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INSTRUKCJA  - błąd instalacji nowej wersji aplikacji e-Deklaracje Desktop 
 
Uwaga: Przed wykonaniem reinstalacji zalecamy wykonanie kopii bazy programu e-Deklaracje Desktop. 
(C:\Users\ProfilUzytkownika\AppData\Roaming\e-Deklaracje.A1909296681C7ACEFE45687D3A64758C8659BF46.1\Local Store\settings2011.dat). 

W celu naprawy instalacji należy: 
 skorzystać z jednego z 3 poniższych sposobów na odinstalowanie aplikacji - użycie narzędzia Microsoft Fix It. 
 pobrać i zainstalować ponownie aplikację ze strony  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-

pobrania/  

SEKCJA 1 Pobranie aplikacji do odinstalowania 
 

1. Uruchomić narzędzie do naprawy systemu Windows Microsoft Fix It: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/mats/program_install_and_uninstall/pl  

 

2. Po uruchomieniu przejść do pkt 1 w sekcji 2. 

lub 

  

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania/
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania/
https://support.microsoft.com/pl-pl/mats/program_install_and_uninstall/pl
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1. Pobrać narzędzie do naprawy systemu Windows Microsoft Fix It - portable: 
https://skydrive.live.com/redir?resid=29E8A48E7C5F1858!108  

2. Rozpakować pobrany plik i uruchomić „Launch Fix it.exe”. 
3. Przejść do pkt 1 w sekcji 2. 

lub  

1. Pobrać ze strony Microsoft narzędzie do naprawy systemu Windows Microsoft Fix It - portable: 
http://go.microsoft.com/?linkid=9775982  
wybierając opcję „Zapisz” (Internet Explorer)  

 

lub „Zapisz plik” (Firefox). 

 

2. Po pobraniu uruchomić pobrany plik MicrosoftFixit-portable.exe . 

 
3. Zaakceptować umowę. 

 

https://skydrive.live.com/redir?resid=29E8A48E7C5F1858!108
http://go.microsoft.com/?linkid=9775982
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4. Wskazać miejsce na dysku do zapisania poprawek i wybrać „Zapisz”. 

 
5. Rozpocznie się proces pobierania. 

 
6. Po zakończeniu procesu pobierania należy wybrać przycisk „Zakończ”. 
7. Uruchomić pobrany plik i przejść do pkt 1 w sekcji 2.  
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SEKCJA 2 Użycie aplikacji 
1. Na ekranie jak poniżej wybrać wskazane opcje. 

 
 

2. Na kolejnym ekranie wskazać opcję drugą „Wykryj problemy i pozwól mi wybrać…” 
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3. Na kolejnym ekranie wskazać opcję „Odinstalowywanie” 
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4. Na dostępnej liście aplikacji wskazać program do odinstalowania i przejść „Dalej” 

 

5. Wybrać opcję pierwszą „Tak, spróbuj odinstalować” 
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6. Na kolejnym ekranie zaznaczyć obie opcje i wybrać „Dalej” 

 

7. Na kolejnym ekranie informacyjnym przechodzimy „Dalej” 

 



 

 

MINISTERSTWO FINANSÓW  DEPARTAMENT INFORMATYZACJI  
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 
www.mf.gov.pl  www.e-Deklaracje.gov.pl 

e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl   

Strona | 8  

8. Na kolejnym ekranie informacyjnym przechodzimy „Dalej”. 

 

9. Kończymy korzystanie z aplikacji wybierając „Zamknij”. 
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