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WSTĘP  
 

Zamieszczone w materiałach scenariusze są propozycją realizacji poszczególnych treści z 

zakresu zdobywania kompetencji cyfrowych w ramach pracy w sieci. Praca z niżej zamieszczonymi 

materiałami  zapewnia elastyczność doboru zadań pod względem stopnia trudności oraz poziomu 

umiejętności uczestników szkolenia. Wydzielone krótkie partie materiału zapewniają indywidualizację 

pracy z beneficjentami oraz możliwość modyfikacji zadań w zakresie kolejności realizowanych treści. 

Różnorodność ćwiczeń pozwoli uniknąć stanu zniechęcenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie 

podejmowane obszary zawierają informacje teoretyczne, które mogą posłużyć jako wsparcie w 

samodzielnej pracy w domu oraz w minimalnym stopniu zastąpią instruktaż i wykład trenera. 

Dodatkowym atutem jest zamieszczenie instrukcji typu KROK PO KROKU dla uczestników szkolenia 

(USZ), aby mogli pracować w tempie odpowiednim do swoich umiejętności i predyspozycji.  

Zajęcia dla uczestników szkolenia zaplanowane są w formie warsztatowej i będą odbywać się 

w ciągu 2 dni po 8 godzin w grupach maksymalnie 12-osobowych, a każdy z uczestników będzie miał 

do dyspozycji kmputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.  

W ramach każdego ćwiczenia trener zapewni instruktaże i komentarze głosowe. Zarówno ćwiczenia 

jak i wykład będą wspomagane elementami pokazu z użyciem projektora, co zapewni weryfikację 

poprawności wykonywanych zadań. Warsztatowa forma szkolenia stworzy odpowiednie warunki na 

nabycie doświadczenia pod okiem fachowca w zakresie podstawowych kompetencji TIK, do których 

m.in. należą: wykorzystanie komputera lub tabletu, aplikacji lub programów oraz biegłość poruszania 

się w sieci. 

 Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla wszystkich osób, 

które zainteresowane są działalnością w sieci w ramach różnych portali społecznościowych. 

Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu odpowiedzialnego i przewidującego 

konsekwencje swoich działań użytkownika Internetu.  Dzięki tym materiałom każdy użytkownik pozna 

filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystania ich w działalności na 

rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Zrozumie jak ochronić swoją prywatność w sieci, czym 

są prawa autorskie, własność intelektualna, a także pozna jakie konsekwencje niesie ze sobą HATE, 

TROLLING, kradzież treści. Nabędzie umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie 

sieci społecznościach, w tym m.in jak nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój 

wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością. Jako jednostka społeczeństwa informacyjnego 

nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych wszystkim obywatelom 

takich, jak złożenie założenie konta ePUAP i profilu zaufanego. Poza tym uczestnicy szkolenia poznają 

praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z zasobów sieci i zdobędą 

umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł tj.: film, muzyka, książki i inne. Poznają zasady działania 

grup dyskusyjnych. 
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SCENARIUSZ CYKLU ZAJĘĆ – „DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH” 
 

CELE I KOMPETENCJE: ujęto przy każdej kategorii z osobna 

METODY PRACY: praktycznego działania, pokaz, ćwiczenia,  

ŚRODOWISKO PRACY: laptop dla każdego uczestnika (zestaw komputerowy) lub tablet z 

dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową, ekran, projektor 

multimedialny, głośniki, kamerki internetowe w przypadku stanowisk stacjonarnych, filmy 

instruktażowe.  

MATERIAŁY POMOCNICZE W RAMACH WSPARCIA: instrukcje KROK PO KROKU do wykonania 

ćwiczenia, zawierające elementy wykładu lub teorii. 

ŁĄCZNY CZAS: 16 godzin (2 dni po 8 godzin) 

 

I. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE 
 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy na temat sposobów i metod wyszukiwania informacji w sieci. 

 Kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji w sieci. 

 Nabycie umiejętności zabezpieczenia prywatności na swoim koncie 

społecznościowym. 

 Nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej. 

 Kształtowanie sprawności w przeglądaniu najpopularniejszych związanych z 

rozumieniem zjawiska hate, fake news, prawa autorskiego oraz ochrony wizerunku. 

 Nabycie wiedzy o prawach autorskich 

 Nabycie umiejętności odbywania wycieczek wirtualnych po wirtualnym muzeum. 

 Nabycie umiejętności blokowania fałszywych kont. 

 Nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w sieci 

 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 
 

1. Ochrona wizerunku oraz prawa autorskie na portalach społecznościowych.  
 

Posiadanie profilu na popularnym portalu społecznościowym jest obecnie pożądane, a 

często wymagane. Użytkownicy sieci społecznościowej dzielą się swoimi prywatnymi 

informacjami i zdjęciami z innymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że każdy ich wpis może  

zostać wykorzystany przeciwko nim. Bardzo łatwo określić preferencje użytkownika, stworzyć 

jego społecznościowe Curriculum Vitae, a następnie wykorzystać te informacje do zdobycia 

jego zaufania, uzyskania innych prywatnych informacji, dotarcia do danych, które atakujący 

chce przechwycić1 

 

                                                           
1 Harwood M., Goncalves M., Mathew PembleM.: Security Strategies in Web Applications and Social Networking, 
2011. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Kamil MERKS Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i 
Zarządzania 
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1.1. Typy zagrożeń dla informacji na portalach społecznościowych. 
 

/ELEMENTY WYKŁADU POPARTE POKAZEM/ 

W dzisiejszych czasach korzystanie z portali społecznościowych niesie również wiele 

zagrożeń. Celem ataku mogą stać się wszystkie informacje, które udostępniamy. Użytkownicy 

portali społecznościowych muszą pamiętać, że ich bezpieczeństwo w znacznym stopniu zależy 

od ustawień prywatności na portalu i ustawień prywatności jego znajomych. 

 

Podstawowym zagrożeniem, z jakim musimy się liczyć, jest: 

 Zbieranie danych o użytkownikach, (cyfrowe dossier, czyli tzw. CV). Są to 

informacje typu: miejsca zamieszkania, wykształcenie, wykonywana praca, 

kontakty, statusy, zdjęcia, polubione strony lub linki. Wszystkie te dane mogą 

zostać użyte przeciw publikującym je osobom. 

PRZYKŁAD: odzyskiwanie hasła do profilu użytkownika.  

 Zbieranie danych historycznych, wcześniej opublikowanych, również mogą zostać 

w  niekorzystny sposób wykorzystane.  

 Rozpoznawanie twarzy – (często wykorzystywane na Facebooku i innych 

portalach poprzez oznaczanie na zdjęciach znajomych). Zdjęcia mogą posłużyć 

również do oznaczania lokacji geograficznych, przedmiotów i innych cech. 

 Kradzież tożsamości - przejmowanie profili i szarganie reputacji  

 Phishing - taktyki socjotechniczne do wydobywania od użytkowników ich 

sekretnych informacji.  

 Agregatory SNS (ang. social networking service), powielające portale 

społecznościowe - są sposobem na pozyskiwanie lub wyciąganie informacji. 

 Wirusy oraz robaki - to zagrożenia typu XSS (ang. cross site scripting).  

 Zagrożeniem jest spam, czyli niechciane wiadomości i reklamy. 

 Trudności z całkowitym usuwaniem kont na portalach społecznościowych mogą 

posłużyć do pozyskiwania danych o użytkowniku. Nawet w przypadku usunięcia 

profilu, kopia tych danych pozostaje, ponieważ przechowywana jest na serwerze 

zewnętrznym. 

 Szczególnie dokuczliwym zagrożeniem jest wykorzystywana niekiedy możliwość 

zwyczajnego znęcania się, poprzez wysyłanie obraźliwych wiadomości, szantaż i 

nękanie użytkowników i osób. 

W zakresie bezpieczeństwa w sieci największą rolę do odegrania ma sam użytkownik. To od 

niego zależy jaki i ile informacji udostępni. Dlatego zaleca się rozwagę, aby nie zostać celem 

ataku lub nienawiści. 

 

1.2. Zabezpieczenie kont na portalach społecznościowych „Krok po kroku” 
 

/INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW/ 

Do wykonania ćwiczenia skorzystamy z popularnego portalu Facebook. 

1. Uruchom przeglądarkę internetową 

2. Zaloguj się na Konto Facebook. (jeśli nie masz konta zarejestruj się). 
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3. Aby się zalogować przejdź na stronę www.facebook.com 

4. Wpisz w odpowiednie pola swój Adres email oraz Hasło, a następnie kliknij Zaloguj 

się  

 

5. Aby się wylogować, należy nacisnąć zakładkę Konto, a następnie Wyloguj 

 
 

6. Nigdy nie zapamiętuj hasła, to grozi utratą danych oraz niepożądanymi działaniami 

osób trzecich na Twoim koncie. Możesz paść ofiarą ataku hakera. 

7. Dodawanie zdjęcia profilowego. Kliknij opcję Edytuj mój profil, znajdującą się pod 

Twoim imieniem i nazwiskiem 

  
 

10. Kliknij na okienku awatara i wybierz opcje Zaktualizuj zdjęcie profilowe; aby wybrać 

zdjęcie, które ma być dodane naciśnij opcję Dodaj zdjęcie 

http://www.facebook.com/
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11. Wyświetli się takie okno jak poniżej, wówczas wybierz z listy zdjęcie, które chcesz dodać i 

kliknij Otwórz. 

 
 

12. Kliknij Zobacz mój profil. 

13. Usuwanie zdjęcia profilowego. Kliknij przycisk  Zdjęcia/Twoje zdjęcia 

14. Po najechaniu myszką na wyświetlone zdjęcie pojawi się Ikona (taka jak poniżej), którą 

należy kliknąć, by przejść dalej 

 
 

15. Aby usunąć dane zdjęcie zaznacz pole wyboru Usuń to zdjęcie, a następnie kliknij 

Zapisz zmiany 

 
1.3. Blokowanie fałszywego profilu „krok po kroku”. 

 

/ELEMENTY WYKŁADU POPARTE POKAZEM/ 

http://www.enauczanie.com/media/facebook-w-edukacji/strony-w-budowie/jak-doda-zdjcie-profilowe/zd.pr3.png?attredirects=0
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Fałszywe konta na Facebooku  są niebezpieczne, bo kryją się za nimi najczęściej hakerzy 

i cyberprzestępcy. Zazwyczaj ich celem jest  wyłudzenie danych lub zainfekowanie komputera 

różnego rodzaju wirusami. Warto zatem wiedzieć co zrobić żeby się zabezpieczyć, albo jak 

działać gdy padniemy już ofiarą takiego fałszywego profilu. 
 

1.3.1. Podejrzenie, że ktoś podszywa się pod Ciebie - instrukcja. 
 

/INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW/ 

Jeśli masz konto na Facebooku i chcesz zgłosić kogoś, kto podszywa się pod Ciebie lub osobę, 

którą znasz2: 

1. Przejdź do profilu podszywającego się konta. 

o Jeśli nie możesz go znaleźć, spróbuj wyszukać imię użyte w profilu lub poproś 

znajomych o przesłanie Ci linku. 

2. Kliknij ikonę na zdjęciu w tle i wybierz opcję Zgłoś. 

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zgłosić podszywające 

się konto. 

Jeśli nie masz konta na Facebooku, a chcesz zgłosić kogoś, kto podszywa się pod Ciebie lub 

osobę, którą znasz, wypełnij poniższy formularz na stronie 

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948?helpref=faq_content  

 

 
 

 

1.3.2. Podejrzenie, że ktoś włamał się na Twoje konto - instrukcja. 
 

/ELEMENTY WYKŁADU POPARTE POKAZEM/ 

Jeśli uważasz, że ktoś włamał się na Twoje konto3 lub je przejął, odwiedź tę stronę 

https://www.facebook.com/hacked , aby zabezpieczyć konto. Poprosimy Cię o zmianę hasła i 

przejrzenie ostatniej aktywności związanej z logowaniem. 

Na możliwość włamania na Twoje konto wskazują następujące sytuacje: 

 Twój adres e-mail lub hasło zostały zmienione. 

 Twoje imię, nazwisko lub data urodzenia zostały zmienione. 

 Z konta wysłane zostały zaproszenia do grona znajomych do osób, których nie znasz. 

                                                           
2 Instrukcja działania ze strony Facebook 
3 Instrukcja działania ze strony Facebook 

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/hacked
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 Z konta zostały wysłane wiadomości, których nie napisałeś(aś).  

 Na koncie zostały opublikowane posty, których nie napisałeś(aś).  

 
Uwaga: Jeśli zmienił się adres e-mail związany z Twoim kontem na Facebooku, możesz cofnąć 

tę zmianę. Kiedy zmienia się adres e-mail, wysyłamy wiadomość na poprzednie konto e-mail 

wraz ze specjalnym linkiem. Kliknij ten link, aby cofnąć zmianę adresu e-mail i zabezpieczyć 

konto. 
 

1.4. Prywatność na Facebooku 
 

Poniższe ćwiczenie zaprezentuje konfigurację konta portalu społecznościowego na przykładzie 

Facebooka. 
/INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW/ 

Konfiguracja konta 

Facebook zdobył swoją popularność właśnie dzięki rozbudowanym opcjom prywatności. To 

my decydujemy, który element jest przez kogo widziany.  

1. Kliknij menu USTAWIENIA     
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2. Kliknij menu PRYWATNOŚĆ       

3. W czterech kategoriach naszego konta wybieramy kto może widzieć nasze posty, dane 

i inne informacje. 

      
4. Wybierz np. ZNAJOMI Z WYJĄTKIEM …. 

   
5. Wskaż osoby, które nie mogą widzieć Twoich wpisów. 
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1.5. Przykłady innych serwisów społecznościowych 

1. Nasza klasa NK -    https://nk.pl/    

 

2. Twitter -  https://twitter.com/    

3. Instagram -   https://www.instagram.com/   

2. Bezpieczeństwo i prawa autorskie 
/ELEMENTY WYKŁADU POPARTE POKAZEM/ 

Najczęściej do łamania praw autorskich dochodzi w Internecie. Dlatego warto wiedzieć 

czym są prawa autorskie i jakie konsekwencje grożą za brak ich przestrzegania. 

 
 

Utwór 

Zasady korzystania z cudzych utworów uregulowane są ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. 

Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Jest to definicja uniwersalna dla wszystkich dzieł 

twórczych. Tak rozumiany utwór podlega ochronie prawnej, niejako automatycznie, już od 

chwili jego ustalenia. Jako przykład wskazać należy teksty publikowane w Internecie, filmy, 

nagrania muzyczne, programy komputerowe, itp. Ich autorom przysługuje ochrona a tym 

samym możliwość egzekwowania odpowiedzialności cywilnej i karnej4. 

 

2.1. Prawa autorskie 
/schemat - SLAJD / 

Prawo autorskie to dyscyplina prawa cywilnego, czyli zespół norm prawnych wchodzących w 

skład prawa własności intelektualnej5, a także ogół praw przysługujących autorowi utworu (lub 

                                                           
4 Artykuł: Ochrona praw autorskich w Internecie –  
http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/325443,Ochrona-praw-autorskich-w-Internecie.html  
5 Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych 
działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_w%C5%82asno%C5%9Bci_intelektualnej  

https://nk.pl/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/325443,Ochrona-praw-autorskich-w-Internecie.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_w%C5%82asno%C5%9Bci_intelektualnej
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innemu uprawnionemu podmiotowi) upoważniających go do decydowania o eksploatacji 

utworu i czerpaniu z niej korzyści finansowych6. 

Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe.  

1. Osobiste prawa autorskie nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można 

się ich zrzec. Poza tym polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem i 

gwarantują autorowi prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu lub 

anonimowości autora. Twórca dzieła jest osobą uprawnioną do korzystania i 

rozporządzania nim. Tylko on na mocy licencji lub innej umowy może upoważnić także 

inne osoby.  

2. Majątkowe prawa autorskie wygasają wraz z upływem 70 lat od śmierci twórcy i 

ogranicza je zasada dozwolonego użytku (prywatnego i publicznego).  

 

2.2. Dozwolony użytek osobisty 
 

Prowadząc bloga lub konto na dowolnym portalu społecznościowym należy pamiętać o tym, 

że utwory, zdjęcia, muzyka, filmy czy inne treści jakie wykorzystujemy powinny być osobiście 

wykonane przez nas (autora bloga) lub zamieszczone wyłącznie za zgodą ich twórców, bądź też 

pochodzić  z banków zdjęć.  

Zatem godne uwagi są też serwisy Unsplash.com oraz Pexels.com, które oferują zdjęcia na 

licencji CC0. Jedynym warunkiem serwisu Pexels jest, by zdjęcia nie były wykorzystywane "w 

złym świetle".  

W Internecie można znaleźć serwisy, które oferują głównie lub wyłącznie darmowe obrazki 

do swobodnego wykorzystania. Jednym z nich jest Pixabay.  

Pixabay to serwis, który oferuje darmowe zdjęcia, grafikę wektorową, ilustracje także filmy 

wideo – adres strony:  https://pixabay.com/pl/ .  

 

 

                                                           
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie  

https://pixabay.com/pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
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ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: Wyszukiwanie darmowych filmów wideo oraz grafiki 

wektorowej na Pixabay 

1. Uruchom stronę https://pixabay.com/pl/ i wyfiltruj filmy wideo o zwierzętach 

wg. kategorii Nadchodzące 

2. Wyszukaj grafikę wektorową na dowolny temat w kategorii Najnowsze – to 

samo zadanie wykonaj również w dowolnie wybranej wyszukiwarce (np. 

JAHOO!, Bing, czy Mozilla)  

Wikipedia również może posłużyć jako źródło darmowych zdjęć, jednak ma zalety i wady. 

Zaletą jest możliwość znalezienia wielu potrzebnych nam zdjęć, np. znanych osób, a wadą fakt, 
że mogą być to zdjęcia z licencjami stanowiące domenę publiczną lub na licencji Creative 
Commons oraz GNU FDL (kłopotliwy w tym przypadku jest obowiązek dołączenia pełnego 
tekstu licencji).  Uznanie tych licencji jest uszanowaniem autora, który zrezygnował z 
wynagrodzenia. 

UWAGA! – Wiele źródeł multimediów na wolnych licencjach jest zebrane na 
stronie commons.wikimedia.org.  

Art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych7 o dozwolonym użytku osobistym, 

określa: 

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego 

utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do 

budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-

urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy 

utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem 

zarobkowym.  

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy 

utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności 

pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. 

Najczęściej w Internecie sięgamy po pliki multimedialne (piosenki, filmy, seriale). Jeżeli utwór 

jest już rozpowszechniony, to samo ściąganie (czyli pobieranie) utworu, nie stanowi 

naruszenia prawa. Zgodnie z ww. ustawą mieści się ono w zakresie pojęcia dozwolonego 

użytku osobistego, czyli można nieodpłatne z niego korzystać, a co za tym dalej idzie nie 

potrzebujemy wyrażenia zgody ze strony twórcy. Należy przy tym pamiętać, że udostępnianie 

takich plików jest już przestępstwem. Zgodnie z obowiązującym prawem dozwolony użytek 

osobisty nie może naruszać zasad korzystania z utworu ani godzić w interesy twórcy.  

 

ĆWICZENIE: Jak rozpoznać czy obraz, film, treść jest chroniona prawami autorskimi? 
1. Przypomnij uczestnikom, że pobieranie zdjęć, filmów, tekstów jest niedozwolone i nie 

wolno ich wykorzystywać bez sprawdzenia, na jakich warunkach zostały opublikowane. 
Uwaga – na potrzeby szkolenia zaprezentujemy sposób na wyszukiwanie i sprawdzenie zdjęć 
opublikowanych w Internecie. 
                                                           
7 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr  24 poz. 83) 

https://pixabay.com/pl/
https://commons.wikimedia.org/
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2. Uruchomienie wyszukiwarki GOOGLE – wprowadź hasło: nauka 
3. Z ustawień wybierz WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE. 

 
4. W pozycji prawo do użytkowania wybierz jedną z opcji i zatwierdź 

 
Uwaga!!! W trakcie wykonywania ćwiczenia należy krótko omówić co oznaczają i jakie dają możliwości 
poszczególnych filtrów, wprowadzić definicję praw autorskich8 oraz omówić prawo do użytkowania9. 

 oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją (czyli możemy je przerobić), 

 oznaczone do ponownego wykorzystania (niekoniecznie można przerobić), 

 oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych z modyfikacją, 

 oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych. 

 
5. Zanim jednak skorzystamy z wybranego zdjęcia, powinniśmy sprawdzić, jak należy je 

podpisać. W tym celu klikamy na zdjęcie, a potem na Odwiedź stronę i znowu na 
zdjęcie. Fotografia powinna być opisana w podobny sposób. 

 

                                                           
8 Prawo autorskie - przysługuje twórcy utworu. Istnieje domniemanie, że jest nim osoba, której nazwisko w tym 
charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w 
jakikolwiek inny sposób, w związku z rozpowszechnianiem utworu. 
9  
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6. Po kliknięciu na Więcej szczegółów powinniśmy zobaczyć dokładny opis warunków 

licencji, a nawet kontakt do autora zdjęcia. 
Uwaga!!! Warto wspomnieć o różnicach w sposobie wyświetlania tych samych wyników wyszukiwania 
w różnych wyszukiwarkach:  

1. JAHOO! – Images/Public Domain 
2. Bing – Obrazy/Licencja" 
3.  Flickr - zawiera wiele zdjęć chronionych prawami autorskimi. Niezależnie od tego możemy 
na nim znaleźć zdjęcia na licencji Creative Commons. Część z tych zdjęć można remiksować i 
wykorzystywać nawet komercyjnie. W czasie przeglądania zdjęć na Flickrze po lewej stronie 
widzimy link "Any License". Oznacza to, że przeglądamy zdjęcia na wszystkich dostępnych 
licencjach.   

Szybki dostęp do informacji zamieszczonych w sieci oraz łatwość z jaką można je zdobyć 

stwarza sytuacje sprzyjającego do tworzenia plagiatu. I choć nie ma prawnej definicji na to 

zjawisko, to możemy go sklasyfikować jako jawny i ukryty ale zawsze świadomy. Plagiat to 

powielenie cudzej pracy (twórczości) w całości lub jej części, czyli mówimy tu np. o kradzieży 

własności intelektualnej. 

Tworząc własną stronę internetową lub bloga pamiętajmy, że gdy zamieszczamy czyjeś teksty 

lub grafikę, to bezwzględnie podajemy ich autora, czyli źródło właściwe. Nie przywłaszczamy 

sobie cudzej własności intelektualnej, ponieważ grożą za to kary i poważne konsekwencje. 

Autor skradzionego utworu ma prawo domagać się: 

 opublikowania przeprosin,  

 wycofania plagiatu z obrotu,  

 rekompensaty finansowej.  

Za udowodniony plagiat może ponadto grozić kara grzywny, a nawet ograniczenia wolności do 

lat 3. 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-plagiat-i-jakie-sa-jego-

konsekwencje 

W Internecie jest wiele systemów sprawdzających czy dane dzieło jest już plagiatem, czy 

jeszcze nie. Oto przykład strony, z której korzystają również uczelnie wyższe. Takie strony 

zazwyczaj są komercyjne, jednak niektóre z nich mają opcje jednorazowego sprawdzenia pracy 

lub pliku. 

https://www.flickr.com/
http://di.com.pl/tagi/Creative_Commons
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1. Zaloguj się do systemu. 

2. Wgraj plik, który chcesz sprawdzić. 

3. Wygeneruj raport. 

4. Dokonaj oceny. 

3. Jak  zabezpieczyć własne treści w regulaminie bloga przed dowolnym 

wykorzystywaniem. 
 

Najlepszym zabezpieczeniem treści na blogu będzie zamieszczenie odpowiednich treści w jego 
regulaminie. W tym celu tworzymy dział „Prawo własności intelektualnej” i tam umieszczamy 
informacje, na jakich zasadach można korzystać z materiałów na stronie. Od tego momentu 
zawsze mamy argument, że poinformowaliśmy o swoich prawach oraz o sposobach 
korzystania z naszej własności intelektualnej.  

W tym celu należy przytoczyć podstawę prawną i określić zasady korzystania. 

„Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały 
pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez 
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do 
poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej 
wynikającej z przepisów tej ustawy”. 

Przykładowy tekst klauzuli zaczerpnięty ze strony https://jakchronicinformacje.pl/regulamin-
bloga-oraz-polityka-prywatnosci/  

1. „Można korzystać z tekstów zawartych na Blogu w zakresie własnego dozwolonego 
użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Blogu w innym celu nie 
wymaga zgody IMIĘ I NAZWISKO pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia 
i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst 
pochodzi z bloga jakchronicinformacje.pl”. Teksty udostępniane są na licencji CC BY-
NC-ND 3.0 PL ( zapoznaj się z nią) 

2. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami. 

https://jakchronicinformacje.pl/regulamin-bloga-oraz-polityka-prywatnosci/
https://jakchronicinformacje.pl/regulamin-bloga-oraz-polityka-prywatnosci/
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3. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych 
udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.” 

 

4. Cyberprzemoc oraz zjawiska hate i fake news. 
 

4.1. Cyberprzemoc  
 

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, 

zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 

elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, 

portale społecznościowe i inne10.  

 

Cyberprzemoc niesie ze sobą równie zgubne konsekwencje, jak przemoc ze świata realnego. 

To że nie mamy kontaktu fizycznego i wzrokowego z prześladowcą nie oznacza że jesteśmy 

bezpieczni. Dzięki technologii narodził się nowy sposób na przemoc.  Zatrważająca jest 

szybkość z jaką się rozpowszechnia. To może być kompromitujące zdjęcie lub nieprawdziwa 

informacja.  Nie ma znaczenia pora dnia i nocy, bo w każdej chwili z łatwością mogą dołączyć 

do grupy agresorów nowe osoby. Całkowite usunięcie tych treści często bywa trudne a czasem 

wręcz niemożliwe. Najbardziej na cyberprzemoc narażone są dzieci i młodzież, dlatego że 

dorośli często nie zdają sobie sprawy co dzieje się w ich sieciowym świecie.  

Cyberprzemoc zawiera w sobie nowe zjawiska jakim jest hate i fake news 

 

4.1.1. Zjawisko hate 
 

Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu 

rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również 

przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek 

innego podmiotu będącego „na celowniku” danej wypowiedzi. Akceptacja mowy nienawiści 

w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów, uprzedzeń i powodując 

mniejszą akceptację przedstawicieli grup ‘hejtowanych’ może także prowadzić do tzw. 

przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes). Mowa nienawiści przyjmuje różne formy i dlatego 

istnieje trudność w jednoznacznym określeniu czym ona dokładnie jest. Mimo iż żadna z wielu 

powstałych dotychczas definicji tego zjawiska nie jest powszechnie akceptowana i używana, 

to dosyć często mowę nienawiści rozumie się zgodnie z definicją Rady Europy11. 
 

4.1.2. Zjawisko fake news 

 

Fake news – forma przekazywania informacji, która opiera się na celowej dezinformacji 

lub oszustwie, rozprzestrzeniana poprzez drukowane i nadawcze serwisy informacyjne, media 

                                                           
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberprzemoc  
11 http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberprzemoc
http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/
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elektroniczne czy serwisy społecznościowe12. Informacje te są pisane i publikowane w celu 

wprowadzenia w błąd, albo w celu uzyskania finansowych lub politycznych korzyści. Często 

stosują chwytliwe nagłówki w celu zwrócenia możliwie dużej uwagi. Należy rozróżnić 

nieprawdziwe i wprowadzające w błąd fałszywe wiadomości od satyry lub parodii, która jest 

przeznaczona dla humoru, ale nie ma na celu wprowadzenia w błąd odbiorców. 

 
 

II. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 
 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Umiejętność wykorzystania narzędzi komunikatów oraz stron społecznościowych. 

 Opanowanie umiejętności konfigurowania konta. 

 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w ramach współpracy grupowej. 

 Opanowanie umiejętności w zakresie korzystania z komunikatorów, prowadzenia 

wideokonferencji, rozmów na czacie. 

 Nabycie umiejętności nawiązania rozmowy online z innymi użytkownikami portali 

społecznościowych. 

 

PRZEWIDYWANY CZAS – 5 godzin 

 

1. Czat oraz darmowe wideorozmowy w Facebook Messengerze 
 

Portal społecznościowy Facebook w 2015 roku zaoferował swoim użytkownikom nową 

funkcję w aplikacji mobilnej Messenger służącej do obsługi chatu. Dzięki czemu użytkownicy 

największego portalu społecznościowego na świecie za pomocą swoich smartfonów i tabletów 

mogą prowadzić między sobą wideo rozmowy. 

 

Messenger13 to aplikacja Facebooka służąca do komunikacji pomiędzy użytkownikami 

portalu.  

 

Do niedawna na urządzeniach mobilnych można było wykonywać jedynie połączenia głosowe. 

Teraz jednak usługodawca umożliwił użytkownikom prowadzenie rozmów wideo na 

                                                           
12 Serwis społecznościowy – służy do budowania sieci społecznych oraz stosunków społecznych, które opierają 
się na podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu zawodowym lub prywatnym, itp. Umożliwia kontakt ze 
znajomymi oraz dzielenie się informacjami, zainteresowaniami, itp. Różnorodność serwisów społecznościowych 
dostępnych obecnie w Internecie stwarza wyzwanie do stworzenia jednej definicji, istnieją jednak pewne cechy 
wspólne: serwisy społecznościowe opierają się na aplikacjach internetowych; treści tworzone przez użytkowników 
są siłą napędową portali; użytkownicy tworzą własne profile; usługi społecznościowe ułatwiają rozwój 
internetowych sieci społecznych poprzez łączenie profilu użytkownika z innymi osobami lub podmiotami o 
podobnych zainteresowaniach lub w jakimś stopniu z nimi powiązanymi. 
13 Facebook Messenger  -  komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. Służy do wysyłania wiadomości, 
zdjęć, filmów, naklejek i innych plików, a także pozwala reagować na wiadomości znajomych  
(tz. reakcje) oraz wchodzić w interakcje z botami. Usługa pozwala również na połączenia głosowe (także grupowe) 
oraz na wideorozmowy. Aplikacja ma możliwość szyfrowania wiadomości oraz grania w minigry. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wideorozmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minigra
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Facebooku za aplikacji Messenger. To rozwiązanie może zastąpić komunikatory takie jak 

Skype, Hangouts i Facetime. 
 

1.1.  Przeprowadzanie wideorozmowy w aplikacji Facebook Messenger „krok 

po kroku” 
 

1. Zaloguj się na swoje konto Facebook 

UWAGA!!! Dla bezpieczeństwa swoich danych nigdy nie zapamiętuj hasła. 

 
2. W lewym panelu okna wybierz link Messenger 

 
3. Wybierz rozmówcę z listy po lewej stronie 

4. Kliknij w w prawym górnym rogu ikonę       

5. Udostępnij kamerę 
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6. Kliknij opcję UDOSTĘPNIJ 

 

7. Znaczenie ikon od lewej  : 

a. Rozpocznij wideo rozmowę 

b. Mikrofon 

c. Rozpocznij/zakończ rozmowę 

d. Ustawienia 

e. Widok pełnoekranowy 

1.2.  Uczestniczenie w czacie na Facebook „krok po kroku” 
 

1. Zaloguj się na swoje konto Facebook 

UWAGA!!! Dla bezpieczeństwa swoich danych nigdy nie zapamiętuj hasła. 

2. Zaznacz osobę z twojej listy kontaktów 

3. Zielone kropki przy kontaktach oznaczają, że osoba jest aktywna na portalu i możesz z 

nią rozmawiać. 

4. W okienku rozmowy w pasku tekstowym wpisz wiadomość i kliknij ENTER 

 
Górny pasek 

5. Znaczenie ikon     od lewej  :  

a. Dodaj więcej znajomych do czatu 

b. Rozpocznij wideo rozmowę 

c. Rozpocznij rozmowę głosową 
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d. Opcje 

e. Zamknij  

 

Dolny pasek 

6. Znaczenie ikon od lewej  : 

 
f. Dodaj zdjęcia 

g. Wybierz naklejkę 

h. Wybierz gif 

i. Wybierz ikonę emocji 

j. Dodaj pliki 

k. Zagraj 

l. Zrób zdjęcie przy użyciu funkcji szybkiego aparatu 

m. Utwórz plan 

n. Symbol Kciuki w górę 

 

2. Typy zagrożeń dla informacji na portalach społecznościowych. 
 

W dzisiejszych czasach korzystanie z zasobów sieci niesie również wiele zagrożeń. Celem 

ataku mogą stać się wszystkie informacje, które udostępniamy, np. na swoim koncie lub 

stronie internetowej. Użytkownicy profili sieciowych muszą pamiętać, że ich bezpieczeństwo 

w znacznym stopniu zależy od ustawień prywatności na portalu i ustawień prywatności jego 

znajomych. 

 

Podstawowym zagrożeniem, z jakim musimy się liczyć, jest: 

 Zbieranie danych o użytkownikach, (cyfrowe dossier, czyli tzw. CV). Są to 

informacje typu: miejsca zamieszkania, wykształcenie, wykonywana praca, 

kontakty, statusy, zdjęcia, polubione strony lub linki. Wszystkie te dane mogą 

zostać użyte przeciw publikującym je osobom. 

PRZYKŁAD: odzyskiwanie hasła do profilu użytkownika.  

 Zbieranie danych historycznych, wcześniej opublikowanych, również mogą zostać 

w  niekorzystny sposób wykorzystane.  

 Trudności z całkowitym usuwaniem kont na portalach społecznościowych mogą 

posłużyć do pozyskiwania danych o użytkowniku. Nawet w przypadku usunięcia 

profilu, kopia tych danych pozostaje, ponieważ przechowywana jest na serwerze 

zewnętrznym. 

 Rozpoznawanie twarzy – (często wykorzystywane na Facebooku i innych 

portalach poprzez oznaczanie na zdjęciach znajomych). Zdjęcia mogą posłużyć 

również do oznaczania lokacji geograficznych, przedmiotów i innych cech. 

 Kradzież tożsamości - przejmowanie profili i szarganie reputacji  
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 Phishing - taktyki socjotechniczne do wydobywania od użytkowników ich 

sekretnych informacji.  

 Zagrożeniem jest spam, czyli niechciane wiadomości i reklamy. 

 Wirusy oraz robaki - to zagrożenia typu XSS (ang. cross site scripting).  

 Agregatory SNS (ang. social networking service), powielające portale 

społecznościowe - są sposobem na pozyskiwanie lub wyciąganie informacji. 

 Szczególnie dokuczliwym zagrożeniem jest wykorzystywana niekiedy możliwość 

zwyczajnego znęcania się, poprzez wysyłanie obraźliwych wiadomości, szantaż i 

nękanie użytkowników i osób. 

W zakresie bezpieczeństwa w sieci największą rolę do odegrania ma sam użytkownik. To od 

niego zależy jakie i ile informacji udostępni. Dlatego zaleca się rozwagę, aby nie zostać celem 

ataku lub nienawiści. 

 

3. Aplikacje do komunikacji 
 

 Telegram -  posiada aplikacje mobilne (iOS, Android, Windows Phone) 
oraz desktopowe (Windows, macOS, Linux, wersja webowa), bezbłędnie radzi sobie z obsługą 
powiadomień, rejestracja odbywa się na podstawie numeru telefonu, co oznacza, że lista 
kontaktów jest tworzona automatycznie w oparciu o książkę telefoniczną.  
 

 Skype - komunikator internetowy posiada bardzo dobre aplikacje mobilne (iOS 
i Android), jak i desktopowe (Windows, Linux i macOS).  Jest zintegrowany z usługami 
Microsoftu (aplikacje oraz usługi webowe, np. Outlook.com) oferuje synchronizację 
konwersacji pomiędzy urządzeniami.  
 

 

4. Prowadzenie transmisji internetowych w serwisach społecznościowych 
 

Prowadzenie transmisji internetowych w serwisach społecznościowych na płaszczyźnie 
kontaktów międzyludzkich pojawiła się nowa technika jaką jest streaming, czyli 
transmitowanie video w czasie rzeczywistym. Pojawienie się takiej możliwości w popularnych 
kanałach społecznościowych, to kolejna szansa na odróżnienie się od konkurencji  
i zdobywanie większych zasięgów. 

Według definicji Streaming - Media strumieniowe – technika dostarczania informacji 

multimedialnej od dostawcy transmisji strumieniowej do użytkownika w sposób 

nieprzerywany. Najpopularniejsze media strumieniowe opierają się na transmisji 

skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet. Nie należy mylić mediów 

strumieniowych z multimedialnymi formatami plików (AVI)14. 

                                                           
14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_strumieniowe  

http://antyweb.pl/tag/skype
https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_strumieniowe
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Dźwięk, obraz oraz dodatkowe dane opisowe, to najczęściej przesyłane dane w postaci 

mediów strumieniowych: 

 dźwięk - radio internetowe, 

 obraz - telewizja internetowa, 

 dodatkowe dane opisowe - napisy do filmu albo nazwy piosenek 

 

Wyróżnia się dwa rodzaje dostępu do mediów strumieniowych: 

 na żywo (ang. live) – transmitowane są dane, które od razu docierają do wszystkich 

użytkowników przez fale radiowe za pomocą sygnału telewizyjnego, np. transmisja 

konferencji lub koncertu na żywo. 

o live streaming - rodzaj „mediów strumieniowych na żywo”, pojęcie to odnosi 

się do zawartości Internetu dostarczanego w czasie rzeczywistym. Live 

Streaming Internet wymaga formy nośnika źródłowego (np.: kamery wideo, 

interfejs audio, oprogramowanie do przechwytywania ekranu). Transmisje na 

żywo nie muszą być rejestrowane w momencie powstawania, choć przeważnie 

tak jest. 

 na życzenie (ang. on demand) – serwer ma bazę zarejestrowanych danych 

multimedialnych. Każdy użytkownik, wybiera sobie, który pokaz multimedialny od 

jakiego momentu chce oglądać. Przykładem może być tutaj wypożyczalnia filmów, w 

której wybieramy sobie jeden z nich i oglądamy go przez Internet. 

 

Media strumieniowe wykorzystuje się dla następujących typów treści multimedialnych15: 

 audio – typ mediów do strumieniowania nie wymagający dużo czasu do wytworzenia, 

 audio ze slajdami – nagranie audio zawierające statyczne slajdy jest jednym z 

najczęściej używanych metod przy zdalnym nauczaniu inaczej „ilustrowane nagranie 

audio” (ang. illustrated audio), 

 wideo – najbardziej skomplikowany rodzaj mediów strumieniowych, gdyż wymaga 

dużej przepustowości sieci, 

 animacja – połączenie obrazów ruchomych z tekstem. Animacja często jest połączona 

i synchronizowana z nagraniem audio, 

 emisja programów „na żywo” w sieci – metoda najdroższa, wymagająca najwięcej 

czasu i nakładów. Wykorzystywana jest najczęściej przy konferencjach lub telewizji 

internetowej 

Można streamować przez Periscope czy na Facebooku, ale można też do livestream 

wykorzystać własny kanał na YouTube. Ze względu na koszty na potrzeby szkolenia 

skonfigurujemy transmisję na kanale YouTube. 

 

                                                           
15 Wojciech Sulej, Marta Ziółkowska, Efektywność mediów strumieniowych, „Biuletyn Instytutu Automatyki i 
Robotyki”, 30, 2011. 



Zebrała i opracowała: Elżbieta Fim 25 

4.1. Konfiguracja i uruchomienie własnej transmisji na własnym kanale. 

Aby założyć transmisję trzeba posiadać konto i kanał na YouTube, który Google dostarcza w 
pakiecie razem z kontem. Kanał musi być zweryfikowany oraz należy włączyć opcję 
„Transmisja na żywo”.  

 

Należy zadbać by konto nie miało ograniczeń związanych z publikacją materiałów uznanych za 
niewłaściwe czy łamaniem praw autorskich. Dzięki temu program ma pewność, że nie jesteś robotem. 

PRZYKŁAD 

Transmisja spotkania/konferencji na żywo. Podczas zmiany prelegentów w krótkiej przerwie 
technicznej w tle odtwarzany jest utwór muzyczny. Wystarczy kilka sekund i transmisja zostaje 
zablokowana za złamanie praw autorskich. Mimo, że dźwięk był jedynie fragmentem tła, 
można pogrążyć każdą transmisję. 

W transmisji nie można emitować reklam. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozstrzygane są 
na niekorzyść nadawcy. Karą jest zablokowanie transmisji, a nawet może się zdarzyć, że 
zostaniemy zablokowani na organizowanie transmisji na kolejne 90 dni. 

W pierwszej kolejności należy pobrać niezbędny program jakim jest koder i go skonfigurować. 
Koder to program kompresujący dźwięk i obraz do formatu, który można przesłać do YouTube. 
Pozwoli on na rejestrowanie treści za pomocą komputera, kamery, mikrofonu i innych 
urządzeń oraz je miksować równocześnie przesyłając do Internetu. 

Miksowanie pozwala na równoczesne transmitowanie  np. wideo prezentacji, pokazywać 
obraz z kilku kamer, albo wyświetlać na ekranie planszę z dodatkowymi informacjami. 

Na rynku jest wiele koderów. YouTube poleca na swojej stronie:  Epiphan Webcaster X2, XSplit 
Broadcaster, XSplit Gamecaster, Wirecast Play i inne. Zobacz na stronie: 
https://support.google.com/youtube/answer/2907883?hl=pl. Jest też oprogramowanie 
opensource’owe: Open Broadcaster Software, czyli bezpłatne oprogramowanie typu open 
source (wolne oprogramowanie) do nagrywania filmów i transmisji na żywo. 

Uwaga: włączenie transmitowania na żywo po raz pierwszy może zająć do 24 godzin. 
Gdy ta funkcja zostanie włączona, transmisję na żywo będzie można rozpocząć od razu. 

https://support.google.com/youtube/answer/2907883?hl=pl
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Jak rozpocząć transmisję 

Po uruchomieniu na kanale transmitowania na żywo, możesz rozpocząć nadawanie na cztery 
sposoby: 

 Rozpocznij transmisję  - transmisję zaczynasz od razu. 

 Wydarzenia umożliwia utworzenie transmisji niepublicznej lub prywatnej. Jeśli 
planujesz wydarzenie, to ustalasz godzinę rozpoczęcia i zakończenia streamingu. 

 Transmisje na urządzeniach mobilnych możesz prowadzić z głównej aplikacji 
YouTube. Po zakończeniu transmisji na Twoim kanale zostanie zapisana jej kopia 
archiwalna. Możesz edytować jej ustawienia prywatności (w tym ustawić nagranie jako 
prywatne) lub ją usunąć. 

 Dzięki kamerze internetowej możesz z łatwością poprowadzić transmisję na żywo, bez 
potrzeby korzystania z kodera. Za jej pomocą możesz transmitować z komputera 
stacjonarnego lub laptopa. Funkcja ta dostępna jest w przeglądarkach Chrome. 

Informacje szczegółowe16: 

1. Pobierz i skonfiguruj koder, korzystając z nazwy/klucza strumienia oraz adresu URL serwera. 
Dowiedz się więcej o koderach. 

2. Wpisz tytuł i opis na karcie PODSTAWOWE INFORMACJE. Możesz też dodać własną 
miniaturę, która będzie reprezentować Twoje wydarzenie. 

3. Opcjonalnie: zaplanuj czas kolejnej transmisji. 
4. Jeśli wybierzesz kategorię Gry, dodaj tytuł gry, aby użytkownicy mogli znaleźć Twoją 

transmisję. 
5. Wybierz ustawienia prywatności: Publiczne, Niepubliczne lub Prywatne. 
6. Na karcie OPCJE TRANSMISJI wybierz opcję Małe opóźnienie lub Najwyższa jakość. Gdy 

wybierzesz Małe opóźnienie, czas transmisji będzie zbliżony do czasu rzeczywistego. Jeśli 
wybierzesz Najwyższą jakość, widzowie obejrzą transmisję w doskonałej jakości obrazu. 

7. Jeśli masz prawa wyłącznie do transmisji na żywo, zaznacz pole Po zakończeniu ustaw 
nagranie archiwalne jako niepubliczne. Spowoduje to usunięcie nagrania z indeksu 
wyszukiwania. Link nadal możesz udostępniać i umieszczać na innych stronach. Ta opcja 
zostanie zastosowana od razu po zakończeniu wydarzenia na żywo. 

W trakcie transmisji na żywo: 

Nawiąż kontakt z publicznością przez czat na żywo. 

 Udostępnij link na platformach społecznościowych, korzystając z opcji UDOSTĘPNIJ. 
 Obserwuj, co dzieje się w sekcji „Analityka w czasie rzeczywistym”. 
 Monitoruj transmisję w odtwarzaczu, na pasku stanu u góry i na karcie Stan transmisji na 

żywo. 

Po zakończeniu transmisji: 

 Zakończymy Twoją transmisję, gdy przestaniesz wysyłać treści z kodera. 

                                                           
16 Instrukcja ze strony YouTube: 
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=pl&ref_topic=6136989  

https://support.google.com/youtube/answer/2907883
https://support.google.com/youtube/answer/6251900
https://support.google.com/youtube/answer/2524549
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=pl&ref_topic=6136989
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 Wydarzenie zostanie automatycznie zarchiwizowane w ciągu maksymalnie 12 godzin 
i udostępnione w Menedżerze filmów. Zalecamy nagranie lokalnej kopii zapasowej na wszelki 
wypadek.  

Więcej informacji na stronie:  

https://support.google.com/youtube/topic/6136989?visit_id=0-636606005764665680-
2082986061&rd=1  

Potrzebny sprzęt 

1. Kamera - możesz użyć kamery internetowej (najlepiej HD). W przypadku sprzętu 
profesjonalnego musisz mieć urządzenie do przechwytywania sygnału audio i wideo w 
postaci analogowej lub cyfrowej (np. zewnętrzny konwerter). 

2. Dźwięk - zestaw słuchawkowo-mikrofonowy lub mikrofon konferencyjny albo 
mikroporyt. (sprawdź akustykę pomieszczenia) 

3. Oświetlenie – światło naturalne lub zestaw oświetleniowy. 
4. Plan – istotne jest tło za prelegentem. 

Zaletą transmisji na kanale YouTube  jest możliwość emitowania na żywo wideo w jakości 
HD, a następnie dykcja i publikacja filmu za pomocą jednego narzędzia. Poza tym w ramach 
transmisji na żywo można też prowadzić Hangout z kilkoma zaproszonymi gośćmi.  

Niewątpliwie jest to ciekawa opcja dla osób zaangażowanych w prowadzenie kanału na 
YouTube oraz którzy chcą małym kosztem rozpocząć przygodę z wydarzeniami na żywo. Choć 
tu warto podkreślić, że także niektóre profesjonalne transmisje realizowane są przez YouTube. 
 

 

 

III. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania kont na portalach i stronach  

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi i konfiguracji kont 

społecznościowych. 

 Poznanie portali społecznościowych.  

 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godziny 
 

 

1. Prowadzenie konta na kanale YouTube 
 

https://support.google.com/youtube/topic/6136989?visit_id=0-636606005764665680-2082986061&rd=1
https://support.google.com/youtube/topic/6136989?visit_id=0-636606005764665680-2082986061&rd=1
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YouTube – serwis internetowy17 założony w lutym 2005 roku, który umożliwia bezpłatne 

umieszczanie, odtwarzanie strumieniowe, ocenianie i komentowanie filmów. 

Prezesem od 2014 roku jest Susan Wojcicki. 

Każde konto Google automatycznie otrzymuje „w pakiecie” konto YouTube. Jest to duże 

udogodnienie, dzięki czemu nie trzeba zapamiętywać dodatkowych loginów i haseł oraz 

tworzyć kolejnych kont. Dodatkową wygodą, jest to że możemy prowadzić kilka kanałów 

YouTube w ramach jednego konta Google. Wystarczy tylko  przełączać się pomiędzy kontami 

YouTube. 

Dla każdego posiadacza kanału YouTube istotna jest jego atrakcyjność, aby wzbudzał 

zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Dlatego należy zadbać o oryginalną i przyciągającą 

uwagę grafikę. Tworząc taką grafikę musimy dostosować się do szablonu dostarczonego przez 

projektantów tej usługi. Do tego posłuży program Photoshop, ponieważ tylko pliki z 

rozszerzeniem *.psd są w stanie dopasować się podczas wyświetlania zarówno na ekranie 

monitora, tabletu oraz telewizora. Stąd różne wymagania co do wielkości. 

                                                           

17 Serwis internetowy, witryna internetowa – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, 
stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują 
możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych 
upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje. Serwisy mogą 
być tematyczne, a więc poświęcone jednej dziedzinie lub kwestii, albo ogólne. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Susan_Wojcicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
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Oficjalny plik z szablonem dostępny jest pod tym adresem. 

https://storage.googleapis.com/support-kms-

prod/SNP_C806A91A0D63EB04E3814E2D7AF07C58FCD4_2990562_en_v2 

  Drugim ważnym elementem kanału jest chwytliwy adres, inaczej mówiąc 

NIESTANDARDOWY ADRES URL. Jest to wymyślona przez nas nazwa, która ma zastąpić 

automatycznie wygenerowany adres przez system. 

 Na stronie https://www.youtube.com/account_advanced mamy możliwość zmiany adresu 

klikając w link: UTWÓRZ NIESTANDARDOWY URL. 

 
Należy przy tym pamiętać, że czynność ta możliwa jest do wykonania tylko raz, a zmian nie 

można już cofnąć.  Co zmusza nas do przemyślenia nazwy.   

Skuteczne zarządzanie kanałami YouTube, polega na odpowiedniej automatyzacji, która 

pozwoli na oszczędność czasu oraz na samoistne  publikowanie materiałów na kolejnych 

portalach takich jak Google+ czy Facebook.  W tym celu należy połączyć swoje konta Facebook 

oraz Twitter (Google+ automatycznie publikuje Twój kontent), by automatycznie udostępniać 

nowe materiały w sieciach społecznościowych. Takiej konfiguracji dokonasz na stronie: 

https://www.youtube.com/account_sharing 

 

Dla ułatwienia wyszukiwania naszego kanału przez innych użytkowników należy wpisać 

takie słowa kluczowe w opcjach KANAŁY, aby Internauci bez problemu odszukali nasz produkt. 

Kluczowe słowa muszą być ściśle związane z treściami (zawartością) naszego kanału.   

Aby tego dokonać należy wejść na stronę 

https://www.youtube.com/advanced_settings  TWOJE KONTO GOOGLE+ 

Kolejnym ważnym elementem jest weryfikacja. Dzięki niej system będzie traktował Cię jak 

człowieka korzystającego z systemu, a nie robota automatycznie zakładającego konta. 

Prawidłowej weryfikacji dokonasz na stronie: youtube.com/verify 

https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/SNP_C806A91A0D63EB04E3814E2D7AF07C58FCD4_2990562_en_v2
https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/SNP_C806A91A0D63EB04E3814E2D7AF07C58FCD4_2990562_en_v2
https://www.youtube.com/account_advanced
https://www.youtube.com/account_sharing
https://www.youtube.com/advanced_settings
http://www.youtube.com/verify
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podczas weryfikacji należy podać numer telefonu na który otrzymasz wiadomość SMS bądź 

połączenie automatyczne. Po weryfikacji konta otrzymasz duży upgrade18 funkcjonalności, 

czyli od tego momentu będziesz miał możliwość upload’u19 plików dłuższych niż 15 minut! 

 Ostatnim bardzo ważnym zadaniem jest: 

1. Opisanie swojego kanału w kilku zdaniach – dobry opis stanowi źródło cennych 

informacji o kanale oraz w znacznym stopniu wpływa na wyszukiwanie. Należy 

zawrzeć w nim odpowiednie, prawdziwe informacje ujmując słowa kluczowe. 

2. Dodanie linków społecznościowych oraz danych kontaktowych, tak by każdy mógł 

bez kłopotu do Ciebie zadzwonić lub napisać wiadomość. 

 

 
3. Po takich zabiegach Twój kanał jest gotowy na to, by zacząć przyciągać subskrybentów, 

wgrywać dziesiątki filmów oraz budować zaangażowaną społeczność. 

 

1.1. Tworzenie konta YouTube 
  

ĆWICZENIE: Praca na kanale YouTube 

 

1. Zaloguj się na konto GOOGLE GMAIL 

2. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę  

3. Wybierz ikonę  

4. Zostałeś przekierowany na stronę serwisu YOUTUBE 

5. Kliknij ikonkę  

                                                           
18 Upgrade (z ang: poprawiać, ulepszać) Upgrade może to być ulepszenie sprzętu czyli wymiana gorszego sprzętu, 
na nowy lepszy z lepszymi częstotliwościami i parametrami. https://pl.wikipedia.org/wiki/Upgrade  
19 Upload - proces przeciwny do pobierania danych, polegający na wysyłaniu plików lub innych danych do 
serwera lub komputera należącego do innego użytkownika. Często łącze internetowe jest umownie dzielone na 
dwa kanały: kanał wysyłania i kanał pobierania. https://pl.wikipedia.org/wiki/Upload   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Upgrade
https://pl.wikipedia.org/wiki/Upload
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6. Z menu rozwijalnego wybierz opcję MÓJ KANAŁ 

 
7. Kliknij przycisk UTWÓRZ KANAŁ 

 
8. Kliknij przycisk DOSTOSUJ  KANAŁ 
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9. Kliknij przycisk OPIS KANAŁU 

 
10. Kliknij przycisk GOTOWE 

 
11. Ograniczony dostęp został WYŁĄCZONY 

 

12. Kliknij w przycisk  
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13. Wybierz opcję STUDIO TWÓRCÓW 

14. kliknij link FILMY – skonfiguruj i kliknij przycisk ZAPISZ 

 
Wyszukiwanie według identyfikatora wideo 

Korzystając z identyfikatorów wideo, możesz wyszukiwać do 140 filmów jednocześnie.  

1. Wejdź na stronę Moje filmy - kliknij ikonę konta STUDIO TWÓRCÓW.  

2. Po lewej stronie kliknij MENEDŻER FILMÓW / FILMY. 

3. Otwórz opcje wyszukiwania zaawansowanego, klikając strzałkę menu w polu 

wyszukiwania. 

4. W polu wyszukiwania IDENTYFIKATORA WIDEO wpisz identyfikatory filmów, 

oddzielając je spacjami lub przecinkami. 

5. Kliknij SZUKAJ. 

 

1.2. Wykaz innych portali społecznościowych. 
 

Ranking ze strony http://www.portale-spolecznosciowe.pl/portale-spolecznosciowe-lista/  

Facebook. Największy portal społecznościowy na świecie  Sporo osób posiada konta 
zarówno na Facebooku, jak i NK. 

http://www.portale-spolecznosciowe.pl/portale-spolecznosciowe-lista/
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Facebook przyciąga różnorodnością aplikacji dostępnych na jego platformie, a także 
przejrzystością i funkcjonalnością. Większość działań skoncentrowanych jest wokół Tablicy, na 
której odbieramy większość treści (teksty, filmy, zdjęcia), zarówno od znajomych, jak i ze stron 
czy grup facebookowych, które “polubiliśmy”. “Lubię to” jest charakterystycznym przyciskiem 
stworzonym dla Facebooka, który zawojował cały Internet. Jego kliknięcie gdziekolwiek w 
sieci spowoduje, że na naszej Tablicy pojawi się informacja o “polubieniu” danej strony, 
artykułu, czy np. filmu.  

   Grono. Pierwszy polski ogólnotematyczny portal społecznościowy z 
prawdziwego zdarzenia. Kiedyś popularny, dziś nieco w cieniu konkurentów. Wciąż jednak 
używany w niektórych środowiskach.  

 GoldenLine. Tym razem branżowy portal społecznościowy 
wykorzystywany głównie do kontaktów biznesowych i w celach zawodowych. 
Wykorzystywany często przez headhunterów w poszukiwaniu pracowników. Można zamiecić 
tam swoje CV i brać udział w dyskusjach w ramach różnorodnych grup tematycznych. 
Pojawiają się na GoldenLine również ogłoszenia o pracę. Warto się tam zarejestrować, jeśli 
poszukuje się pracy w nowoczesnych technologiach, finansach lub szuka się partnera w 
działalności biznesowej. Innym tego rodzaju portalem jest Profeo.pl 

 Wykop. Popularny w niektórych kręgach, zwłaszcza wśród młodzieży, 
serwis, który jest wzorowany na zachodnim serwisie Digg. Uczestnicy serwisu wstawiają tam 
linki do różnych treści w Internecie, które są ocenianie przez inne osoby i jeśli zdobędą 
odpowiednią liczbę “wykopów” trafiają na główną stronę serwisu. Można także “zakopywać” 
linki, które się nam nie spodobają. Serwis ma narzędzia społecznościowe, np. grupy.  

Twitter. Najpopularniejszy na świecie tzw. serwis mikroblogowy. Każdy 
użytkownik może wrzucić na swój profil bardzo krótką wiadomość tekstową (tzw. status) i 
podejmować dyskusje z innymi wokół wątków tematycznych (hashtagów) lub po prostu pisać 
co dzisiaj ugotował na obiad. Większość użytkowników jedynie śledzi wpisy innych osób. 
Polskim odpowiednikiem jest m.in. Blip. 

 Fotka.pl. Serwis społecznościowy koncentrujący się, jak nazwa 
wskazuje, na publikacji i ocenie fotografii.  Można dołączać do grup tematycznych, brać udział 
w testach i konkursach lub grać. Ostatnio wprowadzono także kanał Fotka.tv. Popularny 
szczególnie wśród młodzieży. 
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 Digart.pl. Serwis skierowany głównie do osób zajmujących się lub 
zainteresowanych sztukami wizualnymi. Można przeglądać galerie twórców, oceniać ich 
dzieła, brać udział w dyskusji w grupach tematycznych. Jeśli jesteśmy sami twórcami, możemy 
stworzyć także swoje portfolio. 

 

IV. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM  
 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Poznanie różnych stron z darmowymi programami.  

 Poznanie sposobów jak wyszukiwać programy na stronach www. 

 Opanowanie umiejętności instalowania i konfigurowania oprogramowania. 

 Nabycie umiejętności rozpoznawania licencji. 

 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godziny 

 

1. Ochrona  komputera  i  innych  urządzeń  przed  złośliwym 

oprogramowaniem 
 

Wirus komputerowy to program komputerowy, który rozprzestrzenia się między 

komputerami, urządzeniami mobilnymi i zakłóca ich działanie. Taki wirus może uszkodzić lub 

usunąć dane na komputerze, korzystać z programu poczty e-mail do rozsyłania swoich kopii 

na inne komputery, a nawet skasować wszystko z dysku twardego. 

Bardzo często wirusy komputerowe rozprzestrzeniają się w załącznikach do wiadomości e-mail 

lub przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Z tego względu nie należy otwierać załączników 

wysyłanych przez nieznajomych, których otrzymanie nie było oczekiwane. Wirusy mogą być 

zamaskowane jako śmieszne obrazy, pocztówki i pliki audio/wideo. Mogą też rozprzestrzeniać 

się w plikach pobieranych z Internetu. Wirusy mogą być ukryte w pirackim oprogramowaniu i 

innych plikach dostępnych w sieci20. 

 

1.1. Instalacja programów antywirusowych 
 

Ranking 10 najlepszych darmowych programów antywirusowych według benchmark.pl 21 

 avast! Free Antivirus 2017 

 Kaspersky Free 

 Microsoft Security Essentials 2017 

 Comodo AntiVirus 

 Avira Free Antivirus 

                                                           
20 https://support.microsoft.com/pl-pl  
21 http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html  

http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#1
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#2
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#3
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#4
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#5
https://support.microsoft.com/pl-pl
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html
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 Bitdefender Antivirus Free Edition 

 AVG AntiVirus Free 2017 

 Ad-Aware Antivirus Free 

 360 Total Security 

 SecureAPlus 
 

Darmowe programy antywirusowe można pobrać ze stron internetowych. W tym celu 

w wyszukiwarkę GOOGLE wpisujemy nazwę szukanego programu, np. avast free i klikamy 

klawisz ENTER lub wpisujemy kryterium wyszukiwania typu darmowe programy 

antywirusowe. Po czym wybieramy odpowiedni link z wyników wyszukiwania.  

Polecamy pobrać program ze strony producenta https://www.avast.com/pl-pl/index.  

 
Wybieramy przycisk Pobierz bezpłatnie i postępujemy zgodnie z instrukcją. 

 
1. Kliknij POBIERZ PROGRAM 

 
2. Zapisz plik na dysku komputera 

 

  

http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#6
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#7
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#8
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#9
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-antywirusowe.html#10
https://www.avast.com/pl-pl/index
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1.1.1. AVAST – instrukcja krok po kroku:  
 

Chcąc zabezpieczyć się przed czyhającymi w sieci szkodnikami, nie musimy sięgać po 

płatne oprogramowanie. Z Internetu możemy pobrać szereg darmowych aplikacji skutecznie 

zwalczających wirusy, trojany i inne zagrożenia. Ich zainstalowanie nie przysparza zbyt wielu 

trudności. Poniżej zaprezentowano instalacje programu AVAST.  

Aplikacja jest przeznaczona do użytku domowego i ma polskojęzyczny interfejs. Można ją 

pobrać ze strony producenta (www.avast.com). 

1. Uruchom z dysku plik instalacyjny 

2. Wybierz z kreatora JĘZYK POLSKI 

3. Postępuj zgodnie z kreatorem instalacji 

 

          
1. Zaznacz opcję INSTALACJA UŻYTKOWNIKA.  

2. Swój wybór potwierdź, klikając DALEJ. 

3. Wybierz katalog docelowy DALEJ 

       
4. Dla bezpieczeństwa instalacji początkujący użytkownik powinien zaakceptować ustawienia 

domyślne.  
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5. Zaakceptuj wybór DALEJ. 

6. Instalowanie przeglądarki Google Chrome 

nie jest to obowiązkowe.  

7. Przycisk WRÓC służy do zmiany ustawień 

instalacji. Np. w celu zainstalowania przeglądarki 

GOOGLE CHROME. 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
8. Wybierz przycisk  DALEJ - instalacja potrwa kilka minut. 

9. W trakcie instalacji komputer zostanie szybko przeskanowany pod kątem obecności na 

nim szkodliwego oprogramowania. 

10. Po zakończeniu instalacji otrzymamy stosowny komunikat.  

11. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ. Ponowne uruchomienie komputera nie będzie konieczne. Jeśli 

program wykryje połączenie z Internetem, od razu może też zaktualizować swoją bazę 

sygnatur wirusów. 
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12. Żeby otrzymywać aktualizacje bazy wirusów, konieczna jest rejestracja.  

13. Kliknij przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ. 

 

 
 

 
 

14. Program AVAST będzie aktualny przez najbliższy rok. Po upływie roku należy powtórzyć 

proces instalacji.. 

 

1.2. Przykładowe programy antywirusowe na Androida 
 

Aby być aktywnym użytkownikiem portali społecznościowych, trzeba korzystać z 

bezpiecznych urządzeń mobilnych. Dlatego należy zadbać, aby nasze urządzenia zawierały 

programy antywirusowe. Oto kilka darmowych propozycji. Każdy z tych programów można 

pobrać ze strony GOOGLE PLAY na urządzeniu na którym chcemy zainstalować 

oprogramowanie, po czym należy wybrać opcje ZAINSTALUJ. 

 

Sophos Mobile Security 
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Bez zarzutu radzi sobie z zagrożeniami, nie obciąża zbytnio systemu, pozwala zarządzać 

prywatnością danych znajdujących się na urządzeniu mobilnym oraz jego bezpieczeństwem. 

Dostępne funkcje to: ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, filtrowanie sieci, 

blokowanie spamu i dostępu do aplikacji, tworzenie i przechowywanie haseł, możliwość 

zdalnego blokowania, czyszczenie oraz lokalizowania sprzętu.  

 

AVAST Mobile Antivirus & Security 

 
Avast w wersji w języku polskim, łatwy w obsłudze. 

 

 

Security Master 

http://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/c/newsy/2017-10/WK/antywirus-avast.jpg
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Pakiet zabezpieczający smartfona od Cheetah Mobile, wyposażony w skaner z antywirusem. 

którego skuteczność została potwierdzona w niezależnych testach. Aplikacja pozwala też 

usuwać śmieci.  Funkcje: darmowy VPN (czyli możliwość ukrycia swojej lokalizacji podczas 

przeglądania Internetu), blokada aplikacji, zdjęcie intruza.  

 

Bitdefender Antivirus Free 

 
 

Bitdefender  - sprawdzona, bardzo skuteczna technologia skanowania w chmurze. Funkcje w 

darmowej wersji: skanowanie aplikacji i ich aktualizacja,  nie obciąża systemu i nie wpływa 

negatywnie na czas pracy smartfona lub tabletu. Antywirus w chmurze przechowuje sygnatury 

wirusów, po instalacji jest od razu gotowy do działania. 

 

 

 

 

 

 

 

Avira Antivirus Security 

http://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/c/newsy/2017-10/WK/antywirus-sm.jpg
http://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/c/newsy/2017-10/WK/antywirus-bitdefender.jpg
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Avira – intuicyjna obsługa,  wbudowany skaner antywirusowy, klasyfikuje zainstalowane 

programy, zdalna blokada dostępu i śledzenie lokalizacji. 

 

2. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być 

udostępnione treści i oprogramowanie. 
 

Jako użytkownicy komputerów i różnych urządzeń mobilnych, stykamy się z aplikacjami, 

począwszy od prostych komunikatorów, przez rozbudowane programy, gry komputerowe, po 

systemy operacyjne. Każdy z tych programów objęty jest umową pomiędzy ich wydawcą, a 

konsumentami - nami. Umowa taka, nazywana jest potocznie licencją22.  

Podstawowym podziałem w kwestii licencjonowania oprogramowania jest podział na: 

 model zamknięty (oprogramowanie własnościowe, prawnie zastrzeżone, zamknięte) 

 model otwarty (oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym). 
Przeciwwagą dla systemu zamkniętych licencji jest model otwarty, w przypadku którego większość 

praw jest dana użytkownikowi. Najistotniejszą cechą oprogramowana na otwartej licencji 

rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego, co umożliwia jego zmiany i jego udoskonalanie. 

Użytkownik ma prawo swobodnie korzystać z oprogramowania udostępnionego na otwartej licencji. 

Zasady korzystania z oprogramowania (lub jego elementów) różnią się w zależności od typu licencji. 

Licencja komercyjna23 z kolei, to  licencja pozwalająca na 

użytkowanie, często markowych, produktów (w tym 

programów) w celach komercyjnych. Obejmuje ona m.in. 

programy oparte na innych niekomercyjnych licencjach, które 

mogą zostać użyte w celach zarobkowych dopiero po 

wykupieniu licencji komercyjnej. Ograniczenia w tych licencjach 

dotyczą prawa użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, 

modyfikowania programów oraz często zabezpieczają ich kody 

źródłowe. 

                                                           
22 Licencje komputerowe to dokumenty, które porządkują sposób korzystania z programów komputerowych, 
Bez nich, w świecie oprogramowania zapanowałby totalny chaos. Dzięki nim wiadomo, kto może używać danej 
aplikacji, w jakim celu, określają one, co można z programem zrobić, regulują prawa własności. Warto wiedzieć, 
jakie prawa dają i jakie obowiązki nakładają różne umowy licencyjne. https://www.pcworld.pl/news/Swiat-
licencji-oprogramowania,382093.html  
23 https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna  

https://www.pcworld.pl/news/Swiat-licencji-oprogramowania,382093.html
https://www.pcworld.pl/news/Swiat-licencji-oprogramowania,382093.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna
http://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/c/newsy/2017-10/WK/antywirus-avira.jpg
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Mianem wolnego oprogramowania można określać aplikacje spełniające określone warunki. 

Przede wszystkim, każdy może uruchamiać je w dowolnym celu. Mogą być one również bez 

ograniczeń rozkładane na czynniki pierwsze i dostosowywane do własnych potrzeb. Nie ma 

także żadnych ograniczeń w kopiowaniu, rozpowszechnianiu kopii oraz udoskonalaniu i 

rozpowszechnianiu własnych wersji aplikacji. To po części podejście filozoficzne. W 

odróżnieniu od tego, otwarte oprogramowanie koncentruje się na podejściu praktycznym, z 

nieograniczonym dostępem do źródeł, ale bez wykluczenia częściowego komercyjnego 

wykorzystania otwartych aplikacji. 

Od nazw niektórych licencji wzięły również nazwę niektóre rodzaje oprogramowania. Tak na 

przykład jest z licencjami i programami shareware czy freeware. Często również pojęcie licencji 

używane jest błędnie, gdyż używany termin określa jedynie rodzaj oprogramowania. 

Przykładem może być stealware, który oznacza program okradający użytkownika. Aplikacja 

tego typu to rodzaj wirusów, instalowane są bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych, śledzą 

ich działania na komputerze, wykradają dane, podmieniają numery kont podczas 

dokonywania płatności internetowych. Nazwa jest więc pochodną sposobu działania, a nie 

licencjonowania. 

1. BOX - Najbardziej znana i najczęściej stosowana licencja. Potocznie zwana - pudełkową, lub 

pełną. Oferuje produkty zapakowane wraz ze wszelkim wymaganym doposażeniem. 

Najczęściej stosowana w przypadku aplikacji multimedialnych, gier czy muzyki. Produkty 

oparte na licencji BOX są najdroższe ze wszystkich prezentowanych. 

2. OEM - Bardzo rozpowszechniona licencja za sprawą Windowsa. Ta pozwala nam zakupić 

program przypisany jedynie do jednego komputera. Podczas zmiany jego podzespołów bądź 

zakupienia innej maszyny, licencja natychmiast traci ważność. 

3. Shareware - Nazwa pochodzi od angielskiego słowa oznaczającego aplikacje, którą można 
się dzielić z innymi. Ten rodzaj licencji pozwala nam na korzystanie z programu 
rozpowszechnianego za darmo lub za niedużą opłatą. Jego użytkowanie jest ograniczone 
względem pełnej wersji programu funkcjonalnościami, które odblokować można po jej 
wykupieniu. 
4. Adware - Programy typu Adware najczęściej są darmowe ale posiadają pewną, najczęściej 

sporą ilość niewyłączalnych reklam. To właśnie na nich zarabia autor aplikacji. Dobrym 

przykładem takiego programu jest Lavasoft służący do wyszukiwania wszelkiego szkodliwego 

oprogramowania na naszym dysku. 

5. Trial - tzw. "wersja testowa". Oferuję wszystko to co w pełni działający program, jednak jak 

w przypadku shareware -po upływie czasu aplikacja blokuje do siebie dostęp. W takim 

wypadku pozostaje nam już tylko kupno pełnego produktu - oczywiście jeśli spełnia nasze 

wymagania. 

6. Freeware - Jest to jedna z najbardziej lubianych licencji przez użytkowników, a tym samym 

jedna z najczęściej występujących. Dlaczego? To proste. Licencja ta pozwala nam na darmowe 

korzystanie z danego produktu. Jedynym wymaganiem jest całkowity zakaz czerpania korzyści 

majątkowej z takiego oprogramowania oraz jego modyfikowania. 

7. GPL - Jest to licencja wolnego i otwartego oprogramowania. Oznacza to, że użytkownik 

może uruchamiać program objęty tą licencja w dowolnym celu, dostosowywać go do własnych 

potrzeb, a nawet rozpowszechniać już zmodyfikowaną wersje. 
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8. Abandonware - tzw. "porzucone oprogramowanie". Najczęściej jego autor nie pobiera już 

za nie pieniędzy co wiąże się z brakiem jakiegokolwiek wsparcia. Najlepszym przykładem 

programów tego typu są stare gry komputerowe, których właściciele i twórcy już od dawna 

nie zajmują produkcją komputerowej rozrywki. 

CIEKAWOSTKA 
Prawa autorskie24 na program komputerowy w Polsce wygasają 70 lat po śmierci 

autora lub 70 lat po jego pierwszym opublikowaniu jeżeli autor nie rozpowszechniał go 

osobiście lub gdy nie jest znany W praktyce więc nie ma jeszcze programów, które nie 

są już chronione. 

 

3. Przydatne aplikacje do wykorzystania – jak ich szukać? 
 

Prowadząc konto na portalu społecznościowym, blog lub kanał na YouTube warto poznać możliwości 

innych programów i aplikacji, które pomogą nam w tworzeniu ciekawych i atrakcyjnych plików do 

zamieszczania ich na naszej stronie. Jeżeli interesujemy się jakąś dziedziną w życiu to warto stworzyć 

dobry podkład muzyczny lub grafikę naszej strony. Posłużą do tego różne darmowe programy, które 

bez problemu pobierzemy w darmowej wersji ze strony https://www.dobreprogramy.pl   

Poniżej prezentujemy przykład instalacji programu do tworzenia filmów. 

 

ĆWICZENIE: 

1. Przed instalacją sprawdź jaki masz zainstalowany system na swoim komputerze 

2. Rozwiń menu START 

 
3. Wybierz prawym przyciskiem TEN KOMUTER/WŁAŚCIWOŚCI 

 

                                                           
24 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - to akt prawny zabezpieczający prawa twórców i 
wydawców w Polsce. Reguluje on między innymi stosunki między podmiotami udostępniającymi oprogramowanie 
w ramach jakiejś licencji i licencjobiorcami. Chroni autorskie prawa osobiste (niezbywalne i niewygasające prawo 
do wiązania autora z jego dziełem) oraz autorskie prawa majątkowe (zbywalne prawo związane wynagrodzeniem 
za korzystanie z utworu). Zabezpiecza wizerunek, adresatów korespondencji i tajemnicę informacji. W stosunku 
do oprogramowania i licencji precyzuje pola eksploatacji takie jak zakres, miejsce i czas korzystania z utworu. Nie 
narzuca jednak sztywnych reguł, które mogą być dowolnie kształtowane przez strony umowy 

https://www.dobreprogramy.pl/
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4. Sprawdź jaki masz typ systemu, czyli procesor: 32-bit, 64-bit 

5. Uruchom stronę  https://www.dobreprogramy.pl   

6. Szukaj programu, który przeznaczony jest na taki typ systemu jak Twój.  

7. Kliknij zakładkę PROGRAMY 

8. Wybierz menu MULTIMEDIA 

9. Z menu rozwijalnego wybierz TWORZENIE I EDYCJA FILMÓW 

 

 
10. W opcji licencje wybierz BEZPŁATNA 

11. Zapoznaj się z propozycjami zamieszczonymi na stronie 

12. Wybierz jeden program, np. GOM Mix Pro 

https://www.dobreprogramy.pl/
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13. Kliknij POBIERZ PROGRAM 

14. Zapisz plik instalacyjny na dysku 

 

 
15. Uruchom plik instalacyjny z dysku 

16. Kliknij przycisk DALEJ 

 
17. Potwierdź licencję ZGADZAM SIĘ 

18. Pomiń instalację McAfee kliknij POMIŃ 

19. Poczekaj na zakończenie instalacji 

 

  
20. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ – PROCES POBIERANIA ZAKOŃCZONY 
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21. Kliknij przycisk ZAINSTALUJ 

22. Wybierz język 

23. Instaluj zgodnie z kreatorem 

 
24. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ 

25. Uruchom program – od tego momentu możesz montować własne filmy. 

 

 
 

V. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH.  
 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rejestrowania konta w ePUAP. 

 Poznanie możliwości wykorzystania profilu zaufanego.  

 Poznanie zalet i zasad pracy wykorzystując usługi online w życiu codziennym 
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PRZEWIDYWANY CZAS – 4 godziny 
 

1.1. Założenie i rejestracja na ePUAP25 i stworzenie Profilu Zaufanego - instrukcja 

krok po kroku 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Ucz/ 

Aby rozpocząć proces zakładania konta na platformie ePUAP (bezpłatna usługa) należy wejść 
na stronę ePUAP http://epuap.gov.pl, a następnie wybrać opcję Zarejestruj się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu opcji Zarejestruj się należy wypełnić formularz rejestracji konta, 
obowiązkowo wypełniając pola obligatoryjne (czyli zaznaczone czerwoną gwiazdką) . 

 

Prawidłowo zdefiniuj Adres e-mail, ponieważ na ten adres będą przychodzić powiadomienia, 
a także przypomnienie loginu i hasła. Poza tym można wybrać sposób logowania za pomocą 
                                                           
25 ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępniać 

obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom usługi administracji publicznej przez Internet, dając możliwość 
załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 

http://epuap.gov.pl/
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hasła, certyfikatu kwalifikowanego lub przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości 
(bankowość elektroniczna). Użytkownik po zarejestrowaniu konta może w dowolnym 
momencie zmienić Sposób logowania z hasła na certyfikat i odwrotnie z certyfikatu na hasło. 
Należy również zaakceptować regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych poprzez zaznaczenie pola: Zapoznałem się z zakresem i warunkami korzystania z 
ePUAP i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

Po wypełnieniu pola PESEL system automatycznie składa wniosek o Profil Zaufany dla 
tego użytkownika. Użytkownik otrzymuje powiadomienie mailowe potwierdzające złożenie 
wniosku o Profil Zaufany. 

Po złożeniu wniosku należy osobiście potwierdzić swój Profil Zaufany w jednym z Punktów 
Potwierdzających,  po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, samozaufaniem za pomocą 
banku. 

W następnej kolejności należy w ramach potwierdzenia wyboru należy wybrać przycisk 
Zarejestruj się. Po czym potwierdzamy numer telefonu i kończymy proces rejestracji. 

 

W tym momencie użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do systemu. Wraz 
z założeniem konta użytkownikowi w STREFIE KLIENTA tworzy się również Skrzynka - Moja 
Skrzynka. W skrzynce gromadzone są dokumenty które użytkownik odebrał od urzędu, 
dokumenty które wysłał, a także kopie robocze tworzonych pism. Skrzynka przechowuje 
pobrane z dysku pliki oraz umożliwia przechodzenie do innych utworzonych skrzynek. 

Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostaje wysłane powiadomienie o tym, 
że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP. Jednak założenie konta nie jest 
jednoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego26. 

Jeśli użytkownik poprawnie wypełnił pole PESEL podczas rejestracji konta, system 
automatycznie złożył za niego wniosek o Profil Zaufany. Jeśli natomiast nie wypełnił tego pola, 
to po zalogowaniu na swoje konto, może złożyć wniosek o Profil Zaufany. 

                                                           
26 Profil Zaufany jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, to bezpłatna metoda 
potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Wykorzystując Profil Zaufany obywatel 
może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez 
konieczności osobistego udania się do urzędu. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Składanie wniosku o profil zaufany – potwierdzenie założonego wniosku  
w punkcie potwierdzającym 

System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi złożenie wniosku o profil zaufany o ile nie 
posiada on ważnego profilu zaufanego. 

 

Osoba wnioskująca po zalogowaniu wybiera z menu kontekstowego pozycję Złóż wniosek o 
profil, po którym następuje przekierowanie na stronę Składanie wniosku o profil zaufany. 

 

Osoba wnioskująca wypełnia wszystkie pola obowiązkowe, które są oznaczone na stronie 
gwiazdką:   
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 pierwsze imię, 

 nazwisko, 

 PESEL,  

 adres e-mail,  

 wskazuje z listy wyboru kanał autoryzacji oraz uzupełnia pole Parametr autoryzacji 
zgodnie z wybranym kanałem. (np. SMS).  

Osoba wnioskująca weryfikuje poprawność wprowadzonych danych oraz naciska przycisk Złóż 
wniosek. Następuje przekierowanie na stronę z miejscem na wpisanie kodu potwierdzającego, 
który został wysłany na wskazany przez użytkownika kanał autoryzacyjny (telefon dla 
komunikacji SMS). 

 
Osoba wnioskująca wpisuje otrzymany kod autoryzacyjny na stronie Składanie wniosku  
o profil zaufany, krok 1/2 w pustym polu oraz zatwierdza przyciskiem Weryfikuj kanał 
autoryzacji i złóż wniosek. Poprawne wpisanie kodu autoryzacyjny spowoduje przejście do 
kolejnej strony Składanie wniosku o profil zaufany, krok 2/2, na której zobaczymy 
potwierdzenie pomyślnego złożenia wniosku o profil zaufany. 

 

 

1.2. Zakładanie konta w Profilu Zaufanym - instrukcja krok po kroku 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

13 września 2016 r. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wyodrębnił Profil Zaufany (PZ)  

z systemu ePUAP. Tym samym ePUAP - pozostający dotychczas nieodłącznym elementem 

profilu zaufanego - stał się jednym z systemów wykorzystujących profil zaufany. 
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Dostępne metody rejestracji/logowania w Profilu Zaufanym (PZ): 

1. Formularz rejestracyjny 

2. Bankowość elektroniczna 

3. Certyfikat kwalifikowany 

1.2.1. Proces zakładania konta w Systemie Profil Zaufany (bezpłatna usługa)  
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego 

Aby rozpocząć proces zakładania konta w Systemie Profil Zaufany (bezpłatna usługa)  
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego należy wejść na stronę profilu zaufanego 
https://pz.gov.pl/ , a następnie wybrać opcję Zarejestruj się. 

 

Po wybraniu opcji Zarejestruj się należy wypełnić formularz rejestracji konta, 
obowiązkowo wypełniając pola obligatoryjne (czyli zaznaczone czerwoną gwiazdką) . 

https://pz.gov.pl/
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Użytkownik zaznacza checkbox „Zapoznałem się z zakresem i warunkami korzystania  

z ePUAP i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” a następnie naciska 

przycisk Zarejestruj się. 

System wyświetli pop-up, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny, który został przesłany 

użytkownikowi na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym numer telefonu. 

Następnie użytkownik wybiera przycisk „Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto”. 

 

 
Po pomyślnej weryfikacji kanału autoryzacji system wyświetla użytkownikowi okno 

potwierdzające rejestrację w Profilu Zaufanym. Wyświetlany komunikat informuje 

użytkownika o tym, że wraz z utworzeniem konta w systemie Profil Zaufany został złożony 
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wniosek o profil zaufany. System wyświetla również termin w jakim użytkownik powinien 

dokonać potwierdzenia wniosku w punkcie potwierdzającym oraz odnośnik do listy punktów 

potwierdzających. 

  

 
 

1.2.2. Zalogowanie w systemie PZ poprzez np. bankowość elektroniczną 

System Profilu Zaufanego umożliwia zalogowanie w systemie poprzez np. bankowość 

elektroniczną bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego. 

Obecnie do Systemu Profilu Zaufanego można zalogować się za pomocą następujących 

banków: 

 PKO Bank Polski 

 Inteligo 

 Bank Zachodni WBK S.A. 

 Bank Pekao S.A. 

 mBank S.A. 

 ING Bank Śląski S.A. 

 Bank Milenium S.A. 

 

Aby rozpocząć proces logowania poprzez bankowość elektroniczną należy wejść na stronę 

profilu zaufanego https://pz.gov.pl/, a następnie wybrać opcję Zaloguj się. 
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Po wybraniu opcji Zaloguj się należy wybrać bank, w którym posiadamy konto internetowe. 

Po wybraniu banku zostaniemy przeniesieni na stronę logowania do bankowości 

elektronicznej gdzie będziemy musieli podać dane do logowania, a następnie przejedziemy 

proces założenia konta. 

Poniżej link do filmu obrazującego przykładowy proces założenia konta na przykładnie PKO 

Banku Polskiego: https://www.youtube.com/watch?v=8QCarKeQII8 

 

1.2.3. Zalogowanie w systemie PZ poprzez certyfikat kwalifikowany 

Osoby, które chcą wykorzystać certyfikat kwalifikowane do zalogowania się w Systemie Profilu 

Zaufanego powinny skorzystać z instrukcji dostępnej na stronie https://pz.gov.pl/pz/help 

Link do instrukcji (strony od 18 do 21): https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf  

 

2. Wykorzystanie profilu zaufanego. 

Zgłoszenie narodzin dziecka, rejestracja auta, dopisanie do spisu wyborców czy zgłoszenie 
działalności gospodarczej - te i inne wnioski można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego 
ePUAP.  

Przykłady serwisów, w których można załatwić sprawy urzędowe online z pomocą profilu 

zaufanego: 

 obywatel.gov.pl  

 biznes.gov.pl 

 ePUAP.gov.pl 

 empatia.mpips.gov.pl 

 zus.pl 

 Portal podatkowy https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp  
 

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.: 

https://www.youtube.com/watch?v=8QCarKeQII8
https://pz.gov.pl/pz/help
https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
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• Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US 

• Zgłosić utratę dokumentu tożsamości 

• Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej 

• Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, 

Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym 

• Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

• Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego 

• Dziesiątki innych spraw. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP) portal 

www.epuap.gov.pl skierowany jest zarówno do osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i 

instytucji administracji publicznej. Platforma ta ma ułatwić i unowocześnić komunikację 

pomiędzy: 

 obywatelami a administracją, 

 przedsiębiorcami a administracją, 

 instytucjami administracji publicznej. 
 

Co można załatwić na platformie ePUAP?27 

Kategorie i wybrane podkategorie spraw Rodzaje spraw do załatwienia 

Sprawy obywatelskie: 

Rodzina Alimenty 

Adopcja 

Narodziny dziecka (becikowe, nadanie/zmiana numeru PESEL, 

rejestracja urodzeń) 

Zawieranie małżeństwa 

Śmierć członka rodziny 

Akty stanu cywilnego Zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego 

Uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego 

Zmiana imienia i nazwiska 

Wybory Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 

Podatki, opłaty, cła 

Podatki Rozliczenie podatku PIT i CIT 

Deklarowanie podatku VAT 

Uzyskanie ulgi podatkowej 

Rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości 

Interpretacje podatkowe (w tym także Wydanie zaświadczenia o 

wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy) 

Rozliczenie podatku od środków transportowych 

Podatek akcyzowy 

Opłaty Opłacenie mandatu 

Odwołanie od mandatu karnego 

Wnoszenie opłat skarbowych 

Motoryzacja i transport 

Prawo jazdy Uzyskanie prawa jazdy 

Wymiana prawa jazdy 

Utracenie prawa jazdy 

Rejestracja pojazdu Zarejestrowanie pojazdu 

                                                           
27 Źródło: Bankier.pl – opracowanie własne 

http://www.epuap.gov.pl/
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Wymiana dowodu rejestracyjnego 

Utracenie dowodu rejestracyjnego 

Wyrejestrowanie pojazdu 

Przedsiębiorczość 

Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej 

Zakładanie działalności gospodarczej 

Działalność gospodarcza Prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej 

Zezwolenia i koncesje 
 

Praca i zatrudnienie 

Poszukiwanie pracy Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska 

Prowadzenie działalności związanej z 

pośrednictwem pracy i aktywizacją 

zawodową 

Organizacja prac interwencyjnych 

Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej 

Usługi elektroniczne świadczone przez 

urzędy pracy 

 

 

Diagram procesu wykorzystania profilu 

zaufanego28 
1. Celem wysłania pisma z użyciem profilu 

zaufanego obywatel loguje się do systemu 

ePUAP na stronie www.epuap.gov.pl. 

2. Wybranie z Katalogu Usług usługi oraz 

realizującego ją urzędu oraz wypełnienie 

elektronicznego formularza udostępnionego 

przez urząd, celem utworzenia pisma 

urzędowego. 

3. Podpisanie pisma za pomocą profilu 

zaufanego oraz potwierdzenie operacji kodem 

autoryzującym wysłanym przez system ePUAP 

na konto e-mail podane podczas zakładania 

profilu zaufanego. 

 

4. Wysyłanie pisma, które automatycznie kierowane jest na Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą. Otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

5. Obsługa pisma przez urzędnika zgodnie z procedurą obowiązującą dla usługi w 

danym urzędzie. Wysłanie pisma na konto ePUAP obywatela. 

6. Podpisanie odbioru pisma i odczytanie pisma przez obywatela.  

7. Odbiór Urzędowego Poświadczenia Odbioru 

 

                                                           
28 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa | www.epuap.gov.pl – 
„elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - Proces wykorzystania profilu zaufanego” 
 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
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2.1. Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP 
 

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez Internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia 

swoje usługi na ePUAP. Są to między innymi: 

 samorządy, w tym urzędy gminy — wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoszenie 

utraty lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadomienie o sprzedaży 

samochodu; dopisanie się do spisu wyborców, 

 USC (urzędy stanu cywilnego) — odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne 

dokumenty; zgłoszenie urodzenie dziecka, 

 ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię 

ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki, 

 NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) —karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego), 

 US (urzędy skarbowe) — rozliczenia podatkowe; zgłoszenie spadku lub darowizny, 

 KRK (Krajowy Rejestr Karny) — zaświadczenie o niekaralności, 

 UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń, 

 Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych — sprawdź swoje dane i dokumenty, 

 inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje 

publiczne — zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej 

Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy. 

 

2.2. Składanie wniosku o dowód osobisty (obywatel.gov.pl) 
 

Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło możliwość składania różnych wniosków przez Internet. 

Wystarczy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. 

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie 

obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. 

Dodatkowo, z dowodem możesz podróżować bez paszportu między innymi do krajów Unii 

Europejskiej. Sprawdź podstawowe informacje na temat dowodu osobistego. Dowód osobisty 

musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód może mieć również 

osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do 

krajów, w których nie jest wymagany paszport)29. 

1. Kliknij link DOKUMENTY I DANE OSOBOWE 

                                                           
29 https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie  

http://www.obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie
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2. Kliknij link UZYSKAJ DOWÓD OSOBISTY 

3. Kliknij link PRZEZ INTERNET 

 

 
4. Kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY 
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5. Zaloguj się do profilu zaufanego lub wybierz inny sposób logowania np. prze 

bankowość elektroniczną. 

6. Postępuj zgodnie z kreatorem 

7. Na stronie możesz również sprawdzić, czy Twój dowód jest już gotowy do odbioru. 

 

 

 

 


