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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

Urząd Gminy w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 
22- 530 Mircze 

Wtorek 07:30-11:30 

Środa 07:30-11:30 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (84) 696 50 68 wew. 31. 

Porady prawne udzielane są wg kolejności zgłoszeń. 

 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  
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Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji 

 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 
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zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. „Pominięcie” a nie „Oddalenie” wniosku dowodowego przez sąd 

Sąd przeprowadza dowody na wniosek stron lub z urzędu. Strona składając wniosek dowodowy 

zobowiązana jest w treści wniosku w sposób należyty podać oznaczenie dowodu, który chce 

przeprowadzić oraz okoliczności, które mają być dzięki niemu udowodnione. Wniosek dowodowy 

może zostać uwzględniony przez sąd i wtedy taki dowód zostaje przeprowadzony w postępowaniu 

albo sąd zdecyduje o pominięciu dowodu. 

 

Wniosek dowodowy i jego cel 

Wniosek dowodowy jest żądaniem strony dotyczącym przeprowadzenia danego dowodu. 

Stosowany jest w postępowaniu karnym, cywilnym oraz administracyjnym. Jego charakter oraz 

sposób złożenia określają odpowiednio przepisy:  

 Kodeksu postępowania karnego (KPK) 

 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC)  

 Kodeksu postępowania  administracyjnego (KPA) 

 

Wniosek dowodowy  Przeprowadzenie dowodu i jego charakter 

w postępowaniu 

KARNYM 

Może być złożony przez strony postępowania, a samo postępowanie 

dowodowe prowadzone jest również z urzędu.  

Na etapie postępowania przygotowawczego zgłoszony może być przez: 

pokrzywdzonego, podejrzanego lub ich przedstawiciela.  

W postępowaniu sądowym prawo do składania wniosku dowodowego 

przysługuje: oskarżonemu, prokuratorowi, pokrzywdzonemu, który 

występuje w roli oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub 

powoda cywilnego a także przedstawicielowi procesowemu. 

w postępowaniu 

CYWILNYM 

Przeprowadza się w celu dostarczenia sądowi dowodów, które są poparciem 

twierdzeń strony. W postępowaniu cywilnym, z założenia, sąd nie prowadzi 

postępowania dowodowego. Strony, poprzez wniosek dowodowy, same 

dostarczają dowodów, które stanowią podstawę do rozstrzygnięcia sprawy 

w postępowaniu 

ADMINISTRACYJNYM 

Spełnia żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu. Jego 

przedmiotem powinna być istotna dla znaczenia sprawy okoliczność. 

Wniosek dowodowy można wnieść na każdym etapie postępowania. 

             Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Dowodzeniu nie podlegają fakty powszechnie znane, lub znane sądowi z urzędu. W treści 

wniosku dowodowego należy podać oznaczenie dowodu (np. dokument lub imię i nazwisko świadka) 

oraz okoliczności, które mają być dzięki temu udowodnione. 

 

Pominięcie a nie oddalenie – jako odmowa przeprowadzenia dowodu 

Stwierdzenie „oddalenie” wniosku dowodowego jest to określenie, którym powszechnie 

posługują się strony postępowania sądowego. Używane jest nagminnie i zakorzeniło się na tyle 

mocno, że weszło w zwyczaj, stało się wspólna koncepcją, a nawet obecne jest w wymiarze 

sprawiedliwości. W jednej w niedawnych rozpraw Sąd Okręgowy Warszawa Prawa w Warszawie 

zamiast „pominąć” właśnie „oddalił” wniosek dowodowy strony (sygn. akt IV Ca 1847/19). 

Dla strony istotny jest skutek, jakim jest nieprzeprowadzenie dowodu przez sąd, a nie 

różnicowanie pojęć możliwych do zastosowania, bo dla strony nie ma znaczenia jakiego określenia 

sąd użyje (np. oddalenie, odrzucenie, pominięcie). Formuła „pominięcia dowodu” mieści w sobie 

wszystkie te rozstrzygnięcia (określenia). Dlatego też takim sformułowaniem – „pominięcie” – 

posługuje się ustawodawca na oznaczenie negatywnego rozstrzygnięcia sądu co do wniosku strony  

o przeprowadzenie dowodu, skutkującego jego niedopuszczeniem.  

Pominięcie dowodu nastąpi w drodze postanowienia sądu. 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie wniosku dowodowego  

Stosownie do treści art. 20512 KPC strona może przytaczać twierdzenia i dowody na 

uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili 

zatwierdzenia planu rozprawy, jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze.  

Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, 

chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania 

wynikła później.  

Jeżeli natomiast nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona 

może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków  

i twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, 

PAMIĘTAJ! 

ODDALENIE wniosku dowodowego w zasadzie NIE ISTNIEJE. 

W postępowaniu cywilnym KPC posługuje się pojęciem POMINIĘCIE wniosku,  

zatem sąd nie może wniosku dowodowego „oddalić”, ale może wniosek „pominąć”.  

Choć w postępowaniu karnym istnieją przesłanki oddalenia wniosku (art. 170 KPK). 
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które według przepisów kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania 

się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu. 

 

 

 

 

 

Przesłanki pominięcia wniosku dowodowego  

We wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód w sposób 

umożliwiający przeprowadzenie go oraz wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym 

dowodem (art. 2351 KPC). 

Na podstawie art. 2351 KPC – sąd może w szczególności pominąć dowód: 

 którego przeprowadzenie wyłącza przepis kodeksu 

 mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub 

udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy 

 nieprzydatny do wykazania danego faktu 

 niemożliwy do przeprowadzenia 

 zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania 

 gdy wniosek strony nie odpowiada wymogom art. 2351, a strona mimo wezwania nie 

usunęła tego braku. 

Pomijając dowód, sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje podstawę prawną tego 

rozstrzygnięcia. 

 

Kryteria przeprowadzenia dowodu 

Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu 

charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów  

w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu 

jednemu ze swych członków, czyli sędziemu wyznaczonemu albo innemu sądowi, tj. sądowi 

wezwanemu (art. 235 §1 KPC).  

Sąd orzekający może też postanowić, że przeprowadzenie dowodu nastąpi przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość (art. 235 §2 KPC). 

W postanowieniu o dopuszczeniu dowodu sąd oznaczy środek dowodowy i fakty, które mają 

nim zostać wykazane, a w miarę potrzeby i możliwości – także termin i miejsce przeprowadzenia 

dowodu. Jeżeli o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczenia dowodu wnosiła strona,  

w postanowieniu wystarczy powołać się na treść jej wniosku. Zlecając przeprowadzenie dowodu 

WAŻNE 

Wnioskowi, który spełnia wymagania formalne może zostać nadany  

właściwy bieg, tj. może on zostać rozpoznany przez sąd. 
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sędziemu wyznaczonemu albo sądowi wezwanemu, sąd oznaczy tego sędziego albo ten sąd. Jeżeli nie 

oznaczono terminu lub miejsca przeprowadzenia dowodu, oznaczy je sędzia wyznaczony albo sąd 

wezwany (art. 236 KPC). 

W obecnie obowiązujących uregulowaniach wskazuje się poszczególne okoliczności jako 

podstawy pominięcia dowodu, ale nie wskazuje się ogólnych kryteriów dopuszczalności dowodu. 

W zamyśle ustawodawcy, takie kryteria mają sprowadzać się do stworzenia katalogu 

okoliczności, które uzasadniają odmowę przeprowadzenia dowodu. W praktyce orzeczniczej 

powyższe kryteria zostały wypracowane i są stosowane jako logiczne konsekwencje efektywności 

świadomych i celowych czynności, z punktu widzenia skuteczności:  

 kategorii zakazu dowodowego  

 znaczenia danego faktu dla rozstrzygnięcia  

 przydatności dowodu do ustalenia danego faktu 

 możliwości przeprowadzenia dowodu 

 zakazu przewlekania postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczenie dowodu 

Dopuszczając dowód, sąd będzie zobligowany oznaczyć środek dowodowy i fakty, które mają 

nim zostać wykazane, a także sąd w miarę potrzeby i możliwości powinien oznaczyć czas i miejsce 

przeprowadzenia dowodu. 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Okoliczności dopuszczenia dowodu są takie same w każdym postępowaniu sądowym, można 

je więc usystematyzować na wzór regulacji znanej procedurze karnej.  

Katalog przesłanek, przy których sąd może odmówić przeprowadzenia dowodu,  

należy zapożyczyć z art. 170 § 1 KPK,  

ze zmianami uwzględniającymi specyfikę postępowania cywilnego. 

WAŻNE 

Istotą postanowienia dowodowego jest dopuszczenie dowodu  

(a nie jego przeprowadzenie).  

Przeprowadzenie dowodu jest czynnością faktyczną, a nie formalnym rozstrzygnięciem. 
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W przepisach KPC dopuszczono możliwość odwołania się przez sąd orzekający do treści 

wniosku strony. Wnioski dotyczące dowodów nadal są składane głównie w pismach procesowych, 

więc nie ma potrzeby, żeby sąd, dopuszczając dowód, przepisywał treść pisma strony do orzeczenia.  

Należy więc dopuścić odwołanie się w postanowieniu dowodowym do wniosku strony. 

Przepisy KPC wyraźnie wskazują, że jeżeli o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczenia 

dowodu wnosiła strona, w postanowieniu wystarczy powołać się na treść jej wniosku (zob. art. 236 

§2 KPC).  

Przepis ten będzie mógł zostać zastosowany nie tylko w wypadku uwzględnienia wniosku  

w całości, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie w dopuszczeniu wniosku dowodowego w części.  

Sąd częściowo dopuszczając wniosek dowodowy może postanowić np. że  dopuszcza wniosek 

dowodowy strony na potwierdzenie faktów wskazanych we wniosku, ale za wyjątkiem jednego  

z nich, np. faktu „C” albo przesłuchania żony w charakterze świadka.  

Innym rozwiązaniem, które może zastosować sąd dopuszczając wniosek w części jest 

stwierdzenie, że dopuszcza dowód na potwierdzenie faktów wskazanych we wniosku dowodowym 

pod pozycjami 2, 4, 5, a pozostałe sąd pomija (z uzasadnieniem dlaczego).  

Nie większego znaczenia, jaki wariant zastosuje sąd w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu, 

istotne jest, żeby treść rozstrzygnięcia była jednoznaczna. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 
 

 

Autor: Dorota Ulikowska - prawnik/mediator 
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3. Przedłużenie ważności profilu zaufanego o czas trwania pandemii 

Każdy chce szybko i bez kłopotu, wygodnie i bez kolejek załatwić sprawę w Urzędzie Miasta lub 

Gminy, w Urzędzie Skarbowym, czy w ZUS, a najlepiej bez wychodzenia z domu, przez internet. 

Wiele osób już korzysta z ułatwienia, jakie daje posiadanie profilu zaufanego ePUAP – bezpłatnej 

platformy do kontaktu z różnymi urzędami i załatwiania spraw. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, 

że profil zaufany posiada datę ważności, którą należy przedłużyć, żeby nadal z niego korzystać. 

Profil Zaufany i ePUAP  

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 

elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis, potwierdza tożsamość osoby, gdyż podpis 

potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, w kontaktach  

z podmiotami administracji publicznej skutecznie zastępuje podpis własnoręczny osoby. 

Podpis potwierdzony profilem zaufanym jest ważny i wywołuje skutki prawne, jak podpis 

własnoręczny, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu. Każdy może 

posiadać tylko jeden profil zaufany i jest on ważny przez okres 3 lat. 

ePUAP – jest to skrót od nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

Jest to miejsce, gdzie usługi są udostępniane i dzięki temu posiadacz profilu zaufanego załatwi 

wiele spraw w różnych urzędach przez internet, bez wychodzenia z domu, więc nie trzeba pamiętać  

o godzinach pracy urzędów. Dokumenty można złożyć w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym 

miejscu. Wniosku nie trzeba podpisywać odręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy 

bezpłatny profil zaufany. 

Co zrobić i jak korzystać z usługi 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Usługa jest dla każdego, kto: 

 ma numer PESEL 

 ma konto na ePUAP 

 może potwierdzić swoją tożsamość w internecie 

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić 

swoją tożsamość w internecie – urząd musi wiedzieć, kim jest osoba składająca wniosek. 

Osoby, które nie mają swojego konta na ePUAP mogą je szybko założyć. Nie jest to 

skomplikowane i zajmie tylko kilka minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tymczasowy Profil Zaufany 

W okresie pandemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania związane z profilem zaufanym, co 

wynikało z konieczności ograniczenia mobilności obywateli w tym niełatwym dla wszystkich czasie. 

Wtedy też wprowadzono możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Rozwiązanie to 

miało wyjść naprzeciw potrzebom tych osób, które nie korzystają z bankowości elektronicznej, a nie 

mogły udać się osobiście, aby potwierdzić swoją tożsamość w punkcie potwierdzającym w czasie 

jednej z fal epidemii COVID-19. 

Tymczasowy profil zaufany był ważny przez trzy miesiące, podczas gdy standardowy profil 

zaufany ważny jest przez okres 3 lat. Po upływie ważności tymczasowego profilu zaufanego konieczne 

było złożenie wniosku o założenie zwykłego profilu zaufanego. 

 

 

 

 

 

 

WAŻNA DATA 

Od 17 czerwca 2021 r. każdy aktywny wówczas tymczasowy profil zaufany  

został przekształcony w standardowy profil zaufany i jest ważny przez 3 lata. 

 

WYGODNIE 

Zakładanie Profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną:  

 jest bardzo proste 

 szczegółowe informacje znajdują się stronach poszczególnych banków  

Można skorzystać ze strony: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, który w 

trakcie zakładania przekieruje na stronę wybranego banku w celu potwierdzenia 

tożsamości, która zostaje dokonana przez bank. 
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Ważność Profilu Zaufanego  

Profil Zaufany ważny jest przez okres 3 lat od daty jego potwierdzenia. Po upływie 3 lat profil 

zaufany będzie wymagał przedłużenia. W okresie jego ważności posiadacz profilu zaufanego może go 

przedłużyć lub unieważnić w systemie Profilu Zaufanego pod adresem: www.pz.gov.pl 

Elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego można złożyć w dowolnym czasie.  

Urząd dokona weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym: 

 W przypadku zgodności potwierdzi – przedłuży lub unieważni Profil Zaufany 

 W przypadku niezgodności – urząd odmówi potwierdzenia, przedłużenia lub 

unieważnienia Profilu Zaufanego 

 

 

 

 

Przedłużenie ważności Profilu Zaufanego  

Standardowo każdy posiadacz profilu zaufanego ma możliwość przedłużenia ważności swojego 

profilu o kolejny okres przed końcem okresu ważności dotychczasowego profilu. Po przeprowadzeniu 

procedury przedłużenia ważności poprzedni profil zaufany traci ważność, a nowy profil ważny jest 

przez okres kolejnych 3 lat. 

 

Przedłużanie ważność Profilu Zaufanego o czas trwania pandemii 

Zgodnie z treścią art. 100 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 

W przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego 

ważność profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), 

przedłuża się o czas trwania stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego. 

Oznacza to, że system automatycznie przedłuży ważność profilu zaufanego o czas trwania 

pandemii, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. 

Obywatel nie jest jednak związany tą regulacją i nadal może samodzielnie przedłużyć ważność 

profilu zaufanego, wówczas profil będzie ważny przez 3 kolejne lata. 

 

UWAGA! 

Najczęstszą przyczyną braku możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego jest wypełnienie 

wniosku niezgodnie z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości  
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Korzyści z posiadania ePUAP  

Przez ePUAP można skorzystać z różnych usług – elektronicznie, szybko, wygodnie oraz 

bezpiecznie: załatwić wiele spraw w różnych urzędach, sprawdzić na bieżąco statusy spraw  

i wniosków, odebrać i wysłać urzędową korespondencję. 

 

 

 

 

Wszystkie usługi są dostępne przez internet,  a każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma 

urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo. 

 

 

 

 

Coraz więcej spraw można załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje 

usługi na platformie ePUAP.  

 

Przykładowe urzędy i sprawy obsługiwane przez ePUAP 

URZĄD PRZYKŁADOWE SPRAWY 

Urząd Gminy / Miasta 

oraz inne samorządy 

 złożenie wniosku o dowód dla siebie lub dziecka 

 zgłoszenie utrat lub zniszczenia dowodu albo prawa jazdy  

 zawiadomienie o sprzedaży samochodu 

 dopisanie się do spisu wyborców 

USC 

Urząd Stanu Cywilnego 

 uzyskanie odpisu aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub 

innych dokumentów  

 zgłoszenie urodzenie dziecka 

ZUS (PUE ZUS) 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 sprawdzenie, czy pracodawca ubezpieczył nas -pracownika   

 jaką można dostać emeryturę 

 przejrzenie swojego zwolnienia lekarskiego oraz składek 

NFZ 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

 odbiór przed wyjazdem za granicę karty EKUZ (Europejska 

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

US  sprawdzenie swojego rozliczenia podatkowe 

Usługa bezpłatna! 

Każdy może założyć konto na ePUAP i korzystać z niego bez opłat 

WAŻNE 

Wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) 

 UPO jest tak samo ważne jak awizo 
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Urząd Skarbowy  zgłoszenie spadku lub darowizny 

KRK  - Krajowy Rejestr Karny  można pobrać zaświadczenie o niekaralności 

UP - Urząd Pracy  zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna  

 skorzystanie ze szkoleń 

Rejestr PESEL i  

Rejestr Dowodów Osobistych 

 sprawdzenie swoich danych i dokumentów 

inne urzędy administracji 

publicznej  

(centralne, regionalne i lokalne) 

 zarejestrowanie działalności gospodarczej (CEIDG) 

 Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – umówienie wizyty 

lekarskiej, sprawdzenie recepty 

 złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny 

 wysłanie pisma ogólnego, gdy nie ma formularza do 

załatwienia naszej sprawy 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) 

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) 

  
 

Autor: Dorota Ulikowska  - prawnik/mediator 
 

 


