Instrukcja złożenia pisma do Urzędu Miejskiego w Lublińcu za pomocą platformy ePUAP
1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres:
https://epuap.gov.pl
2. Po wejściu na powyższy adres pojawi się okno:

3. Klikamy PRZEJDŹ DO ePUAP .
4. W oknie wybieramy KATALOG SPRAW:

5. W oknie, które pojawi się po kliknięciu wybieramy moduł Sprawy ogólne i Pisma do urzędu:

6. Po wybraniu Pisma do urzędu pojawi się poniższe okno, w którym wybieramy Pokaż więcej
(48):

7. Pojawi się okno z większą ilością spraw. Ze spisu, który się pojawił wyszukujemy i wybieramy
sprawę: Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

8. Po wybraniu otworzy się dokument, w którym znajduje się krótki opis. Tutaj wybieramy opcję
Załatw sprawę:

9. Uruchamiając powyższą opcję będziemy mieli możliwość wyboru do zalogowania się.
Poniżej opisana metoda z zalogowaniem się poprzez wybranie Profilu zaufanego:

10. Po wybraniu powyższego sposobu logowania pojawi się poniższy ekran:

11. Logujemy się wpisując nazwę użytkownika oraz hasło do swojego profilu. Jeżeli nie mamy
założonego profilu zaufanego to trzeba go założyć. Klikamy wówczas w opcję ZAŁÓŻ
PROFIL i kierując się dalszymi instrukcjami zakładamy profil.
12. Po uwierzytelnieniu pojawi się poniższy ekran:

13. W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” proszę o wpisanie „w
Lublińcu” w celu poprawnego wybrania danego urzędu. Ukaże się możliwość wybrania
poprawnego urzędu – Urząd Miejski w Lublińcu...... , jak to pokazano na poniższym ekranie.

14.
15.
16.
17.

Po wybraniu urzędu w kolejnym polu należy wybrać Rodzaj pisma – wybieramy Wniosek.
W polu Tytuł pisma wpisujemy tytuł.
W kolejnym polu Treść pisma wpisujemy treść np.: W załączeniu przesyłam wniosek..... .
W sekcji Załączniki dodajemy wcześniej przygotowany wniosek. Poniżej wpisujemy opis

załącznika. Możemy dodać kilka załączników, które są potrzebne do złożenia wniosku.
18. Po uzupełnieniu w/w pól formularza klikamy Dalej. Pojawi się nam Podgląd pisma ogólnego.
19. Jeżeli formularz jest poprawnie wypełniony w dolnej części będzie możliwość podpisania
pisma do Urzędu:

20. Po wybraniu opcji PRZEJDŹ DO PODPISU pojawi się poniższy ekran, w którym wybieramy
Podpisz podpisem zaufanym lub Podpisz podpisem kwalifikowanym:

21. Po podpisaniu otrzymamy komunikat, jaki widać na poniższym ekranie, który będzie
informował nas o poprawności wysłania:

