
I N S T R U K C J A 
Podpisywania sprawozdania finansowego  

– w wersji elektronicznej (plik XML) –  
przez członków zarządu danego organu związku 

 
Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP plik XML przez kilka osób? Zakładam, że utworzyłeś już konto 
ePUAP dla związku zawodowego. Zakładam również, że wszyscy członkowie zarządu zaakceptowali 
zaproszenie do dopisania się do konta organizacji związkowej. Jeżeli tak, postępuj według poniższej 
instrukcji: 
 
1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot. 

 

Aby to zrobić należy skorzystać ze strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

 
Fot. 1. Strona logowania do profilu zaufanego organizacji związkowej ePUAP. 
 

 
Fot. 2. Logowanie do profilu zaufanego organizacji związkowej ePUAP – krok drugi 

 

Kliknij „zaloguj się” 

Kliknij w link „Profil zaufany” 

https://epuap.gov.pl/wps/portal


 
Fot. 3. Logowanie do profilu zaufanego organizacji związkowej ePUAP – krok trzeci. 
 

 
Fot. 4. Logowanie do profilu zaufanego ePUAP organizacji związkowej – krok czwarty. 
 

2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”. 
 

 
Fot. 5. Profil zaufany ePUAP Związku – logowanie do „Mojej skrzynki”. 
 

Klikając na nazwę „organizacji związkowej” wybierasz kontekst profilu 

związku zawodowego. Następnie klikasz wybierz kontekst  

Po zalogowaniu do profilu zaufanego ePUAP 

Związku kliknij na zakładkę „Moja skrzynka” 

 



3. Po wejściu do skrzynki podmiotu przechodzimy do folderu „Robocze”. 
 

 
Fot. 6. Profil zaufany ePUAP Związku – przejście do zakładki „Robocze” w Mojej skrzynce. 
 

4. Klikamy na przycisk „Dodaj plik z dysku”. 
 

 
Fot. 7. Profil zaufany ePUAP Związku – pobieranie pliku xml z dysku lokalnego komputera – krok 1. 
 

5. Po pojawieniu się nazwy pliku klikamy przycisk „Dodaj”. 
 

 
Fot. 8. Profil zaufany ePUAP Związku – pobieranie pliku xml z dysku lokalnego komputera – krok 2. 

Po wejściu do zakładki „Moja skrzynka” 

kliknij na nazwę zakładki „Robocze” 

Aby dodać dokument do podpisu 

kliknij zakładkę „+ Dodaj plik z dysku” 

Po pojawieniu się nazwy pliku w 

zakładce Robocze kliknij 

przycisk „Dodaj” 

 

 

 



6. Po dodaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został przesłany na serwer”. 

 
Fot. 9. Profil zaufany ePUAP Związku – pobieranie pliku xml z dysku lokalnego komputera – krok 3. 
 

7. Klikamy na nazwę dodanego pliku. 

 
Fot. 10. Profil zaufany ePUAP Związku – Wybór pliku xml do podpisu. 
 

8. Pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”. 

 
Fot. 11. Profil zaufany ePUAP Związku – Wybór pliku xml do podpisu. 
 

 

 

 

Kliknij na nazwę dokumentu, który 

chcesz podpisać. 

 

 



9. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy. 
 

 
Fot. 12. Profil zaufany ePUAP Związku – Wybór pliku xml do podpisu. 
 

10. Pojawi się komunikat „Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to?” 
Potwierdzamy i podpisujemy plik. 
 

 
Fot. 13. Profil zaufany ePUAP Związku – Wybór pliku xml do podpisu. 
 

11. Pojawi się komunikat o wyborze sposoby podpisu – wybieramy opcje „Podpisz Podpisem 
Zaufanym”. 
 

 
Fot. 14. Profil zaufany ePUAP Związku – Wybór pliku xml do podpisu. 
Uwaga!!! 
W zależności od sposobu zakładania profilu ePUAP (prywatnego) zostaniesz poproszony o 
weryfikację podpisu poprzez ponowne zalogowanie się do swojego konta ePUAP poprzez bank lub 
o potwierdzenie podpisu np. za pomocą sms-a. 
 

Aktywny przycisk „Podpisz” 

Wybierz – „Podpisz Podpisem 

Zaufanym” 

 

 



12. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”. 
 

 
Fot. 15. Profil zaufany ePUAP Związku – Potwierdzenie poprawnego złożenia podpisu. 
 

13. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta związku zawodowego, aby zalogowały się na profil 
ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały plik.  
 

14. Jeżeli plik podpiszą już wszystkie osoby możemy go wysłać. Możemy też zapisać plik xml na 
komputerze w podpisanej wersji. Podpis będzie dołączony do pliku. 

 

15. Uwaga!!! – jeżeli jesteś członkiem zarządu i składasz swój podpis punkty od 4 do 6 pomijasz 
obowiązuje Cię tylko procedura złożenia podpisu. Za przesłanie pliku xml na serwer odpowiada 
Przewodniczący organizacji związkowej. 
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Potwierdzenie poprawnego złożenia 

podpisu „Wszystkie podpisy są prawidłowe” 

 

 


