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Profil zaufany

 

 

 

Czym jest profil zaufany?

        

         Profil zaufany jest bezpłatnym podpisem elektronicznym, dzięki któremu można
załatwiać sprawy urzędowe przez Internet. Pozwala między innymi na:

- składanie różnego rodzaju wniosków i oświadczeń,

- sprawdzanie e-recept,

- ubieganie się o zapomogi i świadczenia,

- składanie i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS i US.

 

            Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z elektronicznej platformy usług
administracji publiczne - ePUAP, w której jednym z dostępnych organów administracji
jest Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie.

 



 

         Dzięki profilowi zaufanemu, za pośrednictwem platformy ePUAP można w prosty
i szybki sposób skontaktować się z Urzędem Probierczym w Warszawie oraz załatwić
w nim wiele spraw bez wychodzenia z domu.

 

Instrukcja jak wysłać pismo do OUP w Warszawie za pośrednictwem platformy ePUAP
znajduje się tutaj.

 

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Przed upływem tego czasu można go
samodzielnie przedłużyć za pośrednictwem Internetu, w panelu swojego profilu.

 

Jak założyć profil zaufany?

 

1. Za pośrednictwem Internetu, poprzez bankowość elektroniczną.    

Jest to najszybszy i w pełni zdalny sposób założenia profilu zaufanego.

Należy zalogować się do swojego banku, a następnie znaleźć formularz zakładania
profilu zaufanego, wypełnić go i wysłać bezpośrednio z konta.

 

Profil zaufany można również potwierdzić korzystając z konta w systemie Envelo
Poczty Polskiej.



 

2. Za pośrednictwem Internetu, autoryzując go w punkcie potwierdzającym.

Należy wejść na stronę Rejestracja w Profilu Zaufanym i wypełnić znajdujący się tam
formularz. Następnie w wybranym punkcie potwierdzającym, w ciągu 14 dni stawić
się osobiście, by potwierdzić założenie profilu zaufanego.

 

 3.  W punkcie potwierdzającym.   

Bez rejestracji w Internecie, w wybranym punkcie potwierdzającym należy złożyć
wniosek, który jest udostępniany do wypełnienia na miejscu. 
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