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CZNE ASPEKTY ROZWOJU E-COMMERCE
WSPIER

– NOWE INICJATYWY UE NA JEDNOLITYM RYNKU U

Streszczenie

w zakresie wzmocnienia wzrostu e-commerce z o-
e-

internetowych zlokalizowanych na terenie innych krajów U

, , w -

Europejska Agenda Cyfrowa, jednolity rynek cyfrowy, prawa kon-
sumenta, e-
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mu ormacyjnego,
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, rakterystyki 

, tj. gospodarstw domowych, oraz zbiorowych,

o-
e-

(Drab-Kurowska 2007).
-procentowy spadek wolu-

r. w porównaniu z 2012 r., 
podczas gdy w tym czasie odnotowano 31-procentowy wzrost ogólnego wolumenu 

a-

, jakie stwarza dynamiczny rozwój e-commerce w zakresie 
, zamawiania towarów w e-sklepach cy-

z-
dostawy zamówionego towaru konsumentowi (Think Paga Akademia Analiz 

i Mediów 2015, s. 16). Niezaprzeczalnie jest to istotny element w procesie sprzeda-
online o-

, jak i kosztów.
e-

pami internetowymi w tym zakresie jest tworzenie i dynamiczny rozwój punktów 
W 2015 r. w porównaniu z 2011 r. operatorzy 

Poczta Polska S.A., Ruch S.A. o o-
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warów zamówionych w sklepach internetowych o 170% (z 2733 do 7385 POP) 
w skali kraju3.

w Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz w inicja

ne 
Parlament Europejski. W celu zapewnienia zrów-

-
online e-

nie przejrzystych ram p e-
z-

1. Gospodarka oraz biznes elektroniczny

a-
cyjnych oraz komunikacyjnych. Umasowienie informacji oraz komunikacji elektro-

2012, s. 149). Budowa 
oraz rozwój sektora informacyjnego, poza wytworzeniem
ców ekonomicznych, otoczenia instytucjonalnego, efektywnych systemów innowa-

em o-
wanych i twórczych ludzi, stanowi jeden z kluczowych elementów strategii budowy 

anych z nim technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (ICT) (Talar i Kos-

a-

- y-
a-

3

– DPD STREFA PACZKI, 1123 POP – GLS ParcelShop oraz 914 POP – ORLEN „Stacja z 
i w maju 2015 821 POP. Ponadto

wprowadzania .
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w tej samej lokalizacji.
powsta-

o-
wszechnym wykorzystaniu technologii informacyjno-

(Cellary 2009, s , decyduje 

cowy wytwór produkcji (Cellary 2012, s. 149–150).
biznesu elektro-

u obrotu 

elektronicznych zamiast be 2004). E-

e-biznesu zmie o-
e-
r-

czej,

szenie kosztów realizacji, uniezale

2012, s. 150).

2. E-
Europejskiej

W E
-commerce, 

informacyjnego ( 2010, s. 8).
Z kolei w dokumencie „Akt o jednolitym rynku II, Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego” (Komisja Europejska 2012 s. 14–15) w zakresie wspierania gospodar-
ki cyfrowej

oparciu o online
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nielegalnym handlem”. Ponadto Komisja p
, wiarygodne i

dostawy towarów zamawianych w I istotnego i uzasad-
znego z segmentem 

priorytetów4 -commerce do 2015 r. obok opracowa-
nia przepisów prawnych produktów 
i online
2012 m-

zagadnien a-
twienia rozwoju e- ci dla konsumentów, 

granicz-
nej, o-
staw i
e-sprzedawcami.

r. –
22.02.2013 r.) w celu zebrania informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku dostaw 
dla produktów zakupionych online. Generalnie wyniki konsultacji przeprowadzonych 
i opublikowanych przez Consumer Focus (2013), n-

online r-
zamówienia i

czeniowych. Zidentyfikowane bariery to m.in.: bariera 
brak przejrzystej informacji o zasadach dostawy transgranicznej, jej wyso-

a-
konsumentów 

w innych krajach Wspólnoty do korzystania z handlu online
zasady, m.in.:

– o-

UE;

4 Commission Staff Working Document. E-commerce Action plan 2012–2015. 
State of play 2013. Brussels, 23.4.2013, SWD(2013) 153

opracowanie przepisów prawnych transgranicznej 
produktów i online, poprawa informacji i ochrony konsumentów, zapew-

nienie niezawodnych i wydajnych systemów , i skutecz-
niejsze szybkich sieci i zaawansowanych o-
gicznych.
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– informacji o 
(np. , track & trace, wyboru
konkurencyjnego operatora), konsumentów
jeszcze przed dokonaniem zakupu;

– zapewnienie konsumentom prawa do otrzymania od-
powiedniego odszkodowania od e-sprzedawcy w przypadku utraty, znisz-
czenia dostawy zamówionego towaru.

ochrony praw o-
gramie na rzecz konsumentów”. Jest on zbudowany w oparciu o cztery podstawowe 

w e-sklepach na terenie innych krajów UE, tak 

– j-
rzystych ram prawnych i usprawnienie nadzoru rynku;

– poszerzanie wiedzy – d-
ako rola organizacji konsumenckich;

–
dochodzeni ;

–

3. – –
e-commerce

o-
opracowanie przepisów prawnych

produktów i online, a-
n-

-commerce oraz 

e-
go Wspólnoty jest Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
8 czerwca 2000 r. w
informacyjnego, w e-

handlu elektronicznym, Dz. Urz. L13 z 19.01.2000), 
- a-
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i-
mi”. Zawarte w niej zapi

lipca 2002 r. o z 2002 r., nr 144, poz. 
a-
o-

ele

n-
tów, szczególnie w
zamieszkania, ale 

poczucie 
onli-

ne na terenie innych krajów UE. W tym zakresie ramy prawne wyznacza Dyrekty-
wa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów5

utrz
, (…)”. Nowe 

online
, -sprzedawca. 

, zlikwidowa-

-commerce w Europie. 
Polska, w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

y-
wania zakupów z wykor r-

a-

5 Dyrektywa 
2011
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 304 z 22.11.2011).
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14 dni kalendarzowych (art. 27) nowe przepisy wprowadzaj

istotne z punktu widzenia po-
-commerce 

– : art. 8 - „
w chwili d-

(…) z-
podatkami, (…), a tak-

towe oraz jakichkolwiek innych 
kosztach, (…)”);

– o-
nych w Rozdziale 3 ustawy (art. 12–26), w tym wypadku, art. 18 stanowi, 

ro-
a-

nia zamówienia, jasne i
dostarczania oraz akc .

W przypadku gdy sprzedawca nie poinformuje klienta o poniesieniu kosztów 

i kosztów” (art. 23). Ponadto
dostawy w -sklepie formy dostawy (art. 32, ust. 1 
i art. 33).

l-

o-
p

poczty elektronicznej.

Podsumowanie

Analiza wyb
o-

wych w wymiarze transgranicznym, stworzenie stabilnego, jednolitego i przejrzy-
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stego katalogu przepisów prawnych zabezpie u-
mentów, jak sprzedawców z obszaru e- k-

a-
nowienia dyrektywy o prawach konsumenta i ci ich transpozycji wprost 

u-
cje w zakresie ochrony praw konsumentów.
zmiany w regulaminach i w mechanizmach funkcjonowania sklepów interneto-
wych, co . Jednak na 
rynku e-
zawierania transakcji online
tego sposobu zakupów, jednolite pr

skiwanie klientów 
zagranicznych, oraz a-
rów, transakcjach w co w efekcie a-
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LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF E-COMMERCE DEVELOPMENT
SERVICES, SUPPORTED BY DELIVERY SERVICES – A NEW EU 

INITIATIVES ON THE SINGLE SERVICES MARKET

Summary

The article presents an overview of the new initiatives of the European Commis-
sion according to support the growth of e-commerce with regard to efficient use of the 
cross-border parcel delivery services in EU. There are highlighted changes in the legal 
environment, in particular regulations concerning distance contracts or services using 
the Internet in the context of an information obligation and the possibility of the return 
of goods purchased in this way.
Keywords: Digital Agenda for Europe, Digital Single Market, consumer rights, 
e-commerce, postal delivery services.
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