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E-administracja w Powiecie Bocheñskim

Mo¿liwoœæ wykorzystywania Internetu w dzia³alnoœci administracji publicznej 

daje mo¿liwoœci, które do  tej  pory  nie  by³y  dostêpne.  Warto  zapoznaæ  siê 

z niektórymi us³ugami dostêpnymi w Starostwie Powiatowym w Bochni dziêki 

Internetowi– na przyk³adzie trzech portali.

jest dostêpny pod adresem:

Dostêp do systemu jest tak¿e mo¿liwy dziêki odnoœnikowi umieszczonemu na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Portal ten daje 

m. in. mo¿liwoœæ sprawdzenia stanu za³atwiania sprawy administracyjnej przez 

Internet – dla klientów Starostwa Powiatowego w Bochni. 

Z mo¿liwoœci zbadania stanu sprawy drog¹ internetow¹ mog¹ skorzystaæ tak¿e 

osoby, które za³atwiaj¹ sprawy tradycyjn¹ drog¹, np. sk³adaj¹ podania w formie 

pisemnej.  Podstaw¹ do skorzystania z tej funkcji jest uzyskanie 

indywidualnego kodu dostêpu. Kod ten ma charakter indywidualny i jest 

zwi¹zany z dana spraw¹, a nie z osob¹ petenta. Zak³adaj¹c kolejn¹ sprawê, 

musisz postaraæ siê o kolejny, indywidualny kod dostêpu. Uwaga! Nie nale¿y 

myliæ indywidualnego kodu dostêpu z sygnatura akt sprawy. Ta druga jest 

nadawana obligatoryjnie i s³u¿y zupe³nie innym celom. Indywidualny kod 

dostêpu natomiast  jest nadawany tylko wtedy, gdy petent o to poprosi.

Internetowy System Informacyjny e-powiat 

www.powiatbochenski.eu



 

 Indywidualny kod dostêpu jest przydzielany przez pracownika administracji  (tj. pracownika 

odpowiedniego wydzia³u lub pracownika urzêduj¹cego na dzienniku podawczym) w chwili 

przyjmowania   dokumentów  ( sk³adania  podania) .  O  kod  dostêpu  mo¿na  poprosiæ  tak¿e 

w póŸniejszym toku postêpowania. Z us³ugi tej mog¹ skorzystaæ tak¿e osoby, których sprawy 

zosta³y wszczête z urzêdu – musz¹ wówczas za¿¹daæ kodu dostêpu u pracownika 

merytorycznego prowadz¹cego sprawê.

Jak dokonaæ sprawdzenia stanu sprawy przez Internet?

1) Gdy sk³adasz podanie, poproœ pracownika Starostwa o indywidualny kod dostêpu. 

2) WejdŸ na stronê Internetowego Systemu Informacyjnego e-powiat 

(www.powiatbochenski.eu)

3) Wybierz  w menu Wydzia³, w którym za³atwiana jest sprawa (po lewej stronie g³ównej 

strony systemu) – otworzy siê podstrona z modu³em do wprowadzenia 

indywidualnego kodu dostêpu

4) WprowadŸ indywidualny kod dostêpu i naciœnij „ok” (nie nale¿y stosowaæ klawisza 

„enter” po wprowadzeniu kodu)

Wyœwietli ci siê informacja o stanie za³atwiania sprawy. Warto pamiêtaæ te¿, ¿e us³uga ta nie daje 

dostêpu  do  akt  sprawy  –  a  jedynie  mo¿liwoœæ  otrzymania  drog¹ elektroniczn¹ informacji 

o stanie twojej sprawy. 

Aby korzystaæ z tej platformy, musisz siê zarejestrowaæ i zalogowaæ. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ 

zalogowania siê przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

Naj³atwiej uzyskaæ dostêp do tej platformy za poœrednictwem strony podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa; odnoœnik do Platformy znajduje siê w centralnej czêœci g³ównej 

strony.

Platforma Us³ug Elektronicznych daje obywatelowi mo¿liwoœæ:

· z³o¿enia skargi lub wniosku drog¹ elektroniczn¹

· z³o¿enia drog¹ elektroniczn¹ wniosku o udzielenie informacji publicznej

Instytucja skarg i wniosków uregulowana jest przede wszystkim Kodeksem postêpowania 

administracyjnego.

Przedmiotem skargi mo¿e byæ w szczególnoœci zaniedbanie lub nienale¿yte wykonywanie zadañ 

przez w³aœciwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworz¹dnoœci lub interesów 

skar¿¹cych, a tak¿e przewlek³e lub biurokratyczne za³atwianie spraw.

Platforma Us³ug Elektronicznych Starostwa Powiatowego w Bochni



 

Z kolei przedmiotem wniosku mog¹ byæ w szczególnoœci sprawy ulepszenia organizacji, 

wzmocnienia praworz¹dnoœci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu¿yciom, ochrony 

w³asnoœci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnoœci.

Sk³adaj¹c skargê/wniosek nale¿y opisaæ, czego dotyczy. Jest to niezbêdne, aby organ móg³ siê 

zapoznaæ z sytuacj¹ i odpowiednio rozpatrzyæ skargê lub wniosek.  Mo¿e to byæ np. wskazanie 

b³êdów i zaniedbañ po stronie organów administracji albo wskazanie potrzeb publicznych lub 

prywatnych, jakie mog¹ byæ zaspokojone przez administracjê. 

W skardze/wniosku mo¿na te¿ w szczególnoœci zaproponowaæ adresatowi okreœlony sposób 

za³atwienia sprawy, jednak, oczywiœcie, sugestia taka nie jest dla adresata wi¹¿¹ca.

Organ powinien za³atwiæ wniosek lub skargê bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 

miesi¹ca.

Za  pomoc¹  Elektronicznej  Platformy  mamy  równie¿  mo¿liwoœæ  z³o¿enia  wniosku 

o udostêpnienie informacji publicznej - zgodnie z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej. 

Organ,  który  otrzyma³  taki  wniosek,  powinien  za³atwiæ  go  co do zasady w terminie 14 dni.

Na Platformie dostêpne s¹ tak¿e kalkulatory: 

· wycinki drzew

· wynajmu dróg

· podatkowy

· op³at za sprzeda¿ alkoholu

Na tej Platformie istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyszukiwania statusu sprawy instytucji 

powiatowych (po numerze identyfikacyjnym pisma)

jest na dostêpna pod adresem:

S³u¿y do przeprowadzania konsultacji spo³ecznych w formie elektronicznej.

Konsultacje elektroniczne mog¹ byæ przeprowadzone na jeden z mo¿liwych sposobów: 

1) konsultacji otwartych – s³u¿¹cych do uzyskiwania opinii i informacji i propozycji od 

mieszkañców, których w pewien sposób dotkn¹, bezpoœrednio lub poœrednio, skutki 

dzia³añ proponowanych przez administracjê Powiatu. Udzia³ w dyskusjach na tematy 

umieszczone w konsultacjach otwartych mo¿e braæ udzia³ dowolny u¿ytkownik 

zalogowany do portalu – u¿ytkownik o niepotwierdzonej to¿samoœci, jak i u¿ytkownik 

z potwierdzon¹ to¿samoœci¹.

2) konsultacji zamkniêtych – s³u¿¹cych do uzyskiwania opinii i propozycji od 

mieszkañców  uprawnionych  do  zabierania  g³osu  w  tych  konsultacjach,   których 

w pewien sposób dotkn¹, bezpoœrednio lub poœrednio, skutki dzia³añ proponowanych 

przez  administracjê  Powiatu.   Udzia³  w  dyskusjach  na  tematy   umieszczone 

w konsultacjach zamkniêtych  mo¿e braæ tylko u¿ytkownik zalogowany do portalu, z 

potwierdzonymi danymi rejestrowymi przez administratora.

Platforma Konsultacji Spo³ecznych 

www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu
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3) ankiet – s³u¿¹cych do bezpoœredniego zdobywania informacji poprzez pytania 

stawiane osobom. G³osowaæ w ankietach mo¿e dowolny u¿ytkownik zalogowany do 

portalu, zarówno u¿ytkownik o niepotwierdzonej to¿samoœci, jak i u¿ytkownik 

z potwierdzon¹ to¿samoœci¹, do czasu jej zakoñczenia. 

Aby mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w konsultacjach elektronicznych, trzeba przede wszystkim 

zarejestrowaæ siê na portalu Platforma Konsultacji Spo³ecznych, a nastêpnie zalogowaæ siê. 

Konsultacje s¹ prowadzone  w sprawach niektórych uchwa³. Na Platformie publikowane s¹ tak¿e 

projekty konsultowanych uchwa³ wraz z uzasadnieniem, a po zakoñczonej konsultacji – ich 

wyniki.

Warto znaæ akty prawne dotycz¹ce praw obywatela oraz elektronicznej administracji,                                      

w szczególnoœci:

· ustawê z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 

r. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.)

· ustawê z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z póŸn. zm.)

· ustawê z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 267 z póŸn. zm.)
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