zaufanego ePUAP 



Podpisanie dokumentu przy użyciu  

profilu zaufanego ePUAP 



Przygotowanie i wysłanie elektronicznego wniosku 

do UM Zabrze poprzez platformę SEKAP 

 Krok 6 – wysłanie podpisanego dokumentu do UMZ 

 

Wysłanie 

pisma 



Wybieram „usługę” 

WYSYŁAM  
elektroniczny formularz 

INFORMACJE o stanie realizacji 
założonej sprawy 

SEKAP 

Chcę złożyć pismo za 
pomocą platformy 

SEKAP 

Uruchamiam stronę 
www.sekap.pl 

Wybieram „Miasto Zabrze” 

Po zapoznaniu się  
z kartą wybranej usługi 
wypełniam i podpisuję 

formularz 

Otrzymuję informację  
o dostarczeniu 

formularza (UPO) 

Formularz po 
zaakceptowaniu zostaje 

zarejestrowany  

Założenie sprawy  

Do twojej skrzynki 

nadeszła nowa 

wiadomość 

Obieg wniosków elektronicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu 



Podpisy elektroniczne 



Podpisy elektroniczne 

 Klienci korzystający z usług Miasta Zabrze przez Internet 
mogą potwierdzać swoją tożsamość  używając 
wybranego przez siebie rodzaju podpisu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 

  Informacja, jakiego podpisu należy używać dla danego 
formularza, zamieszczona jest na platformie SEKAP  
w karcie usługi w części „Sposób dostarczenia 
dokumentów”. 

 

 Platforma SEKAP (System Elektronicznej Obsługi 
Administracji Publicznej) obsługuje obecnie trzy rodzaje 
podpisów:  

 



Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

 Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, tzw. 
bezpieczny podpis elektroniczny.  

 Aktualna lista certyfikowanych przez Narodowe 
Centrum Certyfikacji NBP podmiotów świadczących 
usługi związane z bezpiecznym podpisem 
elektronicznym dostępna jest pod 
adresem:  http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

Tego rodzaju podpis jest płatny, a przechowuje się go  
na urządzeniu kryptograficznym wyposażonym w kartę 
mikroprocesorową. Podpis elektroniczny weryfikowany 
poprzez certyfikat kwalifikowany wywołuje skutki 
prawne podpisu odręcznego. 

 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm


Profil zaufany ePUAP 

 Profil Zaufany – jest to bezpłatna metoda potwierdzania 
tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.  

 Aby go uzyskać należy założyć konto na ogólnopolskiej 
platformie www.epuap.gov.pl, wypełnić i wysłać wniosek 
o założenie profilu a następnie udać się do punktu 
potwierdzającego tożsamość ( w Zabrzu jest to Urząd 
Skarbowy lub ZUS). Profil zaufany działa jak odręczny podpis i 
jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.  

 



Podpis CC SEKAP 
 Podpis CC SEKAP. Jest to bezpłatny podpis weryfikowany 

niekwalifikowanym certyfikatem funkcjonujący w ramach 
platformy SEKAP.  

 Aby go uzyskać należy udać się do jednego z Punktów 
Rejestracji – w Zabrzu mieszczą się one :  
 w pok. 316 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu  

przy ul. Powstańców Śląskich 5-7,  

 w Sali Obsługi Klienta  w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu  
przy ul. Wolności 286,  

 w pok. 106 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, 

 w Punkcie Obsługi Klienta w Centrum Handlowym M1. 

 Wystarczy zabrać ze sobą dokument potwierdzający 
tożsamość oraz nośnik, na którym zostanie zapisany podpis – 
np. pendrive.  

 


