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INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ ePUAP 

Instrukcja dla oferentów FIO 2015 

składających oferty przy wykorzystaniu portalu ePUAP 

 

1. Wprowadzenie i czynności wstępne  

 

Portal ePUAP jest dostępny w sieci Internet pod adresem http://epuap.gov.pl. Portal 

umożliwia dostęp drogą elektroniczną do usług administracji publicznej. Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej udostępniło usługę umożliwiającą formalne potwierdzenie złożenia oferty 

w ramach konkursu FIO 2015. Możliwość skorzystania z tej usługi dotyczy Oferentów 

dysponujących profilem zaufanym. Dostęp do usługi ograniczony jest wyłącznie dla osób 

zarejestrowanych na portalu.  

 

2. Jak uzyskać profil zaufany? 

Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie 

wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest 

potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w jednym z urzędów. Oznacza to, iż po 

jednorazowej wizycie w dowolnym urzędzie pełniącym rolę punktu potwierdzającego – 

niezależnie od miejsca zameldowania – obywatel będzie mógł załatwiać sprawy 

administracyjne przez internet. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie 

więcej, niż kilka lub kilkanaście minut. 

Punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w urzędach wojewódzkich, oddziałach 

ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także tych urzędach, które uzyskają zgodę 

Ministra Administracji i Cyfryzacji. Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na 

stronie ePUAP (Strona główna > Profil Zaufany > Lista punktów potwierdzających).  

 

Dla osób posiadających podpis elektroniczny uzyskanie profilu zaufanego jest jeszcze 

prostsze, bowiem nie jest wymagana wizyta w urzędzie. Użytkownik loguje się na stronie 

www.epuap.gov.pl, wypełnia wniosek o założenie profilu, a następnie potwierdza swoje dane 

wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem 

kwalifikowanym. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od profilu zaufanego, bezpieczny 

podpis elektroniczny należy przedłużać raz na dwa lata i wiąże się to z ponoszeniem 

dodatkowych kosztów. 
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Źródło: www.epuap.gov.pl 

 

Po sfinalizowaniu czynności rejestracyjnych, zalogowany użytkownik portalu ePUAP ma 

dostęp do usługi umożliwiającej złożenie oferty w ramach konkursu FIO 2015.  

 

3. Wypełnianie Ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2015 

 

3.1. Oferta wypełniana jest w Generatorze Ofert FIO, który znajduje się na stronie 

www.pozytek.gov.pl. 

3.2. Oferta wypełniana jest w taki sam sposób jak w latach poprzednich. 

3.3. Po wypełnieniu Oferty należy „wyeksportować” ją do pliku PDF i zapisać na pulpicie 

swojego komputera. 

3.4. Każdy plik musi posiadać nazwę umożliwiającą jego identyfikację, tj. numer oferty. 

 

Przykład: 

Numer FIO: 1234      Prawidłowa nazwa pliku: FIO_1234 

 

 

 

4. Formalne potwierdzenie złożenia karty Oferty w ramach FIO - krok po 

kroku  

 

4.1. Po zalogowaniu się na stronie www.epuap.gov.pl należy z działu Sprawy obywatelskie 

wybrać Ogólne sprawy urzędowe.  

 

http://www.epuap.gov.pl/
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4.2. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej sprawy. W tym przypadku będzie to 

sprawa skatalogowana pod literą „S” Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.  

 

 
 

 

4.3. Po wybraniu sprawy Skargi, wnioski, zapytania do urzędu otwiera się strona z 

opisem usługi danej sprawy. 

 

4.4. Aby przejść do wypełniania wzoru pisma ogólnego należy w polu „Miejscowość” 

wpisać Warszawa i po załadowaniu się nazwy miasta kliknąć przycisk „Idź”  
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4.5. Na pulpicie wyświetli się list instytucji, z której należy wybrać Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej. 

 

 
 

 

4.6. Następnie należy kliknąć w przycisk Przejdź do formularza. 
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4.7. Przed rozpoczęciem procedury wysyłania Oferty do MPiPS należy się zalogować 

(poprzez login i hasło uzyskane w procesie rejestracji w Portalu ePUAP). 

 

 
 

4.8. Następnie na pulpicie wyświetli się okno z pismem ogólnym. 

4.9. W rubryce „Rodzaj pisma” należy wybrać „Inne pismo”. 
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4.10. W dalszej kolejności w rubryce „Doprecyzuj rodzaj pisma” należy wpisać Oferta FIO 

2014, natomiast w rubryce „Tytuł pisma” – nazwę wcześniej wygenerowanego pliku z 

Generatora Ofert FIO (np. FIO_1234). 

 

 

 
4.11. Następnie w pustym polu należy wpisać następującą treść: 
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Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

w załączeniu przekazuję Ofertę nr ……, złożoną w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w 2015 r. 

  

                                       Z poważaniem, 

 

UWAGA! Pisma wypełnione niezgodnie ze wzorem nie będą uznawane. 

 

4.14. Następnie do pisma ogólnego należy załączyć Ofertę zapisaną wcześniej w formacie 

PDF. 

4.15. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i wygenerowaniu treść pisma ogólnego 

należy zapoznać się i zaznaczyć stosowne oświadczenie. 

4.16. Kolejnym etapem jest podpisanie wypełnionego pisma ogólnego podpisem profil 

zaufany i wysłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Departamentu Pożytku 

Publicznego MPiPS.  

 

UWAGA! Nie należy wysyłać wersji papierowej Oferty! 

 

  

Imię i nazwisko 
wygeneruje się 
automatycznie 
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Składanie podpisu wielokrotnego 

 

Pierwszy sygnatariusz po wygenerowaniu dokumentu elektronicznego (pisma ogólnego), 

poprzez naciśnięcie przycisku „zapisz i przejdź dalej”, realizuje podpis elektroniczny 

(potwierdzony profilem zaufanym). W kolejnym kroku przesyła do następnego sygnatariusza 

dokumentu znając uprzednio adres jego skrytki.  

 

Aby wysłać dokument do innego adresata niż podmiot wystawiający daną usługę należy  

w sekcji odbiorca dokumentu kliknąć „Zmień odbiorcę” a następnie „Wpisz adres skrytki”* 

jak na zrzucie ekranu poniżej: 

 

 

 

 

i po zatwierdzeniu wpisanego adresu przesłać.  

  

Drugi sygnatariusz musi otworzy otrzymany dokument w trybie podglądu tj. nacisnąć dolny 

przycisk jak na zrzucie ekranu poniżej: 
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Po powtórzeniu całej procedury przez kolejnych podpisujących ostatni sygnatariusz przesyła 

dokument do adresata docelowego (adres domyślny, podpowiadany). 

* Domyślny adres skrytki ePUAP (pod warunkiem że użytkownik jej nie usunął) ma postać jak 

poniżej: 

 

/identyfikatorużytkownika/skrytka    

 

np.:  /jankowalski/skrytka 

 

Użytkownik może również zdefiniować własne skrytki – instrukcja dostępna na ePUAP w 

lokalizacji: Strona główna  > Pomoc > Obywatele > Podręczniki > Podsystem komunikacji 

 

 

 

Niniejsza instrukcja stanowi dokument pomocniczy. Informujemy, iż Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej nie jest administratorem portalu ePUAP, nie ponosi odpowiedzialności 

za prawidłowość funkcjonowania rozwiązań informatycznych i technicznych tego portalu i nie 

udziela informacji na temat jego funkcjonowania. Do tego jest powołany zespół Service Desk 

systemu ePUAP, dostępny pod telefonem (22) 544 13 90 w dni robocze, godz. 8.00-16.00 

oraz pod adresem e-mail: dostępnym 24h/dobę przez cały tydzień. Wsparcie użytkowników 

ePUAP znajduje się na stronie:  

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Kontakt 

 
 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Kontakt

