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W ramach projektu „Seniorzy w przestrzeni publicznej” (FIO 2014) 



Czym jest Elektroniczna Platforma  
Usług Administracji Publicznej? 

 

   

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele 
mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem 
internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów 
publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci 
elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było 
stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego 
elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; 
tak powstał portal www.epuap.gov.pl. 
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Portal zapewnia sprawną komunikację 
pomiędzy: 

 

 

•    Obywatelami a administracją 

•    Przedsiębiorcami a administracją 

•    Instytucjami administracji publicznej 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP   
słownik pojęć 

 

 Profil zaufany ePUAP - Zestaw informacji identyfikujących i opisujących 
osobę, będącą dysponentem konta ePUAP, który został w wiarygodny 
sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego. 

 Podmiot potwierdzający - Instytucja publiczna uprawniona przez 
MSWiA do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom                  
i zarządzania profilem zaufanym ePUAP użytkownika, określone               
w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

 Osoba potwierdzająca -  Osoba uprawniona (urzędnik) z ramienia 
podmiotu potwierdzającego do nadawania statusu profilu zaufanego 
użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkowników. 

 Podsystem „Profil Zaufany” ePUAP - Aplikacja ePUAP, umożliwiająca 
przeprowadzenie operacji nadawania i zarządzania profilami zaufanymi 
użytkowników. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
 słownik pojęć 

 

 Użytkownik - Osoba fizyczna, dysponująca kontem na platformie ePUAP. 

 Autoryzacja podpisu elektronicznego potwierdzonego PZ - Proces 
polegający na udzieleniu prawa do złożenia podpisu potwierdzającego 
profilem zaufanym. Operacja wykonywana automatycznie przez system 
ePUAP w momencie dokonywania podpisu elektronicznego                        
z wykorzystaniem PZ, poprzez metodę autoryzacji zdefiniowaną przez 
właściciela profilu zaufanego podczas zakładania profilu zaufanego, 
polegająca na wysłaniu jednorazowego kodu autoryzacyjnego. 

 Metoda autoryzacji profilu zaufanego -  Wybrany przez użytkownika 
dostępny i zatwierdzony kanał przekazania kodu autoryzacyjnego, 
jednoznacznie autoryzującego właściciela profilu zaufanego                      
w momencie dokonywania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem 
PZ, np. email. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
słownik pojęć 

 

 Samozaufanie - Metoda samodzielnego zakładania profilu zaufanego 
przez użytkownika posiadającego podpis elektroniczny weryfikowany za 
pomocą certyfikatu kwalifikowanego. 

 Przedłużenie ważności PZ - Przedłużenie możliwości korzystania               
z profilu zaufanego, polegające na unieważnieniu własnego ważnego 
profilu i utworzeniu nowego profilu podczas jednej operacji 
użytkownika, niewymagającej wizyty w urzędzie będącym podmiotem 
potwierdzającym. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
 

  

 Po wejściu na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal 
użytkownikowi wyświetli się strona główna ePUAP. W celu 
zarejestrowania się na platformie ePUAP, należy na stronie 
głównej nacisnąć przycisk Zarejestruj się. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
 

  

 Po naciśnięciu przycisku Zarejestruj się użytkownikowi wyświetli się 
następna strona z formularzem do wprowadzania danych. W celu 
utworzenia konta, użytkownik wprowadza swoje dane do pól 
obligatoryjnych (zaznaczonych czerwonymi gwiazdkami) oraz pól 
opcjonalnych. W szczególności musi wprowadzić Pierwsze imię oraz 
Nazwisko, Adres e-mail (adres, na który użytkownik będzie otrzymywał 
od ePUAP korespondencję zwrotną drogą mailową), Login (nazwę, którą 
chce wykorzystywać podczas logowania do systemu) oraz zaakceptować 
zakres i warunki korzystania z ePUAP. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
 

  

 Następnie użytkownik musi wybrać jedną z metod uwierzytelniania 
zaznaczając Wybieram logowanie w oparciu o hasło lub Wybieram 
logowanie w oparciu o certyfikat. W przypadku zaznaczenia, należy 
uzupełnić pola Hasło oraz Powtórz hasło, które znajdują się 
bezpośrednio pod wskazaną opcją. W przypadku zaznaczenia, pojawi się 
komunikat informujący o konieczności podania poprawnego certyfikatu 
uwierzytelniającego. Przed założeniem konta należy dodatkowo 
uzupełnić tekst podany na rysunku (captcha) oraz zaakceptować zakres i 
warunki korzystania z ePUAP poprzez zaznaczenie check-box. 
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Aby zatwierdzić wprowadzone dane 
użytkownik uruchamia przycisk  
Załóż Konto. 
 
Na podany przy zakładaniu konta 
adres e-mail zostaje wysłane 
powiadomienie informujące o tym, 
że użytkownik zarejestrował konto 
na platformie ePUAP. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
 

  

 Jeżeli wszystkie dane uzupełniliśmy prawidłowo, a w przypadku 
wybrania opcji Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat w oknie, 
które się pojawiło wskazaliśmy prawidłowy certyfikat uwierzytelniający, 
użytkownikowi wyświetli się kolejny ekran, na którym należy wpisać 
swoje dane adresowe wykorzystując przy okazji mechanizm słowników 
Teryt. 

 Podanie danych adresowych nie jest obligatoryjne aczkolwiek 
rekomendowane ze względu na to, że wiele usług świadczonych poprzez 
ePUAP zapewnia automatyczne wypełnianie formularzy danymi 
adresowymi podanymi przez użytkownika. Stanowi to znaczną poprawę 
wygody i ergonomii korzystania z usług. 
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Zakładanie konta na platformie ePUAP 
 

  

 Następnie zostanie wyświetlona strona podsumowująca wykonane 
działania, która wyświetla wygenerowany raport zawierający 
Identyfikator użytkownika (Login) oraz dane, które wprowadził 
użytkownik podczas zakładania konta, np. Imię, Nazwisko, adres e-mail, 
adres zamieszkania. Identyfikator należy zapamiętać, ponieważ 
identyfikuje one użytkownika w systemie ePUAP i służy do jego 
uwierzytelnienia. 

 Po zakończonym procesie zakładania konta użytkownik ma możliwość 
wykonania jednej z poniższych opcji Złożyć wniosek o profil zaufany, 
Powrócić do strony głównej bądź Zalogować się na platformę. 
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Logowanie na platformę ePUAP 
 

 Po wejściu na stronę https://epuap.gov.pl/wps/myportal użytkownikowi 
wyświetli się strona główna ePUAP. W celu skorzystania z systemu 
użytkownik musi posiadać swoje konto na platformie ePUAP. Jeżeli 
użytkownik założył już wcześniej swoje konto na ePUAP wystarczy, że na 
stronie głównej naciśnie Zaloguj się. 

 Po naciśnięciu linku wyświetli się strona służąca do uwierzytelnienia się 
użytkownika w systemie ePUAP. W zależności od tego czy użytkownik         
w momencie zakładania konta ustawił metodę uwierzytelnienia na 
hasło bądź certyfikat teraz wprowadza swój login w polu Login                  
w odpowiednim bloku (dotyczącym hasła lub certyfikatu). W przypadku 
sekcji Logowanie przy użyciu hasła użytkownik musi wpisać swoje hasło    
i całość zatwierdzić przyciskiem Zaloguj się. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
 Każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania i przesłania 
elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika  
z poziomu swojego konta ePUAP, a następnie udania się do wybranego 
urzędu, będącego organem podmiotu potwierdzającego, z dokumentem 
tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem) w celu 
uwierzytelnienia swojej osoby i dokończenia procesu zakładania profilu 
zaufanego przez osobę potwierdzającą profil zaufany. 

  

 Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie profilu 
zaufanego użytkownika, należy przejść do podsystemu „Profil Zaufany”    
i dodać elektroniczny wniosek. Potwierdzenie i podpisanie wniosku oraz 
utworzenie PZ odbywa się w urzędzie, będącym organem podmiotu 
potwierdzającego. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
  

 Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie  
danymi użytkownika, pobranymi z konta ePUAP.  

 Przed wysłaniem wniosku, należy zweryfikować poprawność danych. 
Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić  
lub uzupełnić we wniosku. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
  

 Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji3 profilu zaufanego 
,a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w 
przypadku wybrania metody email należy wpisać swój adres e-mail). 
Następnie należy kliknąć odnośnik Sprawdź poprawność w celu  
sprawdzenia poprawności parametru autoryzacji. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
  

 Po kliknięciu odnośnika Sprawdź poprawność na wskazany parametr 
autoryzacji przesyłany jest kod (np. w przypadku wybrania metody  
email kod przesyłany jest na podany adres e-mail).  

 Po otrzymaniu kodu należy do pola Podaj kod nr X z dn. YYYY-MM-DD 
wprowadzić przesłany kod.  

 Następnie należy kliknąć OK.  

 Jeżeli chcemy wycofać się z operacji należy kliknąć Anuluj. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
  

 Jeżeli wprowadzono prawidłowy kod autoryzacji system wyświetli 
komunikat „Parametr autoryzacji poprawnie zweryfikowany”.  

 Jeżeli chcemy zmienić parametr autoryzacji (adres e-mail) należy kliknąć 
przycisk Zmień. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
  

 Po wprowadzeniu prawidłowego kodu, należy wysłać wniosek, klikając 
odnośnik Wyślij wniosek.  

 Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat 
potwierdzający wysłanie wniosku, jak również na adres e-mail 
użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku  
o nadanie profilu zaufanego użytkownika. 
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Założenie profilu zaufanego 

 
  

 Po wysłaniu wniosku o profil zaufany należy udać się do wybranego 
przez siebie punktu potwierdzającego z dowodem osobistym  
lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku.  

 Po upływie 14 dni wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez 
system.  

 Lista Punktów Potwierdzających jest dostępna na stronie ePUAP,  
w lokalizacji: Strona główna > Profil zaufany > Lista punktów 
potwierdzających. 
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