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Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub proﬁl zaufany, możesz załatwiać urzędowe sprawy przez Internet – za pomocą
aplikacji Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.
Przykładowo, przez stronę internetową możesz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, wysłać pismo ogólne lub
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Gdzie znajdziesz informacje o usługach?
Opisy spraw i dostępne formularze są umieszczone na stronie
https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Home
Opisy spraw i dostępne formularze dla Urzędu Gminy Boćki
https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10028
Dlaczego warto korzystać z Cyfrowego Urzędu?
Wnioski można składać 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. W szczególności dla osób, które dużo podróżują
lub np. przebywają za granicą może to być korzystna forma załatwiania spraw.
O ile używanie podpisu elektronicznego wiąże się z koniecznością jego zakupu, o tyle proﬁl zaufany można wyrobić
bezpłatnie. Z reguły wymagana jest jednorazowa wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia danych osobowych. Proﬁl zaufany
można również potwierdzić w niektórych bankach.
Wiele osób będzie musiało wkrótce złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego, ze względu na upływ terminu jego
ważności. Jeśli Twój dowód osobisty również wkrótce straci ważność, złóż wniosek o wydanie nowego przez Internet.
Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu?
Kroki:
1.
2.
3.
4.

Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl z opisem usługi.
Zapoznaj się z treścią opisu.
Wybierz „Znajdź urząd”, wpisz ten którego szukasz (wniosek o dowód możesz złożyć w każdym urzędzie).
Wypełnij formularz, podpisz go kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym lub proﬁlem zaufanym ePUAP i wyślij.

System przekaże wypełniony formularz do wybranego przez ciebie urzędu, a składający otrzyma potwierdzenie na adres email.
Dodatkowe informacje
Jak zdobyć proﬁl zaufany?
Szczegółowe informacje co to jest i jak założyć proﬁl zaufany znajdziesz na platformie pz.gov.pl.
Informacje, o tym które z banków i systemów transakcyjnych pozwalają na zakładanie Proﬁlu Zaufanego bez
konieczności wizyty w urzędzie (w celu potwierdzenia tożsamości), znajdziesz na stronie
https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
Wykaz punktów potwierdzania Proﬁlu Zaufanego znajduje się na stronie
https://pz.gov.pl/pz/conﬁrmationPointAddressesList
Jakie zdjęcie do dowodu osobistego?
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Szczegółowe informacje dotyczące zdjęć do dowodu osobistego znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl
Jak złożyć inny wniosek/pismo za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu?
Kroki:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl.
Wyszukaj usługę np. „dowód” lub „Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego” lub inną, której potrzebujesz.
Zapoznaj się z opisem usługi.
Wybierz „Znajdź urząd”, wpisz ten którego szukasz.
Wypełnij formularz, podpisz go kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym lub proﬁlem zaufanym ePUAP i wyślij.
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