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InPost Tracking Wordpress Plugin 
Dokumentacja wtyczki 

 

1. Opis  

2. Implementacja 

3. Przykłady użycia 

 

Opis 
Wtyczka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy administrują stroną internetową lub sklepem na 

platformie Wordpress.  

Klient wpisując numer przewozowy w odpowiedzi zwrotnej otrzymuje historię przesyłki lub 

informację o błędnym numerze przesyłki. 

Wtyczka łączy się z API inPostu i pobiera odpowiednie informacje tj. status przesyłki, jeżeli jest 

prawidłowy pobiera kolejne dane, jeżeli jest błędny wyświetla informacje o błędzie. 

W momencie, gdy status przesyłki jest prawidłowy wtyczka pobiera etapy, które do tej pory przeszła 

przesyłka. W każdym z etapów jest informacja o statusie, opis statusu oraz data i godzina aktualizacji 

statusu. 

Statusy są ściągane w języku angielskim, więc wtyczka również 1:1 pobiera polskie statusy, żeby 

użytkownikowi wyświetlały się statusy polskie. 

 

Implementacja 
Implementacja wtyczki jest bardzo łatwa i każdy sobie z nią bez problemu poradzi. Wtyczka może 

wyświetlać się w widżetach motywu. Poniżej instrukcja krok po kroku jak dostosować jej wyświetanie 

w standardowym motywie Wordpressa Twenty-Twenty One 

 

Instalacja wtyczki 

Żeby zainstalować wtyczkę musimy ją pobrać z dowolnego źródła z formie pliku .zip.  

Następnie w panelu administracyjnym Wordpressa w menu po lewej przechodzimy kolejno  

Wtyczki -> Dodaj nową i wybieramy opcję „Wyślij wtyczkę na serwer” na górze strony.  

Wybieramy plik z naszą wtyczką w formacie .zip i klikamy Zainstaluj.  

Wtyczka instaluje się dosłownie chwile po czym klikamy „Włącz wtyczkę”. 

Teraz możemy przejść do implementacji naszej wtyczki na stronie. Z menu po lewej wybieramy 

Wyląd -> Wigety. Motyw Wordpressa Twenty-Twenty One ma do dostosowania tylko jedno pole – 

pole stopki. Więc z dostępnych widgetów po lewej przeciągamy widget „Tekst” do Stopki po prawej. 
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Do uzupełnienia mamy dwa pola.  

 

Pole tytuł raczej zostawiamy puste, chyba, że ktoś ma ochotę sobie coś tam wpisać, natomiast w polu 

tekstowym przełączamy tryb wprowadzania tekstu z wizualnego na tekstowy (po prawej stronie 

powyżej edytora) i w samym polu wpisujemy poniższy tekst (shordcode): 

[INPOSTTRUCKING] 

Zapisujemy widget. Wynikiem takiej akcji jest to, że w stopce będzie nam się wyświetlać formularz, w 

którym użytkownik naszej strony lub sklepu może wygodnie sprawdzić, gdzie jest jego przesyłka.  

Warto dodać, że wygląd wtyczki dostosowuje się do styli motywu. Innymi słowy wygląd formularza, 

który wyświetla się użytkownikowi wtyczki nie rózni się dużo od wyglądu całej strony, powodując 

wrażenie, że wtyczka jest integralną częścią naszej strony lub sklepu internetowego.  

Przykłady implementacji na różnych motywach i różnych polach dla widgetów w trzeciej sekcji – 

przykłady użycia. 
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Poniżej wygląd naszej implementacji w motywie Twenty-Twenty One w sekcji stopka, dostosowany 

wyglądem do wyglądu motywu: 

 

 

Przykłady użycia 
 

W stopce: 
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W pasku bocznym: 

 

 

W widgecie „afert content”: 

 

 


