
Przygotowanie profilu zaufanego do współpracy z programem Small 
Business*.

*)Instrukcja dotyczy tylko tych profili zaufanych, które były utworzone przez banki.
Instrukcja nie dotyczy osób, które potwierdziły profil zaufany w ZUS, urzędzie skarbowym lub innym urzędzie, bowiem ich profil zaufany jest domyślnie 
ustawiony na autoryzację przez SMS i nie ma potrzeby specjalnego przygotowania takiego profilu.

UWAGA: 
Przed lekturą poniższego tekstu utwórz profil zaufany przez stronę twojego banku!

Po utworzeniu profilu zaufanego należy go przygotować do używania w programie. Przygotowanie 
profilu należy rozpocząć od zalogowania się do profilu zaufanego: https://pz.gov.pl/dt/login/login

UWAGA: Przed pierwszym logowaniem należy użyć opcji przypomnienia hasła, bowiem nie jest ono 
nadane (podczas nadania hasła otrzymamy email z linkiem, który poprowadzi nas do strony nadania hasła
oraz po raz pierwszy zostanie do nas wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym) :

Jeżeli hasło zostało ustanowione, to logujemy się na swoim profilu: https://pz.gov.pl/dt/login/login.

https://pz.gov.pl/dt/login/login
https://pz.gov.pl/dt/login/login


Po zalogowaniu wybieramy menu pod naszym nazwiskiem/identyfikatorem:

Następnie wybieramy „Profil zaufany”:

 



Z menu po lewej stronie wybieramy „Mój profil zaufany”.
Pojawi się okno ze szczegółami naszego profilu:

Wybieramy zakładkę „Przedłuż ważność”, w którym zmieniamy sposób autoryzacji na SMS:



Po wybraniu przycisku „Weryfikuj wybrany kanał autoryzacji” będziemy poproszeni o wpisanie SMS-a, 
a następnie przekierowani na stronę banku, aby potwierdzić nasz wybór. Podczas zmiany bank poprosi o 
login/hasło do naszego konta i potwierdzanie zmiany przez wpisanie SMS-a.

Po tych krokach ponownie wybieramy z menu znajdującym się pod naszym nazwiskiem/identyfikatorem 
opcję „Zarządzanie kontem”:

Pojawi się menu z lewej strony, w którym wybieramy „Szczegóły konta”. Wyświetlą się informacje o 
naszym koncie, oraz zakładka „Edytuj”, którą należy wybrać:



Po wyborze pokazane zostaną opcje do zmiany:

Należy zaznaczyć opcje tak jak na powyższym rysunku. 
Uwierzytelnienie dwuskładnikowe nie powinno być zaznaczone.
Po zaznaczeniu potwierdzamy nasz wybór naciskając przycisk „Zapisz”.

Po wykonaniu tych ustawień profil zaufany jest gotowy do wykorzystania w programie Small Business.
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