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Przekazywanie aktów do Wojewody / RIO w formie elektronicznej.
Istnieją dwie możliwości przekazywania aktów w formie elektronicznej:
1) bezpośrednio z poziomu Edytora XML Legislator,
2) poprzez stronę internetową Modułu Komunikacyjnego (po ówczesnym zalogowaniu).

Przekazywanie aktów przy użyciu EAP XML Legislator
Po uruchomieniu EAP XML Legislator, z poziomu strony startowej wybieramy opcję Wniosek o ogłoszenie w Dz.
Urz. I do nadzoru Wojewody / RIO:

Zostanie wyświetlony formularz wysyłki aktu, po wybraniu Dalej zostaniemy poproszeni o wprowadzenie hasła do
Modułu Komunikacyjnego:

Po prawidłowym zalogowaniu zostanie wyświetlona lista dostępnych formularzy, poprzez które możemy wysłać
akty. Wybieramy pierwszy formularz Wniosek o ogłoszenie w Dz. Urz. I do nadzoru Wojewody /RIO i zatwierdzamy przyciskiem Dalej:

Następnie wypełniamy dane pisma przewodniego (analogicznie jak w przypadku przekazywania aktów jedynie do
ogłoszenia w dzienniku urzędowym) przechodzimy Dalej:

Teraz wskazujemy akty, które chcemy przekazać w trybie nadzoru (np.: wszystkie akty z sesji rady):

Akty zostaną dodane do formularza. Teraz należy oznaczyć akty, podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym
oraz akty, które będą przekazane do systemu e-Nadzór. W kolumnie „Odbiorcy” wybieramy z listy do kogo kierujemy załączone akty prawne. Dla każdego rekordu osobno wybieramy odpowiednio odbiorcę z dostępnej listy rozwijanej:

Po oznaczeniu aktów, podlegających publikacji, przechodzimy Dalej, a następnie podpisujemy pismo przewodnie
wybierając Podpisz plik wniosku:

W wyświetlonym oknie wskazujemy certyfikat, którym ma zostać podpisany wniosek i wybieramy Zastosuj:

Następnie podajemy kod PIN do karty z certyfikatem:

Po poprawnym złożeniu podpisu zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem:

Teraz wystarczy już tylko wybrać opcję Wyślij:

Po zakończonej wysyłce możemy wyświetlić (i ewentualnie wydrukować a/a wysłane pismo przewodnie wraz z aktami):

Pismo przewodnie podzielone jest na dwie sekcje, w pierwszej mamy wymienione wszystkie akty przekazane w trybie nadzoru, w drugiej części natomiast, dodatkowo powtórzone akty, przekazane jednocześnie celem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym:

Urzędowe Poświadczenie Odbioru, po poprawnej wysyłce zostanie przesłane na adres e-mail użytkownika dokonującego wysyłki – użytkownik powinien otrzymać dwa maile:

1) mail zawierający Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez system eNadzór, informujące o poprawnym przyjęciu aktów w trybie nadzoru,
2) mail zawierający Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez system eDziennik, informujące o poprawnym przyjęciu aktów do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.
Historię, korespondencji1 (jak również wszystkie urzędowe poświadczenia odbioru), można zawsze sprawdzić logując się na module komunikacyjnym na stronie www.upe.com.pl.

Na Module Komunikacyjnym, dostępna jest historia korespondencji z ostatniego roku. Zalecamy zatem archiwizowanie wysłanych dokumentów, urzędowych poświadczeń odbioru, jak i innej ewentualnej korespondencji z Urzędem Wojewódzkim we własnym zakresie.
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Przekazywanie aktów z poziomu strony Modułu Komunikacyjnego
Po zalogowaniu się w Module Komunikacyjnym, z lewego menu wybieramy opcję Nowy wniosek:

Zostanie wyświetlona lista dostępnych formularzy, poprzez które możemy wysłać akty do Urzędu Wojewódzkiego.
Wybieramy pierwszy formularz Wniosek o ogłoszenie w Dz.Urz. i do nadzoru Wojewody / RIO i zatwierdzamy
przyciskiem Utwórz:

Na wyświetlonym formularzu wypełniamy dane pisma przewodniego i przechodzimy Dalej:

Teraz wskazujemy akty, które chcemy przekazać w trybie nadzoru lub do ogłoszenia (np.: wszystkie akty z sesji
rady). W tym celu wybieramy Dodaj plik aktu:

Następnie wybieramy folder i zaznaczamy plik aktu do wysyłki:

Akt zostanie dodany do formularza.
Teraz należy dodatkowo wybrać z listy Odbiorca aktu (do kogo ma zostać przekazany akt):






Do nadzoru Wojewody
Do ogłoszenia w dzienniku
Do ogłoszenia w dzienniku i nadzoru Wojewody
Do nadzoru RIO
Do ogłoszenia w dzienniku i nadzoru RIO

Kolejne akty dodajemy do formularza korzystając z funkcji Dodaj kolejny akt:

Po oznaczeniu aktów, podlegających publikacji, podpisujemy pismo przewodnie wybierając Podpisz i wyślij:

W wyświetlonym oknie wskazujemy certyfikat, którym ma zostać podpisany wniosek i wybieramy Podpisz:

Następnie podajemy kod PIN do karty z certyfikatem:

Po poprawnym złożeniu podpisu zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem:

Po zakończonej wysyłce możemy wyświetlić (i ewentualnie wydrukować a/a wysłane pismo przewodnie wraz z aktami):

Pismo przewodnie podzielone jest na dwie sekcje, w pierwszej mamy wymienione wszystkie akty przekazane w trybie nadzoru, w drugiej części natomiast, dodatkowo powtórzone akty, przekazane jednocześnie celem ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym:

Urzędowe Poświadczenie Odbioru, po poprawnej wysyłce zostanie przesłane na adres e-mail zgodnie z ustawieniami
Listy mailowej. Wskazani użytkownicy mogą otrzymać dwa maile:
1) mail zawierający Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez system eNadzór, informujące o poprawnym przyjęciu aktów w trybie nadzoru,
2) mail zawierający Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez system eDziennik, informujące o poprawnym przyjęciu aktów do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Urzędowe poświadczenia odbioru będą również dostępne (po odebraniu korespondencji przez systemy dziedzinowe)
do pobrania przy korespondencji wychodzącej:

1) UPO wystawione i podpisane po fizycznym odebraniu dokumentów przez system Elektroniczny Dziennik
Urzędowy.
2) UPO wystawione i podpisane po fizycznym odebraniu dokumentów przez system e-Nadzór.

Pozostała korespondencja
Jednostki Samorządu Terytorialnego, które zdecydują się na przekazywanie aktów w trybie nadzoru w postaci elektronicznej, całą korespondencję dot. przekazanych aktów, będą również prowadziły w postaci elektronicznej poprzez Moduł Komunikacyjny. Poniżej znajduje się lista typów korespondencji, którą można otrzymać z Urzędu Wojewódzkiego
lub Regionalnej Izby Obrachunkowej:
1) Prośba o udzielenie wyjaśnień – w przypadku otrzymania takiego dokumentu, JST przesyła odpowiedź również w postaci elektronicznej, poprzez moduł komunikacyjny (e-Nadzór Wojewoda);
2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – możliwość odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór
Wojewoda);
3) Wskazanie nadzorcze – brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór Wojewoda);
4) Rozstrzygnięcie Nadzorcze – brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST(e-Nadzór Wojewoda);
5) Odmowa przyjęcia - brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór Wojewoda);
6) Uchwała –wezwanie do poprawy - brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór
RIO);
7) Uchwała – nieistotne naruszenie - brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór
RIO);
8) Uchwała – rozstrzygniecie nadzorcze - brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór
RIO);
9) Uchwała – niewłaściwość - brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST (e-Nadzór RIO);
W przypadku otrzymania korespondencji z Urzędu Wojewódzkiego lub RIO, będzie ona dostępna do odbioru, na
Module Komunikacyjnym w sekcji Korespondencja Przychodząca:

Dodatkowo o każdej oczekującej na odebranie korespondencji, zostaną również poinformowani, stosowną wiadomością e-mail, użytkownicy Modułu Komunikacyjnego.

W przypadku otrzymania „Prośby o udzielnie wyjaśnień”, odpowiedź przygotować możemy w dowolnym edytorze
tekstu (nie musi być to edytor XML). W celu jej wysłania, w oknie otrzymanej korespondencji (otrzymanej prośby)
wybieramy Odpowiedź, następnie wypełniamy, krótki formularz, dołączamy plik z odpowiedzią, podpisujemy i wysyłamy korespondencję.

