
Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie stawia przed Tobą system SEKAP, powinieneś 
posiadać:

• konto na platformie e-usług publicznych (SEKAP)
• elektroniczny podpis

W poniższym poradniku zaprezentuję Ci krok po kroku jak spełnić powyższe wymagania i
rozpocząć efektywne korzystanie z elektronicznej platformy komunikacji z Twoim urzędem.

Rejestracja w systemie SEKAP

1. Wejdź  na  stronę  https://www.sekap.pl/ ,  odnośnik  znajdziesz  także  na  stronie
www.wodzislaw-slaski.pl w dziale „Załatw sprawę w urzędzie”.

2. Zarejestruj się poprzez wejście na zakładkę „Logowanie”, a następnie „Zarejestruj
się”.

https://www.sekap.pl/
http://www.wodzislaw-slaski.pl/


3. Zaakceptuj regulamin i po kolei wypełniaj pola swoimi danymi, o które będzie prosił
system.

4. Podczas  rejestracji  podaj  swój  e-mail,  na  który  przyjdzie  wiadomość  z  kodem
aktywacyjnym  oraz  pojawiać  będą  się  informacje  o  nowych  wiadomościach  z
urzędu.

5. Odbierz mail z linkiem aktywacyjnym.
6. Zaloguj się na stronie www.sekap.pl.

Widzisz właśnie główne menu, w którym już możesz zarządzać swoim kontem.

7. Przejdź do zakładki „Urzędy”, następnie kliknij „Miasta”, wyszukaj Wodzisław Śląski
i kliknij na niego.

http://www.sekap.pl/


8. Po przejściu na odpowiednią zakładkę z usługami danego urzędu wyświetli się lista 
spraw, jakie można załatwić.

Ze względu na to,  że  proces wdrażania systemu SEKAP nadal  trwa,  stopniowo będą
pojawiać się kolejne usługi, z których będziesz mógł korzystać.

9. Z katalogu usług wybieramy sprawę, którą chcemy załatwić. Możesz zadać również
dowolne  pytanie  do  urzędu  poprzez  wybranie  „Usługi  techniczne”,  a  następnie
„Pomoc techniczna dla interesantów urzędu” i  „Zgłoszenie problemu technicznego
dotyczącego  e-usługi”.  Ten  typ  pisma  nie  wymaga  podpisu  elektronicznego,
pozostałe usługi go wymagają.

10.Po zapoznaniu się z treścią opisu sprawy, wypełniamy odpowiedni formularz.  W
katalogu usług mogą znaleźć się usługi bez dołączonego formularza, gdyż część
spraw można załatwić wyłącznie osobiście w urzędzie.



11. Po przekazaniu formularza poprzez PeUP w krótkim czasie powinniśmy otrzymać
zwrotnie  urzędowe  potwierdzenie  odbioru  tzw.  UPO z  dokładną  datą  i  godziną
dostarczenia  formularza  (Skrzynka  kontaktowa  –  katalog  odebrane).  Wszystkie
informacje  z  urzędu  o  stanie  załatwienia  sprawy,  pisma  pośrednie,  decyzje
znajdziemy właśnie w tym miejscu.

UWAGI:
Większość spraw w urzędzie można załatwić wyłącznie posiadając elektroniczny podpis
uwiarygadniający  osobę  składającą  wniosek.  Przed  wysłaniem  wniosku  należy  go
elektronicznie  podpisać.  Otworzenie  pisma  otrzymanego  z  urzędu  również  wymaga
podpisu elektronicznego. Jego uzyskanie jest bardzo proste, wystarczy osobiście zgłosić
się do  Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2, wraz ze
swoim dowodem osobistym. Procedura wygenerowania podpisu trwa niespełna kwadrans.


