
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Manual zakładania profilu zaufanego

ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za 
pośrednictwem internetu.
Użytkownik RPWDL uzyskuje dostęp do własnych dokumentów/wniosków rejestrowych.

1. Wejście na stronę

ePUAP dostępny jest w internecie pod adresem http://epuap.gov.pl 

2. Rejestracja (uzyskanie Loginu i Hasła)

Kliknij „Zarejestruj się” u góry strony głównej.

http://epuap.gov.pl/


Następnie należy wypełnić formularz rejestracji.
Krok 1. Wypełnij formularz danymi podstawowymi (pola z gwiazdką są wymagane), nadaj sobie login i hasło,
przepisz litery z kodu captcha, zaznacz oświadczenie i kliknij „Załóż konto”.





Krok 2
Uzupełnij swoje konto danymi adresowymi i kliknij „Zakończ”.



Krok 3
Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie założenia konta w systemie ePUAP.



3. Składanie wniosku o profil zaufany.

Na ekranie potwierdzającym założenie konta w systemie kliknij „Wniosek o profil zaufany”.



Zaloguj się ponownie przy pomocy loginu i hasła, które zostało nadane przy rejestracji:

Przejdziesz do listy wniosków (Kliknij: „Moje Konto, i dalej „Moje profile zaufane”. Tu kliknij „Złóż wniosek”



Sprawdź swoje dane i uzupełnij formularz w części „Sposób przekazywania informacji w celu autoryzacji”



Odbierz jednorazowy kod z maila lub SMS-a, jeśli wybrałeś taką metodę zabezpieczeń, i wklej go do rubryki. 
Następnie kliknij „Ok”.



Kliknij „Tak”, aby potwierdzić wolę złożenie wniosku o nadanie zaufanego profilu ePUAP:

Czekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz dalsze instrukcje dot. ukończenia zakładania profilu
zaufanego tj. konieczność osobistego potwierdzenia swojej tożsamości w wybranym punkcie 
potwierdzającym.



Znajdź punkt, w którym możesz potwierdzić osobiście swoją tożsamość (kliknij: Moje Konto, następnie: Profil
zaufany, i dalej: Lista punktów zatwierdzających).
Osobiście udaj się do wybranego punktu i dokończ zakładanie profilu zaufanego. Koniecznie weź aktualny 
dokument tożsamości.

5. Kontakt

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsza instrukcja była prosta i zrozumiała. 

Jeśli mimo wszystko nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytania, skorzystaj ze szczegółowych instrukcji 
zawartych na stronie ePUAP: Instrukcje 

Wsparcie użytkowników ePUAP: 
tel. 22 315 20 30 w dni robocze od 8:00 do 16:00.
mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl 

W celu ułatwienia weryfikacji i szybszego rozwiązania problemu w zgłoszeniu (e-mailowym) prosimy o 
przygotowanie następujących informacji:

1. Dane kontaktowe (instytucja, adres e-mail, nr telefonu).
2. Nazwa systemu operacyjnego i jego wersja.
3. Nazwa przeglądarki internetowej: wersja oraz ustawienia językowe.
4. Czas wystąpienia błędu: data, godzina.
5. Miejsce wystąpienia błędu: na jakim oknie/portlecie/formatce wystąpił błąd: (np. Moje konto, Moje 
dokumenty, Katalog usług, Repozytorium wzorów itp.)
6. Szczegółowy opis sytuacji, która powoduje wygenerowanie błędu (w krokach) np.:Zalogowałem się do 
systemu. Przechodzę do obszaru „Moje konto”. W zakładce „Moje dokumenty”…

mailto:epuap-pomoc@cpi.gov.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINLY1MDI2CDbwswlycDDzDQoJCvN3CjAyMDfQj83Kt8jNTrMoLivV88tMz8_QLchwVAU1dxGc!/

