
 

 

KARTA USŁUGI 

 

Potwierdzenie profilu zaufanego 

 

Co chcę 

załatwić 
Uzyskać potwierdzenie profilu zaufanego. 

Kogo 

dotyczy 
Każdego, kto chce korzystać z bezpłatnego profilu zaufanego, który 

umożliwia załatwianie spraw administracyjnych drogą elektroniczną. 

Co 

przygotować 
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

Jakie 

dokumenty 

muszę 

wypełnić 

Wniosek w formie elektronicznej o potwierdzenie profilu zaufanego, który 
znajdziesz pod adresem www.pz.gov.pl 

Ile muszę 

zapłacić 
Nic nie płacisz. 

Kiedy złożyć 

dokumenty 
Wniosek możesz złożyć w dowolnym dla Ciebie czasie. 

Gdzie i w 

jaki sposób 

załatwię 

sprawę 

Jeśli chcesz założyć profil zaufany, musisz złożyć online wniosek na  stronie 

www.pz.gov.pl: 

• wybierz zakładkę „Załóż Profil Zaufany i potwierdź" -> „W punkcie 

potwierdzającym” – znajdziesz się na stronie „Rejestracja profilu 

zaufanego”, 

• wypełnij formularz - podaj swoje dane, w tym numer telefonu (na 

który będziesz otrzymywać kody autoryzacyjne SMS) oraz adres e-

mail (na który będziesz otrzymywać powiadomienia o statusie 

swoich spraw i wysłanych wnioskach), 

• prześlij wypełniony wniosek – kliknij przycisk „Zarejestruj się”, 

• w terminie 14 dni od daty złożenia elektronicznego wniosku udaj się 

do wybranego punktu potwierdzającego  (może to być Twój urząd 

skarbowy) wraz z dokumentem tożsamości, aby dokończyć 

zakładanie profilu zaufanego, 

• przed przyjściem do urzędu skarbowego umów się na wizytę:  

� online na stronie:   wizyta.podatki.gov.pl lub  

� dzwoniąc do wybranego urzędu skarbowego. 

Co zrobi 

urząd 
Mamy dwie możliwości załatwienia Twojej sprawy: 

• potwierdzenie profilu zaufanego (dane w złożonym wniosku 

zgadzają się z danymi z dokumentu tożsamości),  

• niepotwierdzenie profilu zaufanego (w przypadku niezgodności 

ww. danych). 



Jaki jest czas 

realizacji 
Sprawę załatwisz podczas jednej umówionej wcześniej wizyty w urzędzie 

Jak się 

odwołać 
Nie możesz w tej sprawie złożyć odwołania. 

Jeśli nie potwierdzimy profilu zaufanego (niezgodności danych 

osobowych), możesz złożyć ponownie elektroniczny wniosek z poprawnymi 

danymi. 

Informacje 

dodatkowe 
Profil zaufany możesz unieważnić w dowolnym punkcie potwierdzającym, 

niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania. Listę punktów 

potwierdzających znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl 

Okres ważności Twojego  profilu zaufanego jest ograniczony i wynosi 3 lata.   

Możesz przedłużyć jego ważność o kolejny okres. 

Podstawa 

prawna 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne  

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

profilu zaufanego i podpisu zaufanego  

 


