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Agenda spotkania:

1. Profil zaufany- podstawy prawne.
2. Procedura potwierdzania Profilu Zaufanego- (PZ).
3. Wymagania formalne dla punktu potwierdzającego PZ.
4. Odpowiedzialność prawna osób potwierdzających PZ.
5. Internetowe Konto Pacjenta –(IKP)- www.pacjent.gov.pl. 
6. Pytania?

http://www.pacjent.gov.pl/


1. Profil Zaufany- definicje, podstawy prawne

- Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego, 
ale nie jest podpisem elektronicznym; ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej

- Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm.

• Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. 2016 poz. 1579
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania 

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1626
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego 
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/565/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1579/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1626/1


[…]

14) profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących

osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c;

14a) podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu

pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:

a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego

w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, obejmujące:

– imię (imiona),

– nazwisko,

– numer PESEL,

b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,

c) czas jego złożenia;

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 700, Art. 3):



www.pz.gov.pl

http://www.pz.gov.pl/




Wypełnienie wniosku o potwierdzenie PZ online



Po wypełnieniu wniosku – podpisujemy go kodem autoryzacyjnym 



Widok po zalogowaniu



Widok po zalogowaniu

Sprawdzenie statusu profilu zaufanego 

Odszukanie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego

Rejestracja użytkownika, który samodzielnie nie złożył wniosku

Wykaz uprawnionych pracowników danego punktu 
potwierdzającego



Sprawdzenie, czy obywatel posiada PZ



Operacje na własnym profilu zaufanym





Podpisanie wniosku- przez osobę potwierdzającą PZ



Podsumowanie:

a) Profil zaufany potwierdza się na okres trzech lat, a jego ważność może być przedłużona na taki sam okres.

b) Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego w przypadku:
1) przedłożenia nieważnego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2, lub braku możliwości jednoznacznego
potwierdzenia
tożsamości osoby wnioskującej na podstawie okazanego dokumentu;
2) niezgodności imienia, imion lub nazwiska podanych w złożonym wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego
z danymi
ustalonymi na podstawie okazanego przez wnioskodawcę dokumentu tożsamości;
3) niezgodności numeru PESEL podanego w złożonym wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z numerem PESEL
ustalonym na podstawie okazanego przez wnioskodawcę dokumentu tożsamości;
4) niezgodności daty urodzenia ustalonej na podstawie pierwszych sześciu cyfr numeru PESEL podanego
w złożonym
wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z datą urodzenia ustaloną na podstawie okazanego przez wnioskodawcę
dokumentu tożsamości – w przypadku gdy okazany dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL.
c) Niedokonanie potwierdzenia profilu zaufanego osoba upoważniona do potwierdzenia profilu zaufanego
odnotowuje na wydruku wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego wraz z podaniem czasu i przyczyny
niedokonania potwierdzenia



Ważne:

składanie podpisu (bez względu na technikę składania, rodzaj nośnika, rodzaj i typ
podpisu) jest czynnością niosącą skutki prawne – nie jest to czynność techniczna, lecz
prawna, związana z uwierzytelnianiem dokumentów.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie profilu zaufanego i podpisu 
zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760)







Strona logowania do Profilu Zaufanego











Uwaga!!!

Imię (imiona) i nazwiska obcokrajowców należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI  ze zwróceniem uwagi na znaki 
diakrytyczne; jakakolwiek niezgodność spowoduje odrzucenie wniosku z uwagi na niezgodność ze zbiorem 
PESEL!

Obcokrajowiec powinien przedstawić paszport i dokument z urzędu gminy zawierający m.in imię, nazwisko, 
numer paszportu, numer PESEL, kraj wydający paszportu. Dane te trzeba wpisać w wydrukowanym wniosku

Nazwiska dwuczłonowe wpisuje się BEZ SPACJI pomiędzy łącznikiem a poszczególnymi członami, czyli np. 
Kowalska-Malinowska. Wprowadzenie spacji (Kowalska – Malinowska) spowoduje wyświetlenie komunikatu o 
niezgodności danych we wniosku z danymi w zbiorze PESEL

W polu numer telefonu wymagane jest +48…



Dziękuję za uwagę!


