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PROFIL ZAUFANY – ePUAP
Od 9 czerwca 2011 roku, można korzystać z bezpłatnego podpisu elektronicznego, nazwanego Profilem
Zaufanym, na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – www.epuap.gov.pl.
Profil Zaufany to bezpłatna alternatywa dla odpłatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którego
uzyskanie jest skomplikowane. Jest dostępny dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na portalu
www.epuap.gov.pl. Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość składania pism kierowanych drogą
elektroniczną do urzędów administracji publicznej, tak jakby składał je osobiście z użyciem odręcznego
podpisu.
Profil Zaufany umożliwia skorzystanie z przeważającej większości usług udostępnionych na platformie ePUAP.
Niewielka część spraw administracyjnych może wymagać bezpiecznego podpisu elektronicznego. Profil
Zaufany nie może być stosowany np. przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych lub w innych sytuacjach, w
których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.
Listę usług, które można załatwić przez Profil Zaufany można zobaczyć w Katalogu Usług ePUAP dostępnym
na stronie www.epuap.gov.pl. Są to m.in.:















wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
uzyskanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
otrzymanie dowodu osobistego,
odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
nadanie/zmiana numeru PESEL,
dopisanie do spisu wyborców,
wydanie/wymiana prawa jazdy,
wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych,
weryfikacja on-line danych prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego z rejestrem Centralnej Ewidencji
Kierowców i Centralnej Ewidencji Pojazdów,
przyznanie dodatku mieszkaniowego,
przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
nadanie numeru porządkowego nieruchomości,
opłacenie mandatu.

Niestety na dzisiaj, nie wszystkie urzędy oferują wszystkie ww. usługi.
Aby skorzystać z możliwości jakie oferuje Profil Zaufany wystarczy tylko:
1.
2.
3.

4.

Założyć konto na stronie www.epuap.pl.
Z utworzonego konta, wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego, podając swoje dane
osobowe i adres poczty elektronicznej, przez który obywatel będzie porozumiewał się z urzędem
(wysyłał pisma, otrzymywał potwierdzenia i odpowiedzi).
W ciągu 14 od złożenia wniosku, należy jednorazowo udać się do jednego z Punktów
Potwierdzających, w celu zweryfikowania danych na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
Dane można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wymienionych na stronie
www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany ->Rejestr PP.
Potwierdzanie Profili Zaufanych jest odmiejscowione. Oznacza to, że Profil Zaufany można potwierdzić
w dowolnym Punkcie Potwierdzeń, niezależnie od miejsca zamieszkania, również poza granicami
kraju.
Po sprawdzeniu danych konto uzyskuje status Profilu Zaufanego. Zainteresowany zostanie
poinformowany o tym fakcie mailem.

Osoby posiadające podpis elektroniczny powinny:
1.
2.

3.

Założyć konto na stronie www.epuap.pl.
Z utworzonego konta, wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego, podając swoje dane
osobowe i adres poczty elektronicznej, przez który obywatel będzie porozumiewał się z urzędem
(wysyłał pisma, otrzymywał potwierdzenia i odpowiedzi).
Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Korzystanie z Profilu Zaufanego nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń – wystarczy przeglądarka
internetowa.

internetowe biuro rachunkowe
biuro@invos.pl
www.invos.pl

