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1  Wymagania:

1.  Stanowisko komputerowe:

a) Odpowiednie oprogramowanie umożliwiające szyfrowanie danych za pomocą  
algorytmu RSA– sugerowany program: Gpg4win ver. 2.2.3.

b) Zainstalowany certyfikat Straży Gminnej wyposażony tylko w klucz publiczny 
dostępny do pobrania na stronie http://sg.pruszczgdanski.pl

2  Instalacja programu

1. Wchodzimy na stronę http://www.gpg4win.org/download.html
2. Pobieramy program Gpg4win z pierwszego linku.

3. Zapisujemy plik na komputerze.
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4. Po pobraniu programu przez przeglądarkę uruchamiamy ściągnięty plik i 
przystępujemy do instalacji.

5. Po wybraniu języka instalacji pojawia nam się następujące okno. Naciskami
przycisk „Next” w pojawiających się oknach aż dojdziemy do obrazka z 
pkt. 6.

6. Upewniamy się, że mamy zaznaczone wszystkie pola oprócz „Claws-Mail” 
po czym naciskamy przycisk „Next” w pojawiających się oknach aż 
dojdziemy do obrazka z pkt. 7.

Str. 4



7. Upewniamy się, że mamy zaznaczone pola tak jak na rysunku poniżej, po 
czym naciskamy przycisk „Next” w pojawiających się oknach aż dojdziemy
do obrazka z pkt. 9.

8. W kolejnym oknie naciskamy przycisk „Install” i czekamy aż program się 
zainstaluje. Na koniec instalacji naciskamy przycisk „Finish” w celu 
zakończenia.
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3  Instrukcja obsługi:

1  Instalacja certyfikatu:

a) Certyfikat Straży Gminnej można pobrać ze strony internetowej 
naszej jednostki.

b) Należy uruchomić program Kleopatra, a następnie dokonać importu 
certyfikatu:

c) Następnie wybieramy pobrany wcześniej certyfikat Straż Gminnej i 
naciskamy przycisk „Otwórz”.
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d) Poprawnie zaimportowany certyfikat powinien wyświetlić taki 
komunikat, a następnie pojawić się na liście certyfikatów.
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2  Szyfrowanie pliku:

a) Naciskamy prawym przyciskiem myszy na plik, który chcemy 
zaszyfrować po czym wybieramy z menu pozycje „Sign and 
encrypt”.

b) W oknie, które się pojawiło wybieramy „Encrypt” następnie 
naciskamy „Next”.
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c) W kolejnym oknie wybieramy interesujący nas certyfikat( w naszym 
przypadku certyfikat SG) i naciskamy przycisk „Add”.

d) Jeśli wszystko wykonaliśmy zgodnie z instrukcją to okno programu 
powinno wyglądać jak na obrazku poniżej. Jeśli tak jest naciskamy 
przycisk „Encrypt” i czekamy aż program zaszyfruje plik.
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e) W momencie, gdy pasek postępu dojdzie do końca (100%) możemy 
zakończyć program naciskając przycisk „Finish”.

f) Zaszyfrowany plik będzie miał domyślnie rozszerzenie „ .gpg ”. Tak 
przygotowany plik wysyłamy jako załącznik do Straży Gminnej.
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