Instrukcja zmiany sposobu autoryzacji Profilu Zaufanego oraz aktualizacja konta
w CEIDG

Jeśli używasz konta email do odbierania haseł jednorazowych Profilu Zaufanego pamiętaj, że
jest to możliwe tylko do 7 kwietnia 2017 r.
Następnego dnia funkcja zostanie wyłączona. Dalsze korzystanie z profilu będzie możliwe
tylko za pomocą haseł przesyłanych za pomocą SMS. Dotyczy to wszystkich użytkowników osób fizycznych oraz pracowników administracji publicznej wykorzystujących profil do
celów służbowych.
Podstawa prawna: § 8 ust. 3 w związku z § 21 ust. 1 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z
dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1633).
Jeśli nie uda Ci się podać numeru telefonu dla haseł jednorazowych SMS, od 8 kwietnia 2017
r. Twój Profil Zaufany nie zniknie, ale będziesz musiał udać się do punktu potwierdzającego
Profil Zaufany, by móc nadal z niego korzystać.

Zmiana sposobu autoryzacji Profilu Zaufanego
Jeśli jeszcze korzystasz z haseł wysyłanych na email, zamień je na SMS - w tym celu:
zaloguj się na swoje konto w serwisie pz.gov.pl

wybierz z menu bocznego „Mój profil zaufany”

a następnie opcję „Przedłuż ważność”

podaj numer telefonu komórkowego (krok 1)

-wybierz przycisk „Weryfikuj wybrany kanał autoryzacji” i postępuj zgodnie z kolejnymi
krokami kreatora.
-wprowadź kod autoryzacyjny przesłany przez system na wskazany numer telefonu w celu
weryfikacji nowej metody autoryzacji (krok 2)
-wprowadź kod autoryzacyjny przesłany przez system na wskazany adres e-mail w celu
potwierdzenia zmiany autoryzacji (z e-mail na SMS) i przedłużenia PZ (krok 3)

-po poprawnym wykonaniu powyższych czynności pojawi się komunikat

UWAGA! Przedłużenie ważności profilu powoduje jego automatyczną zmianę.
Aby kontynuować pracę w systemie CEIDG po zmianie sposobu autoryzacji Profilu Zaufanego należy
również przeprowadzić aktualizację konta w CEIDG.

Aktualizacja konta w CEIDG
Po wykonaniu przedłużenia Profilu Zaufanego, przy próbie logowania do CEIDG otrzymasz komunikat

W celu aktualizacji konta wybierz opcję załóż konto, następnie zaznacz sposób autoryzacji i kliknij
dalej.

W kolejnym kroku zostaniesz przekierowany na stronę PZ.gov.pl gdzie użyjesz swoich danych do
logowania. Po poprawnym zalogowaniu, na wskazany wcześniej numer telefonu komórkowego
otrzymasz kod potwierdzający. Po zatwierdzeniu powrócisz na stronę CEIDG.

Na stronie aktualizacji konta w CEIDG należy potwierdzić obecnie stosowany adres e-mail oraz
zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych. Po uzupełnieniu wybierz przycisk „utwórz konto”

Po zapisaniu danych konto zostanie zaktualizowane. Poprawność aktualizacji będzie potwierdzona
komunikatem.

