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Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto  

na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). 

Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu  

zaufanego. 

Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w wybranym punkcie  

potwierdzającym profil w celu potwierdzenia tożsamości. 

To jedyna konieczna wizyta w urzędzie.  

Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu  

zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Adresy wybranych punktów potwierdzających profil:

Urząd Skarbowy w Rykach,  Ul. Leona Wyczółkowskiego 10a

Urząd Gminy w Ułężu,  Ułęż 168

Urząd Gminy w Stężycy,  Plac Senatorski 1

Urząd Gminy w Wilkowie,  Wilków 62A

Starostwo Powiatowe w Puławach,  Al. Królewska 19

Jak założyć  
PRoFIL zaUFaNy?

Profil zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego.  

Zastępuje on bezpieczny e-podpis w kontaktach  

z administracją i umożliwia weryfikację tożsamości.  

Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić  

bez wychodzenia z domu! Profil zaufany jest bezpłatny. 

• Profil zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania 

dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń

• Profil zaufany jest bezpłatny

• Profil zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych  

bez wychodzenia z domu

• Profil zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli

• Profil zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia

JakIe są koRzyścI  
z PosIadaNIa  
PRoFILU zaUFaNeGo?
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Jak załatwIać  
sPRawy URzędowe  
wykoRzystUJąc  
PRoFIL zaUFaNy?

1. Logujemy się na serwisie www.epuap.gov.pl,  

sprawdzamy, czy sprawa którą chcemy załatwić  

została udostępniona przez nasz urząd.   

Starostwo Powiatowe w Rykach udostępnia  

np. następujące wnioski:

2. Po wypełnieniu elektronicznego formularza udostępnionego  

przez urząd podpisujemy pismo za pomocą profilu zaufanego  

oraz potwierdzamy operację kodem autoryzacyjnym  

wysłanym przez system ePUAP na konto e-mail podane  

podczas zakładania profilu zaufanego. 

3. Po wysłaniu pisma otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

1) Pismo ogólne do podmiotu publicznego;

2) Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez  

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rykach;

3) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej;

4) wniosek o wydanie zaświadczenia;

5) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie  

zwłok/szczątków z obcego państwa;

6) Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego  

służącego do połowu ryb;

7) Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy i hodowców  

żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B 

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.  

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory  

w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów,  

gadów, ptaków lub ssaków;

8) wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów  

i zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

9) Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej  

w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Rykach.

•	 Pismo	ogólne	do	podmiotu	publicznego;

•	 Wniosek	o	rozpatrzenie	sprawy	przez		

Powiatowego	Rzecznika	Konsumentów	w	Rykach;

•	 Wniosek	o	udostępnienie	informacji	publicznej;

•	 wniosek	o	wydanie	zaświadczenia;

•	 Wniosek	o	wydanie	zezwolenia	na	sprowadzenie	zwłok/

szczątków	z	obcego	państwa;

•	 Wniosek	o	rejestrację	sprzętu	pływającego		

służącego	do	połowu	ryb;

•	 Wniosek	o	wpis	do	rejestru	posiadaczy	i	hodowców	

żywych	zwierząt	gatunków	wymienionych		

w	załącznikach	A	i	B	rozporządzenia	Rady	(WE)		

nr	338/97	z	dnia	9	grudnia	1996	r.	w	sprawie	ochrony		

gatunków	dzikiej	fauny	i	flory	w	drodze	regulacji	handlu	n	

•	 wniosek	o	wydanie	zezwolenia	na	zbieranie	odpadów		

i	zezwolenia	na	przetwarzanie	odpadów;

•	 Wniosek	o	udostępnienie	dokumentacji		

przechowywanej	w	archiwum	zakładowym	

Starostwa	Powiatowego	w	Rykach.

Nasz adres na portalu epuap

/sPRyki/skrytka
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Instrukcja znajduje się pod adresem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Znajdziesz tam informacje na temat:

• jak założyć konto, 

• jak potwierdzić profil zaufany, 

• wysłać pismo na ePUAP

• jak korzystać z certyfikatu

• moje dokumenty

• Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów

• Katalog Usług

• podsystem płatności

• podsystem komunikacyjny

• rejestr zdarzeń

• podsystem bezpieczeństwa

• Profil Zaufany

• zakładanie profilu zaufanego z autoryzacją za pomocą  

jednorazowych kodów przesyłanych przez SMS

• zmiana metody autoryzacji z e-maila na kody SMS

StężycA

KŁOcZEW

NOWODWÓR

UŁęż

DęBLIN

ryKi

NIe wIesz  
Jak skoRzystać  
z ePUaP?

Starostwo Powiatowe w Rykach

08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A

www.ryki.powiat.pl

e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

tel. 81 8657450


