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KARTA USŁUGI  

Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, przedłużenie jego 
ważności oraz unieważnienie. 

Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, przedłużyć jego ważność lub go 
unieważnić. 

Kogo dotyczy? 
Osób zainteresowanych korzystaniem z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP, 
umożliwiającego załatwienie sprawy administracyjnej droga elektroniczną. 

Co przygotować? Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wniosek w formie elektronicznej o potwierdzenie profilu zaufanego, przedłużenie jego 
ważności lub unieważnienie, który znajdziesz na koncie użytkownika platformy ePUAP pod 
adresem www.epuap.gov.pl. lub www.pz.gov.pl 

Ile muszę 
zapłacić? Za powyższe czynności nic nie zapłacisz. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? Wniosek możesz złożyć w dowolnym dla Ciebie czasie. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Założenie konta i potwierdzenie profilu: 
W celu uzyskania profilu zaufanego należy założyć konto na epuap.gov.pl albo na pz.gov.pl 
gdzie wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu 
zaufanego. 

Utwórz swoje konto na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl – wybierz 
zakładkę „Załóż Konto”. 

• po założeniu konta wejdź na platformę ePUAP i złóż elektroniczny wniosek o 
potwierdzenie profilu zaufanego (wybierz zakładkę „Moje Konto”, następnie zakładkę 
„Moje profile zaufane” i kliknij odnośnik „Złóż wniosek”) 

• Informacja o poprawnym złożeniu wniosku o profil zaufany zawiera również 
przekierowanie do Listy punktów potwierdzających. Lista jest także dostępna po 
naciśnięciu przycisku „Wyświetl listę punktów potwierdzających”. 

• w terminie 14 dni od daty złożenia elektronicznego wniosku udaj się do wybranego 
Punktu Potwierdzeń Profilu Zaufanego ePUAP wraz z dokumentem tożsamości, gdzie 
zakończeniem procesu zakładania profilu zaufanego ePUAP będzie potwierdzenie 
Twoich danych osobowych.  

Przedłużenie ważności profilu zaufanego: 

• dokonaj przedłużenia samodzielnie (wskazówki postępowania krok po kroku odnajdziesz 
w „Instrukcji użytkownika Profil Zaufany” dostępnej po zalogowaniu się na swój profil 
zaufany na stronie www.pz.gov.pl (wybierz zakładkę „Pomoc”, następnie zakładkę 
„Instrukcje i podręczniki”) 

• złóż elektroniczny wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego dostępny po 
zalogowaniu się na swój profil zaufany na stronie www.pz.gov.pl (wybierz zakładkę 
„Profil zaufany”, następnie „Mój profil zaufany” i kliknij odnośnik „Złóż wniosek            o 
przedłużenie ważności” 

• w terminie 14 dni od daty złożenia elektronicznego wniosku udaj się do wybranego 
Punktu Potwierdzeń Profilu Zaufanego ePUAP wraz z dokumentem tożsamości, gdzie 
zakończeniem procesu przedłużenia ważności profilu zaufanego ePUAP będzie 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.pz.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
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potwierdzenie Twoich danych osobowych. 
 

Unieważnienie profilu zaufanego: 

• dokonaj unieważnienia samodzielnie (wskazówki postępowania krok po kroku 
odnajdziesz w „Instrukcji użytkownika Profil Zaufany” dostępnej po zalogowaniu się na 
swój profil zaufany na stronie www.pz.gov.pl (wybierz zakładkę „Profil zaufany”, 
następnie „Mój profil zaufany” i kliknij odnośnik „Unieważnij”,  lub 

• aby unieważnić profil zaufany ePUAP udaj się do punktu potwierdzającego – tam żeby 
unieważnić profil zaufany musisz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport) oraz podać powód unieważnienia profilu zaufanego. Po wygenerowaniu  
przez  urzędnika wniosku musisz go podpisać. Następnie Twój profil  zaufany zostanie 
unieważniony. 

• Profil zaufany utraci ważność również automatycznie, gdy zmienisz lub usuniesz 
potwierdzone w profilu dane z konta ePUAP. 

Co zrobi urząd?  

Mamy następujące możliwości załatwienia Twojej sprawy: 
• potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, 
• nie potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. 
• unieważnienie na Twój wniosek profilu zaufanego ePUAP, 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Sprawę załatwisz podczas jednej wizyty w urzędzie / wybranym Punkcie Potwierdzeń 
Profilu Zaufanego ePUAP. 

Jak się odwołać? 
Dla tej sprawy nie została przewidziana droga odwoławcza. W przypadku nie potwierdzenia 
profilu zaufanego ePUAP przez urząd (niezgodności danych osobowych) możesz złożyć 
ponownie elektroniczny wniosek z poprawnymi danymi. 

Informacje 
dodatkowe 

Profil zaufany ePUAP możesz potwierdzić w dowolnym Punkcie Potwierdzeń Profilu 
Zaufanego ePUAP, niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania. Lista urzędów będących 
Punktami Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP dostępna jest na stronie 
www.epuap.gov.pl 

Okres ważności profilu zaufanego użytkownika jest ograniczony i wynosi 3 lata. Każdy 
użytkownik ma możliwość przedłużenia ważności swojego profilu zaufanego o kolejny 
okres. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i 
podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. Nr 64, poz. 1760 z późn. zm.). 

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

