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Procedura potwierdzania, przedłużania ważności  

i unieważniania profili zaufanych  

 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miasta Nowy Targ.  

  W Urzędzie Miasta Nowy Targ od dnia 7 października 2014 r. istnieje możliwość 

potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP 

powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Cyfryzacji na przedsięwzięcia 

wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, projekt pt „Nowoczesna Administracja 

Samorządowa” 

Punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców 

pokój  nr 001 na parterze Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1. 

Dostęp do Punktu Potwierdzającego jest możliwy w godzinach pracy Urzędu: 

- w poniedziałek w godzinach 7.30- - 16.00 

- od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30, 

- w piątek  od 7.30 do 15.00 

 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 

elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel 

może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą 

elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. 

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na 

www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go 

profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu. Mogą pojawić się szczególne 

przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, 

bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów. 

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej 

wizyty w urzędzie, można to zrobić bezpośrednio poprzez stronę www.epuap.gov.pl. 

Aby uzyskać profil zaufany należy: 

 

I sposób - dla wszystkich obywateli: 

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 

2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 

3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. 

 

 

http://www.epuap.gov.pl/


II sposób - dla osób posiadających podpis elektroniczny: 

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 

2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 

3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym 

certyfikatem. 

 

III sposób – bankowość elektroniczna - bez potrzeby potwierdzania w punkcie 

potwierdzającym 

Obecnie za pomocą rachunku bankowego możemy szybko i bez zbędnych formalności 

założyć Profil Zaufany. Podczas zakładania konta w banku, tożsamość została już 

potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. 

wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, 

aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość 

elektroniczną. 

Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnienie profilu zaufanego 

Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci 

elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny. 

W tym zakresie stanowi on bezpłatną alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany pozwala na 

zidentyfikowanie osoby. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez 

wychodzenia z domu. 

Sposób załatwienia sprawy: 

1. Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego musi założyć własne konto na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl).  

2. Potwierdzenie profilu zaufanego: 

1) z założonego konta użytkownika osoba wnioskująca przesyła elektroniczny wniosek 

o potwierdzenie profilu zaufanego, 

2) w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku osoba wnioskująca zgłasza się do 

wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia 

tożsamości i profilu zaufanego ePUAP, 

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie 

zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego 

ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny. 

3) po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu Potwierdzającego 

potwierdza profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 

trzech lat i jego ważność może być przedłużana na taki sam okres. 

3.    Przedłużanie ważności profilu zaufanego: 

1) można dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, 

2) na zasadach opisanych w pkt 2. 

4.    Unieważnienie profilu zaufanego: 

1) osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie 

Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego , 

2) może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na 

ePUAP. 

http://www.epuap.gov.pl/


Dodatkowe informacje: 

 1. Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku: 

1) przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport), 

2) braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie 

dokumentu tożsamości, 

3) niezgodności danych osobowych (imienia, nazwiska, PESEL, daty urodzenia). 

2. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku: 

1) usunięcia konta użytkownika, 

2) upływu okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony.  


