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Instrukcja 
weryfikacji e-Gwarancji 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 
pośrednictwem oprogramowania 

Adobe Reader

[wersja dokumentu 1.0]
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KROK 1.  Otwórz plik z e-Gwarancją Banku Spółdzielczego w Białymstoku w Adobe Reader. Aby zweryfikować podpis, w lewej części 
okna kliknij przycisk Panel Podpis. 

WAŻNE:

Plik e-Gwarancji dostarczany jest w formacie <nazwa>-sig-sig.pdf

Do prawidłowego otwarcia dokumentu i zweryfikowania wiarygodności podpisów 
pełnomocników Banku wymagane jest oprogramowanie Adobe Reader w wersji 7 lub 
wyższej oraz dostęp do sieci Internet.
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KROK 2. W lewej części okna wybierz polecenie Sprawdź poprawność wszystkich. 

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

WAŻNE:

W oknie Podpisy należy zweryfikować dane pełnomocników Banku Spółdzielczego w 
Białymstoku (imię i nazwisko). Dane te powinny być zgodne z listą osób 
uprawnionych do podpisywania e-Gwarancji udostępnioną na stronie internetowej 
Banku (www.bs.bialystok.pl → zakładka e-Gwarancje).

http://www.bs.bialystok.pl/
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KROK 3. Teraz pojawi się komunikat o potwierdzeniu weryfikacji poprawności wszystkich podpisów – kliknij przycisk OK.

Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko
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KROK 4. Pojawi się komunikat o zakończeniu sprawdzania poprawności wszystkich podpisów – kliknij przycisk OK.

Imię i NazwiskoImię i Nazwisko
Imię i Nazwisko
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KROK 5. Teraz wyświetlą się informacje o pełnomocniku, który podpisał dokument e-Gwarancji. Będą to imię i nazwisko pracownika 

Banku Spółdzielczego w Białymstoku upoważnionego do podpisywania e-gwarancji. Dokument e-Gwarancji podpisywany 
jest każdorazowo przez dwóch pełnomocników Banku. Szczegóły podpisu, w tym ważność oraz numer seryjny certyfikatu, 
wyświetlą się po wybraniu polecenia Szczegóły podpisu.

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko

WAŻNE:

W oknie Podpisy  należy zweryfikować czy dokument nie został zmieniony po 
zastosowaniu podpisu oraz czy tożsamość podpisującego jest prawidłowa.
Szczegółowe dane podpisu (poprawność i ważność, czas złożenia podpisu, wydawcę 
oraz nr seryjny certyfikatu) można także sprawdzić klikając ikonę podpisu).
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KROK 6. W celu sprawdzenia autentyczności dokumentu e-Gwarancji należy dodatkowo zweryfikować poprawność i ważność (na 

dzień  udzielenia  gwarancji)  certyfikatów  użytych  do  jej  podpisania.  Porównaj  imię  i  nazwisko  właściciela  podpisu 
wskazanego  w  zakładkach  Podsumowanie i  Szczegóły z  danymi  osób  wskazanymi  na  liście  pełnomocników  Banku 
Spółdzielczego  w Białymstoku  upoważnionych  do  podpisywania  e-Gwarancji,  dostępnej  na  stronie  internetowej  Banku 
(www.bs.bialystok.pl → zakładka e-Gwarancje).

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

http://www.bs.bialystok.pl/
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Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Nazwisko Imię

Imię i Nazwisko
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Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko



WAŻNE:

Jeżeli oprogramowanie Adobe Reader poinformuje komunikatem o problemach z weryfikacją podpisu lub certyfikatów wykorzystywanych w 
procesie weryfikacji, należy dokonać aktualizacji bazy certyfikatów z serwera Adobe. 

W takiej sytuacji należy:
1. postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez oprogramowanie w momencie otwarcia dokumentu e-Gwarancji (przykład 
komunikatu):

lub

2. dokonać aktualizacji bazy certyfikatów korzystając z opcji: menu „Edycja” → zakładka „Preferencje” → z tabeli „Kategorie” wybrać 
polecenie „Menedżer zaufania”, a następnie w sekcji dotyczącej automatycznych aktualizacji zaufanych certyfikatów zaznaczyć opcję 
„Zapytaj przed aktualizacją” i użyć przycisku „Uaktualnij teraz”:





W kolejnym kroku pojawi się okno „Aktualizacja zaufanych certyfikatów” (przykład komunikatu poniżej). W celu aktualizacji należy kliknąć 
„OK”. 

W kolejnym kroku pojawi się komunikat o pomyślnej aktualizacji certyfikatów – należy kliknąć „OK”. 

Po zakończeniu aktualizacji należy zamknąć okno „Preferencje” i ponownie zweryfikować podpisy przy użyciu funkcji „Panel Podpis”.

UWAGA!!!
W przypadku niepowodzenia aktualizacji nie należy samodzielnie dodawać takiego certyfikatu do certyfikatów zaufanych, nawet jeżeli 
wystawca sugeruje takie rozwiązanie problemu. 


