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OBYWATEL.GOV.PL

(https://obywatel.gov.pl/)

 (http://mc.gov.pl)

Podpisz dokument elektronicznie 
 za pomocą podpisu zaufanego

Możesz: 
 
• podpisywać dokumenty - również te, które podpisał ktoś inny
• sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis
• zobaczyć podpisane dokumenty

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: AGNIESZKA SOBIECKA

 Data i godzina podpisu: 2019-03-25 14:01:54 CET

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: Podpis kwali�kowany
 

Właściciel podpisu: Artur Bielski

 Data i godzina podpisu: 2019-03-26 09:56:07 CET

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: Podpis zaufany
 

Właściciel podpisu: Marcin Pawlikowski

 Data i godzina podpisu: 2019-03-29 10:20:28 CET

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: Podpis zaufany
 

Właściciel podpisu: Ewa Wójcikowska

 Data i godzina podpisu: 2019-03-30 09:29:14 CET

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: Podpis zaufany

Pokaż więcej podpisów 

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu elektronicznego

PODPISZ
 

Dokument został poprawnie dodany
 e-sprawozdanie-Boruta-Zachem-2018 podp AS,AB,MP,EW.xml

Usuń

Rozmiar dokumentu nie może przekraczać 10 MB. 
  

Rozszerzenie: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc,
.xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff,
geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4,
.m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, gzip, .7z, .html,
.xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL,
.XMLsig, .XAdES, .PAdES, .CAdES, .ASIC, XMLenc, .dwg,
.dwf, .dxf, .dgn, .jp2.
 
Zalecane przeglądarki internetowe: 
- Google Chrome od wersji 71.0.3

 - Firefox od wersji 65.0.1
 - Safari od wersji 12.0.2

 

OBYWATEL.GOV.PL

https://obywatel.gov.pl/
http://mc.gov.pl/


4.04.2019 Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego | obywatel.gov.pl

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/usluga-online/signer/upload?xFormsAppNam… 2/2

Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla Ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i
sprawnie. Dlatego zebraliśmy wszystkie nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny sposób, co musisz zrobić, co
przygotować, gdzie pójść, lub co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił czasu. OBYWATEL.GOV.PL to dobre
źródło informacji o usługach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dowiedz się więcej » (h�ps://obywatel.gov.pl/o-serwisie)

O serwisie (h�ps://obywatel.gov.pl/o-serwisie)

O programie pl.ID (h�ps://obywatel.gov.pl/o-programie-pl-id)

Załóż profil zaufany (h�ps://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany)

Czym jest ePUAP (h�ps://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap)

Finansowanie (h�ps://obywatel.gov.pl/finansowanie)

RODO (h�ps://obywatel.gov.pl/rodo)

Polityka prywatności (h�ps://obywatel.gov.pl/polityka-prywatnosci)

Lista instytucji (h�ps://obywatel.gov.pl/urzad-wyszukiwarka-gdzie-
zalatwisz-swoja-sprawe)

Aplikacje mobilne (h�ps://obywatel.gov.pl/skorzystaj-z-rzadowych-
aplikacji-mobilnych)

Bezpieczeństwo serwisu (h�ps://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo-
serwisu)

Mapa strony (h�ps://obywatel.gov.pl/mapa-strony)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

(h�p://www.poig.gov.pl)

 (h�p://obywatel.gov.pl)

(h�p://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_pl.c

 

(h�p://mc.gov.pl)

 (h�p://coi.gov.pl)
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