
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak złożyć wniosek  

za pomocą  

platformy ePUAP 
 

 

 

 

 

 

 

  



1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/

2. Kliknij „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się”, jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP.

https://epuap.gov.pl/


3. Zaloguj się do platformy ePUAP za pomocą

(A) Profilu Zaufanego

lub

(B) bankowości elektronicznej. W przypadku wybrania opcji (B) przejdź do pkt. 6 instrukcji.

4. Po kliknięciu logowania za pomocą Profilu zaufanego, nastąpi przekierowanie na stronę, na

której wpisz swoją (A) nazwę użytkownika/PESEL oraz (B) hasło.



5. Po kliknięciu na „zaloguj się”, otrzymasz kod SMS, który należy wpisać w odpowiednim polu.

6. Po zalogowaniu się na platformie ePUAP przewiń stronę w dół do sekcji „Sprawy ogólne”,

którą kliknij.



7. Po rozwinięciu się zakładki wybierz „Pisma do urzędu”

8. Z listy wybierz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”



9. Na kolejnej stronie kliknij „Załatw sprawę”

10. W polu „Wybierz urząd lub instytucję…” wybierz „Urząd Marszałkowski Województwa

Śląskiego”



11. Jako rodzaj pisma wybierz „Wniosek”. W tytule wpisz ”Śląskie. Zawodowcy – wniosek

szkoleniowy nabór nr 3/2021”. W treści możesz wpisać np. „W załączeniu wniosek

szkoleniowy o dofinansowanie  kursu / szkolenia / studiów podyplomowych w ramach

projektu Śląskie. Zawodowcy”.

12. Następnie dodaj skany załączników naciskając ikonę spinacza.



13. W okienku wybierz prawidłową lokalizację swojego wniosku, zaznacz go (A), następnie kliknij

„otwórz” (B).

14. Jeżeli załącznik został prawidłowo dodany, pojawi się zielona informacja oraz znaczek.

W opisie załącznika również wpisz „Wniosek szkoleniowy”.



15. Jeżeli Twoje dane się zgadzają oraz załączyłeś wszystkie załączniki, to kliknij „dalej”.

16. Na kolejnej stronie znajdziesz podgląd finalnego dokumentu. Jeżeli wszystko się zgadza,

wybierz „przejdź do podpisu”.



17. Zostaniesz przeniesiony na stronę Profilu Zaufanego, gdzie jeszcze raz możesz sprawdzić

pismo oraz dane. Następnie kliknij „Podpisz podpisem zaufanym”.

18. Na kolejnej stronie zostaniesz poproszony/na o kod sms w celu potwierdzenia podpisania

dokumentu. W chwili wysłania otrzymasz na swoją skrzynkę mailową Urzędowe

Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem wpływu pisma do Urzędu. To wszystko!

Wszelkie informacje dostępne na stronie: 

zawodowcy.slaskie.pl




