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O aplikacji Podpis GOV 

Z tej instrukcji dowiesz się, jak zainstalować aplikację Podpis GOV i użyć jej, aby: 

 składać kwalifikowany podpis elektroniczny,  

 logować się profilem zaufanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego zamiast hasła.  

O tym, jak złożyć podpis osobisty za pomocą aplikacji Podpis GOV, przeczytasz w instrukcji 

Jak złożyć podpis osobisty w systemie e-podpis. 

Uwaga! Aplikacja Podpis GOV nie jest dostępna na urządzeniach mobilnych. 

Aby składać kwalifikowany podpis elektroniczny w e-usługach publicznych za pomocą aplikacji 

Podpis GOV, twój certyfikat kwalifikowany nie musi być przypisany do twojego profilu 

zaufanego. Przypisanie jest konieczne, aby logować się profilem zaufanym za pomocą 

certyfikatu kwalifikowanego zamiast hasła.  

Uwaga! Przypisanie certyfikatu do profilu zaufanego nie powoduje potwierdzenia profilu 

zaufanego. Jeśli chcesz samodzielnie potwierdzić profil zaufany za pomocą kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, przeczytaj Instrukcję użytkownika systemu profil zaufany. 

 

Jak zainstalować aplikację Podpis GOV 

Aplikację możesz zainstalować w momencie, gdy chcesz: 

 złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny w e-usłudze publicznej, która wymaga 

użycia tej aplikacji,  

 zalogować się profilem zaufanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.  

W tych sytuacjach system sam wykryje, czy masz uruchomioną aplikację Podpis GOV. Jeśli nie 

masz zainstalowanej aplikacji lub masz ją zainstalowaną, ale nie jest ona uruchomiona – system 

zaproponuje ci instalację odpowiedniej wersji aplikacji:  

 Windows 32-bit,  

 Windows 64-bit,  

 Mac OS,  

 Linux (tar.gz), 

 Linux (DEB), 

 Linux (RPM). 

 

 

https://pz.gov.pl/ep-frontend/assets/download/ePodpis_-_Instrukcja_uzytkownika_podpis_osobisty.pdf
https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf


   

 

 

 

1. Kliknij przycisk Pobierz aplikację (Ekran 1). Pojawi się pop-up (Ekran 2). 

  

Ekran 1. Strona z aplikacją Podpis GOV do pobrania 

 
Ekran 2. Instalator aplikacji  

2. Aby pobrać plik, kliknij przycisk Zapisz plik.  

3. Przejdź do katalogu z tym plikiem. Uruchom plik – kliknij go 2 razy (Ekran 3).  

4. Jeśli pojawi się komunikat, czy na pewno chcesz uruchomić plik z internetu – potwierdź. 



   

 

 

 

 
Ekran 3. Zapisany plik instalacyjny 

5. Pojawi się okno kreatora instalacji. Kliknij przycisk Dalej. 

  
Ekran 4. Kreator instalacji 

6. Przeczytaj warunki korzystania z oprogramowania i je zaakceptuj.  

Kliknij przycisk Dalej. 

 
Ekran 5. Warunki korzystania z oprogramowania 



   

 

 

 

7. Pojawi się okno z propozycją folderu, w którym zainstalujesz aplikację.  

Kliknij przycisk Dalej. 

 
Ekran 6. Katalog instalacyjny aplikacji 

8. Zdecyduj, czy chcesz mieć ikonę aplikacji na swoim pulpicie. Kliknij przycisk Dalej. 

 
Ekran 7. Ustawienie ikony na pulpicie 

  



   

 

 

 

9. Pojawi się ekran instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk Zainstaluj. 

 
Ekran 8. Instalacja oprogramowania 

 
Ekran 9. Postęp instalacji 

10.  Pojawi się okno Zakończono instalację aplikacji Podpis GOV (Ekran 10).  

Jeśli chcesz uruchomić aplikację od razu po jej zainstalowaniu, zaznacz Uruchom 

aplikację Podpis GOV. Następnie potwierdź przyciskiem Zakończ.  

Po instalacji nie musisz restartować komputera.  



   

 

 

 

 
Ekran 10. Zakończenie procesu instalacji 

Jeśli wybierzesz opcję Uruchom aplikację Podpis GOV – w prawym dolnym rogu monitora, 

obok zegara systemowego, powinna pojawić się ikona aplikacji. 

Jeśli nie wybierzesz tej opcji, uruchom aplikację Podpis GOV, wyszukując ją w menu systemu. 

Po uruchomieniu ikona aplikacji pojawi się obok zegara systemowego. 

 

Przygotowanie aplikacji do używania z przeglądarką Firefox 

Jeśli używasz przeglądarki Firefox i nie widzisz certyfikatu w przeglądarce, postępuj zgodnie z 

poniższą instrukcją. 

1. W menu przeglądarki wybierz Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo. 

2. Kliknij na dole strony przycisk Wyświetl certyfikaty. 

3. Przejdź do zakładki Organy certyfikacji. 

4. Kliknij przycisk Importuj. 

5. Wybierz katalog domowy i przejdź do katalogu .pksigner (ścieżka: 

%homepath%.pksigner). 

6. Wybierz certyfikat ca-cert.crt. 

7. Wybierz opcję: Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych. 



   

 

 

 

Jak podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

Za pomocą aplikacji Podpis GOV możesz podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w systemach podmiotów publicznych, korzystając z e-usług np. ePUAP, gov.pl.  

1. Jeśli chcesz podpisać dokument, kliknij Podpisz podpisem kwalifikowanym.  

W niektórych usługach opcja takiego podpisu może być oznaczona Podpisz 

certyfikatem kwalifikowanym lub Podpisz certyfikatem. 

 

 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji – pojawi się strona z aplikacją (Ekran 11).  

Pobierz aplikację – wykonaj kroki opisane w rozdziale Jak zainstalować aplikację. 

 Jeśli masz zainstalowaną aplikację, ale nie jest ona uruchomiona – pojawi się strona 

aplikacji (Ekran 11). Uruchom aplikację. Następnie kliknij przycisk powrót i wróć do 

kroku 1 w tym rozdziale instrukcji. 

 
Ekran 11. Strona z aplikacją Podpis GOV do pobrania 

 Jeśli masz uruchomioną aplikację Podpis GOV – pojawi się ekran aplikacji (Ekran 13). 

 



   

 

 

 

Uwaga: Niektórzy dostawcy certyfikatu dodatkowo mogą poprosić cię o podanie kodu PIN 

nadanego przy aktywacji certyfikatu (Ekran 12).   

 
Ekran 12. Autoryzacja w aplikacji dostawcy certyfikatu 

  
Ekran 13. Wybór certyfikatu 

2. Jeśli masz kilka certyfikatów – kliknij ten, za pomocą którego chcesz podpisać dokument 

(Ekran 13).  

3. Kliknij przycisk Wybierz certyfikat.  

4. Wpisz kod PIN nadany przy pierwszej aktywacji certyfikatu (Ekran 14). 



   

 

 

 

 

Ekran 14. Podanie PIN-u 

5. Kliknij przycisk Akceptuję. Jeśli podasz poprawny kod – podpiszesz dokument.  

 

Jak zalogować się profilem zaufanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego  

Pamiętaj! Aby złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny, nie musisz używać certyfikatu 

kwalifikowanego do logowania profilem zaufanym. Taki podpis możesz złożyć niezależnie od 

sposobu logowania.  Jeśli jednak chcesz logować się certyfikatem kwalifikowanym zamiast 

hasłem, skorzystaj z instrukcji poniżej. 

 

1. Przypisz najpierw certyfikat kwalifikowany do konta w profilu zaufanym. Wskazówki 

znajdziesz w rozdziale Jak przypisać certyfikat kwalifikowany do konta. 

2. Wybierz logowanie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Ekran 15).  



   

 

 

 

 
 
Ekran 155. Logowanie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego 

3. Uruchom aplikację Podpis GOV.  

 Jeśli masz uruchomioną aplikację Podpis Kwalifikowany, a jednocześnie próbujesz 

uruchomić nową aplikację Podpis GOV – pojawi się komunikat z zaleceniem 

odinstalowania tej pierwszej (Ekran 16). 

 Jeśli masz uruchomioną starszą wersję aplikacji Podpis GOV, pojawi się strona z 

informacją o nowej wersji (Ekran 17). Kliknij link w komunikacie, aby pobrać nową 

wersję. Możesz korzystać ze wskazówek z rozdziału Jak zainstalować aplikację. 

 

Ekran 16. Aplikacja Podpis GOV wymaga odinstalowania uruchomionej aplikacji Podpis Kwalifikowany 



   

 

 

 

 

Ekran 17. Starsza wersja aplikacji Podpis GOV  

4. Przejdziesz do strony logowania (Ekran 18). Wpisz swoją nazwę użytkownika lub adres 

e-mail, które wykorzystujesz do logowania profilem zaufanym. Następnie kliknij 

przycisk Zaloguj się. 

 
Ekran 18. Strona logowania  



   

 

 

 

5. Pojawi się ekran aplikacji. Jeśli masz kilka certyfikatów – wybierz, ten którego chcesz 

użyć. Następnie kliknij przycisk Wybierz certyfikat.  

 

Ekran 19. Wybierz certyfikat 

6. Wpisz kod PIN i kliknij przycisk Akceptuję. 

 

Ekran 20. Podanie PIN-u 

7. W ten sposób możesz logować się profilem zaufanym, używając certyfikatu 

kwalifikowanego zamiast hasła – na przykład do e-usług na gov.pl. 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Jak przypisać certyfikat kwalifikowany do konta profilu zaufanego 

Kiedy przypiszesz certyfikat do swojego profilu zaufanego, możesz logować się profilem  

zaufanym za pomocą certyfikatu zamiast hasła.  

Uwaga! Samo przypisanie nie wystarczy jednak do potwierdzenia profilu zaufanego. 

1. Zaloguj się do swojego profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl. 

2. Kliknij przycisk Szczegóły konta z poziomu Zarządzanie kontem. 

 

Ekran 21. Zarządzanie kontem 

3. Kliknij przycisk Dodaj certyfikat kwalifikowany. 

  

Ekran 22. Szczegóły konta 

 

 

https://pz.gov.pl/


   

 

 

 

 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji – pojawi się strona z aplikacją (Ekran 23). 

Pobierz aplikację – wykonaj kroki opisane w rozdziale Jak zainstalować aplikację. 

 Jeśli masz zainstalowaną aplikację, ale jest ona nieuruchomiona – pojawi się strona 

aplikacji (Ekran 23). Uruchom aplikację. 

 

 

Ekran 23. Strona z aplikacją Podpis GOV do pobrania 

4. Kliknij przycisk Powrót (Ekran 23). Wrócisz do ekranu dodawania certyfikatu (Ekran 

22). 

5. Kliknij ponownie przycisk Dodaj certyfikat kwalifikowany (Ekran 22). Pojawi się 

ekran aplikacji Podpis GOV (Ekran 23). 

 

Uwaga: Niektórzy dostawcy certyfikatu dodatkowo mogą poprosić cię o podanie kodu PIN 

(Ekran 24). 



   

 

 

 

 
Ekran 24. Autoryzacja w aplikacji dostawcy certyfikatu 

  
Ekran 25. Wybór certyfikatu 

6. Jeśli masz kilka certyfikatów – kliknij ten, którego chcesz użyć (Ekran 25).  

7. Kliknij przycisk Wybierz certyfikat.  

8. Wpisz kod PIN i kliknij przycisk Akceptuję (Ekran 26).  

 



   

 

 

 

 

Ekran 26. Podanie PIN-u 

9. Wrócisz do konta profilu zaufanego. Tam pojawi się informacja o powiązaniu certyfikatu 

kwalifikowanego z twoim kontem (Ekran 27). 

  

Ekran 27. Powiązanie certyfikatu kwalifikowanego z profilem zaufanym 

 


