
Jak założyć profil zaufany. 

Na początku tworzenia profilu zaufanego należy sprawdzić swoje dane osobowe zgłoszone w Banku, 
czy są one poprawne i zaktualizowane. W szczególności chodzi o dane takie jak: kraj urodzenia, 
adres mailowy oraz numer telefonu.  

Na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Malborku, na podstronie „Profil zaufany – SGB ID”, 
kliknąć należy na „Kliknij aby założyć profil zaufany”. Po tej czynności Użytkownik zostaje 
przekierowany na stronę: www.pz.gov.pl. Po przejściu na sam dół strony, znaleźć należy zapis „Załóż 
Profil Zaufany i potwierdź” a następnie kliknąć – „ONLINE” 

 

 

 

 



 

Na następnej stronie kliknąć należy w ikonę SGB I BPS 

 

A następnie wybrać Bank Spółdzielczy w Malborku, poprzez wybranie województwa i nazwy banku 
(lewe okno) lub wpisanie fragmentu nazwy banku w prawym oknie (bank zostanie wyszukany np. po 
wpisaniu „Malbork”). Po wybraniu Banku kliknąć należy „ZALOGUJ SIĘ”. 

 

 

System automatycznie przekieruje na stronę logowania do bankowości internetowej. 

 



 

 

Po zalogowaniu się do bankowości internetowej pojawi się lista zgód wraz z danymi użytkownika. 
Wszystkie dane powinny być wypełnione: 

- pierwsze imię,  

- nazwisko, 

- numer PESEL, 

- data urodzenia, 

- adres mailowy, 

- oraz potwierdzony numer telefonu., 

Po sprawdzeniu tych danych można kliknąć „Akceptuj”  

 

 



Pojawi się okno akceptacji, w którym po sprawdzeniu danych, należy je zaakceptować poprzez 
aplikację „Token BS” lub naciskając klawisz „Wyślij sms z kodem” a następnie po przepisaniu kodu w 
pole do tego przeznaczone, kliknięcie „Zatwierdź” 

 

Następnym oknem jest oczekiwanie na zgodę, którego nie wolno zamykać (mówi o tym komunikat 
wyświetlony w oknie). Po chwili otworzy się strona rejestracji profilu zaufanego. 

 

 

 

 

 



Na stronie tej (w pierwszym u góry polu) należy wpisać nazwę użytkownika (dowolna, którą trzeba 
zapamiętać) oraz zatwierdzić zgodę zaznaczając checkbox (kwadracik) na dole strony. Wszystkie 
dane będą już wypełnione. Następnie wystarczy potwierdzić chęć rejestracji profilu.  

System ponownie przekieruje na stronę bankowości internetowej gdzie należy się zalogować. 

 

Po zalogowaniu, pokazuje się strona listy zgód, które trzeba zaakceptować. 

 

 

 



 

Zostanie wyświetlona informacja o zaakceptowaniu zgody (okna tego nie wolno zamykać). 

 

Po dokonaniu akceptacji system przekieruje na stronę profilu zaufanego pz.gov.pl i automatycznie 
zaloguje do profilu. 

Profil zaufany został utworzony. 

 

 

 

 

 

 



Po założeniu profilu zaufanego można przejść na stronę www.epuap.gov.pl aby sprawdzić poprawne 
działanie utworzonego profilu oraz ukończyć rejestrację na stronie epuap. 

W tym celu na stronie www.epuap.gov.pl, kliknąć należy „Zaloguj się” (u góry strony), następnie 
wybieramy sposób logowania przez Grupę Bankową SGB, BPS. 

 

Strona przekierowuje na stronę bankowości internetowej. 

 

 



Po zalogowaniu przejść należy znaną już procedurę potwierdzenia danych. 

 

Tutaj logowanie na stronie epuap.gov.pl potwierdzane jest założonym przed chwilą profilem zaufanym. 

 

Po zatwierdzeniu właściwym środkiem autoryzacji wyświetlone zostaje okno z akceptacją zgody. 

 

 



 

Po czym następuje przekierowanie na stronę epuap. Na stronie tej może pojawić się pytanie o chęć 
przesłania danych (tutaj odpowiedź zależy od Użytkownika). Następnie aby dopełnić wymagań 
związanych z założeniem konta na tym portalu należy potwierdzić zgody i wyrazić chęć założenia 
skrzynki, które odbywa się automatycznie po kliknięciu „Potwierdź”. 

 

Po tych czynnościach system loguje Użytkownika do jego nowoutworzonego konta na stronie epuap. 

Na górze strony widoczna będzie nazwa Użytkownika 



 

Po tych czynnościach można wylogować się ze strony pz.gov.pl oraz epuap.gov.pl. Profil zaufany oraz 
konto na epuap.gov.pl zostały założone. 

 


