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Logowanie do systemu bankowości internetowej def300/EBP – 
uruchamianie aplikacji e-Podpis 

W procesie uwierzytelniania i autoryzacji zleceń przy pomocy karty mikroprocesorowej, 
system bankowości internetowej pobiera i uruchamia aplikację e-Podpis SCSA. W procesie 
uruchomienia wykorzystane będzie JWS Client lub Java. 

Proces pierwszego logowania przy użyciu karty mikroprocesorowej do aplikacji, będzie 
przebiegał następująco: 

 

1. Podaj identyfikator klienta i wybrać [DALEJ]. 

 

1. Po wpisaniu identyfikatora zostaniemy przeniesieni do kolejnej strony, na której 
będziemy mieć możliwość pobrania i uruchamiania e-Podpisu SCSA poprzeć wybranie 
opcji:” Zaloguj się za pomocą E-Podpisu”. Na formatce zostanie zaprezentowany: 
Identyfikator osoby logującej się i kod weryfikacyjny. 



 

1. Po wybraniu opcji [ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ EPODPISU]” zostanie pobrany plik 
„launch-develop - 2021-01-18T140401.jnlp”. W zależności od przeglądarki plik 
„launch.jnlp” może zostać bezpośrednio uruchomiony – przycisk „Otwórz” 

 

ub jest zapisywany (domyślnie w folderze „Pobrane”) 

 

i wtedy należy uruchomić pobrany plik z folderu „Pobrane” 



 

lub jeśli jest taka możliwość to uruchomić go z poziomu przeglądarki jako JWS Client. 

 

 

1. Pojawi się ostrzeżenie o uruchamianiu pliku wykonywalnego „launch.jnlp”– należy 
potwierdzić przyciskiem „OK”. 



 

1. Wyświetlone zostanie okno zabezpieczeń „Security Approval Required” w którym jest 
informacja „Nazwa: e-Podpis” i „Wydawca: ASSECO POLAND S.A.” – należy zaznaczyć 
„Zawsze ufaj materiałom od tego wydawcy” (czyli zapamiętanie danych jako 
zaufanych) a następnie nacisnąć przycisk „Uruchom”. 

 

1. W kolejnym oknie wyświetlana jest informacja o pobieraniu przez e-Podpis danych z 
http://scsa.cui.pl/webstart/lib i http://scsa.cui.pl/webstart - należy zaznaczyć 
checkbox „Czy chcesz zapamiętać tą opcję” i następnie nacisnąć przycisk „Tak”. 

http://scsa.cui.pl/webstart/lib
http://scsa.cui.pl/webstart


 

Pkt. 5 i 6 powinny pojawić się tylko przy pierwszym uruchamianiu, jeśli zaznaczono 
„Zawsze ufaj materiałom od tego wydawcy” i „Czy chcesz zapamiętać tą opcję” tak jak 
opisano powyżej. 

1. Dla uruchomienia z Java będziemy mieć: 

 



 

Po uruchomieniu aplikacji przy pomocy Java, system wyświetli okno, w którym będzie 
zaprezentowane okno do weryfikacji danych. 

 

Po poprawnej weryfikacji zaprezentuj się okno „Logowanie do e-Podpis”. 

1. Po poprawnym przejściu krok 1-11 Włożyć kartę do czytnika i zalogować się do e-
Podpisu wpisując PIN karty mikroprocesorowej. 



 

 

W oknie dialogowym „Dane do podpisu” pojawia się komunikat „Logowanie do systemie e-
Podpis” Prawidłowe podanie kodu PIN powoduje zalogowanie do bankowości 
elektronicznej i pojawienie się komunikatu „poprawnie wysłano podpisane dane”. 



 

Powyższe okno dialogowe można zamknąć po kliknięciu na klawisz „Zamknij” lub poczekać, 
aż zostanie zamknięte samoczynnie po upływie 3 sekund. 

Zalogowanie do e-Podpisu jest sygnalizowane niebieską ikonką w zasobniku systemowym. 

 

Przy kolejnym logowaniu do systemu bankowości internetowej, po wpisaniu identyfikatora 
system automatycznie wyświetla okno aplikacji SCSA do uwierzytelnia klienta w aplikacji 
dla bankowości internetowej. 

1. Pojawi się kolejne okno e-Podpisu do uwierzytelnia klienta w aplikacji dla bankowości 
internetowej. Klient musi podać Kod weryfikacyjny oraz PIN karty 



 

1. Po sprawdzeniu i wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego i poprawnym wprowadzeniu 
PIN-u system loguje użytkownika do bankowości internetowej. 

 

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN i błędny kod weryfikacyjny, 
system zaprezentuje komunikat: 



 

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN i poprawny kod weryfikacyjny, 
system zaprezentuje komunikat: 

 



Autoryzacja zleceń za pomocą karty mikroprocesorowej 

Na formatce dyspozycji dodania przelewu po wprowadzeniu danych wybieramy [dalej] 
system prezentuje formularz potwierdzenia wprowadzonych danych wraz z oknem do 
wprowadzenia kodu PIN. 

 

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje: 

• [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji. 

• [PODPISZ] – umożliwia podpisanie dyspozycji. Po wprowadzeniu kodu PIN i 
naciśnięciu [PODPISZ] system prezentuje formularz z informacją o poprawnej 
autoryzacji dyspozycji. 

 



Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji 
dyspozycji. 

 

Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje: 

• [WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu, 

• [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – umożliwia utworzenie nowej dyspozycji, 

• [ZAPISZ JAKO SZABLON] – umożliwia zapisanie dyspozycji jako szablon, 

• [POTWERDZENIE] – wydruk dyspozycji do PDF. 

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN, system zaprezentuje komunikat: 



 

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje: 

• [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji, 

• [PODPISZ] – umożliwia wprowadzenie poprawnego kodu i podpisanie dyspozycji. 

Po odrzuceniu dyspozycji za pomocą przycisku [ANULUJ], system prezentuje następujący 
komunikat: 

 

Przy kolejnym autoryzowaniu dyspozycji system automatycznie wyświetla okno aplikacji 
SCSA do podpisania dyspozycji w aplikacji dla bankowości internetowej. 

Wylogowanie się z e- Podpis lub wylogowanie się z komputera, powoduje, że musimy 
ponownie zalogować się do e-Podpisu. 

  

Obsługa e-Podpisu 

Jeśli aplikacja została już wcześniej uruchomiona to w zasobniku systemowym wyświetlana 
jest jej ikon, która umożliwia: 

a) Podpis niekwalifikowany: 



• zmianę kodu PIN karty, 

• odblokowanie karty w przypadku jej zablokowania, 

b) zalogowanie się, 

c) zamknięcie aplikacji e-Podpis. 

 

Użycie klawisza: 

• Zamknij - powoduje zamknięcie aplikacji e-Podpis 

• Wyloguj/Zaloguj - powoduje możliwość zalogowania/wylogowania do aplikacji e-
Podpis. Automatyczne wylogowanie uzyskuje się również poprzez wyciągnięcie karty 
mikroprocesorowej z czytnika. 

• Zmiana kodu PIN – umożliwia zmianę kodu PIN z poziomu aplikacji e-Podpis bez 
konieczności logowania się do bankowości elektronicznej 



 

• Odblokowanie karty – umożliwia odblokowanie karty mikroprocesorowej po 
podaniu kodu PUK z poziomu aplikacji e-Podpis bez konieczności logowania się do 
bankowości elektronicznej 

 

Note 

Aktywna aplikacja e-Podpis działa w tle niezależnie od posiadanej przeglądarki internetowej, na pasku narzędzi jest 
widoczna jako niebieska ikona banku (karta mikroprocesorowa znajduje się w czytniku kart). 

• Zalogowanie - (np. jeden użytkownik zakończył w bankowości podpisywanie, zaczyna 
pracować drugi i przechodzi do podpisywania - pkt. 6.5). 



 

• Zamknięcie aplikacji - (do podpisywania konieczne będzie ponowne uruchomienie 
aplikacji pkt.5.1.) 

• Wyciągnięcie karty mikroprocesorowej z czytnika kart powoduje wylogowanie z 
aplikacji e-Podpis, ale nie powoduje wylogowania z bankowości internetowej, ikona na 
pasku narzędzi jest w kolorze szarym. 

• Logowanie podczas pracy z aplikacji e-Podpis na komputerze klienta. Logi aplikacji e-
Podpis – po pobraniu aplikacji zostaje utworzona struktura (katalog), w którym zjadają 
się pliki konfiguracyjne oraz logi z działania aplikacji (np. 
c:\Users\imie.nazwisko\.scsa\cui\). 
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