
Lekcja  

Temat: Obywatele a organy samorządu 

1. W celu usprawnienia procesu załatwienia sprawy urzędowej obywatel powinien przeprowadzid wstępne 

przygotowania, polegające na: 

a. Ustaleniu nazwy i adresu instytucji, w której można załatwid daną sprawę 

b. Sprawdzeniu czasu w jakim obsługiwani są interesanci 

c. Przygotowaniu niezbędnych dokumentów  

2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa, którą musi prowadzid każdy urząd w Polsce w celu 

publikowania informacji dla obywateli, niezbędnych do załatwiania spraw urzędowych  
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3. Jaka sprawa – jaki urząd? 

a. Urząd gminy lub miasta 

 Dowody osobiste 

 Sprawy meldunkowe 

 Rejestrowanie działalności gospodarczej 

 Przydział mieszkao komunalnych 

 Zawieranie małżeostw  

b. Starostwo powiatowe 

 Wydawanie praw jazdy, rejestrowanie pojazdów 

 Rejestracja bezrobotnych – pomoc w znalezieniu zatrudnienia 

 Zezwolenia na budowę lub rozbiórkę 

c. Urząd marszałkowski (samorząd wojewódzki) 

 Przydział środków unijnych 

 Wydawanie firmom pozwoleo na emisję zanieczyszczeo powietrza 

d. Urząd wojewódzki (wojewoda – władza centralna w terenie) 

 Wydawanie paszportów 

 Nadawanie obywatelstwa 

 Zatrudnianie cudzoziemców  

4. E-urząd.  

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – umożliwia załatwianie spraw urzędowych 

za pośrednictwem Internetu 

 
a. Do korzystanie z ePUAP należy: 

 Założyd konta do prowadzenia korespondencji urzędowej 

 Uzyskad profilu zaufanego – podpis elektroniczny 

b. Przykładowe sprawy, które można załatwiad za pośrednictwem ePUAP 

 Obywatelskie (np. wnioski o wydanie dowodu osobistego) 

 Pracownicze (np. pomoc w poszukiwaniu pracy) 

 Biznesowe (np. formalności związane z prowadzenie działalności gospodarczej) 

 Edukacyjne (np. wnioski o przyznanie nagród i stypendiów) 

 Podatkowe (m.in. ustalanie wysokości podatków i opłat)  

 

https://bip.stalowawola.pl/
https://bip.stalowawola.pl/
https://login.gov.pl/login/login?ssot=k4rdbtyjz17xuqn4o89k


5. Urzędnicy i obywatele w procedurach załatwiania spraw 

a. Urzędnicy: 

 Działanie zgodnie z przepisami prawa i procedurami 

 Zakaz uzyskiwania prywatnych korzyści z racji pełnienia urzędu (korupcja) 

 Bezstronnośd w traktowaniu obywateli 

b. Prawa obywatela w kontakcie z urzędem 

 Do informacji o danej sprawie 

 Do udziału w postępowaniu, w którym rozstrzygane są kwestie dotyczące obywatela 

 Do terminowego załatwienia sprawy 

 Do odwołania od niekorzystnej decyzji 

 Do skargi wniosków dotyczących pracy urzędu 

 


