
Składanie wniosków 
poprzez platformę SEKAP 



Jak rozpocząć elektroniczny kontakt z urzędem? 



I. Rejestracja konta na platformie SEKAP 



Krok 1 z 4  
(Regulamin, wybór rodzaju skrzynki) 



Krok 2 z 4 



Krok 3 z 4 

UWAGA: Na podany podczas rejestracji adres e-mail przesłany zostaje 

link aktywacyjny. 



Krok 4 z 4 

Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków (może zawierać znaki 

specjalne), w tym co najmniej: 1 małej litery, 1 cyfry i 1 wielkiej litery.  



Zakończenie procesu rejestracji konta 

• Na podany podczas rejestracji adres e-mail przesłany zostaje link aktywacyjny, 
który należy kliknąć. 

• System automatycznie przekierowuje na stronę logowania SEKAP, gdzie 
należy podać login i hasło. 

• GOTOWE! 

 

 

• Kolejnym krokiem jest uzyskanie podpisu elektronicznego lub Profilu 
Zaufanego. 



II. Uzyskanie podpisu elektronicznego/  
Profilu zaufanego 

Bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany kwalifikowanym 

certyfikatem 



Certyfikat CC SEKAP 

• Bezpłatny. 

• Okres ważności: 2 lata. 

• Złożenie wniosku na stronie cc.sekap.pl  lub poprzez skrzynkę kontaktową na 
platformie SEKAP (opcja: Uzyskanie certyfikatu). 

• Lista urzędów rejestracji znajduje się w repozytorium na stronie cc.sekap.pl. 

http://www.cc.sekap.pl/
http://www.cc.sekap.pl/


www.orsip.pl  
(zakładka Społeczeństwo informacyjne) 

http://www.orsip.pl/


Profil Zaufany 

• Bezpłatny. 

• Okres ważności: 3 lata. 

• Złożenie wniosku poprzez konto na platformie www.epuap.gov.pl. 

• Lista punktów potwierdzających profil znajduje się na stronie 
www.epuap.gov.pl.  

 

 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 
kwalifikowanym certyfikatem 

• Koszt zakupu około 200 – 300 zł. 

• Okres ważności: max 2 lata. 

• Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm 
świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące 
usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do 
rejestru Ministerstwa Gospodarki. 

– Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir), 

– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum), 

– Unizeto Technologies (CERTUM), 

– Enigma S.O.I.(PEM-HEART), 

– EuroCert. 

 

 

http://elektronicznypodpis.pl/
http://sigillum.pl/
http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_podpis_elektroniczny.xml
http://www.enigma.com.pl/pl/pem-heart-signature
http://www.enigma.com.pl/pl/pem-heart-signature
http://www.enigma.com.pl/pl/pem-heart-signature
https://www.eurocert.pl/


3. Jak dotrzeć do właściwej usługi na  
Platformie SEKAP? 



Pierwszy sposób:  
Poprzez zakładkę: „Katalog usług” 



Drugi sposób: 
 Poprzez zakładkę „Urzędy” 



Gdzie znajdziemy formularze przypisane do usługi? 





Karta informacyjna i formularz 



Formularz elektroniczny 



Jak wysyłać elektroniczny wniosek do urzędu? 

 Edytuj dokument 

 Przejdź do karty usługi 

 Podpisz dokument 

 Podpisz dokument przez ePUAP 

Zweryfikuj podpisy elektroniczne w paczce  

 Wyślij dokument 



Jak podpisać wniosek elektroniczny? 



Dokument potwierdzający odbiór  
elektronicznego wniosku  

(Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO) 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

KONTAKT: 
 Zespołu ds. aplikacji  

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 

www.e-slask.pl 

Telefon:  +48 32 700 – 78 – (25, 26, 27, 28 lub 41) 

E-mail: help@sekap.pl  

 

http://www.e-slask.pl/
http://www.e-slask.pl/
http://www.e-slask.pl/

