INSTRUKCJA REJESTROWANIA KONTA W PLATFORMIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH (PUE) ORAZ NA STRONIE PUNKT
INFORMACYJNY DS. TELEKOMUNIKACJI (PIT) ZA POMOCĄ
PROFILU ZAUFANEGO (PZ)

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Aby skorzystać z formularzy lub wniosków dostępnych na PUE oraz z funkcjonalności strony PIT, trzeba posiadać
Profil Zaufany ( https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage ). Na stronie https://pue.uke.gov.pl/ jak i na stronie
https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/strona-glowna/ można przejść do rejestracji, klikając na zakładkę „Zaloguj”.

PUE: Użytkownik klika na przycisk
„Zaloguj”. System przenosi użytkownika
do panelu rejestracji i logowania.

PIT: Użytkownik klika na przycisk
„Zaloguj”. System przenosi użytkownika
do panelu rejestracji i logowania.

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik zostanie przeniesiony do panelu Centralnego Systemu Uwierzytelniania UKE. Jeżeli użytkownik
przystępuje tylko do egzaminu może wybrać przycisk „Zarejestruj się”. Zarejestrowanie się za pomocą przycisku
„Profil zaufany” daje użytkownikowi jako osobie fizycznej dostęp do wszystkich funkcjonalności PUE i strony PIT.

Użytkownik może zapisać się na egzaminy
na świadectwo operatora urządzeń
radiowych w służbach: amatorskiej oraz
morskiej i żeglugi śródlądowej (LRC, SRC,
IWC, VHF).

Użytkownik, który nie ma założonego
konta na PUE i/lub na stronie PIT za
pomocą Profilu Zaufanego (PZ) i ma
jedynie zamiar przystąpić do egzaminu,
może się zarejestrować za pomocą
formularza rejestracyjnego.

Założenie konta za pomocą Profilu
Zaufanego daje dostęp do strony PIT, do
PUE, w tym do strony obsługującej
użytkowników przystępujących do
egzaminu.

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik jest przenoszony na stronę https://pz.gov.pl/ wtedy, kiedy wybrał sposób rejestracji konta za pomocą
Profilu Zaufanego. Użytkownik może założyć Profil Zaufany poprzez kliknięcie w przycisk „ZAŁÓŻ PROFIL” lub
poprzez kliknięcie w: logo banku, logo e-dowód, logo certyfikatu kwalifikowanego.

Użytkownik klikając jeden z logotypów może
praktycznie w ciągu dwóch, trzech minut założyć
sobie Profil Zaufany. Kliknięcie w logo banku
oznacza, że użytkownik ma w danym banku
konto internetowe.
Użytkownik klikając w przycisk „ZAŁÓŻ PROFIL”
przejdzie do panelu, w którym będzie mógł wybrać
m.in. sposób założenia Profilu Zaufanego za
pomocą formularza.

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik po kliknięciu w przycisk „ZAŁÓŻ PROFIL” zostaje przeniesiony do kolejnej podstrony Profilu
Zaufanego. Użytkownik wybiera pierwszą ikonkę: Formularz online. Oznacza to tyle, że użytkownik wypełnia
formularz online, a później, w ciągu 14 dni udaje się do punktu potwierdzającego PZ.

Użytkownik po kliknięciu w przycisk „Formularz
online”, przejdzie do formularza rejestracyjnego.

Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
i zarejestrowaniu go w systemie, w ciągu 14 dni
powinien udać się do punktu potwierdzającego PZ.
Takim punktem jest np. Urząd Skarbowy lub urząd
pocztowy. Pełna lista punktów potwierdzających
znajduje się na stronie:
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik, który założył sobie Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej, powinien zostać z powrotem
przeniesiony przez system (lub po naciśnięciu przycisku oznaczonego np. napisem: „Wróć do Urzędu”) do PUE.
Użytkownik, który udał się do punktu potwierdzającego, powinien jeszcze raz kliknąć na zakładkę „Zaloguj”.

PUE: Użytkownik po poprawnym
zarejestrowaniu Profilu Zaufanego
zostanie przeniesiony do PUE jako osoba
zalogowana. Zamiast zakładki „Zaloguj”,
pojawi się zakładka „Twoje konto”.

PIT: Użytkownik po poprawnym
zarejestrowaniu Profilu Zaufanego
zostanie przeniesiony do PIT jako osoba
zalogowana. Zamiast zakładki „Zaloguj”,
pojawi się adres mailowy użytkownika.

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik, który zamierza zdać tylko egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbach:
amatorskiej oraz morskiej i żeglugi śródlądowej (LRC, SRC, IWC, VHF) może wybrać formularz rejestracyjny jako
formę założenia konta na PUE i PIT. Jest to jednak rejestracja, która nie nadaje użytkownikowi pełnych uprawnień.

Użytkownik, który nie posiada numeru
PESEL podaje serię i numer paszportu.

Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj
się”, użytkownikowi zostanie przesłany
mail od adresata wso2is z dalszymi
krokami do wykonania.
Uwaga: Mail może wpaść do spamu.

Użytkownik może nadać sobie pełne
uprawnienia do PUE i do strony PIT
poprzez podpisanie formularza Profilem
Zaufanym.
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