
NIE MASZ JESZCZE PROFILU ZAUFANEGO? 

NIE CZEKAJ – ZAŁÓŻ GO JUŻ DZIŚ I KORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI,  

KTÓRE DAJE JEGO POSIADANIE! 

PROCEDURA ZAŁOŻENIA PROFILU ZAUFANEGO - KROK PO KROKU 

Istnieje kilka sposobów na założenie profilu zaufanego 

 [m.in. przez bankowość elektroniczną, z wykorzystaniem  

e-dowodu, poprzez złożenie wniosku on-line i potwier-

dzenie go w rozmowie wideo z urzędnikiem lub osobiście  

w punkcie potwierdzającym]. Poniżej rekomendowany 

jest ten najbardziej uniwersalny. 

1. Należy wejść na stronę profilu zaufanego www.pz.gov.pl a następnie  

wybrać opcję „Załóż Profil Zaufany i potwierdź”. 

2. Należy wypełnić on-line krótki formularz, w ramach którego formułuje się  

nazwę użytkownika, hasło dostępowe do profilu zaufanego oraz podaje 

podstawowe dane osobowe [imię, nazwisko, numer PESEL], a także dane 

kontaktowe [adres e-mail, numer telefonu komórkowego]. 

3. Po złożeniu formularza za pomocą internetu należy następnie potwierdzić  

założenie profilu zaufanego w stacjonarnym punkcie potwierdzającym -  

ich wyszukiwarka znajduje się na stronie internetowej www.pz.gov.pl. 

Punktów potwierdzających w Polsce i zagranicą jest ok. 2000 - zlokalizowa-

ne są z reguły w urzędach miast/gmin, starostwach powiatowych, urzędach 

skarbowych itp. Potwierdzenia profilu zaufanego należy dokonać w termi-

nie 14 dni od złożenia wniosku - konieczny jest do tego ważny dowód  

osobisty lub paszport. 

ISTOTA 

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela, która 

umożliwia w serwisach internetowych administracji publicznej załatwianie wielu 

rodzajów spraw urzędowych w formule on - line, bez wychodzenia z domu. Korzy-

stanie z profilu zaufanego pozwala na złożenie podpisu elektronicznego [zwanego 

podpisem zaufanym], który 

jest równoznaczny z podpi-

sem własnoręcznym. Każda 

osoba, która ma profil zaufa-

ny i użyje go w usłudze inter-

netowej podmiotu publicz-

nego, jest zatem dla niego  

w pełni wiarygodna. 

Można posiadać wyłącznie jeden profil zaufany, którego ważność  

wynosi 3 lata – istnieje możliwość przedłużania jego aktualności  

na kolejne, 3-letnie okresy.  

 Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu 

Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”  

na lata 2021–2025. Edycja 2022. 

broszura  edukacyjno-informacyjna  e-usługi  publiczne  dla  seniora  

PROFIL ZAUFANY 
KLUCZ DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH  

DLA KOGO? 

Profil zaufany może założyć każdy, kto: ma numer PESEL, ma pełną lub ograniczoną  

zdolność do czynności prawnych oraz ma ważny dowód osobisty lub paszport.  



 

PROFIL ZAUFANY - PO CO?  

  Posiadanie profilu zaufanego umożliwia obywatelowi m.in.: 

 wysyłanie pism do podmiotów publicznych  
drogą elektroniczną 

 

 

 

zalogowanie się do internetowego konta pacjenta  
na stronie www.pacjent.gov.pl - serwisu ministerstwa zdrowia 

i narodowego funduszu zdrowia, w ramach którego można 
uzyskać wgląd do historii zdarzeń medycznych dotyczących 

osoby ubezpieczonej [m.in. e-recepty, e-skierowania, szczepienia, 
wizyty w przychodni, koszty leczenia zrefundowane przez nfz]  

 

 

 

zalogowanie się do portalu pue zakładu ubezpieczeń  
społecznych, w ramach którego można m.in. przejrzeć  

dane zgromadzone w zus dotyczące osoby ubezpieczonej,  
zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi czy też umówić  

elektronicznie wizytę w wybranym oddziale zus  

 
sprawdzenie, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru 

 złożenie wniosku o wydanie europejskiej  
karty ubezpieczenia zdrowotnego  

 
złożenie deklaracji podatkowych  

 
uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego  

 
sprawdzenie liczby punktów karnych  

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ, ABY SPRAWNIE ZAŁOŻYC PROFIL ZAUFANY? 

▪ nazwę użytkownika - określa się ją samodzielnie, może zawierać duże i małe 

litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może zawierać polskich  

znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki.  
 

PRZYKŁADY POPRAWNYCH NAZW UŻYTKOWNIKA  

▪ MariaKowalska123,  

▪ mariakowalska,  

▪ m_kowalska12,  

▪ Markow999. 

▪ hasło - ustala się je również samodzielnie, musi mieć minimum 8 znaków,  

w tym 1 dużą literę, 1 małą literę oraz 1 cyfrę lub 1 znak specjalny, 

▪ adres e-mail - na który otrzymuje się powiadomienia o statusie załatwianych 

spraw i wysłanych wnioskach, 

▪ numer telefonu komórkowego - na który otrzymuje się jednorazowe kody 

SMS, za pomocą których potwierdza się logowanie do usługi czy podpisanie 

dokumentu. 

 


