
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
2 

 

Autor: Monika Pieńkowska 

Tytuł: Produkty cyfrowe na Etsy 

Fotografia na okładce: Pixabay 

Korekta: Karolina Wolińska 

Wydawca: Monika Pieńkowska, https://sklepnaetsy.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w 

jakiejkolwiek postaci jest zabronione. 

 

Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki 

na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw 

autorskich niniejszej publikacji. 

 

Wszelkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź 

towarowymi ich właścicieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-83-963710-3-4 

  



 

 
3 

 

 

  



 

 
4 

 

 

O MNIE 

Nazywam się Monika Pieńkowska i od ponad 12 lat sprzedaję na Etsy produkty 

cyfrowe. O moich początkach możesz poczytać tutaj: https://sklepnaEtsy.pl/10-lat-jak-

zaczynalam-na-Etsy/ 

Cieszyłam się pierwszą 100, 500, 1000 

sprzedaży! W ciągu ponad 12 lat uzbierało się 

okrągłe 9000 zamówień! 

Znam system sprzedaży produktów cyfrowych na Etsy od podszewki, spotykam się z 

nimi codziennie od ponad 12 lat: jak wystawiać? jak promować? jak obsługiwać 

klientów? jak rozliczać? 

Co daje mi Etsy?  

o Regularny dochód przy relatywnie niewielkim obecnie nakładzie pracy!  

o Kontakt z klientem międzynarodowym w branży, która jest jednocześnie moim 

biznesem i moim hobby!  

o Kontakt, z osobami, które pasjonuje to samo co mnie (z wieloma klientkami 

jestem na stopie przyjacielskiej, do tego stopnia, że komentujemy swoje 

prywatne wpisy na FB, po prostu się lubimy)! Rozpoznawalność - argument w 

negocjacjach z wydawcami czasopism drukowanych, w których publikuję. 

o Codzienną dawkę języka angielskiego! 

i… jeszcze więcej! 

Od ponad dwóch lat prowadzę również stronę internetową 

https://sklepnaEtsy.pl oraz grupę FB poświęconą tematyce sprzedaży na Etsy:  

Dołącz do społeczności sprzedawców na Etsy! Wykorzystaj swoje 

umiejętności, zdolności, aby sprzedawać na Etsy także produkty cyfrowe! 

https://sklepnaetsy.pl/10-lat-jak-zaczynalam-na-etsy/
https://sklepnaetsy.pl/10-lat-jak-zaczynalam-na-etsy/
https://sklepnaetsy.pl/
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ROZDZIAŁ 1  

DLACZEGO PRODUKTY CYFROWE? 
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Co to są produkty cyfrowe? 

Jest to w zasadzie każdy rodzaj produktu dostarczanego drogą elektroniczną, a nie 

fizycznie wysyłanego. Najpopularniejszymi przykładami produktów cyfrowych są: 

kursy online, e-booki, warsztaty wideo, tutoriale i wzory w formie arkusza PDF, 

wszelkiego rodzaju materiały do wydruku (plakaty, obrazy, zdjęcia, kalendarze itp.), 

pliki graficzne takie jak ikony, logo, bannery, ilustracje, fotografie, szablony i inne.  

 

Sprawdź szeroką listę pomysłów na produkty cyfrowe przedstawioną w dalszej 

części tego rozdziału! 

 

Na Etsy znajdziesz je pod wieloma nazwami: digital products, digital items, files, 

printables. 

Klienci po pobraniu mogą z nich korzystać w formie cyfrowej (na ekranie telefonu, 

tabletu, komputera) lub po wydrukowaniu. 

Uwaga! W rozumieniu Etsy produktem cyfrowym nie jest usługa. Regulamin Etsy 

wyklucza sprzedaż usług za pośrednictwem tej platformy. Sprzedający usługi, np. 

projektanci, graficy itp., muszą wziąć pod uwagę, że każda oferta sprzedaży produktu 

cyfrowego musi obejmować dostawę pliku (załączasz go do oferty już przy jej 

wystawianiu, nie jest to zatem gotowy produkt dla klienta). Obejście tego jest 

stosunkowo proste, bo do oferty można załączyć np. formularz zamówienia do 

wypełnienia przez klienta, a gotowy produkt (logo, projekt graficzny, itp. dostarczyć 

później), ale miej tę zasadę na uwadze planując wystawianie produktów cyfrowych na 

Etsy. Weź też wówczas pod uwagę, że proces ustalania szczegółów zamówienia może 

być długotrwały i uciążliwy, bo musi się odbywać za pośrednictwem systemu 

wiadomości na Etsy (w zasadzie nie powinno się przechodzić z tym na maila). 

Podsumowując: generalnie dużo prościej i łatwiej sprzedawać gotowe projekty niż 

usługi wykonywane na życzenie klienta i wg jego specyfikacji, ale taka już natura usług.  
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Jaka może być skala sprzedaży produktów cyfrowych? To tysiące i setki tysięcy plików 

w przypadku najlepszych sklepów. Setki dziennie! Spójrz na zestawienie (kategoria 

Supplies, Digital Art., dane z 2019 roku, obecnie dostępne serwisy nie prezentują 

zestawień odrębnie dla produktów cyfrowych i fizycznych.): 

Ranking Nazwa sklepu 

Sprzedaż  

(liczba transakcji) Kraj 

1 Graphique 

173,359 United States 

2 VectoriaDesigns 

125,898 Belgium 

3 ArtCult 

79,626 Israel 

4 svgcuttables 

77,585 United States 

5 lisasalteredart 

60,324 United States 

6 paulakimstudio 

44,099 United States 

7 ReachDreams 

42,607 n/a  

8 calicocollage 

41,018 United States 

9 Antique Stock 

40,187 Spain 

10 bydigitalpaper 

39,137 United Kingdom 

 

Źródło: https://www.craftcount.com/  

http://www.etsy.com/shop/Graphique
http://www.etsy.com/shop/VectoriaDesigns
http://www.etsy.com/shop/ArtCult
http://www.etsy.com/shop/jenniferpeek3
http://www.etsy.com/shop/lisasalteredart
http://www.etsy.com/shop/FancyDogStudio
http://www.etsy.com/shop/Alexaphotoart
http://www.etsy.com/shop/calicocollage
http://www.etsy.com/shop/AntiqueStock
http://www.etsy.com/shop/bydigitalpaper
https://www.craftcount.com/
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Wady i zalety sprzedaży produktów cyfrowych na Etsy 

Dlaczego warto tworzyć produkty cyfrowe na Etsy? 

Co da Ci wprowadzenie produktów cyfrowych do sklepu? 

o Zwiększenie ilości ofert bez konieczności utrzymywania kosztownych zapasów. 

o Skalowalność dochodu. Produkty cyfrowe są sposobem na tworzenie 

pasywnego dochodu. Przy produktach cyfrowych dochód nie jest 

bezpośrednio powiązany z ilością włożonego czasu, kosztów materiałów. Raz 

wykonana praca daje efekt przez długi czas, a efekt ten zwiększa się z czasem. 

przy produktach cyfrowych występuje efekt kuli śniegowej, im więcej 

produktów, tym łatwiej je promować, tym są lepiej widoczne tym lepiej się 

sprzedają.  

o Produkty są znacznie tańsze, jeśli chodzi o koszty wytworzenia. Nie występuje 

ryzyko "utopienia" znaczących kwot w nietrafionym asortymencie. Zależnie od 

tego jakie obecnie masz umiejętności i jaki dostęp do oprogramowania, 

tworzenie produktów cyfrowych może nie wiązać się z żadnymi nakładami 

finansowymi. Potrzeba jedynie Twojego czasu. 

o Dotarcie do innych użytkowników.  Częstą obawą twórców, jest to, że gdy ktoś 

zobaczy w sklepie np. fotografię, grafikę czy plakat do wydruku, to nie kupi 

oryginału. Tak, nie kupi, ale najczęściej i tak by nie kupił oryginału, bo go nie 

stać, nie uważa wydatku na oryginalną sztukę za zasadny, koszty przesyłki 

produktów niewymiarowych jak obrazy czy tuby są wysokie itd. itd. Oferując 

produkt cyfrowy spełniasz ich potrzebę posiadania przedmiotu, bez 

konieczności wydawania dużych kwot. 

o Wykorzystanie innych kanałów sprzedaży i promocji. 

o Uwolnienie się od konieczności wysyłki przynajmniej w stosunku do części 

asortymentu (a przesyłka jak wiadomo, kosztuje, wymaga czasu, aby ją 

przygotować i rodzi najwięcej problemów spośród wszystkich obszarów 

naszego funkcjonowania na Etsy. 

o Sprzedaż produktów cyfrowych związanych z istniejącymi już produktami lub 

usługami, które oferujesz, pomaga określić Cię jako eksperta w swojej 



 

 
9 

dziedzinie i zapewnia dalsze możliwości edukacji dla Twoich klientów lub 

współpracowników. 

o Możliwość obsługiwania sklepu z dowolnego miejsca na świecie, gdzie tylko 

sięga Internet. Skoro sprzedaż nie wiąże się z wysyłką, to możesz być 

gdziekolwiek (poza rejsem po Morzu Karaibskim, bo tam nie ma zasięgu… 

☺wiem, sprawdziłam!). I w dowolnym czasie! W zasadzie będą w Polsce 

zarabiamy głównie, gdy…. śpimy! 

Zalety sprzedaży plików cyfrowych na Etsy 

Poza ogólnymi zaletami sprzedaży produktów cyfrowych pokażę Ci jeszcze, dlaczego 

warto wejść z takimi produktami na Etsy (obok Etsy możesz sprzedawać je na innych 

platformach oraz we własnym sklepie postawionym na stronie internetowej)? 

o Etsy zapewnia klientów na produkty cyfrowe: ludzie przychodzą do Etsy, a nie 

do ogólnych wyszukiwarek, aby szukać określonych rodzajów produktów. Etsy 

jest popularnym miejscem zakupu produktów cyfrowych, bo funkcjonuje od 

wielu lat i posiada wiele udogodnień dla kupujących. Cieszy się ich zaufaniem, 

zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji osobistych i finansowych 

o Konfiguracja sklepu jest stosunkowo prosta, dzięki czemu możesz szybko 

zacząć sprzedawać. 

o Z punktu widzenia sprzedawcy zaletą jest doskonale funkcjonujący system 

zaplecza do wystawiania, sprzedaży i dostarczania produktów, ograniczający 

nakłady pracy. W zasadzie dostępna jest pełna automatyzacja procesu 

sprzedaży, klient kupuje, płaci poprzez Etsy, dostaje link do pliku i pobiera go, 

a wszystko to odbywa się bez Twojego udziału. Ew. rozmowy z kupującymi to 

rozmowy przed procesem zakupu (gdy radzą się co wybrać, pytają o szczegóły) 

lub już po procesie zakupu, gdy mają jakikolwiek problem (z tymi problemami 

zmierzymy się w Rozdziale […]). 

o Relatywnie niskie opłaty, takie same jak przy pozostałych produktach.  
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Wady sprzedaży produktów cyfrowych 

Główna wadą pójścia droga produktów cyfrowych jest ryzyko nieodpowiedniego 

wykorzystania produktów cyfrowych przez kupujących: podzielenie się plikiem z 

innymi użytkownikami, udostępnienie go za darmo w sieci, ryzyko powielenia 

produktu i sprzedaży gdzieś indziej pod inną marką itp. Czy to ryzyko jest duże? 

Z moich doświadczeń wynika, że nie. Nie wiem o żadnej sytuacji, gdzie pojedyncza 

osoba wykorzystałaby nieuczciwie mój plik, nie znalazłam ich nigdy w bezpłatnych 

źródłach internetowych, choć pewnie w realu ktoś dzieli się tym co kupił z koleżanką 

czy sąsiadką. Tego się nie uniknie, traktuję to jako koszt tej działalności. występują one 

zresztą także przy produktach fizycznych, ludzie pożyczają, udostępniają sobie 

kupione rzeczy.  

Jakiś czas temu wybuchła afera z oszukańczymi stronami, które korzystały ze zdjęć z 

Etsy, sugerowały możliwość zakupu produktów cyfrowych (tutoriali do rękodzieła), ale 

oczywiście nie dostarczały żadnych plików a jedynie wyłudzały dane kart kredytowych. 

Ze względu na powagę sytuacji, dość szybko po zgłoszeniu na policję, te strony zostały 

pozamykane. 

Wady sprzedaży plików cyfrowych na Etsy 

Podobnie jak w przypadku zalet, Etsy ma także kilka wad w zakresie sprzedaży 

produktów cyfrowych i warto o nich wiedzieć przed rozpoczęciem sprzedaż 

o Musisz podporządkować się zasadom funkcjonowania Etsy, wraz z jego 

wszystkimi zaletami, ale i wadami, jak częste zmiany, trudności w 

pozycjonowaniu itp.  

o Przy niskich cenach pojedynczego produktu (3-5 USD) udział opłat w cenie 

produktu może sięgnąć 15-25 % ceny produktu, podczas gdy przy produktach 

w cenach 20-25 USD udział ich nie przekracza 10-12 %. Pamiętaj jednak, że 

tworząc produkt i sprzedając go wielokrotnie nie ponosisz w nieskończoność 

kosztów wytworzenia. W pewnym momencie, gdy zwrócą się początkowe 

nakłady na projektowanie, przychód jest Twoim czystym dochodem. Policz 

sobie za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie 

http://kalkulator.sklepnaEtsy.pl/, jaka cena zapewnia Ci oczekiwany przychód, 

przy danych kosztach. 

http://kalkulator.sklepnaetsy.pl/
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o Niskie bariery wejścia na Etsy w zakresie produktów cyfrowych oznaczają dużą 

konkurencję w większości kategorii, co utrudnia "wybicie się". Zwykle jednak 

konkurencja jest duża tam, gdzie jest też dużo kupujących, gdzie tworzenie 

produktów zwyczajnie się opłaca. 

o Nie jest dostępna na Etsy opcja Print on Demand, czyli opcja sprzedaży pliku 

cyfrowego z dodatkową opcją wydruku fizycznego produktu na życzenie 

klienta.  
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Częste obawy twórców? 

"Tworzę sztukę, moje prace zawsze były dostępne tylko w jednym egzemplarzu lub w 

limitowanej ilości, a tak… " 

Życzę Tobie tego, żeby Twoje pliki sprzedawały się w tysiącach, ale najczęściej tak nie 

jest, a obawa przed spowszednieniem Twoich prac jest nieuzasadniona. 

Oferowanie cyfrowych plików do pobrania może pomóc Ci dodać więcej ofert do 

swojego sklepu, dotrzeć do różnych odbiorców i odkryć nowe kanały sprzedaży. Może 

także zaoszczędzić trochę czasu, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu 

nowych prac i projektów. Pozwala skupić się na twórczości, a nie na pakowaniu, 

wysyłce, reklamowaniu wysyłek, tłumaczeniu klientom, dlaczego tak długo idzie 

przesyłka itd. Dla mnie do podstawowa sprawa. Nawet trudne sytuacje można 

rozwiązać pisząc wiadomość. Ktoś nie umie pobrać, zgubił plik, wybuchł mu komputer, 

itd. itd. Pyk, wysyłasz w kilka minut plik ponownie (lub wskazujesz, gdzie go pobrać) i 

już. Bez stresu, bez ponoszenia kosztów, bez ponownego produkowania, pakowania. 

Prawie każdą sytuacją można rozwiązać szybko w sposób zadowalający dla klienta. To 

ogromna ulga w stosunku do działania z produktami fizycznymi. 

Zresztą, jeśli chcesz, aby produkty cyfrowe były w pewnym stopniu wyłączne, 

dostępne dla ograniczonej liczby osób, możesz ograniczyć liczbę zakupów każdej z 

ofert, dostosowując pole ilości dostępnych plików. Nie musi być to 100 czy 1000, może 

być dowolna, uznana przez Ciebie liczba kopii pliku, który sprzedajesz. Możesz to 

wówczas reklamować jako produkt, który może się wyczerpać, ale oczywiście wówczas 

powinno się ofertę wyłączyć, nie odnawiać po sprzedaży tej określonej liczby sztuk. 
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Dla kogo jest sprzedaż produktów cyfrowych? 

Dla wszystkich których prace, wiedzę lub umiejętności da się zawrzeć w pliku 

cyfrowym. Warto przy tym pamiętać, że sklep czy dział w sklepie warto otworzyć, gdy 

masz możliwość wytworzenia kilkudziesięciu czy więcej produktów, nie zaś jednego. 

Znacznie lepiej funkcjonują sklepy, w których znajdziesz dużą ilość produktów 

cyfrowych do wyboru, nie zaś jeden, nawet taki który można personalizować, czyli 

teoretycznie powielać w nieskończonej ilości wersji. Z tego też powodu trudniej jest 

tym, którzy sprzedają usługę, o możliwości jej powielenia w dużej ilości ofert jest mniej. 

Ale… nawet jeden czy kilka produktów cyfrowych w sklepie z produktami realnymi, 

może wzbogacić, uzupełnić ofertę. 

Czy mieszać i to, i to w sklepie? Sprzedawać w jednym miejscu i produkty fizyczne i 

cyfrowe? 

Nie ma przeszkód technicznych, warto jednak zadbać o BARDZO WYRAŹNE 

rozróżnienie w opisach czy zdjęciach, aby nie wprowadzać klientów w błąd. 

Czy jest to dochód pasywny? 

Niby tak, ale nie do końca.  

Jeśli myślisz, że wrzucisz produkty i zapomnisz o sklepie, a potem raz na jakiś czas 

odbierzesz przelew to mylisz się. Dlaczego? 

Mimo automatyzacji sprzedaży, obsługi klienta, korespondencji, nie da się 

zaktualizować. Dobry kontakt ze sprzedawcą, bieżące wyjaśnianie wątpliwości, bardzo 

pomaga sprzedaży. 

Etsy w jakiś sposób uwzględnia w algorytmie wyszukiwarki aktywność sprzedawcy w 

sklepie, wystawianie nowych produktów, regularne i sprawne komunikowanie się z 

klientami. Promuje w ten sposób zaangażowanych sprzedawców. 
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Czego potrzebujesz na początek?  

To czego potrzebujesz, jest uzależnione od rodzaju plików jakie chcesz oferować, ale 

w większości przypadków wystarczy komputer wraz z powszechnie dostępnym 

oprogramowaniem: pakietem biurowym, programem graficznym, programem do 

obróbki zdjęć. Jeśli już je masz - nie musisz inwestować. Zacznij z tym co masz. 

Ważne jednak są umiejętności. Tworzenie produktów cyfrowych w dowolnej branży / 

niszy, wtedy, gdy dopiero uczysz się danej dziedziny (np. projektowania graficznego, 

tworzenia wykrojów ubrań itp.) nie jest najlepszym pomysłem. Pomyśl na czym znasz 

się na tyle dobrze, aby oferować produkty wysokiej jakości, ładne i użyteczne. 

Znajomość języka przynajmniej na poziomie podstawowym jest ważna, choć może 

teraz nie absolutnie konieczna (zaplecze sklepu można ustawić tak, aby wyświetlało 

się w języku polskim). Pamiętaj jednak, że obsługa klienta będzie się odbywała w 

całości w językach klientów (głównie w angielskim). Choć… zdarza mi się 

korespondować po francusku choć nie znam ani słowa w tym języku - tłumacz Google 

przychodzi z pomocą.  
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Ile to kosztuje? 

Opłaty na Etsy są takie same dla produktów cyfrowych i dla produktów fizycznych: 

Opłata za wystawienie przedmiotu (Listing fee) 

Opłata ponoszona z góry, przed sprzedażą i niezależna od wyników sprzedaży. Płacisz, 

aby przedmiot był widoczny w sklepie. Obecnie wynosi 0,20 USD za każdą ofertę, czyli 

ofertę, przedmiot wyświetlony w sklepie przez 4 miesiące od daty wystawienia. Po tym 

czasie, jeśli przedmiot nie zostanie sprzedany, oferta wygasa. Możesz ją odnowić na 

kolejne 4 miesiące, za kolejne 0,2 USD. Kwota po wystawieniu jest automatycznie 

odnotowywana w Payment Account (twoim Rachunku płatniczym dostępnym w 

Panelu sklepu –> Finanse –> Rachunek płatniczy) 

W ramach tej opłaty możesz de facto wystawić więcej przedmiotów, bo dopuszczalne 

jest uwzględnianie wariantów przedmiot w zakresie koloru, rozmiaru, materiału, ale 

nie jest to korzystne z punktu widzenia SEO. 

W ramach tej opłaty możesz również wystawić wiele sztuk identycznego przedmiotu. 

Przykład 1 

Wystawiasz przedmiot niepowtarzalny. Płacisz 0,2 USD 

Przykład 2 

Wystawiasz przedmiot, który jest dostępny w 3 kolorach. Płacisz 0,2 USD, masz 

jedną ofertę z 3 wariantami kolorystycznymi do wyboru przy dokonywaniu 

przez klienta zakupu. 

Przykład 3  

Wystawiasz przedmiot, który jest dostępny w 3 kolorach. Chcesz mieć go 

widocznego w sklepie jako 3 oferty. Płacisz 3×0,2 USD, masz 3 oferty, każda w 

jednym, konkretnym wariancie. 

Przykład 4  

Wystawiasz przedmiot, który jest powtarzalny, masz go w dużych ilościach (lub 

w nieograniczonej ilości, np. w przypadku produktów cyfrowych), ludzie kupują 
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go masowo, np. półfabrykaty do biżuterii, motki wełny itd. Wystawiasz w jednej 

ofercie 100 szt. Płacisz 0,2 USD. 

Po sprzedaży 1 szt. ofertę odnawiasz (automatycznie lub ręcznie, o tym 

decydujesz wystawiając) płacąc kolejne 0,2 USD + prowizję od sprzedaży, o 

której dalej. 

Jeśli sprzedasz na raz (w jednej transakcji) 50 szt. przedmiotu, do rachunku 

zostanie doliczone 49×0,2 USD (za wystawienie pierwszego już zapłaciłeś) + 0,2 

USD za odnowienie oferty+ prowizję od sprzedaży. 

Po sprzedaży wszystkich 100 szt. oferta wygasa, możesz ją wystawić ponownie 

z dowolną ilością sztuk (jeśli nadal masz ten towar) płacąc ponownie 0,2 USD. 

 

Prowizja od transakcji (Sales fee) 

Obecnie (od 11.04.2022 r.) wynosi 6,5% od całości kwoty, którą płaci klient (za 

przedmiot i wysyłkę). Jej poziom nie jest zależny od sposobu płatności. 

Przykład 1 

Przedmiot kosztuje w sklepie 20 USD, wysyłka 10 USD. Klient kupuje, płaci 30 USD 

przez Etsy Payments. Prowizja dla Etsy wyniesie 1,95 USD. 

Przykład 2 

Przedmiot kosztuje w sklepie 30 USD, wysyłka gratis (wliczyłeś wysyłkę w cenę 

przedmiotu). Klient kupuje, płaci 30 USD przez Etsy Payments. Prowizja dla 

Etsy wyniesie 1,95 USD. 

Opłaty związane z przeprowadzeniem płatności 

Jeśli udostępniasz w sklepie Etsy Payments lub odrębny, Twój własny PayPal zgadzasz 

się zapłacić opłaty za przetwarzanie płatności za pomocą tych bramek płatności. To 

normalne opłaty, które pobiera od sprzedawców każda bramka, również w Polsce, w 
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każdym dowolnym sklepie. Jest to opłata za pośrednictwo między klientem a Tobą, 

przekazanie pieniędzy. 

Opłaty za przetwarzanie płatności to najczęściej ustalona stała stawka plus procent 

całkowitej ceny sprzedaży przedmiotu. Opłaty pobierane są od łącznej ceny sprzedaży 

przedmiotu, w tym opłat za wysyłkę (Przy produktach cyfrowych jej nie ma, ale może 

wystąpić w sklepach, gdzie masz oba rodzaje ofert) i wszelkich obowiązujących 

podatków od sprzedaży. 

Ta stawka i stopa procentowa zależą od kraju, z którego pochodzi sprzedawca (Polak 

i Amerykanin sprzedając to samo za tyle samo, może zapłacić inna opłatę). 

Opłaty za przetwarzanie płatności są naliczane od każdej transakcji korzystającej z 

Etsy Payments. Opłaty te pojawiają się na Twoim rachunku płatniczym i są potrącane 

przed wpłatą. Są one dodatkiem do opłat transakcyjnych Etsy. 

Jeśli masz na Etsy wskazane konto w polskim banku, ta opłata wyniesie 4% + 0.30 EUR. 

Dla innych krajów sprawdź!. 

Opłaty za przetwarzanie płatności przez odrębny PayPal (obecnie rzadko występująca 

sytuacja) pobierana jest z kwoty wpływającej na PayPal (na Twój rachunek PayPal 

wpłynie kwota sprzedaży pomniejszona o tę opłatę). Dla Polaków opłata na PayPal dla 

wpłat walutowych z Etsy wynosi obecnie 3,9% + 0.30 USD. 

(Uwaga! Koszty mogą być różne przy sprzedaży z różnych, do różnych krajów, a nawet 

zależnie od sprzedawcy. Sprawdź w swoim profilu PayPal). 

W przypadku zwrotu pieniędzy za sprzedaż dokonaną za pośrednictwem Etsy 

Payments lub PayPal, opłata manipulacyjna zostanie zaksięgowana proporcjonalnie i 

zastosowana do kwoty zwrotu (otrzymasz z powrotem jej część lub całość). 

Uwaga: Opłaty za przetwarzanie płatności Etsy Payments podlegają opodatkowaniu 

podatkiem VAT. Jeśli nie podasz Etsy swojego NIP-EU, VAT zostanie pobrany i pojawi 

się na fakturze VAT dla sprzedawców w wymaganych lokalizacjach. Sprawdź czy masz 

go w zakładce: Panel sklepu → Finanse → Nr identyfikacyjny VAT. Dowiedz się więcej 

w rozdziale dotyczących „Rozliczeń i księgowości produktów cyfrowych”. 

 

https://help.etsy.com/hc/en-gb/articles/115015628847
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Przykład 1 

Kwota transakcji wynosi 50 USD. Klient zapłacił przez Etsy Payments. 

Twój Rachunek płatniczy zostaje uznany kwotą płatności 

pomniejszoną o prowizję od sprzedaży oraz opłatę Etsy Payments za 

przeprowadzenie płatności. 

 

Przykład 2 

Kwota transakcji wynosi 50 USD. Klient zapłacił przez odrębny PayPal. 

kwota pomniejszona o prowizję PayPal wpłynęła na Twoje konto 

PayPal. Osobno w Rachunku płatniczym została odnotowana prowizja 

od sprzedaży (omawiane wcześniej 6,5%), którą musisz zapłacić 

osobno lub z salda Etsy Payments (jeśli je masz). 

Koszty przewalutowania 

Zakładając sklep możesz wybrać walutę sklepu, czyli walutę, w jakiej określasz swoje 

ceny.  Gdy wybierzesz preferowaną walutę sklepu (w momencie tworzenia sklepu, lub 

później, jeśli dokonasz zmiany), każda nowa oferta, którą utworzysz, zostanie 

wystawiona w tej walucie. Klienci ceny zobaczą wg ich ustawień, przeliczone z Twojej 

ceny na wybraną przez nich walutę. 

Sprzedawcy z Polski otrzymują od Etsy przelewy w EUR. Nie ma od tej zasady 

odstępstwa. Jeśli podajesz swoje ceny w walucie innej niż EUR (np. prowadzisz sklep 

w USD lub PLN) Etsy dokona konwersji dostępnego salda sprzedaży (do wypłaty) na 

EUR. Etsy stosuje w tym momencie dodatkowe 2,5% do aktualnego rynkowego kursu 

walutowego (czyli przewalutowuje na mniej korzystnych dla Ciebie warunkach). Z tego 

powodu teoretycznie najkorzystniejsze jest utrzymywanie sklepu w EUR (z punktu 

widzenia kosztów). Są jednak często inne czynniki, które powodują, że ostateczna 

decyzja o walucie sklepu może być inna. 

Koszt ten dotyczy wyłącznie sprzedaży przez Etsy Payments, nie płacimy go przy 

odrębnym PayPalu. Tam wpływa kwota w walucie transakcji: jeśli masz sklep w USD to 

USD, jeśli w PLN to PLN. 
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Przykład 1 

Sklep jest prowadzony w EUR. Klient kupuje za 50 EUR, płaci przez Etsy Payments. 

Rachunek płatniczy będzie uznany kwotą w EUR pomniejszoną o prowizję od 

transakcji i prowizję za przeprowadzenie płatności. 

 

Przykład 2 

Sklep jest prowadzony w USD. Klient kupuje za 50 USD, płaci przez Etsy Payments. 

Rachunek płatniczy będzie uznany kwotą w EUR: kwota USD zostanie 

pomniejszona o prowizję od transakcji i prowizję za przeprowadzenie płatności, a 

następnie przewalutowana wg kursu powiększonego o 2,5%. 
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Opłaty i koszty opcjonalne (zależne od Twojej decyzji) 

Opłaty za reklamy 

Etsy oferuje możliwość płatnej reklamy: Reklamy na Etsy (Etsy Ads), Reklamy poza Etsy 

(Offsite Ads) oraz Oferty Celowane (Targeted Offers). Promocja ta nie jest oczywiście 

obowiązkowa. Stawki za reklamę zaczynają się od 1 USD/dziennie, maksymalna 

stawka to 50 USD/dziennie. O stawce tej decyduje sprzedawca. A co dalej? To temat 

na osobne opracowanie.  

Zależnie od Twojej decyzji, możesz nie przeznaczać żadnych kwot na reklamę w Etsy. 

Koszty oprawy graficznej sklepu 

Jeśli nie umiesz i nie chcesz się tym zajmować możesz zlecić przygotowanie bannerów, 

logo, zdjęć, sekcji „O mnie” innej osobie, za co oczywiście musisz zapłacić. Nawet na 

samym Etsy sprzedawane są pakiety graficzne dla sklepu. 

Pozycja absolutnie nieobowiązkowa. 

Inne? 

Etsy nie pobiera opłaty za otwarcie sklepu ani jego bieżące utrzymanie. Jeśli nie masz 

sprzedaży, nie ponosisz obowiązkowych kosztów poza wystawieniem 

przedmiotów.  Te zaś nie są dramatycznie wysokie, zwłaszcza, że jeśli skorzystasz przy 

otwieraniu sklepu z linka afiliacyjnego (np. mojego http://Etsy.me/2tg3pSW) masz 40 

darmowych wystawień na start. 

Etsy oferuje również płatny plan sklepowy: Etsy Plus ― pakiet subskrypcji oferujący 

rozszerzony zestaw narzędzi. Opłata za subskrypcję Etsy Plus wynosi 10 USD 

miesięcznie. Nie jest on zbyt atrakcyjny. Szczegółowe omówienie Etsy Plus 

znajdziesz w tym artykule. 

Etsy udostępnia również możliwość utworzenia spersonalizowanej strony 

internetowej połączonej ze sklepem na Etsy – narzędzie Pattern. Po upływie 30-

dniowego bezpłatnego okresu próbnego naliczona zostanie miesięczna opłata 

subskrypcyjna w wysokości 15,00 USD. Nie warto. 

Etsy oferuje sprzedawcom z niektórych krajów możliwość zakupu etykiet wysyłkowych 

w celu realizacji zamówień. Nie są one dostępne dla sprzedawców wysyłających z 

Polski. 

  

https://sklepnaetsy.pl/etsy-plus-czy-warto/
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Łączne koszty Etsy 

Łączne koszty Etsy obejmują zatem: 

• koszt wystawienia przedmiotu (obowiązkowe poza 40 pierwszymi, darmowymi 

wystawieniami, dostępnymi dla nowych sklepów, przy ich otwieraniu z linka 

afiliacyjnego, ponoszone niezależnie czy coś sprzedasz czy nie, to jedyny pewny 

koszt Etsy, gdy prowadzisz tam sklep), 

• koszty prowizji od sprzedaży (obowiązkowe, po sprzedaży), 

• koszty bramki płatności (obowiązkowe, nie do uniknięcia, koszty Etsy Payments 

lub koszty PayPal, po sprzedaży), 

• koszty przewalutowania (do uniknięcia przy odpowiedniej konfiguracji sklepu), 

• koszty promocji (opcjonalne), 

• koszty oprawy graficznej (opcjonalne). 

Część z tych kosztów to koszty stałe, niezależne od poziomu sprzedaży, część – 

zmienne, liczone stawką % od sprzedaży. Ich łączny poziom w odniesieniu do ceny 

produktu może się zatem kształtować różnie, zależnie od tej ceny. % udział kosztów 

w cenie maleje wraz ze wzrostem ceny. W bardzo tanich produktach (2-5 USD) udział 

ten może wynosi nawet 20-25%.  
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50+ rodzajów plików, które mógłbyś sprzedawać na Etsy  

 

EDUKACJA SZABLONY, WZORY, HOBBY 

1. e-booki 

2. workbooki 

3. formularze  

4. checklisty (listy kontrolne) 

5. plany działania, procedury, schematy w 

niemal każdym obszarze, od imprez 

tematycznych po założenie bloga czy choćby 

sprzedawanie na Etsy 

6. pomysły na biznes 

7. kurs / mini kursy online w formie 

elektronicznej (dokument lub dostęp do 

platformy) 

8. przewodniki 

9. podcasty, wykłady w formie audio 

10. tutoriale wideo / szkolenia w dowolnej 

dziedzinie 

11. samouczki how-to w dowolnej dziedzinie 

12. referencyjne wykresy / ściągawki / przeliczniki 

13. mapy / diagramy 

14. diety, plany posiłków 

15. arkusze kalkulacyjne / szablony Excel 

16. trackery (wydatki, nawyki, itd.) 

17. szablony dla firm (wizytówki, notesy, papier 

firmowy itp.) 

18. szablony graficzne do mediów mediów 

społecznościowych 

19. szablony dokumentów / CV 

20. wzory do rękodzieła niemalże każdego 

rodzaju  

21. wzory, szablony, schematy do szycia, 

robienia na drutach, szydełkowania  

22. szablony tekstów na bloga 

23. szablony e-mail szablon, motyw bloga / 

strony internetowej lub szkielet 

ZASOBY ROZRYWKA 

24. pliki muzyczne  

25. klipy audio  

26. klipy wideo / grafika / animacja 

27. grafika blogowa / internetowa 

28. ikony 

29. ilustracje / grafika wektorowa 

30. wzory / tekstury 

31. obrazy, clip art 

32. czcionki 

33. fotografia użytkowa 

34. presety, overlaye do obróbki fotografii 

35. elementy do scrapbookingu cyfrowego, 

tworzenia kolaży, innej sztuki cyfrowej 

związanej z montażem 

36. mockupy 

37. logo 

38. aplikacje / oprogramowanie 

39. tła pulpitu / telefonu 

40. szablony dzienników, pamiętników do 

druku  

41. sztuka ścienna do druku (obrazy, grafiki, 

plakaty, fotografia) 

42. kalendarze ścienne lub biurkowe do druku 

43. kartki / zaproszenia do druku 

44. tagi / etykiety / naklejki do druku 

45. plannery / organizery / listy do druku 

46. dekoracja / oprawa imprez, kinderbali, 

wieczorów panieńskich, kawalerskich 

47. gry do wydruku 

48. kolorowanki do wydruku 

49. artykuły papiernicze weselne do 

wydrukowania (wizytówki na stół, listy 

prezentów, lista gości na sali itp.) 

50. papiery / elementy zeszytu do druku 

51. obróbka zdjęć, cyfrowe przekształcenia 

zdjęć klienta w określonym stylu 
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ZADANIE! 

 

 

 

o Spójrz na przedstawioną listę pomysłów, usiądź z kartką papieru 

(lub notatnikiem elektronicznym) i przeprowadź (sama z lub z kimś) 

burzę mózgów. Wypisz wszystkie przychodzące Ci do głowy 

potencjalne pomysły na produkty cyfrowe, które możesz oferować, 

co do których masz kompetencje i które mogą spodobać się Twojej 

grupie docelowej (obecnej lub nowej).  

o Nie ograniczaj się, selekcję przeprowadzić na kolejnym etapie. 

o Nie kopiuj ogólnych pomysłów z przedstawionej listy, wejdź w 

szczegóły, co do formy i treści potencjalnych produktów. 

o Przemyśl poszczególne pomysły co do potencjalnego popytu, 

kosztów (w tym czasu, jaki trzeba poświęcić na ich stworzenie), 

możliwości sprzedaży w długim terminie itd. 

o A potem… Stwórz pierwszy produkt. I kolejne. Ale o tym później!  
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MIEJSCE NA TWOJE POMYSŁY! 
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Od czego zatem zacząć? 

Jeśli po przeczytaniu tego wszystkiego czujesz się trochę przytłoczony - nie bądź! Oto, 

co proponuję, aby rozpocząć: 

o Wybierz rodzaj produktu, który chcesz wytworzyć i sprzedać 

 

Jest tyle rodzajów produktów cyfrowych, które możesz stworzyć - wybierz tylko 

jeden, na którym możesz się skupić.  

 

o Zrób kilka produktów i opublikuj je w swoim sklepie Zrób to szybko! 

 

Zacznij, aby zobaczyć, czy to jest dla Ciebie? Nie będzie to wiele kosztowało, łatwo 

zacząć, ale i łatwo się wycofać, gdy uznasz, że nie jesteś gotowy! 

 

o Działaj! 

 

Nie zniechęcaj się - uzyskanie regularnej sprzedaży może trochę potrwać. Twórz i 

poprawiaj. Z każdą ofertą Twój sklep będzie coraz lepszy! Nie oznacza to jednak, że 

jest to bardzo łatwe. W sklepach z cyfrowym pobieraniem danych Etsy na początku 

podejmujesz wysiłek, inwestujesz czas, a później odzyskujesz to w formie pieniędzy. 

Z czasem efekt kuli śniegowej zwiększy pasywność tego dochodu. 
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TO TYLKO JEDEN ROZDZIAŁ! 

Całość e-booka to kompendium wiedzy o tworzeniu, promocji, sprzedaży 
produktów cyfrowych na Etsy! Ponad 150 stron 

Sprawdź szczegóły! 
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  DARMOWE OFERTY! 

ZAREJESTRUJ SKLEP PRZEZ LINK AFILIACYJNY I 
ZYSKAJ  MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA  

DO 40 PRZEDMIOTÓW ZA  DARMO! 
Jeśli: 

▪  Nie masz jeszcze sklepu na Etsy (możesz mieć konto 
kupującego), 

▪ Zarejestrujesz sklep wchodząc przez podany niżej link: 

http://etsy.me/2tdhmNS 

Otrzymasz możliwość wystawienia 40 przedmiotów za darmo!  

ZACZNIJ PRZYGODĘ Z ETSY JESZCZE DZIŚ! 

http://etsy.me/2tdhmNS
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