INSTRUKCJA PODPISU I WYSYŁKI
DOKUMENTU DEKLARACJI/INFORMACJI ZA
POMOCĄ PLATFORMY EPUAP

Cel dokumentu
Niniejsza instrukcja stanowi pomoc dla użytkowników w zakresie wysyłki i podpisu
dokumentu deklaracji/informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.
Aby skorzystać z podanej platformy niezbędne jest posiadanie/założenie “Profilu Zaufanego”.
Użytkownik ma również możliwość zalogowania się/ potwierdzenia tożsamości przy pomocy
banku, w którym posiada konto lub innego dostawcy. Lista banków/dostawców jest dostępna
pod adresem: https://pz.gov.pl

Instrukcja
KROK 1. PRZEKAZANIE DOKUMENTU DO URZĘDU ON-LINE
Po wygenerowaniu dokumentu deklaracji lub informacji należy podjąć decyzje co znią zrobić
dalej. Chcą przesłać dokumenty do urzędu on-line należy wybrać opcję ,,Podpisz deklarację
profilem zaufanym i wyślij do urzędu” (rysunek 1.)

Rysunek 1. Strona zarządzania dokumentem

KROK 2. LOGOWANIE DO PORTALU EPUAP
Po przekierowaniu na stronę logowania (rysunek 2) wybierz właściwy dla Siebie sposób
potwierdzenia tożsamości.

Rysunek 2. Strona logowania

Możesz zostać poproszony o przekazanie danych do RDK (Rejestru Danych Kontaktowych)
(rysunek 3). Wybierz odpowiednią dla Siebie opcję.

Rysunek 3. Przekazanie danych do RDK

KROK 3. PODPISANIE DOKUMENTU
Aby podpisać dokument kliknij w przycisk “Podpisz podpisem zaufanym” (rysunek 4).

Rysunek 4. Podpisanie dokumentu podpisem zaufanym

Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie podpisania dokumentu. W tym celu kliknij
w przycisk “POTWIERDŹ” (rysunek 5).

Rysunek 5. Potwierdzenie podpisania dokumentu

KROK 4. WYSYŁKA DOKUMENTU
Po wykonaniu poprzedniego kroku zostaniesz przeniesiony ponownie na stronę przyjaznedeklaracje.pl gdzie będzie widniała informacja o podpisaniu dokumentu. W celu wysyłki
deklaracji kliknij w “Wyślij z przekierowaniem” (rysunek 6). Jeżeli zostałeś wylogowany i
zostaniesz ponownie poproszony o zalogowanie się na ePUAP, zaloguj się ponownie.

Rysunek 6. Wyślij z przekierowaniem

W chwili obecnej znajdujesz się na platformie ePUAP. Jeżeli dokument automatycznie został
wczytany możesz pobrać go na dysk i/lub zakończyć proces klikając w przycisk “Wyślij”.
Przyciski znajdują się w dolnej części strony (rysunek 7).

Rysunek 7. Pobranie dokumentu/ wysyłka dokumentu

Jeżeli nie zostałeś automatycznie przekierowany do odpowiedniego dokumentu wejdź w
“Moja Skrzynka” (rysunek 8). Pobranie i wysyłka odbywa się tak jak na rysunku 7.

Rysunek 8. Moja Skrzynka

KROK 5. POTWIERDZENIE WYSŁANIA DOKUMENTU
Po wybraniu opcji ,,wyślij” pojawi się komunikat ,,czy wysłać dokument?” Akceptujemy go
przyciskiem ,,tak”. Jeżeli wszystko prawidłowo zostało zrealizowane na koncie ePUAP
pojawi się komunikat z UPO o poprawnym wysłaniu dokumentów do urzędu gminy.

