Profil zaufany
Jak założyć i gdzie potwierdzić Profil zaufany?
W punkcie potwierdzającym
Punkty potwierdzające to różne urzędy i banki. Wniosek o założenie profilu zaufanego wysyłasz
przez Internet, a swoje dane potwierdzasz osobiście w dowolnym punkcie potwierdzającym (również
za granicą).

Co zrobić?
1.
2.
3.
4.
5.

Wejdź na stronę profilu zaufanego.
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij formularz.
Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na
to 14 dni od złożenia wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie potwierdzić profil zaufany.

Jeśli nie chcesz składać wniosku przez Internet, możesz od razu iść do punktu potwierdzającego.
Tam pracownik założy ci profil zaufany. Potem na swój adres e-mail dostaniesz wiadomość z linkiem,
który pozwoli ci ustawić hasło do konta. Informację, jak znaleźć najbliższy punkt potwierdzający,
znajdziesz w sekcji Gdzie potwierdzić profil zaufany.
Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj opcję
logowania Za pomocą hasła. Zaloguj się na swój profil zaufany.

Gdzie potwierdzić profil zaufany?
W Urzędzie Miejskim w Wolborzu – sekretariat (pokój nr 1) lub sprawdź adres najbliższego
punktu potwierdzającego:
1.
2.
3.
4.

Wejdź w wyszukiwarkę punktów potwierdzających na stronie profilu zaufanego.
Kliknij przycisk Filtr po prawej stronie.
W polu Miejscowość wpisz nazwę miasta.
Kliknij przycisk Filtruj.

Wyświetli ci się lista wszystkich punktów potwierdzających w twojej okolicy.
Jeżeli wyszukiwarka nie pokazała punktów potwierdzających, wypełnij inne pole — możesz na
przykład wpisać nazwę swojego województwa lub w polu Nazwa wpisać nazwę konkretnego urzędu
(jeżeli ją znasz).

Co przygotować?
dowód osobisty lub paszport, adres e-mail, numer telefonu.

Przez Internet
Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu. Są dwa sposoby — za pomocą internetowego

konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego (jeżeli go masz).

Co zrobić?
Sprawdź, jak krok po kroku założyć profil zaufany na jeden z dwóch sposobów. Poniżej wybierz, jak
chcesz załatwić sprawę.

Za pomocą internetowego konta bankowego
Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu
zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas
zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
Profil zaufany potrzebuje do identyfikacji tylko podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko
czy numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z
domu.

Jak założyć profil zaufany?
1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę
banku lub zadzwoń na infolinię.
2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
3. Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego.
4. Wypełnij go.
5. Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.
Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj opcję
logowania Przez bankowość elektroniczną. Zaloguj się na swój profil zaufany.
Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku —
możesz założyć go w punkcie potwierdzającym. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia
sprawy w punkcie potwierdzającym.

Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego
Jeżeli masz certyfikat kwalifikowany, możesz użyć go do założenia profilu zaufanego. Twoje dane
z certyfikatu kwalifikowanego są wiarygodne (zostały uwierzytelnione), dlatego nie musisz już
potwierdzać ich w urzędzie. Dzięki temu profil zaufany założysz od ręki, bez wychodzenia z domu.

Jak założyć profil zaufany?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wejdź na stronę profilu zaufanego.
Kliknij Zarejestruj się.
Kliknij w odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym.
Wypełnij formularz.
Kliknij Zarejestruj się.
Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij
Potwierdź wykonanie kroków. W ten sposób założysz profil zaufany.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj opcję
logowania Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Zaloguj się na swój profil zaufany.

