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A, B, C… E-COMMERCE – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU HANDLU 

ELEKTRONICZNEGO  

Żyjąc w „globalnej wiosce” komunikujemy się już bez barier językowych czy 

geograficznych, a coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu i coraz to nowsze formy 

łączenia się z siecią np. przez telewizję kablową oraz technologie mobilne sprawiają, że 

niemal z każdą chwilą powiększa się grupa internautów oraz… potencjalnych i faktycznych 

e-klientów. Rynek e-commerce na świecie rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. 

Zdołał już właściwie objąć wszystkie branże i obszary rynku tradycyjnego, a to głównie ze 

względu na łatwy i zdecydowanie większy dostęp do klienta. Taka sama tendencja występuje 

także w Polsce.  

E-commerce – co właściwie kryje się pod tym określeniem? Definicja e-commerce 

(czy też e-handlu, handlu elektronicznego) przyjęta przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 

obejmuje transakcje przeprowadzone przez sieci, oparte na protokole IP i przez inne sieci 

komputerowe. Towary i usługi są zamawiane przez te sieci, jednak płatność i ostateczna 

dostawa zamówionego towaru lub usługi może być dokonana zarówno w sieci, jak też poza 

nią. Transakcje w ramach e-commerce mogą być dokonywane z lub pomiędzy różnymi 

podmiotami: przedsiębiorstwami, osobami indywidualnymi, instytucjami rządowymi lub 

innymi organizacjami prywatnymi i publicznymi. Przy czym zamówienia otrzymane przez 

telefon, telefaks lub e-mail nie są elementem e-handlu.  

Najbardziej rozpowszechnioną (choć oczywiście nie jedyną) formą handlu 

elektronicznego są obecnie sklepy internetowe, często już oferujące znacznie bardziej 

atrakcyjny i zróżnicowany asortyment, niż w tradycyjnej formie. Szybko i nieustannie 

rozszerza się też barwny wachlarz e-usług. W efekcie rozwijać zaczęła się także branża 

wspierania internetowych procesów zakupowych (e-procurement) poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii zapewniających lepszą komunikację pomiędzy kupcami 

i dostawcami. 

Wybrane dziedziny atrakcyjne dla rozwoju e-biznesu 

Tak, jak sam Internet zdołał wpleść się w niemal każdą dziedzinę działalności 

człowieka, handel elektroniczny jest obecny już w chwili obecnej we wszystkich obszarach 



tradycyjnego handlu. Wśród najpopularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się 

branży e-commerce znajdują się takie dziedziny, jak: komunikacja, handel, rozrywka, finanse, 

turystyka, edukacja, medycyna czy informacja. Poniżej scharakteryzowane zostaną pokrótce 

niektóre z tych obszarów. 

Kategoria komunikacji wiąże się z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych on-

line do tele- i wideo-rozmów oraz czatowania, lecz w ostatnich czasach zdominowana została 

przez rekordową popularność serwisów społecznościowych (social media), łączących wiele 

różnych funkcji komunikacyjnych, daleko przekraczających zwykłe kontaktowanie się. 

Funkcjonalność portali społecznościowych wzbogacana jest o różne e-usługi innych 

współpracujących dostawców, przyciągając nowych, jak i przekonując stałych użytkowników 

do dalszego korzystania z portalu. Jednak błędne jest wrażenie, że na nasyconym rynku usług 

społecznościowych, ze szczególnie silną pozycją w Polsce dwóch serwisów – Facebook i NK, 

brak już niszy do zagospodarowania. Dalszy rozwój tej branży skupiać się będzie na portalach 

społecznościowych dedykowanych specyficznym (choć zdecydowanie mniej licznym) 

grupom społecznym i oferującym oryginalne funkcje. 

Co roku coraz wyższe wskaźniki rejestruje również prężnie rozwijająca się branża 

handlowa, czyli zakupów dokonywanych on-line w e-sklepach. Dzieje się tak zarówno 

w skali światowej, jak też europejskiej oraz polskiej. Sprzyjającym zjawiskiem jest tu m.in. 

rozwój mediów społecznościowych, wspierających promocję handlu internetowego czy nawet 

umożliwiających dokonywanie zakupów on-line. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu 

wydawać się mogło, że w dziedzinie zakupów internetowych nie można się spodziewać 

zaskoczenia, rynki wielu państw podbiła opcja zakupów grupowych, wprowadzając tym 

samym do sieci przedsiębiorstwa lokalne. Zaledwie chwilę później rozpowszechniać zaczęło 

się zjawisko wykorzystywania aplikacji w wersjach mobilnych (przez wyposażone w dostęp 

do Internetu nowoczesne telefony komórkowe) poszerzając branżę e-zakupów o kanał  

m-commerce, umożliwiający dokonywanie zakupów przez Internet praktycznie wszędzie. 

Nowością na polskim rynku e-commerce w kontekście elektronicznych zakupów jest też  

e-procurement, zapewniający profesjonalne wsparcie procesów ich dokonywania (ciekawym 

przykładem polskiej firmy, świadczącej tego typu usługi, jest spółka Logintrade Sp. z o.o.). 

Warto dodać, że wielce obiecujące są prognozy dotyczące przewidywanego poziomu 

sprzedaży w sklepach internetowych w perspektywie najbliższych 5 lat. 



Dzięki najnowszej technologii, w powiązaniu z coraz tańszym dostępem do Internetu 

o dużej przepustowości, tworzy się przestrzeń dla nowych e-usług rozrywkowych, 

związanych z przenikającą do Internetu muzyką, filmem czy grami. Muzyczne serwisy 

społecznościowe, internetowe radio czy telewizja generujące niższe koszty utrzymania niż 

tradycyjne media, usługi wideo na żądanie (VoD) czy angażujące kilka osób jednocześnie gry 

on-line to tylko najpopularniejsze obecnie e-usługi dystrybucji zasobów świata rozrywki. 

Branża ta również postrzegana jest na przyszłość optymistycznie. 

W branży turystycznej wartą szczególnej uwagi jest grupa usług geolokalizacyjnych, 

stanowiąca zarazem główny kierunek rozwoju tej dziedziny. Szczególnie istotna jest tu też 

technologia mobilna. Serwisy lokalizujące obiekty czy firmy, możliwości rejestrowania 

i udostępniania w Internecie przebytych tras czy rozpoznawania atrakcji turystycznych na 

podstawie zdjęć wykonanych telefonem komórkowym to jedne z najnowszych, a zarazem 

najciekawszych elektronicznych usług turystycznych.  

Bardzo dynamicznie rozwija się również w sieci branża edukacyjna. Kursy  

e-learningowe czy poradnictwo on-line na wszelkie tematy udostępniane są już na szeroką 

skalę. W ostatnich latach szybko wzrasta segment serwisów oferujących e-booki i audiobooki, 

których liczba dynamicznie zwiększa się. Szansy na e-biznes upatrywać też można w procesie 

informatyzacji szkół, zwłaszcza elektronizacji pracy nauczycieli, którą w Polsce 

zapoczątkowały elektroniczne dzienniki wprowadzone do szkół rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w 2009 r. 

Wśród najbardziej popularnych branży e-commerce wspomnieć należy także o sferze 

zdrowia i medycyny, a to ze względu na wysoką częstotliwość wyszukiwania informacji na 

ten temat w Internecie i pozytywne prognozy na przyszłość. Dużym (i coraz większym) 

zainteresowaniem cieszą się serwisy dostarczające informacji o chorobach, epidemiach, 

objawach i możliwościach autodiagnozy schorzeń, placówkach medycznych, e-poradach 

lekarskich, także mobilne aplikacje do zarządzania dietą, cyklem snu, monitorującą 

aktywność sportową czy przypominające o zażywaniu leków. 

 

E-commerce w Polsce – szansa na biznes dla każdego? 

 Sukces Naszej Klasy w Polsce i w Europie to nie odosobniona historia 

przypadkowego „winnera”. Badania przeprowadzone przez wiele niezależnych firm 



i instytucji zgodnie potwierdzają: polski rynek e-commerce rozwija się najszybciej w całej 

Europie. Takie też są prognozy na 2012 r. Obecnie już 70% użytkowników Internetu 

deklaruje, że dokonuje zakupów za pośrednictwem sieci. Polacy również wydają coraz więcej 

pieniędzy na e-zakupy, a wartość handlu elektronicznego w Polsce w 2011 r. wzrosła do 

17,5 mld zł. Wprawdzie do wyników finansowych innych państw europejskich, jak Wielka 

Brytania czy Niemcy jeszcze nam daleko, jednak to w Polsce przybywa najwięcej sklepów 

internetowych i coraz szybciej wzrasta zainteresowanie e-commerce i m-commerce, zarówno 

wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. W swojej opinii zgodni są też właściciele 

internetowych sklepów – e-biznes opłaca się bardziej niż prowadzenie tradycyjnego sklepu. 

Choć żeby przetrwać, należy przywiązywać niemałą uwagę do efektywnego zarządzania, 

wprowadzania nowości i kolejnych kanałów dostępu, skutecznego marketingu, wzbogacania 

oferty dodatkowych usług czy zwiększania lojalności.  

 Obecnie sklep internetowy to forma sprzedaży w sieci ciesząca się największą 

popularnością. Tego typu e-biznes nie wymaga wysokich nakładów na starcie. Możliwe jest 

też zlecenie podmiotom zewnętrznym dystrybucji i reklamy swoich produktów, co również 

nie musi wiązać się z większym ryzykiem czy zaangażowaniem kapitału. Słowem, założenie 

własnego sklepu internetowego może być stosunkowo łatwe, tym bardziej, gdy obecnie 

skorzystać można z usług serwisów udostępniających oprogramowanie sklepu internetowego 

(w Polsce np. shoper.pl).  

 Założenie własnego e-biznesu wiąże się przede wszystkim z realizacją przynajmniej 

kilku podstawowych kroków. Pierwszym z nich (i najważniejszym, nie tylko dla branży  

e-commerce) jest pomysł – odpowiadający zapotrzebowaniu klientów, konkurencyjny, 

nastawiony na aspekty atrakcyjne dla klienta internetowego, wyróżniający się na rynku. 

Ważna jest tu ocena szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron oraz analiza rynku. Następnie 

należy zarejestrować wirtualną działalność gospodarczą (w przypadku już posiadanej firmy 

należy uzupełnić wpis o odpowiedni zapis o handlu w Internecie), uzyskać wpis do REGON, 

założyć firmowy rachunek bankowy i dopełnić formalności w Urzędzie Skarbowym oraz 

ZUS-ie. Niezbędne (wręcz kluczowe) dla funkcjonowania sklepu internetowego jest 

zakupienie odpowiedniego oprogramowania i możliwie łatwej do zapamiętania domeny oraz 

wybór serwera, na którym znajdował się będzie e-sklep. Następnie zdecydować należy 

o wizualnej stronie sklepu, ważnej szczególnie z punktu widzenia klientów. Strona 

internetowa powinna być przejrzysta i zapewniać łatwy dostęp do różnych kategorii 



produktów, promocji oraz produktów wiodących. Ważny jest również aktualny opis 

poszczególnych produktów, ze zdjęciem, ceną, a także warunkami dostawy. Często stosuje się 

też opcję powiązania produktów, w celu zachęcenia klienta do dalszych zakupów. Wreszcie 

niezmiernie istotną kwestią jest promocja i ciągłe dbanie o pozyskiwanie jak największej 

liczby potencjalnych klientów. Tu ważne będzie z pewnością dobre pozycjonowanie strony 

sklepu i zaistnienie m.in. w różnego rodzaju katalogach internetowych, wyszukiwarkach 

cenowych, mediach społecznościowych czy zareklamowanie sklepu na popularnych portalach 

internetowych. 

Otwierając własny biznes internetowy warto również pamiętać o prawnych aspektach 

prowadzenia działalności w ramach e-commerce. Umowy cywilno-prawne zawierane za 

pomocą metod elektronicznych uregulowane zostały w Polsce przepisami kodeksu cywilnego 

oraz (od 1 lipca 2000 r.) przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 

z 2000  r. Nr 22, poz. 271). Ustawodawca przewidział 10-dniowy okres zwrotu towaru bez 

podania przyczyny, ale tylko w przypadku kiedy towar nie był używany, posiada oryginalne 

opakowanie i nie był wykonany na zamówienie. 

Myśląc natomiast o sektorze usług elektronicznych, koniecznie należy mieć na 

względzie podstawowe cechy nowoczesnej e-usługi. Poza, zdawałoby się, oczywistymi 

właściwościami, jak prostota usługi, a zarazem jej oryginalność, najbardziej ugruntowaną 

obecnie rację bytu mają przede wszystkim usługi tworzone w oparciu o podejście 

społecznościowe. Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że brak tej cechy 

dyskwalifikować może nawet wysoce innowacyjne propozycje. Z kolei skuteczne 

zindywidualizowanie e-usługi prowadzi u klienta do wrażenia, iż została ona skierowana 

bezpośrednio do niego i odpowiada jego oczekiwaniom. Mając dodatkowo na uwadze trend 

odchodzenia od korzystania z Internetu za pośrednictwem komputera, zapewnić należy 

możliwie najwięcej kanałów dostępu do e-usługi, z wykorzystaniem technologii mobilnej czy 

urządzeń telewizyjnych – co niestety wiąże się z generowaniem wyższych kosztów produkcji. 

Nowoczesna e-usługa wykorzystuje ponadto możliwości geolokalizacji, które przyczyniają 

się do lepszej personalizacji względem docelowego użytkownika czy skuteczniejszej reklamy 

usługi. Przyszłościowe jest również tworzenie e-usług wykorzystujących identyfikację 

obrazu, dźwięku czy gestów (jak np. „pisanie” głosowe, słuchanie audiobooków, 

komunikacja wizyjna czy ekrany dotykowe). Równie ważną pozostaje kompatybilność 

oprogramowania do korzystania z usługi z różnymi systemami, zatem warto stosować 



rozwiązania webowe i modelu „cloud computing”. Wreszcie wartym wzięcia pod uwagę 

w kontekście tworzenia e-usług trendem, jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa w sieci, 

zwłaszcza w odniesieniu do przetwarzanych danych i kontroli odbiorców przez systemy  

e-usług. 

Przykładowe programy UE wspierające przedsiębiorczość internetową (PO IG) 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) to jeden z sześciu programów 

krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej. Skierowany został przede wszystkim do przedsiębiorców, których 

zamiarem jest realizowanie innowacyjnych projektów, związanych z: badaniami i rozwojem, 

nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub 

wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach PO 

IG, w kontekście tematyki e-commerce, najistotniejsza jest oś priorytetowa 8. Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, której celem jest stymulowanie 

rozwoju gospodarki elektronicznej dzięki dofinansowywaniu projektów polegających na 

tworzeniu nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego 

biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier 

wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. Na szczególną uwagę zasługują dwa działania 

w ramach osi ósmej – 8.1 oraz 8.2, które pokrótce opisane zostaną poniżej. 

Działanie 8.1 PO IG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej 

Działanie 8.1 PO IG ma na celu pobudzanie rozwoju rynku usług świadczonych 

w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie finansowe skierowane do mikro- i małych 

przedsiębiorców na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (projekty te 

mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia e-usług). 

Działanie to ma wpłynąć na aktywizację podaży usług i produktów cyfrowych oraz na 

wykształcenie szerokiego grona ekspertów łączących wiedzę merytoryczną z różnych 

dziedzin z doświadczeniem zawodowym w gospodarce elektronicznej. Wsparcia w ramach 

tego działania udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Dofinansowanie udzielane jest projektom wybieranym w konkursie wniosków. 

Projekty oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym, m.in. według takich 

kryteriów, jak: innowacyjność e-usług oraz ich niszowość, identyfikacja odbiorców e-usług 



i adekwatność ocenianego projektu do ich potrzeb, szanse rynkowe projektu, jego rentowność 

i trwałość, efektywność wykorzystania środków, a także wykonalność techniczna i finansowa 

projektu, zgodność projektu z celami PO IG i działania 8.1 PO IG czy zgodność z politykami 

horyzontalnymi. 

Kwalifikacji przynależności do sektora przedsiębiorstw dokonuje się na podstawie 

kryteriów MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) odnoszących się przede wszystkim do: 

liczby zatrudnionych pracowników, rocznego obrotu, całkowitego bilansu rocznego oraz 

kryterium niezależności. Przy kwalifikowaniu przedsiębiorstwa brane są pod uwagę 

ewentualne powiązania i współzależności kapitałowo-osobowe przedsiębiorstwa. 

Działanie 8.2 PO IG – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 

B2B 

W ramach działania 8.2 PO IG udzielane jest wparcie w celu wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B (business-to-business). Dofinansowanie uzyskać można na 

okres do 24 miesięcy, na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym 

i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami, 

realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do 

automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi 

przedsiębiorcami.  

O środki finansowe w ramach działania 8.2 PO IG mogą ubiegać się mikro-, mali 

lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, których siedziba 

(a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania) znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów 

z minimum dwoma innymi przedsiębiorcami i planujący współpracę biznesową w oparciu 

o rozwiązania elektroniczne. 

Podsumowanie 

 Niezależnie od rodzaju branży, jej popularności czy niszowości, rynek e-commerce 

będzie się dynamicznie rozwijać, a szczególnie optymistyczne są prognozy dla Polski. Myśląc 

zatem o założeniu własnej działalności gospodarczej czy rozwinięciu istniejącej już firmy, 

warto postawić obecnie na e-biznes. Wygoda i intuicyjność użytkowania, stała dostępność, 

łatwy i szybki kontakt z klientami, nowe sposoby promocji i reklamy czy relatywnie niski 



koszt rozpoczęcia tego typu działalności, to zaledwie kilka najważniejszych czynników, które 

decydują o szybko wzrastającej popularności e-commerce na całym świecie (zarówno wśród 

konsumentów, jak i przedsiębiorców) i przewadze nad tradycyjnym handlem. 
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