
Instrukcja rejestracji 

Organizacji zrzeszonych w KZRKiOR

w aplikacji „Policzmy Się”

„Wspólnie tworzymy naszą wieś! Dołącz do nas!



Strona startowa

Opcję „Zarejestruj się”  wybierają osoby 

które:

 nie mają jeszcze konta na portalu 

mojeKGW

 nie otrzymały drogą listowną 

indywidualnego loginu i hasła  

Opcję „Zaloguj się”  wybierają osoby które:

 dokonały rejestracji, posiadają już login i hasło

 otrzymały drogą listowną indywidualny login i hasło – w takim 

przypadku podczas pierwszego zalogowania, prosimy o 

zweryfikowanie i/lub uzupełnienie brakujących danych na 

koncie użytkownika 



Strona startowa – wybór rejestrowanego podmiotu 
– Organizacji lub Członka

Organizację może 

zarejestrować tylko 

osoba ją 

reprezentująca w 

statucie lub KRS-ie

Zarejestruj się jako członek w najniższej organizacji do 

jakiej należysz. Nawet będąc prezesem Regionalnego 

Związku, jesteś również w KR lub KGW i właśnie tam się

dopisz się jako członek!



Instrukcja rejestracji 

Organizacji 



Formularz rejestracyjny – Krok 1 „Wybierz lokalizacje”

Po naciśnięciu strzałki 

znajdującej się po prawej 

stronie pola, pojawi się lista 

Organizacji np. Kółko Rolnicze 

(KR) lub Koło Gospodyń 

Wiejskich (KGW). Wybierz                  

z listy swoją Organizację

Uzupełnij pole Kod 

pocztowy a pozostałe pola: 

Gmina, Powiat, Region 

KZRKiOR uzupełnią się 

automatycznie.

W polu Miejscowość wybierz 

swoją miejscowość z listy.

UWAGA: Region KZRKIOR  

odzwierciedla strukturę 

związkową i odpowiada 

podziałowi na 49 starych 

województw.



Formularz rejestracyjny – Krok 2 „Uzupełnij Dane”

Uzupełnij dokładnie wszystkie 

pola formularza. Jeżeli Twoja 

Organizacja nie posiada 

jeszcze nr KRS, NIP czy 

adresu e-mail pozostaw pole 

puste.

Część pól jest obowiązkowa –

jeżeli nie zostaną uzupełnione, 

na ekranie pojawi się 

komunikat „Pole jest 

wymagalne”

W polu „Nazwa własna 

organizacji” wpisujemy jej 

nazwę np. KGW Jaskółki. W 

przypadku braku nazwy własnej 

wpisujemy nazwę organizacji + 

miasto z jakiego pochodzi np. 

GZRKiOR w Miechowie/KGW 

w Starachowicach. 



Formularz rejestracyjny – Krok 2 „Uzupełnij Dane cd…”

W tym polu podaj dane 

osoby upoważnionej do 

reprezentowania Twojej 

Organizacji 

(Przewodnicząca(y), 

Prezes) zgodnie ze 

Statutem Twojej 

Organizacji lub wpisem 

do KRS(dla organizacji 

które posiadają wpis)

W tym polu podaj 

obowiązkowo nr 

telefonu komórkowego, 

na który otrzymasz 

SMS z kodem 

aktywującym Twoje 

konto.



Formularz rejestracyjny – Krok 3 „Organizacja nadrzędna”

Wybierz z listy rodzaj 

Organizacji Zrzeszającej                

w KZRKiOR, w której jest 

zrzeszona Twoja 

Organizacja

Podaj nazwę tej 

Organizacji lub wybierz                   

z rozwijanej listy

Wybierz tę opcję, jeżeli 

nie wiesz gdzie jest 

zrzeszona Twoja 

organizacja. My to 

sprawdzimy i 

skontaktujemy się z Tobą!



Formularz rejestracyjny – Krok 4 „Aktywacja konta”

Po prawidłowym 

wypełnieniu 

formularza, na Twój 

numer telefonu 

komórkowego 

(podany w danych 

osoby rejestrującej),  

wyślemy SMS z 

kodem aktywującym 

Twoje konto. 

Wpisz otrzymany  

Kod aktywacyjny 

i przejdź DALEJ.

Po chwili otrzymasz 

kolejny SMS                     

z loginem i hasłem 

do Twojego konta.



Instrukcja rejestracji 

Członka 



Formularz rejestracyjny Członka - Krok 1 „Dane członka”

Wybierz i wpisz dowolny Login 

(minimum 6 znaków), którego 

będziesz używać przy logowaniu.

W tym polu podaj 

obowiązkowo nr telefonu 

komórkowego, na który 

otrzymasz SMS-em kod 

aktywujący konto użytkownika.

Wybierz z listy szczebel 

organizacji do której należysz

Wybierz konkretną nazwę 

organizacji do której 

należysz. Jeżeli Twoja 

organizacja się już 

zarejestrowała, znajdziesz 

ją w rozwijanej liście, jeżeli 

jej nie ma, wpisz ją ręcznie 

np. KGW Moszczenica. 



Formularz rejestracyjny członka - „Aktywacja konta”

Po prawidłowym 

wypełnieniu 

Formularza, na Twój 

numer telefonu 

komórkowego 

wyślemy SMS-em 

kod aktywujący 

Twoje konto. 

Wpisz otrzymany 

ciąg znaków w pole 

Kod aktywacyjny

i przejdź DALEJ.

Po chwili otrzymasz 

kolejny SMS                     

z loginem i hasłem 

do Twojego konta.



Instrukcja rejestracji 

członka przez 

przewodniczącego organizacji



Rejestracja członka przez przewodniczącego/ą

Po zalogowaniu 

na konto 

organizacji, 

najedź na pole 

„Lista członków” 

i kliknij lewym 

klawiszem 

myszy

1 2 Kliknij klawisz „Dodaj”.



Formularz rejestracyjny Członka - „Dane członka”

Wybierz i wpisz dowolny Login 

(minimum 6 znaków), którego 

będzie używał członek przy 

logowaniu. Login ten będzie 

wysłany wiadomością SMS do 

członka.

W tym polu podaj 

obowiązkowo nr telefonu 

komórkowego rejestrowanego 

członka, na który otrzyma SMS 

z kodem aktywującym jego 

konto.

Kliknij „Zapisz” i gotowe



Formularz rejestracyjny członka - „Aktywacja konta”

Po prawidłowym 

wypełnieniu 

Formularza, na  

numer telefonu 

komórkowego 

rejestrowanego 

członka  wyślemy 

SMS z kodem 

aktywującym jego 

konto. 


