
 

 

Informacje Jawne 

 
HACKYEAH! – jak uzyskać dostęp do Platformy BIK Open API? 
 
Dostęp do Platformy BIK Open API możliwy jest w formie metod API pod adresem 
https://gateway.oapi.bik.pl. Aby uzyskać dostęp: 
 

1. Zgłoś się do mentora BIK HUB via Discord podając adres email i nr telefonu 

2. Certyfikat dostępowy do pobrania na podstawie linku z maila 

3. Hasło do certyfikatu otrzymasz od mentora BIK HUB via Discord  
4. Usługi dostępne pod adresem: https://gateway.oapi.bik.pl 
5. Portal Developerski dostępny pod adresem: https://oapi.bik.pl 
6. Dostęp do Platformy BIK Open API za pomocą loginu i hasła, które otrzymasz mailem 

Po zainstalowaniu certyfikatu, możesz zalogować się na stronie https://oapi.bik.pl i zapoznać się z 
usługami czy dokumentacją oraz je przetestować. Znajdziecie tam opis zarówno biznesowy, jak i 
techniczny, w tym możliwość pobrania dokumentacji usług w standardzie WADL, OpenAPI 2 i 3 (w 
zapisie Yaml i JSON).  
 
Powodzenia! 
 
 
 
HACKYEAH! - how to get access to the BIK Open API Platform? 
 
Access to the BIK Open API Platform in form of API methods is available at 
https://gateway.oapi.bik.pl  To get access: 
  

1. Contact BIK HUB mentor via Discord, send your email address and phone number 
2. Access Certificate to be downloaded based on the link from the email 
3. Password to the certificate you get from BIK HUB mentor via Discord  
4. Services will be available at: https://gateway.oapi.bik.pl 
5. The developer portal will be available at: https://oapi.bik.pl 
6. Access to the BIK Open API Platform with login and password which you get via email 

 
After the certificate is installed, you can log in to developer portal https://oapi.bik.pl and start testing 
the services as well as reading the documentation. There you will find both a business and technical 
description, including the access to download service documentation in: WADL, OpenAPI 2 and 3 (in 
Yaml and JSON). 
 
Goodluck! 
 

https://gateway.oapi.bik.pl/
https://gateway.oapi.bik.pl/
https://oapi.bik.pl/
https://oapi.bik.pl/
https://gateway.oapi.bik.pl/
https://gateway.oapi.bik.pl/
https://oapi.bik.pl/
https://oapi.bik.pl/

