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1. Wstęp. 

 
Certyfikat kwalifikowany służy do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (załącznik nr 1 do ww. umowy), 

 

 
Odnowienie zrealizujesz w 3 krokach: 

 

1. Zakup kodu aktywacyjnego do odnowienia w e-sklepie CERTUM, w 

Punkcie Firmowym lub w Punkcie Partnerskim. 

 

2. Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, 

 

3. Pobranie odnowionego certyfikatu na kartę kryptograficzną. 

 
Jesteś na drugim etapie! 

 
Odnowisz certyfikat kwalifikowany używając przeglądarek: 
 
- Mozilla Firefox w wersji 3 lub wyższej, 
- Google Chrome w wersji 4 lub wyżej, 
- Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, 
 
 
 
 
 

UWAGA! 

Po wygaśnięciu certyfikatu nie można go już odnowić! 

Poniższa instrukcja opisuje proces odnowienia 
 tylko tych certyfikatów kwalifikowanych, które jeszcze nie wygasły. 

 
W przypadku, gdy certyfikat został wcześniej unieważniony lub wygasł, należy 

skontaktować się z Infolinią. 
 
 

Podczas procesu odnawiania certyfikatu, automatycznie uruchomi się aplikacja  
Certum (CryptoAgent) ->   
 
 
Jeżeli ją wyłączysz, mogą wystąpić błędy! 

 

  

mailto:infolinia@certum.pl
https://sklep.certum.pl/uslugi-kwalifikowane/podpis-elektroniczny/odnowienie-certyfikatu-kwalifikowanego-kod-aktywacyjny.html
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2. Jak mam zacząć? 

 

Wejdź na naszą stronę odnowienia certyfikatów. 

 

Przeczytaj powyższą instrukcję i pobierz program Java. Znajdziesz go tutaj -> Java  

 

Potrzebujesz też najnowszej wersji naszej aplikacji do obsługi kart, znajdziesz ją  tutaj-

> procertum Card Manager        

    

 

Włóż kartę do czytnika i sam czytnik wepnij do komputera.   

Pobierz i uruchom aplikację Certum.  

 

 

Następnie:  

 
  

mailto:infolinia@certum.pl
https://status.certum.pl/odnowienia/
https://www.java.com/pl/download/
https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_cardmanager/
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2.1 Pobieram aplikację Certum – co dalej? 

Zależnie od przeglądarki, wystąpią różne komunikaty: 

 

- w Mozilla Firefox: 

 
- w Internet Explorer, cała aplikacja uruchomi się od razu: 

 
- w Google Chrome, pozwól aplikacji zapisać się na komputerze a potem ją uruchom: 

 

Niezależnie od przeglądarki, cel jest jeden – należy pobrać plik na komputer  

i go uruchomić. Jeżeli nie możesz znaleźć pliku – przejdź do folderu Pobrane na 

komputerze. 

mailto:infolinia@certum.pl
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2.2 Nie mogę znaleźć pliku – co mam zrobić? 

Skrótem klawiszowym dla okna pobieranych plików jest: 

 

- w przeglądarce Mozilla Firefox okno wygląda tak: 

 

- w Google Chrome wygląda tak: 

 
 

mailto:infolinia@certum.pl
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2.3 Uruchamiam aplikację Certum – komunikat. 

W przypadku błędów, problemów z przejściem do poniższych opcji, brakiem 

jakichkolwiek informacji z systemu, przejdź do instrukcji rozwiązywania problemów ze 

środowiskiem Java. Znajdziesz ją tutaj: 

 

Pojawi się komunikat czy chcesz kontynuować pracę. Wybierz . 

 

Gdy wyskoczy podobne okno, wybierz  . 
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2.4 Jak mam wybrać certyfikat? 

Po chwili pojawi się okno z wyborem certyfikatu. Wybierz ten, którym chcesz się 

posłużyć i przycisk . W razie gdyby okno nie pojawiło się, odśwież stronę 

klawiszem F5. 

 

 

Wybranie certyfikatu, wypełni szare pola w wypełnianym formularzu. Pozostałe pola 

wypełnij według tego jak zostały podane na umowie.  

 

Jeżeli okno wyboru certyfikatów jest puste upewnij się, że procertum Card Manager 

jest w aktualnej wersji.  

 

Kartę kryptograficzną można z czytnika wyciągnąć i przetrzeć materiałem 

antystatycznym np. jedwabną chusteczką do okularów.  

 

mailto:infolinia@certum.pl
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2.5 Loguję się do panelu. 

Po wypełnieniu pól, przejdź do przepisania kodu z obrazka: 

 

Zapoznaj się z informacją i prawym dolnym rogu wybierz przycisk . 

  

mailto:infolinia@certum.pl
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2.6 Jak mam wygenerować nową parę kluczy? 

Po wyświetleniu okna „Generowanie nowej pary kluczy” przejdź do opcji 

„Wygeneruj nową parę kluczy”. 

 

Uwaga! 

Jeżeli nie widzisz etapu generowania pary kluczy i strona przeniosła Ciebie do 

wypełniania formularza to znaczy, że para kluczy znajduje się już na karcie i 

możesz śmiało kontynuować proces odnowienia. 

 
Nie wyciągaj karty z czytnika i cierpliwie oczekuj nawet do 90 sekund  

na wygenerowanie się nowej pary kluczy. 

 

 

Wyraź zgodę, jeżeli będzie taka potrzeba: 
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Na tym etapie, system poprosi o podanie kodu PIN. Pamiętaj, że to kod PIN do profilu 

bezpiecznego. 

 

 
 

Poczekaj chwilę aż klucze się wygenerują 

 
Jeżeli kod PIN został podany poprawnie, aplikacja przejdzie do procesu 

generowania pary kluczy. Jeżeli strona nie przeniesie Cię automatycznie, naciśnij 

przycisk „Dalej” 

  

mailto:infolinia@certum.pl
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2.7 Kod aktywacyjny – skąd go mam wziąć? 

Na tym etapie podaj kod aktywacyjny: 

 
Standardowo, kod elektroniczny przyjdzie na e-mail. Na następnej stronie instrukcji 

znajdziesz sposób na odnalezienie kodu aktywacyjnego inną metodą.  

 

mailto:infolinia@certum.pl
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Kod aktywacyjny odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, możesz zakupić w formie: 

- kodu elektronicznego, w e-mailu (jak wcześniej) lub sklepie Certum, 

- karty aktywacyjnej przysyłanej kurierem. 

 

Kod elektroniczny w sklepie Certum znajdziesz, logując się na swoje konto tutaj. 

 

Wybierz: 

 
 

Następnie wyszukaj na górze po środku zakładkę: 

 
 

Zakładka kody elektroniczne, po lewej stronie: 

 

 

Nieco niżej odszukasz pole „Twoje kody elektroniczne” i właśnie tam znajdują się 

kody aktywacyjne. 

  

 

mailto:infolinia@certum.pl
https://sklep.certum.pl/customer/account/login/
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3.  Wypełniam formularz, co muszę wiedzieć? 

3.1 Jaki wskazać początek ważności certyfikatu? 

W formularzu możesz zaznaczyć datę, która będzie dla Ciebie odpowiednia.  

Możesz wskazać datę końca ważności obecnego certyfikatu aby zachować ciągłość. 

 

Ustal ważność certyfikatu po odnowieniu: 

 

Zaznacz „Certyfikat kwalifikowany ważny od dnia wskazanego przez Subskrybenta” 

aby wyświetlił się mały kalendarz z możliwością wyboru.  

 

Po zakończeniu procesu odnowienia, certyfikat zostanie wydany do siedmiu dni 

roboczych. 
  

 

mailto:infolinia@certum.pl
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3.2 Dane w certyfikacie. 

Podczas wypełniania formularza, pamiętaj aby uaktualnić informacje. 
Sprawdź dokładnie - nie wszystkie zostały wypełnione automatycznie 
np. pole dokument tożsamości 
 
Pamiętaj o tym, że aktualny adres e-mail jest ważny. Na niego przyjdzie informacja 
z instrukcją wgrania certyfikatu na kartę – ostatnim etapem odnowienia po 
podpisaniu aneksu. 
 
Personalia widoczne w certyfikacie i dodatkowe dane indentyfikacyjne, oznaczone są 
tak jak poniżej: 

 
 

 

 

 

 

  

  

Dana widoczna  

w certyfikacie 

Dana niewidoczna 

w certyfikacje 

zawarta w „danych 

dodatkowych” 

mailto:infolinia@certum.pl
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3.3 Jak wygląda cały formularz? 

  

Brak definicji początku ważności oznacza, że 

certyfikat zostanie wydany tak szybko jak to możliwe. 

Pamiętaj o danych z dowodu osobistego. 

Upewnij się, że są aktualne. 

 
Karta z Zestawu Mini 

 

Zaznacz typ karty, który obecnie posiadasz. 

Wyraź zgodę, druga jest wymagana. 

mailto:infolinia@certum.pl
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3.4 Podpisuję aneks – jak to wygląda? 

Na podstawie zebranych danych zostanie wygenerowany aneks.  
Sprawdź poprawność informacji – to ostatni moment. 

 
Przeczytaj aneks uważnie. 

 
Na samym dole wybierz przycisk: 

 
Chwilę później wyświetli się okno wyboru certyfikatu: 

 

 

 

mailto:infolinia@certum.pl
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3.5 Aneks podpisany, jak mam go pobrać? 

Poprawnie podpisany aneks może zostać pobrany przyciskiem .  

Klikamy następnie . 
 

 
 
 

 
Proces składania wniosku zakończony jest informacją: 
 

 
 
Drugi etap zakończony! 2/3 
 
Wiadomość e-mail z informacją o wydaniu certyfikatu, będzie zawierała 
odnośnik do instrukcji jak wgrać certyfikat na kartę – to ostatni, trzeci etap. 
 
Zapisany na karcie certyfikat umożliwia korzystanie z niego. 

 

mailto:infolinia@certum.pl
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