
         Rozszerzona Instrukcja: 
PeUP - Platformy e-Usług Publicznych 

 
 
 

1. W celu złoŜenia wniosku w formie elektronicznej naleŜy załoŜyć bezpłatne konto na 
platformie PeUP, a następnie wybrać zakładkę „Logowanie” (Pkt.1. Rys. 2.) 

 
2. Pojawia się nam problem z certyfikatem, w przypadku przeglądarki internetowej 

„Internet Explorer” wybieramy „Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web 
(niezalecane)”.  (Rys.1.)  mimo iŜ nie jest to zalecane. 

 

 
(Rys.1.) 

 
3. Nie posiadamy jeszcze konta więc klikamy na „zarejestruj się” (Pkt.2. Rys. 2.)  zaraz 

pod okienkiem logowania 
 



 
(Rys.2) 
 
4. Zapoznajemy się z regulaminem i po jego przeczytaniu zaznaczamy check box  
(Pkt. 1. Rys. 3.) przy Oświadczeniu z akceptacją regulaminu. NiŜej wybieramy równieŜ dla 
kogo rejestrujemy skrzynkę po czym klikamy na przycisk „Dalej” (Pkt. 2. Rys. 3)  
 



 
(Rys.3) 
 
5. Wypełniamy swoje dane osobowe po czym klikamy „Dalej” 
 
6. Podajemy dane adresowe i klikamy „Dalej” jednocześnie zgadzając się z klauzulą 
umieszczona pod spodem. 
 
7. W kroku 4/4 podajemy swoja nazwę uŜytkownika oraz hasło i jego potwierdzenie w celu 
uniknięcia błędu, klikamy na przycisk „Zakończ” na które zawsze będziemy się logować 
korzystając z PeUP 
 
8. Po przejściu wyŜej opisanej procedury logujemy się na swoja pocztę i odbieramy maila  
z aktywacją skrzynki kontaktowej PeUP w którym klikamy na link aktywacyjny. Po kliknięciu  
na link zostaniemy przeniesieni do strony z potwierdzeniem „Do skrzynki kontaktowej został 
przypisany potwierdzony adres email…” klikamy na przycisk „zaloguj” i po wpisaniu hasła 
oraz nazwy uŜytkownika moŜemy juŜ w pełni korzystać z funkcjonalności Platformy e –Usług 
Publicznych.  
 
9. Aby sprawdzić Stan Sprawy złoŜonej w urzędzie klikamy na zakładce „katalog usług”  
a następnie wpisujemy w polu oznaczonym numerem 1 przy strzałce (Rys.4) i wpisujemy 
numer otrzymany w urzędzie przy złoŜeniu dokumentów. Następnie klikamy na „sprawdź stan 
sprawy” (pkt.2.rys.4.).  



 
(Rys.4.) 
 
10. Po kliknięciu na „sprawdź stan sprawy” po kilku minutach informacje o stanie sprawy 
moŜemy przeczytać klikając na zakładkę „skrzynka kontaktowa” (Pkt.1. Rys.5.). Otworzy się 
nam nowa strona (rys.5.) gdzie klikamy na przycisk „odebrane” (Pkt.2. Rys.5.) i moŜemy 
przeczytać informacje o stanie sprawy (Pkt.3. Rys.5.)  



 
(Rys.5) 


