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Specyfikacja raportowania 
 

1. Opis ogólny 
 
Wprowadzenie trackingu (mechanizmu zapisywania generowanego ruchu i wniosków) jest niezbędne 
w celu wdrożenia programów partnera do wszystkich kanałów sprzedaży serwisu tj. Centrum 
Produktów Finansowych (http://www.bankier.pl/cf/) oraz Systemu Partnerskiego Bankier.pl 
(https://www.systempartnerski.pl/). 
 
Formularze kontaktowe należy udostępniać na stronach (serwerach) partnera. 
 

1.1. Schemat procesu 
 

Schemat procesu obsługi generowanego ruchu jest następujący: 
 

 
 

2. Odbiór numerów wniosków 
 
W celu prawidłowego rozliczania ruchu i transakcji partner zobowiązany jest do zapisywania oraz 
raportowania wygenerowanych numerów wniosków przekazywanych przez serwis Bankier.pl. 
 

Użytkownik uruchamia  
w serwisie Bankier.pl link do 

formularza kontaktowego 

System serwisu Bankier.pl 
odwołuje się do linku 

przypisanego do ID 
formularza 

W celu identyfikacji transakcji 
system serwisu Bankier.pl generuje 

unikatowy numer wniosku, 
a następnie kieruje użytkownika na 

stronę partnera przekazując 
wygenerowany wcześniej parametr 

Formularz po stronie 
partnera odbiera przekazany 
numer wniosku i zapisuje go 

Użytkownik wypełnia 
formularz kontaktowy 

Wypełniony formularz jest wiązany 
z przekazanym przez serwis 

Bankier.pl numerem wniosku  
i zapisywany w bazie partnera w celu 

późniejszego uwzględnienia go  
w raportach rozliczeniowych 

Partner przekazuje numer identyfikacyjny poprawnie wypełnionego formularza kontaktowego z powrotem 
do serwisu Bankier.pl potwierdzając przeprowadzenie transakcji 

http://www.bankier.pl/cf/
https://www.systempartnerski.pl/
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Nazwa parametru, w którym przekazywany będzie numer wniosku może być dowolna i jest ustalana 
przez partnera i należy ją przekazać serwisowi Bankier.pl razem z pełnym linkiem formularza.  
 
Przykładowo: w przypadku linku formularza http://www.domenapartnera.pl/?bankierid={WNIOSEKID} 

numer wniosku przekazywany będzie poprzez parametr bankierid.  

 
Uwaga: Zapisywanie unikatowych, czternastocyfrowych numerów identyfikacyjnych wniosków jest 
niezbędne w celu prawidłowego i kompletnego raportowania przez partnera zaakceptowanych 
transakcji. Numery te muszą być obecne w raportach rozliczeniowych przesyłanych przez partnera do 
osób odpowiedzialnych za rozliczenia po stronie serwisu Bankier.pl. Brak prawidłowego zliczania i/lub 
raportowania numerów wniosków skutkuje wstrzymaniem działań reklamowych prowadzonych 
w serwisie Bankier.pl oraz może spowodować wzrost kosztów rozliczania programu.  
 

3. Potwierdzanie numerów wniosków 
 
Prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego przez użytkownika powinno skutkować 

zwróceniem do serwisu Bankier.pl wiadomości o wysłaniu wniosku. Konieczne jest, aby informacja ta 
zawierała numer wniosku wygenerowany w serwisie Bankier.pl i przypisany po stronie partnera do 
wysłanego formularza kontaktowego. 
 
Uwaga: Istnieje również możliwość przekazania numeru identyfikacyjnego nadawanego po stronie 
partnera. Sugerujemy potwierdzanie zewnętrznego parametru celem dodatkowego zabezpieczenia na 
wypadek ewentualnych problemów ze zlokalizowaniem wysłanych formularzy po numerach wniosków, 

aby zapewnić prawidłowe rozliczenie wygenerowanych transakcji i gwoli późniejszego raportowania 
formularzy z pominięciem numerów wniosków przekazywanych przez serwis Bankier.pl (mechanizm 
ten opisany został w punkcie 4.4. specyfikacji). 
 
Numery identyfikacyjne wniosków nadawane przez partnerów mogą zawierać małe i wielkie litery (bez 
polskich znaków), cyfry, a także dwukropek („:”), kropkę („.”), łącznik („-”), przecinek („,”), 
podkreślenie („_”) i średnik („;”) oraz składać się z ciągu do stu znaków. 

 
Dostępne są następujące sposoby potwierdzania wysłania wniosków: 
 

3.1. Przekierowanie 
 
Pierwszy sposób polega na uruchomieniu użytkownikowi, który wyśle formularz kontaktowy strony 
z podziękowaniem (ang. Thank You Page, TYP) serwisu Bankier.pl. Przekierowanie powinno nastąpić 
po naciśnięciu zamieszczonego na formularzu przycisku, np. „Wyślij”, „Zakończ” lub „Zamknij okno”. 
Należy je wykonać na adres: 
 

http://www.bankier.pl/e/signup/{WNIOSEKID}/ 

 

gdzie w miejsce {WNIOSEKID} należy wstawić taką samą wartość numeru wniosku, jaka została 

przekazana w chwili uruchomienia formularza kontaktowego na stronie partnera. 
 
W celu przekazania informacji o wysłaniu formularza wraz z zewnętrznym identyfikatorem wniosku 
nadawanym przez partnera przekierowanie należy wykonać na adres: 
 

http://www.bankier.pl/e/signup/{WNIOSEKID}/{SUBID} 

 

gdzie w miejsce {SUBID} należy wstawić zewnętrzny identyfikator wniosku. 

 

3.2. Piksel 
 
Drugi sposób polega na uruchomieniu piksela tj. wywołaniu potwierdzenia tekstowego w źródle strony 

http://www.domenapartnera.pl/?bankierid=%7bWNIOSEKID%7d


   
 

3 

 

 

bez jawnego kierowania użytkownika na stronę podziękowania serwisu Bankier.pl. Wykorzystanie 
potwierdzenia obrazkowego (piksela) wymagana wstawienia na wyświetlanej po wysłaniu formularza 
kontaktowego stronie podziękowania partnera kodu obrazka. Dostępna jest wersja standardowa: 
 

<img src="http://www.bankier.pl/e/signup/{WNIOSEKID}" width="1" 

height="1" /> 

 
oraz szyfrowana protokołem SSL: 
 

<img src="https://ssl.bankier.pl/ssl/e/signup/{WNIOSEKID}" width="1" 

height="1" /> 

 
W celu przekazania informacji o wysłaniu formularza wraz z numerem identyfikacyjnym wniosku 
nadawanym przez partnera można wstawić kod obrazka w wersji nieszyfrowanej: 
 

<img src="http://www.bankier.pl/e/signup/{WNIOSEKID}/{SUBID}" 

width="1" height="1" /> 

 
lub szyfrowanej: 
 

<img src="https://ssl.bankier.pl/ssl/e/signup/{WNIOSEKID}/{SUBID}" 

width="1" height="1" /> 

 

3.3. Postback 
 
Trzeci sposób polega na potwierdzeniu wysłanego formularza przez postback zawierający numer 

wniosku lub wysłanie odpowiedniego pakietu na dedykowany adres.  
 
Uwaga: Wartość numer wniosku musi zostać przekazana w parametrze bankier_id, a wartość 

numeru identyfikacyjnego formularza nadawanego po stronie partnera może zostać przekazana przez 

parametr zewnetrzne_id. 

 
Dostępne są następujące możliwości: 
 
Metoda GET: 
 
Potwierdzenie można wywołać w wersji standardowej przez: 

 
http://www.bankier.pl/e/postback/?bankier_id={WNIOSEKID} 

 
lub szyfrowanej: 
 

https://ssl.bankier.pl/ssl/e/postback/?bankier_id={WNIOSEKID} 

 
W celu przekazania informacji o wysłaniu formularza wraz z numerem identyfikacyjnym wniosku 

nadawanym przez partnera można wywołać następujący postback w wersji standardowej: 

 
http://www.bankier.pl/e/postback/?bankier_id={WNIOSEKID} 

&zewnetrzne_id={SUBID} 

 
lub szyfrowanej: 
 

https://ssl.bankier.pl/ssl/e/postback/?bankier_id={WNIOSEKID} 

&zewnetrzne_id={SUBID} 
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Metoda POST: 
 
Informacje mogą również zostać wysłane metodą na adres: 
 

http://www.bankier.pl/e/postback/ 

 
Jeżeli wniosek zostanie poprawnie potwierdzony w serwisie Bankier.pl, zostanie zwrócona następująca 
odpowiedź przez komunikat w formacie JSON: 

 
{ 

    "status": 1,  

    "message": "Wniosek potwierdzony." 

} 

 

4. Raportowanie wstępnej akceptacji 
 
Dostępna jest możliwość raportowania (wstępnego akceptowania) przez partnera wysłanych wniosków 
(oprócz obowiązkowego wskazywania formularzy wymagających rozliczenia). Zalecamy wprowadzenie 
wstępnej akceptacji, która umożliwia: 
– skuteczniejsze optymalizowanie prowadzonych działań i zwiększenie poziomu konwersji wniosków; 
– ograniczenie kosztów programu przez zmniejszenie poziomu nieefektywnych źródeł ruchu; 
– zwiększenie wolumenu przez przyłączenie do programu wydawców Systemu Partnerskiego Bankier.pl 
promujących przede wszystkim lub wyłącznie kampanie z raportowaniem wstępnej akceptacji. 
 
Istnieje możliwość wstępnej akceptacji metodami: online oraz offline. Sugerujemy raportowanie online 
umożliwiające automatyczne przekazywanie informacji o wstępnie akceptowanych wnioskach w celu 
pełnego wykorzystania potencjału mechanizmu. Jeżeli rozwiązanie to nie jest jednak dostępne, to 
zachęcamy do możliwie jak najczęstszego przesyłania raportów offline. 
 
Uwaga: Podkreślamy, że wstępne raportowanie ma na celu częstszą zmianę statusów wniosków po 
stronie serwisu Bankier.pl i nie jest tożsame z późniejszym rozliczaniem transakcji, które w dalszym 
ciągu powinno odbywać się na podstawie przekazywanych raportów rozliczeniowych. 
 
Raportowanie wstępnej akceptacji nie jest konieczne do wdrożenia programu w serwisie Bankier.pl. 
 

4.1. Token 
 

Partner chcący wstępnie raportować wnioski, powinien skontaktować się z serwisem Bankier.pl w celu 
otrzymania niezbędnego tokenu. 
 

4.2. Zaawansowane raportowanie online 
 
Wniosek można zaraportować na jednym z dziesięciu etapów. Ich znaczenie należy najpierw ustalić 
z osobami odpowiedzialnymi za kontakt po stronie serwisu Bankier.pl. 
 
Przykładowo: etap 1 może oznaczać wypełnienie przez użytkownika pierwszej stronny formularza 
kontaktowego, etap 2 drugiej strony, etap 3 wysłanie wniosku, etap 4 przygotowanie i przedstawienie 
klientowi oferty, a etap 5 dokonanie sprzedaży. 
 
W celu zaraportowania wniosku należy wykonać przekierowanie w momencie spełnienia przez wysłany 
formularz ustalonych warunków. Należy je dokonać na adres:  
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/ 

 
lub w wersji szyfrowanej: 
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https://ssl.bankier.pl/ssl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/ 

 
gdzie w miejsce {0} należy wstawić liczbę od 1 do 10, odpowiadającą danemu etapowi, a w miejsce 

{TOKENID} token nadany wcześniej przez serwis Bankier.pl. 

 
Uwaga: Każdy wniosek może zostać zaraportowany na jednym z etapów tylko raz. 
 

4.3. Dodatkowe parametry 
 
W celu zaraportowania wniosku wraz z numerem identyfikacyjnym nadawanym przez partnera można 
wykonać przekierowanie na adres: 
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/{SUBID}/ 

 
lub szyfrowany: 
 

https://ssl.bankier.pl/ssl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/{SUBID}/ 

 
W celu wstępnej akceptacji formularza wraz ze wskazaniem kwoty uruchomionego produktu można 
wykonać przekierowanie w wersji standardowej: 
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/?kwota= 

{WARTOSC} 

 
lub szyfrowanej: 
 

https://ssl.bankier.pl/ssl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/?kwota= 

{WARTOSC} 

 

gdzie w miejsce {WARTOSC} należy wstawić kwotę uruchomienia produktu (np. kredytu, lokaty lub 

koszyka zakupowego). 
 
Uwaga: Sugerujemy raportowanie wartości uruchamianych produktów (szczególnie w programach, 
w których rozliczenie odbywa się w zależności od kwot sprzedaży), aby umożliwić estymację efektów 
prowadzonych działań i ich dokładniejszą optymalizację. 
 

W celu zaraportowania wniosku z informacją o szczegółowym statusie nadawanym przez partnera 
można wykonać przekierowanie na adres:  
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/?status_id= 

{STATUS} 

 
lub szyfrowany: 

 
https://ssl.bankier.pl/ssl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/ 

?status_id={STATUS} 

 

gdzie w miejsce {STATUS} należy wstawić liczbę ustaloną z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie 

programu w serwisie Bankier.pl. 
 
Uwaga: Za pomocą szczegółowego statusu formularza możliwe jest przekazywanie dodatkowych 
informacji lub przyczyn braku akceptacji wniosku, np. braku możliwości kontaktu z klientem, braku 
spełnienia warunków uruchomienia produktu lub usługi. Sugerujemy raportowanie formularzy wraz 
ze szczegółowymi statusami, aby umożliwić efektywniejszą optymalizację.  
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Uwaga: Wszystkie dodatkowe parametry mogą być przekazywane jednocześnie. W tym celu należy 
wykonać przekierowanie w wersji standardowej: 
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/{SUBID}/ 

?kwota={WARTOSC}&status_id={STATUS} 

 
lub szyfrowanej: 
 

https://ssl.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/{SUBID}/ 

?kwota={WARTOSC}&status_id={STATUS} 

 

4.4. Pominięcie numeru wniosku 
 
Wniosek potwierdzony wraz z zewnętrznym identyfikatorem formularza nadawanym przez partnera 
można raportować z pominięciem numeru wniosku wygenerowanego po stronie serwisu Bankier.pl. 
Przekierowanie musi wtedy zawierać zewnętrzny identyfikator tożsamy z identyfikatorem wskazanym 
przekazanym podczas potwierdzania transakcji. Należy je dokonać na adres:  
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{0}/{TOKENID}//{SUBID}/ 

 
lub szyfrowany: 
 

https://ssl.bankier.pl/ssl/e/sale/{0}/{TOKENID}//{SUBID}/ 

  
Uwaga: Pominięcie numeru wniosku nadanego po stronie serwisu Bankier.pl służy usprawnieniu 
mechanizmu raportowania online. Następujące później rozliczanie transakcji w dalszym ciągu powinno 
odbywać się na podstawie raportów rozliczeniowych, zawierających numery wniosków generowane 
w serwisie Bankier.pl. 
 

4.5. Podstawowe raportowanie online 
 
W celu wstępnej akceptacji formularza bez wskazania etapu raportowania przekierowanie należy 
dokonać na adres:  
 

http://www.bankier.pl/e/sale/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/ 

 
lub w wersji szyfrowanej: 
 

https://ssl.bankier.pl/ssl/e/sale/{TOKENID}/{WNIOSEKID}/ 

 
Uwaga: Sugerujemy zaawansowane raportowanie online i przekazywanie dodatkowych parametrów 
w celu dostarczania bardziej szczegółowych informacji, wykorzystanie całego potencjału mechanizmu 
oraz osiągnięcia optymalnych efektów w programie. 
 

Informacje końcowe 
 

1. Dodatkowe informacje nt. numeru wniosku 
 
Numer wniosku to unikatowy, czternastocyfrowy identyfikator generowany i zapisywany w bazie 
serwisu Bankier.pl w chwili wywoływania formularza kontaktowego po stronie partnera. Jednocześnie 
jest on przekazywany do partnera w parametrze podczas uruchamiania formularza. Po stronie partnera 
numer ten musi być zapisywany w celu późniejszego potwierdzania, raportowania i rozliczenia 
transakcji z serwisem Bankier.pl. Musi być on obecny w raportach rozliczeniowych przesyłanych przez 
partnera do osób odpowiedzialnych za rozliczenia po stronie serwisu Bankier.pl. 
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Prawidłowe wdrożenie mechanizmu raportowania numerów wniosków jest warunkiem koniecznym, 
aby oferta partnera obecna była w obu kanałach sprzedaży tj. Centrum Produktów Finansowych 
(http://www.bankier.pl/cf/) oraz Systemie Partnerskim Bankier.pl (https://www.systempartnerski.pl/). 
 
Brak prawidłowego zliczania i/lub raportowania numerów wniosków skutkuje wstrzymaniem działań 
reklamowych prowadzonych w serwisie Bankier.pl oraz może spowodować wzrost kosztów rozliczania 
programu.  
 

2. Dane kontaktowe 
 
W przypadku ewentualnych pytań lub uwag prosimy o kontakt: 
 
Zespół IT, email: it.ecommerce@bankier.pl, 
Piotr Ławecki, email: p.lawecki@bankier.pl, tel. +48 22 333 9950. 

http://www.bankier.pl/cf/
https://www.systempartnerski.pl/
mailto:it.ecommerce@bankier.pl
mailto:p.lawecki@bankier.pl

