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Projekt 5.2.1 PO KL:

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)
Mieszkańcu załóż i korzystaj
z profilu zaufanego!
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanych to jeden
z efektów realizowanego partnerskiego projektu pn.
„Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. 8 JST z terenu województwa dolnośląskiego
będzie mogło potwierdzać mieszkańcom profil zaufany. Już dziś Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego posiada Starostwo Powiatowe w Trzebnicy,
a wkrótce będą mieć: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach, Urząd Miejski w Wołowie, Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich, Urząd Gminy w Zawoni,
Urząd Gminy w Wiszni Małej, Urząd Gminy w Dobroszycach oraz Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach.
Jednak wiele osób sobie zadaje pytanie Czym jest
profil zaufany? Jak go uzyskać? Co on nam daje i jakie dzięki niemu mamy możliwości?

Czym jest PROFIL ZAUFANY?
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w systemach elektronicznej administracji. Stanowi
alternatywę bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym w kontakcie z administracją.
Działa on podobnie jak odręczny podpis
– identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany obywatel
może załatwić sprawy administracyjne (np.
wnoszenie podań, skarg, opłat, deklaracji)
drogą elektroniczną bez konieczności osobi-

Jakie są korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?
•

Profil Zaufany to podpis elektroniczny,
który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania
z dodatkowych urządzeń

•

Profil Zaufany jest bezpłatny

•

Profil Zaufany pozwala na załatwienie
wielu spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu

•

Profil Zaufany ważny jest przez trzy lata
od momentu jego potwierdzenia

Jak założyć Profil Zaufany ePUAP krok po kroku:

Co należy zrobić aby uzyskać
PROFIL ZAUFANY?
Aby uzyskać Profil Zaufany należy:
•

Założyć konto na stronie

•

Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci
elektronicznej

•

W okresie 14 dni od daty przesłania
wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.

www.epuap.gov.pl
stego udania się do urzędu, 24 godziny na
dobę, z dowolnego miejsca.
Profil Zaufany wykorzystywany jest również do uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji, m.in. CEIDG,
ZUS, SEKAP i od 01 marca 2015 r. w portalu OBYWATEL.GOV.PL, a także będzie wykorzystywany w 8 JST województwa
dolnośląskiego: Gmina Prusice, Gmina
Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina
Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice i Powiat
Trzebnicki.

Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość
osoby wnioskującej na podstawie dowodu
osobistego albo paszportu.

Kolejna część materiału dotycząca profilu zaufanego, która będzie mówiła gdzie
i w jakich JST oraz w jaki sposób otrzymać potwierdzenie Profilu Zaufanego zostanie opublikowana w sobotę 20 czerwca 2015 roku

Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle
nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Dorota Leń
Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST|
województwa dolnośląskiego”
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