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Zdalne potwierdzenie woli 

Drodzy Rodzice, oprócz możliwości złożenia potwierdzenia woli w formie podpisu elektronicznego doda-
liśmy możliwość przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia o potwierdzeniu woli. 
Oznacza to, że będą do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane. Jeden z nich polega na złożeniu podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifi-
kowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ znana tożsamość 
osoby wykonującej tę czynność. Drugi sposób polega na dostarczeniu poprzez system dokumentu z 
oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęciu takiego oświadczenia. Ten sposób 
wymaga weryfikacji po stronie jednostki odbierającej dokument, więc nie skutkuje on automatycznym 
oznaczeniem w systemie powtórzenia woli i pracownik jednostki po weryfikacji dokumentu powinien to 
zrobić samodzielnie.  
Poniżej został opisany proces składania oświadczenia z potwierdzeniem woli przy użyciu nowej funkcji w 
systemie Nabór VULCAN. 
Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do oddziału, na witrynie kandydata, w dziale Aktualności pojawia 
się informacja o tym do jakiej jednostki/grupy został on zakwalifikowany. Z tego miejsca możliwe jest 
zdalne potwierdzenie woli, czyli potwierdzenie woli wykonane przy użyciu systemu. 
 

 
Po wskazaniu przycisku Potwierdź wolę rodzic przenoszony jest na kolejną stronę, gdzie ma możliwość 
załączenia dokumentu oświadczenia przy pomocy przycisku Wybierz plik. Po załadowaniu odpowiedniego 
pliku należy wskazać przycisk Prześlij oświadczenie.  
Uwaga! Wzór oświadczenia powinien być opublikowany w zakładce Pliki do pobrania. Jeśli nie ma takiego 
wzoru, to zalecamy kontakt z jednostką, do której dziecko zostało zakwalifikowane i ustalenie treści 
oświadczenia. Dokument należy wydrukować, uzupełnić i podpisać w sposób tradycyjny, a następnie ze-
skanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN. 
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Po prawidłowym przesłaniu oświadczenia, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. 
 

 
 
Uwaga! Po przesłaniu oświadczenia nie następuje automatyczna zmiana statusu kandydata na Przyjęty. 
Jeśli przesłany dokument jest prawidłowy, to pracownik jednostki musi potwierdzić wolę. Jeśli pracownik 
jednostki nie zaakceptuje przesłanego oświadczenia, to odrzuci dokument. Odrzucenie oświadczenia skut-
kuje usunięciem przesłanego pliku oraz wyświetleniem informacji na stronie kandydata oraz przesłaniem 
tej informacji na adres e-mail rodziców, aby można było ponownie przesłać dokument z oświadczeniem. 
Po odczytaniu takiej informacji, rodzic może ponownie wgrać plik zawierający prawidłowy dokument do 
ponownej weryfikacji przez pracownika jednostki.  
Uwaga! W przypadku kolejnego odrzucenia pliku z oświadczeniem dotyczącym potwierdzenia woli zale-
camy kontakt z jednostką, do której dziecko zostało zakwalifikowane w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 
Jeśli jednostka zaakceptuje wolę zakwalifikowanego kandydata, trafi on na listę przyjętych, a ta informacja 
pojawi się w dziale Aktualności.  
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Drugim sposobem złożenia potwierdzenia woli poprzez system Nabór VULCAN jest użycie podpisu elek-
tronicznego: Profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego: 
 

 
 
Po wyborze podpisu użytkownik powinien: 
 

• w przypadku Profilu zaufanego postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez portal, 
z którego będzie korzystał (np. bankowości elektronicznej) do momentu, aż po złożeniu podpisu 
Profilem zaufanym powróci do systemu Nabór VULCAN i upewni się, że podpis został złożony 
sprawdzając status kandydata na stronie głównej. Jeśli podpisywanie przebiegło poprawnie, to 
status kandydata zmieni się na „przyjęty”. Jeśli nie, to prosimy o kontakt z jednostką, do której 
dziecko zostało zakwalifikowane w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

• w przypadku podpisu kwalifikowanego wymagane jest pobranie dokumentu na dysk komputera, 
podpisanie do w sposób analogiczny do podpisywania innych dokumentów i wczytanie podpisa-
nego dokumentu do systemu naborowego.  
 

Jeśli podpisywanie przebiegło poprawnie, to status kandydata zmieni się na „przyjęty”. Jeśli nie, to pro-
simy o kontakt z jednostką, do której dziecko zostało zakwalifikowane w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

 


