
Instrukcja portalu e-Urząd

I. Utworzenie konta w e-Urzędzie
1) Otwieramy stronę: https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php
    Wybieramy „Zarejestruj nowego użytkownika”

https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php


2) Wprowadzamy dane użytkownika. Pola zaznaczone niebieskim wykrzyknikiem
są obligatoryjne. Korzystne jest wprowadzenie jak najwięcej danych. Podczas
korzystania z e-usług będą kopiowane do odpowiednich pól podczas składania
wniosków.

3) Kliknij przycisk Zarejestruj.
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

4) Należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w mailu. 
Po  zakończonej  weryfikacji  konta  można  zalogować  się  do  platformy  e-
Urząd.



II. Instrukcja złożenia wniosku w portalu e-Urząd.

1) Logowanie do e-urząd poprzez konto użytkownika: 
https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php

2) Logowanie do portalu e-Urząd poprzez profil zaufany:
https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=ihdy5pfegjj5bn8lqwfa

https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=ihdy5pfegjj5bn8lqwfa
https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php


3) Po zalogowaniu należy wybrać „Katalog usług”.

4) Wybieramy rodzaj usługi, którą chcemy zrealizować, np. „Rejestracja pojazdów”



5) Wybieramy  interesującą  nas  usługę,  np.  „Rejestracja  pojazdu  używanego
zakupionego w Polsce”



6) Zapoznajemy się z kartą informacyjną związaną z tą usługą.



7) Z sekcji Formularze wybieramy „Wniosek o rejestrację pojazdu…”

8) W  przypadku  gdy  rejestracji  dokonuje  pełnomocnik,  wniosek  uzupełniamy  
o wypełnione pełnomocnictwo.

9) Podczas  rejestracji  wniosku  dane  „Dane  personalne”  oraz  „Dane  Organu
Rejestrującego”  powinny zostać  samoczynnie wypełnione zgodnie  z  naszym



zarejestrowanymi  danymi.  W przypadku  gdy  dane  nie  zostały  uzupełnione,
dodajemy je.

10) Uzupełniamy sekcję wniosek zgodnie z przygotowanymi danymi testowymi. 
Pola zaznaczone na kolor różowy wymagają bezwzględnego wprowadzenia 
danych.

11) Gdy  istnieje  taka  potrzeba,  dodajemy  współwłaściciela  lub  dodajemy
pełnomocnika.



12) Po wprowadzaniu wszystkich danych zapisujemy wniosek i kończymy naciskając
przycisk „Zapisz i zakończ”. Możemy też sprawdzić poprawność wprowadzanych
danych  lub  zapisać  wniosek  jako  dokument  roboczy  do  późniejszego
zakończenia.

13) Otrzymujemy potwierdzenie zapisania wniosku.

14) Podpisujemy wniosek przy pomocy E-PUAP naciskając stosowny przycisk.



15) Zostaniemy przekierowani na stronę logowania podpisu zaufanego.

16) Podpisujemy nasz wniosek używając funkcji „Podpisz podpisem zaufanym”.

17) Po podpisaniu dokumentu wracamy do aplikacji e-Urząd i naciskamy „wyślij”.



18) Dokument został wysłany.



19) Wybierając  odnośnik  „Dokumenty  wysłane”  z  paska  bocznego  możemy
sprawdzić  czy  wniosek  został  prawidłowo  przesłany  oraz  sprawdzić  UPO
(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

20) W celu sprawdzenia UPO należy wybrać „Pobierz”. 

21) Wybierając  odnośnik  „Dokumenty  przychodzące”  z  menu  po  lewej  stronie
możemy  sprawdzić  dokumenty  wysłane  przez  Starostwo  (np.  wezwanie  do
uzupełnienia braków wniosku”).



22) W tym celu należy wybrać symbol     .  Po przeniesieniu na  stronę wniosku,
wybrać  opcję  „pobierz  dokument”,  a  następnie  postępować  zgodnie  z
poleceniami przedstawionymi na ekranie. 

23) Następnie należy dokonać płatności za złożony wniosek. 

 



III.Dokonywanie płatności za złożony wniosek.

1) Logujemy się do portalu e-urząd 
https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php

2) Wybieramy zakładkę „Należności”.

https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php


3) W  „Rodzaju  należności”  zaznaczamy  płatności  które  chcemy  wykonać,  
a następnie wybieramy „Dodaj do koszyka”.

4) Przechodzimy do „Koszyka”.

5) Zaznaczamy płatności  do  wykonania  a  następnie  klikamy na  „Zapłać”.  W tym
kroku możemy też usunąć płatności których nie chcemy dokonywać.



6) W formularzu płatności możemy ewentualnie dokonać korekt, a następnie klikamy 
„Zapłać”.

7) Zostaniemy przeniesieni do systemu płatności. Należy wybrać dowolny bank lub
sposób  płatności  i  dokonać  przelewu.  Po  dokonaniu  płatności  otrzymamy
komunikat:



8) Płatność zmieni status na „Realizowana”.

UWAGA:

W przypadku płatności online naliczana jest prowizja w kwocie 1,5% od
wartości przelewu.


