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Wstęp 

Dokument opisuje funkcjonalność Odroczonego podpisu umożliwiającą przejście przez kreator e-usługi, zapisanie 

wygenerowanego pliku, dla którego wymagane będzie dodanie podpisów poza systemem, a dalej po wybraniu Podpiszę 

później zachowanie wygenerowanego dokumentu w systemie przez określony czas. Po zebraniu wszystkich 

wymaganych podpisów dla dokumentu możliwy jest powrót do zapisanej e-usługi z poziomu Konta Przedsiębiorcy. 

Użytkownik ma możliwość dołączenia podpisanego dokumentu i wysłanie wniosku do urzędu. Opisana funkcjonalność 

dostępna jest dla wybranych usług. Przykładem usługi, dla której dodana została ta funkcjonalność to e-usługa Złóż 

wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0709_00). 

Możliwe jest również powrócenie do odłożonej e-usługi i podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym bądź bankowością 

elektroniczną. 

Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania funkcjonalności Odroczonego podpisu po porzuceniu kreatora e-usługi 

na stronie PODPISZ. Funkcjonalność ta przewidziana jest dla każdej e-usługi. Odłożone zostaje powiadomienie w 

Koncie, ważne określony z góry czas (3 godziny) w przedziale, którego istnieje możliwość powrotu do e-usługi, 

podpisanie i wysłanie wniosku do urzędu.  

Po zdefiniowanym czasie ważności odłożonej e-usługi powiadomienie i możliwość powrotu do e-usługi zostają 

usunięte i nie ma już możliwości powrotu do porzuconej/odłożonej e-usługi. 

Opis krok po kroku dla e-usługi, dla której zdefiniowano specyficzny czas na podpis 

– obecnie funkcjonalność wdrożona jest na e-usłudze Złóż wniosek o utworzenie 

adresu do e-Doręczeń. 

1. Przejdź przez kreator e-usługi (Nie ma znaczenia jaką wybierzesz ścieżkę e-usługi). 

2. Dojdź do ekranu strony Dokument gotowy do podpisu. 
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Rysunek 1: Strona Dokument gotowy do podpisu 

 

3. Wybierz Podpis kwalifikowany. 

 

Rysunek 2: Strona Dokument gotowy do podpisu – Podpis kwalifikowany 

System wyświetli ekran z możliwymi opcjami Pobierz dokument / Dodaj dokument / Podpiszę później 

 

Rysunek 3: Strona Dokument gotowy do podpisu – Podpis kwalifikowany - opcje 

4. Kliknij Pobierz dokument. 
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Rysunek 4: strona Dokument gotowy do podpisu – Podpis kwalifikowany – opcja: Pobierz dokument 

 

System wyświetli okno modalne umożliwiające pobranie pliku na dysk lokalny 

5. Zapisz plik na dysku. 

 

Rysunek 5: Podpis kwalifikowany – opcja: Pobierz dokument – zapisanie na dysku 

 

6. Kliknij Podpiszę później. 

 

Rysunek 6: Podpis kwalifikowany – opcja: Podpiszę później 
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Następuje przekierowanie na stronę Powiadomienia, na której widoczne jest powiadomienie umożliwiające powrót do 

odłożonej e-usługi i załączenie podpisanego pliku. Czas ważności powiadomienia podany będzie w nazwie 

powiadomienia. 

 

 

Rysunek 7: Powiadomienie o oczekującym do podpisu dokumencie w Koncie Przedsiębiorcy 

 

7. Zbierz wymagane podpisy. 

 

8. Kliknij w Powiadomienie dotyczące usługi dla jakiej chcesz dodać podpisany dokument. 

System powróci do zapisanej e-usługi  - wyświetli stronę Podpisz. 
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Rysunek 8: Strona wyświetlona po kliknięciu powiadomienia w Koncie Przedsiębiorcy. 

 

9. Wybierz znów Podpis kwalifikowany i kliknij DODAJ DOKUMENT. 

 

Rysunek 9: Podpis kwalifikowany – opcja: Dodaj dokument 

10. Wskaż z dysku zapisany podpisany dokument.  

System wyświetli stronę Wyślij dokument z informacją o osobie, która podpisała dokument oraz z załączonym 

podpisanym dokumentem. 

 

 

Rysunek 10: Strona e-usługi Wyślij dokument 
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11. Wybierz Wyślij dokument. 

 

Rysunek 11: Strona e-usługi Wyślij dokument – opcja Wyślij dokument 

System poinformuję o wysłaniu dokumentu.  

Uwaga: Pamiętaj, że dopiero otrzymanie powiadomienia na swój adres e-mail o doręczeniu wniosku do urzędu wraz z 

UPP jest dowodem skutecznego odebrania dokumentu przez urząd. 

 

Rysunek 12: Strona Podziękowania 

Możliwe jest również powrócenie do odłożonej e-usługi i podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym bądź bankowością 

elektroniczną. 
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Opis krok po kroku funkcjonalności dostępnej dla wszystkich e-usług, dla których 

nie zdefiniowano specyficznego czasu ważności Odroczonego podpisu. 

UWAGA: Dla usług, dla których nie zdefiniowano specyficznego czasu pod funkcjonalność Podpiszę później po 

wybraniu opcji Podpis kwalifikowany nie będzie dostępnej opcji Podpiszę później. 

1. Przejdź przez kreator dowolnej e-usługi, dla której nie zdefiniowano specyficznego czasu dla odroczonego 

podpisu (nie ma znaczenia jaką wybierzesz ścieżkę e-usługi). 

 

2. Dojdź do ekranu strony Podpisz. 

 

Rysunek 13: Strona wyświetlona po kliknięciu powiadomienia w Koncie Przedsiębiorcy. 

 

 

Rysunek 14: Podpis kwalifikowany – bez opcji: Podpiszę później 
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3. Jeśli chcesz podpisać dokument podpisem kwalifikowanym wybierz Podpis kwalifikowany. 

 

Rysunek 15: Strona Dokument gotowy do podpisu – Podpis kwalifikowany 

System wyświetli ekran z możliwymi opcjami Pobierz dokument / Dodaj dokument. 

 

Rysunek 16: Strona Dokument gotowy do podpisu – Podpis kwalifikowany - opcje 

4. Kliknij Pobierz dokument. 

 

Rysunek 17: strona Dokument gotowy do podpisu – Podpis kwalifikowany – opcja: Pobierz dokument 
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System wyświetli okno modalne umożliwiające pobranie pliku na dysk lokalny 

5. Zapisz plik na dysku. 

 

Rysunek 18: Podpis kwalifikowany – opcja: Pobierz dokument – zapisanie na dysku. 

6. Zamknij kreator. 

W Powiadomieniu odłoży się Snapshot umożliwiający podpisanie e-usługi w przeciągu 3 godzin od porzucenia e-

usługi. Po tym czasie powiadomienie i Snapshot zostają usunięte. 

 

Rysunek 19: Powiadomienie o oczekującym do podpisu dokumencie w Koncie Przedsiębiorcy 

7. Zbierz wymagane podpisy. 

8. Kliknij w Powiadomienie dotyczące usługi dla jakiej chcesz dodać podpisany dokument. 

System powróci do zapisanej e-usługi  - wyświetli stronę Podpisz. 

 

Rysunek 20: Strona wyświetlona po kliknięciu powiadomienia w Koncie Przedsiębiorcy. 
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9. Wybierz znów Podpis kwalifikowany i kliknij DODAJ DOKUMENT. 

 

Rysunek 21: Podpis kwalifikowany – opcja: Dodaj dokument 

10. Wskaż z dysku zapisany podpisany dokument.  

System wyświetli stronę Wyślij dokument z informacją o osobie, która podpisała dokument oraz z załączonym 

podpisanym dokumentem. 

 

 

Rysunek 22: Strona e-usługi Wyślij dokument 
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11. Wybierz Wyślij dokument. 

 

Rysunek 23: Strona e-usługi Wyślij dokument – opcja Wyślij dokument 

System poinformuję o wysłaniu dokumentu.  

Uwaga: Pamiętaj, że dopiero otrzymanie powiadomienia na swój adres e-mail o doręczeniu wniosku do urzędu wraz z 

UPP jest dowodem skutecznego przesłania dokumentu do urzędu. 

 

Rysunek 24: Strona Podziękowania 

Możliwe jest również powrócenie do odłożonej e-usługi i podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym bądź bankowością 

elektroniczną. 
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