
Specyfikacja pliku w formacie CSV zawierającego dane magazynu 
 

• Pozycje oznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką (*) to grupa 10 pól w 
pliku CSV, które są bezwzględnie wymagane. 

• Pozycjom oznaczonym kolorem zielonym i znakiem plus (+) towarzyszą 
pewne szczegółowe informacje związane z ich stosowaniem. 

• Pozycje oznaczone kolorem szarym i znakiem tyldy (~) są obecnie 
niedostępne, ale mogą być używane w przyszłości. Nie wolno usuwać tych 
kolumn, ale też nie trzeba w nich wpisywać żadnych danych. 

• Pozycje oznaczone kolorem czarnym, bez żadnych dodatkowych symboli, 
są opcjonalne. 

• Porada dotycząca rozwiązywania problemów: Jeśli w trakcie przesyłania 
danych magazynu wystąpią błędy, spróbuj wypełnić tylko pola 
obowiązkowe, a inne pozostawić puste. 

 

Kolumna w pliku 
CSV 

Rodzaj 
danych Opis/dopuszczalne wartości 

Site Liczba 
całkowita 

Wpisz identyfikator w odpowiednim formacie, 
korzystając z poniższej tabeli: 

Identyfikator Nazwa kraju 
15 Australia 
16 Austria 
23 Belgia (francuski) 
123 Belgia (holenderski) 

2 Kanada 
223 Chiny 
71 Francja 
77 Niemcy 
203 Indie 
205 Irlandia 
101 Włochy 
146 Holandia 
212 Polska 
186 Hiszpania 
193 Szwajcaria 
196 Tajwan 

3 Wielka Brytania 
0 Stany Zjednoczone 

100 eBay Motors 
 



Format* 
Liczba 

całkowita 

Wpisz identyfikator oznaczający odpowiedni 
format, korzystając z poniższej tabeli: 

Identyfikator Format 
1 Aukcja zwykła 
7 Magazyn Sklepu 
9 Cena ustalona 

 

Currency Liczba 
całkowita 

Wpisz identyfikator oznaczający odpowiednią 
witrynę, korzystając z poniższej tabeli: 

Identyfikator Witryna Nazwa 
waluty 

1 0 Dolar 
amerykański 

2 2 Dolar 
kanadyjski 

3 3 Funt szterling 

5 15 Dolar 
australijski 

7 
16, 23, 71, 

77,101, 123, 
146, 186 

Euro 

13 193 Frank 
szwajcarski 

35 212 ZÅ‚oty 
 

Title* Tekst 
Nazwa przedmiotu wystawianego na aukcję. 
Nie może zawierać elementów kodu HTML. 
Maksymalna długość: 55 znaków. 

 

SubtitleText Tekst 

Używana opcjonalnie jako uzupełnienie do 
nazwy przedmiotu. 
Zwieksza ilość słów kluczowych, jakich kupujący 
mogą użyć podczas przeszukiwania nazw i 
opisów, oraz ilość informacji na stronie 
przedmiotu. 
Nie może zawierać elementów kodu HTML. 
Wpisanie jakiejkolwiek wartości powoduje 
automatyczną aktywację funkcji. 
Maksymalna długość: 55 znaków. 

 

Note Tekst Maksymalna długość: 495 znaków. 
 



Description* Tekst 

Opis wystawianego przedmiotu. 

Można uzywać elementów składni HMTL, ale 
tekst należy wtedy ująć w cudzysłowy oraz 
usunąć z niego wszystkie znaki nowego wiersza. 
Jeśli w tekście występują cudzysłowy, należy je 
ująć w kolejny blok podwójnych cudzysłowów. 
Na przykład: wyrażenie „Oferty” należy wpisać w 
postaci „„Oferty”". 

Maksymalna długość: 500 000 znaków. 
 

Category 1* Liczba 
całkowita 

Główna kategoria serwisu eBay, w której 
przedmiot jest wystawiony. 

Maksymalna długość: 10 znaków. 
 

Category 2 
Liczba 

całkowita 

Opcjonalna druga kategoria, w której przedmiot 
jest wystawiony. 

Opcja niedostępna w aukcjach z magazynu 
Sklepu. 

Maksymalna długość: 10 znaków. 
 

Store Category Liczba 
całkowita 

Niestandardowe kategorie służące do 
dokładniejszego przyporządkowywania 
przedmiotów w Sklepie eBay. Właściciele 
Sklepów mogą tworzyć do 19 takich kategorii w 
swoich Sklepach. Istnieje jedna dodatkowa 
kategoria Sklepu — Inne — której nie można 
modyfikować. Niestandardowe kategorie muszą 
mieć numery od 0 do 20. Określenie innego 
numeru (np. 21) spowoduje automatyczne 
ustawienie wartości 1 (Inne). 
 

Identyfikator
Nazwa kategorii 
niestandardowej 

0 Przedmiot spoza Sklepu 
eBay 

1 Inne 
2 Kategoria 1 
3 Kategoria 2 
... ... 
... ... 
19 Kategoria 18 



20 Kategoria 19 
 

PicURL Adres URL 
Adres URL pierwszego zdjęcia. 
Maksymalna długość: 1025 znaków. 

 

Quantity* Liczba 
całkowita 

Liczba przedmiotów sprzedawanych na aukcji. 
Musi być większa od 0. 

 

Duration* Liczba 
całkowita 

Liczba dni, przez które aukcja będzie aktywna. 
Dopuszczalne są tylko określone wartości, a 
możliwości wyboru zależą od rodzaju aukcji 
(zobacz tabelę poniżej). 
Maksymalna długość: 3 znaki. 

Rodzaj 
aukcji Identyfikator

Dozwolone 
czasy trwania 

Aukcja 1 1, 3, 5, 7, 10, 
14 

Przedmiot w 
Sklepie 7 

30, ważne do 
odwołania 

Cena 
ustalona 

9 3, 5, 7, 10 
 

Starting Price* Waluta 
Liczba 

W aukcjach z licytacją jest to minimalna 
akceptowana oferta zakupu przedmiotu. W 
aukcjach z ceną ustaloną lub z magazynu 
Sklepu jest to określona cena, po której 
sprzedawca oferuje przedmiot. Akceptowane są 
wyłącznie liczby w standardowym formacie 
wyrażania kwot pieniężnych (0,00). Znaki 
specjalne i litery są niedozwolone. 

Maksymalna długość: 16 znaków łącznie. 
 

Reserve Price 
Waluta 
Liczba 

Opcja jest dostępna wyłącznie w aukcjach z 
licytacją. Jest to minimalna cena, za jaką 
sprzedawca jest gotów sprzedać przedmiot. 
Cena minimalna musi być wyższa niż cena 
wywoławcza. Opcja ceny minimalnej jest 
dostępna tylko w niektórych kategoriach. 

Maksymalna długość: 16 znaków łącznie. 
 

BIN Price* 
Waluta 
Liczba 

Opcja jest dostępna wyłącznie w aukcjach z 
licytacją (1). Cena Kup teraz pozwala 
użytkownikowi kupić przedmiot od ręki po 
określonej cenie i zakończyć aukcję. Aby móc 



skorzystać z opcji Kup teraz, ocena w ramach 
opinii sprzedającego musi wynosić co najmniej 
5. Opcji nie można używać w aukcjach z ceną 
ustaloną (7) ani w formacie magazynu Sklepu 
(9). 

Maksymalna długość: 16 znaków łącznie. 
 

Private Auction Tak/Nie 

Powoduje oznaczenie aukcji jako prywatnej (jeśli 
została wybrana wartość 1). Podczas 
wyświetlania strony aukcji prywatnej lista 
licytantów jest ukryta. Opcja jest niedostępna w 
aukcjach z ceną ustaloną (7) i w formacie 
magazynu Sklepu (9). 

 

Counter 
Liczba 

całkowita 

 
Identyfikator Styl licznika 

0 Brak licznika odwiedzin 
1 Styl Honesty 
2 Zielona dioda 
3 Ukryty 

 

Payment 
Instructions Tekst 

Twoje instrukcje dla kupującego, określające na 
przykład warunki płatności i zasady dotyczące 
zwrotów. 

Maksymalna długość: 500 znaków. 
 

Specifying Shipping 
Costs Tak/Nie Na razie brak opisu. 

 

Insurance Option Liczba 
całkowita 

Informacje o dozwolonych wartościach 
znajdziesz na stronie 
http://pages.ebay.pl/turbo_lister/csvfaq.html. 

 

Insurance 
AmountKwota 

Waluta 
Liczba Na razie brak opisu. 

 

Sales Tax 
AmountKwota 

Wartość 
procentowa Na razie brak opisu. 

 

Sales Tax Statetan Tekst Na razie brak opisu. 
 

Apply tax to total Tak/Nie Na razie brak opisu. 
 

Accept PayPal Tak/Nie 
Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności za pośrednictwem systemu PayPal. 
Jeśli jest wybrana opcja Tak, w polu Adres e-



mail PayPal musisz podać adres e-mail, który 
będzie używany na potrzeby tej usługi. Opcja 
jest niedostępna w witrynie eBay Polska 
(identyfikator witryny: 212). 

 

PayPal Email 
Address Adres e-mail Jeśli w polu Akceptuj płatności PayPal wybrano 

opcję Tak, należy wypełnić to pole. 
 

Accept MO 
Cashiers Tak/Nie 

Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności w formie przekazów 
pieniężnych/czeków gotówkowych. Opcja jest 
niedostępna w witrynie eBay Polska 
(identyfikator witryny: 212). 

 

Accept Personal 
Check Tak/Nie 

Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności w formie czeku imiennego. Opcja jest 
niedostępna w witrynie eBay Polska 
(identyfikator witryny: 212). 

 

Accept 
Visa/Mastercard 

Tak/Nie 

Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności kartami Visa i Mastercard. Opcja jest 
niedostępna w witrynie eBay Polska 
(identyfikator witryny: 212). 

 

Accept AmEx Tak/Nie 

Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności kartą American Express. Opcja jest 
niedostępna w witrynie eBay Polska 
(identyfikator witryny: 212). 

 

Accept Discover Tak/Nie 

Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności kartą Discover. Opcja jest niedostępna 
w witrynie eBay Polska (identyfikator witryny: 
212). 

 

Accept COD Tak/Nie Informuje, czy akceptujesz zapłatę w formie 
płatności za pobraniem. 

 

Payment See 
Description Tak/Nie Na razie brak opisu. 

 

Accept Money Xfer Tak/Nie 
Informuje, czy akceptujesz regulowanie 
płatności przelewami pieniężnymi. Opcja jest 
dostępna tylko w niektórych witrynach eBay. 

 

MoneyXferAccepted 
inCheckout Tak/Nie 

Informuje, czy akceptujesz płatności przelewem 
w ramach Realizacji transakcji w serwisie eBay. 
Aby opcja działała, musisz włączyć funkcję 
Realizacja transakcji oraz zachować w serwisie 



poprawne dane konta rozliczeniowego. W 
przeciwnym razie zostanie ona zignorowana. 
Opcja jest dostępna tylko w niektórych witrynach 
eBay. 

 

Ship-To Option Kod Obecnie są dostępne tylko dwie opcje: Tylko na 
miejscu i Cały Świat. 

 

LLocation - 
City/State* Tekst 

Informuje o miejscu geograficznym, w którym 
znajduje się przedmiot. Opcja niedostępna w 
witrynie eBay China (identyfikator witryny: 223). 

Maksymalna długość: 45 znaków. 
 

Location - Region~ Nie dotyczy ~ 
 

Location - Country 
or Region* Tekst 

Dwuliterowy skrót kraju, w którym sprzedawca 
ma swoją siedzibę. 

Maksymalna długość: 2 znaki. 
 

Gallery Tak/Nie Opcja dodatkowa umożliwiająca dodanie zdjęcia 
przedmiotu do Galerii. 

 

Gallery Plus Tak/Nie 
Opcja dodatkowa, dzięki której kupujący może 
wyświetlić większe zdjęcie wystawionego przez 
Ciebie przedmiotu w wynikach wyszukiwania. 

 

Featured First Tak/Nie 

Opcja dodatkowa umożliwiająca specjalne 
promowanie przedmiotu w Galerii. Opcja jest 
niedostępna dla przedmiotów sprzedawanych z 
magazynu Sklepu eBay (7). 

 

Gallery URL adres URL 

Adres URL zdjęcia, które ma być wyświetlane w 
Galerii. Jeśli adres jest określony, a w polach 
Galeria i Promowanie w Galerii wybrano opcję 
Nie (0), przedmiot mimo to będzie widoczny w 
Galerii. 

 

PicInDesc+ Tak/Nie 

To pole nie jest prawidłowe. Jeśli jednak opis 
przedmiotu zawiera zdjęcie i chcesz, aby na 
liście wyników wyszukiwania obok przedmiotu 
była umieszczona ikona aparatu 
fotograficznego, w polu Adres URL zdjęcia 
możesz wpisać następujący adres: 

http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/pl/dot_clear.gif 
 



Bold Tak/Nie 

Opcja dodatkowa, dzięki której na liście wyników 
wyszukiwania nazwa przedmiotu będzie 
wyświetlana ogrubioną czcionką. Opcja jest 
niedostępna dla nazwy pomocniczej przedmiotu 
jeśli taka nazwa jest użyta. 

 

Highlight Tak/Nie 
Opcja dodatkowa, dzięki której na liście wyników 
wyszukiwania nazwa przedmiotu będzie 
umieszczona na kolorowym tle. 

 

Featured Plus Tak/Nie 

Opcja dodatkowa umożliwiająca wyświetlanie 
przedmiotu na samej górze listy przedmiotów w 
danej kategorii. Mogą z niej korzystać wyłącznie 
użytkownicy o ocenie na podstawie opinii równej 
co najmniej 10. Opcja jest niedostępna dla 
przedmiotów sprzedawanych z magazynu 
Sklepu eBay (7). Opcja jest niedostępna w 
witrynie eBay Polska (identyfikator witryny: 212). 

 

Home Page 
Featured Tak/Nie 

Opcja dodatkowa umożliwiająca wyświetlanie 
przedmiotu na stronie głównej serwisu eBay 
oraz na samej górze listy przedmiotów w danej 
kategorii. Mogą z niej korzystać wyłącznie 
użytkownicy o ocenie na podstawie opinii równej 
co najmniej 10. Opcja jest niedostępna dla 
przedmiotów sprzedawanych z magazynu 
Sklepu eBay (7). Opcja jest niedostępna w 
witrynie eBay Polska (identyfikator witryny: 212). 

 

ShippingType Liczba 
całkowita 

Informacje o dozwolonych wartościach 
znajdziesz na stronie 
http://pages.ebay.pl/turbo_lister/csvfaq.html. 

 

ShippingPackage 
Liczba 

całkowita 

Wymagane, jeśli w polu Rodzaj wysyłki wybrano 
opcję 2 (Obliczone). Informacje o dozwolonych 
wartościach znajdziesz na stronie 
http://pages.ebay.pl/turbo_lister/csvfaq.html. 

 

ShippingIrregular Tak/Nie 
Informuje, że paczka odbiega od standardów 
obowiązujących dla wybranej usługi 
transportowej. 

 

ShippingWeightUnit Liczba 
całkowita 

Wartość w tym polu jest zawsze równa 1. 
 

WeightMajor Liczba 
całkowita 

Wymagane, jeśli w polu Rodzaj wysyłki wybrano 
opcję 2 (Obliczone). 

 



WeightMinor Liczba 
całkowita 

Wymagane, jeśli w polu Rodzaj wysyłki wybrano 
opcję 2 (Obliczone). 

 

Package Length Liczba 
całkowita 

Wymagane, jeśli w polu Paczka nietypowa 
wybrano opcję 1 oraz w niektórych usługach 
transportowych. 

 

Package Width 
Liczba 

całkowita 

Wymagane, jeśli w polu Paczka nietypowa 
wybrano opcję 1 oraz w niektórych usługach 
transportowych. 

 

Package Depth 
Liczba 

całkowita 

Wymagane, jeśli w polu Paczka nietypowa 
wybrano opcję 1 oraz w niektórych usługach 
transportowych. 

 

ShipFromZipCode Kod pocztowy Wymagane, jeśli w polu Rodzaj wysyłki wybrano 
opcję 2 (Obliczone). 

 

PackagingHandling 
Costs 

Waluta 
Liczba 

Opcjonalne koszty dodatkowe w wariancie z 
obliczaniem kosztów wysyłki. Opcja dostępna 
tylko pod warunkiem, że w polu Rodzaj wysyłki 
wybrano opcję 2 (Obliczone). 

 

ThemeId~ Nie dotyczy ~ 
 

LayoutId~ Nie dotyczy ~ 
 

AutoPay Tak/Nie 

Jeśli zostanie zaznaczona opcja Tak, w 
aukcjach z opcją Kup teraz natychmiastowe 
płatności muszą być dokonywane za 
pośrednictwem systemu PayPal. Ponadto w polu 
Akceptuj płatności PayPal musi byc zaznaczona 
opcja Tak. W przypadku aukcji z licytacją należy 
również wpisać cenę Kup teraz. 

 

Apply Multi-item 
Shipping Discount Tak/Nie 

Umożliwia połączenie dokonanego zakupu z 
innymi przedmiotami zakupionymi przez danego 
nabywcę. 

 

Atrributes~ Nie dotyczy ~ 
 

ShippingService 
Options+ Base64 

Pole wymaga specjalnych znaczników XML w 
formacie Base64. Nie należy w nim wpisywać 
żadnych wartości. Jednak w programie Turbo 
Lister można utworzyć aukcję przedmiotu i 
podać w niej koszty wysyłki. Następnie dane 
aukcji można wyeksportować z programu Turbo 
Lister do pliku CSV, a następnie zakodowane 



informacje o wysyłce skopiować z pola Opcje 
usług wysyłki w programie Turbo Lister do tego 
pola. 

 

SMPFolderName Tekst 
Nazwa folderu w magazynie Zaawansowanego 
menedżera sprzedaży, w którym zostanie 
umieszczony przedmiot. 

 

SMPUnitCost Waluta 
Liczba 

Średni koszt jednostkowy przedmiotu. Parametr 
jest wykorzystywany tylko wewnętrznie przez 
magazyn w Zaawansowanym menedżerze 
sprzedaży i pozostaje niewidoczny dla 
licytantów. 

 

SMPPartNumber Tekst 

Numer części przypisany przedmiotowi. 
Parametr jest wykorzystywany tylko wewnętrznie 
przez magazyn w Zaawansowanym menedżerze 
sprzedaży i pozostaje niewidoczny dla 
licytantów. 

 

SMPQuantity 
Liczba 

całkowita 

Liczba egzemplarzy przedmiotu, jaką 
dysponujesz do sprzedaży. Parametr jest 
wykorzystywany tylko wewnętrznie przez 
magazyn w Zaawansowanym menedżerze 
sprzedaży i pozostaje niewidoczny dla 
licytantów. 

 

 


