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ePUAP
ePUAP to
to elektroniczna
elektroniczna platforma
platforma usług
usług administracji
administracji publicznej
publicznej dzięki
dzięki której
której skorzystasz
skorzystasz zz e-usług
e-usług czyli
czyli załatwisz
załatwisz sprawy
sprawy urzędowe
urzędowe przez
przez internet.
internet.

Strona
Strona www.epuap.gov.pl
www.epuap.gov.pl [1]
[1] to
to rozwiązanie
rozwiązanie umożliwiające
umożliwiające wygodną
wygodną komunikację
komunikację mieszkańców
mieszkańców zz administracją
administracją -- na
na miarę
miarę XXI
XXI wieku
wieku !!

Korzystaj
Korzystaj zz e-usług
e-usług ii załatwiaj
załatwiaj sprawy
sprawy urzędowe
urzędowe przez
przez internet:
internet:

1.
2.
3.

Wejdź
Wejdź na
na stronę
stronę ePUAP
ePUAP www.epuap.gov.pl
www.epuap.gov.pl [1]
[1] lub
lub stronę
stronę BIP
BIP swojego
swojego Urzędu
Urzędu
Wybierz
Wybierz sprawę
sprawę urzędową
urzędową ii wypełnij
wypełnij formularz
formularz przez
przez internet
internet
Podpisz
Podpisz się
się profilem
profilem zaufanym
zaufanym lub
lub podpisem
podpisem elektronicznym
elektronicznym ii wyślij
wyślij formularz
formularz

Za
Za pomocą
pomocą profilu
profilu zaufanego
zaufanego możesz
możesz załatwiać
załatwiać sprawy
sprawy w
w innych
innych instytucjach:
instytucjach:

Ministerstwo
Ministerstwo Spraw
Spraw Wewnętrznych
Wewnętrznych -- zweryfikować
zweryfikować autentyczności
autentyczności danych
danych pojazdu
pojazdu lub
lub kierowcy
kierowcy zawartych
zawartych w
w dowodzie
dowodzie rejestracyjnym
rejestracyjnym lub
lub prawie
prawie jazdy
jazdy zz danymi
danymi w
w rejestrze
rejestrze CEPIK
CEPIK

http://cepik.gov.pl
http://cepik.gov.pl [2]
[2]

Ministerstwo
Ministerstwo Gospodarki
Gospodarki -- założyć,
założyć, zawiesić
zawiesić bądź
bądź wyrejestrować
wyrejestrować działalność
działalność gospodarczą
gospodarczą logując
logując się
się do
do systemu
systemu CEIDG
CEIDG

http://prod.ceidg.gov.pl
http://prod.ceidg.gov.pl [3]
[3]
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Zakład
Zakład Ubezpieczeń
Ubezpieczeń Społecznych
Społecznych -- sprawdzić
sprawdzić wysokość
wysokość odprowadzanych
odprowadzanych składek
składek przez
przez pracodawcę
pracodawcę w
w ZUS
ZUS

http://pue.zus.pl
http://pue.zus.pl [4]
[4]

Ministerstwo
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sprawiedliwości -- wystąpić
wystąpić oo zaświadczenie
zaświadczenie do
do Krajowego
Krajowego Rejestru
Rejestru Karnego
Karnego

http://ekrk.ms.gov.pl
http://ekrk.ms.gov.pl [5]
[5]
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