INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ODNOWIENIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO WYDANEGO PRZEZ KRAJOWĄ
IZBĘ ROZLICZENIOWĄ /odbiór osobisty w oddziale KIR/.
Uwaga: należy pamiętać o tym, że Zamawiającym jest firma/osoba, która podpisywała umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową
na świadczenie usług certyfikacyjnych, natomiast osoba dla której ma być odnowiony certyfikat jest Subskrybentem.
Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zaleca się przygotować wszystkie potrzebne dane (dowód osobisty, numer
umowy z KIR ,data ważności dotychczasowego certyfikatu) , ponieważ czas jego wypełniania na stronie internetowej jest
ograniczony i jeśli operacja wykonywana jest zbyt długo, będziemy musieli wprowadzać dane powtórnie.
1.

Uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę :
https://elektronicznypodpis.pl/zamow/
Strona zawiera formularz wniosku o odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

2.

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

1.
2.
3.

W przypadku odnawiania certyfikatu zmienić pole na ‘tak’.
NIP Zamawiającego, czyli firmy (osoby) , która podpisywała umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową na
świadczenie usług certyfikacyjnych.
Numer umowy (wypełnienie nie jest obowiązkowe w przypadku odnawiania certyfikatu).

4.
5.
6.
7.

Liczba zamawianych odnowień. W przypadku, gdy w firmie mamy odnowić certyfikaty dla kilku pracowników,
możemy to zrobić na jednym formularzu.
Odpowiednio dla ilości podanej w poz.4 należy podać imiona i nazwiska Subskrybentów.
Dane osobowe Subskrybentów.
W tym polu należy wpisać datę początku ważności nowego certyfikatu. W zasadzie powinna to być data
następująca po dniu wygaśnięcia dotychczasowego certyfikatu, choć warunek ten nie musi być koniecznie
spełniony. Datę końca ważności dotychczasowego certyfikatu najwygodniej sprawdzić w programie Płatnik
Zus, na zakładce ‘certyfikaty’.

Data ważności znajduje się również na potwierdzeniu odbioru certyfikatu, które otrzymaliśmy odbierając
poprzedni certyfikat w Krajowej Izbie Rozliczeniowej.
W sekcji ‘Odnowienie certyfikatu’ zaznaczamy pola zgodnie z rysunkiem (tylko certyfikat kwalifikowany na
dużej karcie na okres 2 lat). Jeśli używamy małej karty z certyfikatem (podobna do telefonicznej karty SIM)
lub jeśli chcemy zamówić certyfikat tylko na jeden rok, zmieniamy odpowiednią opcję.
8.

Zaznaczamy, że odbierzemy certyfikat osobiście oraz wybieramy oddział, w którym chcemy odebrać
certyfikat.
9. Wybieramy preferowaną datę odbioru certyfikatu. Zaleca się, aby nie była ona wcześniejsza niż tydzień po
wysłaniu formularza.
10. Wpisujemy kod weryfikacyjny zgodny z obrazkiem. Wielkość liter ma znaczenie!

11. Klikamy klawisz ‘dalej’, czekamy chwilę i otrzymujemy komunikat o wysłaniu wniosku.

Ważne !!!

W okienku komunikatu otrzymujemy link do pliku PDF z wypełnionym formularzem. Po

kliknięciu w ten link zapisujemy plik PDF na dysku komputera. Jest to bardzo ważna operacja, ponieważ
wysłanie wniosku przez Internet ma na celu tylko przyspieszenie całej operacji, natomiast niezależnie od
tego wniosek zapisany w plku PDF musimy wydrukować i zabrać ze sobą do oddziału w celu odebrania

nowego certyfikatu. Oczywiście wniosek musi być podpisany i ostemplowany przez upoważnione osoby, a
więc tak samo jak na umowie zawartej z KIR.
Przed udaniem się po odbiór certyfikatu warto zadzwonić wcześniej /np. 2-3 dni/ i potwierdzić termin
przyjazdu po certyfikat. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.
Odebrany certyfikat należy zainstalować w komputerze według osobnej instrukcji.
Katowicki oddział Krajowej Izby Rozliczeniowej :
40-069 Katowice, ul. Ks.Bp.St. Adamskiego 7.
Pon-pt 8:00 – 16:00
Tel. (22) 545 55 55, 801 500 207

