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Instrukcja przygotowania 

i podpisywania pliku wniosku wstępnego/właściwego 

 

Niniejsza instrukcja przedstawia przykładowy sposób przygotowania i podpisania wniosku 

wstępnego/właściwego, składanego w ramach naboru grantów w ramach projektu 

„Dostępna szkoła”, realizowanego w partnerstwie Fundacji Fundusz Współpracy oraz 

Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), 

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Akceptujemy wnioski będące PDF-ami z warstwą tekstową zawierające podpis 

przygotowany zgodnie z niniejszą instrukcją lub równoważny. Natomiast wnioski złożone w 

formie skanów albo w innych formach (np. w formacie XADES) nie będą rozpatrywane. 

Przygotowanie PDF-a zawierającego warstwę tekstową 

1. Po zakończeniu tworzenia wniosku w edytorze tekstu należy wybrać w menu głównym 

zakładkę „Plik”, a następnie opcję „Zapisz jako…”. (lub opcje analogiczne 

w programach innych niż MS Word). 
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2. W oknie, które pojawi się po wybraniu powyższych opcji, należy odnaleźć w menu 

rozwijalne - „Format pliku” (lub analogiczną). 

 

3. W menu rozwijalnym „Format pliku” należy wybrać opcję „PDF”, wpisać docelową 

nazwę pliku i użyć przycisku „Zapisz” lub „Eksportuj” (lub analogicznego). Plik zapisany 

na dysku posłuży do przygotowania pliku do wysłania wniosku. 

 

Podpisywanie pliku zawierającego wniosek 

UWAGA! Podpis elektroniczny należy złożyć wyłącznie na pliku zawierającym wniosek 

wstępny/właściwy. Pliki zawierające załączniki do wniosku nie muszą zostać podpisane 

podpisem elektronicznym – załączniki należy złożyć w formacie PDF z warstwą tekstową. 
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Wyjątek stanowią: lista standardów oraz na etapie wniosku właściwego – harmonogram 

rzeczowo finansowy – załączniki te mogą zostać złożone jako pliki w formacie XLS. 

1. Aby podpisać plik wniosku, należy wejść na stronę: 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-

zaufany i nacisnąć przycisk „Start”. 

 

2. Na podstronie, która się pojawi po kliknięciu przycisku „Start”, w oknie „Wskaż jedną 

z opcji” należy zaznaczyć opcję: „Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) 

dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF. Jeśli otworzysz tak 

podpisany dokument PDF, zobaczysz złożony w nim podpis (lub podpisy)”. Po 

zaznaczeniu opcji, należy użyć przycisku „Dalej”. 

 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
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3. Na kolejnej podstronie należy kliknąć przycisk „Podpisz lub sprawdź dokument PDF”. 

 

4. Na kolejnej podstronie należy użyć przycisku „Wybierz dokument z dysku”. 

 

5. W wyskakującym oknie, należy odnaleźć na dysku twardym komputera plik PDF 

z zapisanym wnioskiem, zaznaczyć go i zatwierdzić wybór przyciskiem „Otwórz” 
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6. Potwierdzeniem, że plik został poprawnie wczytany będzie komunikat „Plik został 

poprawnie dodany”. Następnie należy użyć przycisku „Podpisz”, znajdującego się pod 

komunikatem. Jego użycie przeniesie użytkownika do strony logowania do profilu 

zaufanego. 

 

7. Na stronie logowania do profilu zaufanego należy wybrać preferowany sposób 

logowania i wpisać dane konta ePUAP osoby podpisującej wniosek. 
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8. Po pomyślnym zalogowaniu, strona wyświetli formularz podpisu, w którym należy 

kliknąć przycisk „Podpisz podpisem zaufanym”. 

 

9. Na kolejnym ekranie należy zatwierdzić chęć podpisania pliku przyciskiem „Potwierdź”. 
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10. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia podpisu jest pojawienie się ekranu 

z komunikatem „Twój dokument został poprawnie podpisany” oraz przyciskiem 

„Pobierz”. Plik, który zostanie zapisany na naszym dysku jest prawidłowo zapisanym i 

podpisanym wnioskiem. Prawidłowo podpisany plik PDF posiada sygnaturę podpisu, 

widoczną po jego otwarciu w dowolnej aplikacji do przeglądania plików PDF. Tak 

przygotowany plik wniosku należy przesłać, wraz z załącznikami, do Grantodawcy. 
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