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Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet 

-  załóż Profil Zaufany !!! 

Wiele spraw można załatwić nie wychodząc z domu, przez Internet  

np. za pośrednictwem ePUAP. Aby korzystać z usług dostępnych na platformie 

ePUAP wystarczy posiadać Profil Zaufany. 
 

Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online  

(nie wychodząc z domu) przy pomocy bankowości elektronicznej: 
 

Krok 1- W systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, wypełnij 

formularz o założenie Profilu Zaufanego. 

Krok 2- Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na Twój adres 

mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta. 
 

Pamiętaj !!! - za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem  

Profilu Zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system Twojego banku. 
 

Możesz również, bez wychodzenia z domu, uzyskać  

tymczasowy Profil Zaufany. 
 

Usługę znajdziesz na stronie internetowej www.gov.pl  

wpisując w wyszukiwarkę: 

„Wniosek o tymczasowy Profil Zaufany” 
 

                                       e – Biuletyn 
                               Urzędu Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 

 
 

e-Płatności !!! 
 

e-usługa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wdrożyło na swojej stronie internetowej system Płatności 

online firmy Blue Media. Dokonanie opłaty za wybrane sprawy urzędowe 

jest bardzo proste. Wystarczy z menu na stronie internetowej Biura 

Obsługi Mieszkańców wybrać „e-Płatności”, rodzaj sprawy,  uzupełnić 

dane identyfikacyjne, wybrać swój bank i, po przekierowaniu na stronę 

transakcji, potwierdzić wykonanie przelewu. Dane płatnika oraz kwota 

przelewu zostaną wypełnione automatycznie. Po dokonaniu płatności 

klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem transakcji, który powinien 

wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy. 

Istnieje również możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu  

w Punktach Informacyjnych w dniu wizyty w Urzędzie Miasta. 

Wprowadzenie e-Płatności umożliwi kompleksowe załatwianie 

spraw online z wykorzystaniem e-procedur Urzędu Miasta dostępnych  

na platformie ePUAP. Klient ma możliwość dołączyć do wniosku 

składanego w wersji elektronicznej potwierdzenie dokonanej wpłaty. 

Dla klienta dostępne są wszystkie najpopularniejsze formy 

płatności internetowych: kartą płatniczą (VISA, MasterCard), przelewy 

automatyczne dokonywane za pomocą linku – tzw.  Pay by link oraz BLIK 

– płatność z wykorzystaniem aplikacji mobilnej banku. 


