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Agenda

1. Nowy interfejs graficzny -> nowy Katalog Usług

2. Profil Zaufany

3. Doświadczenia integracji ePUAP z systemami 

jednostek administracji publicznej

4. Nowe usługi na ePUAP

5. Wyzwania 
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Katalog usług

• Prezentowanie informacji o usłudze

• Kategorie zdarzeń życiowych

• Różne rodzaje klasyfikacji

• Usługi dla administracji
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Profil zaufany

Dostępny od 9 czerwca 2011 r. 
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Etap 2

Etap 1
Założenie konta na 
www.epuap.gov.pl

Po zalogowaniu na ePUAP
złożenie wniosku

o nadanie Profilu Zaufanego

Pracownik Punktu Potwierdzającego na 
podstawie login do konta ePUAP lub 

imienia, nazwiska i nr PESEL

wyszukuje wniosek oraz weryfikuje dane 
z dokumentem tożsamości 

wnioskującego.

Pracownik Punktu Potwierdzającego 
włącza weryfikację danych 

z wyszukanego wniosku (imię, nazwisko, 
PESEL) z centralnym rejestrem PESEL.

Obywatel może załatwiad sprawy 
administracyjne drogą 

elektroniczną wykorzystując Profil 
Zaufany ePUAP

Błędna weryfikacja skutkuje 
odmową założeniem Profilu 

Zaufanego 

Poprawna weryfikacja skutkuje 
założeniem Profilu Zaufanego 

Wizyta w Punkcie 
Potwierdzającym, w celu 

potwierdzenia danych

5
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in
2
 m

in
1
 m

in
Profil zaufany (PZ) – proces pozyskiwania 1
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Etap 2

Etap 1
Założenie konta na 
www.epuap.gov.pl

Po zalogowaniu na ePUAP
złożenie wniosku

o nadanie Profilu Zaufanego

Weryfikacja danych 
z wniosku (imię, nazwisko, 

PESEL) z centralnym 
rejestrem PESEL.

Obywatel może załatwiad sprawy 
administracyjne drogą 

elektroniczną wykorzystując Profil 
Zaufany ePUAP

Błędna weryfikacja skutkuje 
odmową założeniem Profilu 

Zaufanego 

Poprawna weryfikacja skutkuje 
założeniem Profilu Zaufanego 

Samozaufanie -

wykorzystanie bezpiecznego 
podpisu elektronicznego, w 
celu potwierdzenia danych

5
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in
1
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in
Profil zaufany (PZ) – proces pozyskiwania 2
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Profil Zaufany - statystyki
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Profil zaufany – potencjalne oszczędności*

Dane na dzień 14 czerwca 2011 roku* Cena zestawu do BPE na 1 rok ok. 301,35 zł. brutto
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• Usługi sieciowe dla składania i weryfikacji podpisu

• Możliwość zastosowania w dowolnym systemie

Integracja ePUAP z systemami administracji 
publicznej – składanie i weryfikacja podpisu
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Integracja ePUAP z CEPiK

1. Użytkownicy wywołują 
usługę weryfikacji danych 
CEPiK

2. System ePUAP wysyła   
zapytanie do CEPiK

3. System CEPiK weryfikuje 
dane i przesyła wynik na 
ePUAP

4. ePUAP wyświetla wyniki 
weryfikacji użytkownikom
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SAML 2.0 i SSO – wykorzystanie systemów uwierzytelniających      

i autoryzujących na ePUAP (www.eu-go.gov.pl)

Integracja ePUAP z Portalem MG Pojedynczy Punkt 
Kontaktowy – ePK

http://www.eu-go.gov.pl/
http://www.eu-go.gov.pl/
http://www.eu-go.gov.pl/
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Możliwość składania elektronicznych wniosków:

• Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (ZUS-ERU),

• Zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika (ZUS-EZS),

• Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ),

• Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN),

• Zaświadczenie o przekroczeniu rocznej granicy podstawy wymiaru składek, 

30-krotność (ZUS-EPW).

Portal PUE

• Uwiarygadnianie kont na podstawie statusu Profilu Zaufanego w ePUAP (SSO)

Integracja ePUAP z ZUS
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Weryfikacja danych PESEL

Komunikacja z Urzędami zewnętrznymi za pośrednictwem ePUAP

Integracja ePUAP z CEiDG

CEiDG

PESEL

System 
Urzędu
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ePUAP dla jednostek samorządu terytorialnego

• 25 usług do bezpłatnej instalacji (w tym aplikacja 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

• instrukcje instalacji i wygodny instalator (kreator)

• Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP posiada

o 1 095 gmin

o 207 powiatów
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Nowe usługi na ePUAP – usługa CEP

Weryfikacja danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/

pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w CEPiK

(automatyczna).

• Usługa weryfikacji (podaję dane – odpowiedź Tak/Nie)

• Tryb on-line (pytanie-odpowiedź)

• Wymaga profilu zaufanego

• Każdy użytkownik może pytać o dowolny pojazd
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Nowe usługi na ePUAP – usługa CEK

Weryfikacja dokumentu stwierdzającego uprawnienie do

kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w CEPiK

(automatyczna).

• Usługa weryfikacji (podaję dane – odpowiedź Tak/Nie)

• Tryb on-line (pytanie-odpowiedź)

• Wymaga profilu zaufanego

• Każdy użytkownik może pytać o dowolnego 

kierowcę
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Wyzwania – centralizacja usług

• I etap: ESP i infrastruktura dla udostępniania usług przez urzędy,

• II etap: wersje instalacyjne usług udostępnione przez MSWiA dla 

urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i powiatów,

• III etap: odpodmiotowione 

usługi globalne udostępnione 

na ePUAP z możliwością 

wyboru adresata z listy.



Dziękuję za uwagę


