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Rejestracja konta w eUsługach Gminy Budry 
https://e.budry.pl/ 

UWAGA!   
Aby dokonać rejestracji, użytkownik musi posiadać adres e-mail (aktywne konto)  
lub Profil Zaufany 

 

Rejestracja konta w przypadku osoby 

nieposiadającej Profilu Zaufanego 
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1. Użytkownik wybiera przycisk ‘REJESTRACJA’  
 

Wejdź na stronę https://e.budry.pl/ 

 

 

W prawym górnym rogu strony głównej kliknij odnośnik „REJESTRACJA”. 

 

 

2. System prezentuje formularz do wypełnienia danych.  
 

Pojawi się okno Rejestracji. Wypełnij przynajmniej obowiązkowe pola, zaznacz wymagane 

zgody i zaakceptuj regulamin (pola oznaczone na czerwono), Na końcu kliknij pole „ ZAŁÓŻ 

KONTO” 

3. Użytkownik wypełnia obowiązkowe pola (zaznaczone kolorem 

czerwonym) 

4. Użytkownik wybiera przycisk ‘Załóż konto’ 
 

Pojawi się okno Rejestracji. Wypełnij przynajmniej obowiązkowe pola, zaznacz wymagane 

zgody i zaakceptuj regulamin (pola oznaczone na czerwono), Na końcu kliknij pole „ ZAŁÓŻ 

KONTO” 

 

https://e.budry.pl/
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5. System prezentuje komunikat potwierdzający zarejestrowanie 

użytkownika oraz wysyła powiadomienie o aktywacji konta na 

podany przez Użytkownika adres email  
 

Po wybraniu przycisku „ ZAŁÓŻ KONTO” system zaprezentuje komunikat potwierdzający 

zarejestrowanie użytkownika: 

Komunikat! 

Poprawnie zarejestrowano użytkownika. W celu aktywacji postępuj zgodnie z instrukcjami w 

przesłanym e-mailu. 

 

 

Na podany w formularzy rejestracyjnym adres email zostanie przesłana wiadomość o temacie: 

Aktywacja użytkownika portalu eUsługi. 

 

6. Użytkownik klika link w mailu aktywacyjnym.  
W swojej skrzynce pocztowej e-mail odszukaj i otwórz wiadomość zatytułowaną Aktywacja 

użytkownika portalu eUsługi. Postępuj zgodnie z treścią maila, tj. kliknij we wskazany link – jak na 

poniższej ilustracji. 

 

 

7. System przekierowuje Użytkownika na stronę eUsług z ekranem 

do ustalenia hasła do systemu 
 

Po kliknięciu w link znajdujący się w treści emaila Użytkownik zostanie przekierowany do strony 

systemu eUsług, gdzie powinien ustawić hasło do swojego konta. Poniżej pól przedstawione są 

warunki, jakie musi spełniać ustawiane hasło. 
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8. Użytkownik wypełnia pola hasła i zapisuje dane.  
 

 

 

Po wypełnieniu pól ‘nowe hasło’ i ‘powtórzone hasło’ tymi samymi wartościami spełniającymi 

podane kryteria poprawności należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem „Zapisz hasło”. 

Przycisk staje się aktywny po prawidłowym wypełnieniu danych. 

 

9. System wysyła na adres email potwierdzenie aktywacji 

użytkownika portalu eUsług. 
 

System prześle na adres email Potwierdzenie aktywacji użytkownika portalu eUsługi. 

 

10. Użytkownik loguję się do systemu eUsług.  
 

Użytkownik może zalogować się do portalu www.e.budry.pl przyciskiem ‘Zaloguj się’ na stronie 

głównej aplikacji w prawym, górnym rogu. 

 

11. Użytkownik udaje się do Urzędu w celu potwierdzenia 

tożsamości.  
Podczas potwierdzenia tożsamości w urzędzie konto użytkownika zostanie powiązane z 

kontrahentem z systemu dziedzinowego (w urzędzie). Dzięki powiązaniu Użytkownik będzie miał w 

aplikacji eUsługi dostęp do danych z systemu urzędu m.in. listę swoich zobowiązań, 

http://www.e.budry.pl/
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12. Pracownik powiązuje konto Użytkownika z kontrahentem z 

systemu urzędu.  
 

 

 

 

Rejestracja konta profilem zaufanym  
 

1. Użytkownik wybiera przycisk ‘LOGOWANIE WĘZŁEM KRAJOWYM’.  

2. Użytkownik potwierdza chęć zalogowania się PZ przyciskiem ‘Tak’.  

3. System przekierowuje użytkownika na stronę profilu zaufanego.  

4. Użytkownik loguję się profilem zaufanym.  

5. System przekierowuje użytkownika na stronę eUsług:  

5.1. jeżeli użytkownik ma już założone konto zostaje zalogowany do systemu (koniec przebiegu).  

5.2. jeżeli Użytkownik nie ma konta, system zaprezentuje formularz rejestracji wypełniony 

częściowo danymi z profilu zaufanego (kontynuacja przebiegu poniżej).  

6. Użytkownik wypełnia pozostałe dane formularza i rejestruje się.  

7. Użytkownik wybiera przycisk ‘Załóż konto’.  

8. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę eUsług i jest zalogowany do systemu.  

9. System wysyła email potwierdzający rejestrację użytkownika przez profil zaufany.  

10. System automatycznie powiązuje konto użytkownika z kontrahentem z systemu Urzędu.  

11. Użytkownik w portalu eUsługi uzyskuje dostęp do danych z systemu urzędu np. do listy 

swoich zobowiązań wobec urzędu (moduł ePłatności).  

 
 


