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Instrukcja instalacji oprogramowania 
do składania podpisu elektronicznego, 
pod umową o zarządzanie PPK, przy 
uz yciu certyfikatu kwalifikowanego 
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1 Wymagania wstępne 
Zawarcie umowy o zarządzanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest możliwe po 

spełnieniu poniższych warunków: 

• Każda osoba podpisująca dokument musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, 

wydany przez dowolnego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w Polsce, zapisany na 

karcie kryptograficznej 

• Komputer za pomocą którego jest składany podpis musi być wyposażony w czytnik kart 

mikroprocesorowych zgodny z posiadaną kartą kryptograficzną 

• Na komputerze muszą być zainstalowane najnowsze dostępne sterowniki czytnika kart 

• Na komputerze musi być zainstalowana jedna z następujących przeglądarek internetowych: 

Google Chrome, Firefox, Opera. 

• W przeglądarce internetowej używanej do złożenia podpisu musi być zainstalowany i 

włączony dodatek do Szafir SDK Web 

• Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Szafir Host udostępniane przez 

Krajową Izbę Rozliczeniową (dostępne do pobrania w trakcie procesu podpisywania lub ze 

strony internetowej KIR https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/) 

• Na komputerze musi być zaistalowane oprogramowanie środowiska uruchomieniowego 

języka JAVA czyli tzw. JRE (ang. Java Runtime Environment) 

2 Uruchomienie modułu Szafir 
Osoba chcąca złożyć podpis elektroniczny, przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego, powinna 

skorzystać z przycisku „Załaduj moduł Szafir SDK”, który znajduje się na formularzu - jak na poniższym 

ekranie. 

 

3 Instalacja rozszerzenia do przeglądarki 
Złożenie podpisu z poziomu przeglądarki wymaga zainstalowania wtyczki. Jeżeli nie jest ona obecna 

to formularz zasugeruje konieczność jest instalacji przy użyciu okna dialogowego, na którym należy 

skorzystać z przycisku „Instalacja rozszerzenia z Web Store” – jak na poniższym ekranie. (Uwaga! 

Instrukcja dotyczy przeglądarki z rodziny Firefox, dlatego w przypadku innych przeglądarek 

komunikat i treść przycisku może wyglądać inaczej). 

https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
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Instalacja wtyczki wymaga wydania zezwolenia przez użytkownika przeglądarki i potwierdzenia 

decyzji o instalacji – jak na poniższych ekranach. 

 

 

Po instalacji wtyczki do przeglądarki należy ponownie podjąć próbę uruchomienia modułu „Szafir 

SDK” – jak na poniższym ekranie. 
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4 Instalacja aplikacji Szafir Host 
Do poprawnego złożenia podpisu kwalifikowanego niezbędne jest oprogramowanie „Szafir Host”, 

które powinno być zainstalowane na komputerze osoby składającej podpis. Jeżeli nie jest ono 

zainstalowane przeglądarka, przy próbie uruchomienia modułu „Szafir SDK”, poinformuje o 

konieczności przeprowadzenia takiej instalacji.  

W oknie wyświetlonym przez przeglądarkę pojawią się przyciski pozwalające na pobranie 

oprogramowania dla wybranego systemu operacyjnego (Windows, Linux, MacOS) – jak na poniższym 

ekranie. 

Do prawidłowego działania tego oprogramowania, w pierwszej kolejności niezbędne jest również 

zainstalowanie środowiska uruchomieniowego języka JAVA czyli tzw. JRE (ang. Java Runtime 

Environment), które można pobrać przy użyciu odnośnika, który również dostępny jest w 

wyświetlonym oknie (Java JRE). W przypadku instalacji JRE bezpośrednio przed lub w trakcie 

zainicjowanego procesu składania podpisu, do prawidłowego działania oprogramowania może być 

wymagany restart komputera. 

 

Po użyciu wybranego przycisku pojawi się możliwość pobrania odpowiedniego pliku – jak na 

poniższym ekranie: 
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Kolejne kroki, pokazane na kolejnych ekranach, związane są z instalacją samego oprogramowania: 
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5 Złożenie podpisu 
Po instalacji oprogramowania „Szafir Host” niezbędne jest odświeżenie strony formularza, na której 

dostępne jest uruchomienie modułu „Szafir SDK”. Aby złożyć podpis elektroniczny należy po raz 

kolejny podjąć próbę uruchomienia tego modułu co skutkować będzie automatycznym 

uruchomieniem oprogramowania „Szafir Host”. Wewnątrz tego oprogramowania należy postępować 

zgodnie z instrukcjami, które będą w nim prezentowane. 

 

 



PFR TFI S.A. 

 

 

 

 


