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Przedmiot sprawy Potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego na e-PUAP. 

Kogo dotyczy? Osoby zainteresowane posiadaniem lub unieważnieniem profilu zaufanego. 

Co przygotować? Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Należy: 

• założyć konto na www.epuap.gov.pl oraz wysłać wniosek, a następnie zgłosić się 
w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, z ważnym dokumentem tożsamości,  
do punktu potwierdzającego. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

1. Zalogowanie (założenie konta) oraz wysłanie wniosku na stronie 
www.epuap.gov.pl. 

2. Podpisanie wniosku wydrukowanego przez pracownika punktu 
potwierdzającego profil na e-PUAP (odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu).  

Ile muszę zapłacić? Usługa zwolniona z opłat. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

- w każdym czasie można się zarejestrować i złożyć wniosek, 
- 30 dni od dnia złożenia wniosku na potwierdzenie wniosku w punkcie 
potwierdzającym. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (m. in. Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, parter BOK, budynek 
A - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).  
 
Lista punktów potwierdzających znajduje sie na: www.epuap.gov.pl. 

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną? 

Założenie konta i złożenie wniosku (elektronicznie). 
Potwierdzenie, unieważnienie, przedłużenie - osobiście w punkcie potwierdzającym. 

Co zrobi urząd? 
Potwierdzi, zarejestruje, unieważni profil zaufany e-PUAP oraz zmieni sposób 
autoryzacji.  

Jaki jest czas 
realizacji? 

Automatycznie w dniu, w którym dokonana zostanie czynność w punkcie 
potwierdzającym. 

Jak się odwołać? Nie dotyczy. 

Informacje 
dodatkowe 

Potwierdzony profil zaufany e-PUAP stanowi rodzaj podpisu elektronicznego, który 
może być wykorzystany przy podpisywaniu dokumentów z zakresu administracji 
publicznej.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 41 342 18 00. 

Podstawa prawna 

• ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, 

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