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Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) Komenda Główna Policji uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą na platformie  ePUAP.  Umożliwia  ona przyjmowanie  i  obsługę dokumentów elektronicznych
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na
platformie ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie

adres skrzynki: /KPP-Olesno/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line
na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

2.  Złożenie  dokumentów  na  elektronicznych  nośnikach  danych  może  odbywać  się  w  godzinach
przyjmowanie interesantów Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w sekretariacie w godz. 7.30 - 15.30 w
Oleśnie przy ul. Klonowej 1A, na następujących nośnikach danych:

Pamięć masowa USB

Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie: 

1.  Dokumenty  elektroniczne  muszą  być  podpisane  ważnym,  kwalifikowanym  podpisem  cyfrowym  w
formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia  14  września  2011  r.  w  sprawie  sporządzania  i  doręczania  dokumentów  elektronicznych  oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych) to: 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/!ut/p/c1/hY1NDoIwFITPwgne648Fl1ihlBJQUaRsmi6MwQi4MJ5fOIA4s5zvy0AHc0f_6e_-3U-jf0ILnXCpzE61UQRVFSdI2VE2dVGhqXDerXBlRS8p14REIiFIRcZ3RaNR7dkf-7r8rfvLjj8SI5TZNNzAQhc6HubFRm8ZqkhypDk7nFMjKRoBZ7Byhuwq9BpafHDvdBwEX3ms8hU!/dl2/d1/L0lJZ2ttR0thWW9LVVFvS1VRb0tVUUEhIS9vTHdRQUVJUVFpR0tBQURBQkVwUUFBWUJnaklVQXpndUNrUUFBWUJ4V2xha28xaldrWUEhLzRJMDZOT1RkcEM0cHVTWkR4UzhreVBpbjVKa0FsUHchLzdfNDdKTDVJOTMwRzhDNDAySjNQVEZLQzIwSzYvMDh4Uk8yMS9vcGlzX3VzbHVnaS9kby9wb2thek9waXNVc2x1Z2kvZnJvbS9saXN0YV91c2x1Z190ZXJ5dG9yaWFsbmEvYWZ0ZXJfZmlsdGVyaW5nX3BhZ2U!/#7_47JL5I930G8C402J3PTFKC20K6


DOC, DOCX, RTF

ODS, ODT

XLS, XLSX

CSV

TXT

GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

XML

SVG

PDF

ZIP

3.  Maksymalny  rozmiar  formularza  (dokumentu  elektronicznego)  wraz  z  załącznikami,  możliwy  do
doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5 MB, w tym łączny rozmiar załącznika nie może
przekraczać 3,5 MB.

4.  Dokumenty  lub  nośniki  zawierające  oprogramowanie  złośliwe będą automatycznie  odrzucane i  nie
zostaną rozpatrzone.
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