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2.3 PŁATNOŚĆ 

2.3.1 POPULARNE METODY PŁATNOŚCI 

ABSTRAKT 

Wraz z rozwojem technologii, świadomością nowych rozwiązań, a także zróżnicowanym podejściem do 
korzystania z nich, do wyboru jest wiele różnych metod płatności. Wybór będzie jednak w dużej mierze 
zależał od lokalizacji, zarówno od sprzedawcy, jak i od kupującego. 
Wśród najpopularniejszych metod nadal pozostają przelewy bankowe i płatności kartami płatniczymi, 
niemniej jednak niektórzy klienci wybierają płatności za pobraniem, a inni płatności bezprzewodowe. 
Dostępne opcje płatności będą również połączone z back-endem e-sklepu i bramkami płatności. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Obecnie przedsiębiorcy starają się jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów i dla ich wygody oferują 
nowsze i prostsze metody płatności. Tradycyjne transakcje przeprowadzane za pomocą pieniędzy w ich 
fizycznej formie są ostatnio częściej zastępowane przez transakcje on-line. Prowadząc działalność 
gospodarczą w obszarze e-commerce należy umożliwić klientowi wybór najwygodniejszej formy 
płatności. 
Jak wdrożyć to działanie w swoim biznesie e-commerce? 
Na początku, dobrą praktyką jest oferowanie wielu opcji płatności. Technologia rozwija się w bardzo 
szybkim tempie, co przekłada się na szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze w użyciu opcje. Dlatego warto 
śledzić aktualne trendy na rynku płatniczym i starać się aktualizować i dostosowywać swoją ofertę, aby 
uzyskać większy ruch na stronie swojego e-sklepu (lub strony internetowej). 
 
Najbardziej popularnymi rodzajami płatności w handlu elektronicznym są: 

➢ Karta kredytowa; 
➢ Karta debetowa; 
➢ Smart Card; 
➢ E-portfel; 
➢ Bankowość elektroniczna; 
➢ Płatność mobilna. 

 
Oczywiście, oprócz wyżej wymienionych przykładów, istnieje wiele innych metod płatności, które stają 
się coraz bardziej popularne. Grupa ta obejmuje waluty kryptograficzne, ale będzie się powiększać wraz z 
rozwojem technologii i możliwościami Internetu.  
 
Jednak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach takich jak: Agro produkty, 
Turystyka czy Nieruchomości, warto najpierw poznać i wprowadzić najbardziej popularne metody, 
które pozwolą na przyciągnięcie dużej liczby klientów. 
W oparciu o sprawozdanie przygotowane przez Eurostat, drugim najpopularniejszym towarem lub 
usługą kupowaną przez Internet były podróże i zakwaterowanie wakacyjne, z wynikiem 53% (wyniki 
UE). 
Ponadto, grupą osób, które najczęściej dokonują transakcji przez Internet są osoby w wieku 25-34 lata. 
Interesujące jest to, że wzrost zakupów w Internecie obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. 
Wysoka aktywność młodych ludzi w handlu elektronicznym obiecuje dobre prognozy i powinna stanowić 
silną zachętę dla firmy, (jeśli jeszcze tego nie zrobiła) do oferowania sprzedaży i opcji płatności online. 

TYP DZIAŁANIA 
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4. Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.3.2. Płatności transgranicznej sprzedaży; 
2.3.3. Względy bezpieczeństwa; 
2.3.4. Informacje nt. Ceł, przepisów oraz ukrytych kosztach; 
2.3.5. Płatności poprzez urządzenia mobilna; 
2.3.6. E-Portfel. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas: 
Miesiąc na badanie rynku. 
Kolejny miesiąc na stworzenie i wprowadzenie nowych opcji płatności. 
Koszty: 
Koszty będą zależały od poziomu zaawansowania witryny internetowej i oczekiwanego zasięgu. Zaleca się 
sprawdzenie ofert u kilku dostawców, a także sprawdzenie, jakie opłaty klienci będą (lub nie będą) płacić 
za każdą transakcję przy użyciu każdej metody płatności. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
➢ Wprowadzenie szerokiej gamy metod płatności przyciągnie szersze grono klientów, ale także 

pozwoli na zbudowanie lepszych relacji z nimi, ponieważ udowodnisz, że jesteś dobrze 
zorientowany w ich preferencjach płatniczych i szanujesz ich wybory. 

 
Negatywna: 

➢ Czas i koszty realizacji: Zarówno czas, jak i pieniądze potrzebne do dokonania niezbędnych 
zmian mogą stanowić poważną przeszkodę, zwłaszcza dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek. 

 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wprowadzenie nowych lub preferowanych metod płatności przyciągnie nowych klientów i zwiększy ich 
zainteresowanie Twoją firmą. Dzięki dostosowaniu oferty sposobów płatności do potrzeb rynku, Twoja 
firma będzie mogła wyróżnić się na tle konkurencji jakością obsługi klienta i atrakcyjnością oferty. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 
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Założony 

BIBLIOGRAFIA 

➢ Anindya Ray, Jakie są różne rodzaje systemów płatności w handlu elektronicznym? 
https://services.amazon.in/resources/seller-blog/different-types-of-e-commerce-
payment-systems.html 
 

➢ Eurostat, Statystyki handlu elektronicznego dla osób fizycznych 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-
commerce_statistics_for_individualsldid=417477#General_overview  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

- Ecommerce Business Blueprint: Jak zbudować, uruchomić i rozwijać zyskowny sklep 
internetowy: https://www.shopify.com/blog/ecommerce-business-blueprint 
 

- 10 najlepszych metod płatności online dla witryn e-commerce: 
https://www.hostgator.com/blog/online-payment-methods-ecommerce/ 
 

- 10 najlepszych rozwiązań w zakresie płatności online na potrzeby e-commerce: 
https://www.ecommerce-nation.com/top-10-online-payment-solutions-
ecommerce/ 

 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

➢ Wybór metod płatności będzie w dużym stopniu zależał od poziomu przejścia na cyfrowe formy 
płatności w niektórych krajach. 

➢ Warunki i opłaty dla tego samego dostawcy usług płatniczych mogą się różnić w zależności od 
kraju. 

➢ Bramki płatnicze muszą używać języków Twoich klientów.  
 

 

2.3.2 PŁATNOŚCI W TRANSGRANICZNEJ SPRZEDAŻY 

ABSTRAKT 

W przypadku płatności transgranicznych należy wziąć pod uwagę zarówno lokalizację sprzedawcy, jak i 
kupującego, ponieważ może to mieć wpływ na ostateczną cenę lub dodatkowe koszty. Dodatkowo, to, co 
dla jednej osoby może być standardową metodą płatności, dla innej może być nieznane lub niedostępne. 
 
Metody płatności transgranicznych oznaczają również, że strona internetowa musi być dostępna w 
więcej niż jednym języku, chyba, że Twoim językiem narodowym jest angielski, a waluta wspólna z 
rynkiem docelowym i przestrzegasz warunków dostawców usług płatniczych Twoich klientów. 
 
Niemniej jednak, jeśli Twoja strategia sprzedaży obejmuje klientów międzynarodowych, aby osiągnąć 
sukces, musisz wprowadzić metody transgranicznych płatności. 

https://services.amazon.in/resources/seller-blog/different-types-of-e-commerce-payment-systems.html
https://services.amazon.in/resources/seller-blog/different-types-of-e-commerce-payment-systems.html
https://www.shopify.com/blog/ecommerce-business-blueprint
https://www.hostgator.com/blog/online-payment-methods-ecommerce/
https://www.ecommerce-nation.com/top-10-online-payment-solutions-ecommerce/
https://www.ecommerce-nation.com/top-10-online-payment-solutions-ecommerce/
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OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Handel elektroniczny staje się coraz bardziej popularny. Badania pokazują, że prognozowana wartość 
handlu transgranicznego przez Internet w 2020 r. wyniesie 1 bilion dolarów.  
Warto otworzyć się na takie możliwości i rozszerzyć działalność swojej firmy na handel poza własnym 
krajem. 
Jest to szansa szczególnie dla krajów rozwijających się, gdzie ceny towarów są bardzo konkurencyjne. 
Należy jednak pamiętać, że prowadzenie transgranicznej sprzedaży online jest procesem 
skomplikowanym. Niestety, część firmy sprowadza ją głównie do tłumaczenia swoich stron 
internetowych na języki obce.  
Problemy logistyczne lub przepisy prawne to inne problemy, z którymi muszą się zmierzyć właściciele 
firm. 
 
Kolejnym ważnym problemem są płatności w handlu transgranicznym. 
Aby móc konkurować na rynkach międzynarodowych, firma musi wprowadzić różne opcje płatności dla 
klientów. 
Jednym ze sposobów jest umożliwienie płatności poprzez narzędzie DCC (Dynamic Currency 
Conversion). Korzystając z niego np. w Twoim hotelu, umożliwiasz klientom płacenie własnymi kartami 
z automatycznym przeliczaniem walut. Dzięki temu, rezerwując pokój, goście nie będą musieli tracić 
czasu na szukanie kantoru, itp. Zaletą tej metody jest to, że klient, który zdecyduje się na zakup produktu 
online, może natychmiast zobaczyć, ile zapłaci w wybranej walucie za dany produkt. Dzięki temu nie 
trzeba tracić czasu na przeliczanie wartości walut. 
 
Ważnym krokiem w kierunku popularyzacji transgranicznych transakcji internetowych był PayPal, który 
wprowadził i spopularyzował międzynarodowe opcje płatności. 
 
Pamiętaj, aby umożliwić różne opcje płatności dla klientów zagranicznych przed rozpoczęciem 
transgranicznego handlu online. Podobnie jak na rynku krajowym, należy wybrać takie metody, które 
zapewnią bezpieczeństwo i szybkość transakcji, ale dodatkowo w handlu międzynarodowym należy 
również zwrócić uwagę na koszty płatności. Im niższy podatek, który klienci będą musieli zapłacić 
podczas transakcji, tym chętniej dokonają takiej transakcji. Należy jednak pamiętać, że wraz ze spadkiem 
ceny nie traci się jakości zastosowanej metody płatności. 

TYP DZIAŁANIA 

4. Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.3.1. Popularne metody płatności; 
2.3.3. Względy bezpieczeństwa; 
2.3.4. Informacje nt. ceł, przepisów i ukrytych kosztów; 
2.3.5. Płatności poprzez urządzenia mobilne; 
2.3.6. E-Portfel. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas: 
Badania rynku: około miesiąca. 
Wprowadzenie metod płatności w przypadku transakcji transgranicznych: około miesiąca. 
Koszty: 

https://www.paypal.com/uk/home
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Koszty to wydatki na badania rynku i wdrożenie metod płatności na stronie internetowej. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 

• Zysk: Dobrze zarządzana sprzedaż na rynkach zagranicznych zwiększy przychody firmy, co jest 
skutkiem tego, że wdrożyliście skuteczne strategie. 

• Prestiż: Obecność produktu lub usługi na rynkach niekrajowych niesie ze sobą prestiż dla marki i 
Twojej firmy. 

• Doświadczenie: Prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych daje Ci ogromne 
doświadczenie i znajomość potrzebną do rozwoju osobistego.  

• Ekspertyza: Dzięki wdrożeniu na poziomie transgranicznym zwiększasz swoje doświadczenie w 
handlu elektronicznym i stajesz się dobrym doradcą dla początkujących w tym zakresie. 
 

Negatywna: 
• Utrata klientów: Handel międzynarodowy nie jest łatwy, złe zarządzanie może prowadzić do 

utraty zagranicznych klientów, co może również powodować straty na rynku krajowym i w 
Twojej firmie. 

• Koszty i czas:, Aby móc prowadzić międzynarodową działalność gospodarczą, należy zdobyć 
wiedzę na temat funkcjonowania zagranicznych rynków, prawa i systemów podatkowych. 
Potrzeba czasu i pieniędzy, żeby go zdobyć. 

• Wydatki: Pozostałe wydatki to koszty, które musisz ponieść, aby móc uruchomić płatności na 
swojej platformie e-commerce. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Dobrze prowadzona sprzedaż towarów online i usług za granicą może być wielkim krokiem w kierunku 
szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Upewnij się, że Twoja firma jest dobrze przygotowana. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  

➢ AliResearch - Accenture, Globalny Transgraniczny Rynek Handlu Elektronicznego 2020 
 

➢ Podręcznik handlu elektronicznego dotyczący sprzedaży transgranicznej na polskim rynku 
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(materiał w języku polskim) 
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Poradnik-E-Commerce-
Handel_Transgraniczny__last.pdf 

 
➢ Sprzedaż transgraniczna w sektorze e-commerce - wybrane możliwości i bariery rozwoju na 

przykładzie UE (Materiał w języku polskim) 
https://www.globalselling.eu/handel-transgraniczny-w-kanale-e-commerce--wybrane-szanse-i-
bariery-rozwoju-na-przykladzie-ue 

DODATKOWE ŻRÓDŁA  

- 23% handlu elektronicznego w Europie ma charakter transgraniczny 
https://ecommercenews.eu/23-of-ecommerce-in-europe-is-cross-border/ 

 
- Nowe przepisy UE dotyczące handlu elektronicznego 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce 
 

- Badanie transgranicznego handlu elektronicznego z udziałem kupujących, 2018 r. 
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/cross-border-shopper-survey 

 
- Rozwój transgranicznego handlu elektronicznego 

https://pdfs.semanticscholar.org/cbad/cc2fc1a9fd443de3452068e2a23619bba137.pdf 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

➢ Wybór metod płatności będzie w dużym stopniu zależał od poziomu przejścia na cyfrowe formy 
płatności w niektórych krajach. 

➢ Międzynarodowe waluty i kursy wymiany będą miały wpływ na decyzję o złożeniu zamówienia 
dla niektórych klientów. 

 

2.3.3 WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA 

ABSTRAKT 

Środki bezpieczeństwa powinny być podejmowane niezależnie od sektora działalności gospodarczej. 
Oznacza to nie tylko konieczność ochrony danych płatniczych klientów, ale także własnych. W tym celu 
można wybrać pomiędzy specjalistycznymi narzędziami lub oprogramowaniem. 
Wydajność strony internetowej i oferowane opcje płatności są również ściśle związane z 
zagwarantowaniem bezpiecznej ochrony danych i bezpiecznej aktywności online. Będą one wspierane 
przez rozwiązania zapobiegające oszustwom, pieczęcie bezpieczeństwa i certyfikaty SSL. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Najważniejszą rzeczą, którą musimy zapewnić podczas prowadzenia biznesu e-commerce, jest 
bezpieczeństwo użytkowników, poprzez ochronę ich danych osobowych i portfeli. 
 
Tylko wtedy, gdy klienci są całkowicie pewni, że ich transakcja jest chroniona, będą chcieli odwiedzić 
sklep internetowy i dokonać zakupu/rezerwacji. 
 
Temat bezpieczeństwa online jest bardzo obszerny i poświęcono mu wiele badań. Często jednak słyszy 

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Poradnik-E-Commerce-Handel_Transgraniczny__last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Poradnik-E-Commerce-Handel_Transgraniczny__last.pdf
https://www.globalselling.eu/handel-transgraniczny-w-kanale-e-commerce--wybrane-szanse-i-bariery-rozwoju-na-przykladzie-ue
https://www.globalselling.eu/handel-transgraniczny-w-kanale-e-commerce--wybrane-szanse-i-bariery-rozwoju-na-przykladzie-ue
https://ecommercenews.eu/23-of-ecommerce-in-europe-is-cross-border/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/cross-border-shopper-survey
https://pdfs.semanticscholar.org/cbad/cc2fc1a9fd443de3452068e2a23619bba137.pdf
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się o kradzieżach danych użytkowników, w tym klientów dużych korporacji. 
Więc, jak biznes może bronić siebie i swoich klientów? 
 
Po pierwsze, warto zadbać o tak oczywistą rzecz, jaką jest napisanie i zamieszczenie odpowiedniego 
regulaminu sprzedaży na stronie internetowej. Daje to potencjalnym klientom psychologiczne 
poczucie bezpieczeństwa, ze względu na jasno sformułowane punkty regulaminu, które wyjaśniają 
procedurę reklamacji, zwrotów i sposobów płatności dostępnych w e-sklepie. 
 
Następnym krokiem, który należy wykonać, jest wprowadzenie certyfikatu SSL. Jest to konieczne 
przy prowadzeniu sklepu internetowego. Celem tego certyfikatu jest szyfrowanie komunikacji, co 
pozwala na ochronę danych osobowych i pieniędzy klienta. Ponadto strona internetowa, która chce 
nabyć SSL, musi spełniać określone warunki, co daje klientowi pewność, że ma do czynienia z prawdziwą 
i profesjonalnie działającą firmą. 
 
Inną ważną praktyką jest kodowanie w celu ochrony danych (przechowywanych i przesyłanych) poprzez 
wprowadzenie oprogramowania szyfrującego oszustwa. Rozwiązanie można sprawdzić na przykładzie 
AxCrypt.  
 
Odwiedzający Twoją stronę będą szukali dokumenty polityki ochrony prywatności, które są również 
ważne i podstawową kwestią w zakresie względów bezpieczeństwa. Dzięki tym zasadom będą oni oceniać 
wiarygodność Twojej firmy i zgodność z ogólnymi przepisami prawa. W tym przypadku tak zwane 
"pieczęcie prywatności" lub "pieczęcie zaufania" - dokumentujące przestrzeganie polityki 
prywatności, są kolejną kwestią do wyboru. Rozwiązanie można sprawdzić na przykładzie Norton 
Secured Seal.  
 
Warto również skupić się na stałym nadzorze informatycznym. Nie trzeba jednak zatrudniać 
specjalistów w tej dziedzinie, outsourcing jest tu dobrą praktyką. Na przykład, zewnętrzna firma może 
zająć się serwerem, na którym znajduje się baza danych klientów lub przechowywać kopię zapasową. 
Firma ta może być również odpowiedzialna za aktualizację i tworzenie samego sklepu internetowego. 
 
Pamiętaj, że dbałość o bezpieczeństwo klientów e-sklepu jest koniecznością i musi być prowadzona z 
zachowaniem najwyższych standardów.  

TYP DZIAŁANIA 

4. Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.3.1. Popularne metody płatności; 
2.3.2. Płatności w transgranicznej sprzedaży; 
2.3.4. Informacje nt. ceł, przepisów i ukrytych kosztów; 
2.3.5. Płatności poprzez urządzania mobilne; 
2.3.6. E-Portfel. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas i koszty zależą od tego, czy zdecydujesz się na outsourcing, czy też sam będziesz zajmował się 
ochroną (danych swoich klientów i własnych). Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie kilku osłon 
zabezpieczających lub oprogramowania do oszustw, koszty wzrosną.  

https://www.axcrypt.net/information/get-started/)
https://www.websecurity.symantec.com/install-norton-secured-seal
https://www.websecurity.symantec.com/install-norton-secured-seal
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POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Zaufanie klienta:, Jeśli klienci zauważą, że Twój sklep działa zgodnie z wszelkimi zasadami 

bezpieczeństwa, będą skłonni dokonać tam zakupów. 
• Lojalność: Pewność bezpiecznych zakupów przyciągnie klientów na dłużej i udowodni, że jesteś 

godną zaufania osobą/usługą biznesową. 

• Profesjonalizm: Menedżer ds. e-handlu, który dba o bezpieczeństwo swoich klientów, będzie 
oceniany, jako profesjonalista. 

 
Negatywna: 

• Koszty: Utrzymanie bezpiecznego sklepu nie jest tanie, zwłaszcza, jeśli zdecydujesz się na 
outsourcing.  

• Ryzyko utraty danych klienta: Niestety, może się okazać, że pomimo podjętych środków 
zapobiegawczych, dane klienta mogą zostać skradzione. Ucierpi na tym wiarygodność i reputacja 
twojej firmy. 

• Fałszywe zakupy: Może się okazać, że zakupy będą dokonywane z kradzionej karty, co będzie 
oznaczało utratę towaru i obowiązek zwrotu pieniędzy. Ponadto, Ty, jako sprzedawca musisz 
ponieść koszty proceduralne.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Prowadzenie sklepu wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa zakupów dla kupujących - jest to wymóg 
umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Jednak od momentu wdrożenia 
środków bezpieczeństwa doświadczysz korzyści i zdobędziesz więcej wejść na swoją stronę internetową. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysoki 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA 

➢ Jak sprawić, by Twój sklep internetowy był bezpieczny? (Materiał w języku polskim) 
https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego 

➢ Podstawowe informacje o certyfikatach SSL (Materiał w języku polskim) 
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe   

➢ Bezpieczny handel elektroniczny. Pierwsze badania nad oszustwami płatniczymi na przykładzie 
polskiego e-commerce. (Materiał w języku polskim) 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-

https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
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Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf   

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

- Jak dostosować środki bezpieczeństwa w handlu elektronicznym do nowych technologii? 
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/, 

- 4 Sposoby, aby dowiedzieć się, czy Twoja strona jest bezpieczna dla handlu elektronicznego 
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/ 

- Czy obawy związane z bezpieczeństwem powstrzymują cię przed wyborem SaaS? 
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

➢ Należy mieć świadomość, że w zależności od kraju klienta, mogą oni wymagać różnych środków 
bezpieczeństwa. Powinieneś zagwarantować te środki, jeśli kraj klienta jest Twoim celem 
sprzedaży. 

➢ Upewnij się, że postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa są podane w językach Twoich 
klientów. 

➢ Sprawdź zgodność z RODO przy przechowywaniu danych klientów, zwłaszcza, jeśli pochodzą oni 
z UE, ponieważ mogą być stosowane różne środki, czy przepisy.  

 

2.3.4 INFORMACJE NA TEMAT CEŁ, PRZEPISÓW ORAZ 
UKRYTYCH KOSZTÓW 

ABSTRAKT 

Sprzedający powinni czuć się zobowiązani do zapoznania się z przepisami celnymi dotyczącymi krajów, 
w których znajdują się ich klienci i poinformowania ich, czy są one związane z dodatkowymi opłatami. W 
niektórych przypadkach sprzedający może nie wiedzieć o zobowiązaniach płatniczych, ponieważ 
pojawiają się one niespodziewanie lub są związane z nowymi przepisami celnymi. Waluty 
międzynarodowe i kursy wymiany mogą również stanowić koszty ukryte. 
To, co sprawia, że każdy kupujący jest sfrustrowany (nie tylko kupujący online), to fakt, że pojawiają się 
ukryte koszty i nie zostali oni o nich poinformowani. Sprzedający powinni jak najszybciej poinformować 
swojego kupującego o dodatkowych opłatach, niezależnie od tego, czy są one związane z procesem 
płatności, dostawą czy jakąkolwiek inną usługą. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Mając ambicję i cel prowadzenia profesjonalnej sprzedaży towarów i usług przez Internet, pamiętaj, aby 
dostarczyć potencjalnemu klientowi informacji o wszelkich możliwych kosztach. 
 
Jeśli po zakończeniu transakcji przez nabywcę zostaną nałożone dodatkowe ukryte opłaty, 
prawdopodobnie nigdy więcej nie dokona zakupu w tym e-sklepie, ani nie skorzysta z Twoich usług. 
Dlatego prowadząc hotel, na przykład, musimy przedstawić ostateczną cenę wynajmu pokoju ze 
wszystkimi usługami. Należy wyraźnie podkreślić wszystkie dodatkowe usługi i koszty, takie jak 
podatek miejski lub płatne miejsca parkingowe.  
 
To samo odnosi się do sprzedaży online. Przedstawiając koszt produktu/usługi, musimy również 
przedstawić koszt wysyłki oraz wszystkie koszty pośrednie, takie jak cło lub inne podatki, które muszą 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/


 
 

Karty: Płatność DANMAR COMPUTERS 16/09/2019 

2018-1-UK01-KA205-047672 

być opłacone przy sprzedaży za granicę.  
 
Kraje będą się różnić przepisami dotyczącymi towarów importowanych. Unia Europejska, jako miejsce 
swobodnego przepływu osób i towarów umożliwia swobodną sprzedaż produktów bez nakładania cła na 
kupującego. 
Wygląda to inaczej, jeśli chcemy prowadzić handel poza UE. Dwa popularne rynki: Chiny i Ameryka, 
nakładają opłaty celne przy wysyłce towarów. 
W Chinach klient nie płaci cła, jeśli wysyłane towary mają "niską wartość", tzn. ich wartość nie 
przekracza 150 EUR za przesyłkę. 
W Stanach Zjednoczonych stawki celne obowiązują według towaru. 
Warto pamiętać o sprawdzeniu w urzędzie celnym, jakie dodatkowe koszty mogą wystąpić przy 
podejmowaniu decyzji o sprzedaży online poza granicami własnego kraju i poinformowaniu o nich 
nabywców. 
 
Jeśli nie jesteś pewien, czy obowiązują jakieś opłaty celne, dostępne są darmowe kalkulatory online 
do obliczania opłat celnych i taryf. Możesz sprawdzić narzędzie, które zostało udostępnione przez 
Komisję Europejską.  
 
Kiedy opłaty niestandardowe będą miały zastosowanie, to decyzją sprzedawcy będzie, aby zdecydować z 
pośród opcji: „dostarczone cło, nieopłacone” lub „dostarczone cło opłacone. Pierwsza opcja 
oznacza, że klient będzie pokrywał dodatkowe opłaty wynikające z niestandardowych procedur. Druga 
oznacza, że klient nie będzie zaskoczony dodatkowymi kosztami; można jednak przewidzieć te 
dodatkowe opłaty i zwiększyć początkową cenę produktu. W każdym przypadku przepisy w zakresie 
obowiązków celnych i podatkowych muszą być dostępne na stronie internetowej. 
 

TYP DZIAŁANIA 

4. Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.3.1. Popularne metody płatności; 
2.3.2. Płatności w transgranicznej sprzedaży; 
2.3.3. Względy bezpieczeństwa; 
2.3.5. Płatności poprzez urządzenia mobilne; 
2.3.6. E-Portfel. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas i koszty obejmują głównie badania rynku i znalezienie odpowiedniego rozwiązania logistycznego. 
Podpisanie umów z przewoźnikami może być konieczne dla uproszczenia procesów. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 

• Zysk: Dobrze zarządzana sprzedaż na rynkach zagranicznych zwiększy Twoje dochody. 
• Prestiż: Obecność produktu/usługi na rynkach innych niż krajowy przynosi prestiż Twojej marce 

i firmie. 
• Doświadczenie: Prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych daje Ci ogromne 

doświadczenie i znajomość potrzebną do rozwoju osobistego. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
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Negatywna: 

• Utrata klientów: Handel międzynarodowy nie jest łatwy, złe zarządzanie może spowodować 
utratę klientów zagranicznych, co może również spowodować straty na rynku krajowym. 

• Koszty i czas:, Aby móc prowadzić międzynarodową działalność gospodarczą, należy zdobyć 
wiedzę na temat funkcjonowania lokalnych rynków, prawa i systemów podatkowych. Potrzeba 
czasu i pieniędzy, żeby go zdobyć. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Dobrze prowadzona sprzedaż online towarów i usług za granicą może być wielkim krokiem w kierunku 
szybkiego rozwoju firmy. Upewnij się, że twoja firma jest dobrze przygotowana.  

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBIOGRAFIA  

➢ Jak sprawić, by Twój sklep internetowy był bezpieczny? (Materiał w języku polskim) 
https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego 

➢ Podstawowe informacje o certyfikatach SSL (Materiał w języku polskim) 

https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe   

➢ Bezpieczny handel elektroniczny. Pierwsze badania nad oszustwami płatniczymi na przykładzie 

polskiego e-commerce. (Materiał w języku polskim) 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-

Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf  

 

DODATKOWE ŻRÓDŁA  

- Jak dostosować środki bezpieczeństwa w handlu elektronicznym do nowych technologii, 
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/. 

- 4 Sposoby, aby dowiedzieć się, czy Twoja strona jest bezpieczna dla handlu elektronicznego 
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/ 

- Czy obawy związane z bezpieczeństwem powstrzymują cię przed wyborem SaaS? 
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/  

https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

➢ Upewnij się, że postanowienia dotyczące przepisów celnych i dodatkowych kosztów są podane w 
językach Twoich klientów. 

➢ Kraje będą się różnić przepisami dotyczącymi towarów importowanych.  

 

2.3.5 PŁATNOŚCI POPRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE 

ABSTRAKT 

Płatności mobilne, zwane również m-płatnościami, są elementem codzienności ze względu na rewolucję 
cyfrową, której doświadczamy. Ten sposób płatności uprościł wiele procesów dla banków i sprzedawców, 
ale także dla kupujących. Instalując specjalne aplikacje na swoich urządzeniach mobilnych, ich 
właściciele otrzymują dogodną metodę płatności.  
Oferowanie płatności mobilnych przyciągnie więcej konsumentów i sprawi, że Twój e-sklep znajdzie się 
w czołówce firm konkurencyjnych, ponieważ będziesz gotowy na mobilne zakupy. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Popularność nowoczesnych smartfonów i łatwy dostęp do Internetu umożliwiły niesamowity 
rozwój płatności mobilnych. Obecnie możemy przeprowadzać transakcje zakupu z dowolnego 
miejsca, w którym mamy dostęp do sieci. Szacuje się, że w 2018 r. 241 mln osób na całym świecie 
korzystało z płatności mobilnych. To na pewno dużo, ale czym dokładnie są płatności mobilne? 
 
Płatności mobilne (zwane również m-płatnościami) to płatności bezgotówkowe dokonywane za 
pomocą smartfonów lub tabletów. Ponadto, urządzenie takie musi mieć dostęp do określonych 
technologii, w zależności od sposobu dokonania transakcji, mogą to być np. płatności SMS, NFC, USSD 
lub WAP Mobile, i można je podzielić na dwie kategorie: 

➢ Płatność zdalna, 
➢ Płatność bezkontaktowe. 

 
Płatności zdalne to takie, w których używamy urządzenia do dokonywania płatności za pomocą 
Internetu lub na przykład SMS-ów. 
 
Płatności bezkontaktowe (lub zbliżeniowe) wykorzystują fale radiowe do wymiany danych w bliskiej 
odległości. Aby móc dokonywać płatności bezdotykowych, nasz smartfon musi posiadać np. technologię 
NFC (Near Field Communications). Coraz częściej można usłyszeć o płatnościach dokonywanych za 
pomocą smartfonu. Jest to również przykład mobilnej płatności zbliżeniowej. 
 
Płatności mobilne są niezwykle wygodne i stale zyskują na popularności. 
Wciąż jednak toczy się dyskusja na temat bezpieczeństwa zakupów w ten sposób. 
 
Jakie są zagrożenia i wady korzystania z takich aplikacji płatniczych? 
 
Pierwszą wadą będzie problem braku dostępu do Internetu lub nienaładowanego telefonu. Obydwa 
wymienione przykłady sprawiają, że transakcja jest niemożliwa. 
Głównym zagrożeniem jest potencjalna kradzież urządzenia lub utrata danych (więcej o utracie danych w 
działaniu względy bezpieczeństwa). 
Utrata telefonu może być związana nie tylko z niemożnością wykonania transakcji płatniczych, ale także 



 
 

Karty: Płatność DANMAR COMPUTERS 16/09/2019 

2018-1-UK01-KA205-047672 

z ryzykiem utraty innych ważnych danych. 
Naturalnie, zarówno banki, jak i twórcy aplikacji gwarantują bezpieczeństwo podczas korzystania z ich 
produktów. 
 
Umożliwienie potencjalnym klientom dokonywania płatności mobilnych jest oznaką rozwoju firmy i 
efektywnego zarządzania nią. Wprowadzenie opcji płatności mobilnych jest również okazją do 
pozyskania nowych klientów. 

TYP DZIAŁANIA 

4. Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.3.1. Popularne metody płatności; 
2.3.2. Płatności w transgranicznej sprzedaży; 
2.3.3. Względy bezpieczeństwa; 
2.3.4. Informacje nt. ceł, przepisów i ukrytych kosztów; 
2.3.6. E-Portfel; 
2.5.4. M-Handel. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Koszty związane są głównie z zakupem sprzętu potrzebnego do realizacji transakcji mobilnych oraz 
obsługą systemu. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Zysk: Otwarcie się na płatności mobilne może być dobrym źródłem dodatkowego zysku dla 

właścicieli firm z branży e-commerce. 
• Prestiż: Firma stawiająca na nowe rozwiązania technologiczne będzie coraz częściej doceniana i 

wybierana przez klientów. 

• Rozwój: Ciągły rozwój Twojej firmy pokazuje, że jesteś profesjonalistą. 
• Prędkość: Szybsze transakcje mogą przyciągnąć klientów i przynieść Ci szybkie korzyści. 

 
Negatywna: 

• Ryzyko utraty danych klienta: Niestety, może się okazać, że pomimo podjętych środków 
zapobiegawczych, dane klienta zostaną skradzione. Ucierpi na tym wiarygodność i reputacja 
sklepu (i Twoja). 

• Koszty:, Choć przyjęcie takiego rozwiązania prognozuje zyski w przyszłej perspektywie, na jego 
wdrożenie trzeba poświęcić czas i pieniądze. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzystanie z płatności mobilnych w Twoim biznesie jest dobrą okazją do stworzenia przewagi 
konkurencyjnej Twojej firmy. Wprowadzenie go może zaowocować natychmiastowym pozyskaniem 
nowych klientów.   

KOMPETENCJE ICT 
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➢ Płatności mobilne: BLIK, HCE, Google Pay i Apple Pay (materiał w języku polskim) 
https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-mobilne 

➢ Porównanie płatności mobilnych - sprawdzenie, które rozwiązanie jest najlepsze (Materiał w 
języku polskim) 
https://www.kontomaniak.pl/poradniki/porownanie-platnosci-mobilnych  
  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

- Czym są płatności mobilne? I jak ich używać 
https://squareup.com/guides/mobile-payments 

- Przyszłość technologii płatności mobilnych 
https://www.alliedwallet.com/blog/blog-posts/future-mobile-payment-technology/ 

- 30 Statystyk w zakresie wzrostu popularności globalnych płatności mobilnych  
https://www.merchantsavvy.co.uk/mobile-payment-stats-trends/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

➢ Wybór korzystania z urządzeń mobilnych do celów handlu elektronicznego i/lub płatności 
mobilnych będzie w dużym stopniu zależał od poziomu przejścia na formy cyfrowe w niektórych 
krajach, a także od preferencji klientów.  

 

 

 

2.3.6 E-PORTFEL 

https://www.investopedia.com/terms/m/mobile-payment.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment
https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-mobilne
https://www.kontomaniak.pl/poradniki/porownanie-platnosci-mobilnych
https://squareup.com/guides/mobile-payments
https://www.alliedwallet.com/blog/blog-posts/future-mobile-payment-technology/
https://www.merchantsavvy.co.uk/mobile-payment-stats-trends/
https://www.merchantsavvy.co.uk/mobile-payment-stats-trends/
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ABSTRAKT 

E-portfel jest w niektórych krajach nadal dość nową opcją, jednak opcją, którą warto zbadać.  
E-portfel łączy konto bankowe klienta z cyfrowym portfelem w celu rozpoczęcia zakupów online, z 
urządzenia przenośnego lub komputera. Komfort, jaki oferuje ta opcja, wyjaśnia, dlaczego cieszy się ona 
rosnącą popularnością. Co więcej, e-portfel jest w większości przyjazny dla użytkownika, dostępny w 
różnych językach i zawiera instrukcje krok po kroku dla jego użytkowników. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

E-portfel, czasami nazywany też portfelem cyfrowym, jest odpowiednikiem portfela, który istnieje tylko 
w formie elektronicznej. Został on stworzony w celu uproszczenia transakcji w handlu on-line.  
 
Bardziej precyzyjnie, e-portfel jest doskonałym narzędziem, jeśli chodzi o transakcje online na 
rynkach zagranicznych. Dlatego jest to ciekawa opcja dla wszystkich osób, które dokonują częstych 
zakupów poza granicami swojego kraju. Koszty przelewów są relatywnie niższe, niż gdybyśmy 
przelewali pieniądze z naszego konta bankowego. Kolejną zaletą jest to, że tego typu transakcje są 
natychmiastowe. Dlatego też metoda ta zyskała dużą popularność na e-Bayu. 
 
Najbardziej popularne portfele internetowe, to: 

➢ PayPal; 
➢ Skrill; 
➢ Neteller; 
➢ Masterpass; 
➢ Google Pay; 
➢ Apple Pay. 

 
Oczywiście, elektroniczne portfele są całkowicie bezpieczne w użyciu. Ponadto, ich użycie jest 
stosunkowo anonimowe. Oznacza to, że po dokonaniu płatności, jedyną pozostałością po kliencie 
będzie adres e-mail lub numer identyfikacyjny. Druga strona transakcji nie będzie posiadała informacji o 
nazwisku osoby fizycznej lub nazwie firmy, chyba, że zdecydujemy inaczej.  
 
Warto wprowadzić do swojej firmy opcje płatności za pośrednictwem e-portfela, zwłaszcza, gdy dużą 
część klientów stanowią osoby spoza Twojego kraju. 
 
Prowadząc hotel, dobrą praktyką może być umożliwienie potencjalnym klientom płacenia za rezerwację 
za pomocą e-portfela. Z jednej strony przyciągnie to grupę entuzjastów tego sposobu płatności, a z 
drugiej strony może zmniejszyć niektóre z dodatkowych opłat, które musiałby ponieść bukmacher. W 
związku z tym może to wpłynąć na wzrost liczby klientów, co może skutkować większymi przychodami. 
 
Wprowadzenie takich rozwiązań jest stosunkowo proste. Najprostszym sposobem może być 
skontaktowanie się z firmą pośredniczącą. 
 
Warto pamiętać, aby decyzję o przyjęciu takich metod płatności poprzedzić badaniem rynku. Może się 
okazać, że w Twojej firmie nie ma sensu wprowadzać takiego sposobu dokonywania transakcji. Badania 
rynkowe powinny również obejmować sprawdzanie dostępności ofert na rynku, przeglądanie ich i wybór 
najlepszej oferty dla biznesu. 
 
Kolejnym zadaniem dla właścicieli firm jest integracja obecnej strony internetowej z wprowadzonym 
systemem płatności. Często dostawcy posiadają moduły gotowe do wdrożenia. Na tym etapie może być 
konieczne wsparcie informatyczne. 
 
E-portfel jest dobrą alternatywą dla dokonywania płatności online i może być łatwo wdrożony w firmie, 

https://www.paypal.com/us/home
https://www.skrill.com/en/pay-online/
https://www.neteller.com/en
https://masterpass.com/en-sg.html
https://pay.google.com/intl/us_us/about/
https://www.apple.com/uk/apple-pay/
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ale pamiętaj, aby sprawdzić wszystkie koszty, które będziesz musiał ponieść! 

TYP DZIAŁANIA 

4. Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.3.1. Popularne metody płatności; 
2.3.2. Płatności w transgranicznej sprzedaży; 
2.3.3. Względy bezpieczeństwa; 
2.3.4. Informacje nt. ceł, przepisów oraz ukrytych kosztów; 
2.3.5. Płatności poprzez urządzenia mobilne. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas: 
Badanie rynku i integracja tej metody płatności ze stroną internetową nie powinna trwać dłużej niż 2-3 
tygodnie.  
Koszty:  
Koszty mogą być różne, w zależności od wybranych usług IT. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 

• Zysk: Różnorodność opcji płatności powinna przyciągać klientów, co może zwiększyć Twoje 
przychody. 

• Profesjonalizm: Oferowanie aktualnych i innowacyjnych metod płatności świadczy o Twoim 
profesjonalizmie i znajomości rynku. 

• Obsługa klienta: usługa e-Portfel oznacza lepszą i bardziej profesjonalną obsługę klienta. 
 

Negatywna: 
• Koszty: Wprowadzenie i funkcjonowanie tego typu rozwiązania jest dość kosztowne. 
• Kontrola: Warto zatrudnić informatyka do obsługi tego typu systemu lub zlecić go na zewnątrz, 

dzięki czemu będziecie mieli lepszą kontrolę, ale i niestety zwiększone koszty. 

• Może się okazać, że ze względu na małą liczbę transakcji utrzymanie tej metody płatności nie 
będzie opłacalne. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wprowadzenie e-portfeli może pomóc Twojej firmie wyjść przed konkurencję. Pamiętaj jednak, aby 
poprzedzić ich wdrożenie badaniami rynku. 

KOMPETENCJE ICT 
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ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA 

➢ E-portfele 
https://www.przelewy24.pl/eng/payment-methods/e-wallets 

➢ A. Upadhayaya, "Handel elektroniczny i e-portfel" 
http://www.ijrrr.com/papers/8%20E-wallet.pdf 

➢ E-portfel - co to jest? (Materiał w języku polskim) 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/E-wallet-co-to-takiego-2379584.html 

➢ Płatność e-portfelami - PayPal, Skrill, Neteller i inne (Materiał w języku polskim) 
https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-przez-portfele-elektroniczne  

➢ Płatność e-portfelami (Materiał w języku polskim)  
http://maneuver.pl/platnosci-przez-portfele-elektroniczne_gcqh.a  

➢ Obsługa płatności bezgotówkowych w firmach (Materiał w języku polskim) 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-
firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/obsluga-platnosci-
bezgotowkowych-w-firmie 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

- 4 Aktualne tendencje w przetwarzaniu płatności hotelowych  
- https://roomkeypms.com/blog/4-current-trends-in-hotel-payments-processing/ 
- E-portfel to obowiązkowe wyposażenie dla użytkowników dokonujących transakcji z użyciem 

pieniądza elektronicznego. Dowiedz się, dlaczego. 
https://luxonpayments.com/what-is-an-e-wallet-how-it-works-and-why-you-need-one/ 

- Rewolucja FinTecha: Trendy w zakresie portfela cyfrowego i handlu elektronicznego 
https://www.gomindsight.com/blog/fintech-revolution-ecommerce-trends/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

➢ Portfele cyfrowe obsługują ponad 40 walut i są dostępne w ponad 200 krajach. Powinny one być 
brane pod uwagę przy prowadzeniu transgranicznej sprzedaży. 

➢ Upewnij się, że informacje na temat dostępnych metod płatności są podawane w językach 
Twoich klientów. 
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