
Podpisywanie plików PDF programem Adobe Acrobat Reader

Podpisz się w pliku pdf 

1. Zainstaluj oprogramowanie: https://get.adobe.com/pl/reader/

2. Za pomocą zainstalowanego Acrobat Readera otwórz otrzymane e-mailem i zabezpieczone hasłem 
dokumenty:

a. Umowę.

b. Ślubowanie.

c. Kwestionariusz.

3.  Kliknij ikonę Podpisz na pasku narzędzi. Możesz również wybrać polecenie Narzędzia  Wypełnij
i podpisz, lub pozycję Wypełnij i podpisz z panelu po prawej stronie.

4.  Na pasku narzędzi kliknij ikonę Podpisz, a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko 
inicjały. Możesz też wybrać kolor podpisu.



5.  Aby podpisać dokument PDF możesz: pisać na klawiaturze, rysować, lub wstawić obraz odręcznego 
podpisu. Po zapisaniu dokumentu podpis i tekst staną się częścią pliku PDF.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu (klikasz Obraz w menu podpisu):

•  Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku 
arkusza papieru, aby na skanie lub fotografi i tego podpisu nie były widoczne krawędzie.

•  Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest 
odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.

•  Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, 
GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/
Reader importuje sam podpis.

6.  Utworzony i zapisany podpis jest dla Ciebie dostępny – możesz go wielokrotnie przenosić na dokumenty 
klikając w niego i następnie przenosząc go w miejsce docelowe na dokumencie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W pliku Umowa podpisz się w trzech, wskazanych przykładem miejscach:

W pliku Ślubowanie podpisz się w jednym, wskazanym przykładem miejscu:



W pliku Kwestionariusz podpisz się w dwóch, wskazanych przykładem miejscach:

7. Tak podpisane dokumenty zapisujesz CTRL+S lub wybierasz w menu Plik – Zapisz.

8.  Z użyciem swojego programu pocztowego załączasz i wysyłasz pliki odpowiadając na maila, którego 
od nas dostałeś.

9.  Instrukcję podpisywania dokumentów znajdziesz również na stronie producenta: 
https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/signing-pdfs.html#sign_a_pdf

Uwaga:

Na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną masz 7 dni od momentu zapisu na studia przez formularz 
online. 

Poinformujemy Cię, kiedy już będziemy mogli spotkać się w murach naszej Uczelni. Wówczas będziesz 
mieć 14 dni na dostarczenie nam wskazanych dokumentów osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura 
Rekrutacji. Pamiętaj, że przy składaniu kompletu dokumentów kwestionariusz z podaniem, ślubowanie oraz 
umowa (w dwóch egzemplarzach) powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.


