
wejdŸ na stronê www.epuap.gov.pl
w prawym, górnym rogu kliknij
“Zaloguj siê”

Logowanie na platformê e-PUAP.
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Wpisz ustanowione przez ciebie Login oraz Has³o, kliknij  “Zaloguj”



Zostaniesz przekierowany na stronê g³ówn¹ platformy e-PUAP.
W prawym górnym rogu widniej¹ podstawowe informacje o koncie, na które jesteœ zalogowany:
nazwa, stan skrzynki odbiorczej - wiadomoœci, stan skrzynki odbiorczej - powiadomienia.

Mo¿esz teraz przejœc do interesuj¹cej siê sprawy korzystaj¹c z:
tematycznego spisu tresci                                lub                         alfabetycznego spisu treœci
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Na wyœwietlonej liœcie spraw znajdŸ interesuj¹ce Ciê zagadnienie. Za³ó¿my, ¿e chcemy anulowaæ
termin egzaminu na prawo jazdy.
                     - Odnajdujemy na liœcie “Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy”
                     - Naje¿d¿amy kursorem
                     - Klikniamy w nazwê aby przejœæ do formularza.
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Aby wype³niæ formularz wska¿ najpierw urz¹d, do którego kierujesz pismo.
Mo¿esz to zrobiæ przez wpisanie miejscowoœci w której znajduje siê dana jednostka lub wybór
jednostki z listy. 

wpisz miejscowoœæ

lub

kliknij aby wyœwietliæ 
listê jednostek 
udostêpniaj¹cych us³ugê

Wype³nianie formularza
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Wybraliœmy instytucjê, do której kierujemy pismo, podspodem widaæ ekran z podsumowaniem
dotychczasowych informacji czyli:

lokalizacja instytucji

informacja czego dotyczy pismo

dane adresowe,
kontaktowe do wybranej jednostki

ewentualne uwagi,
dotycz¹ce wysy³anego pisma

Jeœli wszystkie informacje s¹ prawid³owe
kliknij

"PrzejdŸ do formularza"



Na koñcu formularza znajduj¹ sie przyciski s³u¿¹ce do:
 Anulowania - przycisk "WyjdŸ bez zapisywania",

Zapisania wype³nionego formularza - przycisk "Zapisz"
 oraz Wys³ania pisma do wybranej instytucji - "Zapisz i przejdŸ dalej".

aby podpisaæ i wys³aæ pismo do urzêdu kliknij "Zapisz i przejdŸ dalej"
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Poczekaj a¿ wyœwietli siê formularz(mo¿e to chwilê potrwaæ),
koniecznie wype³nij wszystkie zaznaczone na ró¿owo pola.



Podpisywanie dokumentu.

Na kolejnym ekranie zostaniesz poproszony o podpisanie dokumentu, 
sprawdŸ czy wyœwietlone dane s¹ prawid³owe(Imiê i Nazwisko), kliknij "U¿yj tego profilu do podpisu"

PotwierdŸ chêæ podpisu dokumentu profilem zaufanym, kliknij "Podpisz profilem zaufanym"
jeœli posiadasz p³atny certyfikat
mo¿esz wybraæ opcjê "Podpisz certyfikatem"
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Na adres e-mail, który poda³eœ podczas zak³adania profilu zaufanego zosta³o wys³ane jednorazowe
has³o (sytuacja analogiczna do wykonywania przelewu bankowego z konta internetowego),
zaloguj siê na swój e-mail, skopiuj i wklej lub przepisz otrzymane has³o, kliknij "ZatwierdŸ".

Weryfikacja podpisu.

Wyœwietlony komunikat informuje o prawid³owym podpisaniu dokumentu.

Aby przejœæ do kolejnego etapu, kliknij "Dalej"
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Mo¿esz teraz wys³aæ formularz do wybranej instytucji, kliknij "Wyœlij"

Wyœwietlony komunikat informuje o prawid³owym podpisaniu
i przes³aniu dokumentu do wskazanej instytucji.
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