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O tym jak założyć Profil Zaufany - przeczytasz tutaj
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

1.Przez Internet, jeśli masz:
1. konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na
potwierdzanie profilu zaufanego, tj.:

2. kwalifikowany podpis elektroniczny.

2. TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY - swoją tożsamość
potwierdzisz w rozmowie wideo. We wniosku wybierzesz zakres
godzin, w którym urzędnik może się z tobą kontaktować. Tak samo
jak zwykły, pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z
domu. Jest ważny tylko przez 3 miesiące i nie możesz samodzielnie
przedłużyć jego ważności.
1. Wejdź na https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
2. Wybierz zakładkę Tymczasowy profil zaufany.
3. Kliknij Załóż Tymczasowy Profil Zaufany. W ten sposób złożysz wniosek
o założenie profilu zaufanego.
4. Ustal dane do logowania: nazwę użytkownika i hasło.
5. Podaj swoje dane.
6. Wybierz aplikację do rozmowy wideo z urzędnikiem.
7. Wybierz zakres godzin, w których możesz odbyć tę rozmowę.
8. Sprawdź wszystkie dane na podsumowaniu wniosku.
9. Potwierdź wysłanie wniosku. Na podany numer telefonu dostaniesz kod
autoryzacyjny. Wpisz go w odpowiednie pole i kliknij DALEJ.
10.Na podany adres e-mail dostaniesz 2 wiadomości:
1. potwierdzenie założenia konta w serwisie profil zaufany,
2. potwierdzenie wysłania wniosku. Znajdziesz w nim również numer wniosku,
który będzie ci potrzebny, aby rozpocząć rozmowę z urzędnikiem. Nikomu
nie podawaj tego numeru!
11.Czekaj na telefon od urzędnika. Urzędnik poprosi cię o potwierdzenie, że dane
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we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi ci zasady korzystania z Profilu i
poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego
treść.
12.Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, twój tymczasowy profil zaufany zostanie
potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia profilu dostaniesz na swój
adres e-mail.

3. W punkcie potwierdzającym – dwa sposoby założenia profilu
zaufanego:
(obecnie nie możliwy ) - wejdź na https://pz.gov.pl/pz/index albo na stronę
https://epuap.gov.pl/wps/portal (obecnie niemożliwy)
1. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu
zaufanego.
2. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło – zaloguj się
na stronie profilu zaufanego.
3. Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu
zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Szczegóły znajdziesz
w sekcji Gdzie potwierdzisz profil zaufany.
4. Jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni – zaloguj się
na stronie profilu zaufanego i ponownie złóż wniosek.
2. Wejdź na https://www.envelo.pl/profil-zaufany-epuap/ (Poradniki:
https://www.envelo.pl/pomoc/przewodniki/jak-zalozyc-konto/)
1. Kliknij Załóż profil zaufany
2. Załóż konto poprzez podanie swojego adresu e-mail, na które zostanie wysłana
wiadomość aktywacyjna
3. Po otrzymaniu wiadomości, kliknij w przycisk „Aktywuj" aby przejść do kolejnego
kroku. Aby założyć konto, wystarczy podać imię i nazwisko a następnie stworzyć
hasło. Pamiętaj, że hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, z których co
najmniej jeden musi być zapisany wielką literą, a co najmniej jeden
musi być cyfrą.
4. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól kliknij na przycisk „Aktywuj Konto".
Twoje konto właśnie zostało założone.
5. Zapisz swoje Envelo ID, adres e-mail podany podczas rejestracji oraz dowód
osobisty lub paszport.
6. Znajdź placówkę pocztową, w której możesz uwierzytelnić swoje dane. Możesz to
zrobić korzystając ze strony placowki.poczta-polska.pl. Nie zapomnij zaznaczyć
pola „usługi Envelo".
7. Pójdź do wybranej placówki i powiedz, że chcesz założyć konto w Envelo lub
uwierzytelnić dane istniejącego konta. Pracownik placówki pocztowej wypełni
formularz uwierzytelnienia, prosząc Cię o podanie niezbędnych danych (lub
uzupełniając je w przypadku zakładania nowego konta): Envelo ID, adres
e-mail, imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, rodzaj dokumentu
tożsamości oraz numer i serię dokumentu tożsamości.
8. Po podpisaniu formularza proces uwierzytelniania danych zostaje zakończony.
Wystarczy poczekać na potwierdzenie o założeniu lub uwierzytelnieniu Konta
Zaufanego. Potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mail oraz do
Twojej Skrzynki Envelo.
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