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/ można przejść do rejestracji, wybierając zakładkę „Zaloguj”.

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

PIT: Użytkownik wybiera 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. Zarejestrowanie się za
pomocą przycisku „Profil zaufany” daje użytkownikowi, jako osobie fizycznej, dostęp do wszystkich
funkcjonalności PUE i PIT. Jeżeli użytkownik przystępuje tylko do egzaminu może wybrać przycisk „Zarejestruj się”

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 PIT i PUE,
w tym do strony obsługującej
użytkowników przystępujących do
egzaminu.

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik, który wybrał sposób rejestracji poprzez Profil Zaufany, zostanie przeniesiony na stronę
https://pz.gov.pl/. Użytkownik, który nie posiada Profilu Zaufanego, może go założyć poprzez wybranie przycisku
„Załóż Profil” lub poprzez wybranie: logo banku, logo e-dowód, logo certyfikatu kwalifikowanego.

Użytkownik, wybierając jeden z logotypów,
może w ciągu kilku minut założyć Profil Zaufany.
Założenie Profilu Zaufanego przez dany bank
dostępne jest tylko dla użytkowników, którzy
posiadają w tym banku konto internetowe.
Użytkownik, wybierając przycisk „ZAŁÓŻ
PROFIL”, przejdzie do panelu, w którym możliwe
będzie założenie Profilu Zaufanego za pomocą
formularza.

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik po wybraniu przycisku „Załóż Profil” zostaje przeniesiony do podstrony Profilu Zaufanego.
Użytkownik wybiera ikonę „Formularz online” w celu wypełnienia oraz złożenia formularza. Po wypełnieniu
formularz online w ciągu 14 dni koniecznie jest potwierdzenie PZ we wskazanych placówkach.

Użytkownik po wybraniu przycisku „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

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Dyrektora Generalnego
T +48 22 534 9270

www.uke.gov.pl

