
ZANIM PRZEJDZIESZ DO CZĘŚCI A I B ZAPISZ SWÓJ
WNIOSEK ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ:

Wygeneruje się pdf bez możliwości edycji przez inne osoby, który należy podpisać (część A)
i wysłać profilem zaufanym (część B)



CZĘŚĆ A. INSTRUKCJA PODPISANIA WNIOSKU ZA POMOCĄ
PROFILU ZAUFANEGO

Wejdź na stronę
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

1. Wybierz opcję “Start” a następnie zaznacz opcję drugą zgodnie z załączonym
screenem.

2. Wybierz opcję “Podpisz lub sprawdź dokument”.

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


3. Załącz plik klikając “Wybierz dokument z dysku” lub przeciągając go z dysku na
wskazane miejsce.



4. Po wyświetleniu komunikatu “Dokument został poprawnie dodany” wybierz opcję
“Podpisz”.



5. Wybierz “Podpisz podpisem zaufanym”.

6. Pojawi się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego wysłanego smsem.



7. Po wpisaniu kodu powinien pojawić się komunikat o prawidłowym podpisaniu pisma.

8. Pobierz podpisany dokument i prześlij do WFOŚiGW w Krakowie zgodnie z krokami
opisanymi poniżej w części B instrukcji.
UWAGA! Jeżeli dokument wymaga podpisania przez osoby trzecie (np. współmałżonka,
współwłaściciela) prześlij go do kolejnej osoby, która podpisze go w ten sam sposób
opisany w pkt. 1-7. Po podpisaniu dokumentu przez ostatnią osobę, prześlij go do
WFOŚiGW w Krakowie zgodnie z krokami opisanymi w części B.



CZĘŚĆ B. INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU ZA POMOCĄ
PROFILU ZAUFANEGO

Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

1. Wybierz “Wyślij pismo ogólne”

2. Wybierz sposób logowania.

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne


3. Zaloguj się w wybrany przez siebie sposób.

4. Wybierz urząd wpisując jego nazwę lub adres.
Fundusz najłatwiej znaleźć wpisująć kod pocztowy 31-002



5. Zaznacz rodzaj pisma oraz wpisz tytuł pisma oraz krótką treść. Następnie załącz plik,
który chcesz podpisać i wysłać.



6. Zweryfikuj poprawność danych kontaktowych i kliknij “Dalej”.



7. Jeżeli wszystko się zgadza wybierz “Przejdź do podpisu”.



8. Wybierz “Podpisz podpisem zaufanym”.

9. Pojawi się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego wysłanego smsem.

10. Po wpisaniu kodu powinien pojawić się komunikat o prawidłowym wysłaniu pisma.

Złożony wniosek znajdziesz na swoim profilu Mój gov w folderze Moja skrzynka -> Wysłane.


