
 

 

KARTA USŁUGI 

 

Przedłużenie ważności  profilu zaufanego 

 

Co chcę 

załatwić 
Przedłużyć ważność profilu zaufanego. 

Kogo 

dotyczy 
Każdego, kto chce przedłużyć ważność bezpłatnego profilu zaufanego. 

Co 

przygotować 
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

Jakie 

dokumenty 

muszę 

wypełnić 

Wniosek w formie elektronicznej o przedłużenie ważności profilu 

zaufanego, który znajdziesz pod adresem www.pz.gov.pl 

Ile muszę 

zapłacić 
Nic nie płacisz. 

Kiedy złożyć 

dokumenty 
Wniosek możesz złożyć w dowolnym dla Ciebie czasie. 

Gdzie i w 

jaki sposób 

załatwię 

sprawę 

Aby przedłużyć ważność profilu zaufanego: 

• zaloguj się na www.pz.gov.pl  -  w zakładce „Szczegóły profilu” – 

„Przedłuż ważność online”  -wskazówki postępowania krok  

po kroku odnajdziesz w „Instrukcji użytkownika PZ" dostępnej 

po zalogowaniu się na swój profil zaufany na stronie 

www.pz.gov.pl (wybierz zakładkę „Pomoc", następnie zakładkę 

„Instrukcje i podręczniki"), 

• złóż elektroniczny wniosek o przedłużenie ważności profilu 

zaufanego dostępny po zalogowaniu się na swój profil zaufany 

na stronie www.pz.gov.pl (wybierz zakładkę „Profil zaufany", 

następnie „Mój profil zaufany" i kliknij odnośnik „Przedłuż 

ważność w punkcie potwierdzającym”, 

• po złożeniu wniosku o przedłużenie ważności profilu w punkcie, 

pojawi się informacja do kiedy masz potwierdzić wniosek  

w dowolnym punkcie potwierdzającym, 

• udaj się przed upływem tego terminu do wybranego punktu 

potwierdzającego wraz z dokumentem tożsamości. Pracownik 

urzędu potwierdzi Twoje dane osobowe i przedłuży ważność 

profilu. 

• przed przyjściem do urzędu skarbowego umów się na wizytę:   

� online na stronie  wizyta.podatki.gov.pl lub  

� dzwoniąc do wybranego urzędu skarbowego.  

Co zrobi 

urząd 
Przedłuży ważność  Twojego  profilu  zaufanego na 3 lata. 



Jaki jest czas 

realizacji 
Sprawę załatwisz podczas jednej umówionej wcześniej wizyty w urzędzie 

Jak się 

odwołać 
Nie możesz w tej sprawie złożyć odwołania. 

 

Informacje 

dodatkowe 
Ważność profilu zaufanego możesz przedłużyć w dowolnym punkcie 

potwierdzającym, niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania.  

Listę punktów potwierdzających znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl 

Podstawa 

prawna 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne  

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

profilu zaufanego i podpisu zaufanego  

 


