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Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta
Bełchatowa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze
zm.), jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służącym do przekazywania
dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie
dostępnego systemu teleinformatycznego (art. 3 ust.17).

Adresy skrytek Urzędu Miasta Bełchatowa:
/umbelchatow/UM
/umbelchatow/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bełchatowa dostępnej na
Elektronicznej Platformie Usług Administracji publicznej ePUAP, niezbędne jest spełnienie
następujących warunków:
Pomoc: Co to jest ePUAP - Jak założyć konto - Co to jest Profil Zaufany - Instrukcje i
podręczniki

Rejestracja konta użytkownika na platformie ePUAP
Rejestracja w Profilu Zaufanym
Posiadanie Profilu Zaufanego w rozumieniu art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze
zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronizcznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.).
Strona główna Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
Załatwiaj sprawy przez internet
Znajdź punkt potwierdzający Profil Zaufany

Akceptowane formaty:
Ważne: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971 ze zm.), akceptowalne
formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:
●
●
●
●
●
●
●

.xml, .rtf, - sformatowany tekst
.doc, .docx,.odt, .pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
.xls, .xlsx, .ods, - arkusze kalkulacyjne
.jpg (.jpeg), .png, .tif (.tiff), .gif - grafika rastrowa
.svg - grafika wektorowa
.txt - niesformatowany tekst
.zip, .rar, .gz (gzip) - skompresowane dokumenty elektroniczne.

Maksymalny rozmiar przesyłanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może
przekraczać wielkości 5MB a całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może
przekroczyć 3.5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie
zostaną rozpatrzone.

