
  Strona 1 z 1 
 

 

 

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU 
26-615 Radom, ul. Zbrowskiego 106 

tel. centrala: 48 368 14 00, fax: 48 3681498 
e-mail:1us.radom@mf.gov.pl 

www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-radomiu 

KARTA INFORMACYJNA 
K-10/1 

Data wydania: 30.05.2018 r. 

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
(ePUAP) 

 

Dotyczy Osób, które chcą skorzystać z Profilu Zaufanego jako darmowego narzędzia, 
dzięki któremu można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną.  
Profil identyfikuje i opisuje osobę, która korzysta z konta na elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Wymagane opłaty Nie występują. 

Realizacja Niezbędne czynności: 
1) utworzenie konta na ePUAP (www.epuap.gov.pl); 
2) złożenie odpowiedniego wniosku w formie elektronicznej na Platformie 

Usług Administracji Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl); 
3) potwierdzenie tzw. Profilu Zaufanego. 

W celu uzyskania potwierdzenia Profilu Zaufanego należy okazać 
dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w jednym z Punktów 
Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl 
w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP. 
 

Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również poprzez tzw. „samo 
zaufanie”, jest to funkcja pozwalającej na podpisanie Profilu Zaufanego 
własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym 
kwalifikowanym certyfikatem. 
 

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć na Platformie Usług 
Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl).  
 
W terminie 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dokumentem 
tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem do dowolnego Punktu 
Potwierdzającego (niezależnie od miejsca zamieszkania, również poza 
granicami kraju), celem potwierdzenia Profilu Zaufanego. 
 

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu potwierdzenia Profilu 
Zaufanego można dokonać na Sali Obsługi Podatników pokój 130 
stanowisko 16. 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie 
profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(Dz.U. poz. 1633). 

3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie 
zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1626). 
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