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Potwierdź swój Profil Zaufany w Starostwie
Powiatowym w Krośnie Odrzańskim lub w
Delegaturze Urzędu w Gubinie
Drodzy Państwo
w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim - Biuro Podawcze oraz w Delegaturze
Starostwa w Gubinie - Biuro Podawcze funkcjonują punkty, w których można
potwierdzić swój Profil Zaufany.

Kilka informacji o Profilu Zaufanym

Profil Zaufany
Serwis Profilu Zaufanego umożliwia kontakt z podmiotami publicznymi drogą
elektroniczną oraz daje możliwość załatwienia wielu spraw on-line.
Za rozwój i utrzymanie serwisu odpowiada Minister Cyfryzacji.

Co to jest Profil Zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki
niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść
podanie, odwołanie, skargę)
Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony profilem
zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w
kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.
Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?
Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
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Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w
kolejce i dojazd
Dostęp do różnych placówek administracji publicznej - możesz załatwić
dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej
Polsce
Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?
Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego
Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru
Sprawdzisz swoje punkty karne
Złożysz wniosek o świadczenie 500+
Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu
podatkowym
Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
Wyślesz pismo do podmiotu publicznego
…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia
tożsamości.
Jak założyć Profil Zaufany?
Profil Zaufany można założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany
i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony w ten sposób wymaga
osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym z w wybranych punktów
potwierdzających.
Serwisy, w których załatwisz sprawy on-line z pomocą Profilu Zaufanego

gov.pl
biznes.gov.pl
ePUAP.gov.pl
empatia.mpips.gov.pl
zus.pl
Portal podatkowy
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