
Zakładamy 
PROFIL ZAUFANY 

na platformie 
EPUAP 

  

1. Otwieramy dowolną przeglądarkę Internetową (Internet Explorer, Firefox) 

2. Wpisujemy adres strony Internetowej https://epuap.gov.pl lub klikamy na link lewym 

przyciskiem myszki trzymając wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze. 

3. Na górze strony klikamy przycisk Rejestruj się (zdjęcie 1) 

 

 
 

 

4. Otworzy nam się okienko do wpisywania swoich danych osobowych (zdjęcie 2) 

5. Wpisujemy: 

a. Imię,  

b. Drugie imię (jeśli posiadamy),  

c. Nazwisko,  

d. Pesel (teraz lub przy składaniu wniosku o profil zaufany na późniejszym etapie)  

e. adres e-mail. 

 

 

https://epuap.gov.pl/


 
 

 

 

6. W dalszej części (zdjęcie 3) wpisujemy 

a. Login (dowolny login za pomocą którego będziemy logować się na platformę EPUAP) 

(Login musi być zgodny z informacją z prawej strony) 

b. Hasło (dowolne hasło za pomocą którego będziemy logować się na platformę EPUAP) 

(hasło musi posiadać minimum 8 znaków i posiadać minimum 1 cyfrę i jeden znak 

specjalny z podanych znaków w informacji z prawej strony) 

 

 

 

 



7. Następnie (zdjęcie 4) przepisujemy tekst generowany automatycznie i obowiązkowo 

zaznaczamy opcję: 

- Zapoznałem się z zakresem i warunkami korzystania z EPUAP …  

 

 
 

8. Po kliknięciu w Załóż konto przechodzimy do kolejnego pola (zdjęcie 5)  w którym 

wpisujemy: 

a. Miejscowość w której zamieszkujemy  

b. Województwo, Powiat i Gmina wypełni nam się sama 

c. Jeśli mieszkamy na jakiejś ulicy to ją wpisujemy 

d. Następnie numer domu i lokalu jeśli jest 

e. W dalszej części pocztę i kod pocztowy. 

 

 
9. Klikamy Zakończ 

10. Właśnie zakończyliśmy zakładanie konta na platformie EPUAP 

11. Wpisujemy adres strony Internetowej https://epuap.gov.pl lub klikamy na link lewym 

przyciskiem myszki trzymając wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze. A następnie na górze 

kliknij Zaloguj się. (zdjęcie 6) 

https://epuap.gov.pl/


 

12. Wpisujemy Login i Hasło które zostało ustawione w punkcie 6. (zdjęcie 7) 

 
13. Po zalogowaniu przechodzimy na Moje konto (zdjęcie 8) a następnie zakładkę Moje profile 

zaufane i klikamy w przycisk Złóż wniosek 

 

 



14. Jeśli wcześniej wpisaliśmy pesel to na tym etapie część górna powinna być już uzupełniona. 

(zdjęcie 9) 

15. Sposób przekazywania danych służących autoryzacji: Są to jednorazowe kody które będą 

przychodzić na e-mail lub na telefon komórkowy (w zależności którą opcje wybierzemy) za 

każdym razem kiedy będziemy coś podpisywać swoim profilem zaufanym.  

16. Wybierając np. opcję E-Mail wpisujemy swój adres e-mailowy na który chcemy otrzymywać 

jednorazowe kody a następnie klikamy Sprawdź poprawność, następnie logujemy się na 

swojego E-maila i kopiujemy kod który dostaniemy i kopiujemy go w okienko powyżej  

przycisku Sprawdź poprawność. 

 

17. Ostatnią czynnością która wykonujemy jest kliknięcie w przycisk Wyślij wniosek oraz 

kliknięcia TAK w celu potwierdzenia złożenia wniosku. (zdjęcie 10) 

 



18. Na końcu dostajemy komunikat: Wniosek o złożenie profilu zaufanego dla użytkownika „Jan 

Kowalski” złożony. (zdjęcie 11) 

 

 

Po przejściu całej ścieżki 
Rejestracji Profilu Zaufanego 

pozostało już tylko w ciągu 
14 dni 

zgłosić się do 
Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego 

Który znajduje się w 
Biurze Obsług Interesanta 

w Urzędzie Gminy w Niemcach 
przy ul. Lubelska 121 

 
Osoba potwierdzająca Profil Zaufany 

Boczek Rafał 
Tel. (81) 460-29-71 

 

 

 

 


