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SPIS TREŚCI
Szanowni Państwo,
Od początku 2017 roku realizujemy nową strategię Izby
Gospodarki Elektronicznej, poszerzając zasięg naszych
aktywności o kolejne regiony Polski w ramach projektu
Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa (#PRGC).
9 lutego odbyło się uroczyste otwarcie śląskiego oddziału e-Izby z siedzibą w Rybniku. W spotkaniu udział
wzięli lokalni przedsiębiorcy, organizacje biznesowe,
samorządowcy, przedstawiciele urzędów centralnych
oraz świata nauki. Istotnym elementem uroczystości
było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia e-strategii dla miasta Rybnika. List, w obecności
uczestników spotkania, podpisała Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby i Piotr Kuczera, Prezydent Miasta
Rybnik. W uroczystym otwarciu uczestniczył gość specjalny Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu
Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju .
11 maja planujemy otwarcie naszego małopolskiego
oddziału z siedzibą w Tarnowie, na które serdecznie zapraszamy, szczegóły otwarcia wkrótce!
Ogromnie nas cieszy, że opublikowane 21 marca stanowisko Rady Ministrów dotyczące projektu ustawy o
ograniczeniu handlu w niedziele jest zbieżne ze stanowiskiem e-Izby, która aktywnie postuluje za całkowitym wyłączeniem e-handlu spod niniejszego zakazu,
z uwagi na brak uzasadnienia dla objęcia takimi ograniczeniami e-sklepów. W ramach uruchomionej przez
nas 21 marca kampanii “Jesteśmy za handlem internetowym w niedziele” przeprowadziliśmy badanie, którego celem było poznanie opinii polskich konsumentów
oraz pracowników i właścicieli e-sklepów dotyczące
niniejszego zakazu. Z badania wynika, że Polacy na zakupach cenią sobie wygodę i czas. Aż 81 proc. e-konsumentów wskazuje, że zdarza im się kupować online w
niedziele, a wśród najważniejszych powodów wskazują
brak czasu na zakupy w ciągu tygodnia oraz możliwość
zrobienia wspólnych zakupów z rodziną, z którą w niedziele spędzają czas. 72 proc. przebadanych przez nas
Polaków uważa, że realizując e-zakupy w niedzielę, ma
więcej czasu dla bliskich. Warto podkreślić, że większość konsumentów, jak i pracowników e-sklepów są za
wyłączeniem handlu internetowego spod niniejszego
zakazu i wskazują na liczne negatywne konsekwencje
objęcia zakazem handlu w niedziele e-sklepów. Prawie
połowa zatrudnionych w e-handlu typuje negatywny
wpływ na obroty, a 69 proc. obawia się utraty pracy. To
liczby, których nie powinniśmy lekceważyć i mamy nadzieję, że na kolejnym etapie prac nad projektem ustawy o zakazie handlu w niedziele Solidarność uwzględni oczekiwania zarówno branży, jak i Polaków.
Ostatnie miesiące to dla nas również dynamiczne działania w nowych, bardzo ważnych dla cyfrowego biznesu i społeczeństwa, sektorach gospodarki cyfrowej. 8
marca odbyło się pierwsze spotkanie Grupy e-medycyna powołanej przez e-Izbę. Celem powstania grupy jest
tworzenie kompleksowych rozwiązań: edukacyjnych,
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doradczych i usługowych dla sektora medycznego w
Polsce. Ponadto grupa będzie zajmowała się także niwelowaniem barier legislacyjnych oraz rekomendacją
rozwiązań dla e-pacjenta. Grupa będzie współpracować z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia (CSIOZ).
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.
Życzymy przyjemnej lektury drugiego numeru Kwartalnika Izby Gospodarki Elektronicznej. Chcieliśmy w
jednym miejscu, w sposób przystępny dla odbiorców,
podsumować i przypomnieć najważniejsze i najciekawsze projekty, raporty, poradniki oraz wydarzenia
e-Izby, które wydarzyły się w danym kwartale.
Jednocześnie, w imieniu całego zespołu Izby Gospodarki Elektronicznej, składam Państwu życzenia rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Patrycja Sass- Staniszewska
Prezes Zarządu,
Izba Gospodarki Elektronicznej
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WYWIAD WYDANIA
Piotr Kuczera

Prezydent Miasta Rybnika

Prezydent Miasta Rybnika od
grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, z zawodu nauczyciel historii.
Jako gospodarz miasta stawia
przede wszystkim na dialog społeczny i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz
Rybnika. Podejmuje intensywne
i skuteczne zabiegi w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Skupił się
też na intensyfikacji działań na
rzecz poprawy jakości powietrza w mieście, wprowadzając m.in. nowoczesny i pierwszy tego typu w Polsce regulamin dotacji do inwestycji ekologicznych, premiujący rozwiązania najbardziej efektywne.
Dążenie do rewitalizacji miejsc rybnickiego dziedzictwa przeszłości i
ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, realizacja spójnej polityki
rowerowej, sformułowanie jasnych zasad finansowania klubów sportowych, zwiększanie zainteresowania inwestorów Rybnikiem, otwarcie
na inicjatywy w oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego,
zaangażowanie miasta w rozwój gospodarki senioralnej, nawiązywanie bliższej współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami oraz
zainteresowanie innowacjami technologicznymi – to obszary wyznaczające charakter jego prezydentury.
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa to jedno z
kluczowych wyzwań, przed którymi stoi cała Polska, jak Pan, jako Prezydent Miasta Rybnika, ocenia
potrzeby lokalnej społeczności, biznesu, samorządów i świata nauki w tym zakresie?
Piotr Kuczera: Proces cyfryzacji przebiega bardzo
szybko na wielu szczeblach życia społecznego i gospodarczego. Samorząd powinien podążać w tym zakresie za potrzebami mieszkańców oraz przedsiębiorców działających w mieście. Absolutnym minimum
jest miejska strona internetowa. Dzięki niej mieszkańcy mają możliwość dotarcia do istotnych informacji
dotyczących miasta, relacji z ważnych wydarzeń czy
planowanych działań władz miasta. Należy pamiętać,
że cyfryzacja na poziomie samorządu oznacza nie tylko możliwość przekazywania pewnych informacji dla
mieszkańców i przedsiębiorców, ale stwarza również
okazję do działania w odwrotnym kierunku. Poprzez
dostępne technologie należy rozwijać możliwość
aktywnego uczestniczenia obywateli i biznesu w kierunkach rozwoju miasta.
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W Rybniku świetnym przykładem jest istniejący
od kilku lat budżet obywatelski, w ramach którego
mieszkańcy sami wybierają projekty możliwe do realizacji w poszczególnych dzielnicach i w skali całego
miasta. Co ważne, mogą to robić również poprzez
głosowanie elektroniczne. Obecnie trwają w Rybniku prace nad nową miejską stroną internetową oraz
aplikacją, które to będą poszerzały możliwości pozyskiwania pewnych informacji od mieszkańców, a to
z kolei będzie miało przełożenie na realne działania
władz miasta.
Śląsk jest zagłębiem startupów, IT, jak miasto wspiera ich rozwój?
PK: Rolą samorządu jest tutaj przede wszystkim działanie w kierunku zapewnienia przestrzeni dedykowanej dla działania inkubatorów przedsiębiorczości oraz
rozwijania startupów. W tym celu konieczna jest oczywiście współpraca z firmami oraz organizacjami, które
chcą merytorycznie wspierać takie przedsięwzięcia.
W Rybniku przy współpracy z firmą Cushman & Wakefield zrobiliśmy analizy zapotrzebowania na nowoczesną powierzchnię biurową w mieście. Opracowany raport zakłada budowę nowoczesnego biurowca,
m.in. z powierzchnią dedykowaną dla działania Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Jakie są dotychczasowe osiągnięcia miasta Rybnika
w obszarze cyfryzacji?
PK: Rybnik w ostatnich latach wielokrotnie podejmował działania, które zostały docenione i wskazywane
jako przykład udanego wdrażania elementów cyfryzacji w funkcjonowanie samorządu. Przykładem jest
chociażby internetowy Rybnicki System Informacji
Przestrzennej, który umożliwia mieszkańcom oraz
służbom publicznym działającym na terenie miasta
dotarcie do takich informacji jak ewidencja gruntów
i budynków, map geodezyjnych, studium zagospodarowania przestrzennego, czy aktualnych planów
zagospodarowania przestrzennego. System RSIP zdobył w 2006 roku I miejsce w konkursie Przyjazny Urząd
Administracji Samorządowej oraz w 2011 roku w odświeżonej wersji został laureatem konkursu Panteon
Administracji Polskiej. Innowacyjnym projektem było
również wprowadzenie w 2006 roku Rybnickiej Elektronicznej Karty Miejskiej (tzw. e-karty) dzięki której
można przede wszystkim opłacać przejazdy autobusami. Mam przy tym świadomość, że technologia cały
czas się zmienia i stale trzeba pracować nad poprawą
istniejących rozwiązań oraz szukać nowych, innowacyjnych kierunków działania. Rybnik będzie podążać

tą drogą.

strony internetowej oraz aplikacji miejskiej.

Jakie są priorytety Rybnika na najbliższe lata w obszarze cyfryzacji?

Proszę dokończyć zdanie: lubię kupować w internecie…

PK: Ogromnym wyróżnieniem dla naszego miasta jest
powstanie właśnie w Rybniku pierwszego w Polsce
regionalnego oddziału Izby Gospodarki Elektronicznej. Wierzę, że współpraca miasta z e-Izbą przyniesie
wiele korzystnych rozwiązań i będzie stanowiła bodziec do dalszego rozwoju miasta w zakresie szeroko
rozumianej cyfryzacji. Konieczne jest opracowanie i
wdrożenie cyfrowej strategii rozwoju lokalnej administracji, społeczności i biznesu. Jeżeli chodzi zaś o konkretne plany na najbliższe miesiące, to z całą pewnością istotne będzie oddanie do użytku nowej miejskiej

PK: …bo jest to przede wszystkim oszczędność czasu,
którego, z racji wykonywanej pracy nie mam zbyt wiele. Zaletą internetowych zakupów jest dla mnie również możliwość spokojnego zapoznania się z danym
asortymentem oraz weryfikacja jakości oferty dzięki
opiniom innych użytkowników. Co ważne, kupując w
internecie mogę skorzystać również z usług rybnickich przedsiębiorców, wspierając tym samym rozwój
lokalnego biznesu.

WYWIAD WYDANIA
Marcin Krupa

Prezydent Katowic

Absolwent Wydziału Transportu
Politechniki Śląskiej. W 2005 roku
obronił pracę doktorską i pracował jako adiunkt na tej samej
uczelni.
W latach 2006-2010 radny Rady
Miasta Katowice. W latach 20102014 wiceprezydent miasta odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście.
Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO
Województwa Śląskiego. Jego pasje to muzyka, jazda na motocyklu,
nowe technologie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa to jedno z
kluczowych wyzwań, przed którymi stoi cała Polska, jak Pan jako Prezydent Miasta Katowice ocenia
potrzeby lokalnej społeczności, biznesu, samorządów i świata nauki w tym zakresie?
Marcin Krupa: Myśląc o przyszłości Katowic, zdefiniowaliśmy wartości, na których opiera się Strategia Rozwoju Miasta, a mianowicie: Inteligencja, Innowacja,
Integracja i Internacjonalizacja. Bazując na tych wartościach, dążymy wspólnie do budowy miasta, które
systematycznie i umiejętnie wykorzystuje potencjał
wiedzy i kreatywność mieszkańców, korzysta z nowi-

nek technologicznych i umiejętnie wdraża najnowocześniejsze rozwiązania, czego przykładem jest np.
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz
(KISMiA). Kładę szczególny nacisk na rozwój innowacji w naszym mieście, które staje się silnym ośrodkiem
kreacji i wdrażania innowacji technologicznych w zakresie np. usług telemedycznych, aplikacji i rozwiązań
proekologicznych, kulturalnych (tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki) i społecznych.
Śląsk jest zagłębiem startupów, IT, jak miasto wspiera ich rozwój?
MK: Katowice to również miasto prężnie rozwijającego się biznesu. W mieście i wokół niego powstają
inicjatywy skierowane do przedsiębiorczych mieszkańców, którzy prowadzą firmę oraz do tych, którzy
dopiero myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Od sierpnia 2015 r. w Wydziale Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice funkcjonuje Referat
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Działania Referatu
MŚP mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu
start-upowego. Istotne z punktu widzenia rozwoju
miasta jest to, aby coraz więcej firm, start-upów powstawało w Katowicach, dlatego nasze działania skierowane są na informowanie, szkolenie, inspirowanie
młodych ludzi do przekuwania swoich pasji w projekty biznesowe.
Jakie są dotychczasowe osiągnięcia miasta Katowice w obszarze cyfryzacji?
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MK: Jedno z naszych najważniejszych ostatnich osiągnięć to wdrożenie w 2016 r. Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA), który
obejmuje łącznie 215 kamer. System kosztował 14
197 887 PLN i jest najnowocześniejszym systemem
monitoringu miejskiego w Polsce. Podobne systemy
funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie. Myślę, że jest to ogromny sukces, iż w strefach objętych tym systemem następuje znaczne zmniejszenie liczby przestępstw, a także wzrasta przestrzeganie
zasad ruchu drogowego. Uważam również, że jednym
z ostatnich osiągnięć jest wprowadzenie Śląskiej Karty Usług Publicznych, z której obecnie korzysta już ok.
227 tys. osób. Za dwa lata w Katowicach powstanie
Miejskie Centrum Usług Wspólnych. W ramach tego
projektu uruchomimy portal umożliwiający korzystanie z elektronicznych usług administracji publicznej,
co z pewnością wpłynie na poprawę efektywności komunikacji między urzędem a mieszkańcami.

MK: Priorytetowe zadania na najbliższe lata to uruchomienie wspomnianego już przeze mnie Centrum
Usług Wspólnych oraz wdrożenie i upowszechnienie
ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) czyli nowoczesnych technologii informatycznych, które usprawnią funkcjonowanie sieci transportowo-logistycznych
w samych Katowicach, co z pewnością będzie również
korzystne dla całej Aglomeracji. Na pewno nasza praca będzie skupiać się na edukacji, w tym promocji wydarzeń i konferencji w temacie cyfryzacji, współpracy
z biznesem i efektywnego transferu innowacyjnych
technologii, które będą przyjazne mieszkańcom, biznesowi i administracji. Ponadto aktywnie uczestniczymy w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju
elektromobilności w Polsce, a tym samym w Katowicach.

Jakie są priorytety Katowic na najbliższe lata w obszarze cyfryzacji?

MK: bo oszczędzam dużo czasu i mogę go przeznaczyć na spotkania z mieszkańcami Katowic.

Proszę dokończyć zdanie: lubię kupować w internecie…..

RADA IZBY GOSPODARKI CYFROWEJ
Justyna Skorupska

Łukasz Szymula

Przewodnicząca Rady

Wiceprzewodniczący Rady
Trade Doubler

Michał Grom

Roman Baluta

Wiceprzewodniczący Rady
Treści cyfrowe

ORBA
IT

Anna Bogdańska

Piotr Kurczewski

Euronet
Sklepy internetowe

DialCom24

Marcin Ledworowski

Andrzej Poniński

Biuro Informacji
Kredytowej

EIA Polska

Łukasz Rzepecki

Rafał Stępniewski

Softhis

Grupa Rzetelny Regulamin

Dorota Bachman

Grzegorz Wójcik

Ravelo/PWN
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WITAMY NOWE FIRMY CZŁONKOWSKIE
Od początku 2017 roku dołączyli do nas:
• Square Data

• salonobraczek.pl

• Colderro Ewa Zimna

• SMSAPI

• NaSpółę

• Banach Outsorcing Sp. z o.o.

• e-Point

• Radosław Sobik Fotografia

• GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.

• Art Group

• ALE GROSZ

• Loando S.C. Zastrzeżyński,

• Square Data

• Projekt Sharing

• Jarsa

• ALERGIS

• Oro Poland Sp. z o.o.

• Decathlon

• Vurtua

• Spook AB

• Uber

• TUPOLSKA

Suwik

LEGISLACJA I STANDARYZACJA
Zakaz e-handlu w niedzielę
Izba Gospodarki Elektronicznej, która reprezentuje 200
podmiotów a której misją jest rozwój polskiej gospodarki cyfrowej, w tym niwelowanie barier prawnych
utrudniających ten rozwój, bardzo aktywnie włączyła
się w proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o
ograniczeniu handlu w niedziele. Jest to bardzo ważny projekt, którego obecna treść zagraża konkurencyjności polskiej branży e-commerce, tak w ramach
rynku wewnętrznego, jak przede wszystkim na rynku
globalnym pozbawionym podobnych ograniczeń. Niekorzystnym skutkiem proponowanej ustawy w jej dotychczasowym kształcie będzie też z pewnością utrata
wielu miejsc pracy oraz zmniejszenie obrotów e-sklepów, a tym samym wpływów do budżetu państwa z
tego sektora gospodarki narodowej.
Nasze działania przyniosły już efekty. W opublikowanym
21 marca stanowisku Rady Ministrów dotyczącym projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - czytamy - „Projektowane przepisy powinny być tak przeredagowane, aby wprost i całkowicie wyłączały handel w
internecie spod wprowadzanego zakazu”. Jest to stanowisko zbieżne ze stanowiskiem e-Izby, która aktywnie
postuluje za całkowitym wyłączeniem e-handlu spod
niniejszego zakazu, z uwagi na brak uzasadnienia dla
objęcia takimi ograniczeniami e-sklepów.
Stanowiska e-Izby dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele:
• Pierwsze stanowisko e-Izby z dnia 12.10.2016
r. dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele:

• Uzupełniające stanowisko e-Izby z dnia 10
marca br - dotyczące Autokorekty “Solidarności” do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Pismo wraz z załączonymi stanowiskami zostało
wysłane do:
• Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Doradców
• Prezes Rady Ministrów
• Doradców Prezydenta RP
• Prezydium Sejmu
• Ministrów z Ministerstw: Rozwoju, Cyfryzacji, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej
• Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
• Dyrektorów Departamentów w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Rozwoju
• Europosłów
• Posłów, Komisji Sejmowych, Zespołów Parlamentarnych
• Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
• Szefów Klubów Parlamentarnych
• Prezydentów Miast
• Wybranych Organizacji, Izb oraz Stowarzyszeń
21 marca rozpoczęliśmy kampanię skierowaną do
e-sklepów oraz konsumentów pod hasłem “Jesteśmy za handlem internetowym w niedziele”
W ramach kampanii e-Izba zrealizowała następujące aktywności:

.
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• kampanię banerową z hasłem “Jesteśmy za handlem internetowym w niedziele”, Oprócz emisji w
kanałach e-Izby banery zostały wysłane do polskich
sklepów internetowych, które mogą udostępniać
je w swoich kanałach komunikacji.

Z opublikowanego 28 marca raportu Izby Gospodarki
Elektronicznej zatytułowanego “Kochamy e-niedziele.
Polacy o zakupach i pracy w niedziele” wynika, że Polacy nie chcą ograniczenia handlu w internecie w niedziele. Za wyłączeniem e-sklepów spod zakazu handlu
w niedziele jest 57 proc. badanych, 33 proc. nie ma zdania. Zaś wśród e-kupujących odsetek popierających
wyłączenie e-handlu spod zakazu wynosi aż 70 proc.
Również osoby pracujące lub będące właścicielami
e-sklepów są zdania, że e-commerce powinien być wyłączony z zakazu handlu w niedzielę (45proc wskazań).
Aż 81 proc. e-konsumentów wskazuje, że zdarza im się
kupować online w niedziele, a wśród najważniejszych
powodów wskazują brak czasu na zakupy w ciągu tygodnia oraz możliwość zrobienia wspólnych zakupów
z rodziną, z którą w niedziele spędzają czas.
Pobierz raport „Kochamy e-niedziele”:

• dedykowaną zakładkę kampanii, na której szczegółowo opisano postulaty e-Izby, a także podjęte
przez nią dotychczas działania na rzecz wyłączenia
e- handlu spod ograniczenia handlu w niedziele:

• wydarzenie na Facebooku poświęcone kampanii
• badanie opinii konsumentów, pracowników i właścicieli e-sklepów dotyczącej zakupów internetowych w niedziele oraz zakazu e-handlu w te dni
miesiąca.
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Prowadzimy także kampanię informacyjną w mediach
postulując za wyłączeniem e-commerce spod ograniczenia handlu w niedziele, informując o braku uzasadnienia ograniczenia dla e-sklepów oraz o skutkach dla
polskiej gospodarki, jakie wiązałyby się z wejściem niniejszego zakazu w życie.
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Nasza obecność w mediach związana z projektem ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele

RZECZPOSPOLITA
Kaganiec na e-handel

BIZNES ONET
obejrzyj nagranie

RP.TV
zobacz wywiad
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RADIO TOK FM

PULS BIZNESU

posłuchaj rozmowy

Polacy popierają
e-handel w niedziele

e-Izba rozpoczyna prace nad II wydaniem “Księgi niwelowania barier prawnych dla rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce”
• Najważniejsze wydarzenia / konsultowane projekty
ustaw od początku 2017 roku:
» projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich
miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia
działalności na rynku wewnętrznym,

» projekt tzw. ustawy o elektronizacji gospodarki,
której celem jest ograniczenie stosowania pisemnej papierowej formy dokumentów, w tym
umów,
» projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie prywatności i danych
osobowych w sektorze łączności elektronicznej

ARTYKUŁY
mec. Agata Kowalska

Kancelaria Chabasiewicz Kowalska

W Izbie Gospodarki Elektronicznej odpowiedzialna za koordynację obszaru legislacji związanego
z reformą zasad prowadzenia
marketingu bezpośredniego w
Internecie w celu ujednolicenia
regulacji i poddania jej kontroli
jednego organu.

Miał chronić przed spamem, ale
jest niejasny i uderza w przedsiębiorców - ART. 172 USTAWY PRAWO
TELEKOMUNIKACYJNE

przeczytaj artykuł

Witold Chomiczewski

Pełnomocnik e-Izby ds. legislacji,
Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Lider specjalizacji e-Commerce w
tej kancelarii. Pełni funkcję Pełnomocnika Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje
się w prawie IT i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie
w obsłudze prawnej przedsię

Geoblokowanie – bariera rozwoju
handlu transgranicznego?
Gdzie leży problem?
przeczytaj artykuł
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Robert Sowiński

Sowiński i Partnerzy Kancelaria
Radców Prawnych i Doradcy
Podatkowego sp.p. - koordynator
tematu ADR w Izbie Gospodarki
Elektronicznej

Platforma mediacjeeizby.pl - pozasądowe rozstrzyganie sporów.
Trwają finalne testy naszej platformy ODR, która
umożliwi sprawne rozstrzyganie sporów z konsumentami bez konieczności angażowania sądów.
O ustawie ADR przeczytaj w wywiadzie.
przeczytaj artykuł

WYDARZENIA CENTRALNE E-IZBY W 2017 ROKU
DOTYCZĄCE LEGISLACJI
• 26.04.2017: Szkoła Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju: „Co będzie z działaniami marketingowymi w Internecie i ich automatyzacj w obliczu RODO”.
• 16.05.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkanie: „Praktyczne aspekty obsługi zwrotów w handlu in- ternetowym. Do wiadczenia po ponad 2 latach obowi zywania ustawy o prawach konsumenta”.
Zapraszamy do regularnego korzystania z bazy wiedzy z zakresu legislacji:
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E-MEDYCYNA
Izba Gospodarki Elektronicznej powołała „Grupę roboczą e-medycyna”.
Członkami grupy są firmy zrzeszone w e-Izbie specjalizujące się w działaniach związanych z sektorem
e-medycyny i e-zdrowia. Celem powstania grupy jest
tworzenie kompleksowych rozwiązań: edukacyjnych,
doradczych i usługowych dla sektora medycznego w
Polsce. Ponadto grupa będzie zajmowała się także niwelowaniem barier legislacyjnych oraz rekomendacją
rozwiązań dla e-pacjenta.
W ramach grupy Izby Gospodarki Elektronicznej działają:
• Kancelarie prawne specjalizujące się w e-prawie
• Firmy specjalizujące się w edukacji cyfrowej i posiadające doświadczenie w cyfryzacji medycznej
również placówek zagranicznych
• Ambasadorzy e-medycyny – osoby specjalizujące
się zarówno w medycynie jak i cyfryzacji.
• Reprezentanci świata nauki
W ramach aktywności zaplanowanych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej grupa będzie realizować:
a) Badania cyfrowe w zakresie medycyny
b) Edukację cyfrową – współpraca z uczelniami wyższymi medycznymi
c) Niwelowanie barier legislacyjnych, z którymi boryka
się e-medycyna:
• elektroniczna dokumentacja medyczna,
• forma zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• dyrektywa antyfałszywkowa,
• bezpieczeństwo przepływu informacji
Te zagadnienia legislacyjne zostaną włączone do Księgi
niwelowania barier prawnych dla rozwoju gospodarki
cyfrowej w Polsce.
Ponadto e-Izba zaplanowała również dwa duże wydarzenia poświęcone e-medycynie:
• 9 listopada 2017 r. w trakcie Forum Gospodarki

Cyfrowej w dedykowanym bloku poświęconym
e-medycynie odbędzie się cykl konferencji kompleksowo poruszających temat e-zdrowia. Nad
program tego bloku będą pracować eksperci grupy e-medycyna działającej w e-Izbie przy współpracy z CSIOZ
• W grudniu br. na Śląsku zaplanowana jest ogólnopolska konferencja zatytułowana: „Cyfryzacja
branży medycznej”. Możliwości i perspektywy rozwoju działalności medycznej na lata 2018/2019” dla
przedstawicieli branży medycznej oraz instytucji
.CSIOZ włączy się również jako partner merytoryczny w organizację tej konferencji
W ramach działań grupy e-Izby ds. e-medycyny odbyło się spotkanie z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Celem spotkania było omówienie pól współpracy przy pracach zarówno e-Izby w
zakresie e-medycyny jak również działaniach realizowanych przez CSIOZ.
W trakcie spotkania omówiono obszary aktywności, w
których e-Izba będzie współpracować z CSIOZ.
Dotyczą one głównie obszaru związanego z legislacją
i badaniami oraz z działaniami edukacyjnymi pod kątem cyfryzacji opieki medycznej, a także wypracowania
dobrych praktyk w tym obszarze z myślą o pacjentach.
W zakresie legislacji omówiono główne tematy, z którymi boryka się e-medycyna.
Bardzo ważny jest sposób dystrybucji i komunikacji aktywności oraz materiałów, które powstaną w ramach
współpracy. e-Izba i CSIOZ zaplanowały komunikację
do szpitali na poziomie administracji samorządowej:
województw, powiatów i gmin.
„Grupa robocza e-medycyna” będzie współpracować
z “Grupą roboczą Taskforce to take Health and Digital”
działającą przy Komisji Europejskiej.
Zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje, uczelnie zainteresowane / zaangażowane w rozwój sektora
e-zdrowia do współpracy z „grupą ds. e-medycyny” powołaną przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.
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WYWIAD WYDANIA
Wojciech Górnik

Zastępca Dyrektora Do Spraw Informacji i Współpracy z Regionami
w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Absolwent Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Marketing i Zarządzanie na
Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia
Podyplomowe w zakresie Metod
Interwencji Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz
studia z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
W latach 2009-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Koordynacji i
Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie
Marszałkowskim woj. Mazowieckiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu procesami i projektami, przeprowadził także kilkaset kontroli projektów współfinansowanych ze środków
unijnych.
Wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.
Jakie są priorytety w obszarze cyfryzacji medycyny
w Polsce?
Informatyzacja służby zdrowia jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania i dużego nakładu
pracy w wielu aspektach. W efekcie ma służyć poprawie jakości świadczeń medycznych i podniesieniu
efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Niewątpliwie jednym z kluczowych zadań do zrealizowania w tym obszarze jest dokończenie budowy i
wdrożenie funkcjonalności Projektu P1. To w ramach
tego systemu powstaną funkcjonalności takie jak:
e-Recepta, e-Skierowanie czy Internetowe Konto Pacjenta. Ponadto projektowany system informatyczny
zapewni wsparcie dla wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i zbierania informacji o zdarzeniach medycznych w skali całego kraju.
Innym strategicznym zagadnieniem jest kwestia uregulowania procesów związanych ze standaryzacją i
wymianą elektronicznej dokumentacji medycznej co
będzie szczególnie istotne w ramach wprowadzanej
opieki koordynowanej.
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Oprócz kwestii technicznych i organizacyjnych priorytetem jest także zapewnienie odpowiednich ram
legislacyjnych dla projektowanych i wdrażanych rozwiązań informatycznych w tym regionalnych platform e-zdrowia.
Główne wyzwania związane z cyfryzacją przed jakimi stoi służba zdrowia to?
Czynnikiem zapewniającym powodzenie projektów z
zakresu e-Zdrowia jest interoperacyjność, którą osiąga się poprzez zastosowanie norm, standardów i ujednoliconych procedur. Dotychczas CSIOZ dla zapewnienia interoperacyjności opracowało i udostępniło
Polską Implementację Krajową HL7 CDA, klasyfikacje
medyczne m.in. ICNP, ICD-10 czy ICF oraz specyfikacje
wymiany komunikatów pomiędzy systemami tzw. reguły biznesowe. Nadal jednak na tym polu jest wiele
do zrobienia i te wyzwania podejmuje CSIOZ.
Głównym wyzwaniem związanym z cyfryzacją służby
zdrowia jest to aby elementy w systemach informatycznych były konstruowane w oparciu o określone
i wyznaczone przez centralną jednostkę standardy
dokumentacji medycznej. Co więcej, ważne jest aby
interoperacyjność była utrzymana i rozwijana równocześnie w wymiarze technicznym, organizacyjnym i
semantycznym.
CSIOZ w celu realizacji powyższych założeń rozpoczęło współpracę ze światowymi ekspertami z organizacji Integrating the Healthcare Enterprise Europe (IHE),
która opracowała profile integracyjne IHE- uznawane
na świecie ramy technologiczne skutecznej integracji
różnych rozwiązań informatyki medycznej.
Kolejnym wyzwaniem jest efektywne monitorowanie
stopnia zaawansowania dojrzałości cyfrowej placówek leczniczych. Również i tutaj CSIOZ korzysta ze
sprawdzonych, światowych rozwiązań i podejmuje
działania w celu zaadoptowania na polskim rynku
efektywnej metodologii organizacji Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).
Ponadto wyzwaniem jest również opracowanie kompleksowego programu, który po planowanych reformach takich jak sieć szpitali czy ustawa o POZ zachęciłby do stosowania w większym stopniu informatyki
medycznej, przez podmioty udzielające świadczeń.
W tym kierunku wykonano już pierwszy krok po-

przez wprowadzenie zasady, że przy kontraktowaniu
świadczeń z NFZ premiowane są placówki prowadzące dokumentację w postaci elektronicznej. Podmioty
prowadzące dokumentację medyczną w postaci elektronicznej otrzymują dodatkowe 5 pkt.
Jakie są trendy na świecie jeśli chodzi o rozwój
e-zdrowia, które z nich są już w Polsce, a które powinniśmy wdrożyć?
W USA, które są pionierem cyfryzacji w medycynie,
większość lekarzy w swojej pracy korzysta z bezpiecznych aplikacji na smartfona i za ich pomocą komunikuje się z pacjentem. USA elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) wdrażały jako jeden z pierwszych
krajów używając programów, które rejestrowały jedynie dane pacjenta. Dziś wiele placówek nadal korzysta z programów, które są skomplikowane w obsłudze a narzędzia informatyczne traktowane są jako
kolejne obciążenie biurokratyczne. W celu poprawy
tego stanu rzeczy rząd amerykański zapoczątkował
akcję zmierzającą do tego, by dane wprowadzało się
łatwiej, a system był w stanie szybko je przetworzyć i
wyświetlić informację kliniczną istotną dla lekarza.
Doświadczenie USA to lekcja dla Polski, gdzie obec-

nie podejmowane są intensywne działania dotyczące
informatyzacji systemów ochrony zdrowia. Podczas
projektowania systemów przede wszystkim należy
skupić się na tym, by stanowiły one wsparcie w prowadzeniu terapii. Dostawcy usług korzystają z tych
doświadczeń i są już na polskim rynku rozwiązania
będące w stanie przeskanować historię dokumentów
danego pacjenta i wyświetlić lekarzowi podsumowanie istotne z punktu widzenia jego specjalności.
Z kolei w krajach europejskich liderami są Dania,
Estonia czy Chorwacja. Tam standardowe systemy
e-Zdrowia składają się z elementów takich jak.: elektroniczna karta identyfikacyjna, scentralizowany system gromadzenia i wymiany dokumentacji medycznej, internetowy portal medyczny, rezerwacja wizyty
lekarskiej czy funkcjonalność e-Recepty. Co ważne w
każdym z tych krajów istotna jest współpraca na poziomie samorządowym, regionalnym i lokalnym.
Polska nie jest obojętna na światowy dorobek w obszarze cyfryzacji systemu ochrony zdrowia i na etapie
prac koncepcyjnych, analitycznych oraz programistycznych często korzysta z rozwiązań i doświadczeń,
które przyczyniły się do skutecznego wdrażania
e-usług w sektorze ochrony zdrowia w innych krajach.

WYWIAD WYDANIA
Mariusz Kleszczewski

posiada wieloletnie doświadczenie
menedżerskie w pracy na różnych
szczeblach organizacji informatycznych, samorządowych oraz służby
zdrowia

Praktykujący lekarz i praktyk zarządzania. Od 1990 roku związany z medycyną, od 1996 r. z
zarządzaniem służbą zdrowia,
następnie przez 8 lat z działalnością samorządową na szczeblu
wojewódzkim i wreszcie z powodzeniem prowadzi firmy z branży
medycznej IT.
Jakie są priorytety w obszarze cyfryzacji medycyny
w Polsce?
Cyfryzacja zdrowia to szeroko pojęta transformacja
procesów mająca na celu ochronę i poprawę zdrowia
ludności. Dzięki nowoczesnym technologiom służba
zdrowia może stać się bardziej przyjazna i dostępna
usługowo, jest to przedsięwzięcie o charakterze cywilizacyjnym, dlatego należy dążyć, aby żaden pacjent

nie był wykluczony z korzystania z możliwości, jakie
daje e-zdrowie.
W pierwszym etapie należałoby przeprowadzić rzetelną inwentaryzację systemów e-zdrowia oraz prawa odnoszącego się do tych obszarów, aby wiedzieć
czym dysponujemy, jakie są zidentyfikowane potrzeby i braki oraz czego oczekują pacjenci i pracownicy
służby zdrowia.
Konieczna jest kontynuacja i zakończenie prac nad
platformą P1 w tym jak najszybsze wprowadzenie
e-recepty i e- skierowania, przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w szpitalu, prowadzenie i zarządzanie indywidualną dokumentacją
medyczną pacjenta.
Priorytetem jest wprowadzenie jednolitego i bezpiecznego standardu identyfikacji w systemach
e-usług szpitali i przychodni. Pacjenci i personel
medyczny muszą jak najszybciej uzyskać możliwość
elektronicznego potwierdzania swojej tożsamości.
Dotychczasowa jakość i tempo rozpowszechniania
podpisu elektronicznego i Profilu Zaufanego są dalece niewystarczające.
Główne wyzwania związane z cyfryzacją przed jakimi stoi służba zdrowia to?
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Kwestie cyberbezpieczeństwa, które definiuje się
szeroko jako obejmujące ochronę poufności przetwarzania danych medycznych, ciągłości działania systemów informatycznych, ciągłości działania systemów
wspieranych rozwiązaniami cyfrowymi, stałe podnoszenie kompetencji i wiedzy po stronie personelu
medycznego.
Wsparcie po stronie płatnika rozwoju usług telemedycyny, teleopieki i telemonitoringu, które są tańsze
od tradycyjnego sposobu ich świadczenia. Technologie IT zarówno pod względem sprzętu jak i oprogramowania są przygotowane do tego aby realizować
procesy w komunikacji B2B i B2C. Wyzwaniem będzie
też umiejętne wykorzystanie technologii mobilnych,
obecnie 30% pacjentów posiada smartfona szacuje
się że w 2019 będzie to 60%, 80% wizyt pacjentów w
lecznictwie otwartym to wizyty kontrolne z których
większość z powodzeniem może być przeprowadzona z wykorzystaniem telekonsultacji, a więc szybciej,
więcej i taniej.
Ważnym elementem będzie również stworzenie przemyślanej i spójnej infrastruktury teleinformatycznej

opartej na np. Regionalnych Centrach Przetwarzania
Danych Medycznych.
Jakie są trendy na świecie jeśli chodzi o rozwój
e-zdrowia, które z nich są już w Polsce, a które powinniśmy wdrożyć?
Na świecie nastąpiła zmiana sposobu inwestowania
w infrastrukturę ochrony zdrowia ze stałej kosztownej
rozbudowy na lepsze wykorzystanie jej obecnych zasobów poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
informatycznych.
Nastąpił bardzo szybki rozwój wirtualnych technologii( wirtualny pacjent- wspomagający szkolenie
młodych adeptów medycyny, jaskinie 3D wspomagające rehabilitację itp.), można zauważyć postęp w
tworzeniu i wykorzystaniu w medycynie rozwiązań
sztucznej inteligencji pozwalającej wesprzeć procesy diagnostyczne i terapeutyczne ułatwiając pracę
lekarzy. Narzędzia typu data-mining pozwalające
wykorzystać zebrane dane do optymalizacji procesu
leczenia. Wszystkie te kierunki są na tyle interesujące i
potrzebne, że należy je brać po uwagę w naszych planach rozwojowych i inwestycyjnych.

WYWIAD WYDANIA
Olgierd Porębski

Radca prawny i partner zarządzający kancelarii Porębski i Wspólnicy,
koordynator e-Izby ds. legislacji w
dziedzinie e-zdrowia.

Specjalizuje się w prawie Internetu (usługach elektronicznych,
usługach e-medycznych i telemedycznych, prawie autorskim,
prawnych aspektach e-commerce oraz zagadnieniach ochrony
danych osobowych) oraz obsłudze inwestycji. Opracowywał prawne
aspekty funkcjonowania wielu dużych portali i serwisów internetowych. Aktywnie działa w grupie legislacyjnej Izby Gospodarki Elektronicznej.
Statutowym obowiązkiem izby gospodarczej, jaką
jest Izba Gospodarki Elektronicznej, jest reprezentacja
interesów jej członków w relacjach z organami administracji publicznej. Dostrzegamy potrzebę wsparcia
naszych przedsiębiorców działających w obszarze
e-zdrowia, poprzez działanie na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego dla biznesu e-medycznego oraz
wskazanie administracji państwowej sposobów bardziej efektywnego wspierania tej branży, z korzyścią
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dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia i gospodarki
kraju.
Priorytetem e-Izby w zakresie zmian legislacyjnych
jest wprowadzenie przepisów, które otworzą przedsiębiorcom szersze możliwości świadczenia usług
e-zdrowotnych na rzecz jednostek służby zdrowia,
jak szpitale, oraz pacjentom. W szczególności zależy
nam na zagwarantowaniu dostępu do elektronicznej
dokumentacji medycznej na podstawie zgody osoby
zainteresowanej. Zależy nam przy tym nie tylko na samej możliwości dostępu, ale na prawnym zobowiązaniu podmiotów publicznych dysponujących elektroniczną dokumentacja medyczną, do udostępniania
jej na żądanie pacjenta. Osiągnięcie tego celu e-Izby
wymaga interwencji ustawodawcy nie tylko w ustawy
tworzące prawo medyczne, ale także między innymi
w przepisy dot. ochronny danych osobowych.
Choć z zasady jesteśmy przeciwni mnożeniu regulacji prawnych, uważamy, że w obszarze e-zdrowia
przydadzą się przepisy zobowiązujące do stosowania
rozwiązań neutralnych technologicznie oraz przeciwdziałające powstawaniu barier, których źródłem
mógłby być na przykład monopol prawno-autorski
właściciela sytemu informatycznego wdrożonego w
poszczególnych jednostkach służby zdrowia.

Priorytetem e-Izby w zakresie rozwoju biznesu e-medycznego jest doprowadzenie do sytuacji, w której
administracja państwowa dostrzeże, że:
• przedsiębiorcy z tej branży mogą być jednym z
kół zamachowych polskiej gospodarki,
• należy ich wspierać programami grantowymi,
które rzeczywiście odpowiadają potrzebom, są
elastyczne,
• trzeba wspierać projekty testowania, certyfikacji
i wdrażania zaawansowanych technologicznie
rozwiązań przygotowywanych i oferowanych
przez przedsiębiorców,

• należy zachęcać służbę zdrowia do korzystania
z najbardziej zaawansowanych technologicznie
polskich rozwiązań i promować produkty i usługi
e-medyczne, w tym zwłaszcza telemedycynę.
Można zatem podsumować, że będziemy zabiegać
o mądre i skuteczne wsparcie państwa dla przedsiębiorstw z branży e-zdrowie, aby mogły rozwinąć
skrzydła na polskim rynku i dzięki temu urosnąć do
rozmiarów pozwalających na podbój innych krajów.

E-IZBA LOKALNIE
Ministerstwo Rozwoju udzieliło honorowego patronatu Polskiej Regionalnej Gospodarce Cyfrowej.

Oddział Śląsk
9 lutego w Rybniku odbyło się uroczyste otwarcie
śląskiego oddziału Izby Gospodarki Elektronicznej.
Jest to pierwszy lokalny oddział e-Izby, która od początku 2017 roku realizuje projekt „Polska Regionalna
Gospodarka Cyfrowa” – flagową inicjatywę aktywności lokalnych. Istotnym elementem uroczystości było
podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia e-strategii dla miasta Rybnika. List w obecności
uczestników spotkania podpisała Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby oraz i Piotr Kuczera, Prezydent
Miasta Rybnik.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnego biznesu, organizacji biznesowych, samorządowcy oraz przedstawiciele urzędów centralnych. Świat
nauki reprezentowali: dr inż. Tomasz Zieliński, Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, prof.
nadzw. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Marek Pawełczyk, Prorektor
ds. Nauki i Rozwoju.
Gości przywitali: Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, Piotr
Kuczera, Prezydent Miasta Rybnik oraz Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

Podczas spotkania goście mogli wysłuchać panelu
eksperckiego pt. „Wizja cyfryzacji regionalnej”, którego moderatorem był Sebastian Christow. W dyskusji
udział wzięli: Patrycja Sass-Staniszewska, dr Rafał Żelazny z Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Mariusz Kleszczewski – prezes
InfoFinder, Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu Sare
S.A. oraz Witold Chomiczewski, Pełnomocnik e-Izby
ds. Legislacji.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania założeń
projektu „Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa”,
który e-Izba realizuje od początku 2017 roku przy
współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Inicjatywa ta ma charakter edukacyjny oraz doradczy i jest filarem działalności e-Izby
w regionach.
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źródło: Rybnik.com.pl

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych lokalnej społeczności, w tym przedstawicieli
samorządów, organizacji biznesowych, studenckich,
wspólne działania edukacyjne, wymiana know-how
oraz aktywność na rzecz lokalnej integracji biznesu i
wsparcie w jego cyfrowej transformacji. Efektem podjętych działań ma być wzrost konkurencyjności lokal-

nych przedsiębiorstw oraz efektywne wdrożenie strategii dla gmin, miast i powiatów będącej podstawą
cyfrowego rozwoju lokalnych społeczności, biznesu
oraz organizacji.
Projekt Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa obejmuje m.in. organizację cyklu konferencji, w ramach
którego w ostatnim kwartale 2017 roku e-Izba zaplanowała organizację na Śląsku dwóch wydarzeń o
charakterze ogólnopolskim zatytułowanych: „Cyfryzacja w samorządzie. Perspektywy rozwoju na lata
2018/2019” oraz „Cyfryzacja w branży medycznej.
Możliwości i perspektywy rozwoju działalności medycznej na lata 2018/2019”.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przygotowanej przed redakcję serwisu Rybnik.com.pl:

Materiał video dotyczący otwarcia Śląskiego Oddziału e-Izby:

Od kwietnia uruchamiamy małopolski oddział e-Izby w Krakowie,
przy ulicy Królewskiej 57.
11 maja w Tarnowie będzie miało miejsce uroczyste otwarcie oddziału Małopolskiego w filii e-Izby w Tarnowie
przy ul. Wałowej 16 z udziałem wielu zaproszonych gości z samorządów, biznesu, organizacji oraz urzędów
centralnych. Partnerem tego wydarzenia 11 maja w Tarnowie jest Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.
Począwszy od 24 kwietnia 2017, w co drugi poniedziałek jesteśmy dla Was do dyspozycji na dyżurach w Krakowie oraz w Tarnowie! Miło będzie nam się z Wami spotkać i porozmawiać na temat lokalnej działalności i
realizowanych projektów e-Izby w Krakowie, Tarnowie i całej Małopolsce”.

SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ
16.02. odbyły się pierwsze warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie. Dziękujemy ekspertom za zaangażowanie i lokalnym przedsiębiorcom za obecność.
Program warsztatów:
10.00-12:00 Roman Grygierek, Prezes INIS Sp. z o.o.
• Jak zadbać o efektywność naszych mailingów: co wiemy o naszym odbiorcy, z jakich danych możemy
skorzystać?
• Jaki mailing przemawia do użytkownika?
• Efektywność e-mail remarketingu i e-mail video. Jak rolę pełni e-mail marketing na ścieżce zakupowej
użytkownika?
12:00-14:00 Paweł Biliński, Co-founder Lizard Media
• Komunikacja z klientem w eCommerce, czyli jak drożność kanałów wpływa na sprzedaż.
• Omnichannel jako konkretne mechanizmy przynoszące zwrot.
Kolejne warsztaty SGC w Rybniku odbędą się 18 maja.
Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Biznesu, Finansów i Administracji, ul. Rudzka 13C.
W agendzie:
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• 10:00-10:45 Marketing automation – narzędzie idealne, czy tylko złudzenie? Łukasz Ściseł, SaveCart
• 11:00-11:45 Skuteczna kampania od A do Z - od budowania bazy po analizę wyników. Piotr Sysak, SMSAPI
Kolejne warsztaty SGC odbędą się 20 czerwca w Poznaniu, 22 czerwca w Krakowie oraz 27 czerwca we Wrocławiu. Warsztaty poprowadzą eksperci m.in. z SaveCart, SMSAPI, ArtGroup. Przelewy24, Optimise, Bold Brand
Commerce, CK Legal. Wszystkie szczegóły na stronie projektu #PRGC

#PRGC: CYKL KONFERENCJI DLA LOKALNEGO BIZNESU
22 marca w Rybniku odbyła się pierwsza w Polsce
konferencja #PRGC dla Biznesu w ramach projektu
Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa. Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
oraz Ministerstwem Cyfryzacji, a także lokalnymi samorządami oraz organizacjami biznesowymi i uczelniami wyższymi. W konferencji wzięło udział ponad
80 lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem Internetu do rozwoju swojej firmy.

Dziękujemy Przelewy24 za wsparcie sponsorskie
naszej Szkoły Gospodarki Cyfrowej lokalnie oraz
Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej.

Zobacz relację video z wypowiedziami ekspertów
e-Izby
Planowane konferencje #PRCG:

źródło: Rybnik.com.pl

Przeczytaj relację z konferencji:

Kolejna konferencja #PRGC dla biznesu odbędzie
się 25 maja w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim.
Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Katowic
Marcin Krupa. Szczegóły konferencji oraz rejestracja
tutaj
Harmonogram wydarzeń lokalnych e-Izby:

EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTA
RAPORTY E-IZBY w 2017
Bank Omnichannel. Finanse Polaków 2017
Zapraszamy do współtworzenia z nami nowego raportu Izby Gospodarki Elektronicznej.
Zakres tematyczny badania to m.in.:
• wykorzystywanie urządzeń:,
• e- i m-kupowanie,
• e- i m-płacenie,
• korzystanie z banków - częstotliwość, okoliczności,
• cele i korzystanie w kanałach - placówki offline, online, mobile, aplikacje, social,
• preferowane formy komunikacji z bankiem
Badanie zostanie przeprowadzone na próbie badawczej 1500 internautów. Jego realizację rozpoczniemy w
kwietniu. Dziękujemy VISA oraz Przelewy 24 za partnerskie wsparcie raportu.
Szczegóły pod adresem: biuro@eizba.pl
Zapraszamy do wsparcia reklamowego badania i raportu:
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VISA CHECKOUT JUŻ W POLSCE!
•
•

Pierwsze polskie e-sklepy – euro.com.pl i oleole.pl
- udostępniły swoim klientom płatność poprzez
Visa Checkout
Usługa ułatwia konsumentom płacenie za zakupy online z poziomu każdego urządzenia, a detalistom pozwala na zredukowanie zjawiska porzucania koszyka

Konsumenci oczekują dziś możliwie najwygodniejszego i prostego, a jednocześnie bezpiecznego sposobu
płatności. Visa Checkout odpowiada na te potrzeby,
umożliwiając płacenie za zakupy online za pomocą
jednego kliknięcia oraz podania loginu i hasła. Od
teraz usługa jest już dostępna w pierwszych polskich
sklepach internetowych, a Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym konsumenci będą mogli zapłacić z Visa Checkout u rodzimych detalistów.

O bezpieczeństwo transakcji realizowanych poprzez
Visa Checkout dba wielopoziomowy system zabezpieczeń wykorzystujący m.in. usługę 3D-Secure.
Użytkownicy Visa Checkout mają dostęp do takich samych przywilejów, jakie zapewnia im tradycyjne posługiwanie się kartami – np. możliwości skorzystania
z procedury chargeback, która pozwala na odzyskanie wydanych pieniędzy w wypadku niedostarczenia
przez kontrahenta zakupionego w internecie towaru
lub niezrealizowania usługi opłaconej kartą Visa. Inne
formy płatności online nie gwarantują tak wysokiego
poziomu ochrony konsumentów.
Jak działa Visa Checkout można zobaczyć na tym krótkim filmie: https://youtu.be/cUPxrVbL3CE.

Atrakcyjne promocje na start

Dzięki Visa Checkout wiele zyskają również sami detaliści – jak pokazują wyniki badań, korzystając z usługi
klienci sklepów internetowych znacznie rzadziej porzucają koszyki. Użytkownicy Visa Checkout finalizują
86%i transakcji zakupu towarów i usług już wybranych i umieszczonych w koszyku i realizują ich o 30%i
więcej na osobę niż pozostali klienci. 9 na 10ii badanych jest zadowolonych z transakcji i deklaruje chęć
ponownego skorzystania z Visa Checkout.

Wdrożeniu Visa Checkout przez pierwszych polskich
detalistów towarzyszą atrakcyjne promocje. W euro.
com.pl klienci, którzy zapłacą za zakupy z Visa Checkout mogą zyskać do 150 zł rabatu, a w oleole.pl 50 zł
rabatu. Konsumenci mają możliwość utworzenia konta w Visa Checkout bezpośrednio z poziomu koszyka
detalisty, na chwilę przed dokonaniem płatności, co
ułatwia rejestrację i dodatkowo zachęca do wzięcia
udziału w promocji.

Jak działa Visa Checkout?

Rozwiązanie sprawdzone globalnie

Swoją kartę i adres dostawy użytkownik rejestruje w
usłudze tylko raz. Później, płacąc za zakupy, wybiera
jedynie przycisk Visa Checkout na stronie detalisty i
potwierdza płatność podając nazwę użytkownika
oraz hasło. Dzięki temu, aby dokonać transakcji, użytkownik nie musi mieć przy sobie swojej karty ani każdorazowo wprowadzać wszystkich niezbędnych danych. Visa Checkout umożliwia zapisanie dowolnych
kart płatniczych (debetowych i kredytowych). Usługa
jest też przystosowana do optymalnego działania zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych, w tym tabletach czy smartfonach.

Visa Checkout działa i sprawdza się na całym świecie
od 2014 roku – rozwiązanie to jest dostępne w 23 krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie – a globalna sieć akceptacji usługi obejmuje ponad 300 tys. detalistów. Dotychczas w Visa Checkout
utworzono 20 milionów kont.
Więcej informacji na temat Visa Checkout,
w tym aktualnych promocji, znajduje się na stronie
www.visacheckout.com.

i) Wyniki badania comScore 2015 Visa Checkout Study na zlecenie Visa. Na podstawie danych z panelu badawczego comScore na próbie 1 mln użytkowników
komputerów PC/laptopów w Stanach Zjednoczonych. Badano zakupy dokonane we wszystkich domenach e-commerce w okresie kwiecień-październik
2015 r.
ii) Millward Brown Visa Checkout Customer Experience, marzec 2015 r., na zlecenie Visa. Na podstawie danych z ankiety online przeprowadzonej wśród 1241
klientów w Stanach Zjednoczonych.

PORADNIKI E-IZBY
Kobiety w e-commerce

Social Commerce

GRUPY MERYTORYCZNE
W strukturach e-Izby aktywnie działają następujące
grupy merytoryczne:

Liderzy Grup Merytorycznych:

• e-Płatności
e-Izba w Komitecie Organizacyjnym „Dnia Płatności
Bezgotówkowych”
Plany Grupy na 2017 rok:

GM Promocja i Edukacja:
Kamil Mazur, Tradedoubler

• Promocja i Edukacja
Plany Grupy na 2017 rok:
• e-Usługi
• e-Badania
Plany Grupy na 2017 rok:

GM e-Badania:
Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute

• e-Legislacja
• e-Logistyka
Grupy pracują nad inicjatywami e-Izby oraz projektami, w które e-Izba jest zaangażowana na rzecz
rozwoju cyfrowej gospodarki oraz cyfrowego społeczeństwa.
Dziękujemy wszystkim za dotychczasowy wkład i
zaangażowanie.
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GM e-Płatności:
Sławomir Cieśliński, Medien Service
Harmonogram spotkań Grup Merytorycznych w
2017 roku

SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ CENTRALNIE
Ministerstwo Rozwoju udzieliło honorowego patronatu naszej Szkole. Nowością tegorocznej edycji
Szkoły jest anglojęzyczny blok tematyczny do każdych zajęć, który jest prowadzony przez ekspertów z
Eklektiki - Language Means Business.
Od początku roku odbyły się 3 warsztaty:
• 27.01. m-Commerce. Prowadząca: Katarzyna
Czuchaj - Łagód, Mobile Institute. Zobacz fotorelację.
• 24.02. Public Relations. Prowadzące: Joanna Stopyra, White Label Public Relations oraz Magda

Wagner z Profeiny. Zobacz fotorelację:
• 30 marca odbyły się trzecie warsztaty w Szkole
Gospodarki Cyfrowej, tym razem poświęcone
handlowi transgranicznemu. Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców zorganizowała Izba
Gospodarki Elektronicznej we współpracy z
Ministerstwem Rozwoju. Zobacz fotorealcję:

Harmonogram Szkoły do końca roku

ARTYKUŁY
Justyna Sobolak

Group Account Director w TradeTracker
Poland

Ekspertka Izby Gospodarki Cyfrowej
w zakresie handlu transgranicznego,
prelegentka warsztatów Handel Transgraniczny, które 30 marca odbyły się
w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w
ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej.

Patrycja Sass - Staniszewska
Prezes Zarządu e-Izba

Jak rozpocząć sprzedaż transgraniczną?
przeczytaj artykuł

Handel transgraniczny z perspektywy e-commerce
przeczytaj artykuł

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
•

e-Izba została patronem kierunku ‘Manager
e-commerce’’ na Wyższej Szkole Handlowej we
Wrocławiu. Rusza kolejna edycja kierunku, tym
razem w ścisłej współpracy 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
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•

•
•

z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań współczesnych e-konsumentów i wymagań biznesowych
wobec tworzonych współcześnie rozwiązań spełniających ich potrzeby.
e-Izba objęła patronatem 2 kierunki studiów na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Drugą edycję kierunku: ‘Zarządzanie projektami
e-commerce’ oraz pierwszą edycję ‘E-biznes – organizacja i zarządzanie’. Link do szczegółów.
W ramach współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego będziemy patronem kolejnego kierunku
na tej uczelni - ‘e-marketing’.
W 2017 r. planujemy nawiązać współpracę z 11
polskimi uczelniami, które prowadzą kierunki z
zakresu e-commerce, gospodarki cyfrowej, e-marketingu oraz e-health.

Uniwersytety III Wieku:
Od marca br. e-Izba razem z przedstawicielami Dziel-

nicowej Wypożyczalni Multimedialnej, która zlokalizowana jest na warszawskim Mokotowie, szkolą seniorów. Seniorzy zaczęli od szkolenia podstawowego
i średniozaawansowanego w zakresie kompetencji
cyfrowych, w tym opanowania umiejętności realizowania zakupów przez Internet. Następnym krokiem
będą już warsztaty w naszej Szkole Gospodarki Cyfrowej. To działanie jest zaplanowane w strategii edukacji Seniorów w całej Polsce w 2017 r.
Szczegóły:

Nawiązaliśmy partnerstwo z Europejskim Centrum
Konsumenckim (ECK). Edukacja cyfrowa konsumentów z uwzględnieniem aspektów prawnych w e-commerce to główny filar nawiązanej współpracy.
Szczegóły:

WYDARZENIA, KONFERENCJE I NETWORKING
e-Izba organizuje, patronuje i wspiera kilkadziesiąt branżowych inicjatyw rocznie. Chcemy zwrócić szczególną
uwagę na kilka z nich:
9 LISTOPADA odbędą się największe wydarzenia organizowane przez e-Izbę:
FORUM GOSPODARKI CYFROWEJ - Transformacja cyfrowa: wyzwania trendy. Forum to największa konferencja e-Izby dla biznesu cyfrowego, dedykowana przedsiębiorcom z sektora gospodarki elektronicznej. Miejsce: Multikino Złote Tarasy w Warszawie. Forum
Gospodarki Cyfrowej będzie wypełnione debatami, prezentacjami i
wystąpieniami ekspertów z Polski oraz z zagranicy.
Forum będzie zwieńczone wieczorną galą, prestiżowego i znanego
w branży, konkursu e-Commerce Polska awards 2017 oraz Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej. Zarówno Forum jak i wieczorna
Gala będą okazją do rozmów biznesowych, nieformalnych spotkań i
owocnego networkingu. Gala Konkursów odbędzie się w Hotelu
Novotel Centrum Warszawa.
Dziękujemy pierwszym Partnerom wydarzenia:
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SZUKAMY PARTNERÓW FORUM GOSPODARKI CYFROWEJ
SZUKAMY PARTNERÓW: E-COMMERCE POLSKA AWARDS
Zapraszamy Państwa do wsparcia sponsoringowego naszych inicjatyw:

Zapraszamy do korzystania z ofert Rabatowego Poniedziałku 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 produkty przez Członków i Partnerów e-Izby. W ten sposób budujemy ekosystem branżowy w ramach e-Izby.
Rabatowy Poniedziałek od początku 2017 roku:
• styczeń
• luty
• marzec
• kwiecień

E-IZBA MIĘDZYNARODOWO / ECOMMERCE EUROPE
Jednym z priorytetów e-Izby na 2017 rok jest wzmocnienie współpracy na arenie międzynarodowej, za którą
odpowiedzialna jest Justyna Skorupska, Przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej. W październiku
2016 roku Justyna Skorupska dołączyła do Rady Dyrektorów Ecommerce Europe, której e-Izba jest członkiem
od 2013 roku.
8 marca w Berlinie odbyło się spotkanie Board of Directors Ecommerce Europe.
Podsumowanie spotkania:
W ramach Ecommerce Europe powstała nowa grupa robocza, która ma na celu ocenę potencjalnych możliwości, a także wyzwań w sektorze e-commerce, które są uwarunkowane zmianami dynamiki sektora FINTECH.
Grupa została ukonstytuowana 9 marca w Lipsku. Grupa robocza będzie pomagać w rozwoju kompleksowych
strategii w zakresie usług finansowych oraz cyfrowych.
e-Izba aktywnie pracuje na rzecz zniesienia barier legislacyjnych w handlu transgranicznym dla e-commerce
we wszystkich tzw. working groups w ramach Ecommerce Europe:
• e-Regulacja
• e-Płatności
• e-Logistyka
Grupa robocza Ecommerce Europe ds. e-Regulacji
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Grupa robocza Ecommerce Europe ds. e-Logistyki

Grupa robocza Ecommerce Europe ds. e-Płatności

Aktywnie współpracujemy także z Organizacją E-commerce na Węgrzech. Będziemy obecni na konferencji w
Wyszehradzie, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca:
We współpracy z organizacją niemiecką z Ecommerce Europe planujemy uruchomić platformę wymiany wiedzy i kontaktów. Przedstawiciele niemieckiej organizacji e-commerce będą uczestniczyć w naszym Forum Gospodarki Cyfrowej.
W dniach 12 - 14 czerwca e-Izba weźmie udział w Ecommerce World Summit w Barcelonie. Serdecznie Państwa
zapraszamy na to wydarzenie i przypominamy, że firmy zrzeszone w e-Izbie mają zniżki na udział w Ecommerce World Summit. Kod zniżkowy znajdą Państwo w każdym newsletterze weekly update w sekcji E-commerce
Europe.

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 I kwartale 2017 roku wygenerowaliśmy PONAD 1000 publikacji
w mediach.
Główne tematy, w jakich cytowana była e-Izba w mediach to:
• zakaz handlu w niedziele z perspektywy e-commerce
• płatności cyfrowe
• poradniki e-Izby: Kobiety w e-commerce oraz Social Commerce
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LISTA FIRM ZRZESZONYCH
IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
3 SERVICES FACTORY S.A.
Adelaida Grygieńć S.J.
Adtank Sp. z o.o.
ADVICERO TAX Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa Art. Group Sp. z o.o.
ALE GROSZ Sp. z o.o.
ALERGIS Sp. z o.o.
SAP Polska Sp. z o.o. zamiast: HYBRIS Sp. z o.o.
AJ Produkty Sp. z o.o.
AMICO.com.pl Kaszuba Krzysztof
Autenti Sp. z o.o.
Banach Outsorcing Sp. z o.o.
B2B Consulting Sp. z o.o. aktualnie: Rzetelna Grupa Sp. z o.o.
BDSKLEP.PL Sp. z o.o.
Berry Project Sp. z o.o.
Beyond.pl Sp. z o.o.
Bluerank Sp. z o.o.
Bold Brand Commerce Sp. z o.o.
BRO TECHNOLOGIES Marcin Wiszniewski
Bułatowicz-Grodoń Agata BAGA STYLE
Cloudpack Sp. z o.o.
Codemedia S.A.
Colderro Ewa Zimna
ComVision Sp. z o.o.
Conrad Electronic Sp. z o.o.
„ConTrust
Communication
Renata Syperek-Komar”
Corton Sp. z o.o.
Creative Products Hanna Zasada
Creativestyle Polska Sp. z o.o.
Currency One S.A.
DAZUMI Sp. z o.o.
Deltavista Services Sp. z o.o.
DelFast Sp. z o.o.
DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o. - ZAMIANA
CZŁONKOSTWA Z HYPERMEDIA
DialCom24 Sp. z o.o.
Decathlon
DecoMania.pl Jacek Bielińśki
dodrukarki.p. 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
Empik Media&Fashion S.A.
Enginum Sp. z o.o.
e-muzyka S.A. - członek z Grupy Empik
EPAKA.PL Sp. z o.o.
E-POINT S.A.
ESR Sp. z o.o.
Estoremedia Sp. z o.o.
Eventi Sp. z o.o.

Euro-Net Sp. z o.o.
Evigo.com Sp. z o.o. S.K.
Evolution P. BIALIC I M. PADJAS S.J.
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
Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski
First Data Polska S. A.
FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o.
Fly.pl
FreshMail Sp. z o.o.
Frosmo Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej
Gandalf Sp. z o.o. - członek z grupy Empik
GETRESPONSE Sp. z o.o.
Gomobi.pl Łukasz Kłosowski
Gorseciarka.pl Małgorzata Chubobińska
Allegro Sp. z o.o.
Grupa Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK FURGONETKA.pl
Grupa Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK SPINACZ.pl
GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.
gry-online.pl - członek z Grupy Empik
Honki Sp. z o.o.
Hostersi Sp. z o.o.
Ideacto Sp. z o.o.
Info Technologies Sp. z o.o.
INIS Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
Internet Mall Polska Sp. z o.o.
JARSA Sp. z o.o.
Jerzy Gadowicz
JG Business Support Joanna Gosiewska-Kozłow
Katarzyna Burda Agencja Social Media
KKVLAB Jacek Popko
Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe
Krajowy Integrator Płatności S.A.
Kwanko Sp. z o.o.
LDP Logistics Distribution Partners Sp. z o. o.
LIZARD MEDIA S.J. P. Biliński M. Wieczorek
Loando S.C. Suwik, Zastrzeżyński
Lokalne Ogniwo Sp. z o.o.
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ
Łukasz Rzepecki
Łukasz Sypek REDHAND
Marcin Sobkowicz
MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski
Meblobranie.pl Sp. z o.o.
Medien Service S. Cieśliński
MG Concept Sp. z o.o.
Michał Meller Dotmarketing
Microbe Sp. z o.o.
Mikołaj Gauer ‚Melissa’
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Mobile Institute
MrTarget Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.
MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno
MyMLS.com Sp. z o.o.
nazwa.pl S.A.
Netsprint S.A.
Nexus Jarosław Gaładyk
NoNoobs.pl S.A.
Oktawave Sp. z o.o.
OL-MAR Olga Mielczarek
Optimise Media Poland Sp. z o.o.
Optivo GmbH / Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ORBA Sp. z o.o.
Orbis Software Polska
Oro Poland Sp. z o.o.
PayU S.A.
PESTKA Agnieszka Smoczyńska
POL-POŻ S. J.
PostNord Fulfilment Sp. z o.o.
Profeina Magdalena Górak
Project Sharing Sp. z o.o.
Legal Networks Sp. z o.o. dawniej Pronike
Radosław Sobik Fotografia
Ravelo Sp. z o.o.
Revenue Group Sp. z o.o.
SAAB-Parts Grzegorz Dobroskok
SARE S.A.
Satysfakcja Sp. z o.o.
SaveCart Sp. z o.o.
Sephora Polska Sp. z o.o.
Skąpiec.pl Sp. z o.o.
S-NET Sp. z o.o.

Softhis Sp. z o.o.
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta
Splio Polska Sp. z o.o.
Spozycjonowani.pl Robert Duda
Starcom Sp. z o.o.
Square Data S.A.
STARTEND Marcin Szreter
STS elektro Sp. z o.o.
TeleTarget Sp. z o.o. - członek z grupy SARE S.A.
TIM Spółka Akcyjna
TOYS „R” US Poland Sp. z o.o.
Trade Doubler Sp. z o.o.
Trade Tracker Poland Sp. z o.o
TRZY GROSZE S.C.
TUPOLSKA Sp. z o.o.
UBER
UCANDO Sp. z o.o.
Value Media Sp. z o.o.
Vecto Sp. z o.o.
Ve Interactive Poland Sp. z o.o.
Virtua Sp. z o.o.
Virtualo Sp. z o.o. - członek z Grupy Empik
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.
WZSAM S.A.
Zanox Sp. z o.o.

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 Gospodarki Elektronicznej:

• dostęp oraz współtworzenie raportów podejmujących kluczowe tematy dla cyfrowego biznesu
• owocny networking na licznych wydarzeniach or-

• 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-

ganizowanych przez e-Izbę na terenie całej Polski
• dostęp do ekspertów z europejskiego rynku cyfrowego
• zniżki na kongresy i konferencje, których e-Izba jest
partnerem

wnętrznych e-Izby
• eksperckie pozycjonowanie m.in. poprzez publikacje oraz wystąpienia na branżowych konferencjach

tronicznej.

• bezpłatny udział w Szkole Gospodarki Cyfrowej

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

• możliwość edukacji oraz prowadzenia zajęć na

na w e-Izbie:

uczelniach wyższych, z którymi współpracujemy
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Zapraszamy do członkostwa w Izbie Gospodarki Elek-

IZBA
GOSPODARKI
Dziękujemy
ELEKTRONICZNEJ

za zainteresowanie kwartalnikiem.
IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Kontakt
IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
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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