
Tylko dla członków PZHiPBM



Aby rozpocząć rejestrację do Intranetu, należy kliknąć na napis 

„Rejestracja” znajdujący się w prawym dolnym rogu



lub na punkt na banerze strony z napisem: „REJESTRACJA”.



Otwiera się strona na której należy podać nazwę użytkownika (bez 
polskich liter),  adres e-mail, numer stada  zarejestrowany w 
PZHiPBM oraz nazwę firmy lub gospodarstwa. Dane te są niezbędne 
do późniejszej weryfikacji użytkownika.



Po wypełnieniu danych  należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. 

Proszę o zwrócenie w tym miejscu szczególnej uwagi na podanie 

poprawnego adresu e-mailowego. Jeśli zostanie podany z błędem np. z 

końcówką: gmai.com zamiast gmail.com, wówczas rejestracja nie 

przebiegnie pomyślnie. Administrator nie ma możliwości edycji adresu 

e-mailowego podanego w tym miejscu przez użytkownika, może go 

jedynie usunąć i wówczas użytkownik musi zarejestrować się od nowa.



Po weryfikacji danych i zatwierdzeniu przez administratora, na 

skrzynkę e-mailową użytkownika zostanie automatycznie wysłany 

e-mail z instrukcjami co należy dalej zrobić.



Po otworzeniu wiadomości należy kliknąć na podany link w celu 

ustawienia  hasła.



Należy wykasować zaproponowane hasło i wprowadzić własne 

hasło, starając się aby było one dość silne. Powinno zawierać 

przynajmniej dwanaście znaków. Aby było silniejsze, można użyć 

małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków takich jak: ! " ? $ % ^ & ).



Po wpisaniu wymyślonego przez siebie hasła i zapamiętaniu go, należy 

kliknąć przycisk „Zapisz nowe hasło”.



Po kliknięciu pojawia się informacja że nowe hasło zostało zapisane. 

Natomiast w lewym górnym rogu pojawia się propozycja zapamiętania 

hasła na danym urządzeniu. Po kliknięciu przycisku „Zachowaj” hasło, 

zostanie ono zapamiętane na danym urządzeniu.



Po kliknięciu napisu „Zaloguj się” pojawia się strona, gdzie należy 

wypełnić pola zgodnie z poprzednio podanymi danymi, czyli nazwę 

użytkownika lub e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć 

przycisk „Zaloguj się”.



Jeżeli zostało wcześniej kliknięte polecenie „Zapamiętaj hasło”, wówczas 

hasło wpisze się automatycznie. Jeśli nie, należy wpisać je ręcznie 

bezbłędnie, tak by móc się zalogować.



Jeśli nie zrobiło się tego wcześniej, również na tym etapie logowania 

można zaznaczyć polecenie „zapamiętaj mnie” (hasło).



Po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” użytkownik będący członkiem 

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

zakładki „Artykuły”.



Po wybraniu zielonego przycisku z napisem „Artykuły” użytkownik może 

przeczytać informacje przeznaczone tylko dla członków PZHiPBM.



Natomiast po wybraniu zielonego przycisku „Ogłoszenia” 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.





Odzyskiwanie hasła należy rozpocząć poprzez kliknięcie przycisku: 

„Nie pamiętasz hasła?”



Należy wypełnić puste pole



poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika 



lub adresu e-mail a następnie kliknąć przycisk: „Zdobądź nowe hasło”.



Pojawia się informacja że odnośnik potwierdzający został wysłany 

emailem.



Należy  otworzyć wiadomość na swojej skrzynce pocztowej i kliknąć 

podany link aby ustawić nowe hasło.



Otworzy się strona na której należy wykasować zaproponowane hasło 

i wprowadzić własne hasło, starając się aby było one dość silne. 

Powinno zawierać przynajmniej dwanaście znaków. Aby było silniejsze, 

można użyć małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków takich jak: ! " ? 

$ % ^ & ).



Po wpisaniu wymyślonego przez siebie hasła i zapamiętaniu go, należy 

kliknąć przycisk „Zapisz nowe hasło”.



Po kliknięciu pojawia się informacja: „Twoje nowe hasło zostało 
zapisane”. Natomiast w lewym górnym rogu pojawia się propozycja 
zapamiętania hasła na danym urządzeniu. Po kliknięciu przycisku 
„Zachowaj” hasło, zostanie ono zapamiętane na danym urządzeniu.



Po kliknięciu przycisku: „Zaloguj się” można z łatwością zalogować 

się przy użyciu nowego hasła.



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.


