Czym się różni profil zaufany od kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Profil zaufany (eGo) - jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisanym do
konkretnego numeru PESEL) w kontaktach on-line z urzędami. To produkt niekomercyjny.
ePUAP - to elektroniczna platforma usług administracji publicznej, za pomocą której
obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.
Posiadanie konta na platformie ePUAP nie jest wymagane do założenia profilu zaufanego.
Podpis elektroniczny - to dane (identyfikujące konkretną osobę) w postaci elektronicznej,
które służą jako podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. To produkt komercyjny.
Kwalifikowany podpis elektroniczny - zaawansowany podpis elektroniczny, który jest
składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Jak założyć profil zaufany?

1. założyć konto na portalu “profil zaufany”
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Zakładanie konta jest intuicyjne - wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami,
które pojawiają się na ekranie po wybraniu odpowiednich opcji dostępnych
podczas procesu

W zależności od ścieżki, którą wybierzemy podczas procesu zakładania profilu
zaufanego będziemy w stanie założyć „tymczasowy profil zaufany”, który będzie
trzeba potwierdzić w wyznaczonym do Punkcie Potwierdzającym (ZUS, urząd
skarbowy) lub profil zaufany, który możemy potwierdzić zdalnie, nie wychodząc z
domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub e-dowodu.

2. złożyć wniosek o potwierdzenie profilu
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości można wybrać różne metody
zakładania profilu zaufanego

Po wyborze najbardziej odpowiadającej nam metody składania wniosku należy
postępować zgodnie z instrukcją wyświetlającą się nam przez cały proces składania
wniosku o założenie profilu zaufanego

3. w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się osobiście z dokumentem
tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym (np. ZUS, urząd skarbowy), aby
potwierdzić wniosek. Listę punktów potwierdzających można znaleźć na
stronie:
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Profil zaufany można również w całości założyć bez wychodzenia z domu - w tym celu
potwierdzenie wniosku należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za
pośrednictwem bankowości elektronicznej, w bankach które oferują usługę zakładania
profilu zaufanego.

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PKO BP
ING Bank Śląski
Bank Millennium
Inteligo
Bank Pekao
mBank
Santander
Alior Bank
oraz w serwisie Envelo

Informacje, jakie zawiera profil zaufany, to przede wszystkim imię, nazwisko, e-mail, PESEL
i identyfikator użytkownika, czyli login.
Założenie oraz korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne, a jego ważność trwa 3 lata
od dnia podpisania wniosku. Po tym okresie można przedłużyć ważność profilu zaufanego.

Sprawdzanie, czy dokument został podpisany

Rysunek 1 Żródło https://www.certum.pl/pl/jak-sprawdzic-poprawnosc-e-podpisu-prezentowanego-za-pomocaoprogramowania-adobe-acrobat-reader/

Rysunek 2 Źródło https://www.certum.pl/pl/jak-sprawdzic-poprawnosc-e-podpisu-prezentowanego-za-pomocaoprogramowania-adobe-acrobat-reader/

Do sprawdzenia czy dokumenty są podpisane możemy również użyć strony

https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Korzystając z powyższego linku możemy zarówno podpisać nasz dokument lub sprawdzić
czy dokument który otrzymaliśmy został podpisany przez odpowiednie osoby. Dostępna
jest również opcja podpisania dokumentu, który już wcześniej został podpisany przez inną
osobę

Dodajemy dokument, postępujemy zgodnie z instrukcją, potwierdzamy nasz profil zaufany
i w efekcie otrzymujemy podpisany dokument

Podpisany dokument możemy pobrać w pliku .XML – jeżeli chcemy sprawdzić, czy
dokument jest podpisany, należy wrócić na stronę startową i dodać plik

Otrzymamy informacje o podpisie

Link do profilu zaufanego

https://pz.gov.pl/pz/index
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poz. 1626
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego
elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1633

