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Profil zaufany 

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz 
profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki 
któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w 

internecie oraz składać podpis zaufany. 

Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania 
podań i wniosków składanych do podmiotów 

publicznych. 

Źródło: 



Profil zaufany 
Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie 
identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w 

internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz 
numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego 

właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma 
profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, 

jest wiarygodna. 

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w 
internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są 

przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to 
niezbędne do załatwienia sprawy. 

Źródło: 



Profil zaufany 
Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach 

urzędowych. Takimi portalami są między innymi: 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — złożysz tu np. 
wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, złożysz odwołanie 

od decyzji administracyjnej 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) —
 możesz tu np. umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać 
swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, 

sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS 

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — możesz tu np. założyć 
firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które 

prowadzą firmy w Polsce. 

Źródło: 

https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/platforma-uslug-elektronicznych-zakladu-ubezpieczen-spolecznych
https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej-portal-informacyjny


Profil zaufany 
W serwisie OBYWATEL.GOV.PL dzięki profilowi zaufanemu potwierdzasz 

tożsamość. 

Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić: 

swoje punkty karne 

swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych 

czy Twój dowód jest unieważniony 

swoje dane w rejestrze PESEL 

swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl 

Źródło: 

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel
https://www.pacjent.gov.pl/


 
Jak założyć swój osobisty, darmowy 

Profil Zaufany 



 
Pierwszy sposób 



https://pz.gov.pl/pz/register 

 

Zalecaną metodą założenia osobistego Profilu Zaufanego 
jest uzupełnienie formularza bezpośrednio na stronie  

Ministerstwa Cyfryzacji 

Wchodzimy na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji, uzupełniamy udostępniony formularz 

https://pz.gov.pl/pz/register


Wypełnij wszystkie 
pola oznaczone 

gwiazdką 



Po wypełnieniu 
wszystkich pól wyślij 
wniosek. SMS-em 
dostaniesz 
potwierdzenie i 
dodatkowe informacje. 



Udajemy się do punktu 
potwierdzania tożsamości 



Lista Urzędów w których można 
 potwierdzić swoją tożsamość na terenie 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Miasto Kalisz 



Lista Urzędów w których można 
 potwierdzić swoją tożsamość na terenie 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Ostrów Wielkopolski 

Pleszew 



Pozostałe miejscowości: 

Lista Urzędów w których można 
 potwierdzić swoją tożsamość na terenie 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

 

 Urząd Gminy Blizanów 

 Urząd Gminy Brzeziny 

 Urząd Gminy Ceków-Kolonia 

 Urząd Gminy Godziesze Wielkie 

 Urząd Miasta i Gminy Koźminek 

 Urząd Miasta i Gminy Stawiszyn 

 Urząd Gminy Żelazków 

 

Blizanów 52 

1000-lecia 8 

Ceków-Kolonia 51 

11 Listopada 10 

T. Kościuszki 7 

ul. Szosa Pleszewska 3 

Żelazków 138 

 

Blizanów Drugi 

Brzeziny 

Ceków-Kolonia 

Godziesze Małe 

Koźminek 

Stawiszyn 

Żelazków 



Drugi sposób 
przez Bank 

Ze względu bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z pierwszego sposobu,   
gdyż nie wykorzystuje do autoryzacji bankowości elektronicznej. 
Jeśli jednak ta metoda jest dla Ciebie łatwiejsza, sprawdź czy Twój bank 
umożliwia założenie profilu zaufanego 



Profil zaufany 
- założenie przez konto bankowe 

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę 
banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego. 

Zaloguj się na swoje konto bankowe. 

Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego. 

Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji. 

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj 
opcję logowania przez system tego banku. 

Źródło: 

https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp


 
Lista banków, które umożliwiają 

założenie profilu zaufanego 

Źródło: 



Wybierz 
bank, w 

którym masz 
konto 



Zaloguj się na 
swoje konto 



Zaloguj się 
na konto 



Załóż profil 



xxxxxxxxxxx 

Bank prosi o autoryzację 

Po potwierdzeniu profil zaufany już jest aktywny 



Sprawy, które 
można 

załatwić dzięki 
profilowi 

zaufanemu 









Przykładowa 
sprawa do 
załatwienia 











xxxxxxxxxx 



 





xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 



Po sprawdzeniu danych, 
złóż wniosek 



W pozycji menu POMOC znajdziesz listę 
punktów, w których można potwierdzić 

profil zaufany. To przede wszystkim 
urzędy miast i gmin, oddziały ZUS i urzędy 

skarbowe. 



e-Administracja – ważne adresy 

 

• www.gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 

• login.gov.pl – Serwis Polskiego Rządu 

• pz.gov.pl - Profil Zaufany 

• obywatel.gov.pl – Informacje i usługi przyjazne obywatelom 

(Ministerstwo Cyfryzacji) 

http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/
http://login.gov.pl/
http://pz.gov.pl/
http://obywatel.gov.pl/


Jeśli potrzebujesz pomocy, masz wątpliwości 
skorzystaj z pomocy doświadczonego informatyka, 

certyfikowanego 

Maciej Matecki +48 607 850389 
Audytor bezpieczeństwa informacji wg EN ISO /IEC  27001 : 2017 

Nr certyfikatu 1211/03/2019 

pomoc@sako-info.pl 


