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1. Wstęp 

 

Portal eKRS służy do przekierowania do następujących systemów MS: 

1. Wyszukiwarka KRS – każdy może wyszukać podmiot w KRS i uzyskać informację 
odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu (taka informacja zawiera także 
dane wykreślone). 

2. S24 - Rejestracja spółki, Inne wnioski – przez portal S24 możesz złożyć wniosek o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki 
komandytowej. Możesz również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach, a 
także wniosek o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianek o złożeniu sprawozdań 
finansowych i innych dokumentów. 

3. RDF – Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych – tu możesz bezpłatnie złożyć 
sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych. 
Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu eKRS płatnego wniosku 
o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców 

4. Przeglądarka dokumentów finansowych – każdy może bezpłatnie wyszukać i pobrać 
dokument finansowy podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego. Aby wyszukać dokument finansowy musisz znać numer KRS podmiotu. 

 

Dostęp do tych systemów zrealizowany będzie za pomocą odpowiednich linków. 

Portal S24 i RDF umożliwia składanie elektronicznych wniosków i sprawozdań finansowych 

podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. 

Ww. wymienionych systemach wykorzystano komponenty programistyczne Szafir SDK w celu 

udostępnienia funkcjonalności składania i weryfikowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.  

Konstrukcja podpisu elektronicznego bazuje na algorytmach szyfrowania. Podstawą działania tego 

typu szyfrów są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny. Klucz prywatny, dla zachowania 

bezpieczeństwa, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela, zaś klucz publiczny wraz 

z informacjami o właścicielu, w postaci certyfikatu klucza publicznego jest udostępniany wszystkim 

zainteresowanym.  W dużym uproszczeniu do składania podpisów elektronicznych wykorzystuje się 

klucz prywatny, zaś do weryfikacji podpisu można użyć tylko i wyłącznie klucza publicznego 

pochodzącego z danej pary. Dzięki tej własności podpis elektroniczny pozwala jednoznacznie ustalić, 

kto jest autorem podpisanego dokumentu. 

1.1. Zalety korzystania z podpisu elektronicznego 

 Unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle 
związany z danym dokumentem. Nie można zatem podpisu elektronicznego przygotowanego 
dla danego dokumentu dołączyć do innego dokumentu. Taka manipulacja zostanie wykryta w 
momencie weryfikacji podpisu elektronicznego. 

 Integralność – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym 
zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu 
elektronicznego dołączonego do dokumentu. Co ważne w przeciwieństwie do podpisu 
własnoręcznego weryfikacja podpisu elektronicznego zostanie wykonana w aplikacji i nie 
wymaga ona żadnej specjalistycznej wiedzy od osoby, która weryfikuje podpis. 

 Niezaprzeczalność – tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. 
klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie może wygenerować 
podpis elektroniczny pod danym dokumentem. 

 Potwierdzenie tożsamości – dane osoby składającej podpis elektroniczny, zawarte w 
certyfikacie, zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Jeżeli 
podpis elektroniczny, został pozytywnie zweryfikowany, mógł on zostać złożony jedynie przez 
osobę wskazaną w certyfikacie, która posiadała klucz prywatny tworzący z danym kluczem 
publicznym jedną parę. Dzięki tym zaletom podpis elektroniczny zapewnia bezpieczną i 
niezaprzeczalną komunikację w sieci internetowej. 
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W celu złożenia podpisu należy umieścić kartę z ważnym certyfikatem w czytniku kart (lub użyć 

tokena USB), a następnie wybrać funkcję „Podpisz podpisem kwalifikowanym” na odpowiednim 

ekranie aplikacji RDF. System RDF wywołuje komponent Szafir SDK, który przeprowadza proces 

podpisu, składanego przez Reprezentanta uprawnionego do podpisania danego zgłoszenia. 

 

1.2. Obsługiwane podpisy kwalifikowane  

Systemy S24 oraz RDF obsługują podpisy elektroniczne kwalifikowane zakupione od dostawców 

certyfikatów kwalifikowanych rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie 

http://www.nccert.pl/.  

Systemy przystosowane są do obsługi podpisów kwalifikowanych wystawionych zgodnie z nowym 

standardem eIDAS na terenie krajów Unii Europejskiej.  

System RDF w chwili obecnej obsługuje podpisy kwalifikowane wystawione na numer PESEL (PNOPL 

lub PESEL). System S24 obsługuje natomiast podpisy kwalifikowane wystawione na numer 

PESEL(PNOPL, PESEL), numer dowodu osobistego (IDC), numer paszportu (PAS), numer 

identyfikacji podatkowej NIP (TIN) oraz identyfikator osobistego numeru rejestracji podatkowej 

wydanej przez krajowy organ podatkowy (TAX). 

http://www.nccert.pl/
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1. Wymagania techniczne niezbędne do 
prawidłowego złożenia podpisu elektronicznego 

Do poprawnego działania aplikacji S24 oraz RDF do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów 

elektronicznych wymagane są następujące komponenty: 

1. Posiadanie przez użytkownika ważnego podpisu kwalifikowanego, wraz z zainstalowanym 

dostarczonym do niego oprogramowaniem, pozwalającym na komunikację komponentów 

realizujących podpis z kartą kryptograficzną przy wykorzystaniu interfejsu PKCS#11 w wersji 2.01 

lub wyższej.  

Oprogramowanie powinno znajdować się na płycie CD, dołączonej do zestawu z e-podpisem. 

Można je również pobrać ze strony internetowej dostawcy podpisu elektronicznego: 

a) CenCert – PEM-HEART Signature 
b) Sigillum – CryptoCard Suite 
c) KIR - CryptoCard Suite 
d) CERTUM – proCertum CardManager 
e) EuroCert – Charismathics Smart Security Interface Standard 

2. Posiadanie systemu operacyjnego: 

a) Windows 7 lub nowszy; 
b) Mac OS – wersja wspierana przez dostawcę podpisu elektronicznego 

3. Posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari. W przypadku przeglądarki Google Chrome konieczna jest 

instalacja dodatkowego oprogramowania, przedstawiona w podrozdziale 2.5 niniejszej instrukcji  

ze strony: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-

szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/ .W przypadku Fierfoxa należy zainstalować 

dodatek ze strony: 

https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-

anfx.xpi patrz podrozdział 2.6 

W przypadku Opery należy zainstalować dodatek 

https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/ 

4. Posiadanie zainstalowanej najnowszej wersji środowiska Java JRE. 

5. Umożliwienie oprogramowaniu komponent Szafir SDK komunikacji z Internetem w celu 

weryfikacji ważności używanego podpisu kwalifikowanego – weryfikacja list CRL certyfikatu (jeśli 

użytkownik korzysta z rozwiązań typu zapora sieciowa, konfiguracja zgodnie z instrukcją 

wykorzystywanej zapory sieciowej). 

 

Aplikacja służąca do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu 

ważnego certyfikatu kwalifikowanego uruchamia się automatycznie, jeśli spełnione są powyższe 

warunki. W dalszej części dokumentu aplikacja ta będzie nosiła nazwę komponent Szafir SDK. 

Instalacja środowiska Java JRE opisana została w kolejnych punktach instrukcji. 

 

1.1. Ustawienia przeglądarki internetowej MS Internet Explorer 

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym wykonywać: opłaty, podpisy 

kwalifikowane i inne operacje niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco:  

a) zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 
3 (konieczna jest instalacja Java JRE w wersji 32-bitowej, nawet jeżeli komputer jest 64-
bitowy),  

b) w celu poprawnego działania aplikacji przeglądarka MS Internet Explorer musi być w wersji 
11. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/
https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi
https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/
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1.2. Ustawienia przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym wykonywać: opłaty, podpisy 

kwalifikowane i inne operacje niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco: 

a) zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 
3, 

b) zainstalować komponent Szafir SDK – jeżeli komponent nie został wcześniej zainstalowany w 
przeglądarce, to użytkownik podczas próby złożenia podpisu zostanie poinformowany o 
konieczności zainstalowania tego komponentu. Link do pobrania komponentu Szafir SDK 
zostanie wskazany użytkownikowi („Instalacja rozszerzenia z Web Store”). 

 

1.3. Ustawienia przeglądarki internetowej Google Chrome 

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym wykonywać: opłaty, podpisy 

kwalifikowane i inne operacje niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco: 

a) zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 
3, 

b) zainstalować komponent Szafir SDK – jeżeli komponent nie został wcześniej zainstalowany w 
przeglądarce, to użytkownik podczas próby złożenia podpisu zostanie poinformowany o 
konieczności zainstalowania tego komponentu. Link do pobrania komponentu Szafir SDK 
zostanie wskazany użytkownikowi („Instalacja rozszerzenia z Web Store”). 

 

1.4. Ustawienia przeglądarki internetowej Opera 

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym wykonywać: opłaty, podpisy 

kwalifikowane i inne operacje niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco: 

a) zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 
3, 

b) zainstalować komponent Szafir SDK – jeżeli komponent nie został wcześniej zainstalowany w 
przeglądarce, to użytkownik podczas próby złożenia podpisu zostanie poinformowany o 
konieczności zainstalowania tego komponentu. Link do pobrania komponentu Szafir SDK 
zostanie wskazany użytkownikowi („Instalacja rozszerzenia z Web Store”). 
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2. Instalacja oprogramowania Java JRE 

Do poprawnego działania funkcjonalności podpisywania w aplikacjach  S24 oraz RDF konieczne jest 

posiadanie zainstalowanej aktualnej wersji środowiska uruchomieniowego JAVA JRE.  

2.1. Rozpoznanie braku posiadanej instalacji środowiska JAVA w 
systemie  

Do poprawnego działania funkcjonalności podpisywania wniosku w systemie konieczne jest 

posiadanie zainstalowanej aktualnej wersji środowiska uruchomieniowego JAVA JRE.  

2.1.1. System RDF – bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych 

W przypadku braku zainstalowanego środowiska Java należy wybrać link „JAVA JRE” w oknie popup, 

pojawiającym się na kroku 4 „dodaj/edycja zgłoszenie/a” (oznaczono kolorem niebieskim ) 

 

Dalsze czynności instalacyjne przebiegają wg puntku 3.2.lub 3.3 

2.1.2. Portal S24 rejestracja spółek: z o.o., jawnej i komandytowej i Z30 

W przypadku braku zainstalowanego środowiska Java należy wybrać link „JAVA JRE” należy wybrać 

link przy komunikacie:  

 

Uwaga! Aby poprawnie złożyć podpis elektroniczny wymagane jest zainstalowane i uruchomione 

oprogramowanie JAVA w wersji 7 lub wyższej.  
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Sprawdzenie bieżącej wersji JAVA oraz instalacja jest możliwa po kliknięciu w LINK. Po kliknięciu w 

LINK pojawia ekran do pobrania i weryfikacji oprogramowania Java i odnajdywanie nieaktualnych 

wersji. 

 

 

Dalsze czynności instalacyjne przebiegają wg puntku 3.2.lub 3.3.  

 

2.2. Instalacja najnowszej wersji środowiska Java JRE – system 
Windows 

W celu instalacji środowiska JAVA JRE w systemie Windows, należy:  

1. Otworzyć przeglądarkę i wpisać adres https://www.java.com/download/   
2. Po otworzeniu strony kliknąć przycisk na poniższym rysunku „Bezpłatne pobieranie 

oprogramowania Java”  

 

Uwaga: Jeśli użytkownik wykorzystuje rozwiązania typu zapora sieciowa, przy instalacji środowiska 

Java JRE zaleca się jej wyłączenie, bądź umożliwienie instalatorowi oprogramowania Java dostępu do 

sieci Internet. W niektórych przypadkach zapora jest domyślnie skonfigurowana w taki sposób, że 

odrzuca wszystkie instalacje automatyczne i w trybie online, takie jak instalacja oprogramowania Java. 

Jeśli zapora nie jest właściwie skonfigurowana, może w pewnych sytuacjach spowodować 

zablokowanie operacji pobierania lub instalacji oprogramowania Java. Wskazówki dotyczące 

wyłączania zapory internetowej można znaleźć w instrukcji użytkownika posiadanej zapory. 

3. W przypadku korzystania z przeglądarki Opera: Wybrać link Windows online (oznaczono 
czerwoną ramką na poniższym rysunku).  

https://www.java.com/download/
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W przypadku korzystania z pozostałych przeglądarek: Należy wybrać na poniższym rysunku przycisk: 

„Zgadzam się – rozpocznij bezpłatne pobieranie” (tzn.:akceptacja warunków umowy licencyjnej) 

 

4. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer: Wybrać przycisk Uruchom (Run) 
w celu pobrania i uruchomienia pliku instalacyjnego środowiska Java JRE. Należy oczekiwać 
na zakończenie procesu pobierania. 
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W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox: Należy wybrać przycisk Zapisz plik  

 

Jeżeli w ustawieniach wyłączona jest opcja pytania, gdzie należy zapisać pobierany plik, zostanie on 

automatycznie zapisany w domyślnym katalogu (zazwyczaj jest to folder Pobrane). W przeciwnym 

razie należy wskazać folder docelowy oraz wybrać przycisk Zapisz. 

 

Następnie należy kliknąć na strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu, gdy zmieni kolor na 

niebieski (oznaczono na rysunku czerwoną ramką. Pojawi się lista pobranych plików – należy kliknąć 

na ostatnio pobrany plik. 



 

Rozdział 2 - Instalacja oprogramowania Java JRE  12/64 

 

 

W przypadku korzystania z przeglądarki Google Chrome: Jeżeli w ustawieniach wyłączona jest opcja 

pytania, gdzie należy zapisać pobierany plik, zostanie on automatycznie zapisany w domyślnym 

katalogu (zazwyczaj jest to folder Pobrane). W przeciwnym razie należy wskazać folder docelowy oraz 

wybrać przycisk Zapisz.  

 

Następnie należy kliknąć na pobrany plik, wyświetlający się na pasku w lewym dolnym rogu 

przeglądarki.  

 

W przypadku korzystania z przeglądarki Opera: Jeżeli w ustawieniach wyłączona jest opcja pytania, 

gdzie należy zapisać pobierany plik, zostanie on automatycznie zapisany w domyślnym katalogu 

(zazwyczaj jest to folder Pobrane). W przeciwnym razie należy wskazać folder docelowy oraz wybrać 

przycisk Zapisz.  
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Następnie należy kliknąć dwukrotnie na pobrany plik, wyświetlający się w prawym górnym rogu 

przeglądarki.  

 

5. W przypadku, gdy funkcja Kontroli konta użytkownika systemu Windows tego wymaga, po 
zakończeniu pobierania pliku (Internet Explorer) lub po uruchomieniu pobranego pliku 
instalacyjnego (pozostałe przeglądarki) należy potwierdzić możliwość dokonania zmian na 
komputerze (wyrażenie zgody na instalację oprogramowania Java). Należy wybrać przycisk 
„Yes” lub „Tak”.  

 

6. Wybrać przycisk „Install”  
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Rozpoczyna się proces pobierania oprogramowania Java JRE. Należy oczekiwać na jego 

zakończenie. W niektórych przypadkach okno z poniższego rysunku może się nie pojawić. 

 

Następnie automatycznie uruchamia się właściwa instalacja oprogramowania Java na komputerze 

użytkownika. 

 

7. Wybrać przycisk „Close” w celu zakończenia instalacji. W przypadku, gdy w tym punkcie 
pojawi się inny komunikat niż na poniższym rysunku, należy przejść do podrozdziału 2.3 – 
oznacza to, że na komputerze istnieje już oprogramowanie Java JRE w starszej wersji. 
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Uwaga! Aby nowo zainstalowana wersja została włączona — należy ponownie uruchomić 

przeglądarkę (zamknąć i ponownie otworzyć wszystkie okna przeglądarki). Musi być przy tym 

włączona obsługa języka JavaScript. 

 

2.3. Instalacja najnowszej wersji środowiska Java JRE – system 
iOS 

Do poprawnego działania funkcjonalności podpisywania wniosku w systemie RDF konieczne jest 

posiadanie zainstalowanej aktualnej wersji środowiska uruchomieniowego JAVA JRE.  

W celu instalacji środowiska JAVA JRE w systemie iOS, należy:  

1. Otworzyć przeglądarkę i wpisać adres https://www.java.com/download/   
2. Wybrać przycisk „Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java”. 

 

 

3. Należy wybrać przycisk: „Zgadzam się – rozpocznij bezpłatne pobieranie”. 
 

https://www.java.com/download/
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4. Plik instalacyjny zostaje pobrany i zapisany w domyślnym folderze lub należy wskazać 
miejsce docelowe i zapisać plik. 

5. Należy kliknąć dwukrotnie na pobranym pliku, aby go uruchomić. 
6. Należy kliknąć dwukrotnie na ikonie pakietu. 

 

 

7. Należy wybrać przycisk Next (Dalej). 
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8. Należy ponownie wybrać przycisk Next (Dalej) w celu rozpoczęcia instalacji. 
9. Po pomyślnym zakończeniu instalacji pojawi się okno z potwierdzeniem. Należy wybrać 

przycisk Close (Zamknij). 
 

 

UWAGA! Program instalacyjny powiadamia o wyłączeniu zawartości Java w przeglądarce 

internetowej (jeśli ono nastąpiło) i udostępnia instrukcje włączenia zawartości Java. Jeśli poprzednio 

użytkownik wybrał ukrycie niektórych monitów zabezpieczeń dotyczących apletów i aplikacji Java Web 

Start, program instalacyjny udostępni opcję umożliwiającą przywrócenie tych monitów. Program 

instalacyjny może także poprosić o ponowne uruchomienie komputera, jeśli przeglądarka internetowa 

nie została zamknięta i ponownie uruchomiona, gdy było wyświetlane wezwanie do wykonania tej 

czynności. 

 

2.4. Weryfikacja poprawności instalacji oprogramowania Java 

Po zakończeniu procesu instalacji należy zweryfikować czy oprogramowanie Java działa poprawnie w 

wybranej przeglądarce. Po zakończeniu instalacji, automatycznie powinna otworzyć się strona służąca 
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do weryfikacji. W takim wypadku należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami od punktu nr 

3. W przeciwnym razie należy: 

a) Internet Explorer 
 

1. Przejść do strony: http://www.java.com/pl 

2. Wybrać link „Czy mam zainstalowane oprogramowanie Java?” 

 

 

3. Wybrać przycisk „Weryfikacja wersji oprogramowania Java”. 

 

 

4. Czekać na pojawienie się okna „Do you want to run this application?”. Gdy okno się 

pojawi należy wybrać przycisk „Run”. 

 

http://www.java.com/pl
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5. Po chwili powinien wyświetlić się wynik weryfikacji. 

 

 

b) Mozilla Forefox 
 

1. Przejść do strony: http://www.java.com/pl 

2. Wybrać link „Czy mam zainstalowane oprogramowanie Java?” 

 

 

3. Wybrać przycisk „Weryfikacja wersji oprogramowania Java”. 

 

http://www.java.com/pl
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4. Wybrać link Aktywuj Java. 

 

 

5. Na pojawiającym się oknie wybrać przycisk „Pozwól teraz”. 

 

 

6. Czekać na pojawienie się okna „Do you want to run this application?”. Gdy okno się pojawi 

należy wybrać przycisk „Run”. 
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7. Po chwili powinien wyświetlić się wynik weryfikacji. 

 

 

 

c) Google Chrome – przeprowadzenie weryfikacji nie jest możliwe. 
 

2.5. Konfiguracja/Sprawdzanie konfiguracji oprogramowania Java 
dla podpisu kwalifikowanego w przypadku istnienia już innych 
instalacji oprogramowania Java w różnych wersjach.  

Uwaga! 

Przy wykonywaniu poniższych czynności zalecana jest obecność administratora.  

1. Sprawdzenie i ustawienie odpowiedniej wersji Java w przypadku wielu instalacji oprogramowania 
Java. W tym celu uruchamiamy program „Java Configure” – zgodnie z rysunkiem: 

a) Klikamy przycisk „Start”. 
b) Wpisujemy słowo ”Java”. 
c) Klikamy „Configure Java. 
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d) Wybieramy zakładkę „Java” a następnie „View”. 
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e) Zaznaczamy tylko 1 aktywną Javę w architekturze x86. Dla wybranej wersji zapisujemy na 
kartce ścieżkę gdzie jest zainstalowana nasza Java (w poniższym przypadku jest 
C:\Program File(x86)\Java\jre1.8.0_144\bin bez „\javaw.exe” 

 

 
 

2. Sprawdzenie i konfiguracja zmiennych środowiskowych systemu Windows. Wymagane są 
uprawnienia administratora do dokonania zmian. Wykonujemy kolejno: 

 

a) W systemie Windows klikamy „Start”. 
b) Wpisujemy „System”. 
c) Klikamy „System”. 
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d) Klikamy „Zaawansowane ustawienia systemu” 
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e) Wybieramy zakładkę „Zaawansowane” a następnie „Zmienne środowiskowe” 
 

 

f) W zmiennych systemowych szukamy zmiennej „PATH”, zaznaczamy i klikamy „Edytuj” 
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g) Uwaga! Tutaj ewentualnie dokonujemy zmian które dotyczą wersji JAVA, niewłaściwa 
zmiana może spowodować utratę funkcjonalności systemu Windows/lub dodatkowe 
oprogramowanie przestanie działać. 

 

 

Sprawdzamy czy nie ma innej wartości niż tej z punktu 1e, jeśli jest ścieżka do innej wersji 
JAVA (katalogu) niż tej której chcemy użyć to usuwamy.  
 
Czasem wartość jest tak długa że należy kliknąć i strzałkami klawiatury nawigować 
przód/tył. 
 
Aby dodać nową ścieżkę należy nawigować na sam koniec wartości następnie po znaku 
średnik „;” wpisać nową wartość. 

 

2.6. Usuwanie nieaktualnej wersji środowiska Java JRE 

Gdy po zakończeniu instalacji pojawi się komunikat jak na poniższym rysunku, oznacza to, że na 

komputerze, oprócz zainstalowanej właśnie najnowszej wersji środowiska Java JRE, istnieje również 

jego starsza wersja. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, zaleca się uruchomienie 

automatycznego usuwania starej wersji oprogramowania za pomocą przycisku „Uninstall”. 

 

Po wybraniu przycisku „Uninstall” rozpoczyna się proces usuwania starszych wersji oprogramowania 

Java JRE. 
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Po zakończeniu powyższego procesu należy wybrać przycisk „Next” 

 

Następnie zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający poprawne zainstalowanie najnowszej wersji 

środowiska Java JRE – należy wybrać przycisk „Close” . 
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3. Instalacja dodatkowego oprogramowania 

3.1. Dla Google Chrome 

Do poprawnego działania aplikacji do składania elektronicznego podpisu w przeglądarce Google 

Chrome wymagana jest instalacja dodatkowego oprogramowania. W przypadku braku dodatkowego 

oprogramowania po kliknięciu funkcjonalności „Podpisz podpisem kwalifikowanym” wyświetli się 

następujący komunikat: 

 

W celu instalacji należy kliknąć „Instalacja rozszerzenia z Web Store”, a następnie na pojawiającym 

się oknie wybrać przycisk INSTALUJ Z CHROME WEB STORE. 

1. Wybrać przycisk ADD TO CHROME (oznaczono czerwoną ramką) (dodanie wymaganego 
rozszerzenia) 
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2. Wybrać przycisk Add extension (potwierdzenie dodania rozszerzenia)  
 

 

3. Przejść do zakładki z aplikacją RDF. 
4. Wybrać przycisk F5 na klawiaturze. 
5. W przypadku, gdy wymagane będzie potwierdzenie należy wybrać przycisk Continue 

(Kontynuuj) (potwierdzenie przeładowania strony). 
 

 

6. Podpisywanie zgłoszeń  w przeglądarce Google Chrome jest możliwe. 
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3.2. Dla Firefox 

Do poprawnego działania aplikacji do składania elektronicznego podpisu w przeglądarce Firefox 

wymagana jest instalacja dodatkowego oprogramowania. W przypadku braku dodatkowego 

oprogramowania po kliknięciu funkcjonalności „Podpisz podpisem kwalifikowanym” wyświetli się 

następujący komunikat: 

 

 

1. W celu instalacji należy kliknąć „Instalacja rozszerzenia z Web Store”: 
2. W przypadku kiedy przeglądarka wyświetli poniższy komunikat: (w przeciwnym razie 

przechodzimy do kolejnego podpunktu) 
 

 

Należy kliknąć „Zaawansowane” , następnie „Dodaj wyjątek” 
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W kolejnym oknie „Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa” 

 

3. W prawym górnym rogu przeglądarki Firefox ukaże się zapytanie o zgodę na instalację 
oprogramowania, klikamy „Zezwól” 
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 Komunikat z pozytywnym komunikatem kończy instalację. Należy zamknąć i otworzyć na nowo 

przeglądarkę. 

4. Podpisywanie zgłoszeń  w przeglądarce Firefox jest możliwe. 
 

3.3. Instalacja Szafir Host dla Chrome,Firefox,Opera 

Szafir Host jest potrzebny dla dodatków  do przeglądarek Chrome, Firefox, Opera (wspomnianych w 

punktach 2.5, 2.6) do składania podpisu kwalifikowanego. Jeśli korzystamy z przeglądarki Internet 

Explorer pomijamy ten krok. Poniższy przykład dotyczy systemu operacyjnego Windows.   

3.3.1. Instrukcja instalacji Szafir Host przy użyciu przeglądarki Chrome 

1. Klikamy „Pobierz Szafir Host dla Windows” i czekamy aż przeglądarka skończy pobieranie 
pliku do instalacji. 

 

 

2. Po zakończonym pobraniu w lewym dolnym rogu przeglądarki klikamy w szafirhost.msi i 
przechodzimy do punktu 4.3.3. 
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3.3.2.  Instrukcja instalacji Szafir Host przy użyciu przeglądarki Firefox 

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy w „Pobierz Szafir Host dla Windows”.  
 

 

2. Następnie wybieramy „Zapisz element docelowy jako”. 
 

 

 

3. Pojawia się docelowe miejsce gdzie chcemy zapisać, wybieramy Pulpit i klikamy „Zapisz” 
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4. Przechodzimy do Pulpitu i podwójnie klikamy w szafirhost.msi. Aplikacja instalatora Szafir 
Host zostanie uruchomiona. Przechodzimy do kroku 4.3.3. 
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3.3.3. Kroki instalacji Szafir Host 

1. Zgoda na uruchomienie instalatora – klikamy „Uruchom”. Jeśli jesteśmy zalogowani z 
prawami Administratora to zapytanie może się nie pojawić. 

 

 

2. Akceptacja warunków licencji – zaznaczamy „Akceptuję warunki Umowy licencyjnej ” i 
klikamy „Zainstaluj” 

 

 

3. Jeśli w trakcie instalacji pojawi się zapytanie „czy wyrażasz zgodę na instalację szafirhost.msi” 
wybieramy „Tak” 

4. Komunikat pomyślnej instalacji, wybieramy „Zakończ”.  
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Instalacja Szafir Host przebiegła pomyślnie 
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4. Konfiguracja oprogramowania JAVA na potrzeby 
składania podpisu elektronicznego 

Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników mających problem z prawidłowym złożeniem podpisu 

elektronicznego. Procedury zawarte w instrukcji wykonuje się tylko w przypadku, gdy użytkownik ma 

problem z uruchomieniem apletu Javy „Szafir” służącego do podpisywania wniosków. Użytkownik 

czynności opisane w instrukcji wykonuje jednorazowo na każdej stacji roboczej, dla której występuje 

problem z uruchomieniem apletu „Szafir”.   

Uwaga! 

Instrukcja nie dotyczy użytkowników, u których podpisanie wniosku podpisem elektronicznym działa 

poprawnie.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykonaniem czynności zawartych w 

instrukcji zaleca się jej wykonanie (w miarę dostępności) w obecności lokalnego 

administratora/informatyka.  

4.1. Konfiguracja ustawień Java – konfiguracja proxy 

Do poprawnego skonfigurowanie ustawień Java użytkownik powinien znać adres IP i port serwera. 

Wartość adresu IP i portu serwera uzyskamy z ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta 

użytkownik lub od lokalnego administratora sieci/dostawcy internetu. Jak sprawdzić ustawienia 

serwera proxy w przeglądarce zostało opisane w pkt. 5.1 w zależności od używanej przeglądarki. 

Oprogramowanie Java musi być we właściwej dla przeglądarki internetowej wersji. 

Otworzyć panel konfiguracyjny Java (Panel sterowania -> Java -> General -> Network Settings) 
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Wprowadzić Address i Port w Use Proxy Server (adres i port musi być taki sam jak ten, zdefinowany w 

przeglądarce internetowej). 

 

Zatwierdzić zmiany i uruchomić ponownie przeglądarkę. 

4.2. Podgląd ustawień serwera proxy dla przeglądarki internetowej 

Do konfiguracji apletu Java „Szafir” niezbędny będzie adres serwera proxy ustawiony w przeglądarce 

internetowej (jeśli jest ustawiony w przeglądarce). W jaki sposób sprawdzić adres proxy dla wybranej 

przeglądarki opisują pkt. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3. Użytkownik nie modyfikuje ustawień przeglądarki. 

4.2.1. Jak sprawdzić ustawienia serwera proxy w przeglądarce Internet 
Explorer 

Z menu Narzędzia wybrać „Internet Options”. 
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Przejść na zakładkę „Connection” i wybrać „LAN settings”. 

 

W sekcji Serwer proxy widoczny jest adres srevera proxy i port, pod którym dostępna jest usługa.  
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Skopiować lub zapamiętać adres i port, ustawienia te będą potrzebne do konfiguracji ustawień Java 

(pkt. 5.1.) 

 

4.2.2. Jak sprawdzić ustawienia serwera proxy w przeglądarce Google Chrome 

Wybrać znajdującą się w prawej części okna przeglądarki ikonę „Dostosowywanie i kontrolowanie 

Google Chrome”.  

 

Wybrać “Ustawienia  Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Sieć” nacisnąć „Zmień 

ustawienia serwera proxy”. 

 

Przejść do sekcji Sieć i wybrać „Zmień ustawienia proxy”, a następnie na zakładkę „Connection” i 

kliknąć „LAN settings”. 
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W sekcji Serwer proxy widoczny jest adres srevera proxy i port, pod którym dostępna jest usługa.  
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Skopiować lub zapamiętać adres i port, ustawienia te będą potrzebne do konfiguracji ustawień Java 

(pkt.5.1.) 

 

4.2.3. Jak sprawdzić ustawienia serwera proxy w przeglądarce Mozilla Firefox 

Z menu narzędzia wybierać „Opcje”. Przejść na zakładkę „Zaawansowane  Sieć”. 

 

W sekcji Połączenie, kliknąć „Ustawienia”. 
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Skopiować lub zapamiętać adres i port z sekcji „Ręczna konfiguracja serwerów proxy”, ustawienia te 

będą potrzebne do konfiguracji ustawień Java (pkt. 5.1.) 

 

4.2.4. Jak sprawdzić ustawienia serwera proxy w przeglądarce Opera 

Z menu przeglądarki wybierać Ustawienia => Preferencje. Przejść na zakładkę Zaawansowane => 

Sieć i kliknąć Serwery Proxy. 
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Skopiować lub zapamiętać adres i port z sekcji „Ręczna konfiguracja serwerów proxy”, ustawienia te 

będą potrzebne do konfiguracji ustawień Java (pkt.5.1.) 
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5. Proces składania podpisu elektronicznego w S24 

5.1. Złożenie podpisu pod dokumentami i wnioskami 

Dokumenty w systemie można podpisać używając: 
1. podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Jest to podpis zakupiony od dostawcy 

certyfikatów kwalifikowanych rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub 
2. podpisu zaufanego ePUAP: aby uzyskać taką możliwość należy przejść do 

strony http://epuap.gov.pl/wps/portal i postępować zgodnie z instrukcjami.  
 

Uwaga! 

Zaufany podpis z ePUAP jest realizowany bez użycia karty certyfikacyjnej. Opis składania  podpisu z 

ePUAP opisywany jest w „S24-DP_DokumentacjaUżytkownika S24_....”. 

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. 
Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Podpis kwalifikowany jest 
weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem i składany jest przy pomocy bezpiecznego 
urządzenia do składania podpisu. Podpis kwalifikowany dzieli się na: 

 podpis zewnętrzny (obecnie wdrożenie tego podpisu zostało zawieszone) – to podpis 
elektroniczny stanowiący zewnętrzny w stosunku do podpisywanych danych, odrębny plik o 
wielkości ok. 6 kB. Podpisem zewnętrznym podpisywać można dowolne pliki (o dowolnym 
formacie) i wielkości. Plik podpisu przekazuje się odbiorcy razem z plikiem podpisywanym. Plik z 
podpisem zewnętrznym nie zawiera treści podpisywanego pliku, będzie zawierał tylko informację 
o podpisie. Tu należy pamiętać, że w trakcie podpisu trzeba dostarczyć podpisany dokument 
wraz z jego podpisem. 

 podpis wewnętrzny - podpis elektroniczny otoczony przez podpisywane dane. Ten typ podpisu 
stosuje się w plikach mających strukturę (format XML) umożliwiającą osadzenie danych 
tworzących podpis w kontenerze (bloku) zawierającym dane tworzące dokument. Podpis 
zabezpiecza jednak owe dane – i gdyby którykolwiek ze znaków w dowolnym kontenerze został 
zmieniony, podpis będzie zweryfikowany negatywnie. Gdyby usunąć kontener zawierający podpis 
z kontenera dokumentu głównego, będzie on identyczny jak dokument przed podpisem. Plik z 
podpisem wewnętrznym zawiera treść podpisywanego dokumentu oraz informację o podpisie. 

 
Uwaga! 
Obecnie system S24 i RDF używa tylko podpis wewnętrzny. 
 
Szczegółowe zasady podpisania określonego pliku podpisem kwalifikowanym zewnętrznym lub 
wewnętrznym opisane są w zakupywanych przez użytkowników bezpiecznych urządzeniach do 
składania podpisu. W systemie S24 i RDF pliki z podpisem kwalifikowanym zewnętrznym lub 
wewnętrznym są jedynie załączane.  
 

Uwagi! 

1. Podpis kwalifikowany może być realizowany przy użyciu wielu kart. Dla przykładu karta 
Certum została opracowana przez firmę ASSECO SA w Szczecinie (obecnie Asseco Poland 
S.A.) lub karta PWPW opracowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.  

2. Realizacja podpisu kwalifikowanego przy użyciu dowolnej karty przebiega w podobny sposób.  
3. Osoba, która aktualnie jest zawieszona nie może złożyć podpisu pod żadnym dokumentem 

(np. wniosku).  
 

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal
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5.2. Opis składania podpisu kwalifikowanego 

Zarejestrowane dokumenty i wnioski podpisujemy naciskając przycisk „Podpisy”. Ze względu na 

konieczność sprawdzania osób w profilu spółki, a którzy powinni składać podpisy wprowadzono 

zasadę podpowiadania tych osób na wielu zakładkach z podpisami.  

Proces realizacji podpisów przebiega w następujący sposób:  

 po przejściu na zakładkę „Podpisy” - system sprawdza prawidłowość wprowadzonych 
danych. W przypadku błędów informuje użytkownika, w których krokach występuje błąd np.:  

 

 

 w przypadku braku błędów aplikacja umożliwia użytkownikowi przejścia do zakładki „Podpisy”.  
 

Portal S24 czy RDF przechodząc na zakładkę z „Podpisami” prezentuje dwa sposoby 

podpowiadania osób do podpisu: 

1. Kiedy pojawia się lista z nazwiskami – wybieramy nazwisko i uruchamiamy przycisk 
„PODPISZ” lub też  

 

 

2. Mogą być również przypadki kiedy brak jest listy z nazwiskami – wówczas pojawia się 
komunikat:  
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Po jego zamknięciu komunikatu uruchamiamy przycisk „Dodaj osobę podpisującą” co spowoduje 

otwarcie kolejnego okna z możliwością dodania do listy podpisów określonej osoby. Są tu dwie 

możliwości: 

 Wybrania osoby podpisującej z profilu spółki lub też  
 

 

 Po wybraniu zakładki „Dodanie dowolnej osoby podpisującej” istnieje możliwość dodania 
dowolnej osoby, która podpisze wybrany dokument.  uruchamiamy przycisk „Dodaj”. 
Wówczas wybrane lub dodane nazwisko trafi na listę z podpisami (dalej patrz pkt. 1). 

 

 

Istnieje możliwość usunięcia z listy wybranej osoby. Po zaznaczeniu osoby uruchamiamy przycisk 

„Usuń”.  

Uwaga! 
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W przypadku wyboru „osoby prawnej”, na listę z podpisami trafią wszyscy reprezentanci „osoby 

prawnej”.  

 
Po wybraniu osób do podpisu dokumentu lista ta może przedstawiać się jak niżej.  
 

 
 
Po zaznaczeniu osoby z listy uruchamiamy przycisk „Podpisz”.  Aplikacja przechodzi do ekranu 
„Podpisy”. 
 

 
 
Przy realizacji podpisów we wszystkich spółkach wykorzystywany jest identyczny sam sposób 

składania podpisów.  

Jak wcześniej wspomniano w portalu eKRS wykorzystywane są podpisy: 

1. zaufany ePUAP oraz 
2. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

 

5.2.1. Podpis kwalifikowany wewnętrzny przy użyciu karty 

W zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej realizacja podpisu kwalifikowanego 

przebiega odmiennie (związane jest to z wykorzystaniem oprogramowania Java). I tak dla 

przeglądarki: 

A. Internet Explorer proces realizacji z podpisem kwalifikowanym przebiega w następujący sposób:  

Proces realizacji z podpisem kwalifikowanym przebiega w następujący sposób:  

1. Uruchamiamy przycisk „Podpisz”. Pojawia się niżej zamieszczony ekran na którym widoczne 
będą w kolorze zielonym dostępne dwa przyciski dla danej podpisującej osoby. Przed 
uruchomieniem dowolnego przycisku z podpisem sprawdzamy:  

 Prawidłowość widocznych własnych danych. W przypadku błędnych danych powracamy 
przyciskiem ”Wstecz” w celu dokonania poprawek.  

 Powrót do aktualizacji danych skutkuje tym, że dokonane wcześniej podpisy przez inne 
osoby spowoduje usunięcie tych podpisów. 
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 Podpisy powinny być realizowane wówczas, gdy wszystkie dane wprowadzone do 
rejestracji danej spółki są prawidłowe.  

 

 

 Przyciskiem „Pokaż dokument” możemy sprawdzić zawartość podpisywanego 
dokumentu. W tym celu uruchamiamy ww. przycisk. Otwiera się okno z możliwością 
zapisania lub podglądu dokumentu (pojawienie się okienka otwarcia zależy od 
przeglądarki). 

 

Po uruchomieniu „Otwórz za pomocą” (pdf) otwiera się podpisywany przez nas dokument np.: 

„Umowa spółki z o.o. ”. 

2. Uruchamiamy przycisk „Podpisz podpisem kwalifikowanym”. Po uruchomieniu tego 
przycisku system przechodzi na stronę właściciela wydającego kartę, gdzie wywoływany jest 
certyfikat (pokazuje się konsola javy -  jeżeli jest ma uruchomioną konsolę). Pojawia się napis 
„Czekaj na inicjalizacje oprogramowania do podpisu” – pod warunkiem, że jest ustawiona 
określona konfiguracja javy 
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3. Po pozytywnej identyfikacji system na chwilę powraca na Portal eKRS. Po pewnym czasie 
(nawet kilku minutowym) pojawia się kolejne okno. Pojawia się napis „Podpisz”, który 
uruchamiamy.  

 

 

4. Pojawia się kolejne okno gdzie zaznaczamy przycisk „Allow” 
 

 

5. Pojawia się kolejne okno do podania kodu PIN. Następnie uruchamiamy przycisk „Akceptuj”. 
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6. Kod ten wpisujemy do aktywnego pola podpisu i uruchamiamy przycisk ”Akceptuj”. Po 
prawidłowej autoryzacji następuje przekierowanie ze strony Szafir Host na Portal eKRS. Po 
przekierowaniu na Portal eKRS uzyskujemy informację , że „Plik został podpisany poprawnie 
podpisem kwalifikowanym”. 

 

 

7. Ostatnim krokiem przy składaniu podpisu jest konieczność uruchomienia przycisku ”Wstecz”, 
po którym nastąpi przekierowanie na Portal eKRS. Tym samym złożenie elektronicznego 
podpisu pod wybranym nazwiskiem za pomocą podpisu kwalifikowanego zostało zakończone. 
Po prawidłowym dokonaniu podpisu i przekierowaniu na Portal eKRS – Portal eKRS powraca 
ponownie na ekran z punktu 1 z tą różnicą, że w tabeli „Podpisy do dokumentu” w kolumnie 
„Data podpisania” wstawiona jest data podpisu elektronicznego wraz godziną, minutami i 
sekundami złożenia podpisu, a przycisk „PODPISZ” jest niedostępny.  

 

 

8. Przyciskiem „Wróć” możemy powrócić do dalszej na rejestracji spółki.  
9. Realizując punkt 5 i używając przycisku „Anuluj” system przechodzi na poprzedni ekran, aż w 

końcu poinformuje nas komunikatem „Dane podpisu nie zgadzają się z danymi użytkownika”.  
10. Jeżeli wprowadzimy nieprawidłowy kod autoryzacyjny do aktywnego pola podpisu i 

uruchamiamy przycisk ” Akceptuj” wówczas otrzymamy komunikat: „Wprowadzono 
nieprawidłowy PIN” . 

 

 

 

B. Pozostałe przeglądarki -  proces realizacji z podpisem kwalifikowanym przebiega nieco 
odmiennie, a mianowicie:  

Proces realizacji z podpisem kwalifikowanym przebiega w następujący sposób:  
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1. Uruchamiamy przycisk „Podpisz”. Pojawia się niżej zamieszczony ekran na którym widoczne 
będą w kolorze zielonym dostępne dwa przyciski dla danej podpisującej osoby. Przed 
uruchomieniem dowolnego przycisku z podpisem sprawdzamy:  

 Prawidłowość widocznych własnych danych. W przypadku błędnych danych powracamy 
przyciskiem ”Wstecz” w celu dokonania poprawek.  

 Powrót do aktualizacji danych skutkuje tym, że dokonane wcześniej podpisy przez inne 
osoby spowoduje usunięcie tych podpisów. 

 Podpisy powinny być realizowane wówczas, gdy wszystkie dane wprowadzone do 
rejestracji danej spółki są prawidłowe.  

 

 

 Przyciskiem „Pokaż dokument” możemy sprawdzić zawartość podpisywanego 
dokumentu. W tym celu uruchamiamy ww. przycisk. Otwiera się okno z możliwością 
zapisania lub podglądu dokumentu (pojawienie się okienka otwarcia zależy od 
przeglądarki). 

 

Po uruchomieniu „Otwórz za pomocą” (pdf) otwiera się podpisywany przez nas dokument np.: 

„Umowa spółki z o.o. ”. 

2. Uruchamiamy przycisk „Podpisz podpisem kwalifikowanym”. Na ekranie pojawią się 
następujące linki: 
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a) Przy komunikacie: „Aby poprawnie złożyć podpis elektroniczny wymagane jest zainstalowane 
i uruchomione oprogramowanie JAVA w wersji 7 lub wyższej. Sprawdzenie bieżącej wersji 
JAVA oraz instalacja jest możliwa po kliknięciu w link.” Każdy komputer, który jest 
przeznaczony do obsługi portalu eKRS musi wykorzystywać aktualne oprogramowanie JAVA. 
Bez posiadania aktualnego oprogramowania Javy nie jest możliwe dokonanie podpisu 
kwalifikowanego.  

b) Uruchom komponent podpisu, który służy do uruchomienia podpisu kwalifikowanego. 
 

3. Uruchamiamy przycisk „Uruchomienie komponentu”. Po jego uruchomieniu system przechodzi 
na stronę aplikacji Szafir Host – odpowiedzialnej za składanie podpisów kwalifikowanych. Praca 
aplikacji Szafir Host  realizowana jest w tle – o czym informuje nas poniższa ikonka.  

 

 

Po pewnym czasie przycisk „Uruchomienie komponentu” zamienia się na przycisk „Podpisz”. 

Uwaga! 

Co jakiś czas może pojawić się komunikat informujący nas o konieczności aktualizacji aplikacji Szafir 

Host:  

 

4. Po pewnym czasie pojawia się kolejne okno do podania kodu PIN. Po wprowadzeniu PIN-u 
uruchamiamy przycisk „Akceptuj”.  
 

 

5. Kod ten wpisujemy do aktywnego pola podpisu i uruchamiamy przycisk ”Akceptuj”. Po 
prawidłowej autoryzacji następuje przekierowanie ze strony Szafir Host na Portal eKRS. Po 
przekierowaniu na Portal eKRS uzyskujemy informację , że „Plik został podpisany poprawnie 
podpisem kwalifikowanym”. 

 

 

6. Ostatnim krokiem przy składaniu podpisu jest konieczność uruchomienia przycisku ”Wstecz”, 
po którym nastąpi przekierowanie na Portal eKRS. Tym samym złożenie elektronicznego 
podpisu pod wybranym nazwiskiem za pomocą podpisu kwalifikowanego zostało zakończone. 
Po prawidłowym dokonaniu podpisu i przekierowaniu na Portal eKRS – Portal eKRS powraca 
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ponownie na ekran z punktu 1 z tą różnicą, że w tabeli „Podpisy do dokumentu” w kolumnie 
„Data podpisania” wstawiona jest data podpisu elektronicznego wraz godziną, minutami i 
sekundami złożenia podpisu, a przycisk „PODPISZ” jest niedostępny.  

 

 

7. Przyciskiem „Wróć” możemy powrócić do dalszej na rejestracji spółki.  
 

8. Realizując punkt 4 i używając przycisku „Anuluj” system przechodzi na poprzedni ekran, aż w 
końcu poinformuje nas komunikatem „Dane podpisu nie zgadzają się z danymi użytkownika”.  

9. Jeżeli wprowadzimy nieprawidłowy kod autoryzacyjny do aktywnego pola podpisu i 
uruchamiamy przycisk ” Akceptuj” wówczas otrzymamy komunikat: „Wprowadzono 
nieprawidłowy PIN” . 

 

 

 

5.2.2. Podpis kwalifikowany wewnętrzny przy użyciu podpisu mobilnego 

Procedura podpisywania z wykorzystaniem podpisu mobilnego jest taka sama jak w przypadku 

podpisu kwalifikowanego wewnętrznego przy użyciu karty.  

Procedura ta została opisana w rozdziale 6.2.1.  

5.3. Powiadomienia o podpisie  

Złożenie podpisu elektronicznego przez stawającego jest ważną czynnością administracyjną. Fakt 

złożenia podpisu jest odnotowywany w systemie o fakcie dokonania podpisu użytkownik jest 

informowany drogą emaliową.  

Zrzut poniżej: 
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Po złożeniu wszystkich podpisów pod dokumentem na skrzynkę mailową przychodzi kolejny mail z 

poniższą informacją: 

 

Po złożeniu chociaż jednego podpisu dany moduł rejestracji spółki nie powinien być ponownie 

edytowalny. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba anulowania podpisów to wówczas złożone podpisy 

zostaną anulowane. System informuje osobę, która zamierza dokonać ponownej edycji wybranego 

modułu poniższym komunikatem:  
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6. Proces składania podpisu elektronicznego w RDF 

W zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej realizacja podpisu kwalifikowanego 

przebiega odmiennie (związane jest to z wykorzystaniem oprogramowania Java). I tak dla 

przeglądarek: 

6.1. Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera 

Dla przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera FireFox  -  proces realizacji z podpisem 

kwalifikowanym przebiega w następujący sposób:  

Po wykonaniu wszystkich czynności w rejestracji nowego zgłoszenia - krok 4 i po zaznaczeniu 

określonego nazwiska uruchamiamy przycisk:  

1. „Podpisz podpisem kwalifikowanym” lub  
2. „Przekaż do podpisu”. 

Należy pamiętać, że osoba podpisująca musi umieścić kartę z ważnym certyfikatem w czytniku kart 

(lub użyć tokena USB). 

Ad.1. Po uruchomieniu przycisku „Podpisz podpisem kwalifikowanym” 

 

1) Po uruchomieniu ww. przycisku pojawia się okno „Proszę czekać”, a po pewnym czasie 
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2) pojawia się kolejne okno 
 

 

3) System RDF wywołuje komponent Szafir SDK, który sprawdza czy certyfikat kwalifikowany 
użytkownika jest ważny i umożliwia dokonanie przez uprawnionego Reprezentanta podpisu 
zgłoszenia. 

4) Uruchamiamy przycisk „Podpisz” co spowoduje uruchomienie podpisu. 
 

 

5) Pojawia się kolejne okno do podania PIN do posiadanej karty. W celu potwierdzenia operacji 
należy wybrać odpowiedni certyfikat poprzez wciśnięcie przycisku „Wybierz certyfikaty”, a 
następnie wprowadzić PIN. 
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6) Uwierzytelnianie odbywa się poprzez podanie unikalnego kodu PIN do klucza 
elektronicznego. 

7) Jeżeli proces przebiegł prawidłowo klient zostanie powiadomiony, że proces składania 
podpisu elektronicznego został przeprowadzony prawidłowo. Po kliknięciu przycisku 
„Zakończ” nastąpi zamknięcie komponentu Szafir SDK i powrót do systemu RDF.  

 

 

8) Uruchomienie przycisku „Zakończ” spowoduje otwarcie kolejnego okna i tzw. „podokna” z 
podsumowaniem zadań:  
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9) Po uruchomieniu przycisku OK, a tym samym prawidłowym dokonaniu podpisu użytkownik 
otrzymuje informację:  Info! Zgłoszenie zostało poprawnie podpisane”, a w tabeli „Osoby 
podpisujące zgłoszenie” w polu „Akcje” otrzymujemy informację, że „Zgłoszenie podpisane”. 
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10) Użytkownik może zgłoszenie „Wysłać do repozytorium” i Zamknąć zgłoszenie.   
 

Ad.2. Po uruchomieniu przycisku „Przekaż do podpisu” 

Po uruchomieniu przycisku „Przekaż do podpisu” pojawia się okno „Podaj adres e-mail”, a po jego 

wpisaniu uruchamiamy przycisk  „Przekaż”.  

 

Po uruchomieniu przycisku „Przekaż”, użytkownik otrzymuje informację:  „Info! Zgłoszenie zostało 

poprawnie przekazane na wskazane konto”, a w tabeli „Osoby podpisujące zgłoszenie” w polu 

„Przekazano na konto” otrzymujemy informację na jakie konto zgłoszenie zostało przekazane. 
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W przypadku kiedy podany adres mailowy nie jest zarejestrowany w portalu wówczas otrzymujemy 

komunikat: Błąd! Nie ma możliwości przekazania zgłoszenia - wskazane konto nie istnieje w systemie. 

Wskaż inne konto. 

Po zamknięciu zgłoszenia i przejściu na zakładkę „Podpisywanie zgłoszeń udostępnionych do 

podpisu” wybieramy określone zgłoszenie i uruchamiamy przycisk „Podpisz”. 

Na zakładce użytkownik jest informowany następującym komunikatem: 

Tutaj znajdziesz zgłoszenia, które zostały Ci udostępnione do podpisu. Jeżeli osoba udostępniająca 
zgłoszenie wycofała się z tego, zgłoszenie zniknie z tabeli.  
Aby podpisać zgłoszenie wybierz „Podpisz” . Na ekranie pokaże się zgłoszenie z możliwością jego 
obejrzenia i podpisania. 

 

 

Po przejściu na krok 4 i po zaznaczeniu określonego nazwiska uruchamiamy przycisk: „Podpisz 

podpisem kwalifikowanym”. Dalsze czynności wykonujemy zgodnie z Ad.1. Po uruchomieniu 

przycisku „Podpisz podpisem kwalifikowanym”. 

Uwaga! 

Osoba do której przekazano zgłoszenie do podpisu nie ma uprawnień do „Wysłania do repozytorium 

DF”. Takie uprawnienia posiada właściciel zgłoszenia. 

 

6.2. Internet Explorer 

Dla przeglądarki: Internet Explorer proces realizacji z podpisem kwalifikowanym przebiega w 

następujący sposób:  

Po wykonaniu wszystkich czynności w rejestracji nowego zgłoszenia - krok 4 i po zaznaczeniu 

określonego nazwiska uruchamiamy przycisk:  

3. „Podpisz podpisem kwalifikowanym” lub  
4. „Przekaż do podpisu”. 

Należy pamiętać, że osoba podpisująca musi umieścić kartę z ważnym certyfikatem w czytniku kart 

(lub użyć tokena USB). 

Ad.1. Po uruchomieniu przycisku „Podpisz podpisem kwalifikowanym” 
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1) Po uruchomieniu ww. przycisku pojawia się okno uruchamiające oprogramowanie Java oraz 
okno „Proszę czekać”,  
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2) po pewnym czasie pojawia się okno gdzie uruchamiamy przycisk „Continue” 
 

 

3) ponownie pojawia się poniższe okno wkleić jak wyżej 
 

 

Dalszy przebieg realizowany jest jak dla przeglądarki FF pkt 2) do 10). 

W niektórych wersjach IE może pojawić okno gdzie zaznaczamy przycisk „Allow”. 
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Mogą być również pobierane pliki do biblioteki Szafir. 

Realizacja przycisku „Przekaż do podpisu” działa identycznie jak opisano w pkt. Ad.2. dla FF. 

W przypadku wystąpienia błędu związanego z podpisem w kroku 4 pojawia się komunikat: Błąd 

krytyczny Wystąpił błąd. kod:13 

 

6.3. Powiadomienia o podpisie  

Złożenie podpisu elektronicznego przez stawającego jest ważną czynnością administracyjną. Fakt 

złożenia podpisu jest odnotowywany w systemie o fakcie dokonania podpisu użytkownik jest 

informowany drogą emaliową.  

Zrzut poniżej: 

 

Natomiast po uruchomieniu przycisku „Wysłać do repozytorium” na skrzynkę mailową przychodzi 

kolejny mail z poniższą informacją:  

 
 


