Szanowni Państwo,
Wielkimi krokami zbliża się koniec 2017 roku . Czas podsumowań i planów na Nowy Rok. Dla Izby Gospodarki Elektroniczny był to rok pełny
wielu nowych projektów i inicjatyw, które zrealizowaliśmy.
9 listopada w Warszawie odbyła się I edycja Forum Gospodarki Cyfrowej - Transformacja cyfrowa: wyzwania i trendy, które zwieńczyła Gala
V edycji Konkursu e-Commerce Polska awards oraz II edycji Konkursu
Osobowość Polskiej i Regionalnej Gospodarki Cyfrowej. W tym miejscu
raz jeszcze dziękuję wszystkim ekspertom, dzięki którym Forum stało
Patrycja Sass-Staniszewska się platformą wymiany wiedzy i praktycznych rozwiązań w e-medycynie
oraz w e-commerce, dziękuję również sponsorom - Visa, ORBA, UPS, PerPrezes Zarządu
formics i GetResponse - za nieocenione wsparcie. Gala organizowanych
Izba Gospodarki Elektronicznej przez e-Izbę Konkursów, to święto podmiotów, a także Osobowości
Polskiej i Regionalnej Gospodarki Cyfrowej, które w sposób najbardziej
efektywny i co ważne ze zrozumieniem swoich odbiorców rozwijają się
i odnoszą sukcesy w pełnej wyzwań transformacji cyfrowej. Gratuluję Laureatom tegorocznej edycji obu
Konkursów. To oni wyznaczają kierunek dobrych praktyk i skutecznych działań, które mają znaczący wpływ
na postęp cyfrowy w Polsce.
Jestem członkiem e-Izby - ruszyliśmy w grudniu z kampanią skierowaną do biznesu zrzeszonego w e-Izbie z przekazem, że warto pokazać swoim klientom członkostwo w profesjonalnej organizacji.
Przynależność do e-Izby wiąże się nie tylko z prestiżem, ale co ważne, ułatwia prowadzenie biznesu.

Bardzo ważnym elementem dla branży jest
fakt, że zakaz handlu w niedziele, który
wejdzie od 1 marca 2018 roku w życie,
nie obejmie polskiego e-commerce.

Elitarne grono firm, które są honorowane prestiżowym stemplem,
Izby Gospodarki Elektronicznej, działa zarówno zgodnie z kodeksem
etyki, jak i ze statutem e-Izby. Pamiętajmy również, że w Polsce nie
ma obowiązku wstępowania do organizacji branżowych - inaczej niż
za granicą. Przedsiębiorcy e-commerce, którzy chcą rozwijać swoją
działalność poza granicami naszego kraju i pozyskać zagranicznych
klientów lub usługobiorców, posiadając stempel e-Izby poświadczający przynależność do tej organizacji, wzmacniają swoją pozycję
biznesową na nowych rynkach. Już teraz, mając w perspektywie ekspansję swojego biznesu na rynki zagraniczne, warto zadbać o to, aby nie skupiać się wyłącznie na promocji
na lokalnym rynku, ale podejmować działania, które mają wzmocnić rozpoznawalność marki na globalnym
rynku. Zachęcam do zamieszczania stempla Jestem Członkiem/Partnerem e-Izby na Państwa stronach, w
ofertach do klientów, w stopkach mailowych i w całej komunikacji z otoczeniem rynkowym.

e-Izba od samego początku była
zaangażowana w projekt
i walczyliśmy, żeby zakaz nie objął
naszej branży.

Na łamach niniejszego numeru Kwartalnika podsumowujemy ostatni kwartał bieżącego roku, a także prezentujemy plany na 2018 rok, do współpracy przy których gorąco zapraszam!
Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania 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 problemy i przyczyniać się do tego, że rodzima e-gospodarka
będzie rosła w siłę nie tylko w kraju, ale także poza nim.
Życzę przyjemnej lektury kolejnego numeru Kwartalnika Izby Gospodarki Elektronicznej.
Patrycja Sass- Staniszewska
Prezes Zarządu,
Izba Gospodarki Elektronicznej
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RELACJA Z CHRISTMAS PARTY
8 grudnia w klimatycznym studio 3one33 odbyło się świąteczne spotkanie Członków i Partnerów zrzeszonych
w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Jeszcze raz dziękujemy za wspólnie spędzony czas w nastrojowej atmosferze przy muzyce na żywo.

Życzymy rodzinnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i sukcesów w Nowym Roku!

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
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WŁADZE E-IZBY
21 września odbyło się posiedzenie Rady e-Izby, na którym został wybrany jej Przewodniczący Zbigniew Nowicki z
Bluerank, a także dwóch Wiceprzewodniczących: Justyna Skorupska z e-point SA oraz Magdalena Piech z Allegro.
Gratulujemy raz jeszcze!

Zbigniew Nowicki

Justyna Skorupska

Magdalena Piech

Bluerank

e-point SA

Allegro

Rada e-Izby

Sąd e-Izby
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Olgierd Porębski

Marcin Strawczyński

Przewodniczący
Porębski i Wspólnicy

Wiceprzewodniczący
Siemens Finance Sp. z o. o.

LISTA FIRM ZRZESZONYCH
IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
3 SERVICES FACTORY S.A.
Adam Misa
Adtank Sp. z o.o.
ADVICERO TAX Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa Art.
Group Sp. z o.o.
AJ Produkty Sp. z o.o.
Akademia Leona Koźmińskiego
al.to Sp. z o.o.
ALE GROSZ Sp. z o.o.
Ambasada Izraela Departament Handlowy
Audio Marketing Sp. zo.o
Autenti Sp. z o.o.
Awin Sp.zo.o
BDSKLEP.PL Sp. z o.o.
Beyond.pl Sp. z o.o.
Bluerank Sp. z o.o.
Bold Brand Commerce Sp.
z o.o.
Ceneo.pl
Chabasiewicz Kowalska i
Partnerzy Radcowie Prawni
Cloudpack Sp. z o.o.
Colderro Ewa Zimna
Conrad Electronic Sp. z o.o.
„ConTrust Communication
Renata Syperek-Komar”
Creativestyle Polska Sp. z
o.o.
CRIF Services Sp. z o.o.
Criteo GmbH
Currency One S.A.
DAZUMI Sp. z o.o.
Decathlon
DialCom24 Sp. z o.o.
DLA Piper Wiater
dodrukarki.pl sp. z o.o.
Dotpay S.A.
Duet Development Sp. z
o.o.
ECOMMADVICE Advive
Sonisława Piskorska
EIA Polska Sp. z o.o.
Eklektika Sp. z o.o.
Ekskluzywna.pl Michał
Sampolski
Emarsys eMarketing AGA
Empik S.A
e-muzyka S.A. - członek z
Grupy Empik
E-POINT S.A.
Estoremedia Sp. z o.o.

Exponea s.r.o.
F.P.U.H. Sedia Janiczek
Zbigniew
Fashion House Services Sp.
z o.o.
Fast White Cat S.A.
FIEGE Sp. z o.o.
Fiero Group Sp. z o.o. S.K.
marka Q-Solutions Studio
First Data Polska S. A.
FISHSKATEBOARDS Sp. z
o.o.
Fly.pl
FreshMail Sp. z o.o.
Friends Media
Frosmo Sp. z o.o.
Fundacja GS1 Polska
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej
Furgonetka Sp. zo.o.
Gandalf Sp. z o.o. - członek z
grupy Empik
GETRESPONSE Sp. z o.o.
Gomobi.pl Łukasz Kłosowski
GP Kancelaria Radców
Prawnych Poniatowska-Maj
Strzelec-Gwóźdź
GRAVITEC POLSKA SP. Z
O.O.
Grupa Allegro Sp. z o.o.
Grupa OLX Sp. zo.o.
GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.
gry-online.pl
Honki Sp. z o.o.
Hostersi Sp. z o.o.
IDEA Eryka Jasińska
Ideacto Sp. z o.o.
Info Technologies Sp. z o.o.
INIS Sp. z o.o.
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
JARSA Sp. z o.o.
Jerzy Gadowicz
Joanna Stopyra
Kancelaria Radcy Prawnego
Marita Ambrozik
KKVLAB Jacek Popko
Krajowy Integrator Płatności S.A.
Kwanko Sp. z o.o.
Legal Networks Sp. z o.o.
LIZARD MEDIA S.J. P. Biliński
M. Wieczorek
Loando S.C. Suwik, Zastrze-

żyński
Lokalne Ogniwo Sp. z o.o.
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K.
Łukasz Sypek REDHAND
Marcin Sobkowicz
Marek Wiński Kancelaria
Radcy Prawnego
MARIUSZWESOLOWSKI.PL
Wesołowski
Meblobranie.pl Sp. z o.o.
Medien Service S. Cieśliński
„MELISSA Sp. z o.o.
„
Merlin
MG Concept Sp. z o.o.
Michał Meller Dotmarketing
Microbe Sp. z o.o.
MK Undercover Cyprian
Graczyk
Mobile Institute
MrTarget Sp. z o.o.
MultiBOX24.pl Krzysztof
Wojno
My-taxi
Nexus Jarosław Gaładyk
NoNoobs.pl S.A.
Optimise Media Poland Sp.
z o.o.
ORBA Sp. z o.o.
Orbis Software Polska
Oro Poland Sp. z o.o.
PayU S.A.
PESTKA Agnieszka Smoczyńska
POL-POŻ S. J.
Polska Platforma Kredytowa S.A.
Porębski i WspólnicyS.K.
PostNord Fulfilment Sp.
zo.o.
Profeina Magdalena Górak
Project Sharing Sp. z o.o.
Przesyłkownia Sp. z o.o.
Ravelo Sp. z o.o.
Rzetelna Grupa Sp. z o.o.
SAP Polska Sp. z o.o.
SARE S.A.
SaveCart Sp. z o.o.
Sephora Polska Sp. z o.o.
SETI Doradztwo Biznesowe

Konrad Błazenek
Simens Finance Sp. z o.o.
Skorupscy Group
S-NET Sp. z o.o.
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta
Sosyo Plus Bilg. Tekn. Dan.
Hiz. Tic. A.S.
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
i Doradcy Podatkowego
Sp. P.
SPINACZ.pl
Splio Polska Sp. z o.o.
SPOOK AB
Spozycjonowani.pl Robert
Duda
Square Data S.A.
Starcom Sp. z o.o.
STARTEND Marcin Szreter
STS elektro Sp. z o.o.
Szostek_Bar i Partnerzy
Kancelaria Prawna
TeleTarget Sp. z o.o.
thinkHUB
TIM Spółka Akcyjna
Togetherdata Sp. z o.o.
Tosend Sp. z o.o.
TOYS „R” US Poland Sp. z
o.o.
Trade Doubler Sp. z o.o.
Trade Tracker Poland Sp.
z o.o
Trusted Shops GmbH
TUPOLSKA Sp. z o.o.
UBER
UCANDO Sp. z o.o.
Value Media Sp. z o.o.
Ve Interactive Poland Sp.
z o.o.
Vecto Sp. z o.o.
Vindicat
Virtua Sp. z o.o.
Virtualo Sp. z o.o.
VISCIOLAFASHION
VROINVEST.com Oliver
Wrona
Way2Send Sp. z o.o.
Wearco Sp. z o.o.
WONGA.PL Sp. z o.o.
X-PRESS Couriers Sp. z o.o.
Yintaro Sp. z o.o.
Zalando SE
Zouner Legal S.K.
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STEMPEL CZŁONKOWSKI
- WARTOŚĆ BIZNESOWA
Zrzeszenie firm z sektora e-commerce w stowarzyszeniach branżowych czy
izbach gospodarczych jest standardem na europejskich rynkach, a nierzadko wręcz obowiązkiem. W Polsce firmy nie mają takiego obowiązku, ale dla
tych nastawionych na rozwój biznesu i ekspansję jest to standardem.
Przynależność do e-Izby wiąże się nie tylko z prestiżem, ale co ważne, ułatwia
prowadzenie biznesu. Od 2013 roku wspólnie z firmami zrzeszonymi prowadzimy aktywność legislacyjną, badawczą i edukacyjną skutecznie niwelując bariery utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Tak, jak w przypadku
zaangażowania e-Izby i zrzeszonych podmiotów e-commerce w proces legislacyjny obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który
zakończył się wyłączeniem e-commerce spod tego ograniczenia. Razem możemy więcej – podkreśla Patrycja Sass –Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki
Elektronicznej.
Ponad 26 mln osób w Polsce korzysta z Internetu. 54 proc. z nich, jak wynika
z raportu “E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska”, dokonało choć raz zakupów online.
Osoby, które - choćby sporadycznie - robią zakupy w sieci, wymieniając korzyści takiej formy zakupów, najczęściej wskazują na całodobową dostępność towarów, wygodę rozumianą jako brak konieczności wybrania się
do sklepu oraz nieograniczony czas na wybór poszukiwanego produktu. Jednak nadal nie wszyscy konsumenci korzystają z zakupu towarów i usług w sieci. Są oni potencjalnymi nowymi konsumentami on-line.
Jak zatem przekonać ich do siebie i wyróżnić się wśród innych sprzedawców produktów i usług on-line, jednocześnie uwiarygodniając rzetelność swojego biznesu w branży e-commerce?
Jedną z możliwości jest przynależność do Izby Gospodarki Elektronicznej. Każda firma przyjmowana w poczet
członków e-Izby jest weryfikowana. Klient/Internauta wybierając firmę oznaczoną stemplem: członek e-Izby
lub partner e-Izby, wybiera podmiot cieszący się zaufaniem organizacji branżowej, jaką jest właśnie e-Izba. Elitarne grono firm, które są honorowane prestiżowym stemplem Izby Gospodarki Elektronicznej, działa zarówno
zgodnie z kodeksem etyki, jak również ze statutem e-Izby.
Unikalne know-how
Znak ten, ze względu na swoją rozpoznawalność i efektywność marketingową, stanowi dla firm zrzeszonych w
e-Izbie ogromną wartość promocyjną. Logotyp może zostać wykorzystany na stronach internetowych przedsiębiorców, a także na banerach oraz folderach reklamowych.
Warto pamiętać o tym, że firmy zrzeszone w e-Izbie mogą korzystać z systemu networkingowych rabatów
oraz wspólnych przedsięwzięć. Dzięki temu otrzymają m.in. wsparcie w identyfikacji potencjalnych klientów.
W prowadzonej przez organizację Szkole Gospodarki Cyfrowej oraz w działających w e-Izbie Grupach Merytorycznych przedsiębiorcy otrzymują dostęp do know-how m.in. w zakresie doskonalenia kompetencji rozwoju
biznesu online. Udział w eventach, działaniach legislacyjnych oraz networking międzynarodowy to równie
ważne aspekty działań e-Izby.
- Od kilku lat uczestniczymy w warsztatach Szkoły Gospodarki Cyfrowej prowadzonej przez Izbę
Gospodarki Elektronicznej. Dzięki tym zajęciom nasi pracownicy na bieżąco podnoszą swoje
kwalifikacje i umiejętności. Polecam wszystkim udział w Szkole e-Izby, w której warsztaty prowadzą profesjonaliści z branży, co gwarantuje pozyskanie praktycznej wiedzy do wykorzystania w
swoim biznesie – mówi Dorota Bachman, Prezes Ravelo.
Dorota Bachman
Prezes Ravelo

Korzyści ze współpracy
- Firma, którą zarządzam, jest członkiem e-Izby od ponad roku. W tym czasie
byliśmy bardzo wspierani przez Izbę Gospodarki Elektronicznej w zakresie rozwijania biznesowych kontaktów wśród jej członków i firm zewnętrznych – podkreśla Marcin Wilk, Prezes Zarządu/CEO e-volve sp. z o.o.

Marcin Wilk
Prezes Zarządu/CEO

W Polsce nie ma obowiązku wstępowania do organizacji branżowych - inaczej niż za granicą.

6

e-volve sp. z o.o.

Przedsiębiorcy e-commerce, którzy chcą rozwijać swoją działalność poza granicami naszego kraju i pozyskać
zagranicznych klientów lub usługobiorców, posiadając stempel e-Izby poświadczający przynależność do tej
organizacji, wzmacniają swoją pozycję biznesową na nowych rynkach. Już teraz, mając w perspektywie transgraniczną ekspansję swojego biznesu , warto nie skupiać się wyłącznie na promocji na lokalnym rynku, ale
podejmować działania, które wzmocnią rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej.
Usuwanie legislacyjnych barier
Członkostwo w Izbie Gospodarki Elektronicznej to dla mnie unikalna okazja regularnego
spotykania się z ludźmi dysponującymi najbardziej aktualną wiedzą o najnowszych trendach w e-commerce. To także możliwość nawiązywania stałych relacji z firmami wdrażającymi najciekawsze rozwiązania m.in. sprzedażowe, logistyczne, czy prawne. ZaangażowaMec. Olgierd Porębski nie w działania e-Izby zwraca się dziesięciokrotnie w postaci korzyści ze współpracy z innymi
Wspólnik Zarządzający kance- członkami organizacji oraz dostępu do wiedzy i doświadczenia innych. Jako prawnik muszę
larii Porębski i Wspólnicy
rozumieć nie tylko przepisy, ale także biznes dla którego pracuję. e-Izba mi to zapewnia –
podkreśla Mec. Olgierd Porębski, Wspólnik Zarządzający kancelarii Porębski i Wspólnicy.
W jego ocenie, warto też zwrócić uwagę na fakt, że w rozwiniętych gospodarkach zachodnich wszyscy poważni przedsiębiorcy zrzeszają się w izbach gospodarczych i tym podobnych organizacjach. Słusznie bowiem
uważają za oczywiste, że jest to najlepsza i właściwie jedyna skuteczna droga pozwalająca biznesowi wywierać
znaczący wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, zabiegać o przyjazne przedsiębiorcom prawo i budować przewagę konkurencyjną.
Izba Gospodarki Elektronicznej bardzo aktywnie działa na rzecz znoszenia barier prawnych, które spowalniają
rozwój gospodarki cyfrowej. Opiniuje tworzone akty prawne, dzięki czemu wywiera realny wpływ na kształt
przepisów, w oparciu o które przedsiębiorcy e-commerce prowadzą swoje biznesy.
- Pamiętajmy, że rządzący nie będą słuchać pojedynczych podmiotów tylko organizacji zrzeszających reprezentatywną grupę podmiotów rynkowych jak e-Izba. Tylko w strukturach e-Izby
jesteśmy w stanie uzyskać efektywne działania lobbingowe na rzecz branży, jak w przypadku
ograniczenia handlu w niedziele, gdzie dzięki aktywnościom Izby Gospodarki Elektronicznej
e-commerce nie został objęty zakazem. – zaznacza Szymon Bujalski, E-commerce Director, Member of the Board Empik Group.
Działalność badawcza e-Izby i cyfrowa baza wiedzy
Szymon Bujalski
Branża cyfrowa zmienia sposób prowadzenia biznesu. Nowoczesny biznes w coraz większym E-commerce Director,
stopniu opiera się na spersonalizowanych ofertach. Firmy działające w branży e-commerce, Member of the Board
Empik Group
korzystając z wiedzy o konsumentach, mogą tak ukierunkować podejście do nich, aby czuli
się wyjątkowo i mogli liczyć na skrojone na ich miarę produkty, treści, metody komunikacji
i obsługę. Przedsiębiorcy muszą rozpoznać potrzebę klientów i dostarczyć im rozwiązania i produkty, których
oczekują, zanim ci zdążą je zdefiniować. Dzięki temu firmy mogą zbudować rosnącą społeczność lojalnych
odbiorców. I w tym obszarze e-Izba również wychodzi firmom członkowskim naprzeciw. Regularnie udostępniamy przedsiębiorcom różnego rodzaju analizy i raporty rynkowe, pokazujące najważniejsze trendy w e-commerce.
- Działalność badawcza e-Izby jest bardzo cennym wkładem w rozwój rynku cyfrowego. Regularnie publikowane tematyczne raporty e-Izby m.in. Portfel Polaka, Płatności cyfrowe, Omnichannel
- m-commerce kupuje mobilnie, e-Grocery - rynek spożywczy online - wskazują stan rynku, trendy, jakim należy się przyglądać, a także wyzwania, które należy podjąć dla usprawnienia różnych
procesów. Raporty e-Izby stanowią źródło istotnej wiedzy dla polskiego rynku e-commerce i lekturę obowiązkową dla pracowników Decathlon, którzy pracują nad rozwojem biznesu – akcenJakub Gierszyński tuje Jakub Gierszyński, Dyrektor E-commerce Decathlon Polska
Dyrektor E-commerce
Decathlon Polska
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LEGISLACJA

Dzięki działaniom
lobbingowym e-Izby udało sie
wywalczyć przedłużenie
vacatio legis
do dnia 1 stycznia 2019 r.

Ponad roczne działania legislacyjne e-Izby przyniosły efekt - Sejm
wyłączył e-commerce spod zakazu
handlu w niedziele. Teraz projektem zajmie się Senat. Izba Gospodarki Elektronicznej jest aktywnie
zaangażowana w proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy
o zakazie handlu w niedziele postulując za wyłączeniem spod niniejszego ograniczenia e-handlu.
Wspólnie z e-sklepami zrzeszonymi wypracowaliśmy stanowiska
dotyczące zarówno wyjściowego
projektu ustawy jak i tego po autokorekcie.

Podsumowanie działań e-Izby związanych z procesem legislacyjnym projektu ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele:

• 13 września opublikowaliśmy II wydanie “Księgi niwelowania barier legislacyjnych dla rozwoju gospodarki
cyfrowej w Polsce”. Dokument został opracowany przez
koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie tak, aby w
pełni naświetlić bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki w sektorze e-commerce oraz e-medycyny.
Księga została przekazana na ręce Mateusza Morawieckiego, Premiera i Ministra Rozwoju i Finansów.

Nowa Grupa Robocza ds. podatków - ze względu na
duże znaczenie dla branży gospodarki cyfrowej zmian,
które znajdują się w projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych CIT i PIT - powołaliśmy grupę
roboczą poświęconą temu zagadnieniu. Prace grupy
koordynuje Mec. Marta Kasztelan.

• Polecamy rozmowę z mec. Martą Kasztelan, koordynatorem grupy CIT PIT w e-Izbie.

• 29 września przekazaliśmy na ręce Premiera Mateusza
Morawieckiego pismo w związku z upublicznieniem
przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne nr UA31 (dalej jako „Projekt”) z
dnia 22 września 2017 r., poniżej przedstawiamy stanowisko reprezentowane przez Członków Izby Gospodarki Elektronicznej (dalej jako „e-Izba”).

• 12 października opublikowaliśmy nowe stanowisko
e-Izby dotyczące projektu nowelizacji ustawy i CIT i PIT.
W odpowiedzi na projekt z dnia 22 września 2017 r.
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanym dalej
„Nowelizacją”, który został opublikowany na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej
„e-Izbą”, przedstawia następujące stanowisko odnoszące się do wybranych planowanych zmian ustawodawczych.

• Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych
ustaw z dnia 31 października 2017 r.
• 18 października e-Izba przesłała swoje stanowisko
dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o
ochronie danych osobowych do Ministerstwa Cyfryzacji.
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E-MEDYCYNA
9 listopada podczas Forum Gospodarki Cyfrowej zorganizowany został blok e-medycyna w trakcie którego Michał
Boni, gość specjalny podzielił się najważniejszymi trendami
w światowej medycynie. “Warto mówić o monitorowaniu
stanu zdrowia w czasie rzeczywistym. Personalizacja terapii
jest jedną z lepszych osiągnięć e-zdrowia. 20% pacjentów
w ogóle nie wykupuje recept, e-recepta będzie budulcem
zbioru danych jak się społeczności zachowują. E-zdrowie jest
dziedziną, która zmienia się najszybciej. Interoperacyjność,
tworzenie wspólnych parametrów i ich przekazywanie, jest
bardzo ważne w e-zdrowiu. 5G pozwoli na szybszy przesył
informacji i danych” - zapraszamy do podsumowania wystąpienia Michała Boniego.
Izba Gospodarki Elektronicznej powołała w marcu 2017 r. dedykowaną grupę roboczą ds. e-Medycyny w swoich szeregach w ramach której współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem HL7, CSIOZ, ze Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET, z Polską Izbą Informatyki Medycznej, z
naukowcami, lekarzami oraz ekspertami prawnymi specjalizującymi się w sektorze e-zdrowia.
Organizacje planują wzajemne wsparcie dla swoich aktywności w zakresie rozwoju e-medycyny na polu:
• Badawczym
• Legislacyjnym
• Marketingowym
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E-IZBA LOKALNIE
Jesteśmy na Śląsku i w Małopolsce!

Od początku 2017 roku realizujemy Projekt Polska
Regionalna Gospodarka Cyfrowa, nad którym patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. W ramach działalności lokalnej zrealizowaliśmy kolejne projekty w
województwach śląskim, małopolskim oraz wielkopolskim i stale rozwijamy te aktywności w całej Polsce. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych
lokalnych aktywności:

•

•

Najważniejsze wydarzenia w ramach PRGC w ostatnim kwartale 2017:
W tym roku dla Urzędu Miasta Rybnik przeprowadziliśmy badanie wśród mieszkańców miasta i na jego
podstawie opracowaliśmy dokument „e-Rybnik. Kierunki rozwoju
Miasta Rybnika
w obszarze cyfryzacji regionalnej oraz kompetencji cyfrowych
na lata 2017
- 2019”. Obecnie
realizujemy drugi etap projektu
poprzez organizację wydarzeń
dla dedykowanych grup lokalnej społeczności, a także spotkań i dyskusji poświęconych rekomendowanym działaniom w zakresie
cyfryzacji dla Rybnika na lata 2018/2019.
W dniach 18 – 22 września zrealizowaliśmy cykl spotkań i warsztatów dla lokalnej społeczności:
•

•

•
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„Kupuję w Internecie” - spotkanie dla klas maturalnych
szkół średnich z Rybnika, w którym wzięło udział ponad 100 uczniów oraz nauczycieli! Marta Kacprzak i Patrycja Kuba z #Dotpay i #eCard w bardzo interesującej
prezentacji podzieliły się wiedzą i doświadczeniem w
zakresie cynerbezpieczeństwa, praw e-konsumenta
oraz realizacji bezpiecznych zakupów przez Internet.
Zapraszamy do galerii zdjęć na portalu Rybnik.com.pl,
który jest głównym patronem medialnym projektu:

W urzędzie miasta w Rybniku 40 pracowników magistratu wzięło udział w szkoleniu na temat ochrony

•

danych osobowych, w kontekście procesów cyfryzacji
oraz bardzo ważnego zagadnienia jakim jest obecnie,
także dla samorządu, temat #RODO. Najwyższy poziom merytoryczny spotkania zagwarantował Prof.UO
dr hab. Dariusz Szostek, radca prawny z Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej dla lokalnego
biznesu, z udziałem Pana Dziekana Tomasza Zielińskiego , gospodarza Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji - Rybnik.
Warsztaty dla seniorów w dziennym domu seniora
„Senior Wigor”! Michał Wojciechowicz - ekspert e-Izby
w interesujący sposób przekazał uczestnikom warsztatów podstawowe informacje na temat budowy i
możliwości wykorzystania samego komputera oraz
możliwości jakie daje Internet także dla osób starszych i wykluczonych.

11.12 na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji
Uniwersystetu Ekonomicznego studenci mieli możliwość spotkania z praktykiem biznesu i udziału w
interesującym wykładzie na temat „Marketing w internecie na przykładzie Google AdWords”. W wydarzeniu uczestniczyli studenci UE oraz uczniowie rybnickich szkół: Zespołu Szkół Technicznych nr 1, II Liceum
Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
W spotkaniu wzięło udział prawie 130 osób.

EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTA
6 listopada Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczęła promocję V edycji edukacyjnej akcji “Kupuję
w internecie”, której celem jest zwiększanie kompetencji cyfrowych Polaków w obszarze zakupów
online. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejskie Centrum Konsumenckie objęło akcję honorowym patronatem.

SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ
ABSOLWENCI 2017 ROKU:

Ostatnie w tym roku warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej odbyły się w Ministerstwie Rozwoju 25
września. Zajęcia pt. “Jak wejść z biznesem w świat
online- strategiczne podejście” poprowadziła Justyna Skorupska, Head of business consulting w e-Point,
natomiast Roman Baluta, CEO firmy ORBA opowiedziała o biznesplanie z uwzględnieniem tego, na co
uwagę w transformacji cyfrowej. Blok anglojęzyczny
Business English for e-commerce przeprowadziła
Eklektika - Language Means Business.

9 października w Ministerstwie Rozwoju odbył się
egzamin Szkoły Gospodarki Cyfrowej . Do egzaminu
podeszli uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 80%
frekwencji, 11 z nich otrzymało dyplom ukończenia
Szkoły.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izabela Osiadacz z firmy Ravelo,
Marcin Sobkowicz z firmy e-Commerce Manager,
Aleksandra Babula z firmy Ravelo,
Jacek Szafranko z firmy Ravelo,
Natalia Zwolińska z firmy Meblobranie,
Katarzyna Bańbuła z firmy Meblobranie,
Przemysław Gaładyk z firmy GoSpy,
Jarosław Gaładyk z firmy GoSpy,
Oliwer Radżko z firmy Decathlon,
Paweł Kowalik z firmy Decathlon
Maciej Stolarski z firmy e-point.

Harmonogram Szkoły Gospodarki Cyfrowej 2018 r.
.

12

W WARSZAWIE RUSZYŁ INKUBATOR INNOWACJI VISA
Głównym zadaniem polskiego Inkubatora Innowacji Visa, który dołączył do
globalnej sieci Centrów Innowacji Visa działających w czołowych ośrodkach
rozwoju nowych technologii, jest opracowywanie ogólnorynkowych rozwiązań wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce i cyfryzację rodzimej gospodarki. Tworzenie takich innowacji będzie przebiegało zgodnie
z metodologią Design Thinking – wiodącą na świecie metodologią projektowania usług, polegającą na tworzeniu innowacji w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Obszary, na których skupią się prace Inkubatora to: przyszłość
akceptacji płatności, rozwój inteligentnych miast, wykorzystanie danych oraz autentykacja, w tym biometria.
Pierwsze dwa zagadnienia podjęte przez Inkubator Innowacji to poszukiwanie rozwiązań ułatwiających udostępnianie terminali płatniczych przez przedsiębiorców, którzy nie przyjmują jeszcze płatności bezgotówkowych oraz rozwój koncepcji e-Paragonu, tworzonej obecnie na poziomie rządowym.
Warszawa, dołączając do globalnej sieci Centrów Innowacji Visa w Berlinie, Dubaju, Londynie, Miami, San
Francisco, São Paulo, Singapurze i Tel Awiwie, zyskuje dostęp do procesów tworzenia najbardziej zaawansowanych innowacji, które mogą zostać wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami dla polskiego rynku.
„Cieszymy się, że zespół Inkubatora Innowacji rozpoczął prace koncepcyjne nad innowacyjnymi przedsięwzięciami, które będą wspierać rozwój polskiego rynku płatności bezgotówkowych i całej gospodarki. Liczymy, że bliska współpraca z bankami, agentami rozliczeniowymi i innymi partnerami Visa przy wykorzystaniu
metodologii Design Thinking oraz naszych globalnych doświadczeń w zakresie innowacji i nowych technologii pozwoli na wypracowanie rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim uczestnikom rynku i ułatwiających życie konsumentom” – komentuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy
Środkowo-Wschodniej, Visa.
Inkubator Innowacji będzie także promował w środowisku developerów wykorzystanie platformy Visa Developer, poprzez którą już teraz – z myślą o tworzeniu nowej generacji rozwiązań dla handlu – Visa udostępnia
część swoich programistycznych interfejsów aplikacji (API), zestawów narzędzi programistycznych (SDK) i dokumentacji.
Inkubator Innowacji powstał w wyniku współpracy Visa z bankami-wydawcami kart Visa oraz agentami rozliczeniowymi, którzy sprawują nadzór nad kierunkiem jego prac poprzez Radę Klientów Visa Polska, składającą
się z przedstawicieli tych instytucji oraz Visa. Twórcy Inkubatora Innowacji mają nadzieję, że projekty, które
będą realizowane w przyszłości, pozwolą na współpracę z lokalnymi start-upami i firmami branży fintech.

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Pańska 96 lok. 83 | 00-837 Warszawa
www.eizba.pl
biuro@eizba.pl

13

BADANIA I RAPORTY: CYFROWA BAZA WIEDZY E-IZBY
RAPORT: PŁATNOŚCI CYFROWE 2017 - to druga
edycja raportu e-Izby, który stanowi kompleksowe
spojrzenie na płatności Polaków z podziałem na online-mobile-offline. Pierwszy raz w raporcie przeanalizowano temat wirtualnych walut. Partnerami głównymi raportu są Visa oraz Przelewy24. Raport został
opracowany przy współpracy: GoMobi.pl i Mobile
Institute. Porównując dane z pierwszej edycji raportu opublikowanego przed rokiem można stwierdzić,
że Polacy w obszarze płatności cyfrowych zrobili
znaczny postęp. Podobnie jak w zeszłym roku konto
bankowe z aktywnym dostępem przez internet jest
najpopularniejszym produktem finansowym. Jego
posiadanie deklaruje obecnie 45% przebadanych
Polaków. To wzrost aż o 9 p.p. w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania. Posiadanie karty płatniczej wzrosło w przeciągu roku z 35% do 43%. Konto
umożliwiające płatności w serwisach internetowych
posiada 35% respondentów versus 29% w zeszłym
roku, zaś mobilne produkty finansowe i transakcyjne, czyli wszelkiego rodzaju aplikacje na telefony
ma 29% osób - to również wzrost o 9 p.p. względem
wyników “Płatności cyfrowe 2016”. W ślad za coraz
bardziej powszechnymi produktami elektronicznymi
maleje udział posiadaczy konta bankowego bez aktywnego dostępu przez internet. W ciągu roku zanotowano tu spadek z 27% do 21%.

RAPORT: “E-Commerce w Polsce 2017. Gemius dla
e-Commerce Polska”. Kolejna edycja przekrojowego
raportu dotyczącego polskiego e-commerce. Celem
badania, którego wyniki zostały zaprezentowane
w raporcie „E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla
e-Commerce Polska”, było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online.
Opracowanie dostarcza wiedzy o postawach wobec
zakupów internetowych wśród kupujących i niekupujących w sieci, znajomości marek obecnych w
e-handlu, motywacji w zakresie wyboru sklepów internetowych, o kupowanych produktach oraz wydatkach na poszczególne kategorie, planach w zakresie
zakupów w sieci, źródłach informacji na temat produktów, efekcie ROPO, preferencjach dotyczących
sposobu realizacji transakcji internetowych oraz wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Raport został przygotowany przez firmę Gemius we współpracy z Izbą
Gospodarki Elektronicznej.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Menedżer e-commerce i social media - to nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach, który e-Izba objęła patronatem.

e-Izba objęła patronatem honorowym VII Ogólno-
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polską Konferencję Naukową „Dzień Technologii
Mobilnych” , którą na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu organizuje Koło Naukowe Forum e-Biznesu,
pod opieką dra hab. Michała Polasika.

GRUPY MERYTORYCZNE
UWAGA! NOWE GRUPY MERYTORYCZNE W e-Izbie
Grupa Performance marketing: w listopadzie reprezentanci firm zrzeszonych w e-Izbie - Awin, Bluerank,
Tradedoubler i Tradetracker - zainaugurowali nową grupę merytoryczną pod auspicjami Izby Gospodarki
Elektronicznej: Performance Marketing w służbie cyfrowego biznesu. Grupa planuje zaangażować w działania
stowarzyszenia ecommerce z Europy m.in. z Węgier, Niemiec, Czech i Finlandii, z którymi e-Izba współpracuje.
Grupa powstała w odpowiedzi na rosnące znaczenie umiejętnego wykorzystania big data i działań performance marketingu w sprzedaży online, celem grupy jest wspólnie z ekspertami z międzynarodowej branży
performance realizować wartościowe projekty, które przyczynią się do lepszego wykorzystania performance
marketingu w branży cyfrowej.
Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 9 stycznia 2018 roku o godzinie 13:00 w restauracji Mojo Picon. Każdy z przedstawicieli członków grupy będzie miał kilka minut na przedstawienie swojej firmy. Zapraszamy
pozostałych członków e-Izby na spotkanie. Osoby chcące zaangażować się w prace grupy - zapraszamy do
kontaktu

Grupa podatki: - ze względu na duże znaczenie dla branży gospodarki cyfrowej zmian, które znajdują się w
projekcie nowelizacji ustaw CIT i PIT - Izba Gospodarki Elektronicznej - powołała grupę roboczą poświęconą
temu zagadnieniu. Grupa zajmie się wypracowaniem dalszego stanowiska e-Izby i bieżącym reagowaniem na
rozwój procesu legislacyjnego. Prace grupy koordynuje mecenas Marta Kasztelan.

Spotkania Grup Merytorycznych to okazja do zdobycia wiedzy ale także ważny dla rozwoju biznesu networking.
Harmonogram spotkań Grup Merytorycznych w 2018 roku:

SZEFOWIE GRUP MERYTORYCZNYCH:

e-Legislacja

e-Płatności

mec. Witold Chomiczewski
Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Sławomir Cieśliński
Medien Service

e-Usługi

Edukacja i Promocja

Roman Baluta
CEO ORBA

Zbigniew Nowicki
Bluerank Sp. z o.o.

e-Badania

Katarzyna Czuchaj Łagód
Mobile Institute
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WYDARZENIA, KONFERENCJE I NETWORKING
9 listopada odbyły się 2 największe wydarzenia organizowane przez e-Izbę: Forum Gospodarki Cyfrowe - transformacja cyfrowa wyzwania i trendy oraz
gala konkursu e-Commerce Polska awards oraz Osobowości Polskiej Gospodarki Cyfrowej oraz Polskiej
Regionalnej Gospodarki Cyfrowej
•

FORUM GOSPODARKI CYFROWEJ - Transformacja
cyfrowa: wyzwania trendy. To spotkanie międzynarodowych ekspertów, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji, samorządów oraz polskich placówek

medycznych i szpitali, dzięki którym Forum stało się
miejscem wymiany informacji z zakresu wyzwań globalnej gospodarki cyfrowej oraz międzynarodowych
trendów w e-commerce oraz e-medycynie.

Gośćmi specjalnymi Forum byli: Róża Thun, która
przedstawiła kluczowe wyzwania w międzynarodowej gospodarce cyfrowej oraz Michał Boni, który
omówił największe trendy w światowej e-medycynie.
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W trakcie Forum miały miejsce 3 premiery:
• Best Practices w e-commerce - IDEACTO, firma
członkowska Izby Gospodarki Elektronicznej
opracowała publikację „Best Practices for eCommerce” stanowiącą poradnik zawierający ponad
160 rekomendacji pomagających zaprojektować
efektywną platformę sprzedażową. Poradnik
jest efektem wielomiesięcznej pracy specjalistów, którzy od ponad 8 lat pomagają sklepom
internetowym sprzedawać lepiej i sprawniej.
Dzięki wydawnictwu można dowiedzieć się, jak
podnieść zaangażowanie klientów, poprawić
współczynnik konwersji oraz zwiększyć lojalność
klientów. Współautorem publikacji jest firma
ORBA. Opracowanie jest objęte patronatem Izby
Gospodarki Elektronicznej oraz Stowarzyszenia
IT Corner.
•

Raport e-Izby: Płatności Cyfrowe 2017 (więcej informacji w sekcji badania i raporty)
Raport E-grocery w Polsce - zakupy spożywcze
online - wspólny projekt z Frisco.pl. Raport zostanie
opublikowany wkrótce, tymczasem zapraszamy do
relacji Pulsu Biznesu z premierowej prezentacji wyników raportu podczas Forum Gospodarki Cyfrowej.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za zaangażowanie i merytoryczny wkład. Podziękowania kierujemy także do sponsorów.

Zwieńczeniem Forum była wieczorna gala, prestiżowego i znanego w branży, konkursu e-Commerce Polska
awards 2017 oraz konkursu Osobowość Polskiej i Regionalnej Gospodarki Cyfrowej.
Raz jeszcze GRATULUJEMY Laureatom obu Konkursów!
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Osobowością Polskiej Gospodarki Cyfrowej został
Przemysław Budkowski, CEO, Allegro.

Osobowością Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej został
Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika
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Katarzyna Kazior, prezes Frisco.pl
Jesienią 2015 r. zastąpiła Nicolasa Jedraszka na stanowisku prezesa Frisco.pl, jednego z największych supermarketów online w Polsce. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu e-commerce. Przed
przyjściem do Frisco.pl pełniła funkcję dyrektora Rocket Internet – jednego z najbardziej rozpoznawalnych na
świecie funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w dziedzinie handlu internetowego w Polsce. Wcześniej
zdobywała doświadczenie biznesowe w prestiżowej firmie doradczej McKinsey w Polsce i na świecie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz The London School of Economics and Political Science.

Jaki jest stan branży e-grocery w Polsce
i jakie są perspektywy jego wzrostu?
Rynek e-grocery ma przed sobą duży potencjał wzrostu, jednak obecnie to wciąż
wymagający kanał sprzedaży – szczególnie na polskim rynku, który dopiero dojrzewa. Zakupy spożywcze online to z reguły alternatywa dla dużych, planowanych zakupów dla domu. Polacy zaś robią zakupy
spożywcze niemal codziennie, bo aż 360 razy w ciągu
roku, więc zwyczaj robienia planowanych zapasów
nie jest jeszcze rozpowszechniony. Obecnie tempo rozwoju e-grocery w Polsce wynosi ok. 15-20%
rocznie, a według danych Euromonitor International
udział wartościowy tego sektora to około 0,7% całego
rynku FMCG. Przyszłość branży wygląda bardzo obiecująco nie tylko w kontekście dwucyfrowych prognoz
wzrostu, ale także z perspektywy idących z nimi w
parze trendów dotyczących stylu życia. Jak wynika z
raportu „E-grocery w Polsce – zakupy spożywcze online”, który zrealizowaliśmy wspólnie z Izbą Gospodarki
Elektronicznej i który zostanie opublikowany na początku 2018 roku, już 16% konsumentów regularnie
kupuje produkty spożywcze przez internet. Z naszych
doświadczeń wynika także, że zaufanie do tej formy
zakupów rośnie po pierwszym zrealizowanym zamówieniu, bo klienci przekonują się zarówno do wysokiej jakości produktów, jak i do elastycznej dostawy.
Jakie typy sklepów spożywczych online wyróżniamy na rynku i jak to wpływa na branżę?
W Polsce branża e-grocery nie jest jeszcze odpowiednio zdefiniowana. Funkcjonuje w niej wiele podmiotów, które oferują klientom różnego rodzaju usługi i
doświadczenia zakupowe. W raporcie „E-grocery w
Polsce – zakupy spożywcze online” staraliśmy się je
usystematyzować, dzieląc e-sklepy spożywcze na:
sklepy internetowe skupiające się wyłącznie na sprzedaży online z własną dostawą, sklepy internetowe
prowadzone przez sieci stacjonarne oraz sklepy internetowe wysyłkowe oferujące limitowaną liczbę
kategorii produktów, czyli głównie chemię czy suche
przetwory, lub wyłącznie specjalistyczne artykuły, np.
bio i eko. Dla sklepów stacjonarnych sprzedaż internetowa nie stanowi głównej osi biznesu, dlatego nie
zawsze są w stanie zapewnić perfekcyjną obsługę
klienta i jego zamówienia. Z kolei sklepy wysyłkowe
nie posiadają pełnego asortymentu i nie są w stanie
kontrolować zamówienia na tzw. „ostatniej mili”. Na

ich tle wyróżniają się tzw. pure-playerzy, którzy działają wyłącznie w kanale online. Zapewniają szeroką
ofertę artykułów w jednym miejscu – tych suchych i
ciężkich, ale także świeżych owoców, warzyw, mięs
czy pieczywa – oraz elastyczną dostawę produktów
za pomocą własnych samochodów i dostawców. W
Polsce ten model funkcjonuje obecnie tylko we Frisco.pl gwarantując zdecydowanie wyższy poziom obsługi klienta i jego zamówienia. Poprzez pozytywne
doświadczenia zakupowe staramy się przekonywać
Polaków do tego, że e-sklepy spożywcze oferują porównywalny poziom cen z większymi możliwościami
asortymentowymi niż w supermarkecie stacjonarnym, w znacznie bardziej wygodnym wydaniu.
Jak wygląda model działania Frisco.pl pozbawiony sklepu stacjonarnego?
Brak sklepów stacjonarnych to nasz wyróżnik i stanowi o przewadze konkurencyjnej Frisco.pl nad innymi
typami sklepów spożywczych online działającymi w
Polsce. Dzięki wyłącznej sprzedaży internetowej, koncentrujemy się na rozwoju pod kątem operacyjnym,
punktualności dostaw i kompletności zamówień, a
także na zapewnianiu wysokiej jakości produktów.
Oferujemy ich najkrótszą drogę do domu klienta:
świeże produkty nie leżą na półkach, bo 2 razy dziennie otrzymujemy je od dostawców i w ciągu kilku godzin dostarczamy do klientów. Kontrola jakości odbywa się dwukrotnie. Kupując przez internet klient nie
może osobiście sprawdzić koloru, zapachu czy innych
cech fizycznych produktów, robimy więc to za niego
tak, jak robilibyśmy to dla siebie. Mamy pracowników,
których zadaniem jest m.in. sprawdzanie każdego jajka w opakowaniu, czy też systematyczne podlewanie
ziół. Poza tym, sortowanie produktów odbywa się automatycznie, dzięki czemu aż 99,6% z nich trafia do
klientów zgodnie ze złożonym zamówieniem, a braki
artykułów to wyjątek, zdarzający się bardzo rzadko.
Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość dostawy
na konkretną godzinę w tzw. jednogodzinnym oknie
dostaw. Oznacza to, że klient zamawiający dostawę w
przedziale godzinowym 7:00-8:00, dostanie zakupy
dokładnie w tym czasie. Jak wynika z praktyki, tak faktycznie się dzieje – obecnie wskaźnik punktualności
zamówień wynosi 96%.

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Pańska 96 lok. 83 | 00-837 Warszawa
www.eizba.pl
biuro@eizba.pl

21

VISA ZMIENI RYNEK PŁATNICZY W EUROPIE DZIĘKI VISA
DIRECT – GLOBALNEJ PLATFORMIE PŁATNOŚCI W CZASIE
RZECZYWISTYM
W listopadzie br. Visa
ogłosiła europejski
debiut Visa Direct –
platformy płatności
w czasie rzeczywistym1, dzięki której
firmy będą mogły
wykorzystać globalny zasięg i skalę systemu Visa do
gruntownej zmiany sposobu płacenia konsumentom
i kontrahentom, zarówno w kraju jak i za granicą.
Visa Direct wprowadza wiele możliwości płacenia w
czasie rzeczywistym, w oparciu o bezpieczeństwo i
globalną skalę sieci płatniczej Visa, jak:
• Płatności „business-to-consumer (B2C)”: firmy
będą mogły przekazywać bezpośrednio konsumentom na rachunek karty Visa niemal dowolny
rodzaj płatności – np. wygraną w grze, wypłatę
z tytułu polisy ubezpieczeniowej czy płatności
z tytułu rozliczeń stanu kasy detalisty na koniec
dnia.
• Płatności „business-to-business (B2B)”: firmy
będą mogły przekazywać płatności w czasie rzeczywistym na rzecz zleceniobiorców, dostawców
i innych podmiotów.
• Płatności „person-to-person (P2P)”: konsumenci będą mogli przekazywać sobie pieniądze w
sposób szybki, wygodny i bezpieczny – często z
użyciem urządzeń połączonych z internetem, np.
przy podziale rachunku w restauracji czy zbiórce
pieniędzy na wspólny prezent.
Dzięki platformie Visa Direct pieniądze przekazywane są na należący do odbiorcy rachunek karty Visa
szybko, wygodnie i bezpiecznie. Użytkownik ma natychmiastowy dostęp do tych środków2 oraz możliwość dokonywania zakupów w 44 milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie.
Platforma Visa Direct – działająca na 200 rynkach na
całym świecie – pozwala uzyskać dostęp do ponad
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miliarda rachunków kart Visa. Za pośrednictwem rozbudowanej biblioteki API Visa, instytucje finansowe i
partnerzy z sektora nowych technologii mogą szybko stworzyć rozwiązania płatności w czasie rzeczywistym, korzystając z szerokiej gamy usług dostępnych
na platformie Visa Developer.
„Visa od dziesiątków lat stoi na czele zmian w metodach płacenia w sklepach tradycyjnych i internetowych. Obecnie mamy możliwość dogłębnej zmiany
sposobu, w jaki konsumenci i firmy płacą sobie nawzajem, w sposób szybki, wygodny i bezpieczny”
– powiedział Mike Lemberger, Senior Vice President
of Product Solutions, Visa w Europie. „Visa Direct to
sprawdzona platforma, umożliwiająca firmom technologicznym czy instytucjom finansowym zaspokojenie popytu na płatności w czasie rzeczywistym,
w oparciu o szeroki zasięg, efektywność kosztową i
szybkość globalnej sieci Visa” – dodał Mike Lemberger.
Visa w Europie ustanowiła wymóg, by od października 2018 r. wydawcy kart umożliwili dokonywanie
płatności w czasie rzeczywistym. Przy płatnościach
w czasie rzeczywistym wydawcy powinni przesłać
środki pieniężne użytkownikowi karty nie później niż
w ciągu 30 minut od momentu akceptacji transakcji.
Visa Direct to jedno z wielu rozwiązań, których interfejs programistyczny aplikacji (API) jest dostępny
na otwartej platformie Visa Developer, utworzonej
w celu rozwoju innowacji w płatnościach i handlu.
Platforma Visa Developer ma pomagać instytucjom
finansowym, detalistom i firmom technologicznym w
zaspokajaniu popytu ze strony konsumentów i detalistów, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują urządzenia połączone z internetem przy zakupach,
dokonywaniu płatności i ich otrzymywaniu.
1 oraz 2

Dostępność środków finansowych może być różna w zależności od instytucji finansowej.

WYWIAD WYDANIA
Prof.UO dr hab. Dariusz Szostek

partner zarządzający w kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy w ramach aktywności
legislacyjnych e-Izby koordynuje tematykę depapieryzacji i e-administracji.

Panie Profesorze
był Pan jednym
z
prelegentów
Forum
Gospodarki Cyfrowej,
gdzie mówił Pan
o wpływie eIDAS
i RODO na polskie prawo. Proszę podzielić się z
naszymi Czytelnikami, jaki te kwestie będą miały
wpływ na przedsiębiorców działających w gospodarce cyfrowej.
Prof.UO dr hab. Dariusz Szostek: W 2016 roku weszło w życie rozporządzenie eIDAS, w przyszłym roku
wejdzie RODO. Są to bardzo ważne akty prawne bezpośrednio wpływające na polskie prawa. Zgodnie z
regulacjami wspólnotowymi rozporządzenia unijne
obowiązują wprost i bezpośrednio.
Pierwsze z nich ma na celu istotne ułatwienia w biznesie w zakresie zawierania umów, identyfikacji podmiotów, dokonywania czynności prawnych. Zawiera w sobie szereg jednolitych dla całej UE narzędzi
prawnych (ale też technicznych) jak kwalifikowane
podpisy elektroniczne, kwalifikowane pieczęci elektroniczne, kwalifikowane znaczniki czasu, eDelivery,
które począwszy od 1 lipca 2016r. mogą funkcjonować swobodnie w całej UE. Inaczej ujmując - polski
przedsiębiorca używając kwalifikowanego podpisu
elektronicznego polskiego dostawcy usług zaufanych,
może za jego pomocą skutecznie złożyć oświadczenie zarówno w kraju jak i w pozostałych krajach UE.
Narzędzia te pozwalają na praktyczne wprowadzenie
w naszym kraju Paperless.

nia danych osobowych, uwzględniając także nowoczesne technologie (jak chmura), które nie były brane
pod uwagę w poprzednich regulacjach dotyczących
danych osobowych. Trudność polega na wdrożeniu
RODO w przedsiębiorstwie, co wymaga wielu nakładów pracy, także organizacyjnych i technicznych. Wymusza także odpowiednie zabezpieczenie tychże danych, które od chwili wejścia RODO w życie nie będą,
jak dotychczas, „dodatkiem w polityce bezpieczeństwa”, ale stają się istotnym elementem, który musi
być uwzględniany w ramach procesów biznesowych.
Należy na RODO spojrzeć także w aspekcie nas samych - osób, których dane są w wielu miejscach przetwarzane z czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Narzędzia RODO w dużej mierze pozwolą nam na ich
ochronę. Mam nadzieję iż skuteczną. Ale, co równie
istotne, wymuszą analizę po stronie przechowujących
dane, czy rzeczywiście są im one koniecznie potrzebne i w jakim zakresie.
Jest Pan zaangażowany w prace grupy e-Medycyna,
która działa pod auspicjami e-Izby od marca br. O
jakich wyzwaniach eIDAS i RODO możemy mówić w
kontekście transformacji cyfrowej polskiej medycyny?
Prof.UO dr hab. Dariusz Szostek: Niestety nie możemy. Polska e-medycyna para się problemami braku
kompleksowej, profesjonalnej i pełnej informatyzacji.
Nakłada się szereg obowiązków nie wspierając sposobu ich wdrożenia. Niestety w placówkach medycznych rzadko mamy do czynienia ze specjalistami od
nowych technologii i informatyzacji (są one przede
wszystkim jednostkami mającymi leczyć), a co za tym
idzie często wprowadzane procesy biznesowe dalekie są od potrzeb. Do tego dochodzi niespójne prawo
oraz spora zachowawczość. RODO może być pretekstem dla cyfryzacji medycyny - ale czy będzie ?

RODO, którym straszy się przedsiębiorców zewsząd, w
rzeczywistości ujednolici w UE zasady przechowywa-
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E-IZBA MIĘDZYNARODOWO / ECOMMERCE EUROPE
11 października odbyło się spotkanie Board of
Directors Ecommerce Europe. e-Izbę w tym spotkaniu reprezentowała Justyna Skorupska, Wiceprzewodnicząca Rady e-Izby, head of business consulting w e-point S.A.
9 listopada na Forum Gospodarki Cyfrowej odbył
się panel dyskusyjny zatytułowany “Poland don’t be
afraid to the cross-border e-commerce to our country”!
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W panelu udział wzięli eksperci z europejskich stowarzyszeń e-commerce, z którymi e-Izba współpracuje. Moderatorem panelu był dr. Zoltan Ormos
CEO Stowarzyszenia Ecommerce Węgry. Grono panelistów reprezentowali: Florian Seikel, Managing
Director of Handlerbund, CEO Storzyszenia Ecommerce Niemcy, Maria Rajakallio, CEO Stowarzyszenia Ecommerce Finlandia oraz Simona Kijonkova,
CEO Stowarzyszenia Ecommerce Czechy.

E-IZBA W MEDIACH 2017
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 2017 roku wygenerowaliśmy PONAD 2000 publikacji w mediach. Główne tematy, w jakich cytowana była
e-Izba w mediach to:
•
•
•
•
•
•

zakaz handlu w niedziele z perspektywy e-commerce
wyniki raportu “Portfel Polaka”
wyniki raportu “Płatności cyfrowe 2017”
nowe firmy członkowskie
otwarcie biura w Małopolsce
lokalne działania e-Izby w ramach projektu Polska Re-

•
•
•
•

gionalna Gospodarka Cyfrowa
handel transgraniczny
zaangażowanie e-Izby w rozwój e-medycyny
Forum Gospodarki Cyfrowej
konkurs e-Commerce Polska awards 2017 i Osobowość
Polskiej Gospodarki Cyfrowej
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Szanowni Członkowie i Partnerzy e-Izby,
Rok 2018 zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie już w grudniu przygotowaliśmy dla Państwa plany Izby Gospodarki Elektronicznej na kolejny rok. W 2018 roku stawiamy na networking oraz budowę relacji biznesowych. Będziemy kontynuować warsztaty w Szkole Gospodarki Cyfrowej, a także organizację Forum Gospodarki Cyfrowej w kontekście rozwoju cyfrowego w CEE przy współpracy z kilkoma krajami m.in.: Węgry, Czechy,
Rumunia, Bułgaria.
Poznaj plany e-Izby na 2018 r.
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Poznaj ofertę sponsoringową e-Izby na 2018 r.

DZIAŁASZ NA RYNKU GOSPODARKI CYFROWEJ?

DOŁĄCZ DO IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ I RAZEM Z NAMI WSPIERAJ
ROZWÓJ SILNEJ E-GOSPODARKI!
W TYM ROKU STAWIAMY NA NETWORKING I BUDOWĘ BIZNESOWYCH RELACJI!
• Pozyskaj klienta korzystając ze współpracy z firmami członkowskimi e-Izby
• Znajdź najlepsze innowacyjne rozwiązanie, które pomoże Ci rozwinąć biznes przy współpracy z
firmami zrzeszonymi w e-Izbie
• Stwórz z nami silną społeczność cyfrową
• Bierz udział w wydarzeniach networkingowych
budujących relacje biznesowe
• Pokaż swoim klientom że należysz do prestiżowej i międzynarodowej organizacji – masz stempel członka e-Izby
OBSZARY w których działamy:

• Bezpłatny dostęp do bazy ekspertów prawnych,
specjalizujących się m.in w prawie gospodarczym, IT, e-commerce, ochronie danych osobowych
Nasze sukcesy legislacyjne:
• Zakaz handlu w niedzielę wejdzie w życie 1 marca 2018. NIE OBEJMIE e-commerce. Dzięki ponad
rocznym działaniom legislacyjnym e-Izby.
• Przygotowaliśmy kilkanaście stanowisk branżowych m.in. ws. geoblokowania, Podatku CIT I
PIT oraz w kwestii rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 października 2017 r.

STEMPEL CZŁONKOWSKI: wyróżnia firmę na rynku pokaż klientom, że należysz do prestiżowej międzynarodowej organizacji:

EDUKACJA:
http://www.eizba.pl/pl/dla-czlonkow/edukacja-branzy/szkola-gospodarki-cyfrowej/o-szkole/

• Każda firma zrzeszona w e-Izbie otrzymuje stempel członkowski
• Znak ten, ze względu na swoją rozpoznawalność
i efektywność marketingową, stanowi dla firm
zrzeszonych w e-Izbie ogromną wartość promocyjną.
• Stempel może zostać wykorzystany na stronach
internetowych przedsiębiorców, a także na banerach oraz folderach reklamowych. Każda firma,
która jest przyjmowana w poczet członków e-Izby, jest weryfikowana

• Szkoła Gospodarki Cyfrowej: firmy mogą uczestniczyć w szkoleniach, które kończą się egzaminem, a dla najlepszych uzyskaniem certyfikatu
ukończenia naszej Szkoły
• Możliwość edukacji na uczelniach wyższych, na
których Izba Gospodarki Elektronicznej ma swoje
kierunki studiów z zakresu handlu elektronicznego
• Przygotowywanie działań edukacyjnych e-Izby
• Przygotowanie działań w ramach współpracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej

KOJARZENIE BIZNESOWE: Networking w trakcie,
którego budujemy relacje biznesowe a także pozyskujemy potencjalnych klientów

GRUPY MERYTORYCZNE: networking biznesowy i
wymiana know – how: http://www.eizba.pl/pl/dla-czlonkow/grupy-merytoryczne/

• Skorzystaj z możliwości kojarzenia biznesowego
przez e-Izbę - zarówno bezpośrednio w trakcie
naszych eventów jak i drogą elektroniczną na co
dzień
LEGISLACJA:
http://www.eizba.pl/pl/dla-czlonkow/legislacja-cyfrowa/
• Silne wsparcie branżowe w celu usunięcia barier
prawnych utrudniających rozwój gospodarki cyfrowej
• Bezpłatny udział w grupie merytorycznej, zajmującej się działaniami legislacyjnymi
• Udział w grupie opiniującej stanowiska dla instytucji państwowych

Grupy:
• edukacja,
• e-logistyka,
• e-legislacja
• performance marketing
• e-płatności
• e-usługi
• Udział w tworzeniu poradników
• Udział w tworzeniu dobrych praktyk
• Udział w tworzeniu standardów
• Tworzenie materiałów eksperckich
• Spotkania odbywają się kilka razy w roku

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Pańska 96 lok. 83 | 00-837 Warszawa
www.eizba.pl
biuro@eizba.pl
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BADANIA i bank wiedzy cyfrowej: zachęcamy do
korzystania z wszytkich raportów oraz poradników:
http://www.eizba.pl/pl/dla-czlonkow/cyfrowa-baza-wiedzy/katalog-firm-i-uslug/
Bezpłatny dostęp do raportów e-Izby:
• e-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce
Polska
• m-commerce. Kupuje mobilnie
• Płatności cyfrowe
• e-grocery – zakupy spożywcze 2018
• Możliwość promocji firmy na łamach raportów
WYDARZENIA E-IZBY: Networking w trakcie którego
budujemy relacje biznesowe a także pozyskujemy
potencjalnych klientów
• Nowość 2018! – e-Izba Tool Day – członkowie
będą prezentować swoje oferty sklepom, bankom i ubezpieczycielom
• Szkoła Gospodarki Cyfrowej - handel transgraniczny przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju
• Forum Gospodarki Cyfrowej – największe wydarzenie e-Izby na 300 osób,
• Konkurs e-Commerce Polska awards 2018 – sięgnij po nagrodę w konkursie
• Gala Konkursu e-Commerce Polska awards oraz
Konkursu Osobowość Polskiej i Regionalnej
Gospodarki Cyfrowej
• Kupuje w internecie – zapraszamy do promowania z nami zakupów przez internet
• Udział w rabatowym poniedziałku e-Izby
• Udział w działaniach lokalnych e-Izby
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WSPARCIE WIZERUNKU FIRMY: każda firma która
wchodzi do e-Izby otrzymuje wsparcie PR w zakresie:
• Komunikacja firm zrzeszonych poprzez e-Izba
weekly mailing oraz Magazyn wydawany przez
e-Izbę.
• Promocja wydarzeń firm zrzeszonych
• Promocja sukcesów firm zrzeszonych
• Ekspozycja firmy w “e-Commerce Polska: Katalog
firm i usług”
• Komunikacja eksperckich materiałów firm zrzeszonych do mediów i biznesu
• Komunikacja ekspertów występujących w trakcie Szkoły Gospodarki Cyfrowej oraz innych wydarzeń e-Izby
E-IZBA LOKALNIE: Zaangażowanie w działania lokalne e-Izby w regionach: www.prgc.pl
•
•
•
•

Śląsk,
Małopolska,
Udział w lokalnej Szkole Gospodarki Cyfrowej
Partnerstwo w akcji edukacyjnej KUPUJĘ W INTERNECIE - lokalnie
• Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa: współtworzenie projektu
• Promocja lokalna firm zrzeszonych w e-Izbie
Oferta sponsoringowa na 2018 r.

Poznaj plany e-Izby na 2018 r.
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Kontakt
IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
ul. Pańska 96 lok. 83
00-837 Warszawa
www.eizba.pl
biuro@eizba.pl

Oddział Śląsk:
ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik
Oddział Małopolska:
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Filia Tarnów:
DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów
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