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Usług e-urzędu coraz więcej
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E-urząd, który jeszcze kilka lat temu był 
nowością i wszyscy się go uczyliśmy, dziś 
stał się powszechny. W 2016 roku liczba 
pism otrzymanych i wysłanych elektro-
nicznie poprzez platformy ePUAP i SE-
KAP wyniosła 2643, a w ubiegłym roku aż 
5508. Powiększa się też katalog spraw, 
które załatwimy kilkoma kliknięciami. 
Obecnie Urząd Miasta udostępnia na plat-
formie SEKAP 226 tzw. kart usług.

Na stronie głównej tyskiego bip.umtychy.pl 
mamy „Elektroniczną skrzynkę podawczą” 
z dwoma platformami – ePUaP i SEKaP.
– SEKaP to platforma regionalna, dzia-
łająca w naszym województwie, z któ-
rej w Tychach można skorzystać od 2015 
roku – mówi aneta Luboń-Stysiak, se-
kretarz Urzędu miasta Tychy. – z usług 
na tej platformie korzystają mieszkańcy, 
przedsiębiorcy oraz instytucje administra-
cji publicznej. z kolei ePUaP to platforma 
ogólnopolska, za pomocą której można się 
kontaktować z jednostkami administra-
cji publicznej, instytucjami publicznymi, 
ale rzecz jasna również z urzędami miast 
i gmin. EPUaP oferuje m.in. profil zaufany, 
który umożliwia składanie pism elektro-
nicznych ze skutkiem prawnym bez ko-
nieczności stosowania podpisu kwalifiko-
wanego.
Na stronie bip.umtychy.pl można wybrać 
platformę, na której znajdują się katalo-
gi usług. Platforma SEKaP to 16 „teczek” 
– od budownictwa, dowodów osobistych, 
meldunków, spraw konsumentów, po kul-
turę i sport, a w każdej po co najmniej kilka 
konkretnych tematów. wyszczególnione są 
przepisy, potrzebne dokumenty, jakie trze-
ba złożyć, można też pobrać wzory pism, 
podań itd.
Podobnie jest w przypadku ePUaP, gdzie 

znajduje się katalog spraw liczący ponad 
20 tematów (np. praca i zatrudnienie, mo-
toryzacja i transport, odpisy aktu stanu cy-
wilnego, podatki, opłaty, zabezpieczenie 
społeczne). Klikając np. w odpisy aktu sta-
nu cywilnego, mamy możliwość złożenia 
wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, 
małżeństwa czy zgonu. w innym miejscu 
można też dokonać zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy.
Jest kilka poziomów załatwiania spraw. Ko-
munikacja jednostronna polega na pobra-

niu wzoru, wypełnieniu go i przyniesieniu 
do urzędu, ewentualnie na elektronicznym 
wypełnieniu formularzy i elektronicznym 
przesłaniu. Natomiast komunikacja dwu-
stronna to np. dokonywanie opłat.
Choć część usług tego nie wymaga, warto 
zaopatrzyć się w profil zaufany, który jest 
bezpłatny lub płatny podpis kwalifikowany. 
z odpowiednią instrukcją dotyczącą tych 
zagadnień można zapoznać się na stronie 
http://umtychy.pl/urzad-miasta.
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Pamiętaj o wymianie 
dowodu

W 2018 roku wielu tysiącom tyszan upły-
wa termin ważności dowodu osobistego. 
Aby uniknąć kolejek i wydłużonego okre-
su oczekiwania, wniosek na nowy doku-
ment warto złożyć jak najszybciej.

datę ważności dowodu osobistego można 
szybko sprawdzić, szukając jej w prawym 
dolnym rogu na stronie ze zdjęciem. Jeśli 
dokument już utracił ważność, to wnio-
sek o wydanie nowego należy złożyć nie-
zwłocznie; jeśli natomiast dowód osobisty 
jest jeszcze jakiś czas ważny, to pamiętać 
trzeba, że starania o nowy powinniśmy za-
cząć przynajmniej 30 dni przed upływem 
terminu ważności.
Stosowny wniosek o wydanie dokumen-
tu tożsamości złożyć można w dowolnym 
urzędzie miasta/gminy lub elektronicznie 
za pośrednictwem strony internetowej 
www.obywatel.gov.pl, podpisując wniosek 
podpisem kwalifikowanym lub profilem za-
ufanym ePUaP.
Przy składaniu wniosku należy ze sobą za-
brać nie starszą niż 6 miesięcy fotografię 
(w zakładach fotograficznych wiedzą, ja-
kie powinna ona spełniać warunki) oraz 
– do wglądu – dotychczasowy dowód oso-
bisty. WW

ferie bez nudy
29 stycznia w województwie śląskim 
rozpoczną się zimowe ferie dla uczniów 
podstawówek i szkół ponadpodstawo-
wych. W Tychach na czas dwutygodniowej 
przerwy w nauce przygotowano bogatą 
ofertę zajęć.

wśród nich znajdziemy szereg organizo-
wanych przez moSir atrakcji sportowych, 
w tym turnieje, wycieczki, zajęcia z teni-
sa stołowego, ślizgawki z bezpłatnymi 
lekcjami jazdy na łyżwach i wiele innych. 
z kolei muzeum miejskie zamierza prze-
ganiać nudę przy pomocy zajęć kreatyw-
nych i warsztatów o tematyce historycznej, 
zaś miejska Biblioteka Publiczne zaprosi 
najmłodszych do mediateki na codzienne 
(od poniedziałku do soboty) projekcje bajek 
i filmów dla nich przeznaczonych. Swoje 
zajęcia w postaci np. półkolonii proponują 
filie miejskiego Centrum Kultury w wilko-
wyjach i Urbanowicach oraz młodzieżowe 
domy Kultury nr 1 i 2.
Szczegółowe informacje na temat oferty 
tyskich placówek i instytucji na czas fe-
rii można znaleźć na stronie internetowej 
www.umtychy.pl/ferie. WW

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta 
Tychów od 1 stycznia 2018 roku z wjazdu 
na przyszpitalny parking zniknęły szla-
bany, a płatny dotychczas plac dla aut 
u zbiegu ulic: Wyszyńskiego i Edukacji 
jest ogólnodostępny dla mieszkańców.

deklarację w tej sprawie andrzej dziu-
ba złożył 5 października ubiegłego roku 
– w dniu, w którym miasto kupiło mE-
GrEz Szpital wojewódzki od zarządu wo-
jewództwa Śląskiego.
– Jako właściciel będziemy mogli także 
kompleksowo podejść do różnych pro-
blemów, jednym z pierwszych do rozwią-
zania jest układ drogowy i parkingi przy 
szpitalu – mówił na konferencji prasowej 
w październiku prezydent Tychów.
Nowe zasady korzystania z parkingu przy 
szpitalu to początek zmian – planowany 
jest także remont przyszpitalnych parkin-
gów. w budżecie miasta zabezpieczono 
na ten cel 1,5 miliona złotych.
obecnie trwa procedura przekazania tere-
nu parkingu, jaki znajduje się przy Szpitalu 

wojewódzkim, miejskiemu zarządowi Ulic 
i mostów (teren należy już do miasta, ale 
nie do jednostki).
– równolegle mzUim opracowuje już 
projekt przebudowy tego terenu. Plano-
wo na chodniku przed wejściem głównym 

powstaną nowe miejsca parkingowe (pro-
stopadłe), a na samej płycie parkingu – tuż 
za murkiem – miejsca równoległe – mówi 
wojciech Łyko z mzUim w Tychach.
realizacja inwestycji planowana jest w dru-
giej połowie bieżącego roku. RP

Parking przy szpitalu bezpłatny
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