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Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
KARTA USŁUGI NR ZK.1
Nazwa usługi
POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO ePUAP,
PRZEDŁUŻENIE JEGO WAŻNOŚCI ORAZ UNIEWAŻNIENIE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2021.670 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie
profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2020.1194)

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
Pok. nr 2 tel. (74) 811-77-29 e-mail: informatyk@stronie.pl
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej

Załatwienie/wynik
sprawy

Potwierdzenie Profilu Zaufanego (PZ) stanowiącego rodzaj podpisu
elektronicznego, który może być wykorzystywany przy podpisywaniu
dokumentów w ramach załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
(ePUAP)

Wymagane
dokumenty

• dowód osobisty (do wglądu)

Opłaty

Brak

Czas załatwienia
sprawy

Do 30 dni od złożenia wniosku – OBOWIĄZKOWA wizyta w Punkcie
Potwierdzającym PZ. Potwierdzenie wykonywane jest natychmiast.

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje/
uwagi

Wniosek o potwierdzenie PZ składa się za pośrednictwem ePUAP
(http://www.epuap.gov.pl/) lub na stronie https://pz.gov.pl w dowolnym czasie,
a następnie w ciągu 30 dni kalendarzowych należy zgłosić się w wybranym
punkcie
potwierdzającym;
posiadacze
podpisu
elektronicznego
z
kwalifikowanym certyfikatem potwierdzają sobie samodzielnie swój PZ.
PZ jest ważny przez trzy lata. Można go samodzielnie przedłużyć o kolejne trzy
lata poprzez podpisanie go (przed upływem jego ważności) własnym profilem
zaufanym lub złożyć za pośrednictwem ePUAP elektroniczny wniosek o
przedłużenie ważności profilu zaufanego i zgłosić się w ciągu 30 dni od daty
jego złożenia do dowolnego punktu potwierdzającego.
W celu unieważnienia PZ należy złożyć za pośrednictwem ePUAP wniosek, a
następnie w ciągu 30 dni kalendarzowych zgłosić się w wybranym punkcie
potwierdzającym lub samodzielnie unieważnić swój PZ przez ePUAP.

Formularze do
pobrania

Brak
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