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Witaj w programie Sprzedawaj na Amazon 

Niniejszy krótki przewodnik ma pomóc przy tworzeniu konta sprzedawcy na platformie Amazon 

Seller Central i zrobieniu pierwszego kroku do sukcesu.  

W tym przewodniku: 

Krok 1: Rejestracja konta na platformie Seller Central 

 1.1. Informacje potrzebne do rejestracji 

 1.2. Rejestracja 

 1.3. Konfigurowanie konta 

 1.4. Informacje o firmie i dane kontaktowe 

  1.4.1. Rejestracja jako sprzedawca indywidualny 

  1.4.2. Rejestracja jako firma 

 1.4.3. Tworzenie nazwy sprzedawcy  

 1.5. Główne dane kontaktowe 

 1.6. Metoda rozliczeń 

1.7. Zmiana planu sprzedaży 

Krok 2: Dodawanie produktów 

 2.1. Dodaj produkt 

 2.2. Szablony plików ewidencyjnych 

Krok 3: Wystawianie produktów 

Krok 4: Wysyłka w ramach usługi Fulfilment by Amazon (FBA) 

 4.1. Dodawanie produktu z FBA 

4.2. Przenoszenie wystawionego przedmiotu do usługi FBA 

Krok 5: Porady dla nowych sprzedawców 

 5.1. Codzienne sprawdzanie zamówień 

5.2. Potwierdzenie wysyłki  

 5.3. Regularne sprawdzanie stanu zapasów 

 5.4. Dostępność dla klientów 

 5.5. Budowanie dobrego wizerunku dzięki komentarzom 

 5.6. Gdzie szukać odpowiedzi 

Inne zasoby wiedzy 

 Fora sprzedawców 

 Kontakt z działem wsparcia Sprzedawców 

 Słowniczek dla nowych Sprzedawców 
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Pierwsze kroki 

Krok 1: Rejestracja konta na platformie Seller Central 

1.1. Informacje potrzebne do rejestracji: 

1. Karta kredytowa 

2. Numer telefonu 

3. Dane rejestracyjne firmy 

4. Dane kontaktowe osoby głównej 

5. Informacje o faktycznym właścicielu* 

6. Informacje dotyczące rachunku bankowego 

*W zależności od rodzaju rejestrowanego konta 

 

1.2. Rejestracja 

Teraz możesz przystąpić do rejestracji. Wpisz imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, które chcesz 

ustawić dla konta. Następnie naciśnij przycisk „Continue” (Dalej). 
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Następnie poprosimy Cię o określenie kraju działalności i dokładne zapoznanie się z umową oraz 

polityką Amazon przedstawioną poniżej. Wybierając „Continue”, zgadzasz się na wszystkie 

przedstawione warunki współpracy z firmą Amazon. 

 

1.3. Konfigurowanie konta 

Teraz możesz przejść do konfigurowania konta. Jak widać na poniższej ilustracji, plan sprzedaży 

został już skonfigurowany. Po prawej stronie znajdują się informacje na temat statusu konta. W 

dowolnym momencie możesz zapisać dane i wrócić do wypełniania formularza w późniejszym 

terminie. 
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1.4. Informacje o firmie i dane kontaktowe 

Po wykonaniu czynności opisanych w powyższej części „Rejestracja” przejdziesz bezpośrednio do 

okna „Business and Contact Information” (Informacje o firmie i dane kontaktowe). Najpierw 

wybierz odpowiednie odpowiedzi, aby określić, czy rejestrujesz się jako firma, czy jako osoba 

prywatna. Poniżej pojawią się kolejne pytania o informacje dotyczące konta. 

 

 

1.4.1. Rejestracja jako sprzedawca indywidualny 

W przypadku rejestracji jako osoba prywatna potwierdzasz, że nie prowadzisz sprzedaży w 

imieniu przedsiębiorstwa. W tym celu zaznacz wskazane poniżej pola. Następnie zostanie 

wyświetlona prośba o podanie adresu zamieszkania.  
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1.4.2. Rejestracja jako firma 

W przypadku rejestracji jako firma, organizacja charytatywna lub w imieniu 

przedsiębiorstwa należy podać dane rejestracyjne przedsiębiorstwa/organizacji i siedzibę 

firmy. Podając dane rejestracyjne, konieczne będzie wskazanie liczby faktycznych 

właścicieli* przedsiębiorstwa.  

 

*Faktyczny właściciel to osoba fizyczna, która jest właścicielem lub kontroluje przedsiębiorstwo, będąc 

bezpośrednim lub pośrednim posiadaczem ponad 20% udziałów lub praw głosu w przedsiębiorstwie, lub inna 

osoba fizyczna, która w inny sposób sprawuje kontrolę nad zarządzaniem przedsiębiorstwem.  

 

W przypadku wybrania jednego lub więcej faktycznych właścicieli konieczne będzie 

podanie dodatkowych informacji po zakończeniu procesu rejestracji. 
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1.4.3. Tworzenie nazwy sprzedawcy  

Na dole znajduje się pole przeznaczone do wpisania nazwy sprzedawcy. Jest to nazwa, 

która będzie widoczna dla klientów serwisu Amazon w Twoim profilu na platformie Seller 

Central. Nazwę sprzedawcy możesz zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do pola 

Informacje o koncie w karcie ustawień konta. Jeśli rejestrujesz się jako firma, możesz także 

podać dodatkowy adres działu obsługi klienta. 

 

Po wpisaniu nazwy kliknij przycisk „Save” (Zapisz) w prawym dolnym rogu. 

 
 

1.5. Główne dane kontaktowe 

Następnie należy podać informacje o Głównej osobie kontaktowej*  

 

*Główna osoba kontaktowa to osoba, która posiada dostęp do konta płatności aplikacji Sprzedawaj na Amazon, podaje 

dane do rejestracji w imieniu posiadacza konta (zarejestrowanego sprzedawcy) i realizuje takie transakcje jak wypłaty i 

zwroty. Działania podejmowane przez główną osobę kontaktową uznaje się za działania podejmowane przez posiadacza 

konta.  



Amazon.com Inc. lub spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.  8 

W tym kroku w polu „Identity Document Type” (Rodzaj dokumentu tożsamości) należy podać 

dane ważnego paszportu lub dowodu osobistego głównej osoby kontaktowej. Zgodnie z 

europejskimi przepisami prawa sprawdzenie tożsamości jest warunkiem korzystania z naszych 

usług płatności. 

 

Na dole strony można dokonać edycji adresu głównej osoby kontaktowej (o ile różni się od 

informacji podanych w kroku „Informacje o firmie i dane kontaktowe”).  

W niektórych przypadkach może być konieczne przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość 

głównej osoby kontaktowej. W razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą w celu zakończenia weryfikacji.  

 

Zaznacz pole wyboru znajdujące się na dole strony, aby potwierdzić, że jesteś w stanie przekazać 

dokumenty potwierdzające, a następnie kliknij przycisk „Save” w prawym dolnym rogu strony.  
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1.6. Metoda rozliczeń 

Ostatnim krokiem tworzenia konta na platformie Seller Central jest skonfigurowanie metody 

rozliczeń. W ten sposób do konta zostanie przypisana główna metoda płatności.  

 

Tutaj należy wprowadzić dane ważnej karty kredytowej. Podanie numeru karty kredytowej 

podczas tworzenia konta nie spowoduje obciążenia płatnością. Karta kredytowa zostanie 

zweryfikowana przez serwis Amazon. Ewentualna opłata za subskrypcję zostanie naliczona na 

koniec okresu rozliczeniowego.  

 

Jeżeli dokonujesz rejestracji konta sprzedawcy firmowego z jednomiesięcznym bezpłatnym okresem próbnym, nie 

naliczymy opłaty za pierwszy miesiąc. Jeśli chcesz zmienić konto, zapoznaj się z informacjami w punkcie Zmiana planu 

sprzedaży.  

 

Po wpisaniu wymaganych informacji kliknij przycisk „Save” w prawym dolnym rogu strony. 

Proces rejestracji został zakończony. Teraz możesz rozpocząć sprzedaż produktów. 

 

Uwaga: Weryfikacja konta przez serwis Amazon może potrwać od 5 do 10 dni roboczych. W tym czasie obowiązują pewne 

ograniczenia dotyczące sprzedaży produktów w serwisie Amazon. 
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1.7. Zmiana planu sprzedaży 

Po pomyślnym utworzeniu konta na platformie Seller Central możesz zmienić plan sprzedaży. 

Jeśli zarejestrujesz się jako Sprzedawca profesjonalny (Pro), otrzymasz pierwszy miesiąc 

członkostwa gratis. Jeśli jednak planujesz sprzedawać mniej niż 35 przedmiotów, zalecamy 

przełączenie na Indywidualny plan sprzedaży (podstawowy), aby uniknąć comiesięcznego 

obciążania karty kredytowej. Jeśli planujesz sprzedawać więcej niż 35 przedmiotów, najlepszym 

rozwiązaniem będzie Profesjonalny plan sprzedaży, w ramach którego otrzymasz dostęp do 

usługi Fulfilment by Amazon i innych usług programu Sprzedawaj na Amazon. Po upływie 

bezpłatnego okresu próbnego Profesjonalnego planu sprzedaży będzie naliczana miesięczna 

opłata za subskrypcję. 

Aby zmienić plan sprzedaży, przejdź do pola „Settings” (Ustawienia) w prawym górnym rogu na 

stronie konta na platformie Seller Central i z menu rozwijalnego wybierz pozycję „Account Info” 

(Informacje o koncie). 

 

Na stronie informacji o koncie sprzedawcy przejdź do obszaru „Your Services” (Twoje usługi) w 

lewym dolnym rogu i wybierz opcję „Manage” (Zarządzaj). 
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Na stronie „Modify Selling Plan” (Zmień plan sprzedaży) wyświetlana jest informacja na temat 

aktualnego planu sprzedaży (profesjonalny lub indywidualny). Wybierz przycisk „Change your 

selling plan” (Zmień plan sprzedaży) po prawej stronie, aby zmienić ustawienia konta. 

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące zmiany planu sprzedaży. Zapoznaj się z nimi, ponieważ 

odnoszą się do istotnych zmian Twojego konta. Zwróć też uwagę na datę zastosowania zmian 

znajdującą się na dole strony. 

 

Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami nadal chcesz zmienić ustawienia konta, naciśnij 

przycisk „Confirm Selling Plan Change” (Potwierdź zmianę planu sprzedaży). W przeciwnym razie 

wybierz opcję „No, Thanks” (Nie, dziękuję), aby powrócić do strony informacji o koncie 

sprzedawcy. 
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Krok 2: Dodawanie produktów 

Gratulacje! Konto sprzedawcy zostało utworzone. Teraz możesz rozpocząć wystawianie 

produktów. W serwisie Amazon istnieje szereg opcji wystawiania produktów oraz łatwego 

aktualizowania i śledzenia stanów magazynowych.  

Przejdź do stron „Add a Product” (Dodaj produkt) z menu rozwijalnego znajdującego się w 

zakładce „Inventory” (Zapasy) w górnej części strony głównej platformy Seller Central. 

2.1. Dodaj produkt 

Ta funkcja na platformie Seller Central przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces dodawania 

zapasów i zarządzania nimi. W ten sposób można bardzo łatwo dodać kilka produktów lub stron 

produktów. Wystawienie wielu produktów naraz jest jednak niemożliwe.  

 

Rozpocznij od przeszukania katalogu serwisu Amazon pod kątem produktów, które chcesz 

dodać. Możesz wyszukiwać w oparciu o nazwę produktu, jego numer UPC, EAN, ISBN lub ASIN. 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200252760?ie=UTF8&itemID=200252760&language=en_GB
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W poniższym przykładzie wyszukiwanie dotyczy kamery Sony w oparciu o numer ASIN. Po 

wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk „Search” (Wyszukaj) z prawej strony.  

 

 
Jeśli produkt znajduje się już w katalogu serwisu Amazon, wyszukiwany przedmiot pojawi się na 

stronie po jej odświeżeniu. Jeśli jest to ten sam przedmiot, który chcesz sprzedać, wciśnij przycisk 

„Sell yours” (Sprzedaj swój egzemplarz) znajdujący się poniżej wyszukanego produktu.   
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Następnie zostanie wyświetlona strona podobna to poniższej, gdzie należy dokończyć proces 

wystawiania produktu.  

 

 
Aby pomyślnie wystawić produkt, należy wypełnić trzy obowiązkowe pola (oznaczone gwiazdką): 

„Condition” (stan), „Your price” (cena) i „Quantity” (ilość). 
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Po uzupełnieniu obowiązkowych i opcjonalnych pól przewiń do dołu strony i kliknij przycisk „Save 

and finish” (Zapisz i zakończ), aby wystawić produkt.

 

 
 

2.2. Szablony plików ewidencyjnych 

Szablony plików ewidencyjnych to pliki tekstowe rozdzielone znakami tabulacji, które można 

załadować do platformy Seller Central. Pliki te można edytować w programie Excel w celu 

wystawiania i dodawania produktów. Ponieważ poszczególne rodzaje produktów wymagają 

podania innych informacji szczegółowych, dla każdej kategorii produktów istnieje osobny szablon. 
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Krok 3: Wystawianie produktów 

Jeśli produkt nie znajduje się w katalogu serwisu Amazon, możesz stworzyć nową ofertę produktu 

przechodząc do sekcji Inventory (Zapasy) > Add a Product (Dodaj produkt) > Create a new product 

listing (Stwórz nową ofertę produktu). 

 

Nastąpi przekierowanie na stronę klasyfikacji, gdzie można przejrzeć listę kategorii produktów.

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200252750?ie=UTF8&itemID=200252750&language=en_GB
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Wybierz odpowiednią kategorię produktów z listy i kliknij przycisk „Select” (Wybierz). 

Następnie zostanie wyświetlona strona „Add product” (Dodaj produkt), na której można 

zakończyć proces wystawiania przedmiotu. Wypełnij wszystkie pola zaznaczone na czerwono i 

oznaczone gwiazdką.   
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Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych i opcjonalnych pól kliknij przycisk „Save and finish” 

znajdujący się poniżej.  
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Krok 4: Wysyłanie przedmiotów w usłudze Fulfilment by Amazon 

Usługa Fulfilment by Amazon (FBA) – wysyłka produktów nigdy nie była łatwiejsza. W ramach FBA 

masz możliwość korzystania ze światowej klasy zasobów logistycznych firmy Amazon, szybkich i 

bezpłatnych opcji dostaw oraz profesjonalnej obsługi klienta w lokalnym języku. Wystarczy 

wysłać wybrane produkty do naszego centrum logistycznego. My zajmiemy się 

magazynowaniem, kompletowaniem, pakowaniem i wysyłką zamówień do klientów w całej 

Europie.  

Istnieją dwa sposoby wysyłania produktów w ramach usługi FBA. 

4.1. Dodawanie produktu do usługi FBA 

Usługę FBA możesz dodać na stronie „Add a Product” (Dodaj produkt). W polu „Fulfilment 

Channel” (Kanał wysyłki) na dole strony wybierz opcję „I want Amazon to dispatch and provide 

customer service for my items if they sell” (Chcę, aby serwis Amazon wysyłał sprzedawane 

towary i zapewniał obsługę klienta w przypadku sprzedawanych towarów. Następnie wybierz 

przycisk „Save and finish”. 

 

 

 

 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html/?itemID=53921
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4.2. Przenoszenie wystawionego przedmiotu do usługi FBA 

Opcję wysyłki w ramach usługi FBA możesz również wybrać w przypadku wystawionych 

wcześniej produktów. Przejdź na stronę główną platformy Seller Central i z menu rozwijalnego w 

zakładce „Inventory” (Zapasy) na górze strony wybierz opcję „Manage Inventory” (Zarządzaj 

zapasami).  

Na stronie „Manage Inventory” (Zarządzanie zapasami) znajdź produkt, który chcesz wysyłać i 

wybierz opcje Edit (Edytuj) > Convert to Fulfilled by Amazon (Przenieś do usługi FBA).  

 

 

 



Amazon.com Inc. lub spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.  21 

Następnie przejdź do zakładki „Inventory” i wybierz opcję „Manage FBA Inventory” (Zarządzaj 

zapasami w usłudze FBA) z menu rozwijalnego.  

Na tej stronie masz dostęp do wszystkich zapasów w usłudze FBA oraz możesz edytować ceny 

przedmiotów. Produkty będą wysyłane w ramach usługi Fulfilment by Amazon. 
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Krok 5: Porady dla nowych sprzedawców

 

5.1. Codzienne sprawdzanie zamówień 

W przypadku złożenia zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem od serwisu 

Amazon, jednak zalecamy, aby codziennie sprawdzać złożone zamówienia na platformie Seller 

Central. W zakładce „Orders” (Zamówienia) możesz przejrzeć listę zamówień i ustawić 

automatyczne raporty zamówień. Dowiedz się więcej o sprawdzaniu zamówień. 

 

 

5.2. Potwierdzenie wysyłki  

Serwis Amazon obciąża kartę kredytową kupującego dopiero wówczas, gdy status wysyłki ma 

wartość „Confirmed” (Potwierdzona). Po złożeniu zamówienia masz obowiązek potwierdzić 

wysyłkę w terminie określonym w ustawieniach wysyłki. Aby otworzyć stronę Potwierdzenie 

wysyłki, przejdź do strony „Manage orders” (Zarządzanie zamówieniami) i kliknij opcję „Confirm 

Shipment” (Potwierdź wysyłkę). Dowiedz się więcej o potwierdzaniu wysyłki. 

 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help-page.html/ref=ag_200198170_cont_200252790?itemID=200198170
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help-page.html/ref=ag_200197960_cont_200252790?itemID=200197960
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5.3. Regularne sprawdzanie stanu zapasów 

Monitoruj ilość towarów w magazynie, zwłaszcza gdy sprzedajesz towary za pośrednictwem 

wielu kanałów. Jeśli zamówionych produktów nie ma w magazynie, klient może wystawić 

negatywną opinię. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest niezwłoczne poinformowanie 

klienta i – w miarę możliwości – zaproponowanie rekompensaty.   

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapasami. 

 

5.4. Dostępność dla klientów 

Odpowiadaj szybko na wiadomości od klientów i wysyłaj im powiadomienia o wysyłce 

przedmiotu lub opóźnieniach. Upewnij się, że klienci wiedzą, jak mogą się z Tobą skontaktować. 

W ten sposób zyskasz ich zaufanie i ułatwisz im proces sprzedaży produktów. 

 

 

 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help-page.html/ref=ag_551_cont_200252790?itemID=551
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5.5. Budowanie dobrego wizerunku dzięki opiniom 

Opinie w istotny sposób wpływają na decyzje klientów. Ponadto na ich podstawie serwis 

Amazon monitoruje Twoje wyniki. Głównymi czynnikami wpływającymi na otrzymanie 

pozytywnej opinii są: szybka dostawa produktów do klienta, dokładny opis przedmiotów oraz 

szybkie i precyzyjne reagowanie na zapytania.  

Dowiedz się więcej o opiniach. 

 

 

 

5.6. Gdzie szukać odpowiedzi? 

Uważnie zapoznaj się ze wszystkimi narzędziami platformy Seller Central oraz umową i naszymi 

zasadami. Odpowiedzi na większość pytań można znaleźć w sekcji „Help” (Pomoc) znajdującej 

się w prawym górnym rogu strony głównej platformy Seller Central. Przejdź do Pomocy. 

Możesz również skontaktować się z nami pod adresem:  

SELLER-PERFORMANCE@AMAZON.CO.UK 

 

 
 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help-page.html/ref=ag_761_cont_200252790?itemID=761
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html/gp/help/help-page.html/ref=ag_xx_cont_200252790?itemID=2
mailto:SELLER-PERFORMANCE@amazon.co.uk
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Gratulacje! Nowe konto sprzedawcy zostało utworzone! 

Dziękujemy za dołączenie do usługi Sprzedawaj na Amazon. Teraz możemy wspólnie pracować 

nad zapewnianiem pozytywnych doświadczeń kupującym.  

Inne zasoby wiedzy 

Fora sprzedawców 

Na Forach sprzedawców możesz omówić kwestie związane ze sprzedażą i innymi usługami w 

serwisie Amazon z innymi sprzedawcami. Więcej informacji na temat udziału w dyskusjach 

można znaleźć w Informatorze o forach i Pomocy. 

Kontakt z działem wsparcia sprzedawców 

Jeśli masz pytania dotyczące klientów i zamówień, usługi Fulfilment by Amazon, produktów i 

zapasów, a także inne pytania dotyczące konta, skontaktuj się z działem wsparcia sprzedawców. 

Słowniczek dla nowych sprzedawców 

Po rozpoczęciu sprzedaży w serwisie Amazon.co.uk z pewnością napotkasz wiele nieznanych 

terminów. Najczęściej używane słownictwo umieściliśmy w słowniczku, który może być 

szczególnie pomocny dla nowych sprzedawców.  

https://sellercentral.amazon.co.uk/forums/index.jspa?ref_=ag_sforums_conr_200364760
https://sellercentral.amazon.co.uk/forums/guidelines.jsp
https://sellercentral.amazon.co.uk/forums/help.jspa
https://sellercentral.amazon.co.uk/hz/contact-us?_encoding=UTF8&ref_=ag_contactus_conr_200364760
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200364760?ie=UTF8&itemID=200364760&language=en_GB

