WYSYŁANIE DOKUMENTÓW DO URZĘDU DLA INTERESANTÓW POSIADAJĄCYCH KONTO NA
PLATFORMIE e’PUAP.

1. Najpierw należy się zalogować na swoje konto na platformie E’puap:
a) w przeglądarce internetowej (oprócz google chrome!) wpisujemy adres: epuap.gov.pl
b) logujemy się na konto przez podanie użytkownika oraz hasła lub z wykorzystaniem
serwisu bankowego przez który konto zostało założone,
2. Po zalogowaniu klikamy w: KATALOG SPRAW – Sprawy ogólne – Najczęściej załatwiane
sprawy.

3. Następnie wybieramy: Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór.

4. Następnie klikamy klawisz: Załatw sprawę.
5. Pojawia się okno formularza elektronicznego - następne czynności:
a) Wybranie adresata – klikamy w polu Ustaw/zmień adresata i wpisujemy:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

b) Klikamy w znalezioną instytucję i zostaje dodany interesant do pola: DO,
c) Następnie wypełniamy pola: Rodzaj pisma, tytuł pisma i treść,

6.

Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju sprawy jaką chcemy załatwić:
a) standardowo należy przygotować załącznik, który ma zostać wysłany do urzędu w celu
załatwienia sprawy,
b) załącznik pobiera się w następujący sposób:
- przechodzimy pod adres: http://bip.powiat.bielsko.pl i wchodzimy w zakładkę „Dane
podmiotu / Sposoby załatwiania spraw (formularze do pobrania) i wybieramy wydział i
sprawę jaka chcemy załatwić,

Ps. Poniżej zostanie przedstawione przykładowe wybranie formularza w celu załatwienia
sprawy zbycia pojazdu w wydziale Komunikacji i Transportu.
c) wybieramy np. Wydział Komunikacji i Transportu – opisy spraw + druki do pobrania
d) następnie: Rejestracja pojazdów - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

e)

w polu: Wniosek i karta informacyjna klikamy Kliknij tu: Zawiadomienie o zbyciu
pojazdu zarejestrowanego; zostajemy przekierowani na stronę www.sekap.pl do
właściwej karty usługi – gdzie możliwe jest pobranie właściwego formularza w formie
dokumentu *.doc lub *.pdf.

f)

Formularz należy zapisać na dysku komputera i wypełnić (formularze pobrane w formie
plików pdf należy ręcznie wypełnić i następnie zeskanować do pliku)
7. Następnie wracamy do platformy e-puap: i dodajemy załączniki do naszego formularza
klikając „+” na dole formularza elektronicznego i w napis: Wybierz załącznik i dodajemy plik z
dysku (wypełniony wniosek pobrany ze strony www.sekap.pl)

8. Po dodaniu wszystkich załączników klikamy klawisz dalej i następnie podpisujemy dokument:
a) podpisem kwalifikowanym
b) profilem zaufanym

9. Po podpisaniu formularza klikamy klawisz wyślij – przekazany zostanie on na skrytkę epuap
urzędu a dla interesanta zostanie automatycznie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia – będące potwierdzeniem złożenia dokumentu do urzędu.

