Nowy Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP
Na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
utworzono punkt potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego.
Zgoda Ministra MSWiA na realizację przez Burmistrza Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie zadań punktu potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP
Szczegółowe zasady dotyczące wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania
i unieważniania profilu zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia
29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.
Miejsce potwierdzania:
Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
Punkt Informacyjny
I piętro, p. 14
tel. 56 69 76 801
w godzinach:
poniedziałki – 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek – 7:30 - 15:30
piątek – 7:30 - 14:00
Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Profil Zaufany służy do podpisywania dokumentów elektronicznych w ramach usług
oferowanych w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
lub w innym systemie zintegrowanym z ePUAP oraz pozwala logować się do platform
oferujących usługi publiczne.

Logo profilu zaufanego
W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy:
1. Utworzyć swoje konto w Systemie PZ (Profil Zaufany) dostępnym na stronie
https://pz.gov.pl. W wyniku rejestracji zostaje założony Profil Użytkownika, który należy
potwierdzić w Punkcie Potwierdzającym.
Potwierdzenia dokonuje się na podstawie wniosku o potwierdzenie Profilu. W momencie
rejestracji zostaje wygenerowany automatycznie jeden wniosek o potwierdzenie Profilu,
który przez 14 dni od dnia rejestracji, oczekuje w Systemie PZ na potwierdzenie.
Jeśli w ciągu 14 dni Profil nie zostanie potwierdzony, wniosek jest automatycznie
usuwany z Systemu.

Aby złożyć ponownie wniosek o Profil Zaufany, należy zalogować się na uprzednio
założone konto i z jego poziomu samodzielnie złożyć kolejny wniosek. Nowe wnioski
o potwierdzenie Profilu każdorazowo przechowywane są w Systemie PZ przez 14 dni.
2. Udać się z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem)
do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany w celu potwierdzenia
swojej tożsamości.
Informacje na temat funkcjonowania Systemu Profil Zaufany dostępne są na stronie
https://pz.gov.pl/pz/help.
Szczegółowa instrukcja użytkownika Systemu Profil Zaufany znajduje się na ww. stronie w
zakładce – Pomoc.
UWAGA!
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
jest Punktem utworzonym w podmiocie realizującym zadania publiczne, w którym dokonuje
się potwierdzeń Profili, które zostały zarejestrowane w Systemie PZ (https://pz.gov.pl).
Jeżeli Profil Zaufany został potwierdzony w podmiocie niepublicznym, np. w trybie online,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku, taki Profil nie wymaga
już potwierdzenia w podmiocie publicznym, jakim jest Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

