INSTRUKCJA SKŁADANIA PISM do PWiK w ZĄBKACH
ZA POŚREDNICTWEM Systemu ePUAP
Ver. 1.0 z 19 marca 2020

HELP DESK PWiK w zakresie korzystania z ePUAP:
epuap@pwikzabki.pl
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Elektroniczna platforma usług administracji publicznej tzw. PORTAL ePUAP, pozwala
m.in. na przesyłanie pism potwierdzonych darmowym podpisem zaufanym obywatela,
na Elektroniczne Skrzynki Podawcze (dalej ESP) urzędów, instytucji i organizacji, które w ramach
portalu ePUAP otrzymały od Ministerstwa Cyfryzacji status Podmiotu Publicznego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach w dniu 19 marca 2020 otrzymało taki status.
W celu wysłania do PWiK w Ząbkach pisma drogą elektroniczną na ESP, należy zalogować się
na stronie www.epuap.gov.pl

Portal ePUAP zada pytanie, w jaki sposób chcemy się zalogować. Jeśli nie mamy nowego
e-dowodu osobistego z zakodowanym podpisem osobistym oraz czytnika dla dowodu (który trzeba
zakupić za kilkaset złotych), wybieramy całkowicie darmową opcję PROFIL ZAUFANY

-
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Jeśli posiadamy już Profil Zaufany założony przy pomocy formularza online i potwierdzony osobiście
w placówce urzędu, logujemy się do Platformy ePUAP przy pomocy posiadanych loginu i hasła (1).
Jeśli posiadamy już Profil Zaufany założony przy pomocy elektronicznego konta bankowego,
wybieramy logo naszego banku i logujemy się do banku (2) – po poprawnym zalogowaniu, system
bankowy przełączy nas automatycznie do Platformy ePUAP.
Jeśli nie posiadamy jeszcze Profilu Zaufanego, zakładamy go (3).

Jako pracownicy PWIK w Ząbkach sugerujemy założenie Profilu Zaufanego przez opcję „Banki i inni
dostawcy”, gdyż tego typu profil można założyć całkowicie bezpłatnie w kilka minut i to bez
wychodzenia z domu, aby następnie móc natychmiast wysłać do nas pismo.

Na każdym kroku kreator, niezależnie od wybranego wariantu sposobu uzyskania Profilu Zaufanego,
będzie nam pomagał w prawidłowym postępowaniu.
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Niezależnie od stosowanej metody logowania, czyli od wariantu posiadanego Profilu Zaufanego,
po poprawnym zalogowaniu, znajdziemy się na stronie głównej Portalu e-PUAP, gdzie w menu
górnym klikamy w pozycję KATALOG SPRAW.
Następnie wybieramy urząd, w tym przypadku PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZĄBKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i z grupy SPRAWY OGÓLNE wybieramy
PISMO DO URZĘDU.

Jeśli podczas wyboru urzędu, będziemy mieli problem ze znalezieniem PWiK’u, w polu ZNAJDŹ URZĄD
wpisujemy nazwę naszego Miasta, czyli słowo ZĄBKI. Wyświetlone zostaną te ząbkowskie placówki,
które posiadają status Podmiotu Publicznego – wśród nich jest nasze przedsiębiorstwo.
Uwaga: wyszukiwarka działa wyłącznie w oparciu o nazwy miejscowości. Wyszukiwanie w tym
miejscu nie znajdzie urzędu po jego nazwie.
Można z tej listy WYBRAĆ PWIK i napisać pismo, lub na stałe DODAĆ nas do listy ULUBIONYCH
urzędów – wtedy na przyszłość będziemy się wyświetlać w podręcznej liście, bez konieczności
szukania.
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Po wskazaniu urzędu, a z katalogu spraw wybraniu PISMO DO URZĘDU otrzymamy rozwiniętą listę
dostępnych formularzy. WYBIERAMY WYŁĄCZNIE „PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO”

Inne nasze formularze są w trakcie opracowywania – o ich uruchomieniu (po pozytywnej weryfikacji
przez Ministerstwo Cyfryzacji), będziemy Państwa na bieżąco informować.
Uwaga: jeśli wybierzemy inny rodzaj pisma, nie związany z charakterem działalności PWiK w Ząbkach,
Portal ePUAP poinformuje nas, że PWiK w Ząbkach nie obsługuje tego rodzaju sprawy.

Po wybraniu PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO otworzy się opis techniczny tego typu
dokumentu. Możemy się zapoznać z jego specyfiką, bądź od razu kliknąć klawisz ZAŁATW SPRAWĘ.
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Po kliknięciu klawisza ZAŁATW SPRAWĘ otworzy się nam formularz Pisma ogólnego, zawierający:
- nazwę urzędu
- rodzaj pisma
- tytuł pisma
- treść pisma
- załączniki do dodania do pisma
- nasz dane jako składającego pismo

Na tym formularzu w polu „Wybierz urząd” niestety jeszcze raz musimy wyszukać PWIK w Ząbkach.
Tym razem jednak wyszukiwanie działa w oparciu o nazwy urzędów, dlatego wystarczy wpisać słowo
ZĄBKACH i na liście pojawi się tylko nasze przedsiębiorstwo – klikamy w nie i przechodzimy do pola
RODZAJ PISMA.
W „Rodzaju pisma” mamy do dyspozycji 13 wariantów, w tym Wniosek, Podanie, Skarga, Zażalenie,
Odwołanie, Informacja itd.
Wybieramy rodzaj, który najlepiej określa, jakiego rodzaju sprawę chcemy załatwić.
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W polu TYTUŁ PISMA wpisujemy czego konkretnie dotyczy sprawa – pozwoli to przyspieszyć
skierowanie pisma do właściwego działu i pracownika.

W polu TREŚĆ PISMA opisujemy szczegóły naszej sprawy. Jeśli jest to kontynuacja wcześniejszej
korespondencji, prosimy o podanie numeru ostatniego pisma jakie Państwo od nas otrzymali w tym
temacie.
Jeśli do sprawy konieczne jest przesłanie dokumentów papierowych, ich skany lub zdjęcia możemy
dodać w sekcji ZAŁĄCZNIKI. Formularz obsługuje długą listę akceptowanych typów plików, a ich waga
może osiągnąć nawet 150 MB
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Na końcu formularza znajdują się nasze dane jako autora pisma, automatycznie wypełnione
przez Portal ePUAP.

Jeśli wypełniliśmy prawidłowo całe pismo i znalazły się w nim wszystkie dane oraz załączniki, klikamy
klawisz DALEJ. Otworzy się okno z podglądem widoku naszego pisma. Następnie klikamy na dole
klawisz PRZEJDŹ DO PODPISU.
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Teraz nastąpi podpisywanie pisma Profilem Zaufanym, a po jego prawidłowym podpisaniu i wysłaniu,
nasze wysłane pismo wraz z wygenerowanym automatycznie dokumentem UPP (Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia), zostanie umieszczone w „MOJA SKRZYNKA” i dostępne będzie zarówno
w folderze ODEBRANE jak i WYSŁANE.
Dzieje się tak, ponieważ na nasze wysłane właśnie pismo, automatycznie otrzymaliśmy odpowiedź
poświadczającą, że pismo złożyliśmy, czyli wspomniane już UPP.
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jest jak dotychczasowa pieczątka na papierowej kopii
składanego pisma, o treści WPŁYNĘŁO DNIA. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek będzie chciał podważyć,
czy pismo wpłynęło w terminie, wystarczy pokazać wiadomość z UPP.
W MOJA SKRZYNKA znajdziemy wszystkie pisma jakie kiedykolwiek wysłaliśmy przez Portal ePUAP
niezależnie od urzędu, do którego było zaadresowane, w tym np. wnioski o 500+

Ważne: informacja o każdym złożonym przez nas piśmie, oraz o otrzymanej odpowiedzi, może być
przesyłana automatycznie na nasz adres mailowy. Żeby takie powiadamianie działało, musimy wejść
na Portalu ePUAP w MOJA SKRZYNKA do folderu OPERACJE. Tam klikamy w klawisz USTAWIENIA
SKRZYNKI i w polu POWIADOMIENIA MAILOWE zaznaczamy opcję ZAWSZE, a na koniec klikamy
klawisz ZAPISZ. Dzięki temu nie będziemy musieli wchodzić do uPUAP’u i sprawdzać, czy przyszła
już odpowiedź. Wejdziemy wtedy, gdy otrzymamy maila z adresu powiadomienia@epuap.gov.pl
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Po otrzymaniu informacji mailowej o otrzymanej odpowiedzi i zalogowaniu się do Portalu ePUAP,
przy kopercie MOJA SKRZYNKA (1) wyświetli się na czerwono liczba otrzymanych wiadomości.

Po kliknięciu w folder ODEBRANE (2) zobaczymy listę wiadomości, wystarczy rozwinąć niebieską
strzałką listę, a wyświetli się cała historia korespondencji do danego pisma, w tym m.in. wysłane
przez nas pierwotnie pismo (3), Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (4) a na samej górze
najnowsza otrzymana odpowiedź (5) z powtórzeniem tytułu, jaki nadaliśmy na samym początku (6)
Po kliknięciu w tytuł pisma (6) wyświetli się nam treść otrzymanej odpowiedzi.

W polu (1) wyświetli się imię i nazwisko pracownika PWiK, który udzielił tej odpowiedzi, a w polu (2)
wyświetli się treść, którą pracownik sporządził. Jeśli otrzymana odpowiedź kończy tę konkretną
sprawę, to używamy Portalu ePUAP do generowania i załatwiania elektronicznie innych spraw. Jeśli
jednak otrzymana odpowiedź wymaga kontynuowania korespondencji, klikamy u góry po prawej
klawisz ODPOWIEDZ (3) i wysyłamy ją do urzędu postępując zgodnie z wcześniej opisanymi krokami.
Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja ułatwi Państwu korzystanie z Portalu ePUAP i część spraw
kierowanych do nas, będziecie mogli Państwo załatwić bez wychodzenia z domu o dowolnej porze.
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