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Wstęp pracy licencjackiej
Koniec XX wieku to okres, w którym zarówno w Polsce jak i na świecie nastąpił dynamiczny rozwój sieci
komputerowych. Największą światową siecią stał się Internet, który za pomocą linii systemów
telekomunikacyjnych takich jak linie telefoniczne i satelitarne udostępnia swoje zasoby. Po kilkunastu latach
„ukrywania się” wśród studentów i fanatyków Internet nagle doświadczył eksplozji popularności, co
natychmiast zwróciło uwagę przyszłościowo myślących firm.
Od chwili przyłączania się do internetu coraz to większej rzeszy klientów pojawiła się na nim globalna
sprzedaż dóbr i usług. Handel elektroniczny nie jest zjawiskiem nowym, istnieje już od ponad dwudziestu lat.
Rozwój internetu sprawił, że przestał się on opierać na drogich urządzeniach niedostępnych dla szerokich
mas ludności.
W naszym kraju rozwój komercyjnego wykorzystania Internetu przebiega łagodniej i wolniej a niżeli w USA
czy w Europie Zachodniej. W tamtych miejscach zapoczątkowany etap rozwoju wprowadzania technologii
internetowych do biznesu charakteryzował się inwestorską euforią, często był pozbawiony racjonalnych
podstaw. Ogromne sumy pieniędzy były inwestowane w rozwój przedsiębiorstw internetowych we
wszystkich sektorach gospodarki.
Przez ostatnie lata w Polsce nastąpił ponad dziesięciokrotny wzrost wartości konsumenckiego rynku ecommerce. Jest to spowodowane tym iż wzrosła liczba użytkowników internetu, dwukrotnie jak
przewidywali to specjaliści z International Data Corporation.
Głównym celem mojej pracy jest szersze przybliżenie problematyki handlu elektronicznego w Polsce, jak
również przedstawienie pozytywnych i negatywnych jego aspektów. Zawierać ona będzie odpowiedzi na
pytania: czy handel elektroniczny w Polsce ma rację bytu, jakie szanse i zagrożenia niesie on ze sobą oraz
jakie są jego perspektywy rozwoju na przyszłość ?
Praca jest podzielona na trzy rozdziały.
W rozdziale pierwszym przedstawiono szczegółową charakterystykę handlu elektronicznego, jego klientów,

modele, rozwój oraz stosowane metody płatności za nabyte towary .
W rozdziale drugim przedstawiono metody zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, a także
jakie występują najczęstsze zagrożenia i niebezpieczeństwa dla tej formy sprzedaży.
W rozdziale trzecim podano perspektywy dalszego rozwoju handlu elektronicznego, a także charakterystykę
polskiego rynku internetowego, jego użytkowników oraz ich stosunek do zakupów elektronicznych.
Internet jest nowością na naszym rynku, lecz jego nadzwyczaj dynamiczny rozwój, a także ciągłe
wprowadzanie zmian sprawiło, iż występują pewne braki jeśli chodzi o literaturę. Informacje zawarte w
literaturze nie są pełne, nie są w dostateczny sposób opisane zwłaszcza najnowsze dane statystyczne
charakteryzujące rynek zakupów elektronicznych. Bogatym źródłem materiału badawczego okazał się sam
Internet. Pomocne okazały się także publikacje elektroniczne oraz niektóre pozycje książkowe

