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Profil Zaufany (PZ) to środek identyfikacji elektronicznej.  

 

Profil Zaufany: 

 to bezpieczny, potwierdzony przez bank lub inną instytucję sposób 

logowania lub elektronicznego podpisywania dokumentów. 
 

 Umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem 

elektronicznym. 
 

 umożliwia załatwianie spraw urzędowych online  
 

 można go uzyskać bez wychodzenia z domu. 
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 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) –  

umożliwia:  

• złożenie wniosku o dowód osobisty,  

• uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego,  

• zgłoszenie urodzenia dziecka,  

• złożenie odwołania od decyzji administracyjnej, itp. 

 

 Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (PUE ZUS) –  

umożliwia:  

• ustalenie terminu wizyty w placówce ZUS,  

• wysłanie wniosków,  

• sprawdzanie swoich zwolnień lekarskich,  

• sprawdzenie, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń, 

• sprawdzenie informacji o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS 
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 Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) 
szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub 
osoby, która dała upoważnienie. 

E-recepta 

E-skierowanie 

E-zwolnienie 

 

 Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) –  

Umożliwia:  

założenie firmy,  

wznowienie lub zawieszenie działalności gospodarczej,  

uzyskanie informacji o osobach prowadzących firmy w Polsce. 

 

 obywatel.gov.pl –  

Umożliwia: 

sprawdzenie np. swoich punktów karnych,  

swoich danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,  

swoich danych w rejestrze PESEL. 
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Każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych.  

 

Uwaga: 

osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 

13. roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego. 
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METODA I METODA II 

Zakładanie Profilu 

przez Internet 

Zakładanie Profilu 

przez konto 

bankowe 

TRZEBA GO 
POTWIERDZIĆ W 

URZĘDZIE! 

NIE TRZEBA GO 
POTWIERDZAĆ 
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 Rejestracja przez Internet 

 

Wymaga osobistego potwierdzenia! 
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START 
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DALEJ 

NIE 
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DALEJ 

ŻADNE Z POWYŻSZYCH 
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ZAŁÓŻ TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY 
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Możesz wpisać duże i małe litery, cyfry oraz 

podkreślenie (_) i łącznik (-). 

Nie wpisuj polskich znaków, spacji oraz innych znaków 

specjalnych, w tym kropki. 

Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie. 

Hasło musi mieć minimum 8 znaków, w 

tym 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub 

1 znak specjalny. 

sas.tpnk.org.pl 17 



Uwaga! Imiona i nazwisko wpisz zgodnie 

z pisownią w twoim dokumencie tożsamości. 

Jeśli na przykład są w nich znaki nietypowe 

dla języka polskiego, wpisz je również tutaj. 
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Sprawdź wszystkie dane na podsumowaniu wniosku. 
 
Potwierdź wysłanie wniosku. Na podany numer telefonu 
dostaniesz kod autoryzacyjny. Wpisz go w odpowiednie pole  
i kliknij  
 
Na podany adres e-mail dostaniesz 2 wiadomości: 
 potwierdzenie założenia konta w serwisie profil zaufany, 
 potwierdzenie wysłania wniosku. Znajdziesz w nim również 

numer wniosku, który będzie ci potrzebny, aby rozpocząć 
rozmowę z urzędnikiem. Nikomu nie podawaj tego numeru! 

  
Czekaj na telefon od urzędnika.  

DALEJ 
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 Numer wniosku – dostaniesz go w e-mailu z potwierdzeniem wysłania wniosku 
(nie podawaj tego numeru urzędnikowi, to urzędnik ma ci podać ten numer w 
rozmowie telefonicznej, a ty sprawdzisz, czy numer się zgadza), 

 

 Ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.  

Uwaga! Paszportu może użyć tylko osoba, która ma lub miała polski dowód osobisty. 
Urzędnik musi porównać osobę, którą widzi, ze zdjęciem z Rejestru Dowodów 
Osobistych 

 

 Urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon. Może 
to być tablet, telefon, komputer stacjonarny lub laptop. Na tym urządzeniu musi 
działać aplikacja do rozmowy wideo Microsoft Teams (dostępna za darmo). 

 

Uwaga! 

 Kamera w urządzeniu musi umożliwić okazanie dokumentu tożsamości w 
taki sposób, że będzie wyraźnie widać jego treść – przede wszystkim datę 
ważności! Jeśli urzędnik nie będzie mógł przeczytać tej treści, nie potwierdzi 
twojego tymczasowego profilu zaufanego.  
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NIE TRZEBA GO POTWIERDZAĆ! 
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jeśli masz konto w jednym z niżej wymienionych banków:  
• T-Mobile Usługi Bankowe 
• PKO Bank Polski 
• Inteligo 
• Santander 
• Pekao 
• mBank 
• ING 
• Millenium 
• Alior Bank 

 
 Kliknij nazwę banku, zaloguj się na swoje konto, znajdź formularz 

zakładania profilu zaufanego, wypełnij go i wyślij bezpośrednio 
z konta. 
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Nie możesz znaleźć interesującej Cię usługi albo 

masz problem z profilem? 

1) Zadzwoń na infolinię: 

 +48 222 500 115  

Czynna całodobowo! 

 

2) centrum pomocy Użytkowników Profilu 

Zaufanego w Centralnym Ośrodku Informatyki 
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