
Tutorial:
Jak kupić podpis mSzafir 
z długim terminem 
ważności i podpisywać 
dokumenty?

Sposób potwierdzenia tożsamości: mojeID



Wejdź do portalu mSzafir 
https://www.mszafir.pl/  
i kliknij „Kup teraz podpis 
w chmurze”.

Krok 1

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



W sklepie 
internetowym Szafir: 
https://szafir.kir.com.pl/eshop-
web/items.html wybierz 
Certyfikat mSzafir z długim 
terminem ważności.

Krok 2

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Wybierz okres ważności 
certyfikatu i limit podpisów. 
Zaznacz „mojeID” jako 
sposób potwierdzenia 
swojej tożsamości.

Krok 3

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Uzupełnij wymagane dane 
(opcjonalnie nadaj Hasło do 
unieważnienia certyfikatu) 
i zaakceptuj Regulamin 
usługi mSzafir. Wprowadź 
kod rabatowy (jeśli go 
posiadasz), następnie kliknij 
„Zamawiam i płacę”.  

Krok 4

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID

jan.kowalski@email.pl jan.kowalski@email.pl

000000000

Jan Kowalski Al. Jerozolimskie

02-486 Warszawa

mazowieckie Polska

98765432198



Wybierz formę płatności, 
zaakceptuj Regulamin 
usługi Paybynet i dokonaj 
płatności – z wybranym 
bankiem lub kartą 
płatniczą.

Krok 5

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Zamówienie zrealizowane, 
teraz możesz przejść do 
generowania certyfikatu. 
Aby rozpocząć, kliknij 
„Generuj certyfikat”.

Krok 6

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Kliknij „Potwierdź z mojeID” 
i przejdź przez proces 
potwierdzania tożsamości 
online. 

Krok 7

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Wybierz bank, z którym 
potwierdzisz swoją 
tożsamość.

Krok 8

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Zaloguj się do swojej 
bankowości internetowej, 
aby wyrazić zgodę na 
przekazanie danych do 
certyfikatu i przejdź dalej.

Krok 9

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID

JAN

KOWALSKI

JAN KOWALSKI Numer klienta: 00000000

98******198



Sprawdź poprawność 
danych do certyfikatu 
kwalifikowanego, zaznacz 
checkbox potwierdzający 
i kliknij „Potwierdzam dane”.

Krok 10

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID

JAN

98765432198

KOWALSKI



Poczekaj – generujemy 
certyfikat.

Krok 11

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Teraz aktywuj aplikację 
mobilną – jest to konieczny 
krok do rozpoczęcia 
składania podpisów. 
Kliknij „Aktywuj” – nastąpi 
przekierowanie do portalu 
mSzafir do zakładki 
„Aplikacje mobilne”. 

Krok 12

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID

JAN KOWALSKI PNOPL-98765432198



Pobierz i zainstaluj 
aplikację mobilną na swoim 
urządzeniu. Kliknij „Zobacz 
jak aktywować aplikację 
mobilną” i postępuj według 
instrukcji.  

Krok 13

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Uruchom na telefonie 
aplikację mSzafir. 
Następnie kliknij „Dalej”, 
aby wprowadzić dane 
niezbędne do aktywacji 
aplikacji.

Krok 14

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



W aplikacji mobilnej 
na telefonie podaj swój 
numer PESEL.

Krok 15

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Kliknij i wygeneruj kod 
aktywacyjny. Wpisz 
w aplikacji na telefonie 
kod aktywacyjny, który 
otrzymasz w tym oknie.

Krok 16

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



W aplikacji na telefonie 
nadaj kod PIN, który posłuży 
Ci do każdorazowego 
logowania do aplikacji.

Krok 17

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Aplikacja poinformuje Cię 
o pomyślnej rejestracji. 
Gratulacje, teraz możesz 
rozpocząć składanie 
podpisów.

Krok 18

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Przejdź do zakładki Podpisz 
dokument. Aby rozpocząć 
podpisywanie dokumentów, 
wskaż pliki z dysku Twojego 
komputera – w formacie PDF.

Krok 19

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Zaznacz wybrane 
dokumenty z listy. 
Jednocześnie możesz 
podpisać od 1 do 20 
dokumentów.

Krok 20

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Kliknij 
„Autoryzuj i podpisz”.

Krok 21

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Zaznacz, że zapoznałeś(aś) 
się z treścią dokumentów, 
które chcesz podpisać. 
Możesz obejrzeć zawartość 
podpisywanego dokumentu 
klikając na obraz.

Krok 22

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Uruchom aplikację mobilną 
na telefonie, wprowadź kod 
wygenerowany w aplikacji 
i kliknij „Autoryzuj”.

Krok 23

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Potwierdź podpisanie 
dokumentów w aplikacji 
mobilnej na telefonie.

Krok 24

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Dokumenty zostały 
podpisane prawidłowo.

Krok 25

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



Teraz możesz pobrać 
i zapisać podpisane 
dokumenty w wybranym 
miejscu. Dokumenty są 
dostępne w zakładce 
Podpisane dokumenty 
przez 24 godziny.

Krok 26

mSzafir - Jak kupić podpis mSzafir z długim terminem ważności i podpisywać dokumenty? 
               Potwierdzenie tożsamości z mojeID



więcej na www.mszafir.pl


