
 
 

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA  

w Systemie obsługi bonów rozwojowych  

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” 
Numer projektu: RPMP.08.04.01-12-0077/19 

 
Aby założyć konto w Systemie obsługi bonów rozwojowych „Sądeckie Bony Szkoleniowe”, musisz najpierw założyć konto w Bazie Usług 
Rozwojowych (BUR) pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Następnie musisz zmienić status swojego konta z indywidualnego 
(które zakłada się domyślnie na podstawie Twojego numeru PESEL) na konto instytucjonalne (gdzie podasz NIP Swojej firmy).  

Następnie w ciągu około 2 godzin nasz System obsługi bonów rozwojowych zaimportuje z BUR Twoje dane. Dopiero po tym czasie, gdy 
wpiszesz w naszym systemie swój NIP (po kliknięciu opcji „Załóż konto” -> „Zarejestruj”), otrzymasz link aktywacyjny do rejestracji.  

http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


1. Wejdź na stronę Systemu obsługi bonów rozwojowych „Sądeckie Bony Szkoleniowe” pod adresem www.bony.mojszeftoja.pl.  
Naciśnij przycisk Załóż konto. 

 

http://www.bony.mojszeftoja.pl/


2.  Po naciśnięciu przycisku „Załóż konto”, pojawi się okno rejestracji. Wpisz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Twojej firmy.  
Naciśnij przycisk Zarejestruj. 

 



3. Po naciśnięciu przycisku Zarejestruj pojawi się komunikat o rejestracji. 

 

  



4. Po naciśnięciu przycisku Zarejestruj na adres mailowy wskazany w BUR zostanie wysłany link aktywacyjny.  
Kliknij na wskazany w wiadomości link aktywacyjny.  

 

 

  



5. Automatycznie zostaniesz przekierowany do strony Systemu obsługi bonów rozwojowych „Sądeckie Bony Szkoleniowe”. Tam wpisz wybrane 
hasło i naciśnij przycisk Dokończ rejestrację – zostaniesz poinformowany o pomyślnym utworzeniu konta.  
Następnie naciśnij przycisk Przejdź do strony logowania.

 
 



6. Wpisz swój NIP oraz ustalone wcześniej hasło. Wciśnij przycisk Zaloguj. 

 

  



Instrukcja dot. kolejnych kroków podana jest na podstawie przykładowego naboru wniosków. Operator zastrzega sobie możliwość aktualizacji 
systemu, w takim przypadku przy kolejnych naborach należy postępować analogicznie jak w przedstawionej instrukcji. 
 
7. Pojawi się strona startowa Systemu obsługi bonów rozwojowych dotycząca aktywacji konta przy pierwszym logowaniu do systemu.  
Naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna.

 
  



8. W zakładce Info o przedsiębiorcy pojawią się dane zaimportowane z BUR. Naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna. 

 



9. W zakładce Osoby do reprezentacji po naciśnięciu przycisku Dodaj osobę wprowadzisz dane osoby/osób reprezentującej/cych firmę.  
W przypadku indywidualnych działalności gospodarczych może to być np. właściciel, pełnomocnik.  
Po wprowadzeniu odpowiednich danych naciśnij przycisk Zapisz. 

 

  

  



10. Po zapisaniu wprowadzonych danych w zakładce Osoby do reprezentacji pojawi się wskazana przez Ciebie osoba.  
Naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna. 

 



11. Pojawi się zakładka Informacje. Naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna. 

 

  



12. Pojawi się zakładka Zgody. Zapoznaj się z Oświadczeniem Uczestnika projektu i zatwierdź je poprzez zaznaczenie kwadratu z lewej strony 
ekranu. 

 

  



13. Zatwierdź zgodę na komunikację w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie kwadratu z lewej strony ekranu.  
Następnie naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna. 

 



14. Pojawi się zakładka Oświadczenia. Zatwierdź oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie 
kwadratu z lewej strony ekranu. Następnie naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna. 

 

  



15. Pojawi się zakładka Rachunek bankowy. Uzupełnij dane dotyczące posiadanego firmowego rachunku bankowego.  
Naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna.  

 

  



16. Pojawi się zakładka Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe. Jeśli nie chcesz świadczyć usług rozwojowych, nie zaznaczaj tej opcji.   
Naciśnij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu okna. 

 

 

  



17. Pojawi się ostatnia zakładka Aktywacja konta. Naciśnij przycisk Zatwierdź dane i aktywuj konto.  

 

 

Gratulujemy, Twoje konto w Systemie obsługi bonów rozwojowych „Sądeckie Bony Szkoleniowe” jest aktywne i możesz korzystać z jego funkcji. 

 


