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Instrukcja podpisywania Certyfikatem 
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Krok 1. Rejestracja w ePUAP. 

Jeżeli nie masz konta w serwisie ePUAP na stronie https://pz.gov.pl lub https://epuap.gov.pl 

niezbędne będzie jego założenie przed przystąpieniem do wysyłki wniosku lub odbioru zadania. 

 

Krok 2. Instalacja i użycie PZ Signer. 

Aplikacja PZ Signer aplikacja uruchomiona na komputerze użytkownika pozwalająca na składanie 

podpisów z użyciem Certyfikatów Kwalifikowanych będących w posiadaniu użytkownika. 

Aplikacja ta dostępna jest w wersjach: 

 Windows, dystrybucja w postaci instalatora zawierającego zintegrowane środowisko 

uruchomieniowe java (JRE). Instalator aplikacji w wersji Windows można pobrać spod adresu 

https://pz.gov.pl/PZ Signer/windows/x86/setup.exe. 

  Linux, dystrybucja w postaci archiwum zip (do działania wymaga zainstalowanego 

środowiska uruchomieniowego java w wersji co najmniej 1.7.0 i odpowiedniej architekturze 

32/64 bit). Archiwum zip aplikacji w wersji Linux można pobrać spod adresu 

https://pz.gov.pl/PZ Signer/linux/x86/pzsigner.zip. 

  Mac OS X, dystrybucja w postaci archiwum zip (do działania wymaga zainstalowanego 

środowiska uruchomieniowego java w wersji co najmniej 1.7.0). Archiwum zip aplikacji w 

wersji Mac OS X można pobrać spod adresu https://pz.gov.pl/PZ 

Signer/macosx/pzsigner.app.zip. 

https://pz.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://pz.gov.pl/PZ%20Signer/windows/x86/setup.exe
https://pz.gov.pl/PZ%20Signer/linux/x86/pzsigner.zip
https://pz.gov.pl/PZ%20Signer/macosx/pzsigner.app.zip
https://pz.gov.pl/PZ%20Signer/macosx/pzsigner.app.zip
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Podpis za pomocą aplikacji „PZ Signer”  

W tym przypadku procedura podpisywania składa się z następujących kroków: 

1. Uruchomienie aplikacji „PZ Signer”. 

 Jeżeli użytkownik nie posiada zainstalowanej aplikacji „PZ Signer”, na stronie systemu 

znajdują się odnośniki pozwalające pobrać pliki instalacyjne aplikacji. 

2. Powrót do przeglądarki internetowej i naciśnięcie przycisku Rozpocznij proces podpisu 

znajdującego się na stronie systemu. 

3. Powrót do aplikacji „PZ Signer”. 

4. Naciśnięcie przycisku Przejdź do podpisu znajdującego się w głównym oknie aplikacji. 

5. Weryfikacja podpisywanego dokumentu i wybór certyfikatu z listy. 

6. Naciśnięcie przycisku Podpisz dokument w celu złożenia podpisu pod dokumentem. 

7. Wprowadzenie numeru PIN do karty kryptograficznej, a następnie naciśnięcie przycisku 

potwierdzającego złożenie podpisu. 

 Uwaga 1: Wygląd oraz moment wyświetlenia okna do wprowadzenia numeru PIN 

mogą zależeć od dostawcy oprogramowania do posiadanej karty kryptograficznej. 

 Uwaga 2: W przypadku niektórych dostawców oprogramowania do posiadanej 

karty kryptograficznej, wprowadzenie numeru PIN może być wymagane tylko 

podczas składania pierwszego podpisu po podłączeniu karty kryptograficznej do 

komputera. 

8. Wyświetlenie informacji o wykonaniu operacji, powrót do strony systemu w przeglądarce 

internetowej i potwierdzenie wykonania kroków. 

 
Główne okno aplikacji do składania podpisów 

 

Okno zawierające podgląd podpisywanego dokumentu (1), listę certyfikatów do wyboru (2) i 

przycisk Podpisz dokument (3) 
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Informacja o zakończeniu składania podpisu 

Uwaga: Pojawienie się tego komunikatu (Krok 7) nie oznacza końca działania 

użytkownika. Oznacza ono zakończenie podpisywania. Czasem konieczne 

jest jeszcze potwierdzenie wykonania operacji poprzez kliknięcie 

odpowiedniego przycisku w przeglądarce. 

Więcej informacji znajdą Państwo w instrukcji użytkownika Systemu Profil Zaufany pod linkiem 

https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf. 

Krok 3. Dodanie Certyfikatu Kwalifikowanego do konta w ePUAP. 

Do złożenia podpisu Certyfikatem nie jest wymagany Profil Zaufany. 

 

Aby móc wykorzystać posiadany Certyfikat Kwalifikowany konieczne jest dodanie go do konta w 

ePUAP. W tym celu należy rozwinąć opcje konta klikając w miejscu oznaczonym czerwonym 

prostokątem. 

 

Z menu należy wybrać Zarządzanie kontem. 

 

https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf
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Następnie w Szczegółach konta w zakładce Dodaj certyfikat uruchomić procedurę dodawania 

certyfikatu. 

 

Uwaga: Dokończenie procedury wymaga pobrania i zainstalowania aplikacji 

PZ Singer. 

Dalsze postępowanie opisano w Kroku 2 w części Podpis za pomocą aplikacji „PZ Signer”. 

3.1. Zmiana sposobu logowania (nieobowiązkowo). 

System ePUAP dla wygody użytkowników zezwala na logowanie przy pomocy Certyfikatów 

Kwalifikowanych. Opcja ta pozwala na logowanie bez potrzeby podawania hasła do konta. 

Aby edytować dane konta należy kliknąć Edytuj na karcie Szczegóły konta. 
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Krok 4. Wykorzystanie Certyfikatu Kwalifikowanego w systemie MEWA 2.0. 

Po kliknięciu przycisku Podpisz w systemie MEWA 2.0 przeglądarka automatycznie otworzy stronę 

Systemu ePUAP.  

 

 

  

W tym miejscu można wybrać sposób logowania Certyfikatem Kwalifikowanym. Użycie tej funkcji 

wymaga jednak wcześniejszego zezwolenia w ustawieniach konta na taki sposób logowania.  

Po wybraniu logowania Certyfikatem ekran zmienia wygląd na poniższy. 
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Uwaga 1: Do zalogowania Certyfikatem konieczne jest podanie loginu do 

konta w ePUAP. 

Uwaga 2: Zalogowanie do ePUAP Certyfikatem Kwalifikowanym nie jest 

równoznaczne z podpisaniem wniosku czy podpisaniem odbioru zadania. 

 

4.1. Wybór sposobu podpisywania i składanie podpisu elektronicznego. 
Po pomyślnym zalogowaniu system ePUAP wyświetli ekran Podpisywania dokumentu. Należy wybrać 

dostępną opcję złożenia podpisu. Informacja o tym, że dokument nie może być zwizualizowany nie 

jest istotna dla przebiegu i ważności procesu podpisywania. 

 

W przypadku gdy do konta przypisany jest Profil Zaufany i Certyfikat Kwalifikowany na Ekranie 

podpisywania dostępne będą obie opcje.

   

Kolejne kroki w przypadku wyboru podpisu Certyfikatem Kwalifikowanym wyglądają analogicznie jak w 

Kroku 2 w części Podpis za pomocą aplikacji „PZ Signer”. Po pomyślnym zakończeniu procesu 

podpisywania przeglądarka powróci na stronę sytemu MEWA 2.0. 
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