Informacja o profilu zaufanym
Firmy coraz częściej świadczą usługi za pośrednictwem Internetu. W polskiej administracji takie usługi nie są
jeszcze popularne – jedną z barier jest konieczność zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który
umożliwi uwiarygodnienie się w systemach teleinformatycznych administracji publicznej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało tańszą i bardziej wygodną metodę potwierdzania
tożsamości w systemach elektronicznej administracji – Profil Zaufany ePUAP.

Czym jest Profil Zaufany ePUAP?
Profil Zaufany ePUAP to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy
administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Identyfikuje osobę, która ten
podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej (ePUAP).
Profil Zaufany ePUAP spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie komercyjnych podpisów elektronicznych.
Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej od 9 czerwca będzie
można załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu (np. wnoszenie pism, wniosków
i zapytań).

W jaki sposób będzie można założyć Profil Zaufany ePUAP?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek
o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów
(czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista dostępna będzie na stronach
MSWiA oraz na ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który
porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego
dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status Profilu Zaufanego.
Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS,
urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i
uzyskają na to zgodę ministra. Obecnie takich punktów jest 564, w tym: 399 urzędów skarbowych, 16 urzędów
wojewódzkich i 18 ich delegatur i wydziałów oraz 4 oddziały ZUS, 127 konsulatów.
Po uwiarygodnieniu danych właściciel Profilu Zaufanego ePUAP może posługiwać się nim w kontaktach
z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.
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Sposób działania
Profil Zaufany ePUAP działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera
usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go Profilem Zaufanym ePUAP, a następnie wysyła
wniosek do urzędu.

Kto będzie mógł założyć Profil Zaufany ePUAP i czy będzie on
dostępny bez dodatkowych opłat?
Profil Zaufany ePUAP będzie bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

Korzyści wynikające ze stosowania Profilu Zaufanego ePUAP
Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. Na mocy
ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym Profil Zaufany ePUAP jest metodą uwiarygodniania
obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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Profil Zaufany ePUAP:


nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu
elektronicznego,



nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;



jest bezpłatny,



pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,



umożliwia składanie oświadczeń woli.

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy Profilu Zaufanego ePUAP będzie korzystne także dla
administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur
administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.
***

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

(www.epuap.gov.pl) to

system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom dowolnych usług
administracji publicznej drogą elektroniczną.
Najpopularniejsze sprawy, które można załatwić poprzez platformę ePUAP:
Sprawy obywatelskie:
•

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),

•

dopisanie do spisu wyborców,

•

odpisy z ksiąg stanu cywilnego.

Przedsiębiorczość:
•

wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

•

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna
•

zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej,

•

zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika,

•

pomoc w sytuacji kryzysowej,

•

przyznanie dodatku mieszkaniowego,

•

przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Budownictwo i mieszkania:
•

najem lokali użytkowych,

•

nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

•

pozwolenie na budowę,

•

nadanie numeru porządkowego nieruchomości,

•

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
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Edukacja:
•

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

•

wniosek o stypendium szkolne,

•

dofinansowanie zakupu podręczników,

•

rejestracja na uczelnię wyższą (UJ).

Podatki, opłaty, cła:
•

umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny,

•

umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych,

•

deklaracja DR-1 na podatek rolny.

Motoryzacja i transport:
•

wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych,

•

wydanie wtórnika prawa jazdy,

•

weryfikacja on-line danych prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego z rejestrem CEK i CEP.

Kultura, sport i turystyka:
•

pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

•

zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego.

W związku z wprowadzeniem Profilu Zaufanego MSWiA rozpoczęło prace nad rozwiązaniem, które umożliwią
udostępnianie i zarządzanie usługami na ePUAP w sposób scentralizowany, wspierając w ten sposób szczególnie
urzędy w zarządzaniu usługami na ePUAP. Efektem działań będzie zwiększenie dostępności usług dla obywateli
świadczonych na ePUAP przez urzędy.
Urząd odpowiedzialny za udostępnianie usług na ePUAP nie będzie musiał rozwiązywać samodzielnie związanych
z tym problemów technicznych i organizacyjnych. Z chwilą założenia np. przez urząd gminy konta na ePUAP, z
kontem automatycznie zostanie powiązany pakiet usług świadczonych przez ten podmiot.

