INSTRUKCJA
przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP
Do ePUAP można zalogować się bezpośrednio, wpisując w przeglądarce internetowej
adres: https://epuap.gov.pl
Do ePUAP można także, przejść strony internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl :

W tym celu Należy wybrać ikonę

Z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę

1

Po wybraniu
https://epuap.gov.pl

nastąpi następuje przekierowanie na stronę ePUAP -

Należy się zalogować klikając w

A następnie podać login oraz hasło:
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Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem można
złożyć w ePUAP za pomocą dwóch różnych spraw: za pomocą wniosku w postaci
formularza oraz za pomocą pisma ogólnego do urzędu. Obie metody zostały opisane
poniżej.
W obu przypadkach kierując sprawę do urzędu należy wskazać właściwy Oddział
Regionalny KRUS, także w przypadku, gdy faktycznym adresatem korespondencji
jest Placówka Terenowa KRUS. Wówczas korespondencję należy przesłać do
Oddziału Regionalnego KRUS, który swoim nadzorem obejmuje daną Placówkę.
Wyszukanie danego Oddziału ułatwi skorzystanie z aktywnej Mapy KRUS
udostępnionej
w
Niezbędniku
na
stronie
internetowej
KRUS:
https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

I. Wniosek o zasiłek opiekuńczy w postaci formularza
1. Wyszukujemy właściwą Kartę spraw. Można to wykonać na dwa sposoby:
a. W oknie wyszukiwania w całym portalu wpisujemy frazę: Zasiłek
opiekuńczy

Podczas wpisywania portal będzie wyświetlał wyniki pasujące do frazy.
Z listy z podpowiedziami wybieramy klikając: Zasiłek opiekuńczy z powodu
sprawowania opieki nad dzieckiem Covid-19. Portal przeniesie nas
do sprawy o zasiłek opiekuńczy. (możesz przejść do pkt. 2)
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b. W głównym oknie ePUAP wybieramy KATALOG SPRAW

Następnie należy odszukać kategorię
załatwiane sprawy.

i wybrać Najczęściej

Na wyświetlonej liście spraw wybieramy Zasiłek opiekuńczy z powodu
sprawowania opieki nad dzieckiem Covid-19. Portal przeniesie nas do
sprawy o zasiłek opiekuńczy.
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2. Na ekranie ze szczegółami sprawy o zasiłek opiekuńczy wybieramy:
Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę

3. Na ekranie Wybór urzędu dokonujemy wyboru Oddziału Regionalnego,
do którego chcemy skierować wniosek. (dla przykładu będzie do OR Kielce)

4. Po wybraniu właściwego Oddziału możemy już przejść do wypełniania
wniosku. Wybieramy Załatw sprawę
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5. Na kolejnym ekranie należy wypełnić poprawnymi danymi Wniosek, a w razie
potrzeby na końcu formularza dołączyć niezbędne załączniki.
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6. Po zakończeniu wypełniania formularza Wniosku należy kliknąć Dalej,
a portal ePUAP zwizualizuje dokument.

7. Następnie wybieramy Wyślij. Otworzy się okno wzywające do podpisania
dokumentu. Aby złożyć podpis i ostatecznie wysłać Wniosek postępuj zgodnie
z informacjami zwracanymi przez ePUAP.
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II. Wniosek o zasiłek opiekuńczy jako pismo do urzędu
1. W głównym oknie ePUAP wybieramy KATALOG SPRAW

2. Następnie należy odszukać kategorię
urzędu.

i wybrać Pisma do

3. Na wyświetlonej liście spraw wybieramy Pismo ogólne do podmiotu
publicznego. Portal przeniesie nas do sprawy.
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4. Należy wybrać Załatw sprawę

5. Należy wyszukać i wybrać właściwy Oddział Regionalny KRUS, do którego
chcemy skierować wniosek o zasiłek. W oknie Wybierz urząd wystarczy w tym
celu wpisać frazę: kasa roln, a następnie z listy z wynikami wybrać właściwą
pozycję.

6. Jako rodzaj pisma należy wskazać “Wniosek”, a w tytule wpisać “Wniosek
o zasiłek opiekuńczy”.Kolejnym etapem jest wpisanie krótkiej treści oraz
dodanie załączników. Wypełniony odpowiednio wniosek należy dodać
w formie skanu lub zdjęcia. Po zakończeniu uzupełniania formularza wybieramy
DALEJ.
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7. Należy przejść do podpisu, podpisać i wysłać pismo.

8. Użytkownik ePUAP ma możliwość sprawdzenia w ,,Moja Skrzynkaˮ
czy wiadomość została dostarczona i podpisana (kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
System generuje potwierdzenie w formie wiadomości zwrotnej “UPP.xml”, która
zaświadcza poprawne dostarczenie wiadomości.
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