INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA DLA PODMIOTU NA
PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) I W PUNKCIE
INFORMACYJNYM DS. TELEKOMUNIKACJI (PIT)

Jak założyć konto dla podmiotu w PUE i na stronie PIT?
W celu założenia konta dla danej organizacji użytkownik po zalogowaniu na PUE przechodzi do zakładki „BIZNES”,
a następnie wybiera opcję ,,Zakładanie konta dla firmy/jednostki/organizacji na Platformie Usług Elektronicznych
Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

Dany wniosek można również odnaleźć,
wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania,
które znajduje się na stronie głównej,
w prawym górnym rogu.

Jak założyć konto dla podmiotu w PUE i na stronie PIT?
Użytkownik wypełnia wszystkie wymagane pola i wybiera przycisk „Zapisz”. Jeżeli jakieś pole jest wymagane,
a nie zostało wypełnione lub
zostało wypełnione nieprawidłowo, to system zasygnalizuje błąd:

Użytkownik, który zakłada konto podmiotu
ma automatycznie przypisaną rolę
administratora danej organizacji, ale żeby
uzyskać w systemie PUE wszystkie
uprawnienia, trzeba mieć również rolę
przedstawiciela.

Po sprawdzeniu poprawności danych proszę
wybrać przycisk „Zapisz”.

Jak założyć konto dla podmiotu w PUE i na stronie PIT?
Po zapisaniu wniosku system PUE wyświetli użytkownikowi komunikat związany z dokończeniem rejestracji
podmiotu. Po wybraniu przycisku „Tak” użytkownik zostanie przekierowany na stronę Profilu Zaufanego w celu
podpisania Wniosku o założenie konta dla firmy/organizacji.

Proszę wybrać przycisk „Tak”, jeżeli wyrażasz zgodę
na dokończenie rejestracji podmiotu.

Jak założyć konto dla podmiotu w PUE i na stronie PIT?
Po wypełnieniu Wniosku o założenie konta dla organizacji konieczne jest jego podpisanie za pomocą Profilu
Zaufanego. W celu podpisania wniosku należy zalogować się przez PZ. Użytkownik, który wcześniej zalogował się
przez PZ zostanie od razu przekierowany do strony umożliwiającej podpisanie wniosku.

Użytkownik wybiera sposób logowania w zależności od tego, w
jaki sposób założył swój Profil Zaufany (poprzez wizytę w punkcie
uwierzytelniającym/poprzez bankowość elektroniczną).

Po zalogowaniu się za pomocą PZ proszę wybrać przycisk
„Podpisz podpisem zaufanym” w celu podpisania Wniosku
o założenie konta dla firmy/organizacji.

Jak sprawdzić, czy konto podmiotu zostało założone poprawnie?
Użytkownik po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego ponownie zostanie przeniesiony przez system do PUE na
stronę „Profil podmiotu”. W prawym górnym rogu, po rozwinięciu zakładki „Twoje konto”, pojawi się nazwa
podmiotu, która będzie świadczyła o pomyślnym przebiegu procesu zakładania konta podmiotu na PUE.
W celu weryfikacji konta na stronie PIT konieczne jest zalogowanie się na stronie PIT i rozwinięcie zakładki
z loginem. Po rozwinięciu zakładki powinna pojawić się nazwa założonego podmiotu.
W
Proszę rozwinąć zakładkę „Twoje konto”. Po
wybraniu nazwy podmiotu użytkownik będzie
pracował już w kontekście danego podmiotu.

Użytkownik rozwija zakładkę z loginem
użytkownika. Na liście pojawi się konto
podmiotu przeniesione z PUE.

Uwaga:
Konto nie pojawi się, jeśli użytkownik był wcześniej zalogowany na
stronie PIT. W takiej sytuacji konieczne jest powtórne zalogowanie się
do strony PIT.
Utworzenie konta podmiotu nie daje dostępu do wszystkich
funkcjonalności na stronie PIT. Aby uzyskać pełen dostęp do strony
PIT, konieczne jest jeszcze złożenie Wniosku o dostęp do PIT.
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