Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez
Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym
Podpisem Elektronicznym dokumentu PDF:
1. Pisemne (poprzez adres e-mail) zgłoszenie wniosku o certyfikat niekwalifikowany z
podanymi: Imię, nazwisko, adres-email, UID karty.
2. Generowanie pary kluczy (certyfikatu p12) przez ZTM Poznań.
3. Wysłanie certyfikatu na pocztę e-mail, oraz hasła do pliku na numer telefonu komórkowego.
4. Instalacja certyfikatu na komputerze klienta.
5. Podpisanie certyfikatem dokumentów PDF.
6. Weryfikowanie przez ZTM poprawności podpisanego certyfikatem niekwalifikowanym
dokumentu.
Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:
1. Pobrane certyfikaty zapisać w dowolnej lokalizacji na swoim komputerze.
2. Uruchom pobrany plik certyfikatu (zawiera rozszerzenie pliku

3. W poniższym komunikacje wybrać „Dalej”:

jako

.p12):

4. Ponownie wybrać „Dalej”:

5. Wpisać otrzymane hasło (pozostałe opcje zostawić jako domyślne):

6. Upewnić się, że jest zaznaczona opcja „Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na
podstawie typu certyfikatu” i wybrać „Dalej”:

7. Wybrać „Zakończ”:

8. Po zainstalowaniu certyfikatu Klienta zostanie wyświetlony komunikat i nacisnąć „OK”:

Podpisywanie dokumentów PDF za pomocą programu Adobe Reader:
1. Zainstaluj najnowszą wersję programu Adobe Reader (dostępny do pobrania ze strony
www.adobe.com ).
2. Po zainstalowaniu uruchomić program Adobe Reader.
3. Wejść do menu "Edycja/Preferencje” w zakładce „Podpisy”, w polu „Tożsamości i certyfikaty
zaufane” wybrać „Więcej..."
4. W oknie „Ustawienia identyfikatora cyfrowego oraz zaufanego certyfikatu” należy przejść do
zakładki "Zaufane certyfikaty" i zaimportować certyfikat PEKA_ZTM_POZNAN_ROOTCA, który
został wcześniej zapisany.
a. Nacisnąć przycisk „Importuj”:

b. Nacisnąć przycisk „Przeglądaj”:

c. Wskaż zapisany wcześniej certyfikat PEKA_ZTM_POZNAN_ROOTCA.cer, wciśnij
„Otwórz”.
d. Po wybraniu certyfikatu należy nacisnąć „Importuj”.
e. Po wyświetleniu okna „Importowanie zakończone” z informacja o sukcesie importu
nacisnąć „OK”.
f. Zaimportowany certyfikat powinien pojawić się na liście Zaufanych Certyfikatów:

5. Aktywuj podpis elektroniczny w programie Adobe Reader:
a. W oknie „Ustawienia identyfikatora cyfrowego oraz zaufanego certyfikatu” wybierz
zakładkę Elektroniczne ID:

b. Należy nacisnąć „Odśwież” – powinien pojawić się wcześniej zaimportowany
certyfikat użytkownika.
c. Wybrać z tej listy swój certyfikat (zawiera swoje imię i nazwisko), następnie nacisnąć
opcję „Opcje stosowania” i wybrać z menu opcję „Użyj do podpisania”:

d. Certyfikat jest gotowy do użycia celem podpisania dokumentów PDF.

Podpisywanie dokumentów PDF w programie Adobe Reader:
1. Po poprawnym zarejestrowaniu certyfikatów należy otworzyć dokument PDF, który ma być
podpisany.
2. W widoku głównym, po wypełnieniu formularza, należy wybrać ikonę „Podpisz” lub przejść
do zakładki znajdującego się z prawej strony programu „Wypełnij i podpisz” oraz wybrać
zakładkę "Praca z certyfikatami".

3. Z zakładki "Praca z certyfikatami" wybrać polecenie "Podpisz z certyfikatem” i wykonać
czynności zgodnie z poleceniami aplikacji:

4. Zaznaczamy obszar dokumentu na którym będzie wyświetlona informacja, że dokument
został podpisany z wykorzystaniem Niekwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.
5. Pojawi się okno Podpisz dokument. Upewniamy się, że został wybrany prawidłowy certyfikat
do podpisania. Naciskamy guzik „Podpis”.
6. Zapisujemy dokument w wybranej przez siebie lokalizacji.

