
OGŁOSZENIA O SZCZENIĘTACH – INSTRUKCJA 

1. Ogłoszenia o szczeniętach, które będą automatycznie publikowane na stronie ZG ZKwP, może 
dodawać z poziomu swojego konta w systemie:  https://www.e-zkwp.pl każdy hodowca, który 
posiada wydany przez biuro ZG ZKwP certyfikat przydomka hodowlanego. 
 

2. Warunkiem koniecznym, aby hodowca mógł dodać ogłoszenie, jest uzupełnienie w systemie numeru 
telefonu oraz wyrażenie zgody na publikację na stronie ZG ZKwP numeru telefonu i adresu e-mail. 
Każdy hodowca ma możliwość dodania dowolnej ilości ogłoszeń oraz ich usuwania w momencie kiedy 
staną się nieaktualne. 
 

3. Ogłoszenie, z chwilą dodania w systemie, ma status „oczekujące” i dopiero po jego weryfikacji             
i zatwierdzeniu jest ono publikowane na stronie ZG ZKwP w zakładce „Szczenięta do sprzedaży”. 
 

4. Weryfikacji ogłoszenia (rasa, data urodzenia szczeniąt) w systemie https://www.e-zkwp.pl może 
dokonać pracownik biura danego oddziału lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Oddziału. 
Loginem jest adres e-mail oddziału podany w informacjach kontaktowych na stronie www.zkwp.pl 
 

5. Hasło można uzyskać wybierając opcję Logowanie >, a następnie opcję:  Jeśli nie pamiętasz hasła, 
możesz je zresetować. >   
 

6. Na kolejnej stronie należy wprowadzić adres e-mail oddziału (login). Na podany adres zostanie 
wysłana wiadomość z linkiem do ustanowienia nowego hasła. 
 

7. Po zalogowaniu do systemu, na stronie głównej dostępna jest zakładka Szczenięta do sprzedaży.       
Na kafelku widoczna jest ilość nowododanych ogłoszeń które wymagają weryfikacji i zatwierdzenia. 
Po wybraniu tej opcji nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie dostępna jest lista ogłoszeń. Domyślnie 
ustawiony jest filtr pokazujący tylko ogłoszenia ze statusem „oczekujący”. Zmieniając wybór statusu 
ogłoszenia w kolumnie „Status” można wybrać np. wszystkie ogłoszenia lub ogłoszenia już 
zatwierdzone. 
 

8. Wybierając ikonę „oczka” przechodzimy na stronę ze szczegółami ogłoszenia. Można tam wejść            
w edycję danego ogłoszenia (dostępna jest opcja zmiany rasy lub daty urodzenia szczeniąt), 
zatwierdzić dane ogłoszenie lub je usunąć. 
 

9. Osoba dokonująca weryfikacji i zatwierdzenia ogłoszenia powinna sprawdzić, czy dany hodowca 
jest członkiem oddziału, czy ma uregulowane składki członkowskie oraz czy rasa i data urodzenia 
szczeniąt są prawidłowe. 
 

10. Po zatwierdzeniu ogłoszenia zostanie ono automatycznie opublikowane na stronie ZG ZKwP i będzie 
tam widoczne przez okres 3 miesięcy od daty wprowadzenia do systemu (nie od daty zatwierdzenia) 
lub do czasu jego usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu, 
 

11. W przypadku problemów z logowaniem lub z obsługą systemu prosimy o kontakt pod adresem: 
admin@zkwp.pl 
 


