
WIZYTA W URZĘDZIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU  

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców gminy Jeleniewo Starostwo 

Powiatowe w Suwałkach uruchomi mobilny Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP. 

W siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3  

w dniu 18 listopada 2016 r. w godzinach 1000 - 1400 

każdy z mieszkańców będzie mógł potwierdzić swój Profil Zaufany, który umożliwia załatwianie spraw 

administracyjnych drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 

z dowolnego miejsca. 

Jak uzyskać profil zaufany? 

 

1. Zakładamy konto na portalu www.epuap.gov.pl - należy kliknąć  

w zakładkę w prawym górnym rogu strony „zarejestruj się” i wypełnić formularz. Rejestracja jest 

darmowa i trwa tylko chwilę. Trzeba m.in. podać: 

a) imię oraz nazwisko,  

b) adres e-mail (adres, na który użytkownik będzie otrzymywał od ePUAP korespondencję 

zwrotną drogą mailową),  

c) login (nazwę, którą chce wykorzystywać podczas logowania do systemu),  

d) zaakceptować zakres i warunki korzystania z ePUAP, 

e) postępować zgodnie ze wskazówkami i w ostatniej fazie wybieramy „złóż wniosek o profil 

zaufany”. 

2. Po wysłaniu wniosku pracownik punktu po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu 

potwierdza nasz Profil Zaufany. Od tej pory możemy załatwiać sprawy urzędowe przez internet.  

Co i gdzie można załatwić posiadając Profil Zaufany ePUAP? 

 

Posiadając Profil Zaufany ePUAP można m.in. 

 zawiadomić urząd o zbyciu pojazdu; 

 zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego; 

 wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów  

i budynków; 

 złożyć wniosek o nowy lub zgłosić zgubienie dowodu osobistego; 

 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego; 

 sprawdzić dane w rejestrze PESEL; 

 sprawdzić dane w bazie dowodów osobistych; 

 obowiązki meldunkowe; 

 sprawdzić wysokość składek na portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

 sprawdzić prognozę wysokości emerytury; 

 zarejestrować firmę; 

 pobrać zaświadczenie o niekaralności; 

 

i wiele innych spraw bez wychodzenia z domu, wszystko przez Internet. 

UWAGA: 

W celu potwierdzenia Profilu Zaufanego wymagane jest okazanie ważnego dowodu osobistego lub 

paszportu 

 

 

http://www.epuap.gov.pl/

