
 

 

 

 

INSTRUKCJA REJESTROWANIA KONTA W PLATFORMIE USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH (PUE) ORAZ NA STRONIE PUNKT 

INFORMACYJNY DS. TELEKOMUNIKACJI (PIT) 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby skorzystać z formularzy lub wniosków dostępnych na PUE, należy zarejestrować się poprzez formularz 

dostępny na stronie PUE, a następnie zalogować się poprzez Węzeł Krajowy  

Aby uzyskać pełny dostęp do strony https://pit.uke.gov.pl należy zarejestrować się na stronie PUE, utworzyć 

konto podmiotu lub zostać przedstawicielem danego podmiotu, a następnie złożyć wniosek o dostęp do PIT. 

Uwaga: Użytkownik może dokonać rejestracji konta również na stronie PIT. Należy jednak pamiętać, że ten 

sposób rejestracji nie daje dostępu do pełnych funkcjonalności na stronie PIT. 

 

PUE: Użytkownik wybiera przycisk 

„Zaloguj”. System przenosi użytkownika 

do panelu rejestracji i logowania. 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT? 

Po założeniu konta na PUE. Użytkownik 

wybiera przycisk „Zaloguj” na stronie 

PIT. System przenosi użytkownika do 

panelu logowania. 

https://pit.uke.gov.pl/


 

  

 

 

 

W celu utworzenia konta na PUE należy wybrać przycisk „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić dostępny 

formularz. 

Założenie konta za pomocą 

formularza, a następnie zalogowanie 

się poprzez Węzeł Krajowy daje pełen 

dostęp do PUE, w tym do strony 

obsługującej użytkowników 

przystępujących do egzaminu, a także 

daje możliwość złożenia wniosku o konto 

dla podmiotu na stronie PIT. 

 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?



 

 
 

 

 

 

 

Użytkownik, który wybrał przycisk „Zarejestruj się”, zostanie przeniesiony na stronę 

https://csuext.uke.gov.pl/accounts/registration/form, na której dostępny jest formularz do wypełnienia. Po 

poprawnym uzupełnieniu formularza Użytkownikowi zostaną wysłane dwie wiadomości na skrzynkę mailową 

z informacją o zablokowaniu konta oraz z prośbą o potwierdzenie założenia konta. 

 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?

https://csuext.uke.gov.pl/accounts/registration/form


 

   

Po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem założenia konta i jego zablokowaniu, aby w pełni korzystać             

z funkcjonalności PUE należy zalogować się poprzez Węzeł Krajowy. 

 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?

Potwierdzenie założenia konta będzie skutkowało jedynie ograniczonym 

dostępem do funkcjonalności PUE, aby korzystać z pełnej funkcjonalności 

platformy należy zalogować się poprzez Węzeł Krajowy, nie trzeba 

wówczas potwierdzać założenia konta. 
 



 

 
 

 

 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?

Logowanie poprzez Węzeł Krajowy odbywa się za pomocą przycisku „Login.gov.pl”, ten sposób logowania po 

poprawnej rejestracji konta daje użytkownikowi, jako osobie fizycznej, dostęp do wszystkich funkcjonalności 

PUE. Logowanie za pomocą loginu i hasła po potwierdzeniu mailowym skutkuje ograniczonym dostępem do 

funkcjonalności PUE. 

 

Zalogowanie za pomocą Węzła 

Krajowego daje pełen dostęp do 

PUE, w tym do strony obsługującej 

użytkowników przystępujących do 

egzaminu. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT?

Użytkownik, który wybrał sposób logowania poprzez Węzeł Krajowy, zostanie przeniesiony na stronę 

https://login.gov.pl/. Użytkownik, może zalogować się przez Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość 

elektroniczną.  

 

https://login.gov.pl/


 

  

 

 

 

  

Użytkownik, który wybrał sposób logowania 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.  

 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT? 

Użytkownik, wybierając przycisk „ZAŁÓŻ PROFIL”, 
przejdzie do panelu, w którym możliwe będzie 
założenie Profilu Zaufanego za pomocą formularza. 

 
 

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. 

 
 

Profil Zaufany zarządzany jest przez MC/KPRM/COI. 

https://pz.gov.pl/


 

  

  

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. 

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT? 

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/confirmationPointAddressesLi
st  

 
 

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList


 

  

  

Jak założyć konto w PUE i na stronie PIT? 

Po poprawnym utworzeniu konta użytkownik zostanie zalogowany do systemu PUE. W celu utworzenia konta 

dla podmiotu w systemie PUE i na stronie PIT, dodania przedstawiciela lub administratora, czy złożenia 

wniosku o dostęp do PIT proszę postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie Pomocy. 

https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/?categoryId=2832


 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Biuro Prezesa 

T  48 22 534 95 92 

www.uke.gov.pl 


