
SENIOR A E-USŁUGI PUBLICZNE 



E-usługa jest realizowana w Internecie i za pośrednictwem Internetu 

wykorzystując komputery - serwery , które są w odpowiedni sposób 

zaprogramowane do świadczenia danej usługi.  



Aby mieć dostęp do omawianych usług wymagane jest 

posiadanie profilu zaufanego 

Profil zaufany to forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby 

fizycznej. Dzięki niemu osoba fizyczna może przez internet podpisywać 
dokumenty składane do różnych urzędów publicznych.  

Aby uzyskać profil zaufany, czyli bezpłatną formę potwierdzania tożsamości danej osoby 

(osoby, nie organizacji!) w kontaktach z administracją publiczną, trzeba założyć konto na 

(pz.gov.pl). 

https://epuap.gov.pl/wps/portal


Zakładanie profilu zaufanego 

 
Jak założyć konto? Aby to zrobić należy: 

1.wejść na stronę pz.gov.pl, 

2.kliknąć w przycisk „zarejestruj się”, 

3.wybrać sposób potwierdzenia swoich danych 



Rejestracja profilu zaufanego z potwierdzeniem w placówce 



Jeśli wpisaliśmy poprawnie wszystkie dane, i zaznaczyliśmy  

„Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego” 

 

Otrzymamy kod autoryzacji który należy wpisać w odpowiednie okno po czym otrzymamy 

informację sms/email, że konto zostało założone poprawnie 

 i mamy 14 dni na potwierdzenie tożsamości w dowolnie wybranym punkcie 

potwierdzającym. 

 

 Lista punktów znajduje się na stronie pz.gov.pl w zakładce  

 POMOC –> PROFIL ZAUFANY-> ZNAJDŹ PUNKT POTWIERDZAJĄCY 

 LISTA PUNKTÓW POTWIERDZAJĄCYCH W NOWYM SĄCZU: 



Jest również możliwość założenia profilu i jednocześnie 

potwierdzenie danych poprzez bankowość 

elektroniczną. 

Wystarczy, że posiadamy konto w banku z poniższej listy i mamy dostęp do tego konta 

poprzez internet: 



Inną metodą jest założenie wniosku z potwierdzeniem 

tożsamości przez urzędnika. 



Ostatnią metodą jest założenie profilu z potwierdzeniem 

e-dowodem 

Obecnie najrzadziej spotykana z racji konieczności wymiany dowodu osobistego. 



EPUAP.GOV.PL 

E-PUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej, która ma za zadanie udostępnianie 
usług administracji publicznej w sposób elektroniczny. Jej celem jest umożliwienie urzędom 
przygotowania e-usług bez konieczności tworzenia we własnym zakresie sprzętowych i aplikacyjnych 
podstaw dla realizacji tego zadania. Elektroniczne usługi jednostek administracji publicznej będą na 
platformie e-PUAP udostępniane zarówno obywatelom i przedsiębiorcom, jak i innym instytucjom 
publicznym. EPUAP umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji urzędowej w postaci dokumentów 
elektronicznych. EPUAP umożliwia skuteczne składanie pism w postaci elektronicznej do organu 
administracji publicznej, a także skuteczne doręczanie pism (zawiadomień, wezwań, decyzji, 
postanowień itd.) stronom postępowania administracyjnego przez organy administracji publicznej. 
EPUAP generuje dowód złożenia pisma w urzędzie, tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), 
które wnioskodawca otrzyma po wysłaniu pisma do organu przez ePUAP. EPUAP generuje również 
dowód odebrania pisma przez stronę, tzw. Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD), które strona 
podpisuje przy odebraniem pisma z urzędu. System umożliwia otrzymywanie powiadomień o przesyłce 
na wskazany adres e-mail. EPUAP umożliwia stosowanie podpisu zaufanego, czyli elektronicznego 
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  



ePUAP – katalog spraw 
EPUAP.GOV.PL 



OBYWATEL.GOV.PL  

Czym jest portal obywatel.gov.pl? OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło 

informacji o usługach, które państwo świadczy obywatelom. W portalu w prosty i 

przystępny sposób jest opisane co trzeba zrobić, co przygotować, gdzie pójść,  

a co można załatwić bez wychodzenia z domu.  

Wszystko po to, aby nie tracić czasu. 



   OBYWATEL.GOV.PL  

Milion w rok 

- Kiedy zaczynał się 2020 rok z aplikacji mObywatel korzystało dokładnie 892 335 użytkowników. Dziś w 

swoich telefonach ma ją 2 051 356 osób – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. – Ostatnie miesiące to ważny czas w historii aplikacji. Od 5 grudnia można w niej 

znaleźć mPrawo Jazdy, czyli dokument, na który czekało wielu Polaków. 

 

mPrawo Jazdy to nie wszystko. mObywatel to swoisty wirtualny portfel na dokumenty, do którego stale 

dokładamy kolejne elementy. Najważniejszy z nich to mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu 

osobistego. 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mtozsamosc


APLIKACJA mOBYWATEL  
Czy mObywatel sprawia, że nie musisz nosić dokumentów 

przy sobie? 
 

Dokładnie tak! To był jeden z głównych celów przy tworzeniu aplikacji mObywatel. 

Obecnie wielu z nas nie rusza się z domu bez swojego smartfona – to w zupełności 

zrozumiałe. Aktualnie z poziomu telefonu możemy zapłacić za zakupy, nabyć bilet 

komunikacji miejskiej, a dzięki rządowej aplikacji jesteśmy w stanie się nawet 

wylegitymować!  



PUE – ZUS 

Platforma usług elektronicznych ZUS 

             PUE.ZUS.PL 
 Na profilu znajduje się zakładka odpowiednia dla każdej roli  

(jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz, komornik). Skupiając się na ubezpieczonym  

i świadczeniobiorcy w zakładce „ubezpieczony” jest możliwość sprawdzenia stanu swojego konta w ZUS, sprawdzenia informacji 

o ubezpieczeniach, do których zgłosi pracownika pracodawca czy zleceniodawca oraz istnieje możliwość sprawdzenia informacji 

o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

Zakładka ta oferuje również możliwość sprawdzenia czy członkowie rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

uzyskać informacje o zwolnieniach lekarskich oraz ustawić subskrypcje z powiadomieniem na SMS lub e-mail, które pojawi się, 

gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie (e-ZLA).  

Portal umożliwia też obliczenie w kalkulatorze emerytalnym swojej przyszłej prognozowanej emerytury. 

Kalkulator emerytalny ZUS 

Kalkulator emerytalny umożliwia obliczenie 

prognozowanej wysokości świadczenia w kolejnych 

latach po roku, w którym wykonujesz obliczenia 

Informację o stanie konta i prognozę 

swojej emerytury można znaleźć na PUE  

w panelu "ubezpieczony". W menu po lewej 

stronie należy wybrać "Informacje o stanie 

konta", a potem "Informacja za 2021 r.". 

https://www.zus.pl/documents/10182/167561/PUE_Kalkulator+emerytalny.pdf/0ba550f2-b236-512f-ec4d-5678bdfdce09
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/emerytury/


IKP – INTERNETOWE KONTO PACJENTA 
PACJENT.GOV.PL 


