


Po poprawnym zalogowaniu się użytkownik będący członkiem PZHiPBM  

otrzymuje dostęp zarówno do zakładki „Ogłoszenia” jak i do zakładki 

„Artykuły”.



Po wybraniu zielonego przycisku „Ogłoszenia” użytkownik może dodać 

ogłoszenie o sprzedaży swoich zwierząt.



Aby dodać ogłoszenie, należy kliknąć napis „Dodaj” znajdujący się 

pod napisem „OGŁOSZENIA”. Następnie wybrać kategorię zwierząt w 

zależności czy to ma być sprzedaż czy kupno i jakiej rasy dotyczy 

ogłoszenie.



Po wybraniu kategorii ogłoszenia („Kupię” lub „Sprzedam”) i rasy, należy 

kliknąć  przycisk „Dalej”.



Następnie należy wypełnić puste pola, tj. wpisać tytuł ogłoszenia i inne 

wymagane dane.



podlaskie

Należy podać nr tel. do osoby kontaktowej, numer stada 

zarejestrowanego w PZHiPBM, województwo, powiat, miasto. Można 

podać adres własnej strony int. i cenę zwierząt. Poniżej należy podać 

treść ogłoszenia.





Po wpisaniu treści ogłoszenia należy zapoznać się z warunkami usługi i po 

ich zaakceptowaniu podać wartość równania oraz kliknąć przycisk „Dalej”.



Warunki usługi zamieszczania ogłoszeń:

Drodzy hodowcy!

Na naszej stronie będziecie mogli zamieścić swoje ogłoszenie o sprzedaży 

zwierząt, oraz zapoznać się z ofertami hodowców PZHiPBM z całego kraju.

Jest to usługa bezpłatna.

Ogłoszenia będą widniały na stronie przez około trzy miesiące.

Jeśli zachodzi konieczność aby ogłoszenie widniało dłużej prosimy o ponowne 

jego zamieszczenie.

Zwierzęta kupowane do dalszej hodowli (bez względu na ich wiek) 

powinny posiadać zaświadczenia hodowlane wydawane przez PZHiPBM.

Istnieje kilka sposobów umieszczania swojej oferty, wystarczy wybrać 

najbardziej Państwu odpowiadający:

• zwrócić się do swojego zootechnika/selekcjonera,

• zgłosić telefonicznie do Biura w Warszawie (022-849-19-10)

• wysłać e-mail na adres bydlo@bydlo.com.pl

• skorzystać z formularza na naszej stronie



Ogłoszenie powinno zawierać:

• oferta sprzedaży (rasa, ilość zwierząt, płeć)

• telefoniczny numer kontaktowy, adres e-mail.

• województwo z którego pochodzi oferta,

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie po weryfikacji 

w ciągu 2-3 dni.

Uwaga!

Na podstawie art.23 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zamieszczanie 

przez Hodowcę ogłoszenia w serwisie www.bydlo.com.pl jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych 

na potrzeby strony internetowej “Ogłoszenia” w serwisie Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego nie ponosi 

odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.



Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych i kliknięciu przycisku 

„Dodaj” nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie można dodać zdjęcia 

zwierząt (maksymalnie 4 zdjęcia o wielkości do 1 MB każde). Aby 

zatwierdzić ogłoszenie, należy kliknąć przycisk „Place Ad”.



Pojawia się informacja, że ogłoszenie zostało dodane. Poniżej 

wyświetla się opublikowane ogłoszenie, które jest już widoczne w 

zakładce „OGŁOSZENIA” dla wszystkich osób odwiedzających stronę 

bydlo.com.pl 

Na dole wyświetla się ilość osób, które oglądały dane ogłoszenie.



W przypadku jakichkolwiek 

problemów przy rejestracji, 

logowaniu lub dodawaniu ogłoszeń 

prosimy o kontakt na adres e-mail: 

bydlo@bydlo.com.pl

lub tel.: 22 849 19 10, 

wówczas nasi pracownicy pomogą 

rozwiązać problem.

mailto:bydlo@bydlo.com.pl


Zachęcamy Państwa 

do częstszego zaglądania na stronę 

bydlo.com.pl  i  korzystania z informacji 

zamieszczanych w Intranecie



oraz życzymy udanych 

transakcji handlowych.


