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Raport “Dekada polskiego e-commerce”, w którym podsumujemy 10 lat ciągłego rozwoju e-handlu;
Szkoła Gospodarki Cyfrowej, która z sukcesami od 10 lat edukuje rynek. W 2022 roku uruchomiliśmy dwa nowe projekty:
Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior oraz Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional;
Działania w zakresie “Odpowiedzialnego e-commerce” w tym: poradnik oraz raport „Odpowiedzialny e-commerce” –
projekt w którym, skupiamy się na promocji i edukacji w zakresie ESG;
Rozwój trzech flagowych konkursów: Performance Marketing Diamonds, e-Commerce Polska awards oraz Dyrektor        
e-commerce Roku; 
Wsparcie MŚP w zakresie eksportu online - dzięki intensyfikacji współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz
Ministerstwem Rozwoju i Technologii;
Digital Quality Mark – nowy projekt, którego celem jest podnoszenie jakości w branży e-usług;
Fantastyczne projekty realizowane w grupach merytorycznych – Odpowiedzialny e-commerce, B2B e-commerce, Cross-
border e-commerce, Performance marketing;
Jeszcze więcej aktywności w ramach działalności lokalnej e-Izby;
I najistotniejszy obszar naszego funkcjonowania – czyli działania legislacyjne! W 2023 roku będziemy koncentrować się
m.in. na projekcie Polska Cyfrowa. Pakiet Zmian oraz kampanii Taki Sam Start, której celem jest wyrównanie globalnych
ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w kontekście wprowadzanych barier, pobieranych
podatków i obostrzeń;
Ponownie będziemy obecni na Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz na Internet Government Forum. Nasz głos jest        
i będzie nadal wyraźnym głosem branży handlu elektronicznego!

Przytoczę tylko kluczowe inicjatywy podejmowane i planowane przez e-Izbę, do współtworzenia których gorąco zachęcam:

Zapraszam do współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Jestem przekonana, że wspólnie możemy wykorzystać ten
potencjał i zrobić dużo dobrego dla całej branży, producentów, sprzedawców i konsumentów. 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. 

Dziękuję firmom zrzeszonym w e-Izbie, że byliście z nami przez te wszystkie lata rozwoju organizacji. Dziękuję wspaniałemu
zespołowi e-Izby za kolejny rok intensywnej pracy.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia. Zapraszam do wspólnego świętowania 10 lecia e-Izby        
i zaplanowania z nami aktywności na 2023 rok! 

Miłej lektury:)

Szanowni Państwo,

Żyjemy w bardzo wymagających czasach: inwazja Rosji na Ukrainę, wzrost inflacji, spadek konsumpcji, problemy
wynikające z przerwanych łańcuchów dostaw. Wszystko to sprawia, że wyzwanie goni wyzwanie, a zarządzanie
ciągłą zmianą, i w ciągłej zmianie, stało się codziennością branży e-commerce. Przez ostatnie 10 lat Polska
stała się największą gospodarką cyfrową w Europie Środkowo - Wschodniej. PWC prognozuje, że wartość
polskiego rynku e-commerce w 2027 wyniesie 187 MLD PLN, a liczba e-konsumentów zwiększy się o 3,4 mln,
przy dodatkowych 100 tys. e-sprzedawców. Dla biznesu to czas agresywnej walki o marże i pozycję. Pojawienie
się nowych graczy zwiększa atrakcyjność rynku i ma znaczący wpływ na jego rozwój.

To pokazuje jak ogromny potencjał tkwi w polskim e-commerce. Jestem przekonana, że wspólnie z firmami, które
tworzą Izbę Gospodarki ELektronicznej możemy go w pełni wykorzystać. Z korzyścią dla biznesów oraz
konsumentów. 

WSTĘPWSTĘPWSTĘP

PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA
PREZES IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Nadchodzący 2023 rok jest szczególnym rokiem dla naszej organizacji.
Mija 10 lat odkąd wspieramy rozwój e-biznes jako Izba Gospodarki
Elektronicznej. Wspólnie z wspaniałymi firmami i organizacjami
zrzeszonymi w e-Izbie, wnosimy znaczący wkład w rozwój e-commerce w
Polsce i stoimy na straży interesów zarówno sprzedających jak         
 i kupujących.
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LEGISLACJA
Legislacyjnie rok 2022 był bardzo wymagający. Na płaszczyźnie
krajowej nadal trwają prace związane z wdrożeniem dyrektywy
Omnibus i zmian w rękojmi konsumenckiej. Zwłaszcza nowe
zasady informowania o promocjach będą sporym wyzwaniem dla
przedsiębiorców. Na poziomie Unii Europejskiej ten rok to finał
prac nad "Konstytucją Internetu", czyli rozporządzeniem DSA
(akt o usługach cyfrowych). Regulacją, która będzie stanowiła
trzon przepisów odnoszących się do handlu elektronicznego.
Cały czas prowadziliśmy też działania związane z budowaniem
równych ram prawnych dla polskich oraz pozaunijnych              
 e-sprzedawców.

PODSUMOWANIE ROKU 202231
STANOWISK
ORAZ OPINII

LEGISLACYJNYCH

TAKI SAM START

LEGISLACJA NA
POZIOMIE UE

PRACA W
KOMISJACH
SEJMOWYCH

POLSKA CYFROWA.
PAKIET ZMIAN

SPOTKANIA Z
PRZEDSTAWICIELAMI

INSTYTUCJI
KRAJOWYCH

projektu ustawy implementującej dyrektywę Omnibus,
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania lichwie,
projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących
ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19,
projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku   
 z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
dobrych praktyk dotyczących konsultacji publicznych.

VAT in the Digital Age,
Payment Services Directive 2,
definicji użytkownika na gruncie DMA/DSA,
rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
(GPSR),
założeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych operatorów
platform cyfrowych w Unii Europejskiej.

W roku 2022 e-Izba była zaangażowana w wiele procesów
legislacyjnych tak na poziomie krajowym, jak i europejskim. W ramach
grupy e-Legislacja opracowaliśmy stanowiska dotyczące:

E-Izba przedstawiła również wspólnie z Ecommerce Europe swoje
stanowiska w sprawie:

W tym roku e-Izba zaprezentowała również propozycję rozwiązań
legislacyjnych p.n.: „Polska Cyfrowa. Pakiet zmian 2022”.
Przygotowana propozycja zawiera gotowy projekt ustawy, obejmujący
przepisy pozwalające na wzmocnienie ochrony konsumentów oraz
umożliwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom konkurowanie
na równych zasadach z przedsiębiorcami z państw trzecich.

Ponadto opracowany został najważniejszy dokument dla branży    
 e-commerce: kolejna edycja Księgi Niwelowania Barier
Legislacyjnych w Gospodarce Cyfrowej e-Izby. Księga jest
przedmiotem dialogu pomiędzy e-Izba a Komisjami Sejmowymi oraz
kluczowymi Ministerstwami: Rozwoju i Technologii oraz Finansów.
Opracowanie Księgi przygotowali koordynatorzy legislacyjni Izby
Gospodarki Elektronicznej oraz konsultanci biznesowi z firm
zrzeszonych w e-lzbie tak, aby w pełni naświetlić bariery prawne
hamujące rozwój e-gospodarki.

Przeprowadzono również serię webinarów dotyczących m.in.
praktycznych elementów wdrożenia dyrektywy Omnibus oraz
dyrektywy cyfrowej i towarowej.

WITOLD CHOMICZEWSKI
PEŁNOMOCNIK DS. LEGISLACJI E-IZBY, 

KANCELARIA LUBASZ I WSPÓLNICY 
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https://eizba.pl/dla-czlonkow-e-izby/legislacja/
https://eizba.pl/dla-czlonkow-e-izby/legislacja/stanowiska-postulaty-opinie-izby-gospodarki-elektronicznej/
https://eizba.pl/dla-czlonkow-e-izby/legislacja/stanowiska-postulaty-opinie-izby-gospodarki-elektronicznej/
https://eizba.pl/taki-sam-start-rowne-ramy-konkurencyjne/
https://eizba.pl/dla-czlonkow-e-izby/legislacja/legislacja-e-commerce-europe/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/08/Polska-Cyfrowa_-Pakiet-zmian-2022.pdf


Projekt „Taki Sam Start” powstał z inicjatywy Izby
Gospodarki Elektronicznej i jest realizowany wspólnie    
z firmami członkowskimi od jesieni 2020 roku. Jego
celem jest wprowadzenie równych ram prawnych                     
i konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich         
 e-przedsiębiorców, a także egzekwowanie przepisów
unijnych chroniących prawa i dane osobowe
konsumentów. W ramach akcji podejmowane są
działania skierowane do biznesu, organów administracji
rządowej oraz do konsumentów. 

Podwyższenie skuteczności polskich i unijnych instrumentów prawnych
względem platform spoza UE;
Zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów służących ochronie
konsumentów;
Zagwarantowanie konsumentom możliwości łatwego i sprawnego kontaktu 
z platformami;
Sankcjonowanie zachowań naruszających zasady uczciwej konkurencji;
Wprowadzenie rozwiązań dających możliwość realnej egzekucji orzeczeń;
Wprowadzenie rozwiązań zapewniających przejrzystość działań platform
spoza UE w obszarach: działania algorytmów; profilowania klientów;
wykorzystywania do prowadzenia własnej sprzedaży wiedzy o transakcjach
dokonywanych przez sprzedawców z tych platform.

Cele kampanii:

PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA
 

PREZES IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
 

ZASIĘG MEDIALNY

18 MLN UU

W roku 2022 Izba Gospodarki Elektronicznej kontynuowała
kampanię „Taki Sam Start”, której celem są równe ramy
prawne i konkurencja dla azjatyckich i polskich e-
przedsiębiorców. W ramach tej kampanii e-Izba
zorganizowała e-Izba Round Table spotkanie dotyczące
podsumowania skutków Pakietu VAT e-commerce
wprowadzającego nowe zasady rozliczania podatku VAT      
w transgranicznym handlu towarami na rzecz konsumentów
(B2C), w tym wpływach z podatku VAT i cła. Implementacja 

E-IZBA DIALOG 
Z BIZNESEM I

ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ. 

TAKI SAM START

płacą podatki, przestrzegają prawa    i dbają o bezpieczeństwo oferowanych
przez siebie towarów. Tego samego oczekują od swoich konkurentów — bez
względu na państwo pochodzenia.

POBIERZ
DOKUMENT

RELACJA Z
WYDARZENIA

ZASIĘG MEDIALNY

43 MLN UU

MARTA KASZTELAN
KOORDYNATOR TEMATU E-PODATKI 
W GRUPIE LEGISLACYJNEJ E-IZBY,

 DORADCA PODATKOWY, 
KANCELARIA SOWIŃSKI I PARTNERZY

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY OMNIBUS 

POBIERZ
DOKUMENT

POBIERZ
DOKUMENT

MATERIAŁY DLA
KONSUMENTÓW
TAKI SAM START

17
SPOTKAŃ GRUPY

4
SPOTKANIA 

Z PRZEDSTAWICIELAMI
ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

W Allegro, na co dzień współpracujemy ze sprzedawcami        
i wiemy, jak ważne jest dla nich to, aby wszystkie podmioty
działały na jednakowych zasadach, a obowiązujące
przepisy były egzekwowane w równym stopniu wobec
wszystkich uczestników rynku. Kampania “Taki sam start” od
dwóch lat wspiera polskie firmy e-commerce w budowaniu
obecności tego problemu w debacie publicznej                   
i świadomości decydentów, w zakresie wynikających             
z niego zagrożeń dla konkurencyjności polskich podmiotów.
Lokalni sprzedawcy wykonują swoje obowiązki prawidłowo-

przepisów Pakietu VAT e-commerce była także przedmiotem dyskusji podczas
panelu dyskusyjnego e-Izby w trakcie wydarzenia Szczyt Cyfrowy IGF Polska
2022. Grupa legislacyjna e-Izby uczestniczyła w konsultacjach publicznych
dotyczących nowych przepisów podatkowych tzw. Polskiego Ładu oraz
„Podatku VAT w epoce cyfrowej” (VAT in digital age) prowadzonych przez
Komisję Europejską. Przeprowadziliśmy również szkolenia dotyczące
podatkowych aspektów transgranicznej sprzedaży towarów w ramach Forum
Gospodarki Cyfrowej "Marka bez granic” i Szkoły Gospodarki Cyfrowej.

DLA KONSUMENTA:

DEKALOG
BEZPIECZNYCH

ZAKUPÓW PRZEZ
INTERNET

POBIERZ
DOKUMENT

DLACZEGO E-SKLEPY
ZACZĘŁY RÓŻNIE

PREZENTOWAĆ CENY
PRZY PROMOCJACH?

MARTA MIKLISZAŃSKA
HEAD OF GROUP PUBLIC AFFAIRS 

AND ESG, ALLEGRO

T A K I  S A M  S T A R T
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https://eizba.pl/taki-sam-start-rowne-ramy-konkurencyjne/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/11/Dekalog-bezpiecznych-zakupow-przez-internet-e-Izba-1.pdf
https://www.facebook.com/IzbaGospodarkiElektronicznej/videos/1134160180846158
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/11/OMNIBUS-onepager-dla-przedsiebiorcy.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Taki-Sam-Start.-Materialy-dla-konsumentow.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/10/Promocje-w-e-commerce-%E2%80%93-na-co-zwrocic-uwage.pdf


RELACJA Z
WYDARZENIA

Wizji Polskiej e-Gospodarki vs. Światowej e-Gospodarki;
Pakietu VAT e-commerce - podsumowanie oraz propozycje zmian.

Przedstawiciele Federacji Konsumentów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Krajowej
Administracji Skarbowej, Ecommerce Europe oraz biznesu zrzeszonego w e-Izbie, podczas
spotkania wypowiadali się w kwestiach:

GRZEGORZ KOZŁOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU CEŁ,

MINISTERSTWO FINANSÓW

W ciągu ostatniego roku prowadzony przez              
e-Izbę projekt Dialogu z Biznesem                            
i Administracją Publiczną "Taki Sam Start"
przyczynił się do pogłębienia współpracy
między administracją publiczną i biznesem                  
z korzyścią dla sektora e-commerce. Szereg
merytorycznych spotkań przedstawicieli
przedsiębiorstw, administracji, organizacji
pozarządowych i ekspertów ułatwił wymianę
poglądów    i wzajemne zrozumienie, co
przełożyło się na wdrożenie rozwiązań                      
i podjęcie działań ukierunkowanych na
ułatwienie działalności polskich firm

i wyrównywanie zasad konkurencji z zagranicznymi sprzedawcami.
Prowadzona w ramach projektu kampania medialna spopularyzowała
kwestię słabej ochrony ochrony praw polskich konsumentów
kupujących od sprzedawców spoza EOG, która jednocześnie
przekłada się na gorszą pozycję konkurencyjną polskich firm.

ŁUKASZ SAREK
EKSPERT E-IZBY, 

CZŁONEK GRUPY TAKI SAM START

JERZY MROCZEK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

PRAWNEGO I COMPLIANCE, BLIK

komentarz Herde, Kozłowski
 

Spotkanie e-Izba Dialog jest wynikiem działań kampanii Taki Sam Start, której celem jest równanie 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.

E - I Z B A  D I A L O G  

Z  B I Z N E S E M  I  A D M I N I S T R A C J Ą  P U B L I C Z N Ą .  

T A K I  S A M  S T A R T

Wdrożenie pakietu VAT e-commerce to
niewątpliwie kamień milowy w kwestii
sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania
przesyłek o niskiej wartości importowanych                 
z krajów trzecich na obszar Unii Europejskiej.
Udostępniony przez Krajową Administrację
Skarbową system AIS/e-Commerce ułatwia
zgłaszającym realizację obowiązków
wynikających z nowych regulacji, usprawnia
obsługę przesyłek a organom celnym ich kontrolę
i właściwy pobór należności. Dzięki kampanii               
e-Izby „Taki sam start” i współpracy z KAS 
konsumenci zdobywają wiedzę nie tylko o obowiązkach celnych    
i podatkowych wynikających z zakupu towaru na platformach
sprzedażowych w krajach trzecich ale także o wymogach np.    
w zakresie bezpieczeństwa produktów jakie powinny spełniać
kupowane przez nich artykuły.

Izba Gospodarki Elektronicznej intensywnie angażuje się w prace legislacyjne związane z projektami ustaw mających
przełożenie na funkcjonowanie polskiego rynku usług elektronicznych. W tym zakresie Izba reprezentuje interesy zarówno
platform handlowych, jak i innych uczestników tego rynku. E-Izba podejmuje również działania inicjatywy mające na celu
wprowadzenie rozwiązań regulacyjnych sprzyjających rozwojowi e-commerce. Kluczową inicjatywą podjętą w 2022 r. było
rozpoczęcie prac mających na celu wkomponowanie do polskiego porządku prawnego przepisów, które wpłyną na
wyrównanie szans naszych krajowych przedsiębiorców działających na rynku e-commerce w batalii konkurencyjnej
prowadzonej ze światowymi potentatami.  
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https://www.facebook.com/IzbaGospodarkiElektronicznej/videos/1134160180846158
https://www.facebook.com/dlakonsumentow?__cft__[0]=AZXsLGvBiKoquUcSd61SpACm6Ae9gkV1WUswca3vRiiVXhoBvDUxquSYZD9lVu17542g8I-LLKy5hzZehbMGvP2YX248ouRzS7cf_hlr8HY-fJqYhot_cYvSn0IBxTjcZhn70pyMtthuchylXTyHrrfv&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MRiTGOVPL?__cft__[0]=AZXsLGvBiKoquUcSd61SpACm6Ae9gkV1WUswca3vRiiVXhoBvDUxquSYZD9lVu17542g8I-LLKy5hzZehbMGvP2YX248ouRzS7cf_hlr8HY-fJqYhot_cYvSn0IBxTjcZhn70pyMtthuchylXTyHrrfv&__tn__=-]K-R


P O B I E R Z

Izba Gospodarki Elektronicznej, której misją jest rozwój polskiej branży cyfrowej, między innymi poprzez konstruktywne
działania legislacyjne, opracowała propozycję projektu ustawy pod nazwą „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”. 

Opracowany pakiet ma na celu poprawę sytuacji polskich konsumentów, wzmocnienie ochrony polskich przedsiębiorców,  
 w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców handlujących na polskich platformach handlu elektronicznego,
jak również wyposażenie polskich organów administracji publicznej w instrumenty pozwalające na wykonywanie zadań   
 w relacji z platformami handlu elektronicznego, które nie mają siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

P O L S K A  C Y F R O W A .  P A K I E T  Z M I A N  2 0 2 2 !

ZASIĘG MEDIALNY

18 MLN UU

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój
polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę,
działania legislacyjne oraz reprezentację
wspólnych interesów przedsiębiorców związanych   
z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce.
Naszą misję realizujemy w dialogu z instytucjami
polskiej administracji rządowej i mamy również
na uwadze ochronę interesów polskich
konsumentów. Ich zaufanie do branży cyfrowej
jest bowiem kluczowym warunkiem dla dalszego
rozwoju tej gałęzi gospodarki. Eksperci Izby
Gospodarki Elektronicznej opracowali propozycję

rozwiązań legislacyjnych p.n.: „Polska Cyfrowa. Pakiet zmian 2022”.
Opracowany pakiet top 5 zmian ma na celu poprawę sytuacji polskich
konsumentów, wzmocnienie ochrony polskich przedsiębiorców, w tym w
szczególności małych i średnich przedsiębiorców handlujących na
polskich platformach handlu elektronicznego, jak również wyposażenie
polskich organów administracji publicznej w instrumenty pozwalające na
wykonywanie zadań w relacji z platformami handlu elektronicznego,
które nie mają siedziby w Unii Europejskiej. 

PATRON:

PATRYCJA SASS-
STANISZEWSKA

PREZES E-IZBY

W obszarze nowoczesnych technologii, a w oparciu
o nie funkcjonuje przecież branża e-commerce,
szczególnie istotny jest dialog pomiędzy
administracją, dostawcami technologii i biznesem  
 z nich korzystającym. Nowe technologie dając
bowiem przestrzeń do rozwoju nowych pomysłów
biznesowych, często wymagają nowego spojrzenia
na funkcjonujące regulacje, które ograniczają ich
zastosowanie ale także wymagają zupełnie nowych
regulacji tak aby luki, powstałe wskutek nowych
rozwiązań nie zagrażały na przykład interesom

konsumentów. Dialog i współpraca umożliwiają odpowiednio szybkie    
 i wpisujące się w oczekiwania wszystkich stron tego dialogu, działania.
Dlatego propozycje e-Izby zawarte w projekcie Polska Cyfrowa. Pakiet
zmian. mają tak duże znaczenie. Przedstawienie konkretnych propozycji
zmian, wskazujących jak odpowiednio zabezpieczyć interesy
konsumentów, biznesu i skarbu państwa to przykład aktywnego    
i odpowiedzialnego podejścia branży.

MAREK ZAGÓRSKI
MINISTER CYFRYZACJI (2018-2020)

Projekt „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022” to
bardzo konkretna i ważna propozycja zgłoszona
przez polską branżę cyfrową. Nie pozostawia on
wątpliwości, że pilne wdrożenie do polskiego
porządku prawnego nowych regulacji unijnych
takich jak DSA i DMA jest ważne dla polskiego e-
commerce - zarówno dla platform handlowych jak  i
małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających
towary. Nowe narzędzia dotyczące m.in. kontroli
bezpieczeństwa produktów jak i zgłaszania
podróbek to krok w dobrym kierunku, ale podczas
wprowadzania wymagają szczególnej ostrożności
by nie zachwiały uczciwej konkurencji – podstawy
rozwoju każdej gałęzi rynku.  

MACIEJ GROŃ
RADCA PRAWNY, NASK

Przyjęcie proponowanych zmian podniesienie
standardy ochrony polskich konsumentów              
i wyrówna szanse konkurencyjne polskich
przedsiębiorców. Przyjęcie Pakietu pozwoli
również polskim organom administracji
publicznej, na skuteczne egzekwowanie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa
wobec platform spoza UE.

BARTOSZ SKOWROŃSKI
ADWOKAT W KANCELARII 

BHR ADWOKACI RADOMSKI
 I PARTNERZY SP. P.
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RELACJA Z
WYDARZENIA

Patrycja Staniszewska, Prezes
e-Izby, od kilku lat pracuje 
w Radzie Programowej IGF
Polska i została zaproszona

do otwarcia wydarzenia.

W trakcie wydarzenia e-Izba
przeprowadziła sesję pod

tytułem "Gospodarka
elektroniczna bez barier.

Polska cyfrowa. Pakiet zmian."

Cyfryzacja to zjawisko całkowicie naturalne, którego nie można zatrzymać. Należy odpowiednio zrozumieć jej znaczenie
dla naszej przyszłości i wykorzystać szansę, jaką ze sobą niesie. I właśnie w rozumieniu zachodzących w tym obszarze
zmian i określaniu trendów pomagają takie spotkania IGF Polska - Forum Cyfrowego Rozwoju, którego e-Izba jest
wartościową częścią. Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2022 to przestrzeń, gdzie możliwe jest dzielenie się wiedzą,
doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami. Dyskusja z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów,
administracji publicznej, biznesu czy edukacji, prowadzona jest na równych zasadach, w sposób otwarty i transparentny.

E - I Z B A  N A  W Y D A R Z E N I U  

S Z C Z Y T  C Y F R O W Y  I G F  P O L S K A  2 0 2 2

E - I Z B A   N A   X X X I    F O R U M   E K O N O M I C Z N Y M   W   K A R P A C Z U

We wrześniu 2022 e-Izba przeprowadziła panel
dyskusyjny "Polska Cyfrowa. Pakiet zmian" na jednej       
 z największych konferencji gospodarczych w Europie -
XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Zostały poruszone
niezmiernie ważne tematy dotyczące polskich
konsumentów, wzmocnienia ochrony polskich
przedsiębiorców, handlujących na polskich platformach
handlu elektronicznego, jak również wyposażenia
polskich organów administracji publicznej w instrumenty
pozwalające na wykonywanie zadań w relacji                
 z platformami handlu elektronicznego, które nie mają
siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

W grudniu 2021 odbył się w Polsce, po raz pierwszy w historii, światowy Szczyt Cyfrowy ONZ IGF -
okazując się największym pod względem ilości uczestników w 16-letniej historii IGF. Wydarzenie
zgromadziło blisko 11 tysięcy osób ze 175 państw świata, debatujący w blisko 300 panelach.                 
 W październiku 2022 odbyła się w Lublinie krajowa odsłona IGF, będąca kontynuacją rozpoczętej
dyskusji o przyszłości świata cyfrowego. W obu edycjach mogliśmy liczyć na aktywne i merytoryczne
wsparcie ze strony Izby Gospodarki Elektronicznej, również na poziomie prac programowych. Jest to
szczególnie istotne mając na uwadze główny obszar działania e-Izby, czyli szeroko rozumiany rozwój
polskiej branży cyfrowej, ze szczególnym naciskiem na e-commerce, który jest niezmiernie ważny
zarówno pod kątem technologicznym, biznesowym, jak i inwestycyjnym.

PLANYPLANYPLANY
202320232023

POLSKA CYFROWA.
PAKIET ZMIAN

KRZYSZTOF SZUBERT
WICEPREZES PKO BP TFI, 

CZŁONEK RADY WYSOKIEGO
 SZCZEBLA DS. WSPÓŁPRACY

 CYFROWEJ ONZ
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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. Dlatego przygotowanie
"Księgi e-Izby Niwelowania Barier Legislacyjnych w Gospodarce Cyfrowej” służy współpracy pomiędzy biznesem oraz
instytucjami polskiej administracji rządowej celem sprawniejszego rozwoju cyfryzacji polskiej gospodarki.

Otoczenie prawne istotnie wpływa na konkurencyjność firm oraz możliwości oferowania przez
nie innowacyjnych, przyjaznych użytkownikom usług. Szczególnie w obszarze dotyczącym
wykorzystania nowych technologii, usług cyfrowych i handlu elektronicznego konieczne jest
eliminowanie istniejących barier, w tym nieadekwatnych do nowych realiów przepisów.
Jednocześnie, kluczowe jest szukanie rozwiązań, które odpowiadają na nowe wyzwania
globalnej gospodarki.

Polska konsekwentnie udowadnia swoją pozycję na światowym rynku mody będąc 11.
eksporterem odzieży na świecie, a nowoczesna gospodarka elektroniczna jest szansą dla
polskich przedsiębiorców, aby wzmacniać swoją pozycję i zdobywać nowe rynki. Aby
wykorzystać ten potencjał, musimy zadbać o równe warunki konkurowania z podmiotami
pochodzącymi spoza Unii Europejskiej, które kierują swoją ofertę do polskich konsumentów
działając w innych warunkach prawnych. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych zawiera
propozycje korzystne dla rodzimych producentów oraz zapewniające równą ochronę polskim
konsumentom. 

K S I Ę G A   N I W E L O W A N I A    B A R I E R    L E G I S L A C Y J N Y C H  

W   G O S P O D A R C E    C Y F R O W E J    2 0 2 2

P O B I E R Z

Przejrzyste i dopasowane do realiów gospodarczych prawo jest jednym z kluczowych
czynników, które są niezbędne dla zapewnienia przedsiębiorcom warunków do stabilnego
rozwoju. Ostatnie lata to czas, w którym pojawiło się wiele nowych regulacji dotyczących
szeroko rozumianego handlu elektronicznego. Jednocześnie prawo nie zawsze nadąża za
dynamicznymi zmianami następującymi na rynku nowoczesnych technologii. Powyższe
czynniki sprawiają, że w przepisach prawa pojawiają się bariery dla płynnego rozwoju       
e-przedsiębiorców.

PLANYPLANYPLANY
202320232023

WITOLD CHOMICZEWSKI
PEŁNOMOCNIK DS. LEGISLACJI E-IZBY,

KANCELARIA LUBASZ I WSPÓLNICY 

DR MAGDALENA PIECH
REGULATORY AFFAIRS DIRECTOR, 

ALLEGRO

KAMIL MIROWSKI
KIEROWNIK DS. PUBLICZNYCH, 

ZALANDO 
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Rok 2022 to dla handlu
alkoholem online czas
przełomowy. We wrześniu
NSA wydał wyrok, w
którym po raz pierwszy
wyraźnie opowiedział się
za dopuszczalnością
handlu alkoholem w sieci.
Przedsiębiorcy nadal nie
mają jednak pewności,
jak orzeczenie to wpłynie
na działalność organów.
Grupa robocza ds. handlu
alkoholem w sieci
podejmuje więc działania 

KOORDYNATORZY    LEGISLASLACYJNI   E-IZBY

Mec. Agata Kowalska,
Chabasiewicz,

Kowalska i Wspólnicy

Prawa konsumenta

Najważniejszą zmianą legislacyjną 2022 roku w branży
e-commerce jest wejście w życie Dyrektywy Omnibus,
która nakłada na przedsiębiorców działających            
 w środowisku cyfrowym nowe obowiązki, mające na celu
wzmocnienie ochrony praw konsumentów. Jej
postanowienia powinny być stosowane w państwach
członkowskich UE od 28 maja 2022 r. Jednak nie zostały
one jeszcze zaimplementowane do polskiego porządku
prawnego, co trzyma branżę w dużej niepewności.
Kontrowersje budzą np. nowe obowiązki dotyczące
informowania o stosowanych przez przedsiębiorców
cenach, w tym zagadnienia obniżek czy informowania    
 o promocjach. Pośród innych zmian warto wymienić:
zobowiązania do weryfikacji prawdziwości opinii

konsumentów o produktach, informowanie o mechanizmach, które pozycjonują
wynik wyszukiwania w odpowiedzi na zapytanie konsumenta (plasowanie) czy
rozszerzone obowiązki informacyjne. Pomimo opóźnienia w implementacji sklepy
internetowe powinny wykorzystać ten czas i już dziś zadbać o jak najlepsze
wdrożenie wymaganych zmian.

ALKOHOL ONLINE
Mec. Magdalena
Zielińska-Kuć, 

WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr

w celu stworzenia międzynarodowego
opracowania porównawczego, które będzie mogło
stanowić podstawę dla dalszych działań
legislacyjnych zmierzających do poprawy obecnej
sytuacji alkoholowej branży e-commerce.

ds. ochrony konkurencji
Mec. Bartosz 
Skowroński

BHR Adwokaci Radomski i
Partnerzy sp. p.

 
 

Grupa Legislacyjna e-Izby, w której miałem przyjemność
działać jako Koordynator ds. Ochrony Konkurencji,
przeprowadziła w 2022 roku szereg istotnych inicjatyw,  
 z których szczególnie ważną dla koordynowanego
przeze mnie obszaru było opracowanie propozycji
legislacyjnej „Polska Cyfrowa. Pakiet Zmian 2022”,
zawierającej gotowe rozwiązania w postaci przepisów
poprawiających sytuację konkurencyjną polskich
przedsiębiorców, ochronę polskich konsumentów             
 i możliwości egzekwowania prawa przez polskie organy
wobec wszystkich podmiotów na równych zasadach. Jako
Koordynator ds. Ochrony Konkurencji miałem przyjemność
poprowadzić w 2022 roku panel dyskusyjny
zorganizowany przy udziale e-Izby podczas Forum
Ekonomicznego w Karpaczu, spotkanie „e-Izba Dialog z 

Biznesem i Administracją Publiczną” oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym
podczas Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2022 – podczas przeprowadzonych
dyskusji poruszono wiele ważnych dla branży e-commerce zagadnień,                 
 w szczególności związanych z wyrównywaniem szans konkurencyjnych polskich
przedsiębiorców na globalnym rynku i ochroną polskich konsumentów.

P R A C A   W   K O M I S J A C H   S E J M O W Y C H !

W 2023 roku Izba
Gospodarki Elektronicznej
będzie nadal intensywnie
angażować się w prace w
podkomisjach Sejmowych.
Naszymi priorytetami
legislacyjnymi będą m.in.
edukacja z zakresu handlu
elektronicznego, stworzenie
Księgi Niwelowania Barier
Legislacyjnych e-Izby,
sygnalizowanie problemów
z zatrudnieniem, a przede
wszystkim stałe i intensywne
działania w ramach
projektu Polska Cyfrowa.
Pakiet Zmian.  

Podkomisja stała do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym
oraz ochrony praw konsumenta
pod przewodnictwem Tadeusza Aziewicza,  W skład wchodzi Marek Zagórski

Podkomisja stała do spraw rozwoju gospodarczego 
pod przewodnictwem posła Wiesława Buża - w składzie Wojciech Zubowski

Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz rozwoju rzemiosła
pod przewodnictwem posła Andrzeja Gawrona

Komisja ds. cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNY) 
pod przewodnictwem Jana Grabca, w składzie Grzegorz Napieralski

P L A N Y

2 0 2 3
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Już kolejny rok w ramach Izby Gospodarki Elektronicznej
prowadzona jest kampania „Taki Sam Start”, w ramach której
dążymy do stworzenia korzystnych ram prawnych dla polskich
przedsiębiorców konkurujących z dostawcami azjatyckimi.   
 e-Izba aktywnie uczestniczyła w procesach legislacyjnych
prowadzonych zarówno na poziomie krajowym (konsultacje   
 w ramach pakietu VAT e-commerce, nowelizacji w ramach
Polskiego Ładu, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
planów wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków) jak
również europejskim (program zmian w ramach „Podatek VAT
w epoce cyfrowej). Dynamika zmian podatkowych jest
ostatnio bardzo duża, niemniej nieustannie trzymamy rękę na
pulsie i uczestniczymy w dialogu na temat brzmienia 

ANNA NOWAK
 

ASYSTENTKA DS. LEGISLACJI

DANIEL ZALEWSKI
 

CEO VISCIOLAFASHION

KATARZYNA TADAJEWSKA
 

RADCA PRAWNY, CENEO

MAGDALENA JAWORSKA
 

RADCA PRAWNY, QUIDEA ADVISORY

LEGISLACJA

MICHAŁ HERDE
 

PREZES, FEDERACJA KONSUMENTÓW
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

 

Rok 2022 przyniósł ze sobą wiele zmian legislacyjnych
dotyczących branży e-commerce, a co za tym idzie
również wiele nowych projektów i wyzwań w ramach
Grupy Legislacyjnej. Na przestrzeni całego roku             
 w ramach Grupy Legislacyjnej odbyło się wiele spotkań,
które były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń      
i umocnienia współpracy pomiędzy koordynatorami
legislacyjnymi i firmami zrzeszonymi w ramach e-Izby.

Działania legislacyjne,
które od dłuższego czasu
przeprowadzane są przez
e-Izbę mają bardzo duży
wpływ na prowadzenie
biznesu zarówno przez
małe, jak i duże firmy. 
Możemy być wdzięczny za
ogromne zaangażowanie,
determinację i ogromną
pracę, która została
włożona do tej pory. Ze
swojej strony chciałbym 

O   DZIAŁANIACH   LEGISLACYJNYCH   E-IZBY

Działalność legislacyjna Izby Gospodarki Elektronicznej to
w wielu wypadkach koło ratunkowe dla przedsiębiorców.
Jest coraz więcej nowych przepisów, zarówno polskich, jak
i unijnych, do których musimy się dostosowywać, mniejszych
firm nie stać na posiadanie działu prawnego, a jeśli nie
prowadzi się biznesu zgodnie z prawem - przedsiębiorcę
mogą dotknąć wysokie kary. Dzięki działaniu grupy
legislacyjnej e-Izby, branża e-commerce może szybciej,
lepiej i zgodnie z najnowszymi przepisami prowadzić
biznes, aby konsument miał pewność, że robi zakupy
zgodnie z prawem. Jest to również miejsce, w którym my -
przedsiębiorcy możemy przedstawiać swoje stanowisko.
Izba Gospodarki Elektronicznej stara się wpływać na 

bardzo podziękować i życzyć jeszcze większej
wytrwałości w tej walce!

ŁUKASZ KIERUS
 

ZAŁOŻYCIEL 
KSIĘGARNI TANIAKSIAZKA.PL I BEE.PL

zmiany przepisów na rzecz e-commerce, a przynajmniej wystosowywać oficjalne
stanowisko wobec planów zmian w prawie. Poza tym Grupa legislacyjna tłumaczy
język urzędników i polityków na zastosowania biznesowe oraz sprawia, że na
bardzo wczesnym etapie dowiadujemy się o planowanych projektach ustaw, które
mogą mieć wpływ na naszą działalność. To pozwala nam odpowiednio
przygotować się do tego, co będzie w niedalekiej przyszłości, a jednocześnie
czujemy, że mamy wpływ na kształt tego, czym jest e-commerce od strony prawnej
i że współtworzymy przepisy, których będziemy musieli przestrzegać. Nie można
też zapominać o webinarach przybliżających planowane zmiany legislacyjne,
które prowadzi e-Izba. Myślę, że dużą wartością jest też obecność wśród
członków e-izby zarówno gigantów, jak i małych przedsiębiorstw. Te mniejsze
mogą korzystać z doświadczenia liderów, co sprawia, że nie trzeba wyważać
otwartych drzwi, a to pomaga w rozwoju.

Działania e-Izby w zakresie
grupy legislacyjnej są bardzo
ważną i potrzebną inicjatywą.
Dzięki niej mamy możliwość
m. in. zapoznania się z
projektami nowych
uregulowań prawnych jeszcze
na etapie ich planowania, jak
i wypowiedzenia stanowiska
na ich temat na etapie
konsultacji. Daje to nam
również okazję do tego, by w
gronie osób reprezentujących
biznes i kancelarie prawne dyskutować o nowych
inicjatywach ustawodawczych, choćby w kontekście
ich oddziaływania na nas przedsiębiorców czy naszych
klientów, konsumentów, wymieniać się
doświadczeniami w zakresie implementacji
zaplanowanych nowych uregulowań prawnych.
Przykładem może tu być projekt ustawy
implementującej dyrektywę Omnibus, przy którym
grupa legislacyjna wykazała dużo zaangażowania

przepisów i praktyki rozwiązań prawnych korzystnych dla przedsiębiorców
działających w branży e-commerce. Izba to również znakomita platforma wymiany
wiedzy i dobrych praktyk w postaci szkoleń, konferencji oraz spotkań na różnych
szczeblach, również z udziałem Ministerstwa Finansów oraz Ecommerce Europe.

Ściślejsza współpraca, jaką nawiązaliśmy w tym
roku z e-Izbą, jest dla nas niezwykle cenna.
Projekty takie jak Taki Sam Start. Materiały dla
Konsumentów lub Dekalog Bezpiecznych Zakupów
przez Internet mają na celu zwrócenie uwagi
konsumentów na to, co i gdzie kupują. Edukowanie
e-kupującego jest bardzo istotną kwestią. To
potwierdzenie, że konsumenci i przedsiębiorcy
stoją po jednej stronie: rzetelności i wzajemnej
lojalności. Widzimy doskonałe efekty działalności
e-Izby i gratulujemy świetnych rezultatów.
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https://www.facebook.com/visciolafashion?__cft__[0]=AZUK4XqyaGsyyZiJzy98dqFjyyjDd2tY5CQm5wfSQg6nu7AAmr7SacWO27KjLhTrPlC3Iy4USi4krwtntKKxa0gU8JfUuzlmPVtgmNwu_Sq_azE1VOvvpgwTsq0lVpxdsIM&__tn__=-]K-R


S T R U K T U R A   

 L E G I S L A C Y J N A    

E - I Z B Y
pełnomocnik e-Izby ds. Legislacji

Witold Chomiczewski, 
Lubasz i Wspólnicy

KODEKS USŁUG

CYFROWYCH
Dr Dominik Lubasz,
Lubasz i Wspólnicy

ADR

Mec. Robert Sowiński,
Sowiński i Partnerzy

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Mec. Magdalena
Golonka, Chabasiewicz,
Kowalska i Wspólnicy

e-podatki
Doradca podatkowy
Marta Kasztelan,
Sowiński i Partnerzy

Mec. Agata Kowalska,
Chabasiewicz,
Kowalska i Wspólnicy

Prawa konsumenta

ds. ochrony konkurencji
Mec. Bartosz 
Skowroński
BHR Adwokaci Radomski i
Partnerzy sp. p.

ALKOHOL ONLINE
Mec. Magdalena
Zielińska-Kuć, 
WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr
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WŁADZEWŁADZEWŁADZE            E-IZBYE-IZBYE-IZBY

PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA
 

PREZES IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
 

ZARZĄD

RADA

SĄD

ZBIGNIEW NOWICKI
BLUERANK

PRZEWODNICZĄCY
 

MARTA MIKLISZAŃSKA
ALLEGRO

WICE PRZEWODNICZĄCA

SZYMON BUJALSKI
EOBUWIE.PL

WICE PRZEWODNICZĄCY

JACEK KINECKI
PRZELEWY24

DOROTA BACHMAN
TUZWIERZAKI.PL

JUSTYNA SKORUPSKA
ACCENTURE SONG

 

ROMAN BALUTA
ORBA

KATARZYNA CZUCHAJ-ŁAGÓD
MOBILE INSTITUTE

 

ŁUKASZ SZYMULA
TRADEDOUBLER

ŁUKASZ WOŹNICA
STRIX

 

GRZEGORZ MIŁKOWSKI
CONTENT HOUSE

 

OLGIERD PORĘBSKI
KANCELARIA PORĘBSKI

 I WSPÓLNICY

BORYS SKRABA
STRIX
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DZIAŁANIADZIAŁANIADZIAŁANIA         MIĘDZYNARODOWEMIĘDZYNARODOWEMIĘDZYNARODOWE

LUCA CASSETTI, 
SECRETARY GENERAL, ECOMMERCE EUROPE

ZOBACZ
RAPORT

ZOBACZ
RAPORT

ZOBACZ
RAPORT

ZOBACZ
RAPORT

ZOBACZ
RAPORT

Duża zmienność i wysoki poziom niepewności wynikający z pandemii COVID-19 to
główne czynniki, które miały wpływ na polski rynek e-commerce. Od 2022 roku firmy           
z branży muszą się jeszcze zmierzyć z galopującą inflacją, potencjalnym
spowolnieniem gospodarczym oraz skutkami agresji Rosji w Ukrainie i w efekcie
wzrostem napięć na arenie międzynarodowej. Wszystko to sprawia, że czasy
przewidywalności z drugiej dekady XXI wieku szybko do nas nie wrócą. To pokazuje, że
polskiej branży e-commerce, a zwłaszcza reprezentantom MŚP tego sektora,
szczególnie potrzebne jest wsparcie takiej organizacji jak Izba Gospodarki
Elektronicznej, która od niemal 10 lat działa na polu legislacyjnym wspierając branżę
oraz zrzeszone firmy. Dzięki członkostwu w największej europejskiej organizacji handlu
elektronicznego mieszczącej się w Brukseli - Ecommerce Europe - mamy wpływ na
ustawodawstwo europejskie, na poziomie krajowym współpracujemy z ministerstwami
oraz angażujemy się w prace podkomisji sejmowych. Przede wszystkim wskazujemy, że
prawo, podatki powinny być dostosowane do realiów biznesu.

Najważniejsze zagadnienia w planach legislacyjnych na 2023 rok na poziomie
krajowym to kontynuacja kampanii Taki Sam Start oraz projektu Polska Cyfrowa.
Pakiet Zmian, poruszanie kwestii prawa konsumenckiego oraz sprzedaży alkoholu
przez Internet. Na poziomie europejskim kontynuujemy temat m.in. egzekwowania
dyrektywy vat e-commerce, DSA - prowadzimy aktywne działanie w zakresie
przygotowań Polski do stosowania tego aktu prawnego, bierzemy udział w pracach
KPRM m.in. w zakresie wyznaczenia organu, który będzie pełnił funkcję koordynatora
ds. usług cyfrowych. Planujemy także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w tym
obszarze dla Członków e-Izby. Ponadto bierzemy aktywny udział w procesie
legislacyjnym dotyczącym rozporządzenia Akt w sprawie sztucznej inteligencji.

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA      ZZZ

PLANY 2023

Izba Gospodarki Elektronicznej jest
członkiem Ecommerce Europe już od
wielu lat. e-Izba przyczynia się do
rozwoju interesów sektora e-commerce
w Brukseli, aktywnie wspierając nasze
działania lobbingowe w UE. Szczególnie

doceniamy również to, że e-Izba
jest zawsze gotowa do
zaangażowania nas i innych
krajowych stowarzyszeń w swoje
działania, w celu łączenia Europy
z rosnącym polskim rynkiem       
 e-commerce.

PUBLIKACJE   E-IZBY   W   JĘZYKU   ANGIELSKIM:
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10 years

congratulations

from the team of

05.12.2022 odbyło się spotkanie Board of Directors Ecommerce
Europe - Izbę Gospodarki Elektronicznej reprezentowała Patrycja
Sass-Staniszewska, jako członkini europejskich struktur. Nasza
organizacja jest członkiem Ecommerce Europe od samego
początku. e-Izba przyczynia się do rozwoju interesów sektora e-
commerce w Brukseli, aktywnie wspierając działania lobbingowe
w UE. W tym roku Ecommerce Europe obchodzi swoje 10 urodziny!
Ogromne gratulacje dla Wszystkich osób, biznesów oraz
organizacji, które tworzą tę prężnie działająca organizację.
Dziękujemy za 10 lat razem!

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/07/CMI2022_FullVersion_LIGHT_v2.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/07/CMI2022_FullVersion_LIGHT_v2.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/09/In_Crisis_To_Ecommerce_Report_2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/09/In_Crisis_To_Ecommerce_Report_2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/05/Report-B2B-e-commerce-Now-2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/05/Report-B2B-e-commerce-Now-2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Omni-commerce-Buying-comfortably-2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Omni-commerce-Buying-comfortably-2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sustainable-E-commerce-2022_report.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sustainable-E-commerce-2022_report.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABi9vYBgxtg-5b5Bn_ZsYRhSupsGXNEa0c
https://www.linkedin.com/company/ecommerce-europe/


CROSS-BORDER E-COMMERCECROSS-BORDER E-COMMERCECROSS-BORDER E-COMMERCE

Cross-border e-commerce to niewątpliwie przyszłość biznesu -
w najbliższym czasie szacuje się kilku dziesiętny wzrost e-handlu
transgranicznego. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej
zainteresowani tą formą dotarcia do konsumenta globalnego   
i zwiększania swoich zysków oraz budowania międzynarodowej
marki. E-eksport jest również szansą dla rodzimych firm na
poszukiwanie nowych rynków zbytu. Rynek globalnej sprzedaży
internetowej – gdy konsument online i sprzedawca mogą
znajdować się w dwóch różnych miejscach na świecie, używać
różnych walut i języków - jest fenomenalny. Z punktu widzenia
biznesu to również możliwość budowania globalnej marki 

Szkolenia dla przedsiębiorców

grupa merytoryczna

case studies i artykuły
na blogu

Cross-border e-commerce - najbardziej przyszłościowa część
handlu, która otwiera przed e-biznesem drogę do klientów             
z całego świata. Co roku, zwiększa się liczba polskich firm,
które poszerzają zasięg swoich działań poza Polskę. W GS1
rozwijamy globalne standardy, realizujemy prace badawczo-
rozwojowe i oferujemy usługi doradcze, dzięki temu podnosimy
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na arenie
międzynarodowej. 

ZOBACZ
TRADE.GOV.PL

ZOBACZ
NAGRANIE
BLOK I I II

ZOBACZ
NAGRANIE

BLOK III I IV

analizy rynków e-commerce kliknij i zobacz

ODC.1
Jak wybrać odpowiedni marketplace 
spośród 200 dostępnych w regionie DACH?

NAGRANIE

ODC.2
GOING GLOBAL - Jak rozwinąć biznes za
granicą krok po kroku

NAGRANIE

ODC.3
Wprowadzenie do realizacji usług last
mile w CEE

NAGRANIE

ODC.4
Rynki CEE bez tajemnic, czyli jak rozwinąć
swój e-sklep za granicą?

NAGRANIE

e-Izba kontynuuje współpracę z Polską Agencją Inwestycji     
i Handlu (PAIH). Wspólnie działamy nad stworzeniem
dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej
branży cyfrowej oraz e-commerce na rynku polskim i na
rynkach zagranicznych.

Izba Gospodarki Elektronicznej dzieli się wiedzą                  
i doświadczeniem, by wspierać dalszy rozwój eksportu
online, a eksperci z PAIH angażują się w cykliczne warsztaty
i szkolenia dla biznesu, które realizowane są w ramach
Szkoły Gospodarki Cyfrowej prowadzonej przez e-Izbę.

Udział w szkolenia wzięło ponad 500 przedsiębiorców!

PATRYCJA
 SASS-STANISZEWSKA

PREZES E-IZBY

Podcasty

JOANNA REDMER
 PREZES ZARZĄDU 

GS1 POLSKA

E-commerce to dynamicznie
rozwijająca się dziedzina gospodarki,
która jeszcze bardziej przyspieszyła za
sprawą pandemii. W PAIH mamy
wieloletnie doświadczenie w promocji
polskich firm z branży e-commerce, od
lat pomagamy przedsiębiorcom                
w tworzeniu najskuteczniejszej strategii
wyjścia na rynki zagraniczne.  Dzięki
współpracy z Izbą Gospodarki
Elektronicznej możemy to robić to 

KRZYSZTOF DRYNDA
PREZES PAIH

jeszcze lepiej. Kluczowe są wspólne działania na rzecz
niwelowania barier legislacyjnych i formalno-prawnych
oraz stymulowanie dalszego rozwoju eksportu produktów            
i usług branży cyfrowej i e-commerce. W ramach rozwoju
e-eksportu wprowadzamy dla firm instrumenty wsparcia
m.in. z zakresu przyswajania wiedzy o e-commerce oraz               
z zakresu budowy eko-systemu handlu cyfrowego. Dla
przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną
organizujemy również projekty mające na celu wsparcie
internacjonalizacji ich działalności tj. ABC Eksportu czy
Polskie Mosty Technologiczne. Polskie firmy powinny
przyjąć międzynarodowe podejście w stosowaniu narzędzi
e-eksportu, aby zapewnić globalną dostępność i wygodę
klientom na całym świecie, już na pierwszych krokach
rozwoju eksportu. Staramy się do tego zachęcić polskich
przedsiębiorców od samego początku ich współpracy               
z PAIH.

i pozyskiwania nowej grupy konsumentów. Od lat wspólnie z PAIH szkolimy
przedsiębiorców z eksportu online w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej, czy
udostępniamy materiały merytoryczne wspólnie z Ministerstwem Rozwoju na
trade.gov.pl. Na naszej stronie eizba.pl znajduje się landing page z eksportu
online z bazą wiedzy dla planujących działania cross border e-commerce.
Zamierzamy dalej aktywnie wspierać polski e-commerce w handlu
transgranicznym. 

MAGAZYN E-IZBY 2022 16

https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/blog-e-commerce/
https://www.trade.gov.pl/pl
https://www.trade.gov.pl/pl
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-i-i-ii?type=detailed&fbclid=IwAR3mLWqr9Pe1nb8k91MYPO7GERAqquRpuo2ZagMN7hhLi-YJtevsQxp4-ok
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-i-i-ii?type=detailed&fbclid=IwAR3mLWqr9Pe1nb8k91MYPO7GERAqquRpuo2ZagMN7hhLi-YJtevsQxp4-ok
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-i-i-ii?type=detailed&fbclid=IwAR3mLWqr9Pe1nb8k91MYPO7GERAqquRpuo2ZagMN7hhLi-YJtevsQxp4-ok
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-iii-i-iv?type=detailed&fbclid=IwAR11hV5rqkoH4AlFRavb6qMZU2swBLvkQieP5T5I6edZSJPf5qqQabzcgKc
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-iii-i-iv?type=detailed&fbclid=IwAR11hV5rqkoH4AlFRavb6qMZU2swBLvkQieP5T5I6edZSJPf5qqQabzcgKc
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-iii-i-iv?type=detailed&fbclid=IwAR11hV5rqkoH4AlFRavb6qMZU2swBLvkQieP5T5I6edZSJPf5qqQabzcgKc
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/01/Belgia-rynek-e-commerce.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/02/Rynek-e-commerce-w-Szwecji.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rynek-e-commerce-w-UK-2.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Rynek-e-commerce-w-Finlandii-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/webinar-jak-wybrac-odpowiedni-marketplace-sposrod-200-dostepnych-w-regionie-dach?type=detailed
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/going-global-jak-rozwinac-biznes-za-granica-krok-po-kroku?type=detailed
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/wprowadzenie-do-realizacji-uslug-last-mile-w-cee?type=detailed
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/rynki-cee-bez-tajemnic-czyli-jak-rozwinac-swoj-e-sklep-za-granica?type=detailed
https://eizba.pl/kategorie_cbw/e-izba-studio/


SZYMON BUJALSKI
MEMBER OF THE BOARD

MODIVO SA

Naszą misją jest być pierwszym i docelowym wyborem dla klientów kupujących obuwie i odzież online, poprzez dzielenie się
z nimi pasją do mody i nowych technologii. Spółka prowadzi dwa brandy – eobuwie.pl z ofertą obuwia i dodatków oraz
MODIVO z ofertą odzieży i akcesoriów. Zgodnie ze strategią biznesową dążymy do integracji kanałów sprzedaży online i
offline poprzez podejście wielokanałowe. Innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania zapewniają klientom
najlepsze możliwe doświadczenia zakupowe. Właśnie dzięki unikatowemu procesowi zakupowemu, byliśmy w stanie w ciągu
ostatnich trzech lat stać się jednym z liderów branży fashion w Europie Środkowo-Wschodniej. Rośniemy w tym regionie
najszybciej i jesteśmy już dostępni na 19 rynkach europejskich. Klienci mogą wybierać z oferty ponad 900 marek i ponad
190 000 produktów. Nieustannie inwestujemy w e-commerce, logistykę i technologię. Rozwój jest możliwy dzięki własnym
zasobom, ale również finansowaniu zewnętrznych inwestorów. W 2016 roku staliśmy się częścią Grupy CCC, w ramach której
wykorzystywany jest efekt synergii. 

Początki firmy sięgają 1996 roku, kiedy został otwarty pierwszy stacjonarny sklep obuwniczy. W 2006 roku rozpoczęliśmy
sprzedaż internetową, której wartość już w 2010 roku przekroczyła wartość sprzedaży w sklepach tradycyjnych. Ekspansję
zagraniczną MODIVO SA zapoczątkowaliśmy w roku 2013, kiedy to uruchomiliśmy pierwszą platformę sprzedażową            
 w Czechach. Dzięki szerokiemu asortymentowi i innowacyjnemu procesowi zakupowemu, Grupa rosła i zdobywała grono
lojalnych odbiorców. Dlatego już rok później otworzyliśmy kolejny punkt zagraniczny w Słowacji. Sprzedaż internetowa
prężnie się rozwijała na rynku krajowym, jak i zagranicznym, więc w 2018 roku uruchomiono omnichannelowy sklep
stacjonarny w Polsce. Była to pierwsza placówka handlowa, która oferowała digitalowy proces zakupowy i innowacyjną
usługę esize.me, która pozwala na dopasowanie obuwia na podstawie skanu 3D stopy. Kolejnym kluczowym punktem w
rozwoju Grupy MODIVO SA było uruchomienie w 2019 roku platformy sprzedażowej MODIVO z ubraniami oraz akcesoriami
marek premium. Obecnie w naszym portfolio znajduje się 36 punktów sprzedaży, w których klienci wybierają produkty           
z poziomu tabletu oraz przymierzają ubrania w interaktywnych przymierzalniach.

MARKA DEKADY

Historia MODIVO SA to opowieść o przełamywaniu utartych schematów sprzedażowych i wdrażaniu

technologii, dzięki którym zacierana jest granica między światem cyfrowym a rzeczywistym. 

PIERWSZEPIERWSZEPIERWSZE      KROKIKROKIKROKI      MODIVOMODIVOMODIVO      S.A.S.A.S.A.
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MODIVO SA to dynamicznie rosnący biznes, który stawia na rozwój platform
omnichannelowych oraz ekspansję zagraniczną. Pierwszy zagraniczny
łączony sklep otworzyliśmy w 2021 roku w czeskiej Pradze, a już planowane
są następne. Jeszcze       w tym roku koncept obu brandów zostanie
uruchomiony na rumuńskim rynku, a w 2023 roku do listy dołączą kolejne
kraje. Naszą ambicją jest umacnianie swojej pozycji lidera sprzedaży w
Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy także obecni      w Europie
Zachodniej, w której planujemy dalszy rozwój biznesu. W tym regionie nasza
uwaga jest skupiona wokół kluczowych dla nas krajów – Niemiec, Austrii,
Grecji i Włoch. Zgodnie z przyjętą strategią Spółki do 2025 roku 80 proc.
przychodów ma pochodzić spoza Polski. Aby osiągnąć ten ambitny cel
rozwijamy ofertę produktów oraz koncentrujemy się na kliencie i zgodnie z
jego oczekiwaniami stawiamy na wielokanałowość, wzmacniając jego
doświadczenia zakupowe. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie
konsumentom wielu ścieżek kontaktu z marką, jednocześnie odpowiadając na
potrzeby zarówno amatorów tradycyjnych zakupów, jak i stałych
użytkowników platform sprzedażowych. Jak już zostało wspomniane, brandy
dostępne są już w 19 krajach, a planujemy kolejne otwarcia. Sukces takiej
ekspansji upatrywany jest w marce MODIVO, która do 2025 roku ma stać się
najbardziej inspirującą platformą modową online w regionie CEE. Zarówno
eobuwie.pl, jak i MODIVO są silnymi brandami z szeroka ofertą lokalnych, jak
i globalnych marek. 

"Zgodnie z przyjętą strategią Spółki do 2025 roku 80 proc.

przychodów ma pochodzić spoza Polski."

1 9  K R A J Ó W

O B E C N Y  u d z i a ł  

m a r k e t p l a c e ’ ó w  

w  ś w i a t o w y m  r y n k u  e - c o m m e r c e  

62%

Klienci przez pandemię docenili komfort e-commerce i dziś chcą kupować w bardziej złożony sposób. Zależy im na
dostępie do szerokiej oferty i angażujących programach z poziomu różnych urządzeń. Mając to na uwadze
uruchomiliśmy platformę marketplace w Polsce, dzięki której konsumenci zyskali dostęp do szerokiego asortymentu
wielu producentów w jednym miejscu. Powstałe w 2019 r. MODIVO rośnie trzycyfrowo i chcemy utrzymać tak wysokie
tempo, w czym wydatnie pomoże marketplace. Zgodnie z danymi agencji Inquiry udział marketplace’ów w światowym
rynku e-commerce wynosi już 62 proc., a w perspektywie najbliższych lat może wzrosnąć nawet do 75 proc. Platforma
marketplace ma stanowić znaczną część naszego przyszłego wzrostu sprzedaży, głównie dzięki poszerzeniu
asortymentu oraz poprawie dostępności rozmiarowej w takich kategoriach, jak odzież i obuwie. Klienci zyskają także
dodatkowy dostęp do nowego dla Grupy szerokiego asortymentu health&beauty oraz home&decor. Już na samym
początku oferta liczyła kilkadziesiąt tysięcy produktów, a z analiz wynika, że możemy osiągnąć nawet 2,5 miliona. Jest
to dla nas strategiczny projekt o międzynarodowym potencjale, a jednocześnie milowy krok w kierunku realizacji
omnichannelowej strategii. W 2022 roku uruchomiliśmy marketplace na rynku polskim, ale w planach mamy już kolejne
kraje, w których klienci już za niedługo będą mogli korzystać z nowej platformy MODIVO SA i odkrywać nieskończone
propozycje m.in. odzieży, obuwia czy dodatków.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się Spółką z jasno określoną strategią i modelem biznesowym. Swój sukces
zawdzięczamy m.in. unikatowemu procesowi zakupowemu w obu brandach – MODIVO i eobuwie.pl. Z sukcesem
łączymy tradycyjne formy komunikacji online z jedynymi w swoim rodzaju punktami styku z klientem, jakimi są nasze
digitalowe koncepty łączone oraz interaktywne przymierzalnie i wyspy do skanowania stóp esize.me. Efektywnie
wykorzystujemy innowacje na każdej płaszczyźnie naszej działalności, kierując się w stronę cyfryzacji sprzedaży i
nowych technologii, które umożliwią nam umocnienie pozycji lidera w Europie.

c e l  -  N A J B A R D Z I E J  I N S P I R U J Ą C A

P L A T F O R M A  M O D O W ANOWA PLATFORMA SPRZEDAŻYNOWA PLATFORMA SPRZEDAŻYNOWA PLATFORMA SPRZEDAŻY

ZAGRANICZNEZAGRANICZNEZAGRANICZNE      KONCEPTYKONCEPTYKONCEPTY

MAGAZYN E-IZBY 2022 18

SUKCESSUKCESSUKCES         MODIVOMODIVOMODIVO         SASASA         ---         OPOWIEŚĆOPOWIEŚĆOPOWIEŚĆ         LIDERALIDERALIDERA   
E-COMMERCEE-COMMERCEE-COMMERCE         BRANŻYBRANŻYBRANŻY         FASHIONFASHIONFASHION



NAGRANIE: Raportowanie
ESG. Czy można raport

potraktować jako ważny
element komunikacji 

e-firmy?
1

NAGRANIE:
Odpowiedzialny 

e-commerce a kryzys
gospodarczy

2

Ucieszył nas raport „Odpowiedzialny                 
e-commerce” 2022. Czytamy w nim, że polski
rynek e-commerce jako odpowiedzialny
społecznie otrzymał w 2022 roku ocenę 4,08 w
porównaniu do 3,89 rok temu, wystawioną przez
konsumentów, (skala 5). To zasługa wszystkich
firm w naszej branży, które podnoszą eco
standardy, tworzą innowacje, na różne sposoby
dbają o klientów i pracowników. Rynek unijny
oceniono nieco gorzej – 3,84, a spoza UE –
3,58. 
Warto zauważyć też, że 71% badanych firm      
 z e-branży zaangażowało się w pomoc
Ukrainie. Chodziło o zbiórki, wsparcie
pracowników z Ukrainy i ich rodzin. 4 na 10 firm
wsparło finansowo organizacje charytatywne
zajmujące się pomocą Ukrainie. Co 5. zerwała
współpracę z firmami z Rosji i Białorusi, a 15%
wycofało się z tych rynków.

PAWEŁ OKSANOWICZ
 

KOORDYNATOR GRUPY ODPOWIEDZIALNY
 

 E-COMMERCE

Nasz Poradnik „Odpowiedzialny        
e-commerce” pozwala poznać bliżej
działania liderów polskiego e-
commerce. Są to firmy, które rozwijają
biznes, a przy tym w sposób
odpowiedzialny wprowadzają na rynek
produkty. Podtrzymują relacje        
 z otoczeniem, które oczekuje od
biznesu zaangażowania w istotne dla
społeczności sprawy. Chodzi też        
 o czyste powietrze, poszanowanie
natury, racjonalne używanie surowców,
wygląd miast. Odpowiedzialność
marek ecommerce wyraża się także    
 w odpowiedzi na oczekiwania klientek
i klientów, którzy chcą cieszyć się       
 z oferty handlowej, ale równocześnie
korzystać z sieci internetowej, której
najważniejsze węzły w sposób
świadomy, proekologiczny kształtują
dystrybucję i umożliwiają zwroty
towarów. 

POBIERZ
RAPORT

POBIERZ
PORADNIK

Społeczna odpowiedzialność biznesu przestała być dodatkiem do strategii firmy. Dane pokazują, że dla konsumentów
działania firm dla planety są jednym z kluczowych czynników ich lojalności.

e-Izbie zależy na kompleksowym rozwoju gospodarki cyfrowej, w szczególności handlu internetowego, w sposób etyczny
i zrównoważony. Czyli, obejmujący odpowiedzialne relacje z rynkiem, regulatorami, pracownikami, a także       
z poszanowaniem kwestii środowiskowych. e-Izba ma też ambicje poszerzania wiedzy na temat zrównoważonego
rozwoju wśród klientów sklepów online, klientów B2B i w całym społeczeństwie.

ODPOWIEDZIALNYODPOWIEDZIALNYODPOWIEDZIALNY         E-COMMERCEE-COMMERCEE-COMMERCE

Dla 67% kupujących w sieci ważne
jest to, czy sklep internetowy jest
firmą odpowiedzialną społecznie i czy
rozwija się w sposób zrównoważony
dla otoczenia/środowiska.

Przed branżą e-commerce wiele wyzwań. Jednak
jako jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi
gospodarki ma szansę stać się liderem
transformacji ku zrównoważonemu rozwojowi.
Wnioski z badania "Odpowiedzialny e-commerce
2022” są jednoznaczne - klienci stawiają coraz
wyżej poprzeczkę i oczekują od e-handlu
odpowiedzialności i zrównoważonych rozwiązań.
Doskonale rozumiemy to w Allegro, gdzie we
wszystkich obszarach firmy wdrażamy działania
zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz
rozwijamy swoje odpowiedzialne i zrównoważone
podejście. 

Partner grupy
Odpowiedzialny 
e-commerce e-Izby

ARTYKUŁ
E-ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MAGDALENA ANDREJCZUK
SUSTAINABILITY & ESG 

SENIOR EXPERT, ALLEGRO
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Raporty i analizy merytoryczne Izby Gospodarki
Elektronicznej stanowią istotną wartość informacyjną dla
branży e-commerce. Szeroka perspektywa aktywności od
legislacji po zrównoważony rozwój, daje całościowy
przekrój informacji o branży. Istotną wartością dodaną są
komentarze cenionych ekspertów. Z niecierpliwością
czekam na cykliczne raporty, które trwałe wpisały się        
 w element edukacyjny branży. Szczerze dziękuje za Wasz
wkład w rozwój i edukacje rynku!

Ostatnie trzy lata, niespokojne dla handlu i generalnie całych gospodarek, pokazują nie tylko to, jak bardzo i jak dynamicznie może
zmienić się sytuacja wokół nas, ale także to, jak szybko konsumenci i biznes są w stanie dostosować się do nowych warunków.  
W ciągu pierwszych miesięcy pandemii co 3. Polak nie kupujący w Internecie, przeniósł swoje wydatki do e-commerce, a branża
spożywcza, o której cały czas mówiono, że jest zdecydowanie niecyfrowa, z powodzeniem zagościła w e-koszykach konsumenckich.
Obecnie 14% internautów deklaruje, że kupuje produkty spożywcze online, a 85% ocenia dostępność tych produktów w e-commerce
bardzo dobrze i wskazuje kategorię spożywczą jako tę, która w dobie pandemii poradziła sobie najlepiej. Duże zaskoczenie. 
Rok 2022 upływa pod znakiem toczącej się wojny w Ukrainie i widma kryzysu gospodarczego. 7 na 10 konsumentów w związku z tym
opracowało nowe strategie finansowe i zakupowe, optymalizuje swoje wydatki i gros dużych zakupów przenosi już do Internetu,    
w szczególności elektroniki, kosmetyków oraz produktów modowych i dziecięcych. Dlaczego? Bo jest według badanych taniej, mniej
ryzykują ze względu na łatwe i bezkosztowe zwroty, no i do dyspozycji mają płatności odroczone. Ponownie zaskakuje szybkość
dostosowania się konsumentów do nowej sytuacji.  
Wiemy o tym wszystkim i znamy skalę tych zjawisk dzięki temu, że e-Izba na bieżąco monitoruje zachowania internautów, zlecając
badania zarówno cykliczne (np. raport „Omni-commerce. Kupuję wygodnie”), jak i ad-hoc, niemalże natychmiast reagując na
zmiany zachodzące na rynku (np. raport „W kryzysie do e-commerce”.) Dzięki temu e-biznes ma stały dostęp do wiedzy i może
reagować, odpowiednio dostosowując swoje działania operacyjne, jak i strategiczne.

AVE
Zasięg organiczny 550 000 000

6 200 000 PLN

PRAWIE

PONAD

RAPORTY I
BADANIA

LICZBY 2022LICZBY 2022

Dziękujemy partnerom
merytorycznym raportów 2022

internautów kupuje online87%
firm prowadzi sprzedaż w e-commerce

e-kupujących, dokonuje zakupów w
sieci 2-5 razy w miesiącu

firm widzi pozytywne efekty uruchomienia
sprzedaży w Internecie

internautów, w związku z kryzysem
chce wszystko kupować online

internautów skorzystało z płatności
odroczonych podczas zakupów w sieci

kupujących w sieci zwracają uwagę na
to, czy sklep internetowy jest firmą
odpowiedzialną społecznie i czy
rozwija się w sposób zrównoważony
dla otoczenia/środowiska.

silversów nie dostrzega żadnych wad 
e-zakupów

95%

61%

31%

22%

40%

67%

41%

JAKUB GIERSZYŃSKI
 CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY

 ZDROWIT, PREZES ZARZĄDU 
MELISSA SP. Z O.O.

KATARZYNA CZUCHAJ-
ŁAGÓD

CHIEF RESEARCH OFFICER,
CO-FOUNDER W MOBILE INSTITUTE
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OMNICOMMERCEOMNICOMMERCE
KUPUJĘKUPUJĘ

WYGODNIEWYGODNIE

Raport e-Izby „Omni-commerce. Kupuję
wygodnie” pokazuje skutki jakie dla e-handlu
przyniosła pandemiczna rzeczywistość.
Obostrzenia covidowe i ograniczenia w dostępie
do sklepów stacjonarnych spowodowały
zwiększone zainteresowanie ofertą sklepów
internetowych.
    

Z badaniaZ badania    
„Omni-commerce. Kupuję„Omni-commerce. Kupuję
wygodnie” 2022 wynika:wygodnie” 2022 wynika:  

W Internecie kupuje już 87%
badanych konsumentów. To o 15 p.p.
więcej niż przed pandemią. Polacy
zwiększyli nie tylko swoje e-koszyki
zakupowe, ale i częstość zakupów

online.

Znacząco wzrósł efektZnacząco wzrósł efekt
ROPO, czyli poszukiwanie wROPO, czyli poszukiwanie w

Internecie informacji zInternecie informacji z
myślą o zakupie offlinemyślą o zakupie offline
(ang. Research Online,(ang. Research Online,

Purchase Offline)Purchase Offline)

Informacje znalezione w sieci
zachęcają do odwiedzenia sklepu
stacjonarnego 63% konsumentów.

 To o +22 p.p. więcej niż rok temu. 

POBIERZ
RAPORT

Ostatnie lata pokazały, że nasze biznesy funkcjonują w okresie radykalnych, wręcz przełomowych
zmian. Kluczowe jest dobre wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, szybkie reagowanie na nowe
oczekiwania, a także konsekwentne realizowanie założonych planów rozwoju. Klienci przeszli
przez ostatnie lata niesamowitą transformację, lubią kupować online i szukać inspiracji     
 w internecie – w szczególności w social mediach. Ważne jest, aby zakupy były dla nich łatwe,
jeszcze łatwiejsze niż wcześniej. Dlatego niezwykle istotne będzie analizowanie ścieżek
zakupowych, optymalizowanie działania serwisów i upraszczanie procesów. Dodatkowym
wymiarem, który staje się chyba największym wyzwaniem dla omnichannel jest kryzys
ekonomiczny. Może on zasadniczo wpłynąć na zachowania klientów, którzy na razie wydają
pieniądze, ale za chwilę mogą szukać oszczędności i zmienić swój model konsumpcji.  Z dużym
prawdopodobieństwem klienci będą skłonni do poszukiwania tańszych rozwiązań, innego rodzaju
produktów, zrezygnują z dużych inwestycji i wydatków. Oznaczać to będzie wzrost
zainteresowania markami, które będą inspirować, proponować ciekawe pomysły. 

DOROTA BACHMAN
PREZES TUZWIERZAKI.PL,

WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA FUNDACJI 
KOBIETY E-BIZNESU
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OMNICOMMERCEOMNICOMMERCE
KUPUJEKUPUJE

WYGODNIEWYGODNIE

Trendy tegorocznego „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” wpisują się w oczekiwania klientów,
które obserwujemy także globalnie. Wyniki tegorocznego Adyen Retail Report wskazują, że 70%
konsumentów nie zrobi zakupów w firmach, które nie oferują wygodnych rozwiązań, zarówno      
 w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym. Elastyczne, oparte na technologii funkcje,
udostępnione w czasie pandemii, zatarły granicę między kanałami sprzedaży i przyczyniły się do
powstania nowych sposobów obsługi klienta.

Popularność zakupów internetowych stale rośnie. Konsumenci nadal deklarują jednak, że lubią
zakupy stacjonarne, ponieważ umożliwiają zupełnie inną percepcję produktu. Idealnym
rozwiązaniem jest model omnichannel. A my w MODIVO idziemy jeszcze o krok dalej i oferujemy
phygital - zakupy zrobione w sieci można zwrócić w sklepie stacjonarnym, a w sklepie
stacjonarnym można zamówić online. Klient głosuje portfelem, potrzebuje tu i teraz, a wszystko     
w najwygodniejszej formie. Phygital łączy fizyczne i cyfrowe doświadczenia zakupowe, poprzez
zintegrowanie kanałów w celu jak najlepszego dotarcia do Klienta. Wierzę, że to właśnie nowe
technologie, które łączą Klienta z marką, budują z nim więź i wpływają na jego lojalizację będą
wyznaczały trendy w zakupach.

Internet, a z nim płatności, nie ma granic, w związku z czym potrzeba zakupów transgranicznych
jest wśród kupujących online bardzo wyraźna. Już ponad 1/3 e-konsumentów w Polsce (prawie 9
mln osób) deklaruje, że zamawia produkty lub usługi w zagranicznych sklepach lub na
międzynarodowych platformach handlowych. Podobnie jak w handlu internetowym na lokalnym
rynku, również w tym przypadku na końcową satysfakcję z procesu zakupowego składa się wiele
elementów. Jak wskazują dane z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” aż 1/5 kupujących
transgranicznie zwraca uwagę na dostępne metody płatności i potwierdzenie otrzymania wpłaty.
Jest to przestrzeń, o którą w PayU potrafimy bardzo dobrze zadbać. Pracujemy na rzecz rozwoju
sprzedaży internetowej, również tej transgranicznej, już od 20 lat. Jesteśmy dumni, że w trakcie
tego czasu pomogliśmy setkom tysięcy przedsiębiorstw na kilkudziesięciu rynkach oraz milionom
e-konsumentów wykorzystać potencjał e-handlu.

W ubiegłym roku dokonała się kolejna duża zmiana w zakresie zachowań konsumenckich
dotyczących płatności. Obecnie klienci chcą zamknąć całą transakcję w kanale cyfrowym.
Potwierdzeniem tego jest fakt, że w procesie zakupowym jako aktywność najczęściej
realizowaną z pomocą urządzenia z dostępem do sieci wskazują… płatność. Stopień
wykorzystania gotówki maleje, zarówno w przypadku zamówień online, jak i zakupów w sklepach
stacjonarnych. Najczęściej wybieranymi i najwygodniejszymi metodami w omnicommerce
pozostają szybki przelew oraz BLIK.

Dwa pandemiczne lata zmieniły wiele obszarów biznesowych. Co z tego zostało z nami do
dzisiaj, czyli obowiązuje w rzeczywistości tzw. new normal? Raport przygotowany przez e-Izbę
potwierdził nasze obserwacje: na pierwszym miejscu, jako czynnik decydujący o wyborze miejsca
zakupowego, konsumenci wskazali zaufanie do sklepu. Współpraca z dostawcami usług,
szczególnie takimi jak operator płatności, jest niezbędna. Kwestie bezpieczeństwa często
decydują o tym, czy płatnik sfinalizuje zakupy. Nawet najmniejszy czynnik wpływający na komfort
użytkownika, może spowodować, że nie dość, iż porzuci transakcje, to najpewniej nigdy nie wróci
już do danego sklepu. Trzeba patrzeć na szczegóły i podążać za klientem, a nawet go
wyprzedzać!

POBIERZ
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JAKUB CZERWIŃSKI
VP CEE ADYEN

ALEKSANDRA SZOL
DYREKTOR E-COMMERCE
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JACEK KINECKI
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MR&MRSMR&MRS
E-COMMERCEE-COMMERCE

Czy kobiety kupują w Internecie bo lubią,     
a mężczyźni z obowiązku? Ile w tym emocji, a ile
racjonalnych decyzji? Jak wynika z raportu Izby
Gospodarki Elektronicznej “Mr.&Mrs. E-commerce"
funkcjonują różnice pomiędzy kobietami     
i mężczyznami w zachowaniach i preferencjach
dotyczących zakupów w sieci.    

Kolejne badanie potwierdza, że to, co jeszcze kilka lat temu w Polsce było kojarzone z zakupami
w Internecie – atrakcyjna, niższa niż w przypadku stacjonarnych zakupów cena – schodzi na
dalszy plan i nie jest ani szczególną zaletą zakupów w sieci, ani też nie zniechęca do nich.
Przedstawione w raporcie dane pokazują, że niezależnie od płci oczekujemy pozytywnych
doświadczeń na całej ścieżce zakupowej i w każdym punkcie styku z marką sprzedawcy.
Wyraźnie doceniamy darmową dostawę, wygodne sposoby płatności (zakres możliwości w tym
zakresie nieustannie się poszerza) i brak ryzyka związanego z nietrafionym zakupem, jaki daje
opcja darmowego zwrotu. 

PODCZAS ZAKUPÓWPODCZAS ZAKUPÓW
ONLINE PRZEZ MĘŻCZYZN:ONLINE PRZEZ MĘŻCZYZN:  

•79% nie porównuje cen
•77% nie konsultuje swoich decyzji

zakupowych 
•55% przy okazji zakupów dla siebie

kupuje coś dla bliskich 
•33% jest odpowiedzialnych za

zakupy domowe

Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus… pisał przed laty w swoim światowym bestsellerze John
Gray. Mimo, że z różnych planet to w e-commerce nasze zachowania nie odbiegają wcale tak
znacząco od siebie. Jesteśmy Ziemianami. Mimo różnych płci, w kwestii zachowaniach
zakupowych wcale nie dzielą nas lata świetlne. Raport Izby Gospodarki Elektronicznej jest
świetnym materiałem do konfrontowania własnych przekonań, strategii marketingowych
skierowanych do konkretnej grupy odbiorców. Jest też szczegółowym badaniem wartym refleksji. 

PODCZAS ZAKUPÓWPODCZAS ZAKUPÓW
ONLINE PRZEZ KOBIETY:ONLINE PRZEZ KOBIETY:  

•74% nie porównuje cen 
•72% nie konsultuje swoich decyzji

zakupowych 
•63% przy okazji zakupów dla siebie

kupuje coś dla bliskich 
•59% jest odpowiedzialnych za

zakupy domowe

POBIERZ
RAPORT

PIOTR NOSAL
CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR

HANDLOWY, TIM S.A.

JAKUB GIERSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY

 ZDROWIT, PREZES ZARZĄDU 
MELISSA SP. Z O.O.
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B2BB2B
E-COMMERCEE-COMMERCE

NOWNOW

Wyniki raportu „B2B e-commerce NOW”,
potwierdzają, że ponad 90 proc. przedsiębiorstw
oferujących produkty, usługi i rozwiązania dla
biznesu planuje rozwijać e-handel. Już 41% firm
działa na tym rynku i oceniło wejście w ten obszar
jako sukces, a co czwarta firma ponad 80%
przychodów czerpie właśnie z e-commerce.

Równie wiele firm decyduje się także na zakupy w Internecie. Potwierdzeniem są wyniki
Allegro Biznes, platformy wspierającej handel pomiędzy przedsiębiorstwami. W pierwszym
roku jej działania odnotowaliśmy 36-procentowy wzrost kupujących z kontem firmowym.
Zachowania klientów B2B upodabniają się więc do zachowań B2C. Stanowiska decyzyjne         
w firmach obejmuje bowiem coraz więcej tzw. millennialsów – osób przyzwyczajonych do
cyfrowego kupowania i jednocześnie świadomych korzyści płynących z e-commerce”.

Z badania „B2BZ badania „B2B  
e-commerce NOW” wynika,e-commerce NOW” wynika,
że tempo digitalizacji rynkuże tempo digitalizacji rynku

B2B stale rośnieB2B stale rośnie

•41% firm prowadzi sprzedaż w e-
commerce

•jedna czwarta spodziewa się, w
ciągu najbliższego roku, znacznego
wzrostu przychodów z tego kanału

(powyżej 20%)

  W ciągu najbliższych latW ciągu najbliższych lat
rozwój B2B e-commercerozwój B2B e-commerce
znacząco się przyspieszyznacząco się przyspieszy

•95% firm widzi pozytywne efekty
uruchomienia sprzedaży w Internecie

•84% firm, uważa, że e-commerce
jest szansą na rozwój polskiego

eksportu online

Świadomość znaczenia e-commerce w B2B w ostatnich 2 latach znacznie wrosła. Firmy, które
chcą wejść w e-commerce mogą korzystać z doświadczeń innych firm, aby uniknąć
niepowodzeń, dowiedzieć się jak u nich przebiegał proces wdrożenia, co zwiększa szanse na
sukces a co może stanowić trudność czy też jakich błędów unikać. Myślę, że niestety wciąż
pokutuje podejście, że samo postawienie sklepu czy platformy, spowoduje, że od razu
zaczniemy sprzedawać i mocno ruszymy do przodu. Trzeba jednak być cierpliwym oraz mieć
świadomość, że jest to inwestycja długoterminowa. 

POBIERZ
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BARBARA MATKOWSKA
 DYREKTOR MARKETINGU, 

TIM S.A.

PIOTR TRUSZKOWSKI
 HEAD OF B2B,
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WW     KRYZYSIEKRYZYSIE
DODO     E-COMMERCEE-COMMERCE

  
  

Ostatnie 2 lata nie należą do najłatwiejszych,     
 a sytuacja wokół wciąż zmienia się bardzo
dynamicznie. Kolejne fale pandemii, wojna, szybko
rosnące ceny - wszystko to sprawia, że musimy
reagować bardzo szybko. Nie jest to proste, ale
okazuje się, że 8 na 10 badanych Polaków podjęło
już różne działania zapobiegawcze i naprawcze.

Wyniki badania wskazują na negatywne nastroje konsumenckie i brak wiary w szybki powrót do
normalności znanej sprzed czasu pandemii i wojny na Ukrainie, co przełoży się na całą branżę
e-commerce. Z jednej strony, nadchodzący kryzys to szansa na rozwój e-commerce
 i upowszechnienie zakupów przez Internet, zwłaszcza że rośnie grono osób, które potrzeby
zakupowe realizuje wyłącznie online. Z drugiej strony, coraz więcej osób zaczyna ograniczać
wydatki i robić bardziej przemyślane zakupy, zwracając większą uwagę na cenę kupowanych
produktów. 

Reakcja Polaków naReakcja Polaków na
obecną i przyszłą sytuacjęobecną i przyszłą sytuację

gospodarczą:gospodarczą:  

• 79%  ankietowanych prowadzi
budżet domowy i kontroluje wydatki;

• 78% zmieniło swoje zachowania
zakupowe;

• 38% inwestuje pieniądze;
• 30% zamierza oszczędzać.

Badanie wyraźnie pokazuje, że obecna sytuacja – po pandemii i w obliczu kryzysu
gospodarczego – zmodyfikowała zwyczaje zakupowe. Coraz chętniej kupujemy w Internecie (aż
31% respondentów twierdzi, że chce wszystko kupować w sieci!), ale też uważniej przyglądamy
się cenom, częściej niż kiedyś szukamy okazji cenowych i promocji, doceniamy możliwość
płatności odroczonych, dużą wagę przywiązujemy do czasu i kosztu dostawy, a także możliwości
darmowego zwrotu. Zakupy w sieci konsumenci uznają przede wszystkim za bardziej
ekologiczne, wygodne i oszczędne.

Polacy przenoszą swojePolacy przenoszą swoje
zakupy do internetu,zakupy do internetu,

uznając e-commerce zauznając e-commerce za
najbardziej atrakcyjnynajbardziej atrakcyjny

kanał zakupowy:kanał zakupowy:

• Ceny produktów są niższe;
• Jest większy wybór marek;

• Promocje są częstsze;
• Łatwiej porównać ceny i cechy

produktów.

POBIERZ
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ŁUKASZ KIERUS
ZAŁOŻYCIEL/CEO, 
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ODPOWIEDZIALNYODPOWIEDZIALNY
E-COMMERCEE-COMMERCE

Czym jest odpowiedzialny biznes i zrównoważony
rozwój wie niewielka grupa z nas, ale na pewno
wiemy czego oczekiwać od e-commerce pod
względem odpowiedzialnej sprzedaży     
i  zrównoważonego rozwoju. 
To wnioski, wynikające z tegorocznej edycji raportu
„Odpowiedzialny e-commerce” 2022.

W Allegro rozumiemy naszą odpowiedzialność bardzo szeroko, chcemy również edukować          
 i upowszechniać dobre praktyki na rynku, dzięki współpracy z partnerami i sprzedawcami.
Podejmujemy działania związane z gospodarką cyrkularną, odpowiedzialnością środowiskową,
ale też dostępnością. Dlatego wprowadziliśmy wspólną dla procesu zakupowego na Allegro         
i odbioru paczki z automatu One Box infolinię dla osób niesłyszących, z udziałem tłumacza
Polskiego Języka Migowego.

Z badania „OdpowiedzialnyZ badania „Odpowiedzialny
e-commerce” 2022 wynika,e-commerce” 2022 wynika,

że:że:

Dla 67% kupujących w sieci ważne
jest to, czy sklep internetowy jest

firmą odpowiedzialną społecznie i
czy rozwija się w sposób

zrównoważony dla otoczenia/
środowiska.

 
 

Cena nadal pozostaje
najważniejszym czynnikiem

decyzyjnym podczas wszystkich
rodzajów zakupów.

Porównując do badania z ub. roku znacznie wzrosła skłonność e-kupujących do oczekiwania
dłużej na dostawę zamówionych produktów, co jest podejściem ekologicznym, nawet jeśli
motywacje bywają tu różne. Na pewno połowa z nas poczeka do 3 dni na paczkę, a prawie 2/3
zwróci uwagę na ekologiczne opakowanie przesyłki, (61%, to o 6p.p. więcej niż w 2021 roku).
Jednak spada chęć dopłaty za eko-opakowanie, co deklaruje 28% społeczeństwa, podczas gdy
rok temu było to 42%. Być może to sygnał dla e-sklepów, by proponować tylko ekologiczne
opakowania? 

Średnio 8 na 10 osób uważnie
obserwuje działania z zakresu
społecznej odpowiedzialności

biznesu i weryfikuje w ten sposób
miejsce zakupowe jako godne lub

niegodne zaufania. 
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P R O F E S S I O N A L

2020 WEBINARÓWWEBINARÓW

LICZBY EDUKACJI
2022

3838 PRELEGENTÓWPRELEGENTÓW

14501450 UCZESTNIKÓWUCZESTNIKÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
PORUSZANE PODCZAS SZKOŁY
GOSPODARKI CYFROWEJ 2022

Dyrektywa Omnibus
Logistyka dla e-commerce
Strategia sklepu e-commerce
Obsługa klienta
Polski Ład
Metaverse
B2B e-commerce
Pierwsze kroki w biznesie online
Sprzedaż na platformach e-commerce
Prawo w e-commerce
Strategia sprzedaży międzynarodowej
Cross-border e-commerce
Cyfryzacja

 CYKŁ SZKOLEŃ DOT.
DYREKTYWY OMNIBUS

ODC.1
Nowe zasady prezentowania cen
promocyjnych w świetle Dyrektywy Omnibus

NAGRANIE

ODC.2
Nowe zasady prezentowania opinii
konsumentów i plasowania ofert w
świetle dyrektywy Omnibus

NAGRANIE

ODC.3
Webinar Dyrektywa Omnibus. Co zmienia
się w ochronie konsumentów.

NAGRANIE

ZOBACZ
NAGRANIA

PLANY
2023

ZOBACZ PLANY NA 2023 ROK

Rok 2022 to czas kiedy Szkoła Gospodarki Cyfrowej
rozwinęła się o kilka poziomów. Dzięki nowym
projektom: Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior         
 i Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional nasze
działania edukacyjne obejmują wszystkie obszary           
e-commerce oraz przedziały wiekowe.

To był bardzo udany rok dla obszaru edukacji,
oprócz szkolenia działów e-commerce wkroczyliśmy
do szkół podstawowych oraz na życzenie firm
zrzeszonych rozpoczęliśmy szkolenia zawodowe na
stanowisko Product Owner, które wspierają nie tylko
rozwój biznesu, ale również działy HR.                              
Z niecierpliwością czekamy na kolejny rok.

KLAUDIA BONDER-KAMINSKA
 

KIEROWNIK DS. EDUKACJI
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ODC.4
Dyrektywa Omnibus, czyli spore zmiany w
ochronie konsumentów. Na co zwrócić uwagę przy
wdrażaniu nowych wymagań?

NAGRANIE

https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-18
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-12
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/nowe-zasady-prezentowania-cen-promocyjnych-w-swietle-dyrektywy-omnibus?type=detailed
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/nowe-zasady-prezentowania-opinii-konsumentow-i-plasowania-ofert-w-swietle-dyrektywy-omnibus?type=detailed
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/dyrektywa-omnibus-co-zmienia-sie-w-ochronie-konsumentow?type=detailed
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-dla-biznesu/#collapse-1-9
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/dyrektywa-omnibus-czyli-spore-zmiany-w-ochronie-konsumentow-na-co-zwrocic-uwage-przy-wdrazaniu-nowych-wymagan?type=detailed


Piotr Truszkowski - Allegro
Tomek Plata - Autenti
Adam Chudzik - Digitalx.pl
Artur Piekarczyk - ONe b2b
Ewa Kraińska - Allegro
Sebastian Błaszkiewicz - Unity Group
Rafał Gadomski - Advox
Marek Baryła - Sente

PRPR ELEGENCIELEGENCI

Adam Zając - Packeta Poland
Magdalena Jaworska -  MDDP Michalik Dłuska
Dziedzic i Partnerzy
Agnieszka Wnuk - MDDP Michalik Dłuska Dziedzic
i Partnerzy
Rafał Sidorowicz - MDDP Michalik Dłuska
Dziedzic i Partnerzy
Karol Tak - Zalando

Olga Pijanowska - MakesYouLocal
David Dobrowolski - SalesTube
Piotr Kluczwajd - TRUSTSCORE
Zuzanna Durbacz - KANCELARIA Chabasiewicz,
Kowalska i Wspólnicy
mec. Magdalena Golonka - KANCELARIA
Chabasiewicz, Kowalska i Wspólnicy
Iwona Kacprzak - Eversheds Sutherland

Jowita Prokop - Eversheds Sutherland
Aleksandra Mariak - WKB Wierciński,
Kwieciński, Baehr
Anna Grzybowska - WKB Wierciński,
Kwieciński, Baehr
mec. Witold Chomiczewski - Kancelaria 
Lubasz i Wspólnicy
dr Dominik Lubasz - Kancelaria 
Lubasz i Wspólnicy

Patryk Matysiak - SALESTUBE
Radosław Putkiewicz - SALESTUBE
Kamil Wawer - SENUTO
Rafał Sobiczewski - SENUTO
Michał Prochownik - Answear.com
Bartosz Malinowski - Apifonica
Dariusz Piekarski - Semcore
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https://www.facebook.com/chabasiewiczkowalska?__cft__[0]=AZXgJJsM89tEjuFtjJMPqZSkIgzz9EorUpRMo_3YVcfnDl89zB87tCvt9dkZi778QhAG1n4CdHtrkd3PJXZU-z7cGolIsRIg3UzZUM9Xx4wvdxjUbKzia63TJGuYL1xqEjFBLHcftAFjr6fAaGKDg9kZ&__tn__=-]K-R
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WWW

Junior

Im więcej o tym dzieci wiedzą, im więcej ten
świat im daje poprzez edukację, czują się
bezpieczniejsze, mądrzejsze, bardziej obyte
i wiem, że tego typu inicjatywy pomagają
dzieciom realizować swoje potrzeby oraz
pragnienia. 

Izba Gospodarki
Elektronicznej od wielu lat
współpracuje z miastem
Rybnikiem i teraz nasz
dialog schodzi w kierunku
potrzeb najmłodszych!
Kompetencje cyfrowe są
podstawą funkcjonowania
we współczesnym świecie. ADAM PUSTELNIK

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
PIOTR KUCZERA

PREZYDENT MIASTA RYBNIK

Inauguracja projektu

SZKOŁA   GOSPODARKI CYFROWEJ   JUNIOR 

Słuchowisko edukacyjne 

o technologiach dla dzieci

Róża, a co chcesz 

wiedzieć o e-commerce?

SZKÓŁ ZAANGAŻOWANych W PROJEKT

UCZNIÓW

LICZBY 2022
5

155

Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior jest odpowiedzią na to, jak
zmienia się świat. Potrzebujemy innych kompetencji, potrzebujemy
innych umiejętności, bardzo często nawet, trochę innego sposobu
myślenia. Jestem przekonany, że dzieci, poprzez współpracę          
 z e-Izbą i udział w tym projekcie będą lepiej przygotowani na
różnego rodzaju wyzwania w świecie cyfrowym. Szkoła Gospodarki
Cyfrowej Junior idealnie się wpisuje w strategię miasta Łodzi.

Czujemy się zaszczyceni, jako Modivo SA, mogąc współtworzyć, tak
ważny dla dzieci i młodzieży projekt. Obecność biznesów              
 w tematach związanych z technologiami jest kluczowa, ponieważ
od tej praktycznej strony, jesteśmy w stanie wprowadzić dzieci        
i młodzież w ten świat. Istotne jest poczucie bezpieczeństwa,
umiejętność poruszania się w sieci, dotykanie tematów, związanych
z social media i tworzenie tej technologia, która w naszym DNA
funkcjonuje na co dzień. Gratuluję otwarcia programu Izbie
Gospodarki Elektronicznej!

ALEKSANDRA SZOL
DYREKTOR E-COMMERCE 

I MARKETINGU MODIVO SA
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to projekt edukacyjno-rozwojowy skierowany do

dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodziców,

mający na celu wypracowanie umiejętność

świadomego  i bezpiecznego poruszania się w sieci.

https://open.spotify.com/episode/22jLU4trAK0cS5V1xbpicT?go=1&sp_cid=8601ebf0ebca0f176b44b83fe5a2051f&t=1&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-junior/
https://www.facebook.com/IzbaGospodarkiElektronicznej/videos/618470952993558


Relacje ze Sgc junior 2022:
SGC junior w allegro SGC junior w bluerank

Zapraszamy do zgłoszenia szkoły z całej Polski. 
Więcej informacji o SGC Junior: 

www

Podczas spotkań Szkoły Gospodarki Cyfrowej
Junior, mam przyjemność opowiadać uczniom       
 w jaki sposób poruszać się w cyfrowych
przestrzeniach, a przede wszystkim o tym, jak
korzystać z zasobów sieci do tego żeby rozwijać
swoje kompetencje cyfrowe, do tego, żeby uczyć
się z wykorzystaniem nowych technologii, ale też
do tego, by określić swój profil i również
kompetencje, które będą potrzebne już niebawem
na ich rynku pracy. 

Patroni projektu:

ZYTA CZECHOWSKA
NAUCZYCIEL ROKU 2019, 
WSPÓŁAUTORKA KSIĄŻKI 

"JAK NIE ZGUBIĆ DZIECKA W SIECI?"

Junior
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https://www.youtube.com/watch?v=K5cxvKHjbPE
https://www.youtube.com/watch?v=1parCFDicJw
https://eizba.pl/szkola-gospodarki-cyfrowej/szkola-gospodarki-cyfrowej-junior/


P R O F E S S I O N A L

Anna Konopa
Setup.pl

Barbara Rogala
Liderka,  mentorka,

Agi le Coach
Michał Sowizdrzał

CCC

Justyna Skorupska
Ekspert rynku 
e-commerce. 

Członek Rady e-Izby

Łukasz Koronczok
Setup.pl

Paweł Lach 
Setup.pl

 

WYKŁADOWCY KURSU PRODUCT OWNERWYKŁADOWCY KURSU PRODUCT OWNER  

SZKOLIMY PRACOWNIKÓWSZKOLIMY PRACOWNIKÓW  
E-COMMERCE -E-COMMERCE -

  PRODUCT OWNERÓWPRODUCT OWNERÓW

POZNAJ PROGRAMPOZNAJ PROGRAM
KURSUKURSU

REJESTRACJAREJESTRACJA
NA KURS (28.01.23)NA KURS (28.01.23)

PODSTAWY 
E-COMMERCESTRATEGIA

 OMNICHANNEL
USER 

EXPERIENCE (UX)
NARZĘDZIA

 GOOGLE

METODYKI 
PROJEKTOWE

BIG DATA

Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional to projekt edukacyjny Izby
Gospodarki Elektronicznej, który powstał w związku z zapotrzebowaniem
branży e-commerce i rynku pracy na specjalistów w konkretnych
obszarach. Dostarczamy rynkowi pracy branży e-commerce osoby
posiadające kwalifikacje na konkretne stanowiska, na które jest
aktualnie największe zapotrzebowanie. Po zakończeniu kursu, uczestnicy
otrzymują możliwość stażu w renomowanych firmach.

Po zakończeniu szkolenia osoba przygotowana jest do projektowego prowadzania zmian
wykonywanych w obszarach funkcjonalnych e-commerce – np. przebudowa koszyka, karty produktu, czy
procesu rejestracji użytkownika w e-commerce. We współpracy z zespołami, z którymi pracuje jest w
stanie przeprowadzić projekt poprawy funkcjonalnej danego obszaru. Potrafi korzystać z najbardziej
popularnych narzędzi wykorzystywanych w e-commerce, co stanowi podstawę do płynnego poruszania
się w tym świecie. Zaznajomiona jest z metodologią projektową – Agile i umie rejestrować postępy w
prowadzeniu projektu – Jira, Confluence. Ponadto wie, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi
mierzyć skuteczność swojego działania i ustalać cele. 

LICZBY 2022

99 WYSZKOLONYCHWYSZKOLONYCH
PRODUCT OWNERÓWPRODUCT OWNERÓW

SZKOŁASZKOŁA     
  GOSPODARKIGOSPODARKI
CYFROWEJCYFROWEJ     
  PROFESSIONALPROFESSIONAL
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OPINIE UCZESTNIKÓWOPINIE UCZESTNIKÓW

WARSZTATY STACJONARNEWARSZTATY STACJONARNE
P R O F E S S I O N A L

Cieszę się, ze mogłam wziąć udział w kursie Product Owner organizowanym przez   
 e-Izbę. Pogłębiłam swoją wiedzę dotycząca e-commerce, metodyk potrzebnych      
 w pracy na stanowisku z pogranicza biznesu i technologii. Kurs Product Owner daje
świetne podstawy i wskazuje ścieżki do dalszego zgłębiania tematów, tak aby móc
sprawnie prowadzić projekty i zespoły w organizacjach, które maja na celu
usprawnić doświadczenie konsumenta w digitalowym świecie. 

Polecam kurs Product Owner w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej Professional.
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów, którzy dzielą się swoją fachową wiedzą          
i tłumaczą, jak powinna wyglądać rola Product Ownera w organizacji. Kurs jest idealny
dla osób, które dopiero zaczynają pracę na tym stanowisku lub będą je dopiero
tworzyły. Praktyczne zajęcia z Panią Barbarą Rogala — mistrzostwo!

Kurs Product Owner, w którym miałam przyjemność uczestniczyć okazał się sporą dawką
wiedzy, którą będę mogła teraz wykorzystać w praktyce. Kameralna grupa, zajęcia
dopasowane pod branże uczestników, większość zajęć w formie warsztatów, sprawiły,
że kurs uważam za dobrze zainwestowany czas. Co ważne, zarówno prowadzący jak      
i organizatorzy na bieżąco reagowali na potrzeby kursantów. Biorąc pod uwagę
całokształt z czystym sumieniem mogę polecić kurs dla każdego początkującego
Product Ownera. 

Marzena Salawa 
Junior Project Manager

Answear.com

Dawid Niedziałek
Product Owner, Decathlon

Izabella Żonkowska
Digital Sales & e-Commerce 

Advisor, Ambasada 
Królestwa Danii
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Działania lokalne e-Izby, a w tym Szkoły Gospodarki Cyfrowej lokalnie (SGC),
to świetna inicjatywa łącząca doskonalenie wiedzy przedsiębiorców              
 w zakresie branży e-commerce jak i zrzeszanie lokalnego biznesu.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom firm i edukujemy podczas szkoleń
stacjonarnych między innymi z obszaru cross-border e-commerce, marketplace
jak i tematyki ochrony danych osobowych. W tym roku podczas działań
regionalnych odwiedziliśmy miasta takie jak: Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź. 

Działania Izby Gospodarki Elektronicznej lokalnie to edukacja jak i networking,
podczas którego mamy okazję spotkać się z lokalnym biznesem, firmami
zrzeszonymi oraz partnerami e-Izby wspólnie budując nowe pomysły                     
i działania. W przyszłym roku również nie zwalniamy odwiedzimy silne lokalne
ośrodki e-commerce oraz szykujemy kolejne projekty regionalne w ramach
Szkoły Gospodarki Cyfrowej. LOKALNIELOKALNIE

kraków
wrocław

KRZYSZTOF JAWORSKI - CENEO
Mirosław Sanocki - CENEO
Anna Biernacka - CENEO
Łukasz Bronicz - TIM.pl
Katarzyna Sokół-Borek - strix
Magdalena limanówka-Kuciel - strix
edyta frąckowiak - Numbers & Intuition
michał karolczyk - Numbers & Intuition
Magdalena Golonka - kancelaria
Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy
Dominika Kucińska - Allegro
Mateusz Szewczyk - Allegro
tomasz Ratajczak - allegro

LICZBYLICZBY     20222022
18 LEKCJI

20 PRELEGENTÓW

4 CYKLE TEMATYCZNE

160 UCZESTNIKÓW stacjonarnie

Poznań

Łódź

Adrianna Rokicka
Specjalista ds. eventów

dr hab. Arkadiusz Kawa -  Łukasiewicz -
Poznański Instytut Technologiczny
Marta Kasztelan - Kancelaria - Sowiński i
Partnerzy
dr Dominik Lubasz - Lubasz i Wspólnicy
Witold Chomiczewski - Lubasz i Wspólnicy
Anna Wielgus-Miller  - Bluerank
Zbigniew Nowicki - Bluerank
Prot Haładaj - Modimodi
Karol Kowalik - Media4U 
Jan Bocian - New Promissed Land Seed Fund
w Łodzi

PRELEGENCI
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https://www.facebook.com/lubasziwspolnicy?__cft__[0]=AZXiPEMPm9D3fNT6jc566XBDOnt-vpV7DPGt-f38bcX8mANpxZ_187K0lxl1GbG8yV5cpUCS0O4od9vu0bckDVjmsvyp6dTJgdebcqgNTSd-FJ9n1LSFZHAGLw686uLVBg0_dRJlBH5qnGpxjzPHEN37okHdJ9DTcGCteWuycnAQF0OGkWolKcZsL0ZN0IwdjPc&__tn__=-]K-R
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https://www.facebook.com/bluerank?__cft__[0]=AZXiPEMPm9D3fNT6jc566XBDOnt-vpV7DPGt-f38bcX8mANpxZ_187K0lxl1GbG8yV5cpUCS0O4od9vu0bckDVjmsvyp6dTJgdebcqgNTSd-FJ9n1LSFZHAGLw686uLVBg0_dRJlBH5qnGpxjzPHEN37okHdJ9DTcGCteWuycnAQF0OGkWolKcZsL0ZN0IwdjPc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Media4upl?__cft__[0]=AZXiPEMPm9D3fNT6jc566XBDOnt-vpV7DPGt-f38bcX8mANpxZ_187K0lxl1GbG8yV5cpUCS0O4od9vu0bckDVjmsvyp6dTJgdebcqgNTSd-FJ9n1LSFZHAGLw686uLVBg0_dRJlBH5qnGpxjzPHEN37okHdJ9DTcGCteWuycnAQF0OGkWolKcZsL0ZN0IwdjPc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Media4upl?__cft__[0]=AZXiPEMPm9D3fNT6jc566XBDOnt-vpV7DPGt-f38bcX8mANpxZ_187K0lxl1GbG8yV5cpUCS0O4od9vu0bckDVjmsvyp6dTJgdebcqgNTSd-FJ9n1LSFZHAGLw686uLVBg0_dRJlBH5qnGpxjzPHEN37okHdJ9DTcGCteWuycnAQF0OGkWolKcZsL0ZN0IwdjPc&__tn__=-]K-R


e-Izba lokalnie

e-Izba lokalnie

kraków

4 miasta

wrocław

Poznań

W drugiej połowie 2022 roku zespół e-Izby
odwiedził silne lokalne ośrodki e-commerce    
w Polsce. Podróże owocowały nowymi
pomysłami, wspólnymi inicjatywami i kolejnymi
obszarami działania naszej organizacji.

W kwietniu Izba Gospodarki Elektronicznej uruchomiła regionalne biuro w Łodzi, które ma reprezentować      
 i promować polski sektor usług cyfrowych oraz pomagać przedsiębiorcom z tego regionu w podnoszeniu
kompetencji w zakresie e-commerce. 

Łódź to miasto, które przedsiębiorczość ma w swoim DNA.
Dlatego dzisiaj stawiamy pierwszy krok na drodze do budowy
lokalnego ekosystemu e-commerce, platformy wymiany wiedzy i
doświadczeń, która ma pracować na rzecz rozwoju miasta, firm
lokalnych oraz rozwoju zawodowego naszych mieszkańców.
Łódź od wielu lat posiada status jednej z najbardziej
atrakcyjnych lokalizacji dla logistyki w naszej części Europy. W
ostatnich latach we współpracy z inwestorami i deweloperami
zdołaliśmy uruchomić setki hektarów terenów pod działalność
logistyczną, magazynową i produkcyjną. Mamy do dyspozycji
unikatową w skali kraju ofertę. Nieruchomości w granicach
administracyjnych miasta, w pobliżu węzłów autostradowych.
Dzięki temu nasi inwestorzy nie tylko z łatwością mogą
dystrybuować z Łodzi towary i produkty, zaspokajając
zapotrzebowanie rynku krajowego oraz
zachodnioeuropejskiego, ale również mają dostęp do dużego
rynku pracy, jaki tworzy nasza aglomeracja.

Digitalizacja usług               
i obecność w e-commerce
to obecnie cel niemal
każdego, nastawionego na
rozwój przedsiębiorstwa.
Dotyczy to także firm, które
działają w regionie łódzkim.
Ich potencjał jest ogromny,
a my chcemy go wspierać.
Cieszę się, że od teraz
dostęp do wiedzy                 
i kompetencji ekspertów     
 e-Izby będzie dla
przedsiębiorców z mojego
regionu jeszcze łatwiejszy.

Adam Pustelnik 
Wiceprezydent 

Miasta Łodzi

lokalna integracja 
i wymiana doświadczeń

Łódź

ZOBACZ
RELACJĘ

Zbigniew Nowicki 
Przewodniczący

Rady e-Izby
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https://www.facebook.com/IzbaGospodarkiElektronicznej/videos/1366696797106181
https://www.facebook.com/IzbaGospodarkiElektronicznej/videos/1366696797106181


e-Izba lokalnie

W inicjatywach e-Izby bierzemy aktywny udział już od lat            
i równie chętnie angażujemy się w działania lokalne, które dają
przestrzeń do przekazania wiedzy i edukowania branży.
Świetnym przykładem jest tutaj cykl Szkoły Gospodarki
Cyfrowej. W tej formule możemy uczestniczyć w rozwoju branży
e-commerce - nie tylko dlatego, że dzielimy się naszą wiedzą      
i doświadczeniem w przystępnej formie - ale także dlatego, że
to szansa na networking i wsłuchanie się w głos innych
perspektyw. Znajomość firm zrzeszonych w e-Izbie lokalnie
pozwala na zaproszenie do projektu SGC również nowych
podmiotów, które specjalizują się w obszarach aktualnie
poruszanych w danym wydarzeniu. To przyczynia się do
zawiązania silniejszych relacji biznesowych między firmami,
które nierzadko właśnie dzięki SGC nawiązują trwałe
i efektywne współpracę.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej
to wyjątkowe wydarzenie,
podczas którego merytoryka
spotyka się z networkingiem.
Nie tylko angażuje lokalne
firmy, ale dzięki
wartościowym prezentacjom
pozwala poszerzyć swoją
wiedzę. Cieszę się, że biuro
Strix było przestrzenią do
wymiany doświadczeń w
zakresie sprzedaży cross-
border - tematu szczególnie
dzisiaj aktualnego i ważnego. Borys Skraba

Prezes, Strix

Sebastian Błaszkiewicz
Sales Director, 

Unity Group

Agata Kowalska
Partner, Chabasiewicz
Kowalska i Wspólnicy

Koncepcja networkingu jest coraz
bardziej popularna wśród
przedsiębiorców. Spotkania      z
lokalnym biznesem organizowane
przez e-Izbę, to przede wszystkim
miejsce na wymianę historii,
doświadczeń i inspiracji. To
również świetna okazja do
zawierania i zacieśniania
kontaktów, a także pozyskiwania
nowych partnerów biznesowych.
Czasem z pozoru zwykła rozmowa
może stać się impulsem do rozwoju
naszej działalności lub jej zmiany.
Oby więcej takich świetnych
inicjatyw!

Jako przedstawiciel e-izby oraz osoba odpowiedzialna za
sprzedaż w Unity Group regularnie spotykam się z lokalnym
biznesem podczas różnego rodzaju konferencji, targów bądź
też innego rodzaju spotkań często w mniejszym gronie.          
 W ostatnim czasie widać wyraźny wpływ obecnej sytuacji
rynkowej na ich postawę – bardzo rosną obawy o to co
przyniesie przyszły rok. Widać już wyraźny wpływ rosnącej
inflacji, kosztów energii na kondycję firm (zwłaszcza w tzw.
branżach energochłonnych). Jednocześnie często słyszę, że
okres stagflacji/recesji firmy chcą wykorzystać na
uporządkowanie się m.in. w obszarze omnichannelowym.
Ostatnie dwa lata firmy bardzo dynamicznie się rozwijały              
w tym kierunku – teraz potrzebują przezbrojenia się                           
i uporządkowania. Przypominam, że jako      e-izba jesteśmy
otwarci na współpracę z lokalnym biznesem – jednym                     
z naszych celów jest dostarczanie wiedzy i informacji                               
o aktualnych trendach i kierunkach rozwoju. To w okresie
trudniejszych czasów dla firm może być szczególnie istotne.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej Lokalnie to przede
wszystkim inicjatywa edukacyjna podczas której jest
szansa na przedstawienie najważniejszych tematów               
w obszarze e-commerce. Tematem wiodącym był szeroko
pojęty handel zagraniczny, który jest tematem
dynamicznym dla niektórych także nowym, a takie
spotkanie pozwala być przedsiębiorcom na bieżąco              
z aktualnymi trendami czy regulacjami prawnymi.
Dodatkowo staje się inspiracją do podejmowania kroków
w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Dużą zaletą spotkania
było odbycie go stacjonarnie co pozwoliło na lepszy
kontakt z partnerami Izby i na wymianę spostrzeżeń po
prelekcjach. 

Polski e-commerce rozwija się prężnie także
w innych ośrodkach niż Warszawa. Dlatego
kilka lat temu z radością powitaliśmy start
projektu Szkoła Gospodarki Cyfrowej
lokalnie, a siedziba TIM-u była w 2019 roku
gospodarzem pierwszych wrocławskich zajęć
SGC. Nie mogło nas zatem zabraknąć także
na pierwszym wrocławskim spotkaniu SGC    
 w nowej postpandemicznej rzeczywistości,     
w październiku 2022 roku. Szkoła Gospodarki
Cyfrowej lokalnie to znakomita inicjatywa,
umożliwiająca osobom pracującym w e-
commerce poza stolicą zarówno wymianę
wiedzy i doświadczeń, jak i bardzo
wartościowy networking.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej lokalnie
organizowana przez Izbę Gospodarki
Elektronicznej pozwala na zdobywanie wiedzy         
w przyjemnej atmosferze. To naprawdę dobrze       
i efektywnie spędzony czas. Dzięki tym
spotkaniom jest się na bieżąco z każdym
obszarem dotyczącym tak dynamicznej branży
jaką jest e-commerce. Warto podkreślić, że jedną
z głównych wartości jest możliwość poznania
prelegentów, którzy dzielę się swoją wiedzą               
i doświadczeniem. Udział w spotkaniach stwarza
komfortowe warunki do tego, żeby móc z nimi
porozmawiać i przy okazji poszukać obszarów,       
w których można nawiązać współpracę.Michał Kostrowicki

Menadżer ds. Komunikacji
Korporacyjnej, TIM.pl

Grzegorz Basta 
CEO w Sortmund.pl 

Sonia Kliks
 Education and Merchant

Development Partner, Allegro

Grzegorz Miłkowski
CEO ContentHouse

Spotkania z biznesem lokalnym to potrzebna      
i wartościowa inicjatywa e-Izby. Owocem tych
spotkań jest wymiana myśli i poglądów na temat
rynku oraz potrzeb wynikających z prowadzenia
biznesu w poszczególnych regionach kraju.      
E-commerce jest globalny, ale to często lokalnie
wykuwa się relacje, które umożliwiają biznesowi
skalowanie, podnoszenie konkurencyjności,
docieranie do nowych rynków. Izba Gospodarki
Elektronicznej pomaga nam, przedsiębiorcom,
realizować cele sprawniej oraz w gronie firm
wzajemnie rozumiejących swoje potrzeby.

Edyta Frąckowiak 
Co-founder,

Numbers&Intuition
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Grupa Merytoryczna

Cross-border e-Commerce

Grupa Merytoryczna

Performance marketing

Grupa Merytoryczna

B2B e-Commerce

Grupa Merytoryczna

Odpowiedzialny e-Commerce

Grupy merytoryczne są jednymi                      
z najbardziej aktywnych obszarów działań
e-Izby. W ramach tego roku członkowie
grup: Cross-Border e-commerce,
Odpowiedzialny e-commerce, B2B                 
e-commerce oraz Performance Marketing
spotkali się kilka razy, aby stworzyć
eksperckie materiały oraz poradniki.
Powstało wiele inicjatyw, w tym dwa Forum
Gospodarki Cyfrowej, Digital Talki, Poradniki
oraz artykuły. Z roku na rok grupy te
poszerzają swoje działania, co skutkuje
dużym zainteresowaniem w mediach.
Łączymy wiedzę teoretyczną z
doświadczeniami i zadaniami praktycznymi. 

LICZBY 2022

62 spotkania

51 zrealizowanych projektów

2 Forum Gospodarki

Cyfrowej

4
analizy rynków

e-commerce

Julia Żukowska
Koordynator

 Grup Merytorycznych

Dołącz do grup!
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Grupa Merytoryczna

B2B e-Commerce

komentarz

stworzyliśmy e-booka "Role i Kompetencje w B2B e-commerce"

odbyły się 2 konferencje z lokalnymi Izbami z udziałem Unity Group
przeprowadziliśmy webinar "B2B e-commerce w pytaniach i odpowiedziach" (na blogu e-Izby
pojawiło się podsumowanie webinaru zawierające najczęściej powtarzające się pytania i
odpowiedzi na nie)
zamykamy projekt “Doktor B2B e-commerce” – eksperci Grupy udzielali konsultacji
producentom i dystrybutorom dla takich marek jak Herbapol, czy Massi.pl

kontynuujemy prace nad “Indeksem B2B e-commerce”

cały rok poświęciliśmy na tworzenie i udoskonalanie “Poradnika B2B e-commerce”, zostanie on
opublikowany w najbliższym czasie

Podsumowanie działań w 2022:
Zespół Rekomendacji:

W związku z rezygnacją Cezarego Brzozowskiego z pełnienia funkcji Lidera Zespołu, ogłaszamy
nabór na tą funkcję.
Zespół Master Mind:

Zespół Analiz:

Zespół Contentowy:

Osobiście jestem najbardziej dumna z przygotowania Poradnika
B2B e-commerce oraz opracowania rekomendacji dla ról i
kompetencji potrzebnych w B2B e-commerce. Nasz webinar na
początku roku był niesamowicie popularny z zaangażowaniem
fantastycznych ekspertów. Zaangażowanie poszczególnych
Zespołów jest niesamowite a merytoryka jaką dostarczamy do
rynku na najwyższym poziomie. Chcę podziękować przede
wszystkim Liderom Zespołów za ich nieoceniony wkład.

POBIERZ
RAPORT

POBIERZ
EBOOK

e-Izba blog - artykuły

ZOBACZ
NAGRANIE

 podsumowanie działań 

ebook
Doktor B2B 
e-commerce 

Artykuły -
blog

Czytając ogłoszenia rekrutacyjne na
stanowiska związane z B2B e-
commerce często wymagane jest
“doświadczenie w e-commerce” , czy
też “doświadczenie w sprzedaży
internetowej”. Czym jest owo
doświadczenie? A pytając szerzej:
jakie role związane z e-commerce
B2B powinny być zdefiniowane w
każdej organizacji zajmującej się B2B
e-commerce, w szczególności - u
producentów i dystrybutorów? Jakie
konkretne kompetencje powinien
posiadać “idealny” pracownik B2B e-
commerce? Na te pytania Izba
Gospodarki Elektronicznej, we
współpracy z Zespołem Rekomendacji
Grupy B2B e-commerce, przygotowała
odpowiedzi w formie zaleceń i
rekomendacji. Zapraszamy do
zapoznania się z poradnikiem!

Tytuł tego raportu, czyli „B2B e-commerce
NOW” mówi wszystko o kondycji polskiej
branży e-handlu adresowanej dla klienta
instytucjonalnego. Jego wyniki
potwierdzają, że ponad 90 proc.
przedsiębiorstw oferujących produkty,
usługi i rozwiązania dla biznesu planuje
rozwijać e-handel. Już 41% firm działa na
tym rynku i oceniło wejście w ten obszar
jako sukces, a co czwarta firma ponad
80% przychodów czerpie właśnie z e-
commerce. 

W zespole Analiz koncentrujemy się nad analizą
dynamiki obrotów w B2B e-commerce                       
i uzupełnieniem luk informacyjnych w publicznej
statystyce. Informacje na temat koniunktury w tym
kanale powinny być szczególnie istotne dla firm
w dobie nadchodzącego spowolnienia                     
w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

W zespole contentowym pracowaliśmy w 2022
roku nad poradnikiem ecommerce B2B. Dzięki
zaangażowaniu całego Zespołu stworzyliśmy
unikalne kompendium wiedzy, które pomoże
rozpropagować idee ecommerce wśród
decydentów do tej pory nie zaangażowanych w
ten segment rynku. Już wstępne opinie z rynku
dowodzą, że Poradnik jest wysoce merytoryczny i
odpowiada potrzebom współczesnej kadry
zarządzającej. 

To co się wydarzyło to: budowa i wzmacnianie
relacji z izbami i stowarzyszeniami (np.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów
Mebli). Pracuje nad zachętą do współpracy       
 e-Izby z takimi stowarzyszeniami; praca nad
stworzeniem koncepcji webinarów w 2023 dt.         
e-commerce b2b. Czekam także aż ukaże się
podręcznik b2b e-commerce bo chciałbym
wykorzystać go w działaniach.

Landing page

początek projektu w 2023, pierwszy event w kwietniu;
miasta, w których będą się odbywać brunche: Kraków, Poznań, Warszawa;
nowy sposób rozszerzania wiedzy o B2B e-commerce będzie realizowany w formacie:

pomysły na dalsze prace zespołu rekomendacji:

Nowa inicjatywa e-Izby w ramach Grupy B2B e-commerce na 2023 rok - Brunch B2B e-commerce:

→ przedstawienie liczb z raportu B2B e-commerce NOW;
→ część legislacyjna;
→ zapraszamy do 4 firm do prezentacji case-study;
→ e-Izba organizuje miejsce, do którego będziemy zapraszać potencjalnych klientów;
→ panel dyskusyjny;
→ networking biznesowy.

→ zaktualizowanie poradnika ról i kompetencji - rozszerzenie go o nowe stanowiska i procesy,
części związane z podawaniem widełek wynagrodzenia;
→ kontynuacja projektu publikacji “Analityka dla wyższego szczebla managementu - jak dostarczać
dane dla Zarządu”. Prosimy osoby chętne o zgłaszanie się do Szefowej grupy B2Be-commerce.

Webinar "E-commerce B2B w pytaniach
i odpowiedziach"

DOKTOR B2B
E-COMMERCE

Justyna Skorupska
Koordynatorka grupy 

B2B e-commerce

plany 2023 

Sebastian Błaszkiewicz
Lider zespołu Master Mind

w Grupie B2B e-commerce,
Unity Group

Piotr Truszkowski
Lider zespółu

Contentowego, 
Allegro

Maciej Nałęcz
Lider Zespołu Analiz,

Santander Bank Polska
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Grupa Merytoryczna

Odpowiedzialny e-Commerce

komentarz

Grupa wydała poradnik "Odpowiedzialny e-commerce"
Zorganizowano 2 e-Izba Digitalk Talks
Wydano raport "Odpowiedzialny e-commerce" 
Członkowie grupy byli na bieżąco informowani o działaniach E-commerce Europe
w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju
Zaprosiliśmy gości specjalnych i zorganizowaliśmy dedykowane spotkania
warsztatowo-inspirujące dla członków grupy.

Podsumowanie działań w 2022:

POBIERZ
RAPORT

POBIERZ
PORADNIK

 podsumowanie działań 

Grupa Odpowiedzialny e-Commerce w 2022 może pochwalić się 2.
edycją poradnika z najciekawszymi case studies naszych
członkowskich firm z obszaru ESG. Intensywnie zajmowaliśmy się
szeroko komentowanym, jednym z raportów e-Izby - „Odpowiedzialny
e-Commerce” 2022. Na początku roku dyskutowaliśmy o tym jakie
etapy zastosowania może mieć Kodeks Etyki e-Izby. Latem
zainspirowała nas rozmowa o opakowaniach zwrotnych w e-
commerce, z gościem specjalnym jednego ze spotkań, dyr.
Aleksandrą Szol z Modivo. Jesienią zaprosiliśmy firmy na spotkanie
hybrydowe – online i w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.
Gościem specjalnym był Tomasz Ratajczak, Allegro. Też
rozmawialiśmy o zrównoważonych opakowaniach w e-commerce.

grupa odpowiedzialny e-commerce bardzo aktywnie pracowała nad zwiększeniem
świadomości odpowiedzialności biznesowej wpływającej na klimat, społeczeństwo 

i ekosystem biznesowy. ZAPRASZAMY DO DZIAŁANIA Z NAMI!

poradnik e-izba
digital talks

odpowiedzialny
e-commerce

NAGRANIE: Raportowanie
ESG. Czy można raport

potraktować jako ważny
element komunikacji 

e-firmy?
1

NAGRANIE:
Odpowiedzialny 

e-commerce a kryzys
gospodarczy

2

Raportowanie ESG - czy można raport potraktować jako ważny element
komunikacji e-firmy?

Czy raportowanie ESG w e-firmie jest w czymś specyficzne, w porównaniu do biznesu, który
raportuje od lat?
Jakimi atutami dysponuje e-firma w komunikacji o sobie, a szczególnie w obszarze ESG?
Jak daleko powinna sięgać z odpowiedzialnością, np. w łańcuchu dostaw?
Jak badać i określać oczekiwania klientek/klientów co do działań ESG e-firmy?
Czy są szczególne obszary odpowiedzialności e-biznesu, które muszą znaleźć się w raporcie?
Czy należy oczekiwać od razu reakcji ze strony rynku po publikacji raportu? Czego należy
oczekiwać po takiej publikacji?
Czy więc, raport ESG to ważny element komunikacji e-firmy?

Magdalena Andrejczuk,  Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro
Paweł Oksanowicz, Szef Grupy Odpowiedzialny e-commerce e-Izby

Tematyka poruszana podczas e-Izba Digital Talks to:

Udział wzięli:

Odpowiedzialny e-commerce a kryzys gospodarczy

Paweł Oksanowicz, szef grupy Odpowiedzialny e-commerce e-Izby - prowadzący;
 Katarzyna Czuchaj- Łagód, Chief Research Officer, Co-founder w Mobile Institute,
która przedstawiła wyniki najnowszego raportu;
 Magdalena Andrejczuk, Sustainability & ESG Senior Expert w Allegro;
 Michał Kostrowicki, Corporate Communications Manager w TIM.pl

Podczas wydarzenia odbyła się premiera najnowszego raportu e-Izby "Odpowiedzialny
e-commerce" 2022.
Udział wzięli:

Paweł Oksanowicz
Koordynator grupy

Odpowiedzialny
 e-commerce

Magdalena Golonka
Partnerka, Radczyni Prawna,

Kancelaria Chabasiewicz,
Kowalska i Wspólnicy

W 2022 roku Izba Gospodarki Elektronicznej po raz kolejny
przygotowała raport „Odpowiedzialny e-commerce”, który
potwierdził, że zrównoważony rozwój staje się coraz bardziej istotny
podczas dokonywania wyborów konsumenckich. Przygotowany przez
Komisję Europejską projekt dyrektywy w sprawie należytej
staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
(CSR), także potwierdza jak ważny jest temat CRS na gruncie
legislacyjnym. Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasowe
regulacje UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych    
i rozszerzyć katalog podmiotów obowiązanych do raportowania o
zrównoważonym rozwoju. Grupa merytoryczna monitoruje najnowsze
trendy, zmiany w prawie, zachowania konsumentów    
i przedsiębiorców, a także prowadzi panele dyskusyjne i debaty,
których głównym celem jest propagowanie rozwiązań CSR. 
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https://www.facebook.com/allegro/?__cft__[0]=AZU3P3U4OggbujGVCyd0W1NXkRDW6QO_DMp1jRZo3izGIumaU0Nhu_5JGmkA3yVjaU-eYmAM00IK-ym_596yTNQJp53_Xa9BjcirAt44d9m1kfVeYGwZDzcu6qGHGlCU13g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TIMplMarket/?__cft__[0]=AZU3P3U4OggbujGVCyd0W1NXkRDW6QO_DMp1jRZo3izGIumaU0Nhu_5JGmkA3yVjaU-eYmAM00IK-ym_596yTNQJp53_Xa9BjcirAt44d9m1kfVeYGwZDzcu6qGHGlCU13g&__tn__=kK-R
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współpracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju przy
modernizacji portalu trade.gov.pl, czego wynikiem
jest fakt, że e-Izba odpowiada za uzupełnienie
portalu o treści dot. cyfrowego eksportu
podjęliśmy się współpracy z Polską Agencją
Inwestycji i Handlu podpisując stosowne
porozumienie i planując wspólne działania jako    
 e-Izba
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Forum
Gospodarki Cyfrowej "Marka bez granic"
odbyło się spotkanie z gościem specjalnym -
Maciejem Bazylem, Strategy& (PWC) w trakcie
którego poznaliśmy wyniki raportu PWC
przygotowaliśmy 4 analizy rynków e-commerce

Podsumowanie działań w 2022:

 podsumowanie działań 

Oprócz przygotowania Forum Gospodarki
Cyfrowej "Marka bez granic" w naszej grupie
odbywają się cykliczne spotkania podczas których
omawiamy m.in. bieżące trendy i wyzwania (np.
prezentując najnowsze raporty dotyczące CBEC     
i zapraszając ich autorów do dyskusji) ale także
przedstawiamy wzajemnie nasze możliwości           
i specjalizacje firm członkowskich. Integrując
krajowe środowisko, budujemy także naszą bazę
wiedzy, którą czasami zamieniamy na artykuły
oraz analizy rynkowe publikowane online.

cross-border 
e-commerce
e-Izba i PAIH

analizy rynków
e-commerce

forum gospodarki
cyfrowej

analizy rynków e-commerce 

Landing page

kliknij i zobacz

Dołącz do grupy!

case studies i artykuły
na blogu

Paweł Oleszczuk, 
Koordynator grupy 

Cross-border e-commerce
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https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://eizba.pl/cross-border-e-commerce/
https://www.trade.gov.pl/pl
https://www.trade.gov.pl/pl
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-i-i-ii?type=detailed&fbclid=IwAR3mLWqr9Pe1nb8k91MYPO7GERAqquRpuo2ZagMN7hhLi-YJtevsQxp4-ok
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-i-i-ii?type=detailed&fbclid=IwAR3mLWqr9Pe1nb8k91MYPO7GERAqquRpuo2ZagMN7hhLi-YJtevsQxp4-ok
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-i-i-ii?type=detailed&fbclid=IwAR3mLWqr9Pe1nb8k91MYPO7GERAqquRpuo2ZagMN7hhLi-YJtevsQxp4-ok
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-iii-i-iv?type=detailed&fbclid=IwAR11hV5rqkoH4AlFRavb6qMZU2swBLvkQieP5T5I6edZSJPf5qqQabzcgKc
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-iii-i-iv?type=detailed&fbclid=IwAR11hV5rqkoH4AlFRavb6qMZU2swBLvkQieP5T5I6edZSJPf5qqQabzcgKc
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/fgc-marka-bez-granic-blok-iii-i-iv?type=detailed&fbclid=IwAR11hV5rqkoH4AlFRavb6qMZU2swBLvkQieP5T5I6edZSJPf5qqQabzcgKc
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/01/Belgia-rynek-e-commerce.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/02/Rynek-e-commerce-w-Szwecji.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rynek-e-commerce-w-UK-2.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Rynek-e-commerce-w-Finlandii-2022.pdf
http://trade.gov.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtWRZ4OaPoGBvoTNAkMWtDGVBQ4WZdNRu13wwqxgE2nlgZTg/viewform
https://eizba.pl/blog-e-commerce/


Michał Młynarczyk
CEO 

Devire Group

Branża e-commerce jest stosunkowo odporna na wydarzenia
gospodarcze czy geopolityczne, a zapotrzebowanie na najbardziej
pożądanych ekspertów takich jak Performance Marketing Manager,
Content Manager, Specjalista ds. SEO, Specjalista ds. Marketplace
czy Analityk CRM pozostaje wysokie. Dodatkowo obserwujemy, że
dynamiczny rozwój najważniejszych obszarów e-commerce —
personalizacja doświadczenia użytkownika, opcje płatności,
możliwości dostawy czy omnichannel — jeszcze spotęguje to
zainteresowanie. 

OOO         BRANŻYBRANŻYBRANŻY         E-COMMERCEE-COMMERCEE-COMMERCE

Z doświadczenia wiemy, że rynek magazynów e-commerce to     
w większości projekty BTS (built to suit), z uwagi na zindywidualizowane
wymagania techniczne (np. antresole, automatyczne sortery itp).     
 W związku z tym powinniśmy pamiętać, że cały proces przygotowawczy
trwa od roku do dwóch. Czas realizacji zależy od wielu czynników, które
wymagają zaangażowania, są to między innymi: wybór odpowiedniej
lokalizacji pod względem znalezienia wykwalifikowanych pracowników,
czy zapewnienie dostępu do mediów (np. w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na prąd). Podczas fazy projektowej trzeba przewidzieć
czas na przygotowanie analiz, które znacznie zwiększają szanse na
znalezienie więcej niż jednej lokalizacji, co pozwala prowadzić proces     
 w prawidłowym środowisku konkurencyjnym. Jako specjaliści w branży
obserwujemy rynek nieruchomości, który w ostatnim czasie podlega bardzo
dynamicznym zmianom, co ma duże przełożenie na warunki komercyjne
oraz terminy dostarczenia obiektów. 

Rok 2022 z naszej perpektywy upłynął pod znakiem Product Managerów, 
 Product Ownerów oraz cross-border ecommerce. 
Obserwujemy, iż duże i średnie Podmioty idą w kierunku organizacji
produktowych. Wydzielają kluczowe obszary swojej działalności i przydzielają
odpowiedzialność za obszar konkretnej osobie. Na rynku mamy zdecydowanie
niedobór Kandydatów w tym obszarze. 
Cross border ecommerce zdaniem naszych Klientów jest remedium na obecną
sytuację.  Stawiają oni na otwarcie nowych rynków i pozyskanie nowych
Klientów poza granicami naszego Kraju. Rynek niemiecki, czeski i rumuński były
najczęstszym tematem naszych rozmów. Stawiamy tezę, iż popyt na tych
specjalistów powinien się utrzymać w nadchodzącym roku. 
W wymagających czasach nabiera jeszcze bardziej na znaczeniu weryfikacja
merytoryczna Kandydatów. Na koniec chodzi o to, aby pozyskany talent
uczynił w Firmie różnicę. 

Adam Chudzik
Co-founder
Digitalx.pl

 

Paulina Dziubińska
Starszy Dyrektor w Dziale

Wynajmu Powierzchni
Magazynowych, JLL
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Robert Kalbarczyk
Partner & Chief Executive

Officer at Kinguin
 

MARKETPLACEMARKETPLACEMARKETPLACE

W ostatnich kilku latach e-commerce  niesamowicie się
rozwinął. Znaczna większość biznesów przeszła do świata
cyfrowego i musi sobie radzić ze zmianami, żeby
odpowiadać potrzebom klienta cyfrowego i prowadzić
biznes odpowiedzialnie. Ważne jest zrzeszenie w izbach
gospodarczych, tak jak nasza firma należy do Izby
Gospodarki Elektronicznej, do  organizacji, do której trzeba
należeć, jeżeli firma działa w branży e-handlu i chce mieć
czynny wpływ na tworzenie korzystnych warunków do
funkcjonowania swojego biznesu. Razem możemy tworzyć
odpowiedzialny e-commerce!

https://www.linkedin.com/in/robertpkalbarczyk?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAEi0sUBwRy_Tw6aDVOGi8YGR79IXl-201g
https://www.linkedin.com/in/robertpkalbarczyk?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAEi0sUBwRy_Tw6aDVOGi8YGR79IXl-201g


22

UCZESTNIKÓW GALUCZESTNIKÓW GAL
APLIKACJI DO KONKURSÓWAPLIKACJI DO KONKURSÓW  

420420
304304

WYDARZENIAWYDARZENIAWYDARZENIA         III         NETWORKINGNETWORKINGNETWORKING

LICZBY 2022

KONKURSYKONKURSY
GALEGALE

E-IZBA DIGITALE-IZBA DIGITAL
TALKSTALKS

33
33

22

11 E-IZBA FRIDAYSE-IZBA FRIDAYS

11 E-IZBA DIALOGE-IZBA DIALOG

FORUM GOSPODARKIFORUM GOSPODARKI
CYFROWEJCYFROWEJ

PARTNERSTW PROJEKTÓWPARTNERSTW PROJEKTÓW

UCZESTNIKÓW KONFERENCJIUCZESTNIKÓW KONFERENCJI

4848
10001000

Smart Engine przystąpił do Izby Gospodarki
Elektronicznej w czerwcu tego roku, dzięki
czemu mieliśmy możliwość wzięcia udziału w
kluczowych wydarzeniach organizowanych
przez organizację - e-Commerce Polska
awards, Dyrektor e-Commerce Roku oraz
Performance Marketing Diamonds. Jako
pierwszoroczniaki zostaliśmy otoczeni
opieką oraz pomocą w poznaniu członków
e-Izby. Szczególne podziękowania dla Pani
Prezes Patrycji Sass-Staniszewskiej, która
osobiście dba o odpowiedni networking
pomiędzy uczestnikami.

11 E-IZBA ROUNDE-IZBA ROUND
TABLETABLE

Konkursy organizowane przez Izbę
Gospodarki Elektronicznej to przede
wszystkim swoiste „święta” w branży
ecommerce. To swoisty papier lakmusowy
tego co się dzieje w tak szybko
rozwijającej się branży jak e-commerce.
To możliwość merytorycznego
dowiedzenia się jakie są trendy, co
ciekawego się dzieje w sektorze oraz jak
rozwija się cały sektor e-commerce. Ale
przede wszystkim to zawsze doskonała
platforma do wymiany doświadczeń           
i networkingu. I tak też było z
tegorocznymi konkursami. To co dla mnie
jako członka jury PMD i wspierającego 
 e-commerce Polska Awards konkurs jest

Olgierd Cygan
CEO 

Smart Engine

Gala e-Commerce Polska Awards 2022
to wydarzenie, w którym braliśmy udział
po raz pierwszy. Był to event o niezwykle
podniosłym charakterze, w trakcie
którego mieliśmy okazję poznać liderów              
z obsługi branży e-commerce. Planujemy
rozwijać relacje nawiązane podczas
wydarzenia, co pozwoli nam lepiej
zrozumieć działania tego sektora                     
i wspierać jego rozwój. Ludwika Korzeniowska

Starszy Dyrektor w Dziale
Wynajmu Powierzchni
Magazynowych, JLL

Łukasz Szymula
Country Manager 

CEE & Poland, 
Tradedoubler Polska
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ważne to fakt, że wiedza, doświadczenie, kompetencje,
innowacyjność ale przede wszystkim wielkie zaangażowanie firm          
i zespołów jest na światowym poziomie.Poziom konkursów jest
tak wysoki, że fakt znalezienia się na liście nominowanych już
jest wielkim prestiżem i z pewnością jest zauważane przez całą
branże ecommerce.
 

PLANY

2023

OFERTA

2023

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/OFERTA-E-IZBY-2023-final.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/OFERTA-E-IZBY-2023-final.pdf


Jubileuszowa gala konkursu e-Commerce Polska Awards
2022 wykazała, że najlepsze na rynku firmy z branży mają
już ustabilizowaną pozycję rynkową oraz znaczny potencjał
we wszystkich kluczowych obszarach potrzebnych do
rozwoju, tj. know-how, kompetentne zespoły pracowników
oraz dostęp do kapitału. To dojrzałe przedsiębiorstwa,
stanowiące ważny, widoczny element krajowej gospodarki.
Bardzo cieszy, że szefowie i właściciele tych firm rozumieją
potrzebę zrzeszania się w organizacjach branżowych takich
jak e-Izba, a także dostrzegają możliwość wywierania
realnego wpływu na rzeczywistość dzięki współpracy                   
z innymi przedsiębiorcami, choćby na co dzień byli
konkurentami.

Członkostwo w e-Izbie, a zwłaszcza możliwość
spotkania się w gronie praktyków i ekspertów branży
e-commerce, to dla mnie i naszej agencji ogromna
wartość. To możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi,
którzy budują polski e-commerce, zwłaszcza w tak
trudnym czasie w związku z inflacją i wojną w Ukrainie!
Jako agencja digital marketingowa wspierająca
sklepy internetowe w budowaniu ich biznesu poprzez
Data Driven Marketing, odczuwamy głęboką potrzebę
uczestnictwa w inicjatywach, które budują standardy w
tym obszarze. Zdecydowanie warto być w tym
prestiżowym gronie i razem tworzyć jeszcze lepszy
rynek e-commerce.

Mijający rok był dla mnie oraz dla
Lantre wyjątkowy i szczęśliwy z kilku
powodów, mimo wielu przykrych
wydarzeń z którymi wszyscy zmagamy
się na świecie. Nominacja i główna
nagroda w Konkursie Dyrektor    
e-Commerce Roku 2022 w kategorii
TECH/RTV/AGD to dla mnie ogromne
wyróżnienie i świetne podsumowanie
sukcesu jaki osiągnęliśmy z całym
zespołem. Ogromnie się cieszę, że
byłem częścią prawdopodobnie
najważniejszego branżowego 

wydarzenia w 2022 r. Jestem pod wrażeniem organizacji    
i sprawnego działania e-Izby, do którego grona dołączyliśmy
w mijającym roku. Wszystkie wyróżnienia i nominacje, mimo, że
dają satysfakcję i motywują do rozwoju, są jednak niczym przy
tym, jak wiele daje współpraca z tak wieloma świetnymi ludźmi,
najlepszymi ekspertami, którzy na co dzień są dla mnie
biznesową inspiracją. Dziękuję e-Izbie, która tworzy tą
wspaniałą przestrzeń wymiany doświadczeń i budowania
wartościowych relacji oraz życzę wielu równie udanych
projektów w 2023 r.

OOO         KONKURSACHKONKURSACHKONKURSACH         III         WYDARZENIACHWYDARZENIACHWYDARZENIACH

Kolejna edycja Konkursu Dyrektor
e-Commerce to już obowiązkowy
punkt w kalendarzu najważniejszych
imprez w branży cyfrowej. Każdego
roku plebiscyt zmienia się,
dostosowując się do dynamicznego
charakteru branży e-commerce.
Dzieje się to choćby poprzez
kategorie, które wciąż ewoluują. Za
każdym razem jednak cel jest jeden
- wyłonienie liderów, którzy dyktują
trendy, a przy tym osiągają
doskonałe wyniki.

Olgierd Porębski
 Kancelaria Porębski i Wspólnicy,

audytor e-Commerce Polska
awards 2022

W roku 2022 miałem po raz kolejny zaszczyt                 
i przyjemność być audytorem organizowanego przez
e-Izbę Konkursu Performance Marketing Diamonds
CEE 2022 (PMD CEE 2022). Tegoroczna, IV edycja
PMD CEE 2022 spełniła wymogi wynikające z
przyjętego przez Organizatora Regulaminu. Tak duża
frekwencja i formalna prawidłowość zgłoszeń
świadczą, w mojej ocenie o świetnym przygotowaniu
PMD CEE 2022 oraz o rosnącej popularności tego
wydarzenia.

Marcin Kubik
Partner, Whites

Tegoroczna edycja Performance
Marketing Diamonds CEE 2022 w której
miałem zaszczyt być jurorem obfitowała
w niezwykle ciekawie zaplanowane       
 i zrealizowane kampanie digitalowe. W
niektórych kategoriach konkurencja była
tak duża, że ciężko było zdecydować
komu przyznać palmę pierwszeństwa.
Mam nadzieję, że w kolejnym roku rynek
komunikacji digitalowej będzie się
rozwijał na tyle dynamicznie, że poziom
konkursu będzie co najmniej podobny.

Udział w tegorocznym konkursie E-commerce
Polska Awards był dla Media4U pasmem
sukcesów. Razem z klientem Urban City
otrzymaliśmy niezwykle cenioną w branży       
 e-commerce nagrodę. Jesteśmy przykładem
polskiej firmy wdrażającej e-commerce oparte
o własne oprogramowanie, która odnosi
sukcesy również poza granicami kraju, co jest
dla nas powodem do dumy i daje nam
możliwość nawiązywania coraz to nowszych
kontaktów między innymi dzięki networkingowi
prowadzonemu w obszarze e-Izby.

Robert Biegaj 
Country Manager,

 Offerista Group Poland

Robert Sowiński
Kancelaria Sowiński i Partnerzy, 

AUDYTOR PMD 2022

Damian Sinior
Sales director, Media4u

Agata Kowalska
Kancelaria Chabasiewicz

Kowalska i Wspólnicy, 
audytor dyrektor 

e-commerce roku 2022

MAGAZYN E-IZBY 2022 42

Łukasz Piech
Dyrektor 

e-Commerce
Lantre.pl

 

https://www.facebook.com/answearcom/?__cft__[0]=AZWm6wkTgb9NPlXP-mOK20__q8EsS1Z3RSWYBp1IOZX279TYTvppDV1hXYC0i5l-gFbhtmVEHPB7LJufkJEcimrEJ6hjfIIcWfsj1wkijUBvLJMmh9lTocB76R2ktgbUXrF_923u3qBs241mJgBGP49f8UvYtdpP_qEzZWYmtgUWgFBmtoXDBmTC1NSKT0TWdEbcSk3bDC0yWhmmg-kQZDij_OVCi8VQJqQoXPI6s4T04g&__tn__=kK-R


https://www.adyen.com/


Rok do roku konkurs ewoluuje i każdego roku zdobywa nowe kamienie
milowe. IV edycja Performance Marketing Diamonds osiągnęła nowy szczyt
zgłoszeniowy co po raz kolejny wskazuje jak ważne są tego typu inicjatywy
dla branży e-commerce, a w szczególności performance marketingu. Po raz
kolejny zostało też udowodniono jak silna jest Polska w marketingu
efektywnościowym na mapie Europy. Coroczny poziom zgłoszeń niezmiennie
stawia trudny wybór przed przedstawicielami kapituły. Podczas Obrad, Jury
konkursu, składające się z ekspertów branżowych, rzeczywiście mieli ciężką
decyzję do podjęcia kto zostanie laureatom Grand Prix. Jeszcze raz
serdecznie gratuluję laureatom i zapraszam do edycji 2023!

AUDYTOR

Jest nam niezmiernie miło, że gościliśmy Performance Marketing Diamonds 2022 w Kinguin Esports
Lounge w Gdańsku. Jako międzynarodowa platforma marketplace oferująca produkty w 100% cyfrowe
(gry, oprogramowanie, subskrypcje, a od niedawna również NFT) od lat rozwijamy nasze możliwości     
 w zakresie performance marketingu. Kinguin to firma o silnych gamingowych korzeniach. Stawiamy na
nowe technologie i stale eksplorujemy najświeższe trendy w e-commerce. To właśnie ekspertyzę w tych
obszarach chcemy wnieść do e-Izby. 

LICZBY EDYCJI 2022
MEDIAMEDIA
ZASIĘGZASIĘG   ~ 1 MLN~ 1 MLN

  120 000 PLN120 000 PLN

120 000120 000  

79 00079 000  

AVEAVE

PARTNERZY GŁÓWNI KONKURSU START V
EDYCJI 

10.01.2023

2022 rok przyniósł dla Empiku wyjątkowe wyróżnienia w kluczowych dla nas obszarach. Zostaliśmy
docenieni jako Najlepszy Zespół e-commerce B2C, otrzymaliśmy nagrodę Best in Omnichannel, a z gali
Performance Marketing Diamonds CEE, najbliższej mojemu sercu, wróciliśmy aż z 4 diamentami, w tym
tytułem Performance Brand of the Year. Tym bardziej cieszymy się, że Jury złożone z topowych
ekspertów w branży wyłoniło nasze zgłoszenia spośród dziesiątek jakościowych projektów od innych
największych graczy na polskim rynku. Każda nominacja, a tym bardziej nagroda w tych konkursach to
dla nas ważny sygnał, że obrana przez nas strategia, założone cele i wybrane narzędzia były słuszne.
To także ogromna motywacja, by dalej intensywnie się rozwijać. Przed nami kolejne ambitne projekty        
i mogę zdradzić, że jeszcze nieraz Empik zaskoczy polski rynek e-commerce.

Anastasiya Buryanova
Manager Projektów, 

e-Izba

Artur Malinowski
CMO, 

Empik Group

Marek Spadło
Brand Manager, 

Kinguin
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JURY EDYCJI 2022

Artur Malinowski
CMO

 EMPIK

Wojciech Tomaszewski
Board Member
 Answear.com

 

Justyna Andreas
Managing Director

Packeta Poland

Michał Herok
Founder & CEO

Seogroup
 

Maciej Wożniak
Managing  Partner

Whites

Łukasz Woźnica
Business Development

Manager
Apifonica

Marek Spadło
Brand Manager

Kinguin

Rafał Zakrzewski
CEO

Digitree Group
 

Robert Biegaj
Country Manager

Offerista Group Poland
 

Barbara Matkowska
Marketing Director

 TIM S.A.
 

Daniel Rogiński
General Manager PL&CZ

Zalando
 
 

Jakub Rybałtowski
Head of Acqusition

Decathlon
 

Łukasz Szymula
Country Manager

 CEE & Poland
Tradedoubler

 
 

Kamil Wiszowaty
CEO

Group One Media

Michał Pachnik
Vice Director 
of Ecommerce

CCC

W W W

MAGAZYN E-IZBY 2022 45

https://pmdiamonds.eu/


T H E  M O S T  E F F E C T I V E
M O B I L E  C A M P A I G N

B E S T  P A N D E M I C
E F F E C T S

T H E  M O S T  E F F E C T I V E  L E A D
G E N E R A T I O N  C A M P A I G N

T H E  M O S T  E F F E C T I V E  C O N T E N T
M A R K E T I N G  C A M P A I G N

&

&&

&

&

P E R F O R M A N C E  T E C H N O L O G Y O F  T H E  Y E A R

P E R F O R M A N C E  A G E N C Y  O F  T H E  Y E A R

KATEGORIE GŁÓWNE

GRAND PRIX

LAUREACI EDYCJI 2022

W W W

KATEGORIE REGULARNE

L O N G - T E R M  P E R F O R M A N C E
C O O P E R A T I O N

T H E  M O S T  E F F E C T I V E
P A I D  S O C I A L  M E D I A
C A M P A I G N

T H E  M O S T  E F F E C T I V E
S E M  C A M P A I G N

T H E  M O S T  E F F E C T I V E
A F F I L I A T E  P R O G R A M

T H E  M O S T  E F F E C T I V E
S A L E S  C A M P A I G N

T H E  I N T E G R A T E D  C A M P A I G N
O F  T H E  Y E A R

P E R F O R M A N C E  B R A N D  O F  T H E  Y E A R

T H E  M O S T  E F F E C T I V E
V I D E O  C A M P A I G N
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GALA 2022

FILM Z GALI
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https://www.bluerank.com/?subject=Zamawiam+demo%3E%3C%2Fa%3E


Wysokie kompetencje liderskie są ważne w każdej
branży. W sektorze E-commerce – z jego dynamiką
i zmiennością – mają one znaczenie absolutnie
kluczowe. Dlatego tak cieszę się, że mam okazję
zasiadać w gronie jury tegorocznej edycji konkursu
Dyrektor E-commerce. U Kandydatów zwracamy
uwagę nie tylko na wiedzę ekspercką i zdolność do
wyznaczania trendów branżowych, ale także
właśnie na przywództwo i umiejętność budowania
silnych, stabilnych zespołów.

MEDIAMEDIA
ZASIĘGZASIĘG

LICZBY EDYCJI 2022

'22

Zdobycie głównej nagrody Grand Prix w konkursie
Dyrektor e-Commerce Roku 2022 było dla mnie bez
wątpienia jedną z bardziej pozytywnych chwil
ostatnich miesięcy. Cieszę się i bardzo dziękuję raz
jeszcze Jurorom, Organizatorom i przede wszystkim
moim koleżankom i kolegom z Answear.com,
ponieważ to głównie dzięki ich pracy,
zaangażowaniu i pomysłom nasza marka stale  
i bardzo dynamicznie rozwija się już na kilkunastu
europejskich rynkach. Ównocześnie gorąco
zachęcam przedstawicieli spółek e-commerce,
którzy czytają te słowa, do zgłaszania się do
konkursu w przyszłym roku.

W Allegro od zawsze wspieramy przedsiębiorczość
i na co dzień spotykamy liderów rynku e-
commerce, którzy stoją za sukcesem
innowacyjnych projektów. Tym bardziej cieszę się,
że mogę być częścią jury konkursu Dyrektor    
 e-Commerce, który wyróżnia inspirujące
osobistości branży. Wybierając tegorocznych
zwycięzców, będziemy zwracać uwagę na
kreatywność rozwiązań stosowanych w codziennej
pracy w oparciu o szeroką wiedzę sektorową
nominowanych oraz ich mocne umiejętności
managerskie 

Kolejna edycja Konkursu Dyrektor e-Commerce roku   
i rekordowa liczba zgłoszeń świadczy o tym, że z roku
na rok branża ta rozwija się w dynamicznym tempie.
To dla mnie tym większy zaszczyt, że w bieżącym roku
zostałem wyróżniony nagrodą w kategorii Innowacje.
Przy tej okazji chciałbym po pierwsze pogratulować
wszystkim nominowanym konkurentom, ale też wyrazić
ogromną dumę z rozwoju Allegro Pay i naszych
osiągnięć w obszarze FinTech. Cieszę się, że wraz   
z zespołem możemy tworzyć innowacyjne rozwiązania
dla coraz szerszej grupy klientów. Zmieniające się
otoczenie dostarcza firmie oraz mi jako liderowi masę
wyzwań, ale dzięki temu sukcesy smakują podwójnie
dobrze. Z niecierpliwością czekam na nasze kolejne
kroki! 

2,4 MLN2,4 MLN

320 000 PLN320 000 PLN

120 000120 000  

510 000510 000  

AVEAVE

AUDYTOR

PARTNERZY GŁÓWNI KONKURSU

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku na stałe wpisał się           
 w kalendarz konkursowy nie tylko e-Izby, ale przede
wszystkim całej branży. Świat e-commerce nieustannie
poszukuje ekspertów, którzy z jednej strony wyróżniają się
interdyscyplinarną wiedzą, z drugiej natomiast wykazują
rozwinięte kompetencje przywódcze na miarę wymagających
czasów. Kapituła tegorocznej edycji poszukiwała
pierwiastków wyjątkowości, liderów, którym się chce                 
i zmieniają swoje organizacje i zespoły na lepsze. Ludzi, którzy
wiedzą, że e-commerce to także gra zespołowa. Tacy są
laureaci 2022!
Edycja 2023 to nowe kategorie indywidualne i przede
wszystkim rewolucja w kategoriach zespołowych!

Mamy w Polsce wielu naprawdę wielu zdolnych menedżerów, 
z udokumentowanymi sukcesami biznesowymi, tylko niejako ukrytych
medialnie i nie znanych szerszej publiczności. Pamiętajcie, że nagroda
dla lidera, to także nagroda dla zespołu. I odwrotnie. A w konkursie
Dyrektor e-Commerce Roku 2023 można będzie także przesłać
zgłoszenia drużynowe!

LAUREAT GRAND PRIX 2022

Marcin Półchłopek
 Merchant Management

Director, Allegro

Dorota Hechner
Permanent Recruitment

Director, Devire

LAUREAT KAT. INNOWACJE 2022

 Wojciech
Tomaszewski

Dyrektor e-Commerce 
i Marketingu, Członek
Zarządu Answear.com

Rafał Czernik
Członek Zarządu 

Allegro Pay - Laureat 
w kat. Innowacje 

Paulina Wojczyńska
 Dyrektor Projektu, 

e-Izba
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Marcin Półchłopek
Merchant Management

Director
Allegro

Łukasz Woźnica
Business Development

Manager
Apifonica

 

Katarzyna Bielecka
General Manager PL & CZ

Sephora
 

Jakub Czerwiński
VP CEE
Adyen

Dorota Hechner
Permanent Recruitment

Manager
Devire

Iwona Ryniewicz
Communication and
Marketing Director

 mBank
 

Jacek Kinecki
CEO

 Przelewy24

Jacek Palec
CEO

Frisco.pl

Kapituła konkursu 2022

Mikołaj Wezdecki
Laureat Grand Prix 2021

 

W W W

Ewa Szmidt-Belcarz
CEO

Empik
 

Michał Nawrocki
Vice President

 Terg (Media Expert)

Robert Kalbarczyk
CEO

Kinguin
 

'22
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Laureaci 2022
W W W

Wojciech Tomaszewski
ANSWEAR.COM

GRAND PRIX

Najlepszy zespół
e-Commerce B2B

Najlepszy mały zespół
e-commerce B2C

Najlepszy duży zespół
e-commerce B2C

SPORT/HOBBY/TURYSTYKA
Wojciech Radziwon

R-GOL.com

INNOWACJE
Rafał Czernik

Allegro Pay

E-COMMERCE B2B
Bartosz Pilch

SIG

Long Term Cooperation
Wojciech Tomaszewski

ANSWEAR.COM

OMNICHANNEL
Jakub Gierszyński

Sephora

CROSS-BORDER
Arkadiusz Gawryluk
LOT Polish Airlines

TECH/RTV/AGD
Łukasz Piech

Lantre.pl

FMCG/E-GROCERY
Sławomir Siergiejczyk

Bee.pl

DOM I OGRÓD
Edyta Winkel

Jurga

FASHION 
Aleksandra Szol

Modivo

'22
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Gala 2022

FILM Z GALI'22
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MEDIA
ZASIĘG

~ 9 MLN~ 9 MLN

    920 000 PLN920 000 PLN

140 000140 000  

120 000120 000  
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LICZBY EDYCJI 2022

Wyjątkowa, jubileuszowa edycja e-Commerce Polska
awards przejdzie do historii jako rekordowa pod
każdym względem: liczby zgłoszeń, nominowanych,
nagrodzonych marek czy liczby uczestników Gali.
Sukces konkursu jasno pokazuje, że statuetki ECP to
cenne trofea dla firm z branży, będące fizycznym
dowodem innowacyjności i rozwoju branży.
Co czeka nas w kolejnym roku? Z pewnością nowości,
nagrody przyznane za reakcję sklepów e-commerce na
globalny kryzys i networking na najwyższym poziomie
podczas gali.

Nagroda e-Commerce Polska awards to niezwykle
prestiżowe, rozpoznawalne wyróżnienie. W tym roku
konkurs odbył się już po raz dziesiąty. Udział w nim był
doskonałą okazją, aby zaprezentować swoje
rozwiązania ekspertom branży e-handlu oraz szerszej
publiczności. Jubileuszowa edycja, której Partnerem
głównym został serwis Przelewy24, była w nie wyjątkowo
obfita. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom               
i dziękuję za wyróżnienie naszej firmy jako Partnera
Dekady.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja E-commerce Polska
awards to podsumowanie wyjątkowego czasu w branży.
Wyłoniła tych, którzy najlepiej poradzili sobie w drugim
roku pandemii, a także wskazała liderów całej dekady.
Wnikliwie obserwujemy, jak wraz z rosnącą liczbą osób
robiących zakupy w internecie, zwiększają się
oczekiwania wobec e-sklepów. Ściśle wiążą się z tym
płatności online, dlatego ramię w ramię towarzyszymy
naszym klientom w zachodzących zmianach.

Rynek e-commerce w Polsce stale rozwija się    
w kierunku różnorodnego ekosystemu firm oraz usług
wspierających biznesy online. Jako Allegro jesteśmy
dumni, będąc częścią branży tak dynamicznej    
i pełnej innowacji. Tym bardziej doceniamy
działania e-Izby, która jako jedyny taki podmiot na
rynku reprezentuje różne przedsiębiorstwa
działające w obszarze e-commerce. Jak co roku,
konkurs e-Commerce Polska Awards stanowi
wyjątkową okazję do nawiązania relacji, wymiany
doświadczeń między przedstawicielami zarówno
większych, jak i mniejszych firm oraz nagrodzenia
najlepszych za innowacyjne wdrożenia    
i przełamywanie barier.

AUDYTOR

PARTNERZY GŁÓWNI KONKURSU

X edycja

To był nasz pierwszy udział w e-Commerce Polska Awards
i od razu dwie nagrody - innovative e-payment solution
oraz nagrodą specjalna Best-in! To zaszczyt, że tak młode
na rynku rozwiązanie - pełne wdrożenie nastąpiło w
sierpniu 2021 - zyskało już tak imponujące uznanie.
Pierwszy milion klientów zdobyty w mniej niż rok pełnej
działalności oraz rekordowo wysoki NPS świadczą o tym,
że dostarczyliśmy finansowe produkty, których klienci po
prostu potrzebują. Naszym priorytetem jest i będzie
konsument - chcemy nadal z wrażliwością i otwartością
wsłuchiwać się w Państwa potrzeby i odpowiadać na nie
w formie jak najwygodniejszych rozwiązań online.

LAUREAT BEST IN 2022

Paulina Wojczyńska
Dyrektor Projektu, 

e-Izba

Jacek Kinecki 
CEO Przelewy24

Nasze partnerstwo w konkursie i Gali „E-commerce Polska
Awards 2022”, oraz członkostwo w Izbie Gospodarki
Elektronicznej to naturalny krok dla ORLEN Paczki, która
wciąż się rozwija i rośnie w siłę. Jako partner Gali
pokazaliśmy, że chcemy i potrafimy działać na rzecz rozwoju
branży. To wiele dla nas znaczy, bo uczestnictwo w takim
wydarzeniu to szansa na umocnienie kontaktów i nawiązanie
nowych, by wspólnie działać w kierunku rozwoju nie tylko
branży logistycznej, ale także całego rynku e-commerce
szczególnie w nadchodzącym 2023r.

Bartosz Bielak
Członek Zarządu
RUCH operatora

logistycznego 
ORLEN Paczka

Paweł Działak
CEO & Co-founder 

operatora płatności Tpay

Marta Mikliszańska
Head of Public 

Affairs & Sustainability, 
Allegro

Rafał Czernik
Członek Zarządu

Allegro Pay
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Aleksandra Szol
Dyrektor E-commerce & Marketingu,

MODIVO

 

Michał Nowak
Regional Director Eastern Europe,

Conrad Electronic

 

jury oceniaiające e-usługi

Artur Piekarczyk
Prezes Zarządu, ONe 

Marcin Ledworowski
ówcześnie Członek Zarządu

 Bank Pocztowy

Grzegorz Rogaliński
CEO, Exorigo-Upos

Kapituła konkursu
 2022

W W W

Dagmara Ollesz-Miącz
e-Commerce Director, TATUUM

 

Grzegorz Bosowski
CEO, Fly.pl

 

jury oceniaiające e-finanse

Marta Mikliszańska
Head of Public Affairs

 & Sustainability, Allegro

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji 
w latach 2018-2020

Adam Pustelnik
Wiceprezydent 

Miasta Łódź

Piotr Kuczera
Prezydent 

Miasta RybniK

dIONIZY SMOLEŃ
dYREKTOR

pWc

jury oceniające SKLEPY E-COMMERCE

Anna Konopa
CEO, Setup

Sylwia 
Chmielewska-Fryze

COO, Salestube

Marcin Rudzik
CEO, Brand Active

Sebastian Błaszkiewicz
Head of Sales Excellence,

Unity Group

Jacek Kinecki
CEO, Przelewy24

Adam Chudzik
CEO, Digitalx

Paweł Działak
CEO & co-founder Tpay

Marcin Stypuła
Owner, Semcore

Członek Zarządu, Chief 

E-commerce & Customer Value

Officer, Empik

Wojciech Haremza
CEO, Grupa iCEA

Szymon Gruszewski
Dyrektor Bankowości

Transakcyjnej, 
Santander Bank Polska

 

Joanna Pieńkowska-
Olczak

CEO, PayU
 

Kinga Przepiórka
Country Manager, 

Adtraction

Damian Sinior
Sales director, Media4u
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Best automatization tool in e-commerce

 

Best tool for e-commerce

Best cross-border

tool/technology/service

Best omnichannel

technology/service/solution

Best e-payment solution Best e-banking

implementation

 

& &

Kategorie dla podmiotów e-commerce

Laureaci X edycji
W W W

Design & Usability Best campaign

Best in omnichannel

best on mobile

Best in crossborder

Best adaptation to new digital reality B2C

Best in e-commerce B2B Best e-commerce retailer

Best in CSRBest adaptation to new digital reality B2B

Best innovator in e-commerce

Best marketplace

Best logistic tool

Best e-commerce B2B

tool/service/technology

Best online insurer Best buy now-pay later

solution

Best cross-border 

e-payment solution

& &

Best in

PODMIOTY MAŁE PODMIOTY średnie i duże PODMIOTY średnie i dużePODMIOTY MAŁE

PODMIOTY MAŁE PODMIOTY średnie i duże

PODMIOTY średnie i dużePODMIOTY MAŁE

Kategorie e-usługi

Kategorie finansowe
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GALA DEKADY
2022

FILM Z GALI
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WYRÓŻNIENIA

 DEKADY
 

PARTNER DEKADY

Marka DEKADY

champion 

e-commerce

PIOTR KURCZEWSKI
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NAGRANIE: Raportowanie
ESG. Czy można raport

potraktować jako ważny
element komunikacji 

e-firmy?
1

NAGRANIE:
Odpowiedzialny 

e-commerce a kryzys
gospodarczy

2

E-IZBAE-IZBAE-IZBA         ROUNDROUNDROUND         TABLETABLETABLE         

Raportowanie ESG - czy można raport potraktować
jako ważny element komunikacji e-firmy?

Czy raportowanie ESG w e-firmie jest w czymś specyficzne, 

Jakimi atutami dysponuje e-firma w komunikacji o sobie, 

Jak daleko powinna sięgać z odpowiedzialnością, np. w łańcuchu dostaw?
Jak badać i określać oczekiwania klientek/klientów co do działań ESG e-
firmy?
Czy są szczególne obszary odpowiedzialności e-biznesu, które muszą znaleźć
się w raporcie?
Czy należy oczekiwać od razu reakcji ze strony rynku po publikacji raportu?
Czego należy oczekiwać po takiej publikacji?
Czy więc, raport ESG to ważny element komunikacji e-firmy?

Magdalena Andrejczuk,  Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro
Paweł Oksanowicz, Szef Grupy Odpowiedzialny e-commerce e-Izby

Tematyka poruszana podczas e-Izba Digital Talks to:

     w porównaniu do biznesu, który raportuje od lat?

     a szczególnie w obszarze ESG?

Udział wzięli:

E-IZBA DIGITAL TALKSE-IZBA DIGITAL TALKSE-IZBA DIGITAL TALKS

Luźne rozmowy o digitalu w... 
 

digitalu

Odpowiedzialny e-commerce a kryzys gospodarczy

Paweł Oksanowicz, szef grupy Odpowiedzialny e-commerce e-Izby -
prowadzący;
Katarzyna Czuchaj- Łagód, Chief Research Officer, Co-founder w Mobile
Institute, która przedstawiŁA wyniki najnowszego raportu;
Magdalena Andrejczuk, Sustainability & ESG Senior Expert w Allegro;
Michał Kostrowicki, Corporate Communications Manager w TIM.pl

Podczas wydarzenia odbyła się premiera najnowszego raportu e-Izby
"Odpowiedzialny e-commerce" 2022.
Udział wzięli:

Implementacja dyrektywy Omnibus. Nowe wyzwania    
 w ochronie konsumentów i ich biznesowe
konsekwencje.

Czy każdy e-sklep będzie musiał mieć call center? Jaka jest przyszłość
indywidualnego dopasowywania cen do konsumentów? Konsekwencje nowych
obowiązków informacyjnych, czyli podania numeru telefonu oraz informacji         
 o indywidualnym dopasowywaniu ceny.
Opinie konsumentów? Tak, ale tylko zweryfikowanych. Konieczność weryfikowania,
czy opinie konsumentów faktycznie pochodzą od osób, które kupiły dany towar lub
go używały. Cena promocyjna nie zawsze będzie atrakcyjna dla konsumenta.
 Rewolucja w prezentowaniu cen promocyjnych, gdzie oprócz ceny wyjściowej i
promocyjnej będzie musiała pojawić się najniższa cena towaru z ostatnich 30 dni.

 Luca Cassetti - Secretary General of Ecommerce Europe
 Patricia Sharp - Head of Legal and Compliance eobuwie.pl (MODIVO)
 Magdalena Piech - Regulatory Affairs Director, Allegro
 Katarzyna Araczewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych
UOKiK
 Łukasz Wroński – Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych UOKiK
 Michał Herde - Członek Rady Krajowej, Federacja Konsumentów
Agata Kowalska - koordynatorka tematu Prawa Konsumenta w Grupie
Legislacyjnej Izby Gospodarki Elektronicznej, Kancelaria prawna Chabasiewicz,
Kowalska i Wspólnicy

Tematyka poruszana podczas e-Izba Round Table:

Udział wzięli: NAGRANIE
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https://www.facebook.com/allegro/?__cft__[0]=AZXcderIfqOo7keTLFPMGGoAQXnr9A15H1vTYKnEuqbNHXVWxgKLggAnF5XSNL6p0-OPOn0v0j-nzFgGqdWKvOo_WdE9r6BpM-k02dMeXuOjCPhEuPC-jJ0rCLPLEZS11qQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/chabasiewiczkowalska?__cft__[0]=AZXcderIfqOo7keTLFPMGGoAQXnr9A15H1vTYKnEuqbNHXVWxgKLggAnF5XSNL6p0-OPOn0v0j-nzFgGqdWKvOo_WdE9r6BpM-k02dMeXuOjCPhEuPC-jJ0rCLPLEZS11qQ&__tn__=-]K-R
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-implementacja-dyrektywy-omnibus-nowe-wyzwania-w-ochronie-konsumentow-i-ich-biznesowe-konsekwencje?type=detailed&fbclid=IwAR3O55K2jAMK1CiTUQTSiBxBcx-w3XPuVKGYkECYfvlURx0geSzOTXhf8qA
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"NEW TRENDS IN
PERFORMANCE MARKETING"

E-IZBA FRIDAYS

520
UCZESTNIKÓW

480
UCZESTNIKÓW

Korzyści z marketingu efektywnościowego.
Wpływ długofalowych działań content development i
SEO na marketingu efektywnościowym.
Personalizacja i automatyzacja, czyli dwie
obowiązkowe składowe działań marketingu
efektywnościowego.
Co złota rybka ma wspólnego z marketingiem
efektywnościowym?
Kluczowe elementy działań marketingu
efektywnościowego.
Znaczenie atrybucji konwersji w marketingu
efektywnościowym.
Etapy consumer journey w marketingu
efektywnościowym.

Tematyka poruszana podczas e-Izba Fridays to:

210
UCZESTNIKÓW

FORUMFORUMFORUM         GOSPODARKIGOSPODARKIGOSPODARKI   
CYFROWEJCYFROWEJCYFROWEJ
Merytoryczne konferencje online

Forum Gospodarki Cyfrowej: „Marka bez granic” 30.06

W mijającym roku miało miejsce wydarzenie, które
przyciągnęło wszystkich zainteresowanych rozwojem
cross-border e-commerce. Najlepsi polscy praktycy
dzielili się wiedzą z uczestnikami między innymi na temat
podatków, płatności oraz pokazywali rzeczywiste historie
firm, które zdecydowały się na zdobywanie zagranicznych
rynków kanałami e-commerce. Dyskusje oraz konkretne
pytania zadawane w trakcie jak i po forum pokazują, że
tematyka CBEC nieustannie zyskuje na znaczeniu.

Forum Gospodarki Cyfrowej „Płatności w e-commerce – 
stan po pandemii i  w nowej rzeczywistości” 25.10 

E-IZBAE-IZBAE-IZBA         FRIDAYSFRIDAYSFRIDAYS
NEW TRENDS IN PERFORMANCE MARKETING?

Paweł Oleszczuk 
Koordynator grupy 

Cross-border e-commerce
 

Sławomir Cieśliński 
Założyciel Medien Service

Tragedia pandemii koronawirusa akurat dla handlu elektronicznego okazała się
zjawiskiem korzystnym, a nawet w nieoczekiwany i znaczący sposób
przyspieszającym jego rozwój pod wieloma względami. W następstwie
wprowadzonych wówczas dla klientów ograniczeń w handlu tradycyjnym
znacznie wzrosły obroty w e-Commerce, m.in. dlatego, że przełamano               
 w przyspieszonym tempie mentalne obawy wielu klientów przed zakupami w
Internecie, ponadto zweryfikowano też funkcjonowanie posiadanej infrastruktury
e-Commerce w warunkach nagle wzmożonego ruchu. W przyspieszonym tempie
dokonano też zmian w dotychczasowych modelach biznesowych, zweryfikowano
wykorzystywane technologie we front- i back-office. Pandemia wywarła też
istotny wpływ na świat nowoczesnych metod i technologii płatniczych, który     
 np. w Polsce i tak cechował się nieustannym rozwojem., W okresie pandemii i on
też odnotował nowe doświadczenia oraz uległ adekwatnym do nich przemianom.
Kilku wybranym tego rodzaju zagadnieniom była poświęcona w dniu 25
października 2022r. konferencja eIzby „Płatności w e-Commerce – stan po
pandemii i w nowej rzeczywistości&quot;. W jej trakcie eksperci z firm
zrzeszonych w Izbie przedstawili swoje merytoryczne prezentacje, a finalną

panelową dyskusję poświęciliśmy takiemu zagadnieniu jak recepta na przełamanie nieufności
do płatności cyfrowych nowych e-konsumentów. Warto okresowo diagnozować i komentować
tego rodzaju już obserwowane procesy, zmiany w otoczeniu prawnym i w obszarze nowych
technologii płatniczych, aby na tej podstawie prognozować ich dalszy rozwój i tym samym
przygotowywać branżę e-Commerce do nieuchronnego ich wdrażania na kolejnym etapie jej
funkcjonowania.

BLOK IIBLOK I
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MARTA ZAGOŻDŻON
 

RZECZNIK PRASOWY E-IZBY AVEAVE
ZASIĘGZASIĘG

18 500 000 PLN18 500 000 PLN
1,3 MLD1,3 MLD

Kluczem do stałej obecności
w mediach jest stałe
dzielenie się wiedzą               
z rynkiem. Raporty i analizy
przygotowywane przez e-Izbę
wyłącznie na aktualne tematy
oraz kompetentni                  i
doświadczeni eksperci                
z firm zrzeszonych pozwalają
dostarczać rzetelne materiały
najwyższej jakości. Dziękuję

LICZBY 2022

60656065 67316731 10201020

e-Izba w prasie

LICZBA WZMIANEKLICZBA WZMIANEK

6 76 78686  

wszystkim dziennikarzom, którzy sprawiają, że głos
e-Izby jest słyszalny i zauważalny przez liderów
opinii. To pozwala nam realnie wpływać na
otaczającą nas rzeczywistość. Nie tylko analizować
zachodzące zjawiska czy procesy, ale kształtować
przyszłość polskiego e-commerce. Dziękuję za
współpracę w tym jakże wymagającym roku! 

RAZYRAZY
DZIENNIEDZIENNIE  

W MEDIACH!W MEDIACH!
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PAWEŁ OKSANOWICZ
 

KOORDYNATOR GRUPY ODPOWIEDZIALNY
 

 E-COMMERCE

LIUDMYLA MUSIICHUK
 

PR SPECJALIST

Nie trzeba dodawać, że z tendencją do wzrostu, nawet w
czasach kryzysu. Tym bardziej należy mu się odpowiedni organ
reprezentujący, jakim jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

e-Izba studio, odc.1
E-commerce jako autonomiczna 
gałąź gospodarki

NAGRANIE

e-Izba studio, odc.2
Podatki w e-commerce

NAGRANIE

e-Izba studio, odc.3
E-commerce w metaverse

NAGRANIE

Forum Super Sprzedawców Allegro 
RETAIL & FMCG CONGRESS - POLAND & CEE 2022
II Edycja Polsko-Niemieckiej Konferencji: Ecommerce 
Blueffect 2022 
XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2022
Rola Kobiet w BIZNESIE

kanałach komunikacyjnych oraz nasz orgomny sukces w
mediach. Dlatego zachęcam nasze firmy zrzeszone do
promocji swoich inicjatyw poprzez kanały komunikacji    
 e-Izby.

Izba Gospodarki Elektronicznej ciągle
rozszerza swoje horyzonty i rozwija
branżę cyfrową. Każdy projekt e-Izby
służy interesom firm związanych         
 z rynkiem gospodarki elektronicznej    
w Polsce i za granicą. Dzięki stałej
aktywności w naszych kanałach
komunikacyjnych, możemy edukować 
 i wspierać e-przedsiębiorców
(zwłaszcza małych i średnich), czego
potwierdzeniem jest zaangażowanie
naszej społeczności na wewnętrznych 

Co robimy dla naszych firm
zrzeszonych w obszarze PR?

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 e-Izba Blogu o e-commerce
znajdującym się na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do tworzenia
razem z nami bloga!

Nowy sposób na promocję
firm zrzeszonych!

Wystartowaliśmy z wideo podcastami
e-Izba Studio. Co miesiąc
zapraszamy gości, którzy opowiadają
nam o tym co ważne dla rozwoju     
 e-commerce, albo co będzie
nabierać znaczenia. Podatki w e-
commerce, metaversum i opakowania
zwrotne w e-commerce – to były
tematy, jakie podjęliśmy w 2022 roku.
A zaczęło się od rozmowy z Patrycją
Sass-Staniszewską, naszą prezes,
która mówiła o tym, że e-commerce
jest osobną gałęzią gospodarki. 

e-Izba na konferencjach
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Podcasty:

Dokąd zmierza e-commerce

NAGRANIE

POLSKI E-HANDEL. „ZROBILIŚMY KAWAŁ DOBREJ ROBOTY”

NAGRANIE

polski e-commerce stan obecny i przyszłość!

NAGRANIE

https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AHvImxV_V6k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AHvImxV_V6k&t=1s
https://www.forum-ekonomiczne.pl/
https://www.forum-ekonomiczne.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://allegro.pl/akademia/podcasty/013-dokad-zmierza-e-commerce-patrycja-sass-staniszewska-nnLqxG1V7tk
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://voicehouse.co/odcinki/polski-e-handel-zrobilismy-kawal-dobrej-roboty/?fbclid=IwAR3uUYGKy-ISW1Vxvzp_kIGSxSUfxs5bydXL91cD2Cpbn5r9QV1cSlJV3Ro
https://www.youtube.com/watch?v=I53kCDWSMFU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7YT-DmHg4Ks


wspólnie zamierzamy kontynuować monitorowanie
zmian prawnych oraz jeszcze aktywniej uczestniczyć
w konsultacjach społecznych aktów prawnych
regulujących działalność podmiotów z sektora
cyfrowej gospodarki.

będziemy kontynuować zajęcia Szkoły Gospodarki
Cyfrowej oraz rozwijać nowe projekty Szkoła
Gospodarki Cyfrowej Professional i Szkoła
Gospodarki Cyfrowej Junior!

nadal będziemy dostosowywać ich działania do
potrzeb firm zrzeszonych dzięki czemu jeszcze lepiej
spełnią swoją funkcję. Rozwiniemy działania            
 w obszarze cross-border, e-commerce B2B oraz
CSR.

będziemy kontynuować cykle spotkań
networkingowo-biznesowych,
czekają nas kolejne edycje cenionych w branży
konkursów, takich jak: e-Commerce Polska awards,
Performance Marketing Diamonds

wystartuje Digital Quality Mark - nowy konkurs
stanowiący unikalny przegląd rzetelnych i
efektywnych rozwiązań SaaS dla  e-commerce.

nadal będziemy poszerzać naszą Cyfrową Bazę
Wiedzy - stworzymy nowe analizy badawcze i
raporty do wykorzystania w Państwa biznesie

będziemy kontynuować spotkania z biznesem
lokalnym
nie zabraknie nas globalnie, między innymi dzięki
Ecommerce Europe. 

Przygotowaliśmy dla Państwa plany Izby Gospodarki
Elektronicznej oraz ofertę współpracy na kolejny rok.   
 W 2023 roku stawiamy na:

Legislacja: 

Edukacja: 

Grupy Merytoryczne: 

Wydarzenia: 

      EU oraz Dyrektor e-Commerce Roku,

Badania i raporty: 

Działalność lokalna i międzynarodowa:

Zaplanujcie z nami
aktywności na 2023 rok!

Twórzcie z nami 
e-commerce!

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

nowe projekty!

PLANY

2023

OFERTA

2023

Plany na 2023 i oferta 
dostępne są pod linkami wyżej!

PLANY 2023PLANY 2023PLANY 2023

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/OFERTA-E-IZBY-2023-final.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/OFERTA-E-IZBY-2023-final.pdf


PARTNERZYPARTNERZYPARTNERZY

Dziękujemy za kolejny wspólny rok oraz zaangażowanie
w działania Izby Gospodarki Elektronicznej!

484848            PARTNERSTWPARTNERSTWPARTNERSTW      
   PROJEKTÓWPROJEKTÓWPROJEKTÓW

222222            PARTNERÓWPARTNERÓWPARTNERÓW



E-IZBAE-IZBAE-IZBA         TEAMTEAMTEAM

PAWEŁ OKSANOWICZ
 

KOORDYNATOR GRUPY ODPOWIEDZIALNY
 

 E-COMMERCE

JUSTYNA SKORUPSKA
 

KOORDYNATORKA GRUPY 
 

B2B E-COMMERCE

JULIA ŻUKOWSKA
KOORDYNATOR

GRUP MERYTORYCZNYCH

BEATA SKORUPSKA
ASYSTENTKA 

GRUPY B2B E-COMMERCE

PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA
 

PREZES IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
 

LEGISLACJA

WITOLD CHOMICZEWSKI
 

PEŁNOMOCNIK DS. LEGISLACJI
ANNA NOWAK

 
ASYSTENTKA DS. LEGISLACJI

PROJEKTY

ANASTASIYA BURYANOVA
 

MENADŻER PROJEKTÓW
PAULINA WOJCZYŃSKA

 
DYREKTOR PROJEKTÓW

MARTA ZAGOŻDŻON
 

RZECZNIK PRASOWY
LIUDMYLA MUSIICHUK

 
SPECJALISTA DS.PR

KLAUDIA BONDER-KAMINSKA
 

KIEROWNIK DS. EDUKACJI
 

ADRIANNA ROKICKA
 

SPECJALISTA DS. EVENTÓW

PR I MARKETING

GRUPY MERYTORYCZNE

EDUKACJA

PAWEŁ OLESZCZUK
 

KOORDYNATOR GRUPY 
 

CROSS-BORDER E-COMMERCE

ZBIGNIEW NOWICKI
 

KOORDYNATOR GRUPY 
 

PERFORMANCE MARKETING



WESOŁYCHWESOŁYCHWESOŁYCH               ŚWIĄT!ŚWIĄT!ŚWIĄT!

"JUŻ"JUŻ"JUŻ         ZAZAZA         CHWILĘCHWILĘCHWILĘ               BĘDĄBĘDĄBĘDĄ            ŚWIĘTAŚWIĘTAŚWIĘTA

PAMIĘTAJPAMIĘTAJPAMIĘTAJ               WIĘCWIĘCWIĘC               OOO               PREZENTACHPREZENTACHPREZENTACH

ZAKUPYZAKUPYZAKUPY            ZRÓBZRÓBZRÓB               WWW               INTERNECIEINTERNECIEINTERNECIE

DOCEŃDOCEŃDOCEŃ            TENTENTEN               PIĘKNYPIĘKNYPIĘKNY            CZAS !"CZAS !"CZAS !"

E-MIKOŁAJ

WESOŁYCHWESOŁYCHWESOŁYCH               ŚWIĄT!ŚWIĄT!ŚWIĄT!

Tak zaczyna się świąteczna piosenka e-Izby. Ten tekst to
muzyczna forma życzeń dla naszych partnerów biznesowych,
firm zrzeszonych w e-Izbie i wszystkich uczestników świata 

e-commerce.

https://eizba.pl/koleda-e-izby-zachecajaca-do-zakupow-swiatecznych-przez-internet/
https://eizba.pl/koleda-e-izby-zachecajaca-do-zakupow-swiatecznych-przez-internet/


OOO            E-IZBIEE-IZBIEE-IZBIE

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.

PLANY 2023PLANY 2023PLANY 2023

ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa

www.eizba.pl

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA
PARTNERSKAPARTNERSKAPARTNERSKA

ZRZESZENIEZRZESZENIEZRZESZENIE
W E-IZBIEW E-IZBIEW E-IZBIE

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/PLANY-IZBY-GOSPODARKI-ELEKTRONICZNEJ-2023.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/12/OFERTA-E-IZBY-2023-final.pdf
https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/
https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/

