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Utworzenie konta w serwisie Przelewy24 i jego integracja z systemem 
ProTrainUp 

 
 

1. Rozpoczęcie procesu integracji  

 

Aby uruchomić w systemie ProTrainUp opcję zautomatyzowania płatności za składki, należy 

w pierwszym kroku przejść do zakładki Klub > Ustawienia > Konfiguracja > Konfiguracja 

systemu składek.  

 

 
Kolejnym krokiem jest wybranie jednej z dwóch opcji obsługi płatności – aby zautomatyzować 

obsługę płatności wybierz opcję – „automatyczna (przez ProTrainUp). Jeżeli nie posiadasz 

jeszcze konta w systemie Przelewy24 i chcesz je dopiero utworzyć, naciśnij duży niebieski 

przycisk – „Uruchom konto Przelewy24 via ProTrainUp. Jeżeli Twój klub posiada już 

utworzone konto w serwisie Przelewy24 uzupełnij dane w polach – identyfikator sprzedawcy, 

identyfikator sklepu oraz kod CRC.  

 

Pamiętaj!  

Zakładając konto przez system ProTrainUp zyskujesz preferencyjne warunki odnośnie prowizji 

pobieranej przez firmę Przelewy24. W przypadku konta założonego przez nasz system 

prowizja wynosi jedynie 1% od kwoty przelewu. W przypadku konta założonego w innych 

sposób, prowizja ta oscyluje w okolicach 2% od każdej transakcji.   
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2. Uzupełnienie danych firmy 

 

Kolejnym krokiem procesu zakładania konta w serwisie Przelewy24 jest uzupełnienie danych 

księgowych i teleadresowych podmiotu, dla którego zakładane jest konto oraz dane 

kontaktowe do osób technicznych i odpowiedzialnych za kwestie związane z finansami  

w danym podmiocie.  

 

Pamiętaj!  

W zależności od wybranej formy działalności podmiotu, wymagane przez formularz dane 

mogą się nieco różnić. Przykładowo dla stowarzyszeń wymagany jest numer KRS. Zwracaj 

uwagę na wymagane formaty danych jak np. kod pocztowy (00-000), numer telefonu 

(xxxxxxxxx) czy numer konta (bez spacji). W polach takich jak adres unikaj znaków takich jak 

przecinek czy kropka. Zalecamy uzupełnianie wszystkich pól. Część wymaganych danych 

zostanie automatycznie zaciągnięta z systemu księgowego ProTrainUp.  
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3. Kontynuowanie rejestracji podmiotu w serwisie Przelewy24 

 

Po poprawnym uzupełnieniu danych wymaganych w kroku drugim, otrzymasz informację oraz 

wiadomość e-mail o poprawnym przekazaniu danych i rozpoczęciu procesu aktywacji konta. 

Aby przejść do kolejnych kroków, kliknij niebieski przycisk „Zakończ proces rejestracji”. 

 

Po kliknięciu w niebieski przycisk zostaniesz przeniesiony na stronę przelewy24.pl, gdzie 

będziesz miał do uzupełnienia kilka dodatkowych pół, jak np. hasło logowania do serwisu. 
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W kolejnych krokach, uzupełnij w formularzu rejestracyjnym wszystkie wymagane pola 

dotyczące reprezentantów firmy upoważnionych do zawierania umowy, oficjalnych 

beneficjentów, osób kontaktowych, technicznych, a także osób odpowiedzialnych za obsługę 

faktur.  

 

 

Po uzupełnieniu wszelkich wymaganych danych, w kolejnym kroku potwierdź domenę  

w serwisie ProTrainUp oraz charakterystykę i branże prowadzonej działalności oraz potwierdź 

akceptację umowy między reprezentowanym podmiotem a firmą PayPro – właścicielem marki 

Przelewy24.  
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4. Kończenie procesu rejestracji oraz aktywacja konta w serwisie Przelewy24.  

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych oraz zaakceptowaniu umowy otrzymasz 

komunikat informujący o zakończonej rejestracji oraz o tym, że na podany w procesie 

rejestracji adres e-mail wysłana została wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po jego kliknięciu 

zostaniesz przekierowany na swoje konto w serwisie Przelewy24.  

  

 

5. Weryfikacja konta bankowego oraz tożsamości podmiotu. 

 

Po kliknięciu w link aktywacyjny zostaniesz przeniesiony na swoje konto w serwisie 

Przelewy24. Ostatnim krokiem jest weryfikacja konta bankowego polegająca na wykonaniu 

przelewu na kwotę 1,50 zł z konta wskazanego w procesie rejestracji, na wskazany rachunek 

bankowy. Wymagane jest także przesłanie skanów dowodów tożsamości reprezentantów 

podmiotu. 
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6. Integracja z systemem ProTrainUp 

 

Po aktywowaniu i zweryfikowaniu konta w systemie Przelewy24, przejdź ponownie do systemu 

ProTrainUp do zakładki Klub > Ustawienia > Konfiguracja > Konfiguracja systemu 

składek. Zaznacz ponownie opcję – „Automatyczna (przez ProTrainUp) tym samym 

przełączając obsługę płatności ostatecznie na Przelewy24. Jeżeli proces rejestracji i aktywacji 

konta przebiegł poprawnie, pola z identyfikatorem sprzedawcy, identyfikatorem sklepu oraz 

kodu CRC, powinny uzupełnić się automatycznie.  

 

Pamiętaj!  

Jeżeli posiadałeś wcześniej konto w serwisie DotPay i jest ono aktualnie zintegrowane  

z systemem ProTrainUp, możesz śmiało podpiąć także drugą metodę płatności – Przelewy24. 

Pamiętaj jednak, że w takim przypadku zawsze pierwszeństwo będzie miała płatność przez 

Przelewy24.  

Po zakończeniu integracji z systemem płatności, na kontach rodziców, zarówno na aplikacji 

mobilnej jak i w wersji przeglądarkowej pojawi się możliwość opłacenia składki bezpośrednio 

przez system ProTrainUp.  

 

Środki wpłacane przez rodziców, będą księgowane na koncie Przelewy24, z którego będziesz 

mógł w dowolnym momencie przelać całość środków na swoje konto bankowe. Prowizja 

opłacona za dokonane transakcje może zostać „wrzucona w koszty”, jako faktura kosztowa 

wystawiana przez Przelewy24. 

 

Pamiętaj! 

Rolą ProTrainUp jest wyłącznie wygenerowanie i przyjęcie informacji o pozytywnie 

zakończonej płatności i oznaczenie tego faktu w module składek. Wszelkie działania związane 
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z warunkami płatności, aktywacją kanałów, generowaniem raportów księgowych, 

ustawieniami wypłat środków powinny się odbywać po stronie Przelewy24 i w przypadku 

problemów należy kontaktować się z wsparciem technicznym tej firmy. 
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