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Wdrożyliśmy akcję „e-Biznes w czasie kryzysu" oraz "TAKI SAM START"
Go e-commerce! Przeszkoliliśmy biznesy jak wejść do sprzedaży online
Przygotowaliśmy stanowiska i postulaty do Tarczy Antykryzysowej
Wydaliśmy Księgę Niwelowania Barier Legislacyjnych w gospodarce cyfrowej,
przekazaliśmy ją w styczniu na ręce Ministra Zagórskiego
Dbaliśmy o interesy firm zrzeszonych również na poziomie Europy aktywnie
uczestnicząc w działaniach organizacji Ecommerce Europe
Analizowaliśmy polski rynek e-commerce, polskiego e-konsumenta, aby dostarczać
biznesom wartościowych analiz biznesowych i raportów. W tym roku pojawiło się ich 5.
Wspieraliśmy edukacyjnie biznesy w wejściu w handel transgraniczny e-commerce
Odbyła się kolejna edycja konkursu:  e-Commerce Polska awards
Odbyła się pierwsza edycja konkursu Dyrektor e-commerce Roku
Jako pierwsza organizacja e-commerce w Europie podjęliśmy się działań na rzecz
promocji zrównoważonego biznesu. Wspólnie z Mobile Institute współtworzyliśmy
raport Green Generation oraz przygotowaliśmy konferencję poświęconą temu
tematowi. Powołaliśmy również grupę merytoryczną Zrównoważony Biznes i CSR

Szanowni Państwo,
Rok 2020 był bardzo intensywny i trudny dla wszystkich branż. 
Niewątpliwie Covid-19 zmienił naszą rzeczywistość. Żyjemy w czasach, kiedy życie i biznes
przeniosło się do internetu. Pracujemy zdalnie, wydarzenia odbywają się online, kupujemy
jeszcze więcej przez internet. 
W czerwcu wydaliśmy raport “Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2020”, którego wyniki
wskazują, jak bardzo klienci zmienili swoje nawyki zakupowe. Pandemia ma na to ogromny
wpływ. W ciągu zaledwie krótkiego czasu liczba kupujących online wzrosła o 15% - aktualnie
jest to 72% internautów. Zamknięcie sklepów stacjonarnych spowodowało szybszą
transformację cyfrową retailerów i innych biznesów wynikającą z konieczności
dostosowywania się do realiów i zmian nawyków zakupowych klientów. Ogromny skok w e-
commerce dokonała branża e-grocery. Zakupy spożywcze w intrenecie stały się
powszechne. Z raportu wynika, że e-konsumenci polubili zakupy online. Cenią nie tylko
bezpieczeństwo, ale łatwość, szybkość i wygodę jaką daje ta forma zakupów.
Dla Izby Gospodarki Elektronicznej, reprezentującej branżę e-commerce, ważne są działania
legislacyjne służące niwelowaniu barier legislacyjnych, a jest ich nadal wiele. Do kluczowych
- zwłaszcza aktualnie- zalicza się walkę o równe ramy prawne pomiędzy azjatyckimi a
polskimi przedsiębiorcami e-commerce. Azjatyccy przedsiębiorcy e-commerce nie płacą cła
i podatków, a ich produkty nie wymagają certyfikatów objętych Unią Europejską. Nie
oczekujemy lepszego traktowania przedsiębiorców polskich, ale równego traktowania.
Przyłączcie się do naszej kampanii Taki sam start!

Miniony rok to dla e-Izby aktywny czas wspierania przedsiębiorców e-commerce ale także
wsparcie MŚP w transformacji cyfrowej i dostosowaniu do nowej cyfrowej rzeczywistości. W
tym celu:

·      

wstęp

W kolejnym roku stawiamy na silny rozwój organizacji, także lokalny, oraz umocnienie zrzeszonej w e-Izbie społeczności. Naszą misją jest rozwój polskiej
gospodarki cyfrowej. Dokładamy wszelkich starań, by podmioty reprezentujące sektor e-gospodarki zrzeszone w e-Izbie mogły funkcjonować w jak
najbardziej przyjaznej atmosferze. Wspólnie zamierzamy kontynuować monitorowanie zmian prawnych oraz jeszcze aktywniej uczestniczyć w
konsultacjach społecznych aktów prawnych regulujących działalność podmiotów z sektora cyfrowej gospodarki. Będziemy kontynuować edukację na
uczelniach wyższych oraz zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Networking to czas nawiązywania relacji biznesowych, dlatego zapraszamy do udziału w 
e-Izba Fridays i e-Izba Evening. Grupy merytoryczne dostosowane do potrzeb firm zrzeszonych lepiej spełnią swoją funkcję. Będziemy kontynuować
aktywności w kierunku cross-border e-commerce oraz B2B e-commerce. Ponadto - czekają nas kolejne edycje konkursów: e-Commerce Polska awards,
Performance Marketing Diamonds CEE oraz sukces bieżącego roku Dyrektor e-Commerce Roku.

W 2021 roku życzę wszystkim dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia.
Dziękuję firmom zrzeszonym w e-Izbie, że z nami jesteście.  
Dziękuję wspaniałemu zespołowi e-Izby za kolejny rok intensywnej pracy.
Zapraszam Państwa do lektury Magazynu Izby Gospodarki Elektronicznej.
Wejdźcie z nami w 2021 rok z nadzieją, energią i zaangażowaniem.
Zaplanujcie z e-Izbą 2021 rok!

Zapraszam do współpracy, 
Patrycja Sass-Staniszewska Prezes Zarządu Izba Gospodarki Elektronicznej

Patrycja sass-staniszewska, 

prezes zarządu e-izby
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Rekordowy zasięg medialny naszych aktywności! Byliśmy obecni m.in. w takich mediach jak: TVN, Polsat, RMF, Radio ZET, Rzeczpospolita, Gazeta
Wyborcza, Puls Biznesu, Forbes, Business Insider, Money.pl, Home & Market, Marketing w Praktyce czy Gazeta Finansowa oraz w mediach online.
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WŁADZe e-izby

Przewodniczący

Zbigniew nowicki

bluerank

wice Przewodnicząca

marta mikliszańska

allegro

wice Przewodniczący

szymon bujalski

empik

wojciech milewski

lidl

Jacek kinecki

przelewy24

dorota bachman justyna skorupska

e-point

adam tomczak

x-press couriers

roman baluta

orba

katarzyna czuchaj-łagód

mobile institute

łukasz szymula

tradedoubler

łukasz woźnica

apifonica
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RADA e-izby

patrycja sass-staniszewska

prezes zarządu e-izby

Sąd e-izby

Grzegorz miłkowski

content house

Olgierd Porębski

Kancelaria Porębski

 i Wspólnicy

borys skraba

strix



dlaczego warto?
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plany 2021

zobacz

Partnerstwo 2021

zobacz edycję 2021

zobacz edycję 2021

https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/korzysci-z-bycia-w-e-izbie/
https://dyrektorecommerceroku.pl/
https://ecpawards.pl/
https://performancedaycee.com/pmdiamonds/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://dyrektorecommerceroku.pl/
https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/korzysci-z-bycia-w-e-izbie/
https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/korzysci-z-bycia-w-e-izbie/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/korzysci-z-bycia-w-e-izbie/
https://performancedaycee.com/pmdiamonds/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-OFFICIAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-OFFICIAL.pdf
https://dyrektorecommerceroku.pl/
https://ecpawards.pl/
https://dyrektorecommerceroku.pl/
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https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/korzysci-z-bycia-w-e-izbie/


WYWIAD
WYDANIA

Faktycznie, nasz debiut został odebrany bardzo pozytywnie i my również

jesteśmy zadowoleni z jego wyniku. Wejście na warszawską giełdę jest

naturalnym krokiem w naszym rozwoju, pozwoli nam szybciej zrealizować

nasze plany rozwoju i dalej pracować nad ulepszaniem platformy. A to oznacza

również nowe możliwości rozwoju dla ponad 117 tys. sprzedawców, którzy

razem z nami tworzą polski e-commerce. Sam fakt bycia notowanym na

giełdzie nie zmienia fundamentalnie naszej strategii- chcemy zachęcać coraz

więcej Polaków do internetowych zakupów i wspierać polskie firmy handlowe w

prowadzeniu biznesu online. Wielu komentatorów wskazywało, że to właśnie

firmy technologiczne stały się kołem napędowym polskiej giełdy.

Zaufanie inwestorów i ogromne zainteresowanie zakupem naszych akcji

potwierdza, że e-commerce w Polsce ma ogromne perspektywy. M
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O debiucie giełdowym Allegro było głośno nie tylko w
Polsce. Także zagraniczne media zauważyły siłę
największej w Polsce platformy e-commerce i 10-tej na
świecie.  Co w skali globalnej oraz lokalnej oznacza tak
dobry debiut giełdowy firmy  e-commerce dla całej branży?

D a m i a n  z a pła t a ,  c zło n e k  z a r z ą d u  a l l e g r o



Okres pandemii był dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich firm. Lockdown sprawił, że

prowadzenie działalności offline stało się praktycznie niemożliwe i bardzo wiele firm, szczególnie mniejszych, musiało

praktycznie z dnia na dzień zdecydować o przeniesieniu działalności online i przyspieszonej “digitalizacji”. Bardzo szybko, bo już

w kwietniu, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Pakietu Wsparcia dla sprzedających Allegro. Pakiet  miał na celu wsparcie

zarówno aktualnych sprzedawców, jak i firmy chcące rozpocząć sprzedaż online, zwalniające je m.in. z opłat przez pierwsze

miesiące działalności. 15 tysięcy nowych firm zarejestrowało się na Allegro po jego wprowadzeniu. Program trwał w sumie trzy

miesiące, a na jego cel przeznaczyliśmy łącznie 46 mln złotych. Podjęliśmy też różne działania edukacyjne. 15 000 sprzedawców

przeszkoliliśmy w ramach naszych Webinarów. Warto także wspomnieć o kampanii Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), „Przenieś

swój sklep do internetu. Zarabiaj na e-handlu”, do której Allegro dołączyło. 

 

W kontekście aktów unijnych, ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie stosowania, od lipca br., rozporządzenia w sprawie relacji

pomiędzy użytkownikami biznesowymi, a platformami internetowymi. Założenia tej relacji, m.in. transparentności i wspieranie

przedsiębiorców są nam bardzo bliskie. Dzięki niemu prowadzący działalność na platformach uzyskali zestaw praw i gwarancji,

takich jak m.in. wiedza o kryteriach budowania rankingu, możliwość kwestionowania decyzji platformy o usunięciu treści oraz

możliwość rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w drodze mediacji.

Z punktu widzenia prowadzenia biznesu covid najbardziej wpłynął na nasz sposób pracy,

ponieważ zdecydowana większość pracowników pozostaje w trybie home office. Można

powiedzieć, że takim przecenianym trendem jest właśnie zachwyt nad tą formą pracy, bo wiele

osób już tęskni do czasów, kiedy zespół oglądało się na żywo, a nie za pośrednictwem Zooma!

Jednak jako organizacja, dzięki wysiłkom wielu zespołów dajemy radę funkcjonować w tym

formacie bez większych zakłóceń. Bezpieczeństwo jest dla najważniejsze, więc czekamy na

dzień, kiedy powrót do biur będzie możliwy. Poza tym działamy zgodnie z planem, realizujemy

projekty i ciągle inwestujemy w rozwój platformy. W kontekście naszej strategii rok 2020 nieco

przyspieszył pewne działania i pozwolił nam szybciej osiągnąć założone cele, ale nie zmienił

fundamentów naszego biznesu - dostarczania doskonałego doświadczenia zakupowego dla

klientów i przestrzeni do rozwoju biznesu naszych sprzedawców. Na tym również będziemy

skupiać się w 2021r.
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Allegro zawsze, ale szczególnie w ostatnich miesiącach, mocno wspiera przedsiębiorców
MŚP. Zarówno w Polsce, ale i na poziomie Europejskim w obszarze legislacji. Z czego jest
Pan szczególnie zadowolony/dumny w tym kontekście w ostatnich miesiącach?

Kończy się trudny rok. Wiele wskazuje na to, że 2021 nie będzie
łatwiejszy. Ostatnie miesiące mocno zweryfikowały tzw. buzzwordy 
i zbyt przeceniane trendy. Jakie 2-3 obszary biznesowe zyskały na
znaczeniu w obecnym czasie?

Pokusi się Pan o wskazanie 2-3 trendów na lata 2021-2024?

W Allegro nie lubimy mówić o trendach - raczej o zmieniających się potrzebach klientów na które chcemy

odpowiedzieć. W handlu od zawsze podstawowymi potrzebami klientów było znalezienie szukanego produktu i

jego zakup w jak najlepszej cenie. Na Allegro mamy 164 mln ofert i bardzo atrakcyjne ceny.  Na znaczeniu

zyskuje trzeci element, czyli szeroko rozumiana wygoda kupowania. W kontekście Allegro, ale też e-commerce

ogólnie, obszarem, który rozwija się bardzo dynamicznie jest obszar dostaw. Allegro Smart! który

wprowadziliśmy 2 lata temu przełamał najważniejszą barierę - koszt przesyłki. Teraz skupiamy się na dalszym

przyspieszeniu dostaw i precyzyjnym przewidywaniu czasu dostawy. Przed nami na pewno wiele zmian w

obszarze delivery, szczególnie zwiększenie udziału dostaw tego samego dnia. W rzeczywistości platformy

handlowej takiej jak Allegro to oczywiście wspólny wysiłek po stronie Allegro, które dostarcza rozwiązania

technologiczne, firm logistycznych oraz sprzedawców, którzy będą jeszcze sprawniej i szybciej obsługiwać

zamówienia. To wiele pracy, ale też wielki krok w zachęcaniu klientów do zakupów online. 

 

Drugi ważny obszar, również związany z podnoszeniem wygody zakupów to budowanie systemu dodatkowych

usług, które pomagają w zakupach. Coraz prężniej rozwijamy obszar usług finansowych. Klienci Allegro mogą

już korzystać z rat zero czy odroczonej płatności. Prowadzimy obecnie testy naszej nowej usługi, Allegro Pay,

która powstała z myślą o rozwiązaniach szytych na miarę internetowych zakupów. Klienci chętnie korzystają z

tych rozwiązań w trakcie zakupów i z pewnością będą szukać kolejnych sposób na pozyskanie dodatkowych

środków czy bardziej elastycznego zarządzania domowym budżetem. 

 

Ostatni trend, który widzimy to pojawienie się w sieci klientów biznesowych. Popularność zakupów online

wzrosła i przyzwyczajenia z prywatnego życia przenoszą się do świata biznesu. Zamiast wycieczki do hurtowni,

firmy coraz częściej decydują się na wygodne zakupy w sieci. Pracujemy nad rozwiązaniami, które będą

odpowiadać na potrzeby tej nowej grupy klientów. To bardzo ciekawy kierunek rozwoju dla polskiego 

e-commerce.

"W Allegro nie
lubimy mówić
o trendach -
raczej o
zmieniających
się potrzebach
klientów na
które chcemy
odpowiedzieć."

"W kontekście naszej
strategii rok 2020 nieco
przyspieszył pewne
działania i pozwolił nam
szybciej osiągnąć założone
cele, ale nie zmienił
fundamentów naszego
biznesu."



       
Dzięki działaniom legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej nastąpiła zmiana zasad dostępu do rejestru
dowodów osobistych m.in. dla branży e-płatności. Jest to duże ułatwienie w zakresie wywiązywania się z
obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
Aktywność dotycząca przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 dla e-gospodarki. W tych ramach
podjęliśmy następujące działania:
a. opracowanie informacji o najważniejszych regulacjach każdej z Tarcz Antykryzysownych i przekazanie ich
firmom zrzeszonym
b. zgłoszenie kilkunastu postulatów legislacyjnych do Tarczy Antykryzysowych na podstawie uprzednich
konsultacji z firmami zrzeszonymi
Kodeks Usług Cyfrowych – zgłosiliśmy uwagi na poziomie unijnym do założeń tej regulacji
Prawo Komunikacji Elektronicznej – zgłosiliśmy uwagi, zwłaszcza dotyczących ważnej dla e-Izby regulacji
dotyczącej zasad wysyłania informacji marketingowych e-mailem i z wykorzystaniem telefonów
Projekt równych ram prawnych dla konkurencji z azjatyckimi sprzedawcami
Przygotowaliśmy projekt dotyczący dopuszczenia w Polsce handlu alkoholem w Internecie
Przygotowaliśmy projekt szkoleń z zakresu profesjonalnego regulaminu  e-sklepu, tak by sklepy
internetowe nie stosowały klauzul abuzywnych w swoich regulaminach

WSPieramy polski e-commerce

LEGISLACJA

Patrycja Sass-Staniszewska,
Prezes e-Izby

Dla e-Izby kluczowym obszarem działalności są działania lobbingowe na rzecz poprawiania ram prawnych i biznesowych
dla przedsiębiorców działających w e-biznesie. W związku z tym, firmom zrzeszonym oferujemy 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, bezpłatny
dostęp do bazy ekspertów prawnych specjalizujących się m.in.: w prawie gospodarczym, IT, e-commerce, ochronie
danych osobowych. W działaniach legislacyjnych niezwykle istotne jest zaangażowanie biznesu. Dlatego w 2021 roku
zapraszamy do współpracy - miejcie realny wpływ na legislację oraz poprawę działań w branży. Z e-Izbą warto!
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PODSUMOWANIE ROKU 2020



PRZEKAZANIE KSIĘGI NIWELOWANIA
BARIER LEGISLACYJNYCH

LEGISLACJA

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji w czasie przekazywania Księgi

Księga Barier Legislacyjnych jest cenną inicjatywą, zbiegającą się z planami Ministerstwa pod
kątem przeglądu wyeliminowania barier w rozwoju gospodarki cyfrowej. Jako Ministerstwo
Cyfryzacji nazwaliśmy ten przegląd Paperless i liczymy, że propozycje zawarte w Księdze
przekazanej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wykorzystamy jak najlepiej. Mamy też
nadzieję na nowe pomysły, które będą impulsem do tego, aby domyślność cyfrowa w polskim
prawie przełożyła się na efektywniejsze funkcjonowanie polskich firm działających w obrocie
elektronicznym.
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Spotkanie ministra cyfryzacji z przedstawicielami e-izby

pobierzW najnowszej Księdze Niwelowania Barier Legislacyjnych 2020,
opracowanej już po raz  trzeci przez koordynatorów legislacyjnych
e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w e-Izbie,
przedstawione zostały główne problemy prawne, które utrudniają
e-biznesowi wprowadzenie cyfrowej rewolucji. 

28 stycznia 2020 r. Księga została zaprezentowana i przekazana
ministrowi cyfryzacji Markowi Zagórskiemu podczas spotkania z
przedstawicielami e-Izby.

10

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/eIzba-Ksi%C4%99ga-Barier-Legislacyjnych-2020r.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/eIzba-Ksi%C4%99ga-Barier-Legislacyjnych-2020r.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/eIzba-Ksi%C4%99ga-Barier-Legislacyjnych-2020r.pdf


Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczęła nową kampanię dotyczącą równych
ram prawnych i konkurencyjnych dla azjatyckich oraz europejskich
przedsiębiorców e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem e-
przedsiębiorców działających na terenie Polski. Kampania skierowana jest
zarówno do biznesu, jak i konsumentów oraz organów administracji rządowej.
Kampania przygotowana jest przez e-Izbę, wspólnie z podmiotami zrzeszonymi.
Według raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jedynie od 35%
towarów nabywanych na azjatyckich platformach zakupowych pobierany jest
podatek VAT, przez co roczne straty na poziomie całej Unii Europejskiej
szacowane są na kwotę od 2,6 do 3,8 miliarda euro. Z kolei z danych
udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową, za okres od grudnia
2018 do listopada 2019, do budżetu państwa trafiło tylko 889 tys. zł. W tym
czasie przez specjalnie utworzoną placówkę celno-pocztową w Lublinie przeszło
10,7 mln paczek, z czego 90% z nich nadano w Chinach. Celem kampanii jest
zwrócenie uwagi konsumentów na to, co i gdzie kupują. Dokonując zakupów u
azjatyckich e-przedsiębiorców, europejscy konsumenci mają utrudnione
dochodzenie swoich podstawowych praw, takich jak rękojmia za wady czy prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Ważny jest również aspekt ceny,
która przy zakupach online z Azji jest niższa, przez co bardziej korzystna, ale jest
tak w wyniku nieszczelności systemu poboru podatku VAT oraz cła. W
konsekwencji, polscy przedsiębiorcy nie mają możliwości konkurowania ceną z
azjatyckimi e-sprzedawcami, gdyż musieliby sprzedawać towary po cenach
niższych niż koszty.

LEGISLACJA
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akcja "taki sam start"

Szymon Bujalski, Dyrektor e-commerce
Empik.com

Klienci Empiku mogą mieć pewność co
do jakości oferowanych produktów i ich
bezpieczeństwa – wszystkie artykuły (tj.
zabawki, art.papiernicze, lifestylowe),
które importujemy z Chin mają
odpowiednie atesty i certyfikaty zgodne z
normami i dyrektywami europejskimi.

Od dystrybutorów pozyskujemy również testy dotyczące tych
regulacji oraz innych z zakresu badania niebezpiecznych
substancji (Reach). Sami również zlecamy wykonywanie testów
na zgodność importowanych produktów z obowiązującymi
normami UE w akredytowanych laboratoriach europejskich.
Przeprowadzamy konsultacje z renomowanymi firmami
doradczymi w zakresie certyfikacji (Intertek, TUV, SGS,
Hamilton). Stoimy na stanowisku, że obowiązujące regulacje
powinny być respektowane przez wszystkie firmy e-commerce
dostarczające produkty polskim odbiorcom.

Tomasz Kołton, współwłaściciel
Pol-Poż

Problem jakości i certyfikacji
produktów z rynków azjatyckich jest
szczególnie ważny w branży
bezpieczeństwa pożarowego. Co roku
pojawia się na naszym rynku duża ilość
czujników czadu, czujników dymu
importowanych z dalekiego wschodu, 

które nie spełniają norm oraz nie gwarantują odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa. Klienci kupując taki czujnik
otrzymują złudne poczucie bezpieczeństwa, są pewni
zadziałania czujnika w przypadku wykrycia dymu lub gazu i
ich wczesnego ostrzeżenia.

Daniel Zalewski, CEO Visciola Fashion

Warunki prowadzenia działalności
gospodarczej powinny dla wszystkich być
równe pod względem prawa, wprowadzanych
barier, pobieranych podatków i obostrzeń.
Niestety, tak nie jest i jako legalnie działający e-
sklep borykamy się często z wieloma
problemami, które  są omijane m.in. przez
podmioty z rynku chińskiego.

Dla Izby Gospodarki Elektronicznej reprezentującej
branżę e-commerce bardzo ważne są działania
legislacyjne służące niwelowaniu barier legislacyjnych,
a nadal jest ich wiele. Do kluczowej aktualnie zalicza
się walka o równe ramy prawne pomiędzy azjatyckimi
a europejskimi, w tym polskimi, przedsiębiorcami e-
commerce. 

Azjatyccy przedsiębiorcy e-commerce nie płacą cła i podatków, a ich
produkty nie wymagają certyfikatów objętych przez Unię Europejską.
Nie oczekujemy lepszego traktowania polskich przedsiębiorców, ale
równych praw i takiego samego startu. Zapraszam biznes do działań.

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby

o akcji "taki sam start"



wsparcie legislacyjne branży e-commerce
w okresie covid-19

O Szkoleniach

szkolenia z zakresu pisania regulaminu e-sklepu i klauzul abuzywnych 

LEGISLACJA

Witold Chomiczewski, Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby

Zagrożenie spowodowane COVID-19 przyniosło od marca 2020 r.
bardzo poważne ograniczenia w możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej. Wiele sklepów, lokali gastronomicznych i
usługowych zostało zamkniętych. Skutkowało to problemami
związanymi m.in. z płynnością finansową niektórych
przedsiębiorców. W bardzo krótkim czasie pojawiło się też wiele
nowych regulacji prawnych, które wprowadzono w tzw. Tarczach
Antykryzysowych.
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Uruchomiona została także Tarcza Finansowa PFR. W obliczu tej sytuacji e-Izba podjęła
działania na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, zgłosiliśmy do ministerstw kilkanaście
postulatów zmian w przepisach, które były nakierowane na zwiększenie płynności finansowej
przedsiębiorców m.in. zwolnienia ze składek ZUS czy uruchomienie programów pomocowych.
Po drugie, opracowaliśmy dla naszych Członków wyjaśnienia do najważniejszych zmian w
prawie, które były wprowadzane w Tarczach Antykryzysowych.

ZOBACZ MATERIAŁY

COVID-19 a prawo pracy
Faktoring
Dofinansowania
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Składki ZUS
Zmiany w kodeksie spółek handlowych
oraz prawa upadłościowego
Polski Fundusz Rozwoju
Tarcza Antykryzysowa 4.0

Agata Kowalska,  Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy 

Wymagania stawiane przez ustawodawcę zarówno unijnego, jak i krajowego, przedsiębiorcy
prowadzącemu sklepu internetowy oraz ograniczenia dotyczące swobody umów zawieranych przez
niego z poszczególnymi grupami klientów są coraz liczniejsze, a co więcej – rozproszone są po szeregu
aktów prawnych, z których tylko przykładowo wymienić można Kodeks cywilny, ustawę o prawach
konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i RODO.

Poruszanie się pośród tych przepisów w sposób pozwalający na
realizację celów biznesowych, zabezpieczenie przed nadużyciami oraz
zapewnienie wygody i komfortu korzystania z udostępnianych narzędzi
użytkownikowi bywa niełatwe, a dodatkowym wyzwaniem jest
znajomość podejścia organów regulacyjnym do poszczególnych, często
równie powszechnych, co nieprawidłowych rozwiązań, których
stosowanie wiąże się nie tylko z ryzykiem utraty renomy na wysoce
konkurencyjnym rynku, ale także z ryzykiem nałożenia kar przez organ.
W takich warunkach rzetelna i praktyczna wiedza, kompleksowo
ujmująca specyfikę tego rodzaju działalności, jest szczególnie cenna.

ONLINE

online

program i nagrania

5 warsztatów 1600 uczestników

Dziękujemy prelegentom: 
Magdalena Golonka, Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy
agnieszka witońska-pakulska, Pakulski, Kilarski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Witold Chomiczewski, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy
Paulina Maślak-Stępnikowska, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Aleksandra Dziurkowska, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Emanuel Wanat, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

PATRONAT HONOROWY:

materiały edukacyjne

https://eizba.pl/kategorie_cbw/e-biznes-w-czasie-kryzysu/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/e-biznes-w-czasie-kryzysu/
https://eizba.pl/profesjonalny-e-sklep/
https://eizba.pl/e-izba-edukuje-profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne/
https://eizba.pl/e-izba-edukuje-profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/e-biznes-w-czasie-kryzysu/
https://eizba.pl/profesjonalny-e-sklep/
https://eizba.pl/profesjonalny-e-sklep/
https://eizba.pl/profesjonalny-e-sklep/


mediacje e-Izby

LEGISLACJA

Robert Sowiński, RADCA PRAWNY, PARTNER, 
Sowiński i Partnerzy, Główny mediator e-Izby

Handel elektroniczny (e-commerce) nie jest niestety wolny od
sporów. Ważne jest, aby zarówno sklep internetowy (sprzedawca),
jak i konsument, mieli świadomość, że w sytuacji, kiedy nie są w
stanie dojść do porozumienia, istnieją narzędzia (dedykowane dla
umów online) ułatwiające szybkie i tanie rozwiązanie konfliktu.
Jedną z takich platform – mediacjeeizby.pl - stworzyliśmy z myślą o
klientach sklepów członkowskich e-Izby.
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Platforma mediacjeeizby.pl dedykowana jest dla konsumentów i sklepów
członkowskich, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązać sporu. Interaktywny
formularz skargi pozwala konsumentowi przesłać w sposób uporządkowany
niezbędne do rozwiązania sporu dane, natomiast sprzedawcy ułatwia uchwycenie
istoty konfliktu i odniesienie się do pretensji konsumenta. Mam nadzieję, że
zainteresowałem Państwa naszą platformą do pozasądowego rozwiązywania sporów.

ZOBACZ

Olgierd Porębski, Radca prawny i wspólnik zarządzający Kancelaria Porębski i Wspólnicy.

e-Izba ze szczególną uwagą obserwuje toczące się już od roku prace nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, która ma
implementować dyrektywę europejską 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. i zastąpić obowiązujące Prawo telekomunikacyjne, a przy
okazji znacząco znowelizować ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude). Po latach bezskutecznego apelowania o
rozwiązanie problemu krzyżowania się norm art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ust. 1 uśude, co często prowadzi do
konieczności pozyskiwania dwóch odrębnych zgód konsumenta na tę samą formę kontaktu marketingowego, nadarza się okazja, aby
temat załatwić. Temu w pierwszej kolejności służyła aktywność e-Izby w ramach konsultacji (dwukrotnych) założeń nowego prawa. 

Ponadto, w przedstawianych Ministerstwu Cyfryzacji stanowiskach, nasza organizacja zabiegała, jak zawsze, o bardziej liberalne podejście do marketingu
bezpośredniego w sytuacji, gdy przekaz marketingowy trafia do odbiorcy pozostającego w stałych relacjach handlowych z nadawcą. Czy ustawodawca
dostrzeże wielkie znaczenie przygotowywanej ustawy dla obrotu gospodarczego i poświęci jej dostatecznie dużo uwagi i pracy, aby nie stworzyć kolejnego
legislacyjnego potworka? Czy uwzględni rozsądne i umiarkowane postulaty organizacji biznesowych takich jak e-Izba? Mamy szansę dowiedzieć się w
przyszłym roku.

Sądowe rozwiązanie konfliktów jest zarówno kosztowne, jak i
czasochłonne. W opinii Izby Gospodarki Elektronicznej,
najbardziej efektywnym sposobem na wyjście z kryzysowej
sytuacji stron uwikłanych w spór oraz znalezienia rozwiązania
satysfakcjonującego dla wszystkich jest mediacja.

spotkania grupy legislacyjnej online

Marta Kasztelan, Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnychi Doradcy Podatkowego sp. p.

e-Izba przedstawiła Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii swoje stanowisko dotyczące przepisów wprowadzających obowiązkowy mechanizm
podzielonej płatności (ang. split payment) na towary wrażliwe, które weszły w życie od 1 listopada 2019 roku oraz nowelizacji tych przepisów w roku
2020. e-Izba oceniła wpływ proponowanego modelu split payment na działalność polskich sprzedawców internetowych i podmioty pośredniczące w
sprzedaży towarów (np. platformy sprzedaży internetowej,  operatorów płatności online) przy transakcjach dokonywanych drogą elektroniczną na
odległość w ramach zautomatyzowanego procesu zakupowego.

e-Izba nadal aktywnie uczestniczy przy opracowaniu koncepcji tzw. podatku od usług cyfrowych (ang. digital tax) zarówno na poziomie krajowym, jak i w
ramach Unii Europejskiej - min. przedstawiła swoją opinię w sprawie Projektu Dyrektywy ws. wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych. e-Izba
podkreśla konieczność wypracowania środków długofalowych i przyjęcia wspólnych rozwiązań na poziomie międzynarodowym (OECD) i unijnym oraz
wprowadzenia odliczania zapłaconego podatku cyfrowego od podatku CIT należnego w kraju prowadzenia działalności.Dzięki działaniom legislacyjnym
Izby Gospodarki Elektronicznej wprowadzono możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci w postaci elektronicznej (np. e-mailem) oraz
wystawiania paragonów w formie elektronicznej (tzw. e-paragonów) przy użyciu kas online. Regulację zostały przyjęte jako element tzw. Tarczy
Antykryzysowej, ale mamy nadzieję, że będą miały charakter stały. W roku 2020 e-Izba przedstawiła również swoje uwagi i ocenę skutków prawnych
projektu z dnia 14.08.2020r. ustawy o podatku VAT i ustawy - Prawo bankowe, który przewiduje wprowadzenie od a 1 stycznia 2021r. tzw. pakietu SLIM
VAT - rozwiązań uproszczających naliczanie podatku VAT, elektronicznego obiegu dokumentów ramach TAX FREE - systemu zwrotu podatku VAT
podróżnym oraz przepisów uzupełaniających.

https://www.mediacjeeizby.pl/
https://www.mediacjeeizby.pl/
https://www.mediacjeeizby.pl/
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Na pewno to coraz ważniejszy segment polskiej gospodarki. Co ważne dynamicznie
rozwijający się także dzięki innowacjom. To istotne by wspominać właśnie o tym aspekcie
bo to innowacje sprawiają, że polskie firmy w obszarze e-commerce tak dynamicznie się
rozwijają. Doceniają to konsumenci, doceniają tez inwestorzy. Giełdowy sukces Allegro to
najlepszy na to dowód. Ostatnie miesiące były bez wątpienia przełomowe dla rozwoju
polskiego e-commerce. Pandemia sprawiła, że znaczna część naszego życia przeniosła się
do internetu. Dotyczy to niemal wszystkich jego obszarów – pracy, nauki, załatwiania spraw
urzędowych, a także codziennych potrzeb – w tym zakupów. O tym, że Polacy przekonali się
do kupowania online świadczą liczby. Wg danych GUS, sprzedaż detaliczna przez internet
wzrosła w marcu i kwietniu tego roku o niemal 80% w stosunku do lutego. Wielu Polaków
właśnie wtedy dokonało po raz pierwszy zakupów w sieci. Sytuacja ta nie pozostała bez
wpływu również na przedsiębiorców. Część z nich zdecydowała się na dołączenie kanału e-
commerce do tradycyjnych form dotychczasowej działalności. Ten stan rzeczy i
przyzwyczajenia konsumentów z pewnością zostaną z nami nie tylko na czas pandemii, ale
na znacznie dłużej – w wielu przypadkach nawet na stałe. Konsumenci przekonali się, że
zakupy online to wygoda i bezpieczeństwo. Dla przedsiębiorców ograniczenia wprowadzone
w celu ograniczenia rozwoju pandemii  – pokazały, jak istotny jest ten kanał sprzedaży.
Rynek e-commerce będzie z pewnością w najbliższych latach dynamicznie się rozwijał. To
naturalny efekt postępu technologicznego. Już teraz konsumenci mają w sieci możliwość
skorzystania z niemal nieograniczonej oferty produktów i usług – błyskawicznie mogą
dokonać oceny, czy porównania, wymienić się opiniami, skorzystać z porad.  Jednocześnie
mamy do czynienia z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w którym dostęp do
nowoczesnych technologii ma szczególne znaczenie. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze w
2004 roku tylko 36% gospodarstw domowych w Polsce było wyposażonych w przynajmniej
jeden komputer, w 2007 roku już 54%, w 2019 natomiast aż 83,1%. Wzrost dostępu do sieci,
w połączeniu z odpowiednią edukacją obywateli – którą od kilku lat konsekwentnie
prowadzimy – sprawia, że stopniowo znikają obawy związane z taką formą załatwiania
spraw, np. te o brak odpowiednich umiejętności, czy bezpieczeństwo.

rozmowa o e-commerce
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Jak Pan ocenia stan rozwoju polskiego e-commerce?

Minister Marek Zagórski,

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

instytucje państwowe i

polski e-commerce 

"Warto to jeszcze raz podkreślić,
dalszy rozwój e-commerce 
w dużej mierze zależy od
posiadających odpowiednie
kompetencje cyfrowe
konsumentów.
To kierunek, w którym bez
wątpienia musimy podążać."

Z perspektywy obszaru za który odpowiadam, kluczowe do zbudowania
odpowiedniego systemu wsparcia są działania podnoszące kompetencje cyfrowe
społeczeństwa. To dzięki nim możliwe będzie - z perspektywy przedsiębiorców –
oferowanie coraz bardziej zaawansowanych i skrojonych na miarę potrzeb usług, a z
perspektywy konsumentów – świadome korzystanie z nich. Każdego dnia pracujemy
nad tym, aby do bezpiecznego załatwiania codziennych spraw przez internet
zachęcać osoby w każdym wieku – również seniorów. Robiliśmy to na długo przed
pandemią, robimy nadal. Z profilu zaufanego – cyfrowej tożsamości, która jest bramą
do e-usług, korzysta dziś ponad 8 milionów Polaków. Tylko w tym roku założyło
niemal 4 miliony obywateli. Nasze działania się nie zmieniły. To społeczeństwo
przeszło w ostatnich miesiącach przyspieszony kurs rozwoju kompetencji cyfrowych.
Dotyczy to również tych osób, które wcześniej korzystały z internetu w niewielkim
stopniu lub wcale. Warto to jeszcze raz podkreślić - dalszy rozwój e-commerce w
dużej mierze zależy od posiadających odpowiednie kompetencje cyfrowe
konsumentów. To kierunek, w którym bez wątpienia musimy podążać. Bo opłaca się
to nie tylko branży e-commerce. Nasza gospodarka, aby dalej się rozwijać, musi być
oparta na technologiach cyfrowych – tylko w ten sposób będzie konkurencyjna na
globalnym rynku.

Na co może liczyć polski handel elektroniczny ze strony
administracji rządowej?



Polski e-commerce rozwija się w tempie bardzo dynamicznym. Szacowana wartość rynku na
koniec 2020 to prawie 100 mld złotych. W momencie, gdy kluczowe jest bezpieczeństwo,
ograniczenie wychodzenia z domu i brak kontaktu z innymi osobami - internetowe zakupy
pomagają konsumentom zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne i potrzebne produkty.
Pandemia przyczyniła się do zmian zakupowych konsumentów. Widać to wyraźnie w
naszych raportach - Omni-commerce. Kupuję wygodnie oraz e-Commerce w czasie kryzysu
2020 - które wydaliśmy w trakcie pandemii. Raport e-Commerce w czasie kryzysu 2020,
przygotowywany już w pierwszych dniach epidemii wyraźnie wskazywał, że klienci wybierają
zakupy w internecie. A kolejny raport, wydany 3 miesiące później, potwierdził że trend w
preferencjach konsumenckich się nie zmieni. Obecna sytuacja jest także wyzwaniem dla 
e-handlu. Pandemia zrewolucjonizowała sektor e-handlu w dwóch aspektach. Po pierwsze,
zmieniła nawyki zakupowe konsumentów, którzy zdecydowanie polubili zakupy online.
Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, jak szybkość i prostotę. Po drugie,
wymusiła na retailerach i innych biznesach transformację cyfrową i sprawniejsze
dostosowanie się do nowych realiów. Doskonale widać to na przykładzie branży spożywczej,
która dokonała ogromnego skoku w stronę e-commerce. Przed pandemią internetowe
zakupy spożywcze były możliwe przede wszystkim w Warszawie – obecnie, w różnych
formatach, obejmują niemal cały kraj. Mowa tu nie tylko o własnych kanałach, ale także o
sprzedaży na platformach marketplace, usłudze click&collect, lokalnych sprzedawcach e-
grocery. Warto przy tym zaznaczyć, że 71% kupujących produkty spożywcze online jest
zadowolonych z ich dostępności, podczas gdy w marcu było to jedynie 41%. Możemy mówić
śmiało o cyfrowej rzeczywistości.
 
Poza olimpijskim skokiem branży e-commerce warto także podkreślić kolejny ogromny skok
rynkowy – debiut Allegro na giełdzie i osiągnięty blisko 50 procentowy zysk na starcie. Popyt
na akcje był większy niż dostępna pula. To największy debiut giełdowy od lat. Eksperci
spodziewali się wzrostów notowań po wielkim sukcesie oferty publicznej - jednak początek
sesji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Moim zdaniem debiut Allegro to dowód na
pozytywną weryfikację polskiego sektora e-commerce. Powiem więcej - jestem pewna, że
zainspirował pozostałych graczy e-commerce działających na naszym rynku do wejścia na
GPW - czego życzę im z całego serca. Siła w przedsiębiorcach działających na polskim rynku.

rozmowa o e-commerce
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Jak ocenia Pani stan rozwoju polskiego e-commerce?

Przede wszystkim oczekujemy wsparcia przedsiębiorców. Dla Izby Gospodarki
Elektronicznej reprezentującej branżę e-commerce ważne są działania legislacyjne
służące niwelowaniu barier legislacyjnych, a jest ich nadal wiele. Do kluczowej -
zwłaszcza aktualnie - zalicza się walka o równe ramy prawne pomiędzy azjatyckimi, a
polskimi przedsiębiorcami e-commerce. Azjatyccy przedsiębiorcy e-commerce nie
płacą cła i podatków, a ich produkty nie wymagają certyfikatów objętych Unią
Europejską. Nie oczekujemy lepszego traktowania przedsiębiorców polskich, ale
równego traktowania. Liczymy na wsparcie przedstawicieli administracji rządowej w
akcji: Taki sam start!

Czego według Pani może oczekiwać polski handel elektroniczny ze strony
administracji rządowej?

patrycja sass-staniszewska

Prezes Izby gospodarki elektronicznej

instytucje państwowe i

polski e-commerce 

"Od instytucji państwowych
oczekujemy wsparcia
przedsiębiorców.  Dla Izby
Gospodarki Elektronicznej
reprezentującej branżę e-
commerce ważne są działania
legislacyjne służące niwelowaniu
barier legislacyjnych, a jest ich
nadal wiele."



Analizując dane GUS i komunikaty prasowe można odnieść wrażenie, że od początku
wiosny, czyli od pierwszej fali pandemii koronawirusa jesteśmy świadkami ogromnego
sukcesu całej branży e-commerce. Jednak zdaję sobie sprawę z tego, że w nowej
rzeczywistości najlepiej radzą sobie przede wszystkim najwięksi gracze, którzy zwiększyli
przychody w cyfrowym kanale sprzedaży. W efekcie, mniejsi nastawieni na stacjonarny
handel przedsiębiorcy, mogą tracić klientów również po zakończeniu pandemii.
Zwłaszcza w obecnej sytuacji, wsparcie małego i średniego biznesu jest ważnym
wyzwaniem. Jednym z jego elementów jest zwiększenie świadomości na temat korzyści z
lokalnego e-handlu, np. zmniejszenia kosztów i szybkości dostawy. Dla mnie, jako osobie
mającej duże doświadczenie w produkcji i sprzedaży żywności, istotny jest fakt, że jest to
emanacja lokalnego patriotyzmu gospodarczego. W ramach aktywności politycznej
popieram rozwiązania ułatwiające zakupy w obrębie najbliższej społeczności.
Zmniejszanie odległości dostaw przy sprzedaży „po sąsiedzku” jest ważne dla
ograniczania wpływu na środowisko naturalne, a zielony konserwatyzm jest jednym z
fundamentów programowych naszego rządu.
 
Mam wrażenie, że lokalny e-commerce to stosunkowo nowe zjawisko w Polsce. Zdaję
sobie sprawę z tego, że jeszcze przed wiosną 2020 roku pojawiały się usługi dużych
platform internetowych, aplikacje na smartfony czy inne inicjatywy mające na celu
zwiększenie popularności tego segmentu branży. Jednak świadomość korzyści
wynikających z internetowych transakcji pomiędzy sąsiadami, chyba nie jest jeszcze
szeroka. Zapewne dlatego można odnieść wrażenie, że samorządy terytorialne, które
wspierają rozwój biznesów położonych na ich terenie, nie oferują specjalnego wsparcia
na rzecz rozwoju lokalnego e-handlu.

rozmowa o e-commerce

Michał Cieślak

Członek Rady Ministrów ds.

Rozwoju samorządu terytorialnego
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Jak wygląda stan polskiego lokalnego e-commerce i wsparcia samorządów?

instytucje państwowe

lokalny e-commerce

W jaki sposób wspólnie możemy wspierać i rozwijać przedsiębiorców
lokalnych w transformacji cyfrowej?

"Lokalny e-commerce to
stosunkowo nowe zjawisko w
Polsce. Współpraca na linii
rząd – samorządy –
przedsiębiorcy przyniesie
korzyść nie tylko wszystkim ze
stron, ale przede wszystkim
konsumentom."

Już od poprzedniej kadencji sejmu, jako założyciel i  przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Rynku e-commerce i Gospodarki Elektronicznej, chętnie wspieram ten
dynamicznie rozwijający się sektor sprzedaży internetowej. W ramach prac w zespole
monitorowaliśmy problemy branży, zmiany legislacyjne i poszukiwaliśmy możliwych
obszarów współpracy. Cieszy, że kilka takich inicjatyw jest już realizowanych.
Doskonałym przykładem jest kampania Agencji Rozwoju Przemysłu: „Przenieś swoją
firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu”. Myślę, iż fakt, że patronaty nad nią objęły
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwa zajmujące się gospodarką
dobitnie świadczy o tym, że cały rząd podchodzi poważnie do wsparcia rozwoju
branży. Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorcy mogą zapoznać się z podstawami
prowadzenia działalności e-commerce, m.in. regulacjami prawnymi, narzędziami
sprzedaży, czy rozwiązaniami marketingowymi wspierającymi dystrybucję przez
internet. 

Warto zachęcać samorządy terytorialne by włączały się w przyszłości w podobne
kampanie. Jako osoba, zaczynająca swoją działalność publiczną od pracy w
samorządzie wiem, że to właśnie przedstawiciele lokalnych urzędów najlepiej znają
specyfikę swoich terenów. Doskonale wiedzą z jakimi problemami mierzą się
mieszkańcy oraz kim są osoby prowadzące biznes na terenie ich gminy czy powiatu,
jak do nich dotrzeć i jakich informacji najbardziej potrzebują. Taka współpraca na linii
rząd – samorządy – przedsiębiorcy przyniesie korzyść nie tylko wszystkim ze stron, ale
przede wszystkim konsumentom.



Izba Gospodarki Elektronicznej w tym zrzeszone firmy brały
aktywny udział  w pracach międzynarodowych grup
merytorycznych. Takie działania obfitowały w budowanie
międzynarodowych kontaktów biznesowych i dzielenie się
najlepszymi praktykami biznesowymi, wymianą informacji i
wiedzy.

e-regulacje – w ramach tej grupy powstały stanowiska dotyczące
ustawy o usługach cyfrowych, konsultacje dotyczące Sztucznej
Inteligencji i strategii danych, bezpieczeństwa produktu, Nowego
Programu Konsumenckiego·
e-logistyka: opracowano zagadnienia pakietu VAT ecommerce. Grupy
eksperckie, konsultacje dotyczące dyrektywy o usługach pocztowych,
Reforma Universal Postal Union (światowy związek pocztowy)·
Zrównoważony rozwój: nowa grupa, której celem jest wsparcie działań
mających na celu zrównoważony rozwój organizacji e-commerce w
kontekście programu zrównoważonego rozwoju komisji europejskiej. 
e-Izba w ramach grupy prezentowała rekomendacje wypracowane w
raporcie Green Genaration. Powołanie komisji w styczniu 2020 e-Izba
jest jej częścia.   
Platformy: otwarcie nowej komisji w styczniu 2020, Implementacja dla
regulacji Platform-to-Business (P2B)
Transakcje cyfrowe- lobbowanie PSD2, konsultacje dotyczące strategii
płatności detalicznych UE, lobbowanie zmian dotyczących opłat
regulacyjnych

W ramach członkostwa w Ecommerce Europe:        

Grupy robocze, w które  angażowała się Izba
Gospodarki Elektronicznej w 2020 r.:    

Wsparcie w przygotowaniu Księgi Niwelowania Barier
Legislacyjnych e-Izby na poziomie europejskim.       
Izba Gospodarki Elektronicznej otrzymała analizę rynków
lokalnych europejskich e-commerce w postaci raportu
Ecommerce Europe B2C e-commerce
Wspólnie z Ecommerce Europe zorganizowaliśmy Round Table
dotyczący tematu nierównych ram prawnych dla azjatyckich i
europejskich przedsiębiorców e-commerce
e-Izba uczestniczyła w styczniu przed pandemią w spotkaniu
podsumowujących działania rynków europejskich e-commerce.
e-Izba uczestniczyła w trakcie pandemii w spotkaniach online
planujących wsparcie dla podmiotów e-commerce wsparcie w
czasach pandemii.
Prezes e-Izby należy do Board of Directors Ecommerce Europe –
mamy w ten sposób realny wpływ na działania legislacyjne oraz
biznesowe organizacji. Prezes uczestniczyła w tym roku w 3
spotkaniach: jedno w Brukseli kolejne dwa w czasie pandemii
online.  Wypracowaliśmy wspólne działania wspierające branże
e-commerce: edukacyjne, szkoleniowe w czasie kryzysu.
Prezes e-Izby prezentowała przed 24 krajami polski rynek e-
commerce: Raporty e-Izby: e-commerce w czasie kryzysu 2020
oraz Omnicommerce kupuje wygodnie 2020.

Dodatkowe działania Izby Gospodarki
Elektronicznej z Ecommerce Europe:      

WSPÓŁPRACA Z ECOMMERCE europe

działania międzynarodowe

Luca Cassetti, Secretary General, Ecommerce Europe
The outbreak of COVID-19 has made 2020 a challenging
year for businesses in Europe. However, European policy
developments did not stop, nor did the work of Ecommerce
Europe. In the last year, there has been a strong focus on
the platform economy, and Ecommerce Europe is engaging
with European policymakers on legislative files such as the
Platform-to-Business Regulation and the upcoming Digital
Services Act. 
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In addition, Ecommerce Europe continues advocating on policy dossiers such as
the VAT E-commerce Package, the Data Strategy, Artificial Intelligence and much
more.



współorganizacja raportu oraz premiery raportu "Green Generation - wspólnie na rzecz
Ziemi. Raport został zainicjowany przez firmę zrzeszoną w e-Izbie - Mobile Institute
Ecommerce Europe powołała nową grupę Zrównoważony rozwój, której celem jest wsparcie
działań mających na celu zrównoważony rozwój organizacji e-commerce w UE
e-Izba w ramach grupy Zrównoważony Rozwój prezentowała rekomendacje wypracowane w
raporcie Green Genaration.
Część raportu Green Generation została przetłumaczona na język angielski i przekazana
członkom Ecommerce Europe
Ecommerce Europe wydała raport Collaborative Report on Sustainability and e-Commerce
powołanie grupy merytorycznej Zrównoważony Biznes i CSR

Działania e-Izby w obszarze zrównoważonego rozwoju: 

Okazuje się , że tematy ekologii bliskie są w
szczególności kobietom i osobom dojrzałym,
w wieku powyżej 25 lat. Bardziej wrażliwi na
tematy środowiska są też mieszkańcy dużych
miast i wsi oraz rodzice. Być może te grupy
należy szczególnie wspierać w ich
aktywnościach proekologicznych, bo mogą
stać się inicjatorami zmian i popularyzować
działania na rzecz środowiska.

Daria Sulgostowska,  Rzecznik Prasowy
CCC S.A.

Pełniąc funkcje rzecznika prasowego
zauważam zmiany w postawach
konsumentów. Coraz częściej zaczynają do
mnie trafiać pytania z Biura Obsługi Klienta
CCC, które dotyczą materiałów, z których
powstają nasze produkty np. skóry. Kiedyś
takich pytań nie było. Konsument jest teraz
zdecydowanie bardziej świadomy.

Cele strategiczne do roku 2021 opierają się na założeniu 3x5, czyli
spadek o 5% generowanych odpadów, zużycia energii elektrycznej i
emisji CO2. Przy naszej skali działania jest to wyzwanie, ale robimy
wszystko co w naszej mocy, aby te cele zrealizować.

Luca Cassetti Secretary General, Ecommerce
Europe

pobierz

e-izba jako pierwsza organizacja zrzeszona w ecommerce europe rozpoczęła
aktywności wspierające zrównowazony rozwój w polsce oraz europie.

ZRÓWNOWAŻONY biznes i csr

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby

W mojej opinii konsumenci w Polsce są gotowi na tego typu zmiany.
Wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomymi klientami. Dbanie o
środowisko jest niezmiernie istotne z punktu widzenia funkcjonowania
kolejnych pokoleń. Myślę, że nie będzie problemem dla konsumenta,
jeżeli otrzyma produkt 1-2 dni później, ograniczając tym samym
negatywny wpływ na środowisko.

Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca
Mobile Institute

premiera raportu green generation

2020 is the year of the European Green
Deal, with a strong political will in favour of
a green transition, strengthened by COVID-
19 and the need for a green recovery. To
accompany the concretization of the
European Green Deal and the transition,

Ecommerce Europe is advocating on behalf of digital retailers
on various topics, ranging from packaging, consumer-facing
issues, sustainable mobility or taxation.

pobierz
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https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/GreenGeneration_WspolnieNaRzeczZiemi.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/GreenGeneration_WspolnieNaRzeczZiemi.pdf
https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2020/09/Collaborative-Report-on-Sustainability-and-e-Commerce.pdf
https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2020/09/Collaborative-Report-on-Sustainability-and-e-Commerce.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/GreenGeneration_WspolnieNaRzeczZiemi.pdf
https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2020/09/Collaborative-Report-on-Sustainability-and-e-Commerce.pdf


Paweł Oksanowicz,
Koordynator grupy

e-Commerce zapala zielone światło. Właśnie zaczyna się dialog
wewnątrz środowiskowy na temat tego, jak można rozwijać handel w
internecie – w większości jedyny jaki nam pozostał – w zgodzie z cyklem
życia planety.  Ale, nie dość na tym, bo e-Commerce chce oddychać
czystym powietrzem i wprowadzać innowacyjne podejście do handlu w
sieci www, przykładając się do realizacji globalnych strategii ONZ i UE.

Wiedząc o tym można każdego dnia zostawić po sobie
omalże zerowy ślad środowiskowy. Suma takich
działań sprawia, że świat staje miejscem przyjaznym
dla nowych pokoleń. Należy im się to, tak samo jak
nam przypadło prawo do korzystania z zasobów
świata w sposób nieskrępowany.
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ZRÓWNOWAŻONY biznes i csr

nowość 

2020!

Z wielką radością informujemy o powołaniu nowej
grupy roboczej w strukturze Izby Gospodarki
Elektronicznej – Grupa ds. zrównoważonego biznesu i
CSR. W ten sposób e-Izba odpowiada na
zapotrzebowanie najszybciej rozwijającego się w kraju
segmentu gospodarki elektronicznej. Firmy chcą
postawić na nowoczesny rozwój e-handlu, który z racji
oddziaływania środowiskowego nie może odbywać się
wbrew niemu, a z jego poszanowaniem. Sami klienci
oczekują wyraźnego sygnału, że e-commerce podąża za
zielonymi trendami.

Patrycja Sass-Staniszewska,
Prezes e-Izby

Celem powstania nowej grupy jest wsparcie
działań mających na celu zrównoważony rozwój
organizacji e-commerce w kontekście
najważniejszych, strategicznych propozycji dla
zglobalizowanego świata. Są nimi SDG’s ONZ oraz
Program Zrównoważonego Rozwoju Komisji
Europejskiej – Zrównoważona Europa 2030. e-Izba
jako członek Ecommerce Europe była także jednym
z inicjatorówgrupy sustainability w ramach
Ecommerce Europe.

wprowadzenie e-Commerce w Program
Zrównoważona Europa 2030

opracowanie poradnika „Dobre praktyki
CSR w e-Commerce”

seria e-Izba Digital Talks, w tematach: jak
SDG’s mogą istotnie wpływać na praktyki
zakupowe w Internecie? Czy polski e-
konsument jest eko? Czy przesyłki z Azji
są bardziej eko od krajowych?

      

    

 badanych zauważa podczas
zakupów w sieci różne
nieekologiczne praktyki
sklepów

80%

nowa grupa merytoryczna

zobacz ogólne plany 
e-izby 2021

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
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Branża handlowa podąża za trendami i przechodzi transformacje. Istnieje
wiele sposobów na prowadzenie sprzedaży online – każdy przedsiębiorca
musi zastanowić się jaka forma jest dla niego najbardziej odpowiednia w
zależności od planów krótko i długoterminowych i przyjętej strategii.
W przypadku Biedronki było to nawiązanie współpracy z Glovo – w oparciu o
istniejące sklepy umożliwiamy dostarczenie świeżych produktów przez
kuriera bezpośrednio do zamawiającego.  Kanał sprzedaży online uzupełnia
naszą podstawową działalność, jaką jest i pozostanie prowadzenie sklepów
stacjonarnych.

rozmowa o e-commerce

Beata jankowiak,
członkini zarządu, dyrektorka Działu Marketingu

Jeronimo Martins Polska

M
A

G
A

ZY
N

 E
-I

ZB
Y

 2
0

20

22

Duże podmioty retail mają wiele możliwości wejścia w
sprzedaż online. Z Pani perspektywy, które z nich są
najbardziej odpowiednie dla e-grocery?

retailer

"Każda transformacja wymaga odwagi w
podejmowaniu decyzji, wizji i konsekwentnego
podążania do celu. Nie zawsze właściwą drogą
musi być rewolucja. Wielkie rzeczy można
budować zaczynając od małych kroków we
właściwym kierunku."

Sieć Biedronka, obok zakupów w placówkach stacjonarnych, od kwietnia
br. oferuje klientom także  produkty w sklepie internetowym. Za dobór
produktów i kompletowanie zamówień odpowiadają pracownicy Biedronki
a za realizację dostaw kurierzy Glovo. Biedronka umożliwia w ten sposób
klientom dokonanie zakupów w wygodny sposób przy użyciu aplikacji
mobilnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.  Zakupy online
w Biedronce dostępne są w 21 polskich miastach, a w ofercie znajduje się
aż 2,3 tys. artykułów. Warszawa, Kraków i Trójmiasto to regiony
odpowiadające za ok. 60% wszystkich zamówień, których w skali całego
kraju dziennie rejestrowanych jest około 2,5 tysiąca. Należy podkreślić, że
ceny produktów dostępnych poprzez aplikację a także promocje na
określone produkty są takie same jak w sklepach stacjonarnych, a przy
zamówieniu powyżej 199 zł dostawa staje się darmowa.  Zakupy przy
użyciu aplikacji Glovo możliwe są również w niedziele handlowe oraz w
ciągu tygodnia w godzinach seniorskich 10-12. Zamówienia realizowane są
w ciągu godziny od potwierdzenia złożenia zamówienia. Dostawy poprzez
aplikację Glovo realizowane są w: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu,
Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie,
Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie,
Sosnowcu, Zielonej Górze i Rzeszowie.

Czy Biedronka planuje w najbliższym czasie rozwinąć
sprzedaż online?

Rozwój e-commerce z pewnością stwarza wiele szans. Rosnące zaufanie i
oszczędność czasu przekonują coraz więcej konsumentów do
dokonywania zakupów online. Każda z organizacji, nie tylko duża, musi
starannie analizować i badać czy wprowadzane zmiany prowadzą firmę i
zbliżają organizację do bycia w stałym, lepszym, szybszym i bliższym
kontakcie z klientami służącym wypracowaniu modelu, którzy okaże się
efektywny i będzie zwyciężał krótko- i długofalowo. Model ten musi
zapewniać atrakcyjną, wyróżniającą się ofertę i być efektywny kosztowo,
aby mógł zwyciężać. Każda transformacja wymaga odwagi w
podejmowaniu decyzji, wizji i konsekwentnego podążania do celu. Nie
zawsze właściwą drogą musi być rewolucja. Wielkie rzeczy można
budować zaczynając od małych kroków we właściwym kierunku.

Jakie dostrzega Pani największe szanse i ograniczenia
dla rozwoju e-commerce w dużych organizacjach?



Żartobliwa grafika, która krążyła po Internecie z pytaniem „Who led the digital transformation
of your company? A) CEO, B) CTO, C) COVID-19” niestety dla części przedsiębiorstw był
swoistym opisem rzeczywistości, którą zaczęliśmy odczuwać z pierwszymi obostrzeniami
spowodowanymi lockdownem. Wiele firm, które wcześniej nie myślały o transformacji
biznesu w obszarze procesów wewnętrznych, musiały podjąć bardzo szybkie i radykalne
decyzje, aby utrzymać się na rynku. Firmy, które ten krok miały już za sobą, były w bardziej
komfortowej sytuacji. Nawet jeśli obostrzenia epidemiologiczne były dla nich dotkliwe np.
poprzez zamknięcie sklepów stacjonarnych czy brak możliwości prowadzenia sprzedaży
bezpośredniej przez handlowców, to dzięki uprzedniej cyfryzacji, mogły one w płynny sposób
kontynuować biznes, a nawet wygenerować niespodziewane wzrosty.  Zmiana otoczenia
zewnętrznego, którego przedsiębiorstwa nie mogły zignorować, wbrew pozorom w wielu
firmach „odblokowała” decyzyjność i pozwoliła na sprawne podejmowanie decyzji o
inwestycjach w nowe technologie. W związku z faktem, że zmiany musiały być wprowadzane
dynamicznie, firmy muszą być coraz bardziej przygotowane na uruchamianie rozwiązań
zakładających pewne kompromisy, takie jak wdrożenia tzw. Minimum Viable Product (MVP) i
przygotowywanie ich w zwinnym podejściu projektowym (agile), kierując się powiedzeniem:
„done is better then perfect”. To, na co warto zwracać uwagę przy takich działaniach, to wybór
stabilnego i doświadczonego w danej dziedzinie partnera. W sytuacji napiętych terminów i
braku miejsca na pomyłki pomoże to zminimalizować potencjalne straty lub przestoje dzięki
przebiegającej sprawnie współpracy.

ROZMOWA o e-commerce

Bartłomiej Kiermasz
E-Commerce Competency Center Manager Sii Polska

Ograniczenia w handlu off-line, takie jak zamknięcie sklepów czy wprowadzenie limitów
przebywających w nich osób wpłynęły m.in. na wzrost znaczenia logistyki i jej sprawności
operacyjnej. Wraz ze wzrostem wolumenów zamówień związanym z przeniesieniem części
zamówień z off-line do on-line staje się ona jeszcze bardziej kluczowym czynnikiem sukcesu
dla platform e-commerce. Dodatkowo, zyskiwać będą na znaczeniu wszystkie elementy i
kanały technologiczne, które mogą chociaż częściowo „zastąpić” doświadczenia, utracone
przez klientów poprzez zamknięte placówki stacjonarne. Mam tu na myśli chociażby
zaawansowane rozwiązania Augmented Reality pozwalające „lepiej” obcować z produktem
fizycznym, które mogą być atrakcyjne dla części klientów. Musimy pamiętać, że ograniczenie
dostępności sklepów tradycyjnych spowodowało przejście nowych grup klientów do on-line. Z
uwagi na to, że często nie są to grupy zaawansowane technologicznie, z punktu widzenia
sklepów e-commerce jeszcze bardziej istotne będzie, aby platformy sprzedażowe były
intuicyjne i łatwe w obsłudze, co często wymagać będzie dostosowania ich pod kątem
lepszego User Experience.

Rok 2020 zostanie zapamiętany jako czas, w którym największy wpływ na całą branżę miała pandemia
COVID-19. Z tego okresu obronną ręką wychodzą firmy, które postawiły na sprzedaż internetową już
wcześniej, miały gotowe platformy e-commerce i dostosowane procesy wewnętrzne, a więc były
operacyjnie gotowe do obsługi klientów w kanale on-line. To właśnie one w obliczu ograniczeń
dotyczących sklepów fizycznych miały szansę na wzrost przychodów i przestrzeń do dalszego rozwoju
biznesu, mając zaopiekowane niezbędne podstawy.  Z kolei wiele firm w momencie pierwszych
obostrzeń bardzo szybko uruchamiało kanały  e-commerce, będąc poniekąd zmuszonymi na wiele
kompromisów technologicznych i procesowych. Mając na uwadze to, co eksperci podkreślali od lat –
zmiany zachowań konsumenckich, duży udział „młodego pokolenia” w gronie kupujących oraz większą
adopcję nowych technologii – po okresie pandemii spowodowanej COVID-19 będącej katalizatorem
tych zmian, przewiduję, że rozwój e-commerce będzie jeszcze bardziej dynamiczny niż dotychczas.
Będzie to dotyczyć nie tylko klasycznego B2C, ale również firm z  sektora B2B, które muszą
błyskawicznie zaadaptować lub stworzyć od nowa cyfrowe kanały sprzedaży. Takie wyzwania będą
wymagały wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy pomogą w szybkim i efektywnym ulepszaniu
kanałów cyfrowych nowych i istniejących już biznesów.
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Digital Transformation - buzzword, który po latach staje się
rzeczywistością i koniecznością większości biznesów. Co poradzicie
firmom, które do 2020 nie inwestowały wiele w transformację
cyfrową? Obecna sytuacja w dużej mierze wpływa na zmiany strategii
wprowadzania digitalizacji.

technologie

Trendy e-commerce, które w ostatnich miesiącach zyskały na znaczeniu lub
powstały to....

Krótko - podsumowanie 2020 roku i najważniejsze wyzwania 2021 roku

"Z tego okresu obronną
ręką wychodzą firmy,

które postawiły na
sprzedaż internetową
już wcześniej, miały
gotowe platformy 

e-commerce i
dostosowane procesy

wewnętrzne."



Każdego dnia pracujemy nad tym, aby oferować klientom produkty wysokiej
jakości, w atrakcyjnej, niskiej cenie, wyprodukowane w sposób
zrównoważony. Oprócz sprzedaży stacjonarnej prowadzimy również sprzedaż
online, w ramach własnego serwisu internetowego www.lidl-sklep.pl, ale tylko
jeżeli chodzi o produkty niespożywcze, czyli tzw. artykuły przemysłowe, które
oprócz sprzedaży online są oczywiście także dostępne we wszystkich sklepach
Lidl w całej Polsce – aż 3 razy w tygodniu wprowadzamy nowe artykuły
przemysłowe do sprzedaży stacjonarnej. Lidl Polska prowadzi także własny
serwis www.winnicalidla.pl, który pozwala na rezerwację produktów
alkoholowych oraz odbiór w dowolnym sklepie Lidl. Jest to połączenie kanału
online z kompetencjami jakie mamy w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

rozmowa o e-commerce

Piotr Rogowski, Członek Zarządu

Lidl Polska

Nieustanie rozwijamy sprzedaż i rezerwację online w ramach www.lidl-sklep.pl
oraz www.winnicalidla.pl, poprzez rozszerzanie oferty, wprowadzanie nowych
produktów zgodnych z trendami oraz oczekiwaniami klientów. Lidl-sklep.pl
oferuje w tej chwili ponad 3000 artykułów w 8 kategoriach, w tym: moda,
warsztat i auto, dziecko, dom, kuchnia, sport i wypoczynek, zdrowie i uroda
oraz ogród. Kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt asortyment był oczywiście
węższy. W sklepach stacjonarnych w całej Polsce również zapewniamy wybór
artykułów przemysłowych. Natomiast sprzedaż online pozwala nam na
poszerzenie oferty. Podobna sytuacja dotyczy www.winnicalidla.pl, to obecnie
kilkaset produktów – win z całego świata oraz wysublimowanych alkoholi
mocnych.

Nasze doświadczenia w sprzedaży online produktów niespożywczych pokazują
nam, że bardzo istotny jest cały proces zakupu – od momentu złożenia
zamówienia i dokonania płatności, do chwili otrzymania produktów przez
klientów. Każdy krok jest bardzo znaczący dla finalnego zadowolenia klienta,
dlatego zależy nam, aby nieustannie udoskonalać ofertę oraz same
rozwiązania techniczne tak, aby zawsze mieć na uwadze potrzeby naszych
klientów.

Bieżący rok stanowił dla naszej sieci ogromne wyzwanie w zakresie
utrzymania ciągłości sprzedaży i zapewnienia bezpieczeństwa klientom
przede wszystkim w ramach sprzedaży stacjonarnej. W kanale online
wyzwania te były oczywiście zupełnie inne. Cały rynek odnotował wzrost
znaczenia kanału online w zakupach właściwie w każdej dziedzinie.
Serwisy internetowe www.lidl-sklep.pl oraz www.winnicalidla.pl były na to
przygotowane i realizowały bieżące zamówienia oraz rezerwacje klientów.
Nadal planujemy rozwijać wskazane projekty.

"Sprzedaż online
pozwala nam na
poszerzenie oferty."
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Duże podmioty retail mają wiele możliwości wejścia w
sprzedaż online. Z Państwa perspektywy, które z nich są
najbardziej odpowiednie dla e-grocery?

retailer

Czy Lidl planuje w najbliższym czasie jeszcze bardziej
rozwinąć sprzedaż online?

Jakie dostrzegają Państwo największe ograniczenia dla
rozwoju e-commerce w dużych organizacjach?

Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań. Prośba o krótkie
podsumowanie i prognozę dla e-commerce na 2021 rok.



Rok 2020 zdecydowanie wpłynął na branżę e-commerce w wielu
aspektach. Pomimo optymistycznych prognoz i widocznych kierunków -
za wcześnie jest jeszcze, aby oceniać na ile zmiany, które
obserwowaliśmy w trakcie tego roku, będą trwałe i wyklarują nowe
trendy dla rynku na kolejne lata. Dynamiczna sytuacja wymaga
elastycznego, ale rozważnego podejmowania decyzji biznesowych. Z
pewnością na uwagę zasługuje fakt, że w online pojawiła się nowa grupa
klientów, którzy do tej pory preferowali zakupy w sklepach stacjonarnych
lub sporadycznie dokonywali transakcji internetowych. Wciąż dużym
wyzwaniem dla sprzedawców jest budowanie pozytywnych doświadczeń
zakupowych w tej grupie tak, aby skłonić ją do kolejnych zamówień.
Feedback od tego nowego segmentu kupujących jest bardzo cenny, bo
pozwali spojrzeć na dotychczasową działalność z innej perspektywy, co
z kolei może pomóc w optymalizacji i usprawnieniu obecnych procesów
– w tym finalizacji transakcji. 
 
Oprócz nowej grupy klientów, w e-commerce pojawiło się także sporo
nowych sklepów internetowych oraz osób prowadzących własną
działalność i chcących rozpocząć sprzedaż w internecie. Przelewy24 jako
operator płatności, posiada wiele rozwiązań, umożliwiających
sprzedaż także tym, którzy na razie nie planują otwierać sklepu
internetowego. Takie rozwiązania jak wirtualny koszyk, dedykowane linki
do płatności, czy udostępnianie mikoro sklepów w serwisach
społecznościowych np.  Facebook zdecydowanie minimalizują barierę
wejścia dla osób, które chcą dopiero spróbować swoich sił w e-
commerce.
 
Ten rok jest szczególny jeśli chodzi o prognozowanie i daleko idące
analizy, niemniej są pewne trendy, które utrzymują się od dłuższego
czasu i stale będą się rozwijać.  W kwestii płatności zapewne dalej
będziemy obserwować zdecydowany zwrot w stronę transakcji
bezgotówkowych. Jest to szczególnie widoczne w handlu tradycyjnym,
gdzie przybywa kupujących, wybierających  płatności kartą czy BLIKiem. Z
roku na rok zwiększa się liczba sklepów, dla których standardem staje się
akceptacja płatności w terminalach POS. 
W e-commerce nadal najchętniej wybierane są szybkie przelewy
elektroniczne, karty oraz BLIK. Rośnie także udział płatności odroczonych
oraz ratalnych co pokazuje, że klienci szukają różnych form zarządzania
dostępnymi środkami i planowania wydatków. 
 
Takie obszary jak mobile czy sprzedaż wielokanałowa są na fali
wzrostowej – z uwagi na  wpływ pandemii będą się rozwijać
ponadprzeciętnie – duzi gracze już dzisiaj nauczyli się wykorzystywać
przewagi obu kanałów i łączyć je w jedną całość. Kwestie takie jak
optymalizacja oraz personalizacja towarzyszą nam już od dłuższego
czasu i niejako wyznaczają standardy rynkowe. W tym zakresie nie
powinno się nic zmienić – kupujący będący w centrum uwagi - stanowią
tak naprawdę punkt wyjścia dla wszystkich zmian i działań
podejmowanych przez przedsiębiorców. Niezmiennie, uważne słuchanie
opinii, identyfikowanie potrzeb klientów i otwartość na innowacje będą
warunkować dalszy rozwój poszczególnych sklepów, czy dostawców
usług w e-commerce.

ROZMOWA o e-commerce

Jacek Kinecki, CCo przelewy24
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Czy zauważa Pan konkretne obszary e-commerce,
które w tym szczególnym roku nabrały większego
znaczenia i możemy spodziewać się ich dalszego
rozwoju? Czy w obszarze płatności cyfrowych
widoczne są jakieś nowe trendy?

e-płatności

"Kupujący będący w centrum
uwagi - stanowią tak naprawdę

punkt wyjścia dla wszystkich
zmian i działań podejmowanych

przez przedsiębiorców."



Faktycznie patrząc na asortyment jakim handlujemy można dojść do
wniosku, że działamy na rynku B2B. Nie jest to jednak prawdą. 98% naszych
klientów, a może i trochę więcej stanowią klienci detaliczni, a zatem nasz
model działania to B2C.

rozmowa o e-commerce

Grzegorz Basta,

CEO Sortmund
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Sortmund to sklep online działający w bardzo niszowej
dziedzinie, bliższej e-commerce B2B. Jakie potrzeby w
kontekście e-commerce ma mały e-sklep B2B?

import/eksort

"Importując trzeba być
bardzo ostrożnym lub
skorzystać z doświadczenia
osób, które już funkcjonują na
tym rynku."

Tak, to prawda. Od przeszło10 lat naszymi partnerami poza wykonawcami
z Polski, są również firmy z zagranicy. Współpracujemy głównie z
Tajwanem, Bangladeszem oraz Pakistanem. Każdy z tych krajów ma swoją
specyfikę działania i w każdym z nich proces realizacji zamówień jest inny.
Tajwan to wzór idealnego partnera. Cały proces składania zamówienia,
produkcji, kontroli jakości i dostawy jest opracowany w każdym szczególe.
Jeżeli jest ustalona konkretna data realizacji zamówienia, to w 100% można
być pewnym, że tak właśnie będzie. Bangladesz jest bardzo dobrym
wyborem dla firm z branży odzieżowej - nie jest to żadna tajemnica.
Zajmuje on trzecie miejsce na świecie po względem exportu odzieży.
Produkują tu zarówno znane światowe marki, ale także i polskie znane
brendy. Początki takiej współpracy nie są jednak łatwe. Na rynku tym
funkcjonuje niezliczona ilość firm produkujących odzież i jeszcze więcej
agentów pośredniczących miedzy klientami, a producentami. Zanim
znajdzie się partnera godnego zaufania i z odpowiednimi kwalifikacjami,
można trafić na takich, których jedynym celem jest nas oszukać. Trzeba
zatem być bardzo ostrożnym lub skorzystać z doświadczenia osób, które
już funkcjonują na tym rynku. W ten sposób zaoszczędzimy sobie mnóstwo
nerwów, czasu i potencjalnych strat finansowych. Obecna sytuacja
związana z COVID-19 jest szansą dla małych firm. Jeszcze rok temu
minimum logistyczne było na poziomie 5000 sztuk, dziś to minimum
wynosi 2000.

Od lat współpracujecie z producentami z całego świata.
Jak wygląda taka współpraca? Na co polski sklep online
powinien zwracać uwagę przy imporcie produktów do
Polski?

Udostępnienie sprzedaży w oparciu o model subskrypcyjny. Obecnie
jesteśmy na etapie poszukiwania dobrego partnera do współpracy.
Rozwiązania, które obecnie są na polskim rynku nie odpowiadają na
nasze oczekiwania, zatem prawdopodobne jest, że skorzystamy z
rozwiązań, które funkcjonują już za granicą.

Największe wyzwania na 2021 rok dla Pana to...



Najsłabszym ogniwem każdego systemu informatycznego i każdej organizacji jest
zawsze człowiek. Podejmuje on decyzje często przez pryzmat swoich subiektywnych
doświadczeń, bywa emocjonalny oraz impulsywny. Tak więc z całą pewnością
trzeba powiedzieć, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo organizacji to przede
wszystkim świadomość i ludzie. Działy IT pełnią tu oczywiście bardzo ważną rolę
narzucając pewne standardy, ale to człowiek bywa najsłabszym ogniwem tego
łańcucha najczęściej.

rozmowa o e-commerce

dr maciej kawecki

dziekan wsb, prezes instytutu lema
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Bardzo często w firmach cyberbezpieczeństwo postrzegane jest jako obszar
działania dla IT, kwestie technologiczne, które nie są powiązane z szeroko
pojętym funkcjonowaniem firmy. Dlatego też często ani zarządy, ani tym
bardziej „zwykli pracownicy” nie przywiązują do tego obszaru dużej wagi,
zostawiając to informatykom. Jak to jest w rzeczywistości, szczególnie w
e-commerce? Czy dbanie o bezpieczeństwo w sieci w kontekście biznesu to
jedynie rola działu IT?

cyberbezpieczeństwo

"W mojej ocenie świat
będzie, podążał w
kierunku zmiany roli jaką
pełnią dzisiaj dane"

Moje doświadczenie pokazuje, że najsilniej bolą nas najbardziej podstawowe
błędy, których uniknięcie wcale nie wymaga złożonej wiedzy technologicznej.
Po skończonej telekonferencji zapominamy się wylogować lub włączyć
mikrofonu i kamerki. Wtedy nasze często prywatne sceny rodzinne ukazane
zostają dziesiątką osób. Przeprowadzając telekonferencję, korzystamy z opcji
udostępniania ekranu zapominając o tym, że pokazujemy użytkownikom
zakładki różnych stron internetowych z których w danym momencie
korzystamy. Często korzystamy z komunikatorów, które dają możliwość
szyfrowania korespondencji prowadzonej pomiędzy użytkownikami, w modelu
„and to and” a więc od momentu gdy treść wyjdzie od nadawcy do momentu
gdy trafi jej adresata ale z tej możliwość nie korzystamy. Wystarczy nacisnąć
jeden prostyprzycisk. Bardzo często w trakcie telekonferencji która się
nagrywa, zapominamy wyłączyć mikrofon. I tak treści z naszej przestrzeni
domowej wędrują do wszystkich jej uczestników. Traktujemy naszą przestrzeń
domową jako coś bezpiecznego i obniżamy naszą ostrożność. Drukujemy
umowy w domowej drukarce, zapominając, że ma ona pamięć w której ich
treści są zapisywane. Po skończonej pracy korzystając z tego samego
komputera, połączonego z tą samą siecią co owa drukarka odznaczamy
aktywny link który okazuje się wirusem. I tak treści z owej drukarki wędrują na
drugi koniec świata. Ktoś do nas dzwoni i prosi o zdjęcie jakiego dokumentu,
robimy więc to zdjęcie telefonem i przesyłamy dalej. Po kilku godzinach
ściągamy aplikację która pokazuje nam jak będziemy wyglądali za kilkadziesiąt
lat, udzielając jej dostęp do naszej galerii zdjęć. Udzielająctaki dostęp, aplikacja
taka uzyskuje wiedzę o treściach takich umów a tym samym dochodzi do
naruszenia często ważnych tajemnic przedsiębiorstwa.

Dla wielu firm wyzwaniem jest praca zdalna. W pierwszej kolejności
zadbano o procedury, komunikację i sprzęt. Bezpieczeństwo danych i inne
obszary cyberbezpieczeństwa nie do końca znajdowały się na liście
priorytetów – szczególnie w średnich i mniejszych firmach. O czym
powinniśmy pamiętać pracując zdalnie?

Finalnie z punktu widzenia prawa to zarząd odpowiada za wszelkie
formy naruszeń danych osobowych. Z punktu widzenia RODO
adresatem odpowiedzialności jest administrator danych a więc
spółka, w której imieniu zawsze działa zarząd. Skoro ponosi on pełną
odpowiedzialność za działania swoich pracowników, ma też pełną
swobodę w kształtowaniu organizacji, przyznawaniu ról oraz
tworzeniu systemu, który takie dane zabezpiecza. Tak więc to, o czym
powinien pamiętać każdy członek zarządu to priorytetyzowanie
zagadnień cybebezpieczeństwa. Bardzo często bieżące zadania,
sprzedaż, marketing, problemy życia codziennego przykrywają ten
obszar. Temat uzyskuje na znaczeniu dopiero, gdy dojdzie do
naruszenia. Wtedy jest już za późno, a straty wizerunkowe w pierwszej
kolejności dotykają właśnie zarząd.

e-Commerce w swoich działaniach w dużej mierze opiera się na
wszelkich technologiach – od platform e-commerce, po magazyny
logistyczne, systemy do obsługi wysyłek i innych danych. Słowa
klucze to: digital transformation, omnichannel, dane,
personalizacja, customer journey, marketing automation i wiele
innych. Nie mówi się dużo o bezpieczeństwie danych, zarówno
konsumentów jak i firmowych. O czym każdy członek zarządu e-
commerce, dyrektor i każdy specjalista e-commerce powinien w
tym ujęciu pamiętać w kontekście cyberbezpieczeństwa?

Patrząc na ostatni rok, dla wielu szybki i nieplanowany skok w digital
pokusi się Pan o naszkicowanie kilku trendów na najbliższe lata?

Nie lubię się bawić w Stanisława Lema, bo Lem był tylko jeden. Musimy też
pamiętać, że żyjemy w świecie, który zmienia się niczym kalejdoskop.
Pandemia tę zmienność i nieprzewidywalność tylko potęguje. To, na co mogę
się pokusić to tylko na jedno przewidywanie. Świat będzie, w mojej ocenie,
podążał w kierunku zmiany roli jaką pełnią dzisiaj dane. Ich związek z naszą
prywatnością będzie coraz mniejszy. Żyjemy w świecie w którym coraz
częściej świadomie wyzbywamy się prywatności, na rzecz wygodny, łatwości i
szybkości. Będziemy więc oczekiwali aby w zamian za udostępniane dane
otrzymywać proporcjonalny do ich wartości ekwiwalent, ale będziemy
odchodzili od zamykania się w poczuciu bezwzględnej prywatności.
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najważniejsze źródła

wiedzy 

o polskim e-commerce

Badania i raporty e-Izby przez ostatnie lata stały się cenionymi w
branży źródłami wiedzy o konsumentach, ich oczekiwaniach względem
marek, ich zachowaniach w internecie i podejściu do zakupów online czy
omnichannel.

Każda z firm zrzeszonych może korzystać z tych materiałów i
dostosowywać swoją ofertę do wielokanałowego konsumenta.

Polacy coraz częściej deklarują,
że ich koszyki zakupowe online i
mobilne nie są wcale mniej
zasobne niż te ze sklepów
stacjonarnych. Konsumenci
doceniają e-commerce za szeroki
wybór produktów, dostępność

i coraz szybsze i wygodniejsze metody dostawy, a
także bezpieczeństwo. Ci z nas, którzy nie byli biegli
w zakupach online, musieli szybko nadrobić swoje
zaległości, ale widać, że nie dość, że podołali
zadaniu, to jeszcze polubili zakupy w sieci. E-
commerce stoi przed wielką szansą na dynamiczny
rozwój.

BADANIA I RAPORTY

Wojciech Tomaszewski, 
Chief Marketing & e-Commerce Officer
Answear.com

Branża fashion znalazła się w
bardzo trudnym położeniu.
Niezależnie od tego, czy dany
biznes większość przychodów
czerpie z rynku radycyjnego czy 
z e-commerce.
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najważniejsze

LICZBY 2020

17% internautów, w połowie marca, bało
się recesji gospodarki

49% internautów zrobiło zapasy na
okoliczność kwarantanny

37% internautów uważa, że zakupy online
są bezpieczniejsze

72% internautów kupuje online

71% kupujących produkty spożywcze w
Internecie jest obecnie zadowolonych
z ich dostępności, podczas gdy w
marcu było to jedynie 41%

70% internautów deklaruje, że wartość ich
e-koszyka jest, w porównaniu do
stacjonarnego, taka sama lub większa

27% internautów zaczęło częściej robić
zakupy w Internecie z powodu
koronawirusa

Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor
Zarządzająca Mobile Institute

Powodów obecnej sytuacji jest wiele, ale główny czynnik
to czynnik popytowy. Mamy do czynienia 
z niepewnością gospodarczo-społeczną.

Regional Director Eastern Europe
Conrad Electronic

Kluczem jest reagowanie na
trendy jako szanse 
i eleminować zagrożenia
płynące z ograniczeń.

Michał Nowak,

dziękujemy partnerom

raportów 2020

zobacz ogólne plany 
e-izby 2021

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf


RAPORT E-COMMERCE W CZASIE KRYZYSU 2020

Marta Mikliszańska, Head of Public
Affairs Allegro

Ostatnie tygodnie to czas niezwykle
trudny i wymagający. Firmy sektora 
e-commerce nie tylko bacznie przyglądają
się temu, jak zmieniają się potrzeby
konsumentów, ale też starają się
wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i
dbać o ich bezpieczeństwo.

Jacek Kinecki, CCO Przelewy24

Zwłaszcza w tym okresie, wiemy jak
ważne jest szybkie i bezpieczne
realizowanie zamówień w e-sklepach.
Oprócz standardowych metod
płatności, jak szybkie przelewy 
(pay-by-link), BLIK płatności kartowe,

Raport przez długi okres czasu był jedynym wiarygodnym źródłem
wiedzy o polskim konsumencie i jego reakcji na sytuację epidemiczną.
 

klienci mogą korzystać również z rat on-line, czy płatności
odroczonych, które pozwolą na dokonanie większych
zakupów i odłożenie terminu spłaty na później, co dla
wielu klientów może okazać się bardzo istotne.

BADANIA I RAPORTY

POBIERZ

PIERWSZY 

w polsce!

Jako pierwsi w Polsce  wydaliśmy raport ukazujący zmiany zachowań

konsumentów w pierwszych dniach i tygodniach wiosennego lockdownu.

Maciej Przygórzewski, 
główny ekspert walutowy Walutomat.pl

AVE

zasięg organiczny

91 000 000
2  800 000 PLN

Niepokój w związku z koronawirusem
Pomimo umiarkowanego poziomu niepokoju, jaki jest deklarowany przez polskich internautów
w związku z koronawirusem, aż 64% badanych jest zdania, że wirus COVID-19 nie przestanie
być aktywny na terenie Polski. W kontekście koronawirusa Polacy najbardziej boją się
zachorowania swojego lub bliskich (22%), ale - zaraz potem - recesji gospodarki (17%) i
ograniczenia swobód (15%)

Bezpieczeństwo zakupów online
W obliczu zagrożenia zakupy internetowe stały się dla wielu Polaków zdecydowanie lepszą
alternatywą wobec tych tradycyjnych. 38% konsumentów zaopatrzyło się w sieci w potrzebne
zapasy żywności czy środków higienicznych i chemicznych. 37% uważa tę formę zakupów za
bezpieczniejszą, a wśród osób, które zrobiły zapasy w Internecie ,ten odsetek wyniósł aż 70%.

TV - 6RADIO - 64 PRASA - 22

Okazuje się, że korzystając z home
office, mamy czas, by nadrobić kwestie,
które z niewiadomych powodów
dotychczas odkładaliśmy na później.
Jedną z nich jest, jak widać, szukanie
możliwości wymiany walut po
najlepszym kursie.

Zakupy w dobie kryzysu koronawirusa, także walutowe,
przeniosły się do Internetu. Internetowe kantory pozwalają
sprzedać lub kupić walutę bez wychodzenia z domu po
cenach korzystniejszych nie tylko od banków, ale również
od swoich stacjonarnych konkurentów.

Grzegorz Miłkowski, CEO
ContentHouse

Ostatnie dni pokazują, że najmniej
pola do obaw mają firmy, które od
jakiegoś czasu systematycznie
cyfryzowały swój biznes. Skutki
obecnego kryzysu odczujemy wszyscy,
ale to właśnie e-commerce

prawie

prawie
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1400
cytowań!

 oraz firmy z ekosystemu tzw. handlu online, mogą przejść
przez obecne wydarzenia „najsuchszą nogą”. Oczywiście,
jeżeli wcześniej wdrożyły odpowiednie procedury
związane ze zdalną pracą, elektronicznym obiegiem
dokumentów oraz odpowiednim poziomem automatyzacji
procesów obsługi klienta.

Justyna Skorupska, Pełnomocnik
Zarządu e-point SA

Wydaje się, że ekosystem e-commerce
nareszcie jest najważniejszy i chociaż
sytuacja, która zmusiła wszystkich do
przewartościowania kanałów
sprzedaży jest straszna, to być może
właśnie teraz nasza branża ma szansę
pokazać swój profesjonalizm.

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf


Rafał Brzoska, CEO InPost

Kolejną spuścizną pandemii jest
wzrost zainteresowania zakupami
żywności. Ten obszar jest owym
wyzwaniem dla e-handlu z
olbrzymim, dotychczas
niezagospodarowanym potencjałem.

Spodziewam się, że w najbliższej przyszłości
zakupy żywności online, dostarczane choćby do
Lodówkomatów InPost, będą nowym hitem dla
branży.

Magdalena Grablewska, Marketing
Manager, Przelewy24

Wzrost o 15% liczby kupujących
w internecie w stosunku do
roku ubiegłego to także ogólny
wzrost liczby transakcji
elektronicznych, co wpływa na
zwiększenie popularności
niektórych metod płatniczych.

Natomiast deklaracje respondentów odnośnie
korzystania z płatności przy odbiorze, czy przelewu
tradycyjnego niejako potwierdzają, że w e-
commerce pojawiła się nowa grupa klientów,
którzy dotychczas preferowali zakupy stacjonarne.

BADANIA I RAPORTY

POBIERZ

72% internautów

 kupuje online

POBIERZ

Jakub Czerwiński, VP Sales CEE, Adyen AVE

zasięg organiczny

74 618 600

1 749 255 PLN

Znajomość spontaniczna e-sklepów
Zachowania zakupowe w
internecie 
Wybory klientów  
Produkty w e-handlu  
Żródła informacji 
Wydatki  
Zakupy przez urządzenia
mobilne  
Niekupujący przez internet  

Raport tworzony wspólnie z Gemius od
lat stanowi kompendium wiedzy o
polskim rynku e-commerce. 

Przyglądamy się w nim zarówno
kupującym online, jak i tym, którzy wciąż
nie zdecydowali się na tę formę
zakupów. Sprawdzamy, jaki jest
stosunek internautów do transakcji
online, co zachęca ich do częstszego
korzystania z e-sklepów i jakie problemy
napotykają w tym procesie. Pytamy
badanych o ich preferencje dotyczące
form dostawy i płatności, o wydatki na
poszczególne kategorie produktów i
zakupowe plany na przyszłość.

Bartłomiej Kiermasz, E-Commerce
Competency Center Manager Sii Polska

Powinno być to wskazówką dla zarządzających
sklepami, jak ważne jest odpowiednie kształtowanie i
zarządzanie polityką promocji oraz rabatów.

Co ciekawe, szczególnie w
najmłodszej badanej grupie 15–
24 rośnie znaczenie powodów
takich jak „atrakcyjne promocje,
oferty specjalne” oraz „kody
rabatowe” 

Raport „Omni-commerce.
Kupuję wygodnie 2020”
wyraźnie pokazuje, że Internet
stał się naszym centrum
informacji, także w kontekście
branży handlu detalicznego

Zaledwie od zeszłego roku odsetek osób robiących
zakupy w sieci wzrósł z 57% do 72% i nic nie
wskazuje na to, że sprawy przyjmą inny kierunek. Co
więcej, aż 80% osób deklarujących zakup produktów
w sklepach fizycznych przyznaje, że korzysta z sieci
do innych działań związanych z zakupami.

Urządzenia w procesie zakupu                       E-commerce - zakupy w sieci 
M-commerce - zakupy mobilne                      Omnicommerce - zakupy wielokanałowe 
Metody płatności                                               Proces zakupowy 
Nowoczesne rozwiązania zakupowe              Post-covid commerce 
10 przykazań konsumenckich

RAPORT OMNI-COMMERCE. KUPUJĘ WYGODNIE.

prawie

prawie
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zostań partnerem

raport 

"płatności cyfrowe 2020"

 już w grudniu!

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/06/Omni-commerce-Kupuj%C4%99-wygodnie-2020-do-pobrania.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport-e-commerce-2020-2.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/06/Omni-commerce-Kupuj%C4%99-wygodnie-2020-do-pobrania.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport-e-commerce-2020-2.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-OFFICIAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-FINAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-FINAL.pdf
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45 prelegentów

1500 uczestników

Klaudia Bonder-Kamińska,
Kierownik ds. edukacji, e-Izba

Logistyka dla e-commerce
Strategia sklepu e-commerce
Obsługa klienta
Faktoring zakupowy
B2B e-commerce
Design Thinking
Content Marketing
Pierwsze kroki w biznesie online
Sprzedaż na platformach e-commerce
Prawo w e-commerce
Strategia sprzedaży międzynarodowej
Performance marketing
Cross-border e-commerce
m-commerce i aplikacje mobilne

Rok 2020 był niewątpliwie trudny i zupełnie
inny niż wszystkie dotychczas. Poradziliśmy
sobie z wyzwaniem. W ciągu zaledwie tygodnia
zamieniliśmy szkolenia stacjonarne na
webinary, które cieszyły się ogromną
popularnością. Kluczową inicjatywą w tym
okresie było Go! e-Commerce - wsparcie dla
przedsiębiorców w kryzysie.

Zrealizowaliśmy 300% naszych planów na
2020 rok, co daje mi podstawę twierdzić, że
nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.

80 prelegentów

3400 uczestników

30 webinarów

2 szkoły stacjonarne

prawie 60 webinarów

edukacyjnych

EDUKACJA
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 2020 

w liczbach

Obszary poruszane podczas 

Szkoły Gospodarki Cyfrowej 2020

najważniesze liczby Szkoły

Gospodarki Cyfrowej 2020

szkoła gospodarki cyfrowej 2020  online



ZOBACZ WSZYSTKIE

 NAGRANIA SZKOŁY

szkoła gospodarki cyfrowej 2020

14 prelegentów

550 uczestników

6 prelegentów

250 uczestników

Patrząc historycznie na niektóre branże można zauważyć, że
cześć z nich miała swój punkt przełomowy. Takimi punktami
było wynalezienie ruchomych czcionek, maszyna parowa czy
bardziej współczesny, powszechny dostęp do telefonów
komórkowych. Chyba nikt się nie spodziewał, że takim punktem
dla e-commerce, w nieco innym wymiarze mógł się okazać wirus
mający swój początek na lokalnym targu w Chinach. Jednak jego
konsekwencje są bardzo wymierne. Firmy, które przez lata
odkładały digitalizację poczuły realną potrzebę działania tu i
teraz. Kolejne obostrzenia tylko utwierdzały ten trend, który
moim zdaniem będzie miał przełożenie na decyzje w
następnych miesiącach, czy latach. 

Dynamika zmian wiąże się także ze słowem „zdalnie”, które na dobre rozgościło się w
obszarach nauki, spotkań, pracy. Widzimy to również w e-Izbie, która swoje działania
doskonale realizuje poprzez np. webinaria czy e-Izba Fridays.Jak będzie wyglądał e-
commerce w kolejnym roku? Pamiętajmy, że nasza gospodarka to naczynia
połączone. Zdecydowana większość handlu opiera się na nie internetowych
procesach. Trzymajmy więc kciuki za całą gospodarkę, bo jeśli ona będzie poprawnie
funkcjonować, e-commerce będzie ważną częścią nadchodzącej, głębokiej i
długotrwałej zmiany.

EDUKACJA

CYKLE 

TEMATYCZNE

 5 webinarów

 5 webinarów
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zobacz 

zobacz 

Sławomir Spyra, New Business Manager Merce

zobacz ogólne plany 
e-izby 2021

https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/performance-marketing/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/performance-marketing/
https://eizba.pl/performance-marketing/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf


Jarosław Grygiel, Credstep Poland
Agnieszka Witońska-Pakulska, Pakulski, Kilarski i
Wspólnicy
Adam Kwaśniewski, startup development house
Cezary Zbierzchowski, Startup Development House
ewa kańczuk, semahead
Barbara Matkowska-Włosek, TIM
Sławomir Ważydrąg, TIM
Marek Czapliński, TIM
Dominik Filary, TIM
Wojciech Bondyra, TIM
Krzysztof Rogalny, TIM
Jakub Kurczyński, ceneo

Kacper Gugała, ORBA
Paweł Mazurek, Data Insight
Rafał Pietrwalski, Xpress Couriers
Piotr Rozanski, Ozon.ru
Anna Konopa, Setup
Miłosz Wójcik, Appchance
Jakub Czerwiński, VP Sales CEE Adyen
Grzegorz Miłkowski, ContentHouse
Michał Bednarczyk, ContentHouse
Mateusz Sękara, Semahead
Aneta Niżnik, Semahead
Konrad Wiśniewski, Bluerank
Klaudia Włodarczyk, Bluerank
Małgorzata Kamińska, Cube group

Aleksandra Wojciechowska, Cube Group
Michał Mroczek, Tradedoubler
Martyna Krzemińska, Payback
Jacek Józwiak, SalesTube
Piotr Teodorczyk mBank
Radosław Broniarek, Credsep Poland
Michał Szklarski, e-point
Marek Pałys, startup development house
magdalena euejda, bluerank
Łukasz Woźnica, Apifonica
łukasz Napiórkowski, TIM
anna gromańska, cube group
Kamila Grotowska, allegro
Joanna Blewąska, Bluerank
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prelegenci Dziękujemy 
za Wasze
wsparcie 
i pracę
włożoną w
rozwój branży 
e-commerce
poprzez
edukację na
najwyższym
poziomie 



Klaudia Bonder-Kamińska,
Kierownik ds. edukacji, e-Izba

Prawo - budowa regulaminu sklepu
Technologia - jak stworzyć sklep online 
E-płatności
Marketing
Obsługa Klienta
Logistyka

W marcu, w pierwszych dniach lockdownu, e-Izba reaktywowała akcję.
Wparli nas eksperci e-commerce zrzeszeni w organizacji oraz partnerskie
instytucje. 
Najważniejsze obszary:

Go!e-Commerce było kluczową inicjatywą w
poczatkowej fazie lockdownu. Wsparcie dla
przedsiębiorców w kryzysie było ogromnie
potrzebne, szczególnie tych najmniejszych.

W 2021 ponowimy zajęcia w ramach Go!e-
Commerce. 

EDUKACJA

Damian Mucha Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Regionalnej
Izby Gospodarczej Pomorza

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako instytucja  otoczenia
biznesu - samorządu gospodarczego -  inicjuje i promuje wszelkie
inicjatywy mające służyć rozwojowi przedsiębiorstw, często nie tylko
w regionie pomorskim. Wieloletnia, owocna współpraca z e-Izbą jest
powodem, że razem możemy zdziałać więcej, zwłaszcza w obecnej,
trudnej rzeczywistości.
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 online

ZOBACZ NAGRANIA

więcej o akcji

partner I cyklu

POBIERZ

Mając na uwadze obecne i przyszłe wyzwania oraz szanse opierające się o światowe
trendy związane z reindustrializacją, cyfryzacją, poprawą produktywności i efektywności
procesów biznesowych, wciąż szukamy synergii i realizacji tychże celów.Współpraca w
tych obszarach z tak uznanym Partnerem, jak Izba Gospodarki Elektronicznej, stanowi
przykład realizacji misji i strategii Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika 
Uruchomiony cykl szkoleń online był właściwą
odpowiedzią Izby Gospodarki Elektronicznej
na sytuację gospodarczą, z którą mieliśmy do
czynienia wiosną i latem tego roku.
Poszczególne szkolenia mogły pozytywnie
wpłynąć nie tylko na bieżącą sytuację firm w
czasie pandemii, ale zapewne przyniosły
również wiele długofalowych rozwiązań, które
będą wykorzystywane przez przedsiębiorców.

Go!e-Commerce to inicjatywa edukacyjna,
która powstała kilka lat temu. Jej celem
była pomoc w rozpoczęciu sprzedaży
online przedstawicieli sektora MŚP.

 wsparcie 

MŚP

Zasięg:

Cała Polska!

bezpłatna

pomoc dla 

każdego

Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa
Bardzo się cieszę, że Miasto Tarnów było partnerem
projektu „Go! e-Commerce”. Realizujemy na terenie
Miasta wiele wydarzeń z zakresu edukacji cyfrowej,
zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców. Dzisiaj
widzimy, że nasze działania w tym zakresie, prowadzone
nieprzerwanie od 4 lat, w dobie pandemii przynoszą
wymierne efekty. Dzięki takim projektom pomagamy
przecież firmom odnaleźć się w cyfrowej przestrzeni
prowadzenia ich działalności gospodarczych.

https://eizba.pl/go-e-commerce/
https://eizba.pl/go-e-commerce/
https://eizba.pl/go-e-commerce/
https://eizba.pl/go-e-commerce/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/04/KATALOG-Goe-Commerce-official.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/04/KATALOG-Goe-Commerce-official.pdf


Zbigniew Nowicki, Bluerank
Piotr Jankowski, Sii Polska
Tomasz Smółkowski, Sii Polska
Robert Sowiński, Sowiński i Partnerzy
Dominik Łyp, InPost
Albert Radomski, SalesTube
Rafał Pietrwalski, X-press Couriers
Daniel Blumczyński, PayU
Cezary Kożon, Fast White Cat
Przemysław Klajbor, e-point
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Daniel Werner, SAREsystem i SAREhub
Andrzej Brandt, Semahead
Mateusz Sękara, Semahead
Paweł Horodecki, Brand Active
Roman Baluta, Orba
Rafał Murawski, Empik.com
Mateusz Bednarz, Arena Advisory
Przemysław Roszkowski, Arena Advisory
Katarzyna Sikorska, Przelewy24
Jarosław Miszczak, Bluerank

Magdalena Golonka, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Witold Chomiczewski, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy
Grzegorz Miłkowski, ContentHouse
Michał Bednarczyk, ContentHouse
Marcin Danielski, mBank
Paweł Mazurek, Data Insight
Kamila Grotowska, Allegro
Olgierd Porębski, Porębski i Wspólnicy Sp.k.
Anna Kozak, Porębski i Wspólnicy Sp.k.
Daniel Kierdal, Linker Cloud

prelegenci Dziękujemy za
Wasze wsparcie w edukacji sektora MŚP i pomoc w
rozwijaniu e-commerce w trudnym dla wszystkich czasie



EDUKACJA 

Marek Traczyk, 
Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej

Rok 2020 zapisze się pod znakiem zmian na miarę rewolucji
przemysłowej, której kiedyś symbolem była maszyna parowa. Dziś na
naszych oczach dokonuje się kolejna rewolucja, a jej symbolem jest
komunikacja online.Wielu przedsiębiorców by przetrwać, musiało nagle
odnaleźć się w nowej, nierzadko obcej rzeczywistości, jaką stał się rynek
e-commerce.Dlatego z wielkim uznaniem przyjęliśmy informację o akcji
edukacyjnej Go! e-Commerce, organizowanej przez Izbę Gospodarki
Elektronicznej. Ten cykl bezpłatnych warsztatów online oraz konsultacji
eksperckich wspierających przedsiębiorców w transformacji cyfrowej 

 wsparcie 

MŚP

więcej o Go! e-commerce

Akcja "e-binzes w czasie kryzysu"
pierwsze dni marca były początkiem wyzwań i trudnych momentów dla
wielu biznesów, szczególnie tych najmniejszych.

e-Izba szybko zapoczątkowała akcję "e-Biznes w czasie kryzysu". W jej
skład wchodziły różne aktywności mające na celu pomoc małym sklepom
internetowym lub podmiotom zmuszonym przenieść sprzedaż do online.

Części składowe akcji
porady legislacyjne

Go! e-commerce - webinary

Katalog firm 

raport 

"e-commerce w czasie kryzysu"

ZOBACZ MATERIAŁY

 wejście 

w online

lista 

specjalistów

e-commerce

porady legislacyjne
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Katalog ekspertów e-commerce

edukacja i raport

raport

POBIERZ

Marta Olszewska, Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

to bezcenna wiedza dla przedsiębiorców, chcących utrzymać swoją pozycję na tak
dynamicznie zmieniającym się rynku. Go! E-Commerce to obecnym czasie najlepsza i
wyjątkowo trafiona forma edukacji przedsiębiorcy i jego zaplecza.

Z dużym zainteresowaniem obserwujemy działania Izby Gospodarki Elektronicznej 
i czerpiemy inspiracje z dobrych praktyk organizacji. Rozwój cyfrowy ma wpływ na
działania wszystkich przedsiębiorców - jako organizacja, która od ponad 30 lat wspiera
przedsiębiorczość w województwie kujawsko-pomorskim chętnie popularyzujemy
inicjatywy edukacyjne z tego obszaru. Jednym z nich był cykl kwietniowych warsztatów
online "Go! e-Commerce", które pozwoliły wielu biznesom dotychczas działającym
jedynie stacjonarnie na odnalezienie się w świecie online. Cenimy współpracę 
z ogólnopolskimi Partnerami, liczymy, że wraz z e-Izbą uda nam się z sukcesem
zrealizować jeszcze nie jeden projekt.

https://eizba.pl/go-e-commerce/
https://eizba.pl/go-e-commerce/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/e-biznes-w-czasie-kryzysu/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/e-biznes-w-czasie-kryzysu/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/04/KATALOG-Goe-Commerce-official.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/04/KATALOG-Goe-Commerce-official.pdf


kreatywną pracę zespołową i indywidualną
rozwój umiejętności konwersacji 
zabawę nie tylko językiem angielskim, ale także pomysłami w obszarze e-
commerce
integrację branży e-commerce
ciekawe formaty nauki - jak: Brainstorming, dyskusje o trendach

Business English in e-Commerce to nowa 
inicjatywa edukacyjna e-Izby.
Ma ona na celu rozwój kompetencji w obszarze 
prezentacji oraz branżowych rozmów biznesowych w języku angielskim.

Podczas zajęć stawialiśmy na:

Ciekawa forma zajęć prowadzonych przez native
speakera. Otwarta atmosfera oraz możliwość
poćwiczenia branżowego słownictwa zachęca do
uczestnictwa

EDUKACJA

Daniel Zalewski, CEO  Visciola Fashion
Głównym powodem dlaczego zdecydowałem się
skorzystać z zaproszenia do wzięcia udziału w
Business English było to, że byłem zaciekawiony
tym w jaki sposób zajęcia zostaną poprowadzone
w ramach zagadnień e-commerce i jaki punkt
widzenia na to zagadnienie mają inni uczestnicy. 
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native

speaker

doskonalenie 

mówienia
bezpłatne

zajęcia

Klaudia Śmierzewska, Kierownik działu Omnichannel Decathlon

Jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa ponieważ dzięki nim
mogłem poznać inny punkt widzenia z różnych branż, które w tych
ciężkich czasach są bardzo ważne w połączeniu z praktycznym
wykorzystaniem języka angielskiego. Chciałbym w tym miejscu 
również podziękować organizatorom, uczestnikom i przede wszystkim
prowadzącemu!

W czerwcu mBank wystartował z kampanią społeczną „Cyfrowe
rewolucje”, której celem jest wsparcie mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w rozpoczęciu bądź rozwoju działalności w e-
commerce. W ramach kampanii uruchomiona została specjalna strona
internetowa mbank.pl/cyfrowerewolucje, gdzie przedsiębiorcy znajdą
solidną dawkę darmowych materiałów edukacyjnych, przygotowanych
przez praktyków e-commerce - partnerów kampanii. Są to między
innymi case study firm, które z sukcesem przeszły cyfrową
transformację, eksperckie artykuły poradnikowe oraz nagrania z
kilkunastu bezpłatnych webinarów, organizowanych w ramach
kampanii. Prawie 800 uczestników szkoleń online mogło posłuchać, a
także zadać pytania praktykom i rozwiać swoje wątpliwości  zakresu
szeroko pojętego marketingu w sieci, obowiązujących przepisów prawa
czy cyberbezpieczeństwa e-sklepu. Głównym elementem kampanii był
konkurs dla przedsiębiorców, w którym do wygrania były pakiety
specjalistycznych usług o łącznej wartości 300 tys. zł. Jury wyłoniło
laureatów spośród prawie 550 zgłoszeń. Głównym kryterium oceny był
pomysł na biznes oraz jego potencjał do rozwoju w e-commerce. 12
zwycięzców rozpoczęło już swoje „cyfrowe rewolucje” i wkrótce będą
mogli pochwalić się ich pierwszymi efektami. W Jury konkursu zasiadali
m.in. Joanna Ceplin, ekspert marketingu online, Przemysław Pająk,
założycie Grupy Spider’s Web, Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby
Gospodarki Elektronicznej oraz Maciej Żak, współzałożyciel Dirlango,
holdingu inwestującego w spółki technologiczne na etapie „growth”.
Partnerem merytorycznym kampanii jest e-Izba.

Iwona Ryniewicz, 
Dyrektor Departamentu komunikacji 
i strategii marketingowej, mBank

Jesteśmy pierwszym bankiem
internetowym w Polsce, a
cyfrowość jest elementem
naszego DNA. Dlatego zależy
nam, by dzielić się z innymi
wiedzą o tym, jak z sukcesem
prowadzić biznes online.
Cieszę, się, że wspólnie z e-Izbą
stworzyliśmy miejsce, które
pełni rolę kompendium wiedzy
dla wszystkich tych, którzy w
trudnym czasie pandemii chcą
rozwijać swój biznes w
internecie. A to jeszcze nie
nasze ostatnie słowo, bo
wkrótce rozpoczniemy drugą
edycję kampanii.

patronat 

e-Izby

business english in e-commerce 



42 prelegentów

1500 uczestników

jeden z kluczowych

obszarów edukacyjnych

2020

Cross border - to skuteczna strategia rozwoju
przedsiębiorstwa, ale i całej gospodarki. Nie każdy
właściciel firmy wie, że wychodząc poza rynek lokalny z
marszu zwiększa swoją sprzedaż ponad 120 razy.
Decydując się na organizację sprzedaży na rynku
lokalnym trafiamy do niespełna 1% klientów
końcowych. 

edukacja cross-border

cross-border e-commerce to obszar, który szczególnie
został wyeksponowany w działaniach edukacyjnych 
e-izby.

działania w obszarze 

cross-border e-commerce 2020

2 e-izba friday cykl szkoły Gospodarki cyfrowej

poradnik cross-border Katalog firm cross-border

landing page 3 analizy rynków zagranicznych

patronaty nad inicjatywami firm 

POBIERZ POBIERZ 

poradnik cross-border e-commerce

Szkoła gospodarki cyfrowej

e-izba friday - w biurze oraz online

analiza rynków zagranicznych  i materiały firm

POBIERZ PORADNIK

Landing page oraz katalog firm

ZOBACZ landing page

Piotr Rozanski, Chief Marketing Officer Ozon.ru

Anna Konopa, CEO Setup.pl

POBIERZ 

Donatas Gudelis, Managing Director Baltics & Poland

ZOBACZ katalog

We are proud to be e-Chamber's members and together
actively work on educating and helping Polish companies
expand cross borders. E-Chamber has great input to whole
Polish e-commerce community with their activities and
inspirations.

debata gospodarczae-izba round table

OGLĄDAJ

debata gospodarcza eksport i e-eksport
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Uczestnictwo polskich przedsiebiorców w rozwiającym
się rynku cross-border wymaga ciagłej jego promocji. 
e-Izba aktywnie wspiera cross-border przez
prowadzenie badań, analiz i prezentacji w ramach 
e-Izba Friday i Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Mam
nadzię, że w 2021 cross-border będzie ważną częścią
planów e-Izby.

oglądaj

cyfrowa baza wiedzy 
cross-border

E-commerce rozwija się, to branża która przeżyje wielu z nas -  prognozy
sprzed pandemii świadczyły o wysokiej dynamice rozwoju tej gałęzi
gospodarki, pandemia - jakkolwiek to brzmi, jeszcze podkręciła wyniki. 
Cross-border z unifikacją przepisów prawnych, to otwarte drzwi na globalny
rozwój sprzedaży, a każde inne bariery wejścia w biznes, są w ecommerce
znacznie mniejsze, niż ma to miejsce w tradycyjnym modelu dystrybucji.

ZOBACZ

POBIERZ 

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Cross-border-e-commerce-18.11.2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Cross-border-e-commerce-18.11.2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/05/Poradnik_MYL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Cross-border-e-commerce-18.11.2020.pdf
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/05/Poradnik_MYL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/05/Poradnik_MYL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/05/Poradnik_MYL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/KATALOG-FIRM-E-IZBY-WSPIERAJACYCH-ROZWOJ-EKSPORTU.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/KATALOG-FIRM-E-IZBY-WSPIERAJACYCH-ROZWOJ-EKSPORTU.pdf
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-2904
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-2904
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-2904
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sprzedaz-poprzez-platformy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sprzedaz-poprzez-platformy-e-commerce
https://eizba.pl/kategorie_cbw/handel-transgraniczny/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/handel-transgraniczny/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/handel-transgraniczny/
https://eizba.pl/kategorie_cbw/handel-transgraniczny/
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/rynek-e-commerce-francja.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/rynek-e-commerce-francja.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/rynek-e-commerce-francja.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/rynek-e-commerce-francja.pdf


Agata Góra,
Asystent grup merytorycznych, e-Izba

Celem nowej grupy merytorycznej Izby Gospodarki
Elektronicznej – grupy New Technology for Omnicommerce
– jest nawiązanie współpracy z obiecującymi spółkami
technologicznymi.  

Działalność grupy ma mieć  wymiar informacyjny,
edukacyjny, jak i operacyjny. Eksperci skupią się na
poszukiwaniu nowych rozwiązań  i pomysłów, zarówno dla
kanału retail, jak i e-commerce.W ramach grupy planujemy
organizację spotkań oraz webinarów prezentujących
sklepom internetowym, platformom e-commerce czy
przedstawicielom branży retail najnowsze technologiczne
rozwiązania, które usprawnią im działania sprzedażowe w
zakresie omnicommerce.

W tym roku działalność grup merytorycznych została przeniesiona do
online. Pomimo utrudnień, udało nam się wydać w ramach działalności
grupy performance marketing poradnik Performance Marketing 2020 oraz
Landing Page Performance Marketing oraz grupa Cross-border i Edukacja i
promocja przygotowały Poradnik Cross-border 
e-Commerce 2020 oraz Landing Page Performance Marketing. Powstała
również nowa grupa New Technology for Omnicommerce. Serdecznie
zapraszamy do dołączania oraz aktywnego udziału w grupach
merytorycznych w kolejnym roku.

grupy merytoryczne zmiany i

nowości

lista grup merytorycznych

promocja i edukacja

e-badania

e-płatności

performance marketing

e-commerce b2b

cross-border e-commerce

new technology for omnicommerce
nowość

 2020!
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new technology for omnicommerce - o grupie

Podsumowanie roku 2020

2 poradniki

2 landing 

pages

3 analizy

rynku

europejskiego

2 katalogi 

firm

ZRÓWNOWAŻONY biznes i csrnowość 

2020!



Poradnik Performance Marketing 2020, 
katalog firm branży performance, 
inspirujące case studies z wykorzystaniem performance
marketingu, 
plany Szkoły Gospodarki Cyfrowej. 

Landing Page Performance Marketing został przygotowany przez
członków Grupy performance marketing. Jest on przeznaczony dla
małych oraz średnich i dużych e-sklepów. Zawiera on:

Informacje zawarte w Landing Page mogą pomóc sklepom
internetowym w zwiększeniu sprzedaży oraz  zainspirować do
wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu performance
marketingu.

landing page cross-border e-commerce

grupy merytoryczne

Paweł Mazurek, Data insight
LIDER GRUPY E-BADANIA

Ogromnie się sieszę, iż mimo obecnej
skomplikowanej sytuacji świata grupa
zajmująca się badaniami ma na 2020 rok
ambitne cele: m.in. zbadania specyfiki
handlu transgranicznego i stosunku
użytkowników do tego, relatywnie nowego,
sposobu kupowania online.

aktywności

landing page performance marketing

POBIERZ PORADNIK

zobacz landing page

Magdalena Czachowska, Optimise
WSPÓŁLIDER GRUPY PERFORMANCE MARKETING

Już pierwsze spotkanie grupy pokazało
nam jak wiele mamy pomysłów. Mamy
bardzo mocną ekipę, dlatego wierzę, że
uda nam się przekazać nasze know how i
pomóc wielu firmom w prowadzniu
biznesu online.
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POBIERZ PORADNIK
zobacz landing page

Poradnik Cross-border e-Commerce, 
opisy  e-Commerce Markets, 
raporty, 
katalog firm wspierających w rozwoju eksportu w e-Izbie,
case studies opisujące sukces wejścia e-Commerce polskich
sklepów za granicą,
Szkołę Gospodarki Cyfrowej- cykl wydarzeń o tematyce cross-
border. Landing Page Cross-border zawiera wiele przydatnych
informacji oraz inspirujących przykładów dla e-sklepów do
rozpoczęcia globalnej ekspansji.

Landing Page Cross-border został przygotowany przez członków 
grup merytorycznych Cross-border oraz Promocja i edukacja. Jest
on przeznaczony dla sklepów, które chcą rozpocząć sprzedaż
międzynarodową. Zawiera on:

one pages o rynkach e-commerce poza polską

POBIERZ POBIERZ 

Konrad Błazenek, Semahead 
WSPÓŁLIDER GRUPY PERFORMANCE MARKETING

Przed nami ciekawe wyzwania i świetny team do realizacji
naszych wspólnych pomysłów. mamy zamiar opowiadać
o nowych rozwiązaniach, zarówno z perspektywy
 e-commerce, jak i dostawców rozwiązań i usług.

Marta Markowska, Bluerank
LIDER GRUPY PROMOCJA I EDUKACJA

Rynek e-commerce stoi dziś przed ogromnym
wyzwaniem. W takiej sytuacji edukacja i promocja
dobrych praktyk ma szczególne znaczenie, a naszym
celem jako grupy merytorycznej powinna być pomoc
branży w wykorzystaniu szans jakie daje sprzedaż
online.

POBIERZ 

katalog

katalog

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/Poradnik-Performance-Marketing-2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/Poradnik-Performance-Marketing-2020.pdf
https://eizba.pl/performance-marketing/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Cross-border-e-commerce-18.11.2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Cross-border-e-commerce-18.11.2020.pdf
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/rynek-e-commerce-francja.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/Poradnik-Performance-Marketing-2020.pdf
https://eizba.pl/performance-marketing/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik-Cross-border-e-commerce-18.11.2020.pdf
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Rynek-e-commerce-w-Wielkiej-Brytanii.pdf?fbclid=IwAR39mwLbBAA-OVCZI-GWbd-YPC7BnTcZAO4EdXCC1VVuLFv_BVRLaKh--pg
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/rynek-e-commerce-francja.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rynek-e-commerce-w-Niemczech.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/KATALOG-FIRM-E-IZBY-WSPIERAJACYCH-ROZWOJ-EKSPORTU.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/KATALOG-FIRM-E-IZBY-WSPIERAJACYCH-ROZWOJ-EKSPORTU.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/KATALOG-FIRM-E-IZBY-PERFORMANCE-MARKETING.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/10/KATALOG-FIRM-E-IZBY-PERFORMANCE-MARKETING.pdf
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e-Izba Friday został przeniesiony online
stworzyliśmy trzy nowe formaty online: Debaty Gospodarcze Online, e-Izba
Digital Talks, e-Izba Round Tables
konsekwentnie prowadziliśmy konkurs e-Commerce Polska awards 2020
wystartowaliśmy z nowym konkursem Dyrektor e-Commerce Roku 2020

Działania e-Izby w obszarze wydarzeń w czasach
COVID-19: 

Dla wydarzeń - rok 2020 to szybka
transformacja, konsekwencja w działaniu,
eventy online, nowe formaty, premiera konkursu
oraz ... tęsknota za networkingiem 

Robert Kostera, Dyrektor Sprzedaży
E.PACK

e-Commerce Polska awards daje ogromne
możliwości zaprezentowania swoich
dokonań dla całego przekroju podmiotów
działających w e-commerce, również dla tych
najmniejszych i mało znanych - ale za to z
ogromnym potencjałem – to oni za chwilę
będą tworzyć trzon w tej branży. Organizacja
konkursu jak zawsze na najwyższym
poziomie. Wielkie słowa uznania i zarazem
podziękowania dla Izby Gospodarki
Elektronicznej za to, że stworzyła największy
 i najbardziej prestiżowy konkurs dla branży
e-Commerce.

wydarzenia i networking

biznesowy

Paulina Wojczyńska,  Project Director e-Izby
Dla mnie rok 2020 to przede wszystkim szybka adaptacja do
nowej rzeczywistości, tworzenie nowego podejścia do
wydarzeń, networkingu i budowania społeczności e-commerce.
Tym razem - online. Patrząc na liczbę uczestników - stworzone
lub przełożone do online formaty - okazały się być wartościowe
dla branży.

To także rok premiery konkursu Dyrektor e-Commerce Roku.
Znamienne, że inicjatywa doceniająca liderów e-commerce, ich
podejście do biznesu, do zarządzania zespołami wystartowała w
czasie, kiedy to właśnie, nie tylko leadership stał się kluczowy,
ale i sama branża e-commerce.

szybkie i płynne przeście do wydarzeń online
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liczby 2020
2 konkursy

1 gala
3 debaty gospodarcze
3 e-Izba digital talks
8 e-izba fridays

 uczestników Gali stacjonarnie

uczestników Gali online

uczestników wydarzeń online

65
450

2 e-izba Round tables

4 420

1 e-izba Retailers group

To także rok, w którym wdzięczność za nowe technologie i możliwości
przetrwania biznesu czy lockdownu dzięki nim - była wprost proporcjonalna do
docenienia kontaktu bezpośredniego i networkingu oraz tęsknoty za tym.



dziękujemy 
ambasadorom i jurorom 
naszych konkursów!

wydarzenia i networking

biznesowy
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Jury w Kategorii e-Commerce  

Jacek Kinecki - Przelewy24, Joanna Pieńkowska-Olczak - PayU, Roman

Baluta - ORBA, Robert Kostera - E.Pack, Justyna Skorupska - e-point,

Borys Skraba - Strix,  Zbigniew Nowicki - Bluerank,  Sylwia Chmielewska-

Fryze - SalesTube, Grzegorz Miłkowski - Content House, Konrad Błazenek

- Semahead.

Jury w Kategorii e-Usługi 

Szymon Bujalski - Empik.com, Jakub Jasinski - CCC.eu,  Wojciech Zięba -

Decathlon.pl, Mikołaj Wezdecki - eobuwie.pl.

Jury w Kategorii e-Finanse

Tomasz Plata-Autenti,  Sławomir Cieśliński, Andrzej Poniński-PONIP . 

Krzysztof Folta - TIM S.A., 

Jacek Kinecki - Przelewy24, 

Damian Zapłata - Allegro, 

Łukasz Szymula - Tradedoubler, 

joanna pieńkowska-olczak - payu,

Jarosław Sokolnicki- Microsoft,  Robert

Olędzki - PAYBACK, 

Marcin Łachajczyk - Ceneo, 

Dionizy Smoleń - PwC, 

Łukasz Woźnica - Apifonica, 

Katarzyna czuchaj-łagód - mobile

institute, 

Iwona ryniewicz- mbank, 

Grzegorz Bosowski - Fly.pl.

jury 2020

KAPITUŁA 2020 '20



8 edycja najważniejszego konkursu branży 
e-commerce.

wydarzenia i networking
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Grzegorz Bosowski, CEO Fly.pl

Od początku istnienia firmy stawiamy na innowacyjność i stale
poszukujemy nowych rozwiązań w sprzedaży online. Lekkość,
przejrzystość a przy tym pełna funkcjonalność – to były nasze
priorytety w budowaniu nowej strony. Ta nagroda, to efekt wielu
miesięcy prac całego zespołu i duże wyróżnienie - zwłaszcza w tak
trudnych czasach do prowadzenia biznesu sprzedaży wycieczek.
To, że mimo kryzysu w branży turystycznej FLY.PL zostało uznane
za jeden z najlepszych podmiotów e-commerce’owych w kraju, to
ogromny sukces.

Jacek Kinecki, CCO Przelewy24

e-Commerce Polska awards to nie tylko konkurs, ale także swego
rodzaju podsumowanie najciekawszych projektów, które zostały
zrealizowane w ciągu ostatniego roku. Oceniane są nie tylko firmy,
ale także konkretne rozwiązania, które przekładają się na
wymierne korzyści dla segmentu b2c. Szeroki zakres kategorii
opisuje aktualne trendy rynkowe, które stają się must-have dla
innowacyjnych biznesów online. Prezentowane w ramach
konkursu projekty mogą być inspiracją dla innych oraz punktem
wyjścia do podejmowania własnych inicjatyw przyczyniających się
do rozwoju branży e-commerce.

5 nowych kategorii
dziesiątki publikacji 
tysiące zasiegu social media

68 000
Facebook

72 000
linkedin

Piotr Nosal, Członek Zarządu i Dyrektor handlowy TIM S.A.

Dla nas ta nagroda to także laur za całokształt naszej ponad 7-letniej
obecności w e-commerce B2B. Przez ten czas wyedukowaliśmy
cyfrowo tysiące klientów, dostawców, ale i naszą branżową
konkurencję, de facto wprowadzając dystrybucję artykułów
elektrotechnicznych w świat handlu online. Dziękuję jurorom za
docenienie naszej pracy.

Rafał Brzoska, CEO InPost - LAUREAT BEST IN e-Commerce
Polska awards 2020

Zdobycie nagród BEST IN oraz Best logistic tool dla aplikacji InPost
Mobile to fantastyczne wyróżnienie. Chcemy oferować klientom
możliwie najlepszy customer experience i maksymalnie
wykorzystywać potencjał technologiczny naszych rozwiązań. Mogę
obiecać, że to dopiero początek – codziennie pracujemy nad tym,
żeby korzystanie z usług InPost było jeszcze lepsze i wygodniejsze.



best in

best on mobile best e-Commerce retailer best in csr

think out of the box

design & usability

best in omnichannel

breaking the doubts

best in crossborderbest in e-commerce b2b

podmioty małe podmioty średnie i dużepodmioty małe podmioty średnie i duże

Podmioty e-commerce

e-usługi

best marketing tool best logistic tool best tool for e-commerce best technology for e-commerce

e-płatności

best online insurerbest e-banking implementation best e-payment solution
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LAUREACI
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Jakub Jasiński, e-Commerce & Omnichannel Director, CCC.eu
Zespół jest tak dobry jak jego najsłabsi zawodnicy, a całość musi
być zgrana i wierzyć we wspólny cel. Stawiamy na najlepszych,
którzy dzięki doświadczeniu, umiejętnościom i wizji mogą i chcą
nieustannie sięgać po więcej. Pamiętamy, że omnichannel jest
jak orkiestra, dlatego zawsze gramy razem, niezależnie od działu
czy obszaru – a to w naturalny sposób przekłada się na wyniki.

Wojciech Zięba, e-Commerce & Omnichannel Director,
Decathlon

W momencie gdy zaczynaliśmy pracować z Omnichannel nie było
wiele przypadków w Polsce wykorzystania tej strategii w praktyce.
Wiele rzeczy robiliśmy po raz pierwszy, do dzisiaj cały czas się
uczymy i eksperymentujemy. Jestem ogromnie dumny z całego
Decathlon Polska za ogrom pracy włożony w ten obszar naszej
działalności i tym bardziej cieszy mnie fakt, że zdobywamy nagrodę
w kategorii Omnichannel czwarty rok z rzędu.

Damian Zapłata, Członek  Zarządu Allegro

Pandemia zakłóciła trendy zakupowe i sprawiła, że w ciągu kilku
tygodni online stał się najbardziej bezpieczną formą zakupów. Dla
całej branży e-commerce był to spory test. W Allegro skupiliśmy się
na podążaniu  za potrzebami klientów, wspieraniu sprzedawców,
wprowadzaniu innowacji, przy jednoczesnym dbaniu o
bezpieczeństwo pracowników i partnerów. Podobnie postąpiło
wielu graczy z branży. To słuszna strategia działania.  Dlatego tym
bardziej to wyjątkowy rok na nagrodę e-Commerce Polska awards
2020, gdy zakupy online stały się tak ważne dla Polaków.

Mikołaj Wezdecki, Dyrektor e-commerce eobuwie.pl

Nagroda “Best in cross-border” w tegorocznej edycji e-Commerce
Polska awards jest dla nas wyjątkowo cenna. Codziennie - czy to za
sprawą internetowej komunikacji czy dostawy produktów - jesteśmy
obecni w życiu milionów naszych klientów, na 16 rynkach
europejskich. Nawet w trudnym okresie pandemii - przy zachowaniu
najwyższych środków bezpieczeństwa - ponad 90% przesyłek
dostarczamy do ich domów w zadeklarowanym terminie. Uznanie
branży to dla nas sygnał, że obraliśmy właściwy kurs.

zostań partnerem

Wojciech Tomaszewski, Chief Marketing & e-Commerce
Officer, Answear.com

Projekty CSR stanowią z roku na rok coraz ważniejszy element w
strategii działania ANSWEAR.com – mamy ambicję, aby dostarczać
nie tylko dobre produkty i dobre usługi około-sprzedażowe, ale
również przyczyniać się do poprawy funkcjonowania środowiska
naturalnego, wspierać tych, który tego wsparcia potrzebują i być
uważnym na to, jak my – jako firma – możemy pomóc innym.
Angażujemy się w tematy dotyczące ochrony środowiska (m.in.
akcja Wear & Share, które efektem jest sadzenie drzew), coroczną 

pomoc domom dziecka, pomoc ważnym instytucjom w potrzebnie (szycie maseczek dla
szpitali). Wspieramy także młodych artystów związanych z naszą branżą: fotografów czy
stylistów, w ramach takich cyklicznych akcji jak Project Packshot i Bitwa Stylistów.

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-OFFICIAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-FINAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-FINAL.pdf
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ZA NAMI
PIERWSZA
EDYCJA 
KONKURSU!

wydarzenia i networking

78 000
Facebook

182 000
linkedin

Jacek Kinecki, CCO Przelewy24

E-commerce jest  branżą, w której konieczna
jest szybka adaptacja do zmian,
nieszablonowe myślenie i ciągłe
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Te
cechy oraz umiejętność kierowania
zespołem i inspirowania innych do realizacji
konkretnej wizji, powinny wyróżniać
najlepszych Dyrektorów e-Commerce. Mamy
nadzieję, że takie inicjatywy, jak konkurs
zorganizowany przez e-Izbę, wyróżnią
managerów stojących za sukcesami
najbardziej znanych marek w Polsce i staną
się motywacją dla innych do stawiania sobie
coraz bardziej ambitnych celów.

Krzysztof Folta, CEO TIM S.A.

Tak jak omnichannel, multikanałowość stanowią
swoisty ideał dla branży e-commerce, tak samo
dyrektor e-commerce musi być „omni” czy „multi”,
dysponując kompetencjami z różnych obszarów i
stale je rozwijając. To ktoś, kto nie tylko jest na
bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie
technologii, ale potrafi także przyjąć perspektywę
klienta czy pracowników działu sprzedaży. Człowiek
zarządzający tak dynamicznie zmieniającym się
obszarem jak e-commerce musi mieć w sobie także
co najmniej nutkę wizjonerstwa.Cieszę się, że
zadaniem konkursu Dyrektor e-Commerce Roku jest
dostrzeganie i promocja takich osób.

'20

Poznaliśmy laureata Grand prix

poznaliśmy najlepsze zespoły

 e-commerce b2b i b2c

setki tysięcy zasięgu social media

nowość 

2020

Nadszedł czas, aby pokazać rolę liderów
 i zespołów e-commerce w sukcesie marek.

Ich znaczenie jest szczególnie ważne w
ostatnich miesiącach.

Jakub Jasiński, e-Commerce & Omnichannel
Director, CCC.eu

Dziś nie ma czegoś takiego jak cyfrowa
strategia, a strategia w cyfrowym
świecie. W języku CCC – Cyfryzacja
Czyni Cuda. To zasługa całego zespołu,
o czym należy pamiętać. Lider bez
zespołu przestaje być liderem.
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zostań partnerem
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wydarzenia i networking

Wojciech Zięba, e-Commerce & Omnichannel Director,
Decathlon

Nagroda Dyrektora e-commerce to tak naprawdę zwieńczenie
pracy dziesiątek jak nie setek osób w zespole Digitalowym w
Decathlon. Ta ogromna maszyna nie mogłaby funkcjonować
gdyby nie efekt pracy wszystkich pasjonatów technologii i
sportu. Jestem ogromnie dumny, gdyż ten rok pomimo, że był
bardzo trudny udało nam się zrealizować wiele ciekawych
projektów i pomysłów, dzięki którym Polacy mogą łatwiej
dokonywać zakupów na Decathlon.pl.

Łukasz Woźnica, Business Development Director Apifonica

Chciałbym pogratulować wszystkim laureatom i nominowanym
konkursu Dyrektor e-Commerce Roku 2020. Jest nam
niezmiernie miło móc wesprzeć jako Partner organizację
konkursu. Istotą jest dla nas nagrodzenie liderów za ich rzetelną,
pomysłową oraz efektywną pracę. Ludzi, którzy odpowiadają na
potrzeby swoich klientów, kreują nowe rozwiązania i warunki
rynkowe w których uczestniczymy oraz wspieramy je wspólnie z
nimi. Z pewnością następne edycje będą ciekawym
podsumowaniem każdego roku w branży ecommerce.

Dagmara Brzezińska, Commercial Category Management
Director

Zwycięstwo w konkursie to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale
przede wszystkim wyraz uznania dla świetnych ludzi z którymi mam
przyjemność na co dzień pracować. W Allegro tworzymy zgrany
zespół i to właśnie dzięki współpracy i wspólnej odpowiedzialności
za cele udaje nam się osiągać zamierzone rezultaty. Wyróżnienia
cieszą, ale prawdziwym wyznacznikiem naszego sukcesu jest
zaufanie milionów klientów, którzy mogą zrobić u nas udane zakupy
i firm handlowych, które prowadzą działalność na naszej platformie.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i doceniacie nasze
starania!

'20

Mikołaj Wezdecki, Dyrektor e-commerce eobuwie.pl

To dla mnie duże wyróżnienie. Z e-commerce jestem związany
już ponad 10 lat, jednak wcześniej zarządzałem zespołem, który
prowadził sprzedaż w zupełnie innym segmencie. W eobuwie.pl,
gdzie jestem od roku, miałem okazję już nie tylko wykorzystać
zdobyte doświadczenie, ale i zainicjować wiele nowych
rozwiązań, których dostarcza branża fashion. Śmiało mogę
stwierdzić, że bardzo mi w tych "nowych butach" wygodnie :)

Krzysztof Rogalny, kierownik zwycięskiego
Wydziału Rozwoju i Technologii TIM S.A.

Dziękuję w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów. To
wspaniałe wyróżnienie i efekt pracy wyjątkowych, zgranych ludzi
oraz ich doświadczenia, zaangażowania i pasji do e-commerce
oraz nowych technologii. Czuję radość i dumę z prowadzenia
takiego zespołu. Team ten nieustannie dba o to, by innowacje i
mobilność stanowiły znak rozpoznawczy TIM-u.
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Wojciech Tomaszewski, Chief Marketing & e-Commerce
Officer, Answear.com

Powtórzę to, co powiedziałem na gali. Bardziej komfortowo czuję
się, gdy odbieram nagrodę w imieniu całej firmy niż nagrodę
indywidualną. Choć to drugie, mimo, że czuję się lekko
skrępowany, też jest niezmiernie miłe. W naszej branży, tak
naprawdę, nie ma jednak nagród stricte indywidualnych. Żaden
dyrektor e-commerce nie odniósłby sukcesów bez wsparcia
całego zespołu. I to jest również mój przypadek.
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wywiad z laureatem

Grand Prix 
jakubem gierszyńskim

Gratulujemy nagrody Grand Prix. Jak z takim wyróżnieniem
czuje się pierwszy w Polsce Dyrektor e-Commerce Roku?

Czuję ogromną dumę i radość. Cieszę się, że moje działania na polu
zawodowym, edukacyjnym i społecznym zostały dostrzeżone i docenione.
Traktuję to jako ewaluację mojej pracy oraz pracy zespołów i organizacji, w
których się realizuję.

Najważniejsze 3 trendy w e-commerce - krótko i dlaczego.

Omnichannel – ten trend nie słabnie od kilku lat. Dziś synergia
kanałów sprzedaży i komunikacji z klientem jest must have
prowadzenia biznesu. Omnichannel staje się strategią wieloetapowej
zmiany sposobu funkcjonowania organizacji - na każdym jej szczeblu.
Firmy, które działają w tym kierunku są zdecydowanie lepiej
przygotowane do zmian i odpowiadają na potrzeby współczesnego
klienta. 
 
Personalizacja – najczęstszym motywatorem do zakupów on-line jest
wygoda i dostępność. Dostosowanie naszych operacji i oferty do
potrzeb klienta w czasie rzeczywistym jest kluczem do sukcesu.
Konwersja na stroniee stanowi zaledwie kilka procent z całości ruchu.
Dlatego potencjał jest ogromny. 
 
Logistyka – ma tu decydujący wpływ na doświadczenia zakupowe
klientów omnichannel. Ten ocenia całość user experience dopiero po
otrzymaniu towaru. Dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej należy
spełnić oczekiwania klienta: wygodę i szybkość dostawy. To właśnie
dostawa zaczyna pełnić kluczową rolę w e-commerce. 
Logistyka zmienia się w Polsce szybciej niż sam e-commerce. W
ostatnich latach parki logistyczne rosną dwucyfrowo z dwójką i trójką z
przodu. W podobnym tempie rośnie rynek dostawców kurierskich.
Obok tego powstają nowe usługi outsourcingu logistycznego
dedykowane pod e-commerce tj. fulfillment.

"E-commerce pełni w organizacji trzy
role: sprzedażową, informacyjną i
marketingową"

Jakie kompetencje musi posiadać efektywny dyrektor e-
Commerce? Pytanie o tyle zasadne, że wbrew pozorom e-
commerce to bardzo szeroki obszar, co przekłada się na
poszukiwane kompetencje i doświadczenie osób zarządzających
nim w firmach.

Dyrektor e-commerce musi dysponować przekrojowymi kompetencjami z
wielu obszarów i stale je rozwijać. To człowiek z ciekawością obserwujący
świat, w którym technologia wypełnia coraz większy obszar naszego życia. To
osoba otwarta i komunikatywna, bo w swej pracy musi dbać o synergię
różnych działów organizacji. To osoba śmiała w podejmowaniu decyzji i
transparentnie komunikująca – językiem korzyści – wpływ tych decyzji na
resztę firmy. To manager, który musi odznaczać się umiejętnościami
słuchania i empatii, aby przyjąć perspektywę klienta i pracowników działu
sprzedaży. Dodać do tego należy szczyptę wizjonerstwa, gdyż projekt e-
commerce zmienia się dynamicznie. Z tej mąki można ulepić świadomego
managera, który rozwija biznes, obserwuje rynek, inspiruje organizację i jest
nośnikiem zmian. Będąc przy tym partnerem dla zarządu i działów w
organizacji. Nie zapominając przy tym, że wszystko zaczyna się i kończy na
kliencie...

WYDARZENIA
konkurs dyrektor e-commerce roku 2020

E-Commerce jest stosunkowo młodą gałęzią biznesu - Ty
działasz w niej od lat. Jak w Twojej ocenie na przestrzeni dekady
zmieniła się rola e-commerce w biznesie? Mówimy tutaj o
zmianie roli e-commerce w modelach biznesowych firm.

E-commerce pełni w organizacji trzy role: sprzedażową, informacyjną i
marketingową.  Patrząc na e-commerce przez pryzmat konwersji zakupowej
widzimy, że średnio tylko 3 osoby na 100, które są na stronie, robią zakupy.
Więc jaki jest cel ich wizyty? Szukają informacji, inspiracji, przygotowują
zakup w sklepie fizycznym (ROPO) etc. Strona jest naszą wizytówką i centrum
działań marketingowych. O tych 2 rolach nie powinniśmy zapominać! Tu
uwaga o charakterze historycznym w telegraficznym skrócie. E-commerce
dotychczas powstawał albo w dziale marketingu albo w dziale IT. Ważył on
zaledwie kilka procent, ale w tamtej strukturze rozwalał wszystkie procesy w
organizacji. Inny był sposób zbierania towaru, pakowania, wysyłki etc. Więc
menedżerowie e-commerce mieszali w procesach, ale efekty tego mieszania
były znikome. Powodowało to bałagan w całej organizacji. Jednak, przez
systematyczne zwiększenia przez e-commerce udziałów w obrocie, firmy
powoli zaczynały się przekonywać do wprowadzenia strukturalnych zmian w
organizacji.

Te firmy, które były bardziej świadome i widziały swój biznes na
przynajmniej trzy lata do przodu zaczęły inwestować nie tylko w 
e-commerce, jako oddzielny kanał sprzedaży, ale faktycznie łączyły
online i offline. Tak przez ewolucję cross-channel powstał omnichannel,
gdzie klient jest klientem marki, a nie kanału sprzedaży.

'20
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https://sii.pl/oferta/digital/e-commerce/?utm_source=PDF&utm_medium=banner&utm_campaign=PDF_E-izba_magazyn_11.2020&cdc_key=CMP-01787-K9Y3X4


W 2020 roku mogliśmy spotkać się w biurze na comiesięcznym
śniadaniu i wspólnym networkingu tylko dwa razy. Kolejne 
e-Izba Fridays odbywały się online. Każda sytuacja może być
pozytywna: otworzyliśmy spotkania online na wszystkich głodnych
wiedzy i trendów e-commerce, dzięki czemu zyskaliśmy setki
nowych uczestników i fanów naszej inicjatywy. 

e-Izba fridays
poranna kawa z e-commerce

wydarzenia i networking

biznesowy

e-Izba Friday już ponad rok są pewną tradycją e-Izby.
Podczas porannych piątkowych spotkań gościliśmy u nas
w biurze przedstawicieli firm członkowskich. Zmiana
normalności wymusiła przeniesienie tej tak lubianej
inicjatywy online. Postaraliśmy się, aby motywy porannej
kawy pozostał z nami nawet podczas wirtualnych spotkań.
W tegorocznym cyklu e-Izba Friday swoje wystąpiło 33
prelegentów, a ogladało ich ponad 1100 uczestników! Jest
to duży sukces w networkingowo-edukacyjnej części
działalności e-Izby.

Anastasiya Buryanova, Specjalista ds.
eventów, e-Izba

e-Izba fridays w biurze - luty, marzec 2020

odc. e-Commerce B2B

ONLINE
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odc. platformy e-commerce

odc. premiera raportu odc. smart delivery

odc. ai w e-commerce
odc. performance marketing

trends 2021

2 e-Izba

Fridays w

biurze

6 e-Izba

Fridays

online

1100

uczestników

31

prelegentów

cross-border e-commerce

customer journey

W sierpniu podczas e-izba Fridays, miałem przyjemność być
prowadzącym prezentację: Przerwane łańcuchy dostaw.
Branża logistyczna w dobie Covid-19.  Koncept wydarzenia
jest naprawdę ciekawy, w pierwszy piątek miesiąca są
zapraszani nowi i ciekawi prowadzący, realizujący
merytoryczne wystąpienia. To wartościowe, bo możemy się
dzielić swoją wiedza i przemyśleniami z prawdziwymi
praktykami rynku jak i osobami dopiero wchodzącymi na
rynek. Nikt nie jest omnibusem, a szerokość tematów
ogromna, dlatego zawsze każdy znajdzie coś dla siebie co
pozwoli się rozwinąć. Polecam i do zobaczenia na kolejnym
Friday’sie!

Mateusz Pycia, CEO Globkurier

zobacz ogólne plany 
e-izby 2021

https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-friday-online-e-commerce-b2b
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sprzedaz-poprzez-platformy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sluchaj-glosu-konsumenta-307
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-smart-delivery-708
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sztuczna-inteligencja-w-sluzbie-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-debata-performance-marketing-trends-2021
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-friday-online-e-commerce-b2b
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-friday-online-e-commerce-b2b
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sprzedaz-poprzez-platformy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sprzedaz-poprzez-platformy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sluchaj-glosu-konsumenta-307
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sluchaj-glosu-konsumenta-307
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-smart-delivery-708
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-smart-delivery-708
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sztuczna-inteligencja-w-sluzbie-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-sztuczna-inteligencja-w-sluzbie-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-debata-performance-marketing-trends-2021
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-fridays-debata-performance-marketing-trends-2021
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talks-1-odcinek-marketing
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talks-1-odcinek-marketing
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf


prelegenci

Wojciech Wieczorek, HOPI

Anna Atanasow, CCC.eu

Paweł Mazurek, DataInsight

Piotr Rozanski, Ozon

Donatas Gudelis, MakesYouLocal

Roman Baluta, Orba

Bartłomiej Kiermasz, Sii Polska

Kamila Grotowska, Allegro

Paweł Świderski, OLX

Piotr Frankowski, Empik.com

Róża Łakota, MakesYouLocal

Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute

Jacek Kinecki, Przelewy24

Katarzyna Moszko-Stachowska, Currency One

Jakub Czerwiński, Adyen

Jakub Jasiński, CCC.eu

Łukasz Woźnica, Apifonica

Marta Zagożdżon, ConTrust Communication

Paweł Wojciechowski, Performics

Mateusz Pycia, Globkurier.pl

Adam Tomczak, X-press Couriers

Dominik Łyp, InPost

Paweł Wyborski, QuarticOn

Przemysław Saniak, Sii Polska

Piotr Jankowski, Sii Polska

Magda Czachowska, Optimise

Konrad Wiśniewski, Bluerank

Marcin Michalski, Cube Group

Artur Michalak, Tradedoubler

Michał Karolczyk, Semahead

wydarzenia i networking

biznesowy
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Karol Półtorak, Wiceprezes CCC S.A.

Adaptacja do nowej rzeczywistości będzie wielowątkowa
i wielopłaszczyznowa. Będzie dotyczyła chyba każdego
aspektu działania firmy i nas, jako zespołów.

wydarzenia i networking

biznesowy

Debaty Gospodarcze w czasach covid-19 ONLINE
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w ramach debat gospodarczych zaprosiliśmy prezesów,
członków zarządów i ekspertów branży, aby porozmawiać
na najwyższym szczeblu o zachodzących zmianach.

CCC, Carrefour,
InPost, IKEA, LPP,

Microsoft

3 znakomitych dziennikarzy biznesowych w gronie 
prowadzących

1600 Oglądających online

10 prezesów, członków zarządów lub ekspertów 
branży 

OGLĄDAJ

OGLĄDAJ

OGLĄDAJ

Łukasz Woźnica, Apifonica

Początkowe oczekiwania co do roku 2020 musieliśmy zweryfikować ze
względu na pandemię, zmieniło to całkowicie sposób działania całej
branży jak i gospodarki. Musieliśmy się dostosować do nowych
warunków na rynku, zmian i ograniczeń, kto pierwszy zauważył szansę
dla siebie ten wygrywał czego dowodem jest ogromne zainteresowanie 

Debatami Gospodarczymi Online. Szybkie przeniesienie działania do online, ciekawe
tematy, wspaniali prelegenci oraz prowadzący byli sukcesem cyklu. Trafne spostrzeżenia,
już na początku zmian, ciekawe wnioski oraz poczucie wsparcia w trudnym czasie
pokazały kierunki w jakich powinniśmy podążać w świecie biznesu. Jako inicjator, cieszę
się z bycia częścią zmian jakie nastąpiły po Debatach Gospodarczych.

prof. Dariusz Szostek, Szostek_Bar i Partnerzy

Pilnie należy pracować nad scenariuszem post
pandemicznym, bo to, co było już nie wróci. Tego, czego
mi brakuje w naszym kraju - to badań i działań w
obszarze przyszłości, np. nowych zasad zatrudnienia,
podatków, płatności itp.

Adam Tomczak, CEO X-press Couriers
Dzisiaj mamy możliwość dostarczenia  produktów z
Polski do każdego kraju UE w 2-3 dni. E-commerce to
nie jest kanał sprzedaży, który daje możliwość
dotarcia do 40 mln potencjalnych konsumentów w
Polsce. Daje 500 mln potencjalnych klientów poza
nią. 

Rafał Brzoska, CEO InPost

To jest czas olbrzymich możliwości i nowych
niewykorzystaniych szans. Na każdy kryzys należy
patrzeć nie tylko przez pryzmat tego, co odbiera, ale tego
co daje. 

zostań partnerem

https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-1504
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-2904
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-2204
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-1504
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-2204
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-2904
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-1504
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-2204
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/debaty-gospodarcze-online-2904
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-OFFICIAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-FINAL.pdf


e-Izba Digital talks
luźne rozmowy w digitalu o digitalu

Odpowiedź na brak dyskusji o przyszłości marketingu i chęć
wsparcia aktywności marketingowych oraz promocyjnych w
czasach pandemii

wydarzenia i networking

biznesowy

950 

uczestników

Odczarowałbym rozumienie performance marketingu.  Obecnie
to bardzo nowoczesny sposób pozyskiwania sprzedaży,
skomplikowane modele, zaawansowane technologie. To złożony
ekosystem.

Łukasz Szymula, Country
Manager CEE&PL Tradedoubler

ONLINE

Kamil Wiszowaty, CEO Group One

Warto zwrócić uwagę na marki, które w tej trudnej sytuacji
starają się znaleźć swoją szans i pójść inaczej niż wszyscy, jak
choćby 4F. Odważne działania zapracują na zaufanie klientów.

Paulina Wojczyńska, Project Director e-Izby
e-Izba Digital Talks to nasz nowy format online. Powstał jako nasza
odpowiedź na brak dyskusji o marketingu w czasie kryzysu. Obszar ten
przez pierwsze tygodnie został pominięty - także przez inne organizacje.  
Chcieliśmy stworzyć format, który będzie inny - lekki, zabawny, ale nadal
merytoryczny i dający wartosciowe inspiracje do codziennej pracy, nie
tylko w e-commerce. Luźną atmosferę połączyliśmy z ekspertami branży

Tomasz Marszałł, CMO TVN Media

To jest właśnie ten czas, kiedy marki powinny pokazać się
od emocjonalnie pozytywnej strony.

zobacz 1 odc.

zobacz 2 odc.

zobacz 3 odc.

Tomasz Michalik, Członek Zarządu Content House

Kryzys '08 pokazał, że AKTYWNE marki  potrzebowały 1 rok na
odbudowę, natomiast te, które się wycofały w tamtym czasie
wracały do gry po około 4 latach.

Zbigniew Nowicki, co-managing Director Bluerank

Dlaczego zarządy często nie inwestują w e-commerce?
Odpowiedź na to pytanie jest trudna, gdyż często opiera się o
subiektywne przesłanki. Generelanie możemy wymienić 3:
chęć pozostania w bezpiecznej przestrzeni, brak świadomości
własnej oraz zespołu w kontekście rozwoju e-commerce  oraz
strach przed konsekwencjami takich decyzji.

Piotr Nosal, Członek Zarządu TIM S.A.

Lockdown spowodował, że internet stał się naturalnym
kierunkiem. Dał bezpieczeństwo i wygodę. W obszarze 
e-commerce B2B zauważyliśmy wzrost i powrót klientów,
dla których digital nie był pierwszym wyborem. Branża
B2B jest mocno tradycyjna i w dużym stopniu nie
zdigitalizowana - więc ta zmiana jest bardzo istotna z
naszego punktu widzenia.

Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs Allegro

Ostatnie  miesiące pokazały ważny i istotny trend zakupowy.
Polscy konsumenci wybierają lokalnie i wspierają lokalny
binzes. Badanie Gemiusa pokazuje, że 7 na 10 Polaków
deklaruje robienie zakupów w polskich sklepach online. 

Dorota Bachman, członek Rady e-Izby
W wielu rozmowach można usłyszeć o bezpieczeństwie w
kontekście zakupów online. Należy na nie patrzeć z dwóch
perspektyw.  Po 1, bezpieczeństwo konsumenta, w tym
epidemiczne. Po 2, bezpieczeństwo danych osobowych i
przetwarzania informacji w internecie.  Ten drugi czynnik
często był blokadą dla sceptycznych konsumentów. Pandemia
pokazała, że duża część z nich nabrała zaufania do
bezpieczeństwa w internecie i zostanie w tym kanale
zakupowym.

na poważnych stanowiskach. Patrząc na liczbę oglądających udało się! Nawet
staliśmy się inspiracją dla innych. Mam nadzieję, że w spokojniejszych czasach
format ten przerodzi się w coś, co... to zostawimy jeszcze dla siebie, bo e-Izba lubi
pozytywnie zaskakiwać firmy zrzeszone.

ciekawe wypowiedzi
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więcej

https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talks-1-odcinek-marketing
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talk-odc-2-technologie-w-dobie-przyspieszonej-transformacji-cyfrowej
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talks-odc-3-this-is-a-mans-world-czyli-kobiety-strategicznie-o-e-commerce
https://performancedaycee.com/pmdiamonds/
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talks-1-odcinek-marketing
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talk-odc-2-technologie-w-dobie-przyspieszonej-transformacji-cyfrowej
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talks-odc-3-this-is-a-mans-world-czyli-kobiety-strategicznie-o-e-commerce
https://performancedaycee.com/pmdiamonds/
https://performancedaycee.com/pmdiamonds/


podczas e-izba round table Specjaliści dzielili się swoimi
spostrzeżeniami względem przełożenia perspektywy biznesowej na
legislacyjną, a co za tym idzie, wyrównania ram konkurencyjnych dla
przedsiębiorców z branży cyfrowej.

Round Table Izby Gospodarki Elektronicznej - Transformacja Cyfrowa jako
priorytet UE. Nowe regulacje dotyczące branży e-commerce” była doskonałą
okazją do dyskusji o bieżących wyzwaniach na polskim i unijnych rynku cyfrowym.
Kryzys związany z COVID -19 przyśpieszył cyfryzację i zwiększył wykorzystywanie
handlu elektronicznego jako kanału sprzedaży dla MŚP i konsumentów.
Jednocześnie, jak w soczewce pokazał wyzwania przed jakimi stoi e-commerce,
wśród nich te związane z nieaktualnymi lub nieadekwatnymi do warunków
rynkowych przepisami prawa. Zapowiadane inicjatywy legislacyjne na poziomie
polskim i unijnym są szansą na stworzenie dobrych ram prawnych, sprzyjających
rozwojowi europejskich championów i wzmacniających zaufanie konsumentów
do zakupów online. 

wydarzenia i networking

biznesowy

dr Magdalena Piech, Head of Regulatory Affairs Allegro

e-Izba Round Table
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poruszane kwestie ważne dla każdego biznesu e-commerce

Goście e-Izba round tables: 
dr Krzysztof Mazur - podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby
Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin, Ośrodek Badań Azji
Ignacy Święcicki – kierownik zespołu gospodarki cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
Szymon Bujalski – dyrektor e-commerce, empik
Luca Cassetti, General Manager Ecommerce Europe 
dr Magdalena Piech, Head of Regulatory Affairs, Allegro
Monika Susałko, Lubasz i Wspólnicy
Magdalena Golonka, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

OGLĄDAJ

OGLĄDAJ

ONLINE

e-Izba Retailers Group

Paulina Wojczyńska, Project Director e-Izby

e-Izba Retailers Group jest specyficzną, zamkniętą i małą społecznością
nastawioną na spotkania face to face. Dlatego też ostatni rok był bardzo
trudny w kontekście funkcjonowania tej inicjatywy. O ile, w każdym z
naszych innych projektów możliwe było płynne przejście do online - o tyle
członkowie tej grupy mocno odczuli wady kontaktu przez Internet. Cieszę
się, że jednak pod pewnymi względami negatywne aspekty zmieniliśmy na
pozytywne i wykorzystaliśmy zalety braku granic w Internecie. Dzięki
czemu mogliśmy wirtualnie przenieść się do Hong Kongu i usłyszeć o
najnowszych działaniach największych azjatyckich retailerów oraz
podmiotów e-commerce. 

partner spotkania

zamknięte

spotkanie

ONLINE

gość

specjalny z

hong kongu

Noah Herschman, Senior Industry Architect w Microsoft, który od

ponad dekady mieszka i pracuje w Chinach, przybliżył doświadczenia

azjatyckich biznesów z pandemiami oraz ich recepty na szybkie

dostosowanie się do rzeczywistości cyfrowej.

Dodatkowo:

porównanie z rynkami europy oraz usa

najnowocześniejsze rozwiązania AI

https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-transformacja-cyfrowa-jako-priorytet-ue-nowe-regulacje-dotyczace-branzy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-transformacja-cyfrowa-jako-priorytet-ue-nowe-regulacje-dotyczace-branzy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-rowne-ramy-konkurencyjne-dla-polskich-i-chinskich-e-przedsiebiorcow
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-rowne-ramy-konkurencyjne-dla-polskich-i-chinskich-e-przedsiebiorcow
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-transformacja-cyfrowa-jako-priorytet-ue-nowe-regulacje-dotyczace-branzy-e-commerce
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-rowne-ramy-konkurencyjne-dla-polskich-i-chinskich-e-przedsiebiorcow


M
A

G
A

ZY
N

 E
-I

ZB
Y

 2
0

20

61



Aleksandra Bocian, PR Specialist e-Izba ave 

14 738 626 MLN PLn

zasięg medialny

520 882 802 MLN 

wzmianki

ponad 4500 razy
prasa

175

radio

89

tv

14

OGROMNY SUKCES e-izby w mediach!

e-izba w mediach

Izba Gospodarki Elektronicznej dostarcza rzetelnych
informacji nt. branży e-commerce, czego potwierdzeniem
jest imponująca liczba cytowań w mediach
ogólnopolskich oraz lokalnych. Dzięki stałej aktywności w
naszych kanałach komunikacyjnych, zbudowaliśmy
zaangażowaną społeczność, co umożliwia nam edukację
konsumentów oraz wsparcie e-przedsiębiorców,
szczególnie z sektora MŚP.
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raport "e-commerce w czasie kryzysu 2020" był pierwszym badaniem
konsumenckim prowadzonym w pierwszych dniach wiosennego lockdownu. To
najczęściej cytowany raport w kontekście przeniesienia zakupów do online!

w 2020 roku e-izba była cytowana w mediach ponad 4000 razy. to 50% skok w
stosunku do roku 2019!

wierzymy, że tworząc wartościowe treści i analizy stanowimy ogromne
wsparcie dla całego sektora e-commerce i nie tylko!



e-izba w mediach

Fani: 3,7 K

zasięg: 500 177 K

Fani: 5,5 K

zasięg: 2 975 889 M

komunikujemy do mediów: przygotowujemy informację prasową o nowej firmie, którą następnie
rozsyłamy do mediów i biznesu
zamieszczamy logotyp firmy oraz opis na stronie www.eizba.pl
zamieszczamy posty na naszych mediach społecznościowych o nowej firmie
wysyłamy dedykowany mailing do zrzeszonych firm o przyjętej firmie
patronujemy publikacjom, raportom i poradnikom
informujemy pozostałe firmy zrzeszone o sukcesach i wyróżnieniach danej marki
zamieszczamy materiały eksperckie na Blogu o e-commerce znajdującym się na naszej 

       stronie internetowej

Co robimy dla naszych firm zrzeszonych w obszarze PR?
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e-izba 

w social

mediach 2020

e-izba 

dla firm

zrzeszonych

Fani:

zasięg: 357 000 K

zobacz

zapraszamy do

dzielenia się wiedzą

 i case studies

zsięgi social media

konkursów 

 400 000

847

obserwuj obserwuj

obserwuj

oglądaj

e-izba 

blog

oglądaj

https://www.facebook.com/Izba-Gospodarki-Elektronicznej-299663176805179
https://www.linkedin.com/company/e-commerce-polska/
https://twitter.com/ecommercepolska
https://eizba.pl/blog-e-commerce/
https://twitter.com/ecommercepolska
https://www.linkedin.com/company/e-commerce-polska/
https://www.facebook.com/Izba-Gospodarki-Elektronicznej-299663176805179
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-wiem-patrycja-sass-staniszewska-prof-jan-byrski-i-arkadiusz-rochala-2411/657b9hz?fbclid=IwAR2aSKoSoTnvfwKVXnIcQA4WKivTU_xbKtaRkcYnYxkalOQ5Agqst87ExUc
https://eizba.pl/blog-e-commerce/
https://twitter.com/ecommercepolska
https://www.linkedin.com/company/2960117/admin/
https://www.facebook.com/Izba-Gospodarki-Elektronicznej-299663176805179
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-wiem-patrycja-sass-staniszewska-prof-jan-byrski-i-arkadiusz-rochala-2411/657b9hz?fbclid=IwAR2aSKoSoTnvfwKVXnIcQA4WKivTU_xbKtaRkcYnYxkalOQ5Agqst87ExUc
https://tvn24.pl/go/programy,7/koronawirus-raport-odcinki,249516/odcinek-73,S01E73,294303
https://tvn24.pl/go/programy,7/koronawirus-raport-odcinki,249516/odcinek-73,S01E73,294303


przed nami koleny rok pełen wyzwań i działań na
 rzecz gospodarki cyfrowej!

PLANY 2021
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Twórzcie z nami

społeczność 

e-commerce

współpraca

Zaplanujcie z nami aktywności na 2021 rok!

Plany na 2021 i oferta dostępne są pod linkami:

plany 2021

współpraca 2021

Przygotowaliśmy dla Państwa plany Izby Gospodarki Elektronicznej oraz ofertę współpracy na kolejny rok. W 2021 roku stawiamy na:
Legislacja: 
wspólnie zamierzamy kontynuować monitorowanie zmian prawnych oraz jeszcze aktywniej uczestniczyć w konsultacjach społecznych aktów prawnych
regulujących działalność podmiotów z sektora cyfrowej gospodarki.
Edukacja: 
będziemy kontynuować zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej oraz Go! e-Commerce.
Grupy Merytoryczne: 
nadal będziemy dostosowywać ich działania do potrzeb firm zrzeszonych dzięki czemu jeszcze lepiej spełnią swoją funkcję. Zobaczymy pierwsze efekty
prac nowych grup New Technology for Omnicommerce oraz Zrównoważony biznes i CSR.
Wydarzenia: 
Będziemy kontynuować cykle spotkań networkingowo-biznesowych: e-Izba Fridays, e-Izba Digital Talks i wiele innych.
Czekają nas kolejne edycje cenionych w branży konkursów, takich jak: e-Commerce Polska awards, Performance Marketing Diamonds
CEE oraz Dyrektor e-Commerce Roku.
Badania i raporty: 
nadal będziemy poszerzać naszą Cyfrową Bazę Wiedzy - stworzymy nowe analizy badawcze i raporty do wykorzystania w Państwa biznesie.
Działalność lokalna i międzynarodowa:
Nie zabraknie nas globalnie, między innymi dzięki Ecommerce Europe. W 2021 planujemy także więcej szkoleń lokalnych.

kontynuacja działań lobbingowych na rzecz branży e-commerce

prestiżowe konkursy

edukacja: MŚP, duże podmioty e-commerce, podmioty retail, WsPółPRACA Z WYŻSZYMI
UCZELNIAMI, także w ramach HR i staży

cross-border e-commerce nadal będzie jednym z kluczowych obszarów

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR w e-commerce

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-FINAL.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/PLANY-IZBY-2021-last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/11/OFERTA-E-IZBY-2021-OFFICIAL.pdf
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Patrycja Sass-Staniszewska 
Prezes Zarządu e-Izby

Witold Chomiczewski
Pełnomocnik ds. legislacji

Paulina Wojczyńska
Project Director

Anna Nowak
Asystentka ds. legislacyjnych

Klaudia Bonder-Kamińska
Asystent Zarządu / 
Kierownik ds. Edukacji

Anastasiya Buryanova
Specjalista ds. eventów

Paweł Oksanowicz
Koordynator Grupy Zrównoważony
Biznes i CSR

Franciszek Lutomski
Asystent ds. legislacyjnych

Dziękujemy za
współpracę w

2020!
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Agata Góra
Asystentka Grup Merytorycznych

Liudmyla Musiichuk
Asystentka ds. Eventów

Aleksandra Bocian
PR Specialist





O e-Izbie Plany na rok 2021

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej
jest rozwój polskiej branży cyfrowej
poprzez współpracę, wymianę 
know-how, działania legislacyjne oraz
silną i efektywną reprezentację
wspólnych interesów w dialogu z
instytucjami polskiej administracji
rządowej, Unii Europejskiej oraz
organizacjami pozarządowymi w kraju
i na świecie.

01

02 Współpraca partnerska

03 Zrzeszenie w e-Izbie

Organizacja
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Izba Gospodarki Elektronicznej
ul. Pańska 96/4

00-837 Warszawa
www.eizba.pl

zobacz

co zyskasz?

Sprawdź
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