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Potwierdzić profil zaufany ePUAP.
Osób fizycznych, które chcą kierować dokumenty do dowolnego podmiotu publicznego
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Przygotuj:

ważny dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości.
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Po zalogowaniu się na www.epuap.gov.pl –
w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/złóż wniosek.
Wypełnij ww. wniosek zgodnie z polami interaktywnego formularza na portalu ePUAP.
Uwaga: twoje imię, nazwisko i nr PESEL muszą być zgodne z dokumentem tożsamości.
Usługa świadczona jest bezpłatnie.
Złóż wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.
UWAGA: Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania elektronicznego wniosku o potwierdzenie Profilu
Zaufanego ePUAP nie zgłosisz się do punktu potwierdzającego, wniosek ten uważa się za wycofany.



Gdzie załatwię
sprawę?









Co zrobi urząd?

Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP możesz złożyć elektronicznie na platformie
ePUAP.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powinieneś przyjść do dowolnego punktu
potwierdzającego, którym jest:
 naczelnik urzędu skarbowego,
 wojewoda,
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 lub konsul.
Uwaga: Nie ma znaczenia właściwość miejscowa tych organów – co oznacza, że Profil Zaufany
możesz potwierdzić w miejscu najbardziej dla Ciebie dogodnym.
W Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto możesz dokonać potwierdzenia Profilu Zaufanego
ePUAP na Sali Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki
od 7:15 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15.
Zweryfikujemy Twoją tożsamość z dokumentem.
Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku z Twoim profilem użytkownika oraz z dokumentem
tożsamości;
przygotujemy do podpisu wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego;
w przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości potwierdzimy Twój Profil Zaufany;
nie dokonamy potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku:
 przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości, lub braku możliwości stwierdzenia
tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego dokumentu, na zasadach określonych
w przepisach dotyczących dowodów osobistych oraz przepisach dotyczących dokumentów
paszportowych;
 niezgodności danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, identyfikatora
użytkownika.
 przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

Jaki jest czas
realizacji?

W terminie 14 dni od daty przesłania elektronicznego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego
ePUAP powinieneś zgłosić się do punktu potwierdzającego w celu jego potwierdzenia. W innym
przypadku wniosek ten uważa się za wycofany. Weryfikacji Twojego wniosku i potwierdzenia profilu
zaufanego dokonamy od ręki.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat i jego ważność może być przedłużana na taki
sam okres. Przedłużenia ważności Profilu Zaufanego można dokonać samodzielnie przez podpisanie
go podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym (przed upływem jego ważności).
W przypadku zmiany danych osobowych, należy zaktualizować swój profil zaufany ePUAP poprzez
powtórne złożenie wniosku.


Podstawa prawna



Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 235)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu
zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 547).
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