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Szanowni Państwo, 

Rok 2016 to kolejny rok, w którym polska gospodarka 

cyfrowa weszła na wyższy poziom rozwoju. To rok in-

tensywny dla e-commerce, dla całej e-gospodarki, a co 

za tym idzie dla Izby Gospodarki Elektronicznej, która 

aktywnie działa na rzecz niwelowania barier rozwo-

ju sektora cyfrowego w Polsce, edukacji branży oraz 

konsumenta, a także efektywnie reprezentuje wspólne 

interesy w dialogu z instytucjami polskiej administracji 

rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami poza-

rządowymi w kraju i na świecie.

Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwi-

jania polskiej gospodarki cyfrowej. Wierzymy, że mając 

podobne potrzeby w zakresie aktywności takich, jak 

regulacje prawne, badanie trendów, wypracowywanie 

standardów rynkowych czy działania edukacyjne w 

kontekście rzeczywistych wyzwań branży, możemy - 

wspólnymi siłami - rozwiązywać najważniejsze proble-

my i przyczyniać się do tego, że rodzima e-gospodarka 

będzie rosła w siłę nie tylko w kraju, ale także poza nim.

Zapraszam Państwa do lektury pierwszego numeru 

Kwartalnika Izby Gospodarki Elektronicznej. Idea, która 

przyświecała nam przy jego tworzeniu, dotyczyła tego, 

aby w jednym miejscu, w sposób przystępny dla od-

biorców, podsumować i przypomnieć najważniejsze i 

najciekawsze projekty, raporty, poradniki oraz wydarze-

nia  e-Izby, które wydarzyły się w danym kwartale. 

Pierwszy numer jest wyjątkowy - ponieważ ukazuje 

się na koniec 2016 roku i tym samym stanowi podsu-

mowanie aktywności naszej organizacji w ostatnich 12 

miesiącach.

Kwartalnik ukazuje się także w szczególnym czasie, dla-

tego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 

w imieniu Izby Gospodarki Elektronicznej, składam Pań-

stwu życzenia, zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 

w rodzinnym gronie. A w nadchodzącym Nowym Roku 

-  wielu sukcesów, dwucyfrowych wzrostów w biznesie 

i odważnych decyzji, które będą pracować na rozwój 

gospodarki cyfrowej w Polsce.

Patrycja Sass- Staniszewska

Prezes Zarządu, 
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WYWIAD WYDANIA

9 września odbyło się posiedzenie Rady Izby Gospodarki 

Elektronicznej w celu rozstrzygnięcia konkursu na pre-

zesa zarządu e-Izby. Spośród sześciu kandydatów  ubie-

gających się o to stanowisko Członkowie Rady wybrali 

Patrycję Sass – Staniszewską. 

Najważniejsze wydarzenie Izby Gospodarki Elektro-

nicznej w 2016 roku… Konkurs oraz Gala e-Commerce 

Polska awards, a także Osobowość polskiej gospodarki 

cyfrowej.

Najciekawszy trend w e-commerce….handel trans-

graniczny

Najciekawszy trend w całej polskiej gospodarce cy-

frowej... wielokanałowość - dużo się o tym mówi, ale 

nadal nie wszyscy wiedzą co to oznacza i jak to realizo-

wać.

Kluczowe wyzwania branży w 2017 roku...

wyzwania prawne: Polscy ePrzedsiębiorcy potrzebują 

stabilnego prawa, które daje możliwości długotrwałe-

go planowania biznesowego. Częste modyfikacje nie 

sprzyjają pewności działania w e-handlu i uniemożli-

wiają długofalowe inwestowanie. Do celu, jakim jest 

stabilne prawo, trzeba dążyć konsekwentnie, jednak na-

leży również eliminować aktualnie występujące bariery 

prawne. Największym wyzwaniem będzie przeciwdzia-

łanie wejściu w życie zakazu handlu w niedziele. e-Izba 

w stanowisku wykazała, że cel Projektu nie uzasadnia 

zakazu handlu w sklepach internetowych, że projekt 

przyczynia się do utraty konkurencyjności przez polskie 

sklepy internetowe. Wskazaliśmy na istotne ryzyko prze-

noszenia polskich sklepów internetowych poza Polskę, 

brak precyzji przepisów i konieczność wyłączania stron 

sklepów internetowych w niedziele. Projekt utrudni lo-

gistykę towarów i produktów, co negatywnie wpłynie 

na całą gospodarkę. Konsultacje stanowiska odbyły 

się na poziomie członków i partnerów e-Izby oraz ze-

wnętrznych stowarzyszeń.

wyzwania technologiczne: 

związane z bezpieczeństwem technologicznym - rok 

2017 nazywany jest już rokiem specjalistów od BIG Data 

oraz z nowymi narzędziami technologicznymi jak hybry-

dowy tablet

Ocena obecnej kondycji gospodarki cyfrowej...

Ostatnia dekada przyniosła zaskakujące zmiany, jeśli 

chodzi o rynek e-commerce. O ile w 2006 roku funkcjo-

nowało na rynku polskim zaledwie 2800 sklepów inter-

netowych, o tyle już 2008 roku było ich 4500. 2010 rok 

przyniósł wzrost liczby witryn o ponad połowę, co daje 

ok. 10 000 e-sklepów. Obecnie szacuje się, że liczba skle-

pów internetowych może wahać się pomiędzy 15 000, 

a nawet 20 000. Biorąc pod uwagę wartość e-handlu w 

2016 roku, która  wyniosła 36 mld zł - ten rynek rośnie 

rocznie ok. 20%. Rozwój rynku e-commerce w Polsce 

niewątpliwie wciąż będzie wykazywał tendencję wzro-

stową. O dynamice zmian zdecydują nie tylko działania 

promocyjne podejmowane przez e-sklepy, ale również 

umiejętność dostosowania swojej oferty do oczekiwań 

konsumentów oraz postępu technologicznego, jaki za-

chodzi w sektorze wykorzystywanych przez klientów 

urządzeń.

Co nowego w e-Izbie w 2017 roku...

Strategia rozwoju e-Izby pod kątem całej gospodarki 

cyfrowej oraz działania lokalne w ramach, których roz-

wijamy projekt Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa 

a w nim następujące aktywności: edukacja, podnosze-

nie kompetencji cyfrowych lokalnie, networking lokalny 

branży cyfrowej oraz przygotowanie strategii cyfryzacji 

miast i organizację Konkursu Osobowość Gospodarki 

Cyfrowej lokalnie.

Kupuję w internecie bo... kocham tę formę zakupów. 
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RADA IZBY GOSPODARKI CYFROWEJ

Justyna Skorupska
Przewodnicząca Rady
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E-IZBA ROŚNIE W SIŁĘ!

LEGISLACJA I STANDARYZACJA

Mamy prawie 200 zrzeszonych firm. Dziękujemy za kolejny wspólny rok i zapraszamy do angażowania się w pro-

jekty e-Izby zaplanowane na 2017 rok zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym 

e-Izba działa aktywnie na polu legislacji krajowej i za-

granicznej. Nowym pełnomocnikiem ds. legislacji 

e-izby jest mecenas Witold Chomiczewski z kancelarii 

Lubasz i Wspólnicy. W roku 2016 zagadnieniami priory-

tetowymi z punktu widzenia legislacji krajowej były: de-

paperyzacja, czyli działania legislacyjne zmierzające do 

ograniczenia wymogów zawierania umów na piśmie, 

implementacja dyrektywy unijnej w sprawie alterna-

tywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich 

ADR, projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, 

rozpoczęcie procesu zmian przepisów o ochronie da-

nych osobowych związanych z ogólnym rozporządze-

niem o ochronie danych, prace nad liberalizacją zasad 

wysyłania komunikatów marketingowych w Internecie, 

podatki oraz identyfikacja i likwidacja barier prawnych 

istniejących w prawie polskim, które utrudniają rozwój 

gospodarki cyfrowej w Polsce. Priorytetami, którymi zaj-

mowała się e-Izba w 2016 roku w zakresie legislacji za-

granicznej były następujące obszary: platformy interne-

towe, przechowywanie danych w chmurze, wspieranie 

sprzedaży transgranicznej z perspektywy MŚP, prace 

nad projektem rozporządzenia w sprawie geoblokowa-

nia, dostawa paczek, likwidacja barier sprzedaży trans-

granicznej – aspekty VAT. Eksperci e-Izby regularnie pu-

blikują na naszej stronie internetowej w dedykowanej 

zakładce wartościowe materiały z zakresu legislacji, któ-

re wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.

Najważniejsze projekty ustaw z 2016, które konsultowa-

li eksperci prawni e-Izby w ramach aktywności Grupy 

Merytorycznej e-Legislacja:

• projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, 

który ma dotyczyć także sklepów internetowych

 » stanowisko e-Izby

Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z Partnerami dzia-

łającymi w branży e-commerce opracowała pierwsze 

wydanie “Czarnej Księgi barier prawnych w legislacji 

krajowej, które utrudniają rozwój gospodarki cyfrowej”. 

Publikacja stanowi swoisty punkt wyjścia w dyskusji 

branży na temat barier legislacyjnych hamujących roz-

wój.  

Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z Partnerami praw-

nymi działającymi w branży e-commerce opracowała 

w 2016 roku również podręcznik dotyczący zmian w 

zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO) i ich znaczenia z punktu widzenia 

przedsiębiorców. Publikacja stanowi analizę wyzwań 

oraz konsekwencji, jakie przynosi zmiana przepisów  w 

zakresie ochrony danych osobowych.

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ
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W roku 2017 e-Izba skoncentruje swoje działania legislacyjne na następujących zagadnieniach:

• procesie dostosowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych do ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych,

• uproszeniu ram prawnych dla marketingu bezpośredniego w Internecie,

• programie Jednolitego Rynku Cyfrowego,

• depaperyzacji i e-administracji

• poprawie ram prawnych dla e-medycyny

• cyberbezpieczeństwo

• podpis biometryczny.

WYDARZENIA CENTRALNE w 2017 roku:

• 11.04.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkanie: „Co będzie z działaniami marketingowymi w Inter-

necie i ich automatyzacją w obliczu RODO.”

• 16.05.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkanie: „Praktyczne aspekty obsługi zwrotów w handlu in-

ternetowym. Doświadczenia po ponad 2 latach obowiązywania ustawy o prawach konsumenta.”

Zapraszamy do regularnego korzystania z bazy wiedzy 

z zakresu legislacji:  SPRAWDŹ

PLANY STRATEGICZNE LEGISLACYJNE NA 2017 R
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STRUKTURA LEGISLACYJNA
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E-IZBA LOKALNIE

Jednym z celów strategicznych Izby Gospodarki Elek-

tronicznej na najbliższe miesiące jest aktywność lokal-

na. Pierwszym regionem, w którym e-Izba rozpoczyna 

lokalne działania jest Śląsk. Menedżerem ds. lokalnego 

rozwoju e-Izby został Robert Duda, właściciel agencji 

Spozycjonowani.pl. Od 1 stycznia 2017 roku zaprasza-

my do naszego biura w Rybniku, z którego będą prowa-

dzone działania na Śląsku.

Na przełomie listopada i grudnia odbyliśmy spotkania z 

Prezydentem miasta Rybnika - Panem Piotrem Kuczerą 

oraz reprezentantami Regionalnej Izby Gospodarczej 

-  Wiceprezesami Tomaszem Zjawionym oraz Janu-

szem Dramskim, a także  Radosławem Kandzią z Komisji  

eHandlu przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kato-

wicach. 

Rozpoczęliśmy także rozmowy o aktywności e-Izby w 

Poznaniu. Podczas rozmowy z Dyrektorem Tomaszem 

Lisieckim z Gabinetu Prezydenta w Urzędzie Miasta Po-

znań ustaliliśmy wspólne działania związane z rozwo-

jem cyfrowego społeczeństwa oraz cyfrowej gospodar-

ki w Wielkopolsce.

W styczniu zaplanowaliśmy spotkanie ze wszystkimi 

prezydentami miast na Śląsku, w celu omówienia ak-

tywności na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej na 

Śląsku i wspierania mieszkańców w zdobywaniu - klu-

czowych dziś - kompetencji cyfrowych oraz obszary 

współpracy w tym wspólne inicjatywy miast Śląska i 

e-Izby. W kolejnych miesiącach zaś spotkania z Prezy-

dentami pozostałych miast, w których e-Izba będzie 

aktywnie działać.
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RAPORTY E-IZBY W 2016 ROKU

Rokrocznie e-Izba we współpracy z agencjami badaw-

czymi przeprowadza badania i wydaje raporty, które 

dotyczą najciekawszych i najważniejszych trendów w 

branży. 

W 2016 roku opublikowaliśmy 5 raportów:

„LUBIĘ TO CZY KUPUJĘ TO” 
Pierwszy na polskim rynku raport kompleksowo anali-

zujący zjawisko social commerce, a więc tego jak social 

media wspierają sprzedaż. 

Z raportu dowiesz się m.in.:

• 84 proc. internautów deklaruje posiadanie konta w 

przynajmniej jednym medium społecznościowym, 

63 proc. przyznaje się do korzystania z social me-

diów regularnie, a 15 proc. ankietowanych do ko-

rzystania z nich non stop

• Prawie co drugi internauta „lubi” marki w mediach 

społecznościowych

• 38 proc. użytkowników social media deklaruje, że 

skorzystało z przycisku „kup”, a według 61 proc. to 

przydatna lub bardzo przydatna funkcjonalność

• Osoby, które marki „lajkują” aż pięciokrotnie częściej 

wskazują, że kupiły coś w mediach społecznościo-

wych. Aktywnie na profile marek zagląda 61 proc. 

użytkowników social media,

„e-Commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Com-

merce Polska” 

Raport „E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Com-

merce Polska” jest źródłem istotnej wiedzy dla polskie-

go rynku e-commerce i lekturą obowiązkową dla bran-

ży. Co roku możemy zobaczyć, jak zmieniają się trendy 

oraz preferencje i zachowania zakupowe Polaków. 

Z raportu dowiesz się m.in.:

„M-COMMERCE. KUPUJĘ MOBILNIE 2016”
Raport kompleksowo analizuje rosnący w siłę trend za-

kupów mobilnych wśród Polaków. Nowością w tego-

rocznej edycji jest część poświęcona m-commerce w 

zakupach biznesowych oraz konsumenckiej bankowo-

ści mobilnej. 

Z raportu dowiesz się m.in.:

• 3/4 internautów deklaruje posiadanie urządzeń 

mobilnych, na których realizujemy pięć  aktywno-

ści typu „smart”

• 39 proc. konsumentów mobilnych regularnie re-

alizuje zakupy wykorzystując do tego urządzenie 

mobilne

• 77 proc. konsumentów kupujących mobilnie ko-

rzysta z dedykowanych aplikacji bankowych
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• 30 proc. przedstawicieli firm za pomocą urządzenia 

mobilnego dokonuje zakupu i dokładnie tyle samo 

dokonuje m-płatności

„LABEL POWER. SIŁA E-ETYKIETY”

E-commerce potrzebuje standaryzacji w zakresie opisu 

produktów, oczekują jej także konsumenci. Izba Gospo-

darki Elektronicznej wraz z Fundacją GS1 Polska podjęły 

prace nad zdefiniowaniem katalogu danych produkto-

wych - w pierwszej kolejności - dla branży odzież i obu-

wie, która cieszy się największą popularnością wśród 

e-konsumentów. Efektem tych prac jest raport “Label 

Power. Siła e-etykiety”, który odpowiada na potrzeby 

wszystkich grup, które razem tworzą sprzedaż elektro-

niczną – producentów, e-sklepów oraz e-konsumen-

tów. 

Z raportu dowiesz się m.in.

• Wśród najistotniejszych parametrów dla kupują-

cych odzież i obuwie w sieci znalazły się także: ko-

lor i długość, którymi przy zakupie żakietów i mary-

narek online kieruje się aż 85 proc. badanych oraz 

szerokość –  na tę wartość wskazuje 75 proc. kupu-

jących spodnie i 69 proc. nabywających sukienki. 

• Przy zakupie obuwia nie mniej istotną cechą jest 

skład materiałowy – zarówno skład zewnętrzny (69 

proc. wskazań), jak i wewnętrzny (65 proc. wska-

zań). Natomiast w przypadku zakupu bielizny klu-

czowym parametrem jest fason –  wymienia go aż 

86 proc. e-konsumentów

„PŁATNOŚCI CYFROWE 2016”
Raport „Płatności cyfrowe A.D. 2016” jest kom-

pleksowym spojrzeniem na temat elektronicznych 

płatności, zarówno z punktu widzenia konsumen-

tów, akceptantów płatności oraz instytucji finan-

sowych, w tym banków. Raport powstał na pod-

stawie pierwszego - tak kompleksowego badania 

płatności cyfrowych w Polsce - wykonanego przy 

współpracy z Mobile Institute oraz Gomobi.pl. Part-

nerami raportu jest Narodowy Bank Polski i Visa. 

Patronat nad raportem objęła Polska Organizacja 

Niebankowych Instytucji Płatności.

Raport potwierdza, że Polacy z płatności cyfrowych 

korzystają coraz chętniej - aż 46 proc. ankietowanych 

zadeklarowało, że dokonuje płatności elektronicznych. 

Najpopularniejszym produktem finansowym i trans-

akcyjnym używanym przez Polaków jest internetowe 

konto bankowe. Wskazało na nie 36 proc. responden-

tów.
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EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTA

W strukturach e-Izby aktywnie działają następujące 

grupy merytoryczne:

• e-Płatności

• Promocja i Edukacja

• e-Usługi

• e-Logistyka

• e-Legislacja

Grupy pracują nad inicjatywami e-Izby oraz projektami, 

w które e-Izba jest zaangażowana na rzecz rozwoju cy-

frowej gospodarki oraz cyfrowego społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowy wkład i zaan-

gażowanie. 

Podczas grudniowych spotkań Grup wyłoniliśmy ich 

liderów, którzy obejmą stery w Grupach w 2017 roku:

• GM e-Płatności: Sławomir Cieśliński, Medien Service

• GM Promocja i Edukacja: Kamil Mazur, Tradedoubler

• GM e-Logistyka, Rafał Cheliński, Poczta Polska 

• GM Badania, Kasia z Mobile Institute 

e-Izba cyklicznie wydaje poradniki, które dotyczą 

najbardziej kluczowych kwestii z punktu widzenia 

rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfrowego społe-

czeństwa.

Poradniki e-Izby opublikowane w 2016 roku:  

• „e-Commerce Polska: Jak przygotować biuro 

podróży na wzrost sprzedaży przed feriami zi-

mowymi?”

• „e-Commerce Polska: jak wygląda wejście skle-

pu w model omnichannel?”

•  „e-Commerce Polska: e-Logistyka”

• „e-Commerce Polska: Handel transgraniczny”
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SZKOŁA E-COMMERCE POLSKA - OD 1.2017 -  SZKOŁA
GOSPODARKI CYFROWEJ 
Szkoła e-Commerce Polska w liczbach: 5 bloków te-

matycznych, 12 spotkań, 48 godzin merytorycznych 

wykładów prowadzonych przez ekspertów Izby Go-

spodarki Elektronicznej. W trakcie warsztatów poruszy-

liśmy ciekawe i ważne zagadnienia dla przedsiębiorców 

e-commerce z obszarów: PR, marketing, social media, 

e-mail marketing, ochrona danych osobowych, strate-

gie rabatowe, zmniejszanie liczby porzucanych koszy-

ków, technologie i narzędzia w e-commerce, aspekty 

prawne.

9 grudnia w siedzibie e-Izby odbyło się uroczyste wrę-

czenie certyfikatów Szkoły e-Commerce Polska. Najlep-

si - którzy uzyskali minimum 80% na egzaminie koń-

czącym i osiągnęli frekwencję na zajęciach na poziomie 

80% - uzyskali dyplomy. Gratulujemy! Dziękujemy za za-

angażowanie i aktywność. Poziom naszej Szkoły porów-

nywany jest z poziomem akademickim, dzięki progra-

mowi warsztatów, który opracowują eksperci praktycy, 

do których również kierujemy słowa podziękowania za 

merytoryczny wkład. Zapraszamy do uczestniczenia w 

kolejnej edycji naszej Szkoły, która od 2017 roku zmie-

nia nazwę na Szkołę Gospodarki Cyfrowej.

Certyfikaty otrzymali: 

• Jan Bordo, Ravelo

• Joanna Godlewska, Ravelo

• Katarzyna Karp, Ravelo

• Kamil Mazur, Tradedoubler

• Karolina Przebinda, Corton

• Bartłomiej Szymkowiak, Poczta Polska

• Natalia Wiszniewska, radosnkakuchnia.pl

GRATULUJEMY!
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IV EDYCJA AKCJI EDUKACYJNEJ “KUPUJĘ W INTERNECIE”

Co roku w listopadzie Izba Gospodarki Elektronicznej 

aktywnie promuje swoją edukacyjną akcję “Kupuję w 

internecie”, której celem jest zwiększanie kompetencji 

cyfrowych Polaków w obszarze zakupów online. W tym 

roku patronatem honorowym akcję objęło: Minister-

stwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 

Ministerstwo Rozwoju.

W ramach akcji opublikowaliśmy edukacyjne video 

z Ambasadorami:

• Marcin Bochenek, NASK

• dr Dominik Lubasz, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

• Ewa Paga, Prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi; 

• Rafał Lew Starowicz, Z-ca Dyrektora Departamen-

tu Podręczników, Programów i Innowacji Minister-

stwo Edukacji Narodowej

• Paweł Wojciechowski, Business Director,  Perfor-

mics

• Patrycja Staniszewska, Prezes Zarządu, Izba Go-

spodarki Elektronicznej

Nowością tej edycji była publikacja miniporadnika pt. 

„Kupuję w internecie” zawierającego: prawa konsumen-

ta, opis procesu zakupowego, dekalog bezpiecznych 

zakupów online oraz wskazówki, jak kupować w Inter-

necie. Miniporadnik został rozdystrybuowany przez: 

Akademię Leona Koźmińskiego - zostanie on także włą-

czony jako materiał do zaliczeń przedmiotów z zakre-

su e-commerce i przekazany studentom; przez PARP; 

Fundację im. Lesława A. Pagi; NASK. Poradnik trafił do 

szkół ponadgimnazjalnych zarówno do nauczycieli jak 

i uczniów.

W ramach inicjatywy zrealizowano także kampanię ra-

batową ze sklepami zrzeszonymi w e-Izbie. Lista skle-

pów, które wzięły udział w tej kampanii: http://kupuje-

winternecie.info.pl/kody-rabatowe/. W programie akcji 

“Kupuję w internecie” była także promocja kupowania 

przez internet książek polskich autorów we współpracy 

z Ravelo/Grupa PWN organizatorem kampanii “Czytam 

polskie”.

Link do strony akcji, na której znajdują się edukacyjne 

materiały: 

Rynek e-commerce rozwija się obecnie pod znakiem 

sprzedaży mobile, oraz multi i omnichannel. Liczba in-

ternautów korzystająca i płacąca wyłącznie z poziomu 

urządzeń mobilnych będzie rosnąć średnio o ponad 25 

procent rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Poten-

cjał rynku jest ogromny. Mocą serwisów i sklepów on-

line jest łatwa i szybka dostępność z dowolnego miej-

sca oraz co za tym idzie oszczędność czasu e-Klientów. 

Dlatego tak ważne są inicjatywy, które pokazują, jak 

korzystać z nowych rozwiązań i które przekonują użyt-

kowników o ich bezpieczeństwie – Tadeusz Kościński, 

Wiceminister Rozwoju.

Nikt nas lepiej nie ochroni niż my sami. A do tego trze-

ba znać swoje prawa i obowiązki. Niech nas nie zwie-

dzie anonimowość internetu, tu prawo obowiązuje tak 

samo. W tym prawo konsumenckie dla handlu online 

zwanego e-commerce, czy m-commerce na komórce. 

Kupowanie w internecie to zawarcie transakcji na odle-

głość a konsument, który zawarł umowę na odległość, 

może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od 

niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosz-

tów, z pewnymi wyjątkami. Do zachowania terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Reklamowanie się przez niektóre sklepy „Mamy ceny 

internetowe”, chyba też coś oznacza. Więc nie pozba-

wiajmy się możliwości na znalezienie lepszej i tańszej 

oferty online również za granicą. Jest wiele organizacji i 

SPRAWDŹ
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

WYDARZENIA, KONFERENCJE I NETWORKING

e-Izba została patronem kierunku ‘Manager e-commer-

ce’’ na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Rusza 

kolejna edycja kierunku, tym razem w ścisłej współpra-

cy z Internet Mall Polska (Mall.pl). Kierunek na Wyższej 

Szkole Handlowej to idealna odpowiedź na rosnące 

zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących 

łączyć wiedzę z zakresu e-commerce, nowoczesnych 

technologii z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań 

współczesnych e-konsumentów i wymagań bizneso-

wych wobec tworzonych współcześnie rozwiązań speł-

niających ich potrzeby.

Nasza organizacja objęła patronatem 2 kierunki stu-

diów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Drugą edycję kierunku: ‘Zarządzanie projektami e-com-

merce’ oraz pierwszą edycję ‘E-biznes – organizacja i 

zarządzanie’. 

W ramach współpracy z Akademią Leona Koźmiń-

skiego będziemy patronem kolejnego kierunku na tej 

uczelni - ‘e-marketing’. 

W ramach obecności lokalnej e-Izby W 2017 roku na-

wiążemy lub poszerzymy współpracę z uczelniami 

wyższymi i centrami kształcenia podyplomowego w 

największych polskich miastach:

• Warszawa,

• Łódź, 

• Katowice, 

• Wrocław,

• Poznań, 

• Gdańsk.

Aktualnie współpracujemy z:

• Akademią Leona Koźmińskiego,

• Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządza-

nia,

• Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,

• Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,

• Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.

e-Izba organizuje, patronuje i wspiera kilkadziesiąt 

branżowych inicjatyw rocznie. Chcemy zwrócić szcze-

gólną uwagę na kilka z nich:

Forum E-Commerce podczas Targów

e-Solutions

W dn. 16-17.02.2016 r. podczas specjalistycznych Tar-

gów e-Solutions odbyło się Forum E-COMMERCE, któ-

rego patronem merytorycznym została Izba Gospodar-

ki Elektronicznej.

instytucji, które nas wesprą w przypadku ewentualnych 

problemów przy zakupach online. Takie akcje jak “Ku-

puję w internecie” skutecznie przypominają nam o tym, 

zanim wpadniemy w szał zakupów świątecznych.

- Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Go-

spodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

SPRAWDŹ
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e-Commerce Polska  Biegw.NET.

17 września, odbyła się druga edycja e-Commerce Pol-

ska BIEGw.NET, nad którym e-Izba objęła patronat. Po-

nad 100 biegaczy, którzy zawodowo pracują i działają w 

branży e-commerce i internet, wzięło udział w biegu na 

10 km wzdłuż Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na 

warszawskim Żoliborzu. Najszybciej wyznaczoną trasę 

pokonali: Tomasz Sajewicz, empik.com, z czasem 37:01 

oraz Sylwia Madejak, RTV Euro AGD, z czasem 45:07!  

Już dziś zachęcamy do ćwiczenia formy na przyszłą 

edycję biegu!

Digital Commerce - wejście sklepu w model 

omnichannel

Konferencja organizowana przez e-Izbę odbyła się 3 paź-

dziernika w Warszawie. Ogromnym atutem konferencji 

był program, który został opracowany przez ekspertów 

e-Izby reprezentowanych właśnie przez właścicieli skle-

pów online. Dzięki czemu konferencja miała praktyczny 

charakter i kompleksowe podejście do omnichanne-

lingu. Kluczowy wniosek z konferencji  - omnichannel 

to w pewnym sensie styl życia konsumenta – oczekuje 

on od marek spójności oferty we wszystkich kanałach 

sprzedaży. Warto podkreślić, że dla klientów nie jest 

ważne gdzie dokonują zakupu, ale czego podczas nich 

doświadczają. Według danych Forrester Research 2016 

– 72% klientów online nie powróci do sklepu, w którym 

nie doznali zadowalającego doświadczenia zakupowe-

go. W gronie prelegentów wystąpili - Roman Baluta, 

ORBA; Aniceta Cymbała, SMG DNA; Natalia Przydatek, 

Przelewy24; Marcin Klimaszewski, Cloudpack; Łukasz 

Plona, Value Media i Sylwia Chmielewska, Value Media; 

Aleksandra Lisiecka, Bluerank;  Kubilay Sengun, Insider; 

Borys Skraba, Bold Brand Commerce; Andrzej Rybak, 

Way2Send. Konferencję zakończył panel dyskusyjny 

zatytułowany - Omnichannel - kanibalizacja czy mit - 

który poprowadził Borys Skraba, Bold Brand Commerce 

z udziałem Justyny Skorupskiej, Przewodniczącej Rady 

e-Izby, Doroty  Bachman, Ravelo oraz Kuby Świdziń-

skiego z Decathlonu. Eksperci zgodnie potwierdzili, 

że sprzedaż wielokanałowa to ogromne wyzwanie dla 

firm, które wymaga wielu zmian i mocnego zaangażo-

wania samego kierownictwa. Zgodnie też podkreślili, 

że integracja kanałów powinna pracować na cel marki i 

nie można mówić w tym przypadku o kanibalizacji.

 

e-Commerce Polska inspirations - inspirujące 

spotkania branży.

17.08. odbyło się spotkanie ‘e-Commerce Polska inspira-

tions: social commerce’ poświęcone premierze raportu 

“Lubię to czy Kupuję to”.  Uczestnicy spotkania nie tylko 

pierwsi poznali wyniki zaprezentowane w raporcie, ale 

również poznali dodatkowe statystyki, które nie zostały 

ujęte w raporcie. Po oficjalnej prezentacji wyników po-
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prowadzonej przez  Katarzynę Czuchaj - Łagód z Mobi-

le Institute, odbyła się część networkingowa. 

15.09. odbyło się spotkanie: ‘e-Commerce Polska inspi-

rations: Pożegnanie lata - networkingowy grill’. Dzię-

kujemy za wspólnie spędzony czas. Podziękowania 

kierujemy również do firmy Tradedoubler Polska za 

motywacyjną prelekcję o tym, jak poprzez pasje moż-

na budować ducha zespołu. Tradedoubler był również 

sponsorem spotkania. 

Tradedoubler Pulse

W tym roku odbyły się 4 spotkania organizowane przez 

firmę Tradedoubler pod hasłem TD Pulse. e-Izba była 

patronem spotkań. Każde spotkanie poświęcone było 

jednemu z kluczowych zagadnień prowadzenia bizne-

su. Wszystkie spotkania łączyły praktyczne case studies, 

sprawdzona wiedza i inspirujące wskazówki.

• 21.04. Tradedoubler Fashion Pulse

• 23.06. TD Pulse: Electronics & Telco

• 22.09. Omnichannel TD Pulse

• 15.11. TD Pulse: Skuteczne pozyskiwanie klientów
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GALA E-COMMERCE POLSKA AWARDS 2016 

17 listopada, w Hotelu Novotel Centrum Warszawa, od-

była się uroczysta Gala Konkursu “e-Commerce Polska 

awards 2016”, którego organizatorem jest Izba Gospo-

darki Elektronicznej. W IV edycji wręczono 18 nagród 

głównych oraz 2 nagrody przyznane przez konsumen-

tów w Kategorii: Najlepsza obsługa klienta. W ramach 

nowych kategorii nagrody przyznano dla Najbardziej 

Cyfrowego Banku oraz Najbardziej Cyfrowego Ubezpie-

czyciela Wszyscy Nominowani otrzymali wyróżnienia. 

Goście specjalni gali: Rafał Lew Starowicz z Minister-

stwa Edukacji Narodowej oraz  Sebastian Christow z 

Ministerstwa Rozwoju.
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Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej

Po raz pierwszy wręczono także nagrodę w Konkur-

sie “Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej”. Ten za-

szczytny tytuł zdobyła Anna Streżyńska Minister Cyfry-

zacji.

Reprezentanci zarządu SzEK.org - Stowarzyszenia Ecom-

merce na Węgrzech, które tak jak e-Izba jest członkiem 

Ecommerce Europe - byli gośćmi Gali „e-Commerce 

awards 2016”. 

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny zatytu-

łowany „Innowacje w gospodarce cyfrowej z punktu wi-

dzenia banków, ubezpieczycieli i liderów e-gospodarki 

– czy mamy szanse na cyfrowy skok do pierwszej ligi”. 

W panelu udział wzięli - Francois Benaroya, Wiceprezes 

Zarządu BGŻ BNP Paribas; Sebastian Christow, Dyrektor 

Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Minister-

stwie Rozwoju; Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce; 

Wojciech Sass, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden. 

Panel poprowadził Marcin Ledworowski, Członek Rady 

e-Izby.  Dyrektor operacyjny Biura Informacji Kredyto-

wej SA.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom konkursu : Emar-

sys, ORBA, Przelewy24, Visa. 

Rabatowy Poniedziałek w e-Izbie

Rabatowy Poniedziałek to projekt, który powstał z myślą 

o rozwijaniu współpracy biznesowej pomiędzy firmami 

zrzeszonymi w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Projekt 

polega na wzajemnym udzielaniu zniżek na usługi i pro-

dukty przez Członków i Partnerów e-Izby. W ten sposób 

budujemy ekosystem branżowy w naszej organizacji. 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca prezentujemy 

oferty w ramach Rabatowego Poniedziałku.

Katalog firm i usług

Z myślą o promowaniu i wspieraniu firm członkowskich 

i partnerskich e-Izby dwa razy w  roku publikujemy “KA-

TALOG firm i usług”, dzięki któremu wzmacniamy prze-

pływ informacji o firmach zrzeszonych pod auspicjami 

e-Izby, a także pobudzamy nasz ekosystem do owocnej 

współpracy i nawiązywania relacji biznesowych. Zachę-

camy do zapoznania się z publikacją.

iBuy powered by consumer

Wspólny projekt Izby Gospodarki Elektronicznej i Mobi-

le Institute. Oferujemy pierwszy na rynku wielokanało-

wy  monitoring opinii klientów e-sklepów, m-sklepów, 

sklepów stacjonarnych oraz kupujących w social media. 

Opracowane przy współpracy ze sklepami zrzeszonymi 

w Izbie Gospodarki Elektronicznej formularze ankiet są 
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jednolite i stanowią wersję podstawową. Każdy formu-

larz jest responsywny tak, aby klient mógł go wypełnić 

na dowolnym urządzeniu w dowolnym momencie. 

Link do platformy.

E-IZBA MIĘDZYNARODOWO

E-IZBA W MEDIACH 2016

Jednym z priorytetów e-Izby na 2017 rok jest wzmoc-

nienie współpracy na arenie międzynarodowej, za którą 

odpowiedzialna jest Justyna Skorupska, Przewodniczą-

ca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej. W październi-

ku Justyna Skorupska dołączyła do Rady Dyrektorów 

Ecommerce Europe, której e-Izba jest członkiem od 

2013 roku.

W listopadzie br. Justyna Skorupska została wybrana 

przez Minister Annę Streżyńską do Rady do Spraw Cy-

fryzacji. Rada jest ‘think-tankiem’, którego członkowie 

wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Minister-

stwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw 

Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne (PZIP, 

strategie i programy rozwoju), inne dokumenty zwią-

zane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego. Współpracuje na przykład w takich 

obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności 

w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektro-

nicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w 

sieci.

Izba Gospodarki Elektronicznej jest opiniotwórczym 

głosem branży. Reprezentanci e-Izby także spośród 

firm zrzeszonych regularnie pojawiają się w mediach, 

codziennie też publikowane są materiały - których 

e-Izba jest źródłem lub komentatorem.

W 2016 roku wygenerowaliśmy ponad 1500 publikacji 

w mediach poruszając najważniejsze i najciekawsze za-

gadnienia z perspektywy gospodarki cyfrowej.
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LISTA FIRM ZRZESZONYCH
IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
3 SERVICES FACTORY S.A. www.3s.pl

4GIFT www.4gift.pl

Adtank Sp. z o.o. www.adtank.pl

ADVICERO TAX Sp. z o.o. www.advicero.eu

AJ Produkty Sp. z o.o. www.ajprodukty.pl

Akademia Leona Koźmińskiego www.kozminski.edu.pl

Ambasada Izraela Departament Handlowy www.embassies.gov.il

AMICO.com.pl www.amico.com.pl

Autenti Sp. z o.o. www.autenti.com

B2B Consulting Sp. z o.o. www.rzetelnyregulamin.pl

BDSKLEP.PL www.bdsklep.pl

Berry Project Sp. z o.o. www.berryproject.com

Beyond.pl Sp. z o.o. www.beyond.pl

Bluerank Sp. z o.o. www.bluerank.pl

Bold Brand Commerce Sp. z o.o. www.bold.net.pl

Ceneo.pl www.ceneo.pl

Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni www.ck-legal.pl/en

Cloudpack Sp. z o.o. www.cloudpack.pl

Codemedia S.A. www.codemedia.pl

Conrad Electronic Sp. z o.o. www.conrad.pl

ConTrust Communication www.contrust.pl

Corton Sp. z o.o. www.corton.pl

Creative Products www.czerwonamaszyna.pl

Creativestyle Polska Sp. z o.o. www.creativestyle.pl

Currency One SA. www.currency-one.com

DAZUMI  Sp. z o.o. www.dazumi.pl

Decomania.pl www.decomania.pl

DelFast Sp. z o.o.

Deltavista Services Sp. z o.o. www.deltavista.pl

DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o. www.dentsuaegisnetwork.com

DialCom24 Sp. z o.o. www.przelewy24.pl

DLA Piper Wiater S.K. www.dlapiper.com

dobroskok.pl www.dobroskok.pl

dodrukarki.pl Sp. z o.o. dodrukarki.pl

Dotpay S.A. www.dotpay.pl

DSS Systems Przemysław Golach www.dsssystems.pl

Duet Development Sp. z o.o. www.balladine.com

ECOMMADVICE Sonisława Piskorska

e-commercemanager.pl www.e-commercemanager.pl

Edrone Sp. z o.o. www.edrone.me

EIA Polska Sp. z o.o. www.eia.com.pl

Eklektika Sp. z o.o. www.eklektika.pl

Ekskluzywna.pl www.ekskluzywna.pl

Emarsys eMarketig Systems AGA www.emarsys.com

Empik Media&Fashion S.A. www.empik.com

e-muzyka S.A. www.e-muzyka.pl

Enginum Sp. z o.o.

EPAKA.PL Sp. z o.o. www.epaka.pl/

e-sklep Poczta Polska www.esklep.poczta-polska.pl

ESR Sp. z o.o. www.invipay.com

Estoremedia Sp. z o.o. www.estoremedia.com

Euro-Net Sp. z o.o. www.euro.com.pl

Eventi Sp. z o.o.

Evigo Sp. z o.o. S.K. www.evigo.pl
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Evolution P. Bialic i M. Padjas S.J.

e-zabawkowo.pl www.e-zabawkowo.pl

Fashion House Services Sp. z o.o. www.fashionhouse.pl

Fast White Cat S.A. www.fastwhitecat.com

FIEGE Sp. z o.o. www.fiege.pl

Fiero Group Sp. z o.o. marka Q-Solutions Studio www.fiero-group.com.pl

Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski www.olive.pl

First Data Polska S. A. www.firstdata.com

FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o. www.fishskateboards.redcart.pl

Fly.pl www.fly.pl

FreshMail Sp. z o.o. www.freshmail.pl

Frosmo Sp. z o.o. www.frosmo.com

Fundacja GS1 Polska www.gs1pl.org/

Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej www.dmdf.org

Furgonetka.pl www.furgonetka.pl

Gadowicz Jerzy Friedlander 

Gandalf.pl www.gandalf.com.pl

GETRESPONSE Sp. z o.o. www.getresponse.pl/

Gomobi.pl Łukasz Kłosowski http://gomobi.pl/

Gorseciarka.pl www.gorseciarka.pl

GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź www.gpkancelaria.pl

Grupa Allegro Sp. z o.o. www.allegro.pl

gry-online.pl www.gry-online.pl

Honki Sp. z o.o. www.honki.pl

Hostersi Sp. z o.o. www.hostersi.pl

Hybris Sp. z o.o. www.hybris.com

IDEA BANK S.A. www.ideabank.pl

Ideacto Sp. z o.o. www.ideacto.pl

Info Technologies Sp. z o.o. www.e-opisy.pl

INIS Sp. z o.o. www.inis.pl

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. www.inpost.pl

Internet Mall Polska Sp. z o.o. www.mall.pl/

JASH TECHNOLOGIE Sp. z o.o. www.jash.pl

JG Business Joanna Gosiewska-Kozłow

Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik www.ad-kancelaria.pl

Katarzyna Burda Agencja Social Media www.asm.biz.pl

KKVLAB Jacek Popko www.kkvlab.com

Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe www.semahead.pl

Kwanko Sp. z o.o. www.kwanko.com

L&M Trade Marietta Pilarska www.wysylkowo24.com

La Selection www.laselection.pl

LDP Logistics Distribution Partners Sp. z o. o. www.ldp.com.pl

Legal Network www.specprawnik.pl

LIZARD MEDIA Justyna Owczarz-Bilińska www.lizardmedia.pl

Lokalne Ogniwo Sp. z o.o.

LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ www.loopa.eu

Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K. www.lubasziwspolnicy.pl

Łukasz Rzepecki

Łukasz Sypek REDHAND www.redhand.pl/

Marek Wiński Kancelaria Radcy Prawnego http://kancelariawinski.home.pl/

MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski www.mariuszwesolowski.pl

Meblobranie.pl www.meblobranie.pl

Medien Service S. Cieśliński www.medienservice.com.pl

MG Concept Sp. z o.o. www.meskiegacie.pl

Michał Meller Dotmarketing www.dotmarketing.pl

Microbe Sp. z o.o.

Microfinance Sp. z o.o. www.microfinance.pl

Mikołaj Gauer 'Melissa' www.apteka-melissa.pl
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Mobile Institute www.mobileinstitute.eu

MrTarget Sp. z o.o. www.mrtarget.pl

MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno www.multiperfumeria.pl

MyMLS.com Sp. z o.o. www.mymls.pl

nazwa.pl S.A. www.nazwa.pl

Netsprint S.A. www.netsprint.eu

Nexus Jarosław Gaładyk www.enexus.pl

NoNoobs.pl S.A. www.nonoobs.pl

Oktawave Sp. z o.o. www.octawave.com

OLX.pl www.olx.pl

Optimise Media Poland Sp. z o.o. www.optimise.pl

Optivo GmbH / Sp. z o.o. www.optivo.pl

ORBA Sp. z o.o. www.orba.pl

Orbis Software Polska www.orbis-software.com

otoDom.pl www.otodom.pl

otoMoto.pl www.otomoto.pl

PayU S.A. www.payu.pl

PESTKA Agnieszka Smoczyńska www.makowapanienka.com

Poczta Polska S.A. www.poczta-polska.pl

POL-POŻ S.J. www.pol-poz.pl

Porębski i Wspólnicy  S.K. www.kancelariaporebski.pl

PostNord Fulfilment Sp. z o.o. www.postnord.com

Profeina Magdalena Górak www.profeina.pl

PROJEKT-NET Damian Szyszkiewicz www.projekt-net.pl

radosnakuchnia.pl www.radosnakuchnia.pl

Ravelo Sp. z o.o. www.ravelo.pl

Revenue Group Sp. z o.o. www.revenuegroup.pl

SAP Polska Sp. z o.o. www.go.sap.com/

SARE S.A. www.sare.pl

SASKA Karol Węgrzyn

Satysfakcja Sp. z o.o. www.x-kom.pl

SaveCart Sp. z o.o. www.savecart.pl

Sephora Polska Sp. z o.o. www.sephora.pl

Simply User Sp. z o.o. www.simplyuser.pl

Skąpiec.pl Sp. z o.o. www.skapiec.pl

sklep.meblesedia.pl www.sklep.meblesedia.pl

S-NET Sp. z o.o. www.s-net.pl

Softhis Sp. z o.o. www.softhis.com

Sortmund Joanna Pieniążek-Basta www.sortmund.pl

Sosyo Plus Bilg. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.S.

Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego Sp. P.

Spinacz.pl www.spinacz.pl

Splio Polska Sp. z o.o. www.splio.pl

Spozycjonowani.pl Robert Duda www.spozycjonowani.pl

Starcom Sp. z o.o. www.starcompoland.com

STARTEND Marcin Szreter

STS elektro Sp. z o.o. www.hurtownia-elektro.pl

Superkoszyk.pl www.superkoszyk.pl

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna www.szostek-bar.pl/

TeleTarget Sp. z o.o. www.sare.pl

TIM S.A. www.tim.pl

TOYS "R" US Poland Sp. z o.o. www.toysrus.pl

TPAY.com www.tpay.com

Trade Doubler Sp. z o.o. www.tradedoubler.com.pl

Trade Tracker Poland Sp. z o.o www.tradetracker.com.pl

Trusted Shops GmbH www.trustedshops.pl

TRZY GROSZE S.C. www.trzygrosze.pl

UCANDO Sp. z o.o. www.ucando.pl
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Value Media Sp. z o.o. www.valuemedia.pl

Ve Interactive Poland Sp. z o.o. www.veinteractive.com

Vecto Sp. z o.o. www.vecto.pl

Virtualo Sp. z o.o. www.virtualo.pl

VISCIOLAFASHION www.visciolafashion.com

VROINVEST.com www.bamadoo.pl

Way2Send Sp. z o.o. www.way2send.pl/

Wearco Sp. z o.o. www.answear.com

wfirma.pl www.wfirma.pl

WONGA.PL Sp. z o.o. www.wonga.pl 

WZSAM S.A. www.wzsam.pl

X-PRESS Couriers Sp. z o.o. www.x-press.com.pl

YOUSTICE A.S. www.youstice.com.pl

Zalando SE www.zalando.pl

Zanox Sp. z o.o. www.zanox.com

Zolago Group Sp. z o.o. www.zolago.com

Zouner Legal S.K. www.znlegal.pl

DZIAŁASZ NA RYNKU GOSPODARKI CYFROWEJ?
DOŁĄCZ DO IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ I RAZEM Z NAMI WSPIERAJ 
ROZWÓJ SILNEJ E-GOSPODARKI!

Wybrane korzyści dla firm zrzeszonych w Izbie Go-

spodarki Elektronicznej:

• silne wsparcie branżowe i wspólne działanie na 

rzecz usunięcia barier prawnych utrudniających 

rozwój gospodarki cyfrowej

• obecność na rynkach lokalnych 

• promocja firmy poprzez szereg aktywności we-

wnętrznych e-Izby

• eksperckie pozycjonowanie m.in. poprzez publika-

cje oraz wystąpienia na branżowych konferencjach 

• bezpłatny udział w Szkole Gospodarki Cyfrowej

• możliwość edukacji oraz prowadzenia zajęć na 

uczelniach wyższych, z którymi  współpracujemy

• dostęp oraz współtworzenie raportów podejmują-

cych kluczowe tematy dla cyfrowego biznesu

• owocny networking na licznych wydarzeniach or-

ganizowanych przez e-Izbę na terenie całej Polski

• dostęp do ekspertów z europejskiego rynku cyfro-

wego 

SPRAWDŹ

• zniżki na kongresy i konferencje, których e-Izba jest 

partnerem 

Zapraszamy do członkostwa w Izbie Gospodarki Elek-

tronicznej.

Poznaj nas i dowiedz się, co zyskasz jako firma zrzeszo-

na w e-Izbie: 
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ZAPRASZAMY DO ZAPLANOWANIA KALENDARZY 
Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW I WYDARZEŃ E-IZBY 
ZAPLANOWANYCH NA 2017 ROK

WYDARZENIA: CENTRALNE
• Od lutego 2017: Promocyjne tygodnie branżowe

• 15.03. 2017 Szkoła z handlu transgranicznego przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju (400 osób)

• 11.04.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkania, „Co będzie z działaniami marketingowymi w Inter-

necie i ich automatyzacją w obliczu RODO.” 

• 16.05.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkania, „Praktyczne aspekty obsługi zwrotów w handlu in-

ternetowym. Doświadczenia po ponad 2 latach obowiązywania ustawy o prawach konsumenta.”

• 1.06. 2017 zbieranie zgłoszeń do konkursu: e-Commerce Polska awards

• 1.06 2017 zbieranie zgłoszeń do konkursu: Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej

• Wrzesień 2017: e-Commerce Polska Biegw.net

• 9.11.2017: Forum Gospodarki Cyfrowej – nowy event e-Izby na 400 osób

• 9.11.2017: gala e-Commerce Polska awards oraz OSOBOWOŚC POLSKIEJ GOSPODARKI CYFROWEJ

WYDARZENIA: LOKALNE
• 01.2017 Szkoła Gospodarki Cyfrowej, Rybnik

• 03.2017: Konferencja Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa w Wodzisławiu Śląskim lub Rybniku 

• 04.2017: Konferencja Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa w Bielsku Białej

• 04.2017: Szkoła Gospodarki Cyfrowej, Poznań

• 05.2017: Konferencja Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa w Katowicach

• 06.2017: Szkoła Gospodarki Cyfrowej, Kraków

• 09.2017: Konferencja Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa w Częstochowie

• 10.2017: Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa: współtworzenie projektu. Realizacja jednej konferencji w 

2017 w Krakowie

• 11.2017: Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa: współtworzenie projektu. Realizacja jednej konferencji w 

2017 w Poznaniu

• 11.2017: 2-dniowa Konferencja „Cyfryzacja w Samorządzie. Perspektywy rozwoju na lata 2017/2018” dla samo-

rządowców z województwa śląskiego, druga część listopada w Ustroniu

• 12.2017: 2-dniowa Konferencja „Cyfryzacja w branży medycznej. Możliwości i perspektywy rozwoju działalno-

ści medycznej na lata 2018/2019” dla przedstawicieli branży medycznej oraz instytucji z województwa śląskie-

go oraz całej Polski, Wisła

• 12.2017 lub 01.2018: Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa: współtworzenie projektu. Realizacja jednej kon-

ferencji w 2017/2018 w Białymstoku.
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Dziękujemy
za zainteresowanie kwartalnikiem.

Kontakt

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa
www.eizba.pl
biuro@eizba.pl


