
FAQ 

 

1. W którym momencie naliczana jest prowizja? 

Prowizja oczekująca jest tworzona w momencie złożenia zamówienia przez klienta, natomiast jest 

ona zatwierdzana w chwili, gdy klient je opłaci. Jeśli klient nie sfinalizuje zakupu, prowizja zostanie 

anulowana. 

 

2. Skąd będę wiedział, że osoba z mojego polecenia zapłaciła?  

Otrzymasz od nas e-mail o nowej prowizji. 

 

3. Czy podpisanie umowy jest konieczne? 

Tak, umowa partnerska musi zostać podpisana przed pierwszą wypłatą. Możesz ją do nas przesłać z 

pierwszym rachunkiem/fakturą. 

 

4. Czy każdy może zostać Partnerem? 

Partnerem może zostać każda osoba, które ukończyła 18 lat (jeśli nie masz jeszcze 18-u lat, to możesz 

zarejestrować się w naszym programie partnerskim na dane swojego rodzica/opiekuna, który 

podpisze z nami umowę partnerską). 

 

5. Czy muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby zostać Partnerem? 

Nie, jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, podpiszemy z Tobą umowę najmu powierzchni 

reklamowej na stronie internetowej. 

 

6. Kiedy mogę wypłacić zgromadzone środki? 

Zgromadzone środki możesz wypłacić po przekroczeniu progu wypłaty, czyli 200 zł. 

 

7. Kiedy dokonywane są wypłaty? 

Faktury, które otrzymamy do 10-go wypłacane są ostatniego dnia miesiąca. Wypłaty są dokonywane 

zawsze ostatniego dnia miesiąca - na podstawie przesłanych do nas dokumentów - rachunku lub 

faktury. 

 

8. Czy istnieje możliwość przesłania elektronicznej faktury/rachunku? 

Tak. Należy go przesłać w formacie PDF na adres e-mail: pp@dnawbiznesie.pl  

mailto:pp@dnawbiznesie.pl


Aby rachunek został zaakceptowany, musi być własnoręcznie podpisany (wydrukuj go, podpisz i 

zeskanuj). Dla faktur nie ma konieczności własnoręcznego podpisu. 

WAŻNE! Jeśli wysyłasz fakturę/rachunek w formie elektronicznej - nie wysyłaj już wersji papierowej. 

Wystarczy nam jedna wersja dokumentu. 

 

9. Czy moje zarobki będą wliczane do mojego rozliczenia podatku dochodowego?  

Przychód należy samodzielnie rozliczyć w zeznaniu rocznym. W przypadku osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej środki uzyskiwane z tytułu najmu powierzchni 

reklamowej na stronie internetowej zaliczają się do przychodów uzyskiwanych z najmu, dzierżawy lub 

umów o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). 

 

10. Czy pliki cookies są kasowane? 

Pliki cookies ustawiane przez nasz program partnerski mają 10 lat ważności. 

 

11. Jak sprawdzić, czy link partnerski, którego używam podczas promowania, zapisuje poprawnie pliki 

cookies? 

Poprawność zapisywania się cookies sprawdzisz, odnajdując w swojej przeglądarce odpowiednie 

ciasteczko (ciasteczko to polski odpowiednik angielskiego słowa cookie) o nazwie partner – jego 

wartość to Twój identyfikator partnera. 

 

12. Co możesz polecać? 

Możesz polecać produkty dostępne na stronie i objęte Programem Partnerskim na stronie : 

https://www.dnawbiznesie.pl/sklep/  

https://www.dnawbiznesie.pl/sklep/

