
Kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir 

Podpiszesz nim cyfrowo dowolne dokumenty, w każdym formacie. Podłączany do komputera 

zestaw z czytnikiem i kartą pozwoli Ci złożyć podpis na fakturze, aneksie czy umowie kupna-

sprzedaży.  

Zapoznaj się z ofertą kwalifikowanych e-podpisów na www.elektronicznypodpis.pl 

 

Co zyskasz dzięki podpisowi elektronicznemu Szafir? 

 Mniej kosztów, więcej czasu – zaoszczędzisz pieniądze i czas, do tej pory marnowane na 

wypisywanie, drukowanie i przesyłanie dokumentów w tradycyjnej formie.  

 Wygoda i użyteczność – podpiszesz dowolną liczbę dokumentów w kilku prostych krokach i 

zajmie Ci to tylko moment. 

 Gwarancja prawna – kwalifikowany podpis jest równoważny pod względem skutków 

prawnych podpisowi własnoręcznemu. Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest honorowany zarówno w Polsce, jak w i Unii Europejskiej. Podpisywane 

dokumentu możesz dodatkowo uzupełnić o kwalifikowany znacznik czasu, dający prawne 

potwierdzenie daty istnienia dokumentu.  

 Dbałość o środowisko – zapomnisz o kupowaniu papieru i tuszu do drukarki, dbając tym 

samym o drzewa, czyste powietrze i całą naszą planetę.  

 

 

 

„Zamów podpis”  https://szafir.kir.com.pl/eshop-web/items.html  

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny od KIR 

Jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług kwalifikowanych w Polsce. Oferujemy kwalifikowany 

podpis elektroniczny w dwóch wersjach – w zależności od potrzeb i preferencji klientów. E-podpis 

Szafir to podłączany do komputera zestaw z czytnikiem i kartą, dzięki któremu można podpisywać 

cyfrowo dowolne dokumenty, w każdym formacie. 

Z kolei mSzafir to całkowicie mobilny podpis elektroniczny, z którego można korzystać na każdym 

urządzeniu z dostępem do Internetu, bez konieczności używania karty i czytnika. mSzafir jest 

https://www.elektronicznypodpis.pl/oferta/wybierz-e-podpis-dla-siebie/
https://szafir.kir.com.pl/eshop-web/items.html


pierwszym na rynku, dostępnym w pełni online, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Klienci 

weryfikują swoją tożsamość za pomocą własnej bankowości elektronicznej i dzięki temu mogą uzyskać 

podpis bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Usługa KIR jest jedynym e-podpisem na polskim 

rynku, dostępnym w wersji jednorazowej, czyli przeznaczonej do podpisania jednego dokumentu.  

  

Do czego wykorzystasz e-podpis? 

Kwalifikowany podpis elektroniczny można wykorzystać wszędzie tam, gdzie stosuje się tradycyjne 

pisma, np. w kontaktach biznesowych czy z administracją – do sygnowania deklaracji ZUS, rozliczeń 

podatkowych, wymiany dokumentacji z GUS, GIIF, KRS, JPK. Korzystając z e-podpisu, można także 

zgłosić narodziny dziecka czy uzyskać odpis aktu z urzędu stanu cywilnego, a także zawrzeć umowę 

cywilno-prawną, kontrakt, złożyć ofertę handlową czy zamówienie.  

E-podpis sprawia, że pozornie skomplikowane operacje można załatwić w pełni zdalnie i błyskawicznie 

– bez konieczności drukowania, skanowania czy wysyłania wrażliwych dokumentów pocztą tradycyjną. 

Dokumenty podpisane elektronicznie mają taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki. 

Kwalifikowany e-podpis od KIR gwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i 

zgodność z unijnym rozporządzeniem eIDAS, co sprawia, że podpisany dokument jest respektowany 

we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ułatwia to m.in. udział w europejskich 

postępowaniach przetargowych. 

  

Czym jeszcze się zajmujemy? 

Od przeszło 20 lat dostarczamy naszym klientom nie tylko kwalifikowany podpis elektroniczny, lecz 

także pieczęć elektroniczną, znakowanie czasem czy certyfikaty SSL. To jednak zaledwie jeden z 

obszarów cyfryzacji, w którym działamy. KIR to hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego. 

Budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości, gospodarki i administracji. Wykorzystując 

doświadczenie i najnowsze technologie, dostarczamy usługi, które skutecznie pomagają naszym 

partnerom w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Za kluczowe zadanie 

uznajemy propagowanie digitalizacji procesów biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości 

Polaków. 

Rozliczamy płatności detaliczne w Polsce, tworzymy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany 

informacji oraz otwartej bankowości, narzędzia identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania (zdalne 

potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej – 

mSzafir). Mamy na koncie pionierskie zastosowania technologii blockchain i macierzy WORM w postaci 

trwałego nośnika. W kwietniu 2020 r. współtworzyliśmy infrastrukturę Tarczy Finansowej PFR dla 

Małych i Średnich Firm. 

Poznaj nas lepiej na www.kir.pl   

http://www.kir.pl/

