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Czym jest profil zaufany ?

Profil Zaufany zastępuje podpis własnoręczny składany na papierze. Dzięki temu, wiele spraw urzędowych 
można załatwić bez wychodzenia z domu.

Skorzystanie z mojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu lub korzystania 
z usług banku komercyjnego. Możliwość korzystania z wielu e-usług przez internet będzie nie tylko wygodne, ale 
i bezpieczne. Bez konieczności wychodzenia z domu, w trakcie choroby lub w innej sytuacji uniemożliwiającej 
dotarcie do urzędu (podeszły wiek, opieka nad dziećmi, wyjazd, kwarantanna itp.).

Aktualną listę usług publicznych znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/
Informacje na temat Profilu Zaufanego znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany

https://obywatel.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
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Aby założyć profil zaufany:

Na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Staszowie, na podstronie „Profil Zaufany – mojeID”, kliknąć 

należy na „Kliknij aby założyć profil zaufany”. Operację można również wykonać poprzez kliknięcie logotypu

po prawej stronie witryny. Po tej czynności Użytkownik zostaje przekierowany na stronę www.pz.gov.pl
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II. Profil Zaufany – czynności do wykonania
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Po przejściu na sam dół strony, znaleźć należy zapis „Załóż 

Profil Zaufany i potwierdź” a następnie kliknąć – „ONLINE”.

1

Następnie na kolejnej stronie kliknąć należy w ikonę 

„SGB I BPS”
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W kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni na stronę wyboru 

banku. Z listy należy wybrać województwo oraz nazwę banku. 

Można również wyszukać bank poprzez wpisanie „Bank 

Spółdzelczy w Staszowie” w pole po prawej stronie. Po 

wybraniu banku klikamy w przycisk „Zarejestruj Się”

W kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni na stronę logowania 

do bankowości elektronicznej. Logujemy się do banku.
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Po zalogowaniu wyświetli się „Wniosek o wydanie środka 

identyfikacji Elektronicznej”. Należy sprawdzić czy dane 

zaprezentowane we wniosku są poprawne. Jeżeli 

wyświetane dane pokrywają się z danymi składającego 

wniosek możemy przejść do kolejnego kroku. W tym celu 

należy zatwierdzić wniosek i zautoryzować operację 

kodem jednorazowym SMS bądź z pomocą aplikacji eBO

Token PRO. 
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Po wykonanej autoryzacji zostaniemy automatycznie 

przeniesieni na stronę Profilu Zaufanego w celu 

dokończenia procesu rejestracji. Aby dokończyć rejestrację 

należy wpisać wymyśloną przez siebie nazwę użytkownika 

w pole „Nazwa użytkownika”, zaznaczyć pole 

„Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego” i kliknąć przycisk 

„Zarejestruj Się”. Warto również przed kliknięciem 

przycisku sprawdzić poprawność wyświetlanych danych. 
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W kolejnym kroku zostaniemy ponownie przeniesieni na 

stronę logowania do bankowości aby potwierdzić proces 

rejestracji. Logujemy się do bankowości elektronicznej.
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Po zalogowaniu do bankowości tak jak poprzednim razem 

wyświetli się wniosek z tą różnicą że będzie zawierał już 

numer dokumentu z profilu zaufanego. Tak jak w 

poprzednim kroku sprawdzamy zaprezentowane dane

i jeżeli są one poprawne możemy wyrazić zgodę. W tym 

celu klikamy zielony przycisk „Wyrażam zgodę”. A 

następnie autoryzujemy operację tak jak poprzednio z 

pomocą kodu SMS lub aplikacji eBO Token PRO.
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Po udanej autoryzacji zostaniemy przekierowani na stronę 

Profilu Zaufanego celem dodania danych kontaktowych 

takich jak adres e-mail czy numer telefonu. Ten etap 

można pominąć klikając przycisk „Przypomnij mi później” 

bądź „Zrezygnuj z przekazania” jednakże nie jest to 

zalecane. W celu przekazania danych klikamy przycisk 

„Przekaż dane”
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W kolejnym kroku na Państwa adres e-mail oraz numer 

telefonu podany we wniosku zostaną przesłane 

wiadomości z kodem autoryzacyjnym. Kody należy wpisać 

do rubryk pod numerem telefonu i adresem e-mail po 

czym zatwierdzić je za pomocą przycisków. Jeżeli operacja 

powiedzie się otrzymamy informację o potwierdzonym 

numerze telefonu i adresie e-mail, tak jak na zrzucie obok. 

W celu ukończenia procesu klikamy przycisk „Zakończ”
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Jeżeli wyświetli nam się ekran po lewej, to znaczy że 

proces rejestracji przebiegł pomyślnie i zostaliśmy 

zalogowani do profilu zaufanego.
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Pytania i odpowiedzi:

1.Co to jest mojeID?

MojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które
dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną.

2.Czy aby korzystać z mojeID muszę najpierw osobiście okazać gdzieś dokument tożsamości?

Zaletą mojeID jest wyeliminowanie konieczności dodatkowego potwierdzenia tożsamości. Usługa opiera się na logowaniu do bankowości internetowej, które jest tu
równoznaczne z potwierdzeniem Państwa tożsamości.

3.Jaką mam korzyść z używania mojeID?

Na pewno zyskują Państwo więcej wolnego czasu, który wcześniej byłby potrzebny na osobiste wizyty w wielu firmach i instytucjach w celu załatwienia spraw
związanych ze sfinalizowaniem umowy, czy podpisaniem dokumentów.

Jest to także rozwiązanie wygodne, ponieważ za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania
z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

4.Czy korzystanie z mojeID jest płatne?

Usługa mojeID jest bezpłatna dla wszystkich Klientów indywidualnych chcących potwierdzać za jej pomocą tożsamość.

5.Czy korzystanie z mojeID jest bezpieczne?

Korzystanie z mojeID jest bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Przed uruchomieniem usługa była wiele razy weryfikowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową –
dostawcę usługi i zarazem operatora systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Usługa spełnia najwyższe wymogi i standardy
Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID nie są udostępniane automatycznie. Wszystko odbywa się za zgodą użytkownika, po zalogowaniu się do banku.




