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Punkt potwierdzania profilu zaufanego
w Starostwie Powiatowym w Myślenicach już działa
Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu, a w szczególności pracowników urzędów
gmin, do zakładania profilu zaufanego na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
Za pośrednictwem ePUAP, uruchomiono możliwość obsługi profilu zaufanego, jako
propozycję wygodnej, szybkiej i bezpiecznej formy regulacji spraw urzędowych. Profil zaufany
jest zupełnie darmowy, nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania. Wystarczy
założyć konto na portalu ePUAP i wysyłać wniosek o potwierdzenie profilu, podając na
urzędowym formularzu swoje dane osobowe i adres poczty elektronicznej, przez który będzie
korespondował z urzędem. Autoryzacja odbywać się może za pomocą kodów SMS lub konta
e-mail. Jedyna niezbędna wizyta w urzędzie, dotyczy uwierzytelnienia profilu, czyli
zweryfikowania danych na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisaniu
wniosku. W naszym powiecie punkt potwierdzający profil zaufany znajduje się w Starostwie
Powiatowym w Myślenicach, ul. M. Reja 13 (Dziennik Podawczy - pokój nr 2a parter).
Profil zaufany - krok po kroku
Dla wszystkich zainteresowanych:
1. Rejestracja oraz logowanie na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).
2. Wypełnienie i wysłanie wniosku dotyczącego założenia profilu zaufanego.
3. Weryfikacja tożsamości w punkcie potwierdzającym tylko i wyłącznie na podstawie
dowodu osobistego lub paszportu (w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, ul. M. Reja
13), w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku.
Dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. Rejestracja oraz logowanie na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).
2. Wypełnienie i wysłanie wniosku dotyczącego założenia profilu zaufanego.
3. Potwierdzenie danych za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
Osoby posiadające podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowanym mogą
potwierdzić swoje dane on-line.
Projekt „Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce", realizowany od dnia 1 marca 2014 do
dnia 31 lipca 2015, jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze
środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej między Powiatem
Myślenickim, Gminą Świątniki Górne (lider projektu), Gminą Babice, Gminą Liszki, Gminą
Mogilany, Gminą Siepraw, Gminą Sułkowice, Gminą Sułoszowa oraz Fundacją STIWEK
(Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństw, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji,
Kultury).
Projekt „Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce" realizowany w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1.
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

