
 

 

 
 

Jak kupić e-książkę w księgarni internetowej? 
 

Czym są e-książki? 
 

E-książki, nazywane też e-bookami lub książkami elektronicznymi, to publikacje w formie elektronicznej, które 

można czytać za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń (tzw. czytników książek elektronicznych), ale też na 

tabletach, komputerach czy smartfonach. E-booki są dostępne w różnych formatach – najpopularniejsze z nich to 

pdf, epub i mobi. Aby otworzyć i czytać e-książkę na naszym urządzeniu, konieczna jest aplikacja do odtwarzania 

dokumentów w danym formacie – to bardzo popularne aplikacje i najczęściej są już zainstalowane przez 

producentów smartfonów czy tabletów, które kupujemy. 

Książki elektroniczne to wygodna alternatywa dla książek drukowanych. Aby dokonać ich zakupu, nie musimy 

odwiedzać zwykłej księgarni – możemy po prostu kupić interesujący nas tytuł przez internet i od razu pobrać go na 

nasze urządzenie. Jeśli wybieramy się w dłuższą podróż i mamy dylemat, którą książkę ze sobą zabrać, dobrym 

pomysłem może być właśnie wybór książek w formie elektronicznej. Nie będziemy wówczas martwić się ciężarem 

czy brakiem miejsca w walizce, bo na jedno urządzenie możemy pobrać kilkanaście czy kilkadziesiąt e-książek, 

a wyboru lektury dokonać już w drodze. 

Z książek elektronicznych możemy korzystać na różne sposoby – można kupić i pobrać konkretny tytuł, można też 

wykupić usługę dostępu do wielu e-booków płacąc np. miesięczny abonament. Wiele e-książek dostępnych jest za 

darmo – do pobrania w internecie w serwisach z bezpłatnymi publikacjami, w internetowych księgarniach lub za 

pośrednictwem bibliotek (coraz częściej mają w swojej ofercie taka usługę). 

Coraz bardziej popularne stają się też audiobooki, czyli książki mówione. Podobnie jak e-booki, audiobooki także są 

dostępne w formie elektronicznej, można je kupić w księgarni internetowej i od razu pobrać na nasze urządzenie: 

komputer, smartfon, tablet czy odtwarzacz mp3 jak również wypożyczyć z biblioteki na różnych nośnikach, np. płyta 

CD.  

Zalety e-książek i audiobooków: 

 Oszczędność czasu, jaki przeznaczamy na zakupy. 

 Oszczędność miejsca na przechowywanie – możemy mieć pod ręką (np. w podróży) całą naszą 

biblioteczkę. 

 Łatwość poruszania się („nawigowania”) po treści publikacji i wyszukiwania w niej konkretnych informacji. 

 Łatwość wyprodukowania i dystrybucji książek w formie elektronicznej, co oznacza też większą dostępność 

literatury z całego świata (w niskich cenach lub nawet za darmo). 

 Możliwość czytania lub słuchania książki w dowolnym miejscu i czasie. 

 Możliwość łączenia w jednej publikacji różnych treści w różnych formach (zdjęć, filmów, linków, muzyki). 

Wady e-książek i audiobooków: 

 Czytanie na ekranie bardziej szkodzi naszym oczom niż czytanie książek papierowych. 

 W Polsce wciąż niewiele publikacji wydawanych jest w formie elektronicznej, choć ich liczba z każdym 

rokiem staje się coraz większa. 
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 E-książki i audiobooki możemy odtwarzać za pomocą różnych urządzeń, musimy jednak pamiętać 

o ładowaniu baterii. Może się też zdarzyć, że w trakcie czytania lub słuchania naszej ulubionej książki 

nastąpi awaria urządzenia. 

E-książki i audiobooki to pliki elektroniczne, które łatwo jest skopiować i rozpowszechniać przez internet 

niezgodnie z prawem. Dlatego wydawcy często stosują zabezpieczenia uniemożliwiające lub utrudniające 

nielegalne korzystanie z tych publikacji. Często spotykany rodzaj zabezpieczenia to znak wodny, tzw. watermark, 

czyli dodana do pliku informacja o osobie, która zakupiła e-książkę lub audiobook. Pozwala to w prosty sposób 

zidentyfikować nabywcę publikacji, jeśli zostanie ona nielegalnie rozpowszechniona w internecie. Inny rodzaj 

zabezpieczenia to systemy DRM („zarządzanie prawami cyfrowymi”) – specjalne oprogramowanie, które ogranicza 

możliwości korzystania z zakupionej publikacji, np. umożliwia jej odtwarzanie wyłącznie za pomocą specjalnego 

programu. Wiele e-książek i audiobooków dostępnych jest bez żadnych zabezpieczeń, nie oznacza to jednak, że 

ich kopiowanie, przekazywanie innym osobom czy zamieszczanie w internecie jest zgodne z prawem. Przed 

każdym zakupem (lub pobraniem za darmo) interesującej nas pozycji należy zapoznać się z regulaminem księgarni 

internetowej lub innego serwisu, który ją udostępnia, a także z informacją dotyczącą praw autorskich. 

 

Jak kupić e-książkę? 

 

W Polsce działa wiele księgarni internetowych, w których możemy wyszukać i zakupić interesującą nas książkę 

w formie elektronicznej, a następnie pobrać ją na nasze urządzenie. Proces zakupu jest prosty i wygodny - tutaj 

przedstawiamy go na przykładzie księgarni internetowej Ebookpoint: https://ebookpoint.pl/. 

 

 

 

Po zalogowaniu się na konto w księgarni i znalezieniu książki, na której zakup się zdecydowaliśmy, dodajemy 

książkę „do koszyka”. „Koszyk” jest standardowym elementem w sklepach internetowych – analogicznie do zwykłych 

sklepów, w których towary przed zakupem wkładamy do koszyka. Ale sklepy internetowe oferują też inne 

możliwości dokonania zakupu. Na naszym przykładzie widzimy, że w tym sklepie możemy zakupić e-książkę na 

prezent, po to by podarować ją znajomej osobie. W takim przypadku, gdy kupimy daną publikację, możemy 

przesłać ze sklepu wiadomość osobie, której chcemy ją podarować  - otrzyma ona mailem specjalny kod, za 

pomocą którego będzie mogła pobrać zakupionego przez nas e-booka. 

https://ebookpoint.pl/
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Na stronie koszyka możemy zobaczyć nasze zamówienie: dane książki, którą kupujemy, oraz jej cenę i ewentualne 

rabaty (jeśli je posiadamy w tym sklepie). Na naszym przykładzie widzimy też często spotykaną w sklepach 

internetowych formę promocji: możliwość dodania kuponu rabatowego, i tym samym obniżenia ceny naszego 

zamówienia. 
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Jeśli posiadamy kupon rabatowy, wpisujemy jego numer w dostępnym okienku i klikamy przycisk „Zamawiam”. 

 

 

 

Teraz możemy wybrać formę płatności: w tym przypadku możemy zapłacić za pomocą przelewu, karty płatniczej, 

serwisu PayPal i z fakturą proforma. Możemy podać (i zmienić) i dane do faktury, którą otrzymamy drogą 

elektroniczną. Jeśli chcemy fakturę w formie papierowej, możemy zaznaczyć widoczne na stronie okienko (ale za 

wysyłkę faktury w formie papierowej musimy dodatkowo zapłacić). 
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Sklepy internetowe zazwyczaj dają możliwość płatności przelewem elektronicznym z kont w różnych bankach. 

Możemy wybrać bank, w którym posiadamy konto, a następnie bezpośrednio ze strony sklepu się do niego 

zalogować. 

 

 

Po wyborze banku sprawdzamy, czy wszystko (nasze dane, kwota do zapłaty) się zgadza, akceptujemy regulamin 

sklepu i klikamy „Zamawiam i płacę”. 

 

 

 

Warto wiedzieć, że sklepy internetowe korzystają z systemów płatności zewnętrznych firm – takim systemem jest 

np. PayU widoczny na naszym przykładzie. Ponieważ ten system obsługuje sklep, w którym dokonujemy właśnie 
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zakupu, musimy zaakceptować zlecenie realizacji płatności oraz regulamin transakcji. Dane dotyczące zamówienia 

i statusu płatności otrzymamy także od sklepu i/lub od dostawcy systemu płatności pocztą elektroniczną. 

 

 

Po akceptacji zostaniemy przeniesieni już na stronę banku, który wybraliśmy na stronie z naszym zamówieniem (na 

naszym przykładzie jest to ING) i możemy się zalogować na nasze konto. 

 

 

 

 

Po zalogowaniu się na nasze konto bankowe zostajemy od razu przeniesieni na stronę z transakcją – będą już tam 

widoczne wszystkie dane do przelewu. Naszym zadaniem jest jedynie zatwierdzenie (zwykle jednym kliknięciem) 

płatności za zamówiony towar. Gdy to zrobimy, będziemy mogli wrócić – ze strony banku – na stronę sklepu, 

w którym robimy zakupy. Zwykle na tym etapie widoczny jest komunikat z informacją o realizacji transakcji oraz link, 
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w który należy kliknąć, aby się wylogować ze strony banku. Należy pamiętać, by po każdej transakcji na koncie 

elektronicznym koniecznie wylogować się ze strony banku. 

 

 

Gdy się wylogujemy z naszego konta bankowego, system przeniesie nas znów na stronę sklepu. Możemy tam 

zobaczyć szczegółowe dane naszego zamówienia, dane kontaktowe do wykorzystania w przypadku ewentualnej 

reklamacji, oraz link, który przeniesie nas do miejsca, w którym pobierzemy naszą książkę. Księgarnie internetowe 

zwykle zapewniają miejsce (nazywane „półką” lub „biblioteką”), w którym są przechowywane wszystkie produkty 

zakupione w tym sklepie. A więc po zalogowaniu się na konto w danej księgarni, będziemy mieć dostęp do 

wszystkich ebooków czy audiobooków, które wcześniej zostały przez nas zakupione w tej księgarni. 
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Inne miejsca w internecie, za pomocą których znajdziesz i kupisz (lub pobierzesz 

za darmo) e-książki lub audiobooki:  
 

Upoluj Ebooka (porównywarka cenowa e-booków i audiobooków): https://upolujebooka.pl/ 

Nexto.pl (księgarnia internetowa): http://www.nexto.pl/  

Virtualo (księgarnia internetowa): https://virtualo.pl/  

Gandalf.com.pl (sklep internetowy): https://www.gandalf.com.pl/  

Woblink (księgarnia internetowa): https://woblink.com/  

Legimi (usługa abonamentowa, oferująca dostęp do e-booków i audiobooków): https://www.legimi.pl/  

Publio (księgarnia internetowa): http://www.publio.pl/  

ŚwiatEbooków.pl (księgarnia internetowa): https://www.swiatebookow.pl/  

IBUK (usługa abonamentowa, oferująca dostęp do e-booków i audiobooków): https://www.ibuk.pl/  

Tania Książka (księgarnia internetowa): https://www.taniaksiazka.pl/  

Wolne Lektury (biblioteka cyfrowa z darmowymi e-bookami i audiobookami): https://wolnelektury.pl/  

Wikiźródła (serwis z darmowymi e-książkami): 

https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Strona_g%C5%82%C3%B3wna  

 

 

Zapamiętaj! 

 

 Książki w formie elektronicznej mają zalety, których nie posiadają tradycyjne książki drukowane – możemy 

je szybko i wygodnie zakupić w internecie, natychmiast pobrać na nasze mobilne urządzenie, zabrać ze 

sobą w podróż (i zawsze mieć przy sobie) wiele e-książek.  

 E-książki i audiobooki kupimy w księgarniach internetowych – po dokonaniu płatności online zakupiony 

produkt będzie natychmiast dostępny do pobrania na nasze urządzenie.  

 Wiele książek elektronicznych dostępnych jest za darmo – znajdziemy je w specjalnych serwisach 

udostępniających darmowe treści, lecz także w księgarniach internetowych, które oferują zarówno płatne, 

jak i bezpłatne publikacje. 

 Przed zakupem należy zapoznać się z regulaminem księgarni internetowej czy innego serwisu, z jakiego 

korzystamy, by pobrać interesującą nas e-książkę lub audiobooka a także z informacją dotyczącą praw 

autorskich. 

 Kopiowanie i rozpowszechnianie w sieci zakupionych książek jest nielegalne – wydawcy często stosują 

zabezpieczenia przeciwdziałające naruszeniom prawa. O tym, jakie są to zabezpieczenia, można przeczytać 

w regulaminie księgarni lub w innym miejscu w danym serwisie poświęconym stosowanym 

zabezpieczeniom. 

https://upolujebooka.pl/
http://www.nexto.pl/
https://virtualo.pl/
https://www.gandalf.com.pl/
https://woblink.com/
https://www.legimi.pl/
http://www.publio.pl/
https://www.swiatebookow.pl/
https://www.ibuk.pl/
https://www.taniaksiazka.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

