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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 komputer 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 „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które 

chciałyby w przyszłości otworzyć własny biznes. Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się gdzie 

i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie 

korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy 

urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się 

z najpopularniejszymi portalami, dedykowanymi forami wymiany informacji biznesowych.  

Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem 

konta w ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), 

korzystać z elektronicznego konta bankowego, jak dokonywać e-płatności, robić zakupy.  
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SCENARIUSZ CYKLU ZAJĘĆ – „MÓJ BIZNES” 

 

CELE I KOMPETENCJE: ujęto przy każdej kategorii z osobna 

METODY PRACY: praktycznego działania, pokaz, ćwiczenia,  

ŚRODOWISKO PRACY: komputer dla każdego uczestnik (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 wyszukiwania dostawców, ofert oraz śledzenie trendów, 

 Nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej. 

 Kształtowanie sprawności w przeglądaniu najpopularniejszych portali instytucji 

publicznych. 

 Nabycie umiejętności korzystania z forów wymiany informacji oraz poznanie zasad 

korzystania z tej usługi. 

 Wykorzystanie aplikacji SWAY do rozpowszechniania informacji o swoim biznesie 

w sieci. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 

 

1. Wyszukiwanie potencjalnego partnera biznesowego. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Partner biznesowy jest osobą fizyczną lub prawną, która prowadzi współpracę z inną osobą 

lub firmą na zasadzie wspólnej korzyści. W większości przypadków partnerów biznesowych 

poszukują duże, prężnie rozwijające się firmy i przedsiębiorstwa, które poszukują 

przedstawicieli w całym kraju chcąc rozszerzyć swoją działalność gospodarczą. Idealnymi 

kandydatami na partnerów biznesowych są osoby, które albo prowadzą własną działalność 
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gospodarczą albo są chętne do jej założenia oraz chcą podjąć współpracę na zasadach 

franczyzy1.  

Franczyza – system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej 

i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi 

przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami2. 

 

Firmy, które poszukują partnerów biznesowych skupiają się na cechach personalnych 

kandydatów, oraz posiadanych przez nich pomysłów na rozwój działalności firmy.  Koniecznym 

wymogiem jest w takich przypadkach posiadanie własnej działalności gospodarczej lub chęć 

jej założenia. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Opracowanie listy wybranych kompetencji osób 

przedsiębiorczych  – czas 10 min 

1. Podziel uczestników na grupy 3-osobowe. 

2. Rozdaj kartony, mazaki. 

3. Poproś aby opracowali dowolną techniką listę wybranych kompetencji osób 

przedsiębiorczych 

4. Poproś, aby liderów każdej grupie zaprezentował wyniki pracy zespołu. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Oprócz tradycyjnych metod poszukiwania wspólnika warto wykorzystać w tym celu Internet 

z jego możliwościami. 

Oto kilka przykładów na szukanie wspólnika w biznesie: 

1. Serwisy branżowe - odwiedzane przez osoby specjalizujące się w określonej dziedzinie 
z odpowiednimi kwalifikacjami 

2. Serwisy ogłoszeniowe - jedną ze skuteczniejszych metod szukania partnera w biznesie 
jest przeglądanie ofert, w których ogłaszają się osoby szukające wspólnika. Możemy 
również sami zamieścić ofertę z dokładnym  opisem naszych oczekiwań. Na pierwszym 
etapie poszukiwań możemy skorzystać z serwisu BiznesOferty.pl.  

3. Social media - wspólnika do biznesu można znaleźć w popularnych social mediach 
można go szukać na grupach, które skupiają osoby poszukujące wspólników do swoich 
interesów jak również tam, gdzie skupiają się profesjonaliści w danej branży.  

4. Blogi i serwisy dla profesjonalistów - szukanie na różnego rodzaju blogach czy 
serwisach internetowych, gdzie lansują się profesjonaliści.  

Zjawisko Crowdfudingu stwarza możliwości poszukiwania partnera w biznesie.  

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Crowdfunding – zgodnie z przedstawioną definicją przez K. Króla w "Finansowaniu 

społecznościowym jako źródle finansowania przedsiębiorstw w Polsce" crowdfunding to 

                                                           
1 Artykuł: Kim jest partner biznesowy? http://partner-biznesowy.pracodawca.pl/kim-jest-partner-biznesowy/  
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Franczyza  

http://partner-biznesowy.pracodawca.pl/kim-jest-partner-biznesowy/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franczyza
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rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego 

przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono 

dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz 

niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku. 

W Polsce działa Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które promuje określenie 

„finansowanie społecznościowe” jako polską nazwę dla zjawiska crowdfundingu, oraz którego 

celem jest kształtowanie otoczenia prawnego i gospodarczego tak, aby umożliwić powszechny 

dostęp do finansowania społecznościowego jako źródła kapitału w Polsce. 

Przykłady Crowdfundingu 

/Pokaz/,   /Slajd/ 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Poniżej zaprezentowano przykłady aktualnie trwających ciekawych projektów na polskich 

portalach finansowania społecznościowego oraz polski projekt na kickstarterze, który zebrał 

70% celu w ciągu pierwszej doby. 

 

Lekcje Niemieckiego – wydanie książki Łukasza 
Grajewskiego z reportażami, wywiadami i 
historiami o współczesnych Niemczech. 

https://polakpotrafi.pl/ 

 

YOGA TERROR – wydanie debiutanckiego 
albumu 

https://wspieram.to/ 

https://polakpotrafi.pl/
https://wspieram.to/
https://i2.wp.com/crowdfunding.pl/wp-content/uploads/2013/12/lekcje-niemieckiego-projekt.png
https://i1.wp.com/crowdfunding.pl/wp-content/uploads/2013/12/yoga-terror.png
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Opowiedz mi o ks. Jerzym – płyta z nagraniami 
rozmów i wspomnień o ks. Popiełuszce 

 
https://polakpotrafi.pl/ 

 

NeuroOn – maska zmieniająca sen z 
monocyklicznego na policykliczny, 
zaprojektowana przez Intelclinic 

 
https://www.kickstarter.com/ 

 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Przeglądanie stron poświęconych Crowdfundingowi. 

1. Wyszukaj 3 dowolne serwisy branżowe. Zapoznaj się z ofertą. Wyfiltruj dostawców 

i usługi i skopiuj ich adresy URL do Worda. Zapisz plik na swoim dysku ONE DRIVE 

lub zapisz na dysku i wyślij na swoją pocztę elektroniczną. 

 

Jedną z największych platform crowdfundingowych jest Kickstarter. Na jego wzorze opierają 
się i polskie, podobne serwisy, funkcjonujące w modelu all-or-nothing (wszystko albo nic). Do 
rzeczywistego dofinansowania projektów zgłaszanych na takich platformach dochodzi tylko 
wtedy, gdy zebrane zostaną w 100 proc. lub w większej części wymagane kwoty na 
uruchomienie startupu. Jeśli to się nie stanie, zadeklarowane przez użytkowników platformy 
crowdfundingowej środki wspierające dany pomysł biznesowy wracają do wspierających. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – projektowanie Crowdfundingu – czas 30 min 

5. Podziel uczestników na grupy 3-osobowe. 

6. Rozdaj kartony, mazaki. 

7. Poproś aby zaplanowali swój projekt Crowdfundingu 

8. Poproś liderów każdej grupy , aby zaprezentowali wyniki pracy zespołu. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Wyszukiwanie serwisów branżowych i ogłoszeniowych. 

https://polakpotrafi.pl/
https://www.kickstarter.com/
https://i2.wp.com/crowdfunding.pl/wp-content/uploads/2013/12/opowiedz-mi-o-ks-jerzym.png
https://i0.wp.com/crowdfunding.pl/wp-content/uploads/2013/12/neuroon.png
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2. Wyszukaj 2 dowolne serwisy branżowe. Zapoznaj się z ofertą. Wyfiltruj dostawców 

i usługi.  

3. Wyszukaj 2 dowolne serwisy ogłoszeniowe. Zapoznaj się z ofertą. Wyfiltruj 

w kategorii praca/dam pracę 

 

1.1. Ocena wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Kontrahent – w ekonomii, osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.  
Synonimami słowa kontrahent są: dostarczyciel, dostawca, partner, klient, konsument, 
nabywca, odbiorca3.  

Podczas weryfikacji wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego możesz skorzystać 

z wielu środków. Dzielą się one na dwie kategorie: 

1. poprzez osobiste zweryfikowanie informacji,  

2. wymagające poniesienia określonych kosztów.  

Wybór konkretnego sposobu zależy od wartości zawieranej umowy. W przypadku kontraktów 

niskobudżetowych możemy poprzestać na sprawdzeniu informacji ogólnodostępnych, np. na 

giełdzie długów. Gdy kontrakty opiewają na znaczą wartość konieczne jest szczegółowe 

zweryfikowanie kontrahenta, które pozwoli zniwelować ryzyko związane z windykacją 

należności. 

Internet ułatwi nam poszukiwania opinii na temat danej firmy. Wystarczy wpisać na Google 

nazwę szukanej przez nas firmy i sprawdzić czy klient miał problem z odzyskaniem należności. 

Wiarygodnym źródłem są giełdy wierzytelności, tzn. czy firma nie jest na liście windykacji 

długów. 

 

Portale społecznościowe są źródłem informacji o wielu firmach. Najczęściej będzie to 

Facebook, bądź GoldenLine. Opinie, które znajdują się na fanpage-ach dadzą nam obraz jak 

dana firma traktuje klienta i jakie jest zdanie klientów na temat firmy.  

W Polsce obowiązuje obligatoryjne prawo posiadania przez każdą działalność gospodarczą 

dziesięciocyfrowego numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej) oraz numeru REGON 

(numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej). 

Znając oba te numery możesz w łatwy i bezpłatny sposób sprawdzić osobę fizyczną 

wykonującą działalność gospodarczą oraz spółki w: 

 Portalu informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl/regon   
 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx  - prowadzi spis 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 

                                                           
3 Encyklopedia Gazety Prawnej - Finansopedia - Forsal.pl 

https://6krokow.pl/co-to-jest-numer-nip-firmy-jak-sprawdzic-nip-pl-ue/
https://6krokow.pl/co-to-jest-numer-oraz-rejestr-regon/
http://www.stat.gov.pl/regon
https://6krokow.pl/zarejestruj-firme-wypelnij-wniosek-ceidg-1/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx
https://6krokow.pl/czym-sie-rozni-osoba-fizyczna-od-osoby-prawnej/#osoba-fizyczna
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwirhfS_-8vaAhXIGuwKHUWFAX4QFjADegQIABBW&url=http%3A%2F%2Ffinansopedia.forsal.pl%2Fencyklopedia%2Finne%2Fhasla%2F912457%2Ckontrahent.html&usg=AOvVaw1JwxFOgqCl-P8RpWfW_-YD
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 Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest ogólnopolską bazą danych o podmiotach 

takich, jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe czy 

spółdzielnie: ems.ms.gov.pl 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Kolejnym sposobem do uzyskania informacji na temat kontrahenta są Biura Informacji 

Gospodarczej (dostęp płatny). Należą do nich: 

1. Krajowy Rejestr Długów; http://krd.pl/  
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej w art. 24, każdy przedsiębiorca 

może sprawdzić dowolnego konsumenta, o ile posiada jego zgodę. Ta zgoda jest ważna przez 

30 dni od dnia, w którym została udzielona. Upoważnienie nie musi być pisemne, może być 

ustne, ale sprawdzający powinien mieć dowód udzielenia takiego upoważnienia, np. nagranie 

rozmowy telefonicznej. Sprawdzenie danej osoby odbywa się "drogą teletransmisji danych" - 

albo poprzez stronę internetową albo za pośrednictwem protokołów wymiany danych. 

W przypadku gdy sprawdzanym jest konsument, sprawdzający musi oświadczyć poprzez 

zaznaczenie odpowiedniej rubryki, że posiada jego upoważnienie i podać datę jego udzielenia. 

Bez takiego oświadczenia system informatyczny nie pozwoli na pobranie raportu. Jeśli ktoś 

składa oświadczenie, ze posiada upoważnienie do sprawdzenia, a faktycznie go nie posiada, 

popełnia przestępstwo. W takiej sytuacji osoba pokrzywdzona ma prawo złożyć doniesienie do 

prokuratury lub na policję i zostaje wszczęte postępowanie”4 

2. ERIF Rejestr Dłużników; https://erif.pl/tag/rejestr-dluznikow-erif/ - zbiera informacje 
o nierzetelnych instytucjach czy przedsiębiorstwach. W ERIF znajdują się podmioty, 
które zalegają ze spłatą zobowiązań na minimum 500 zł przez co najmniej 60 dni. Aby 
sprawdzić wiarygodność wybranej firmy, wystarczy bezpłatnie zarejestrować się 
w serwisie infoKonsument.pl. Wygenerowany raport będzie zawierał informacje ze 
wszystkich polskich biur informacji gospodarczej. Dzięki niemu można zyskać wiedzę 
o sytuacji wybranego podmiotu i sprawdzić, czy posiada on płynność finansową. 

3. InfoMonitor. https://system.big.pl/, aby dowiedzieć się czy dana firma nie boryka się 

z problemami finansowymi wystarczy pobrać w Biurze Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor Raport o Przedsiębiorcy. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Dodatkowo po złożeniu elektronicznego wniosku do ZUS-u i Urzędu 

Skarbowego o sprawdzenie, czy firma nie zalega z należnościami publicznoprawnymi.  W tym 

wypadku potrzebna jest jednak zgoda samego kontrahenta, najlepiej więc poprosić o takie 

zaświadczenia firmę, z którą planujemy podjęcie współpracy.  Zaświadczenia z ZUS i US są 

wystawiane i weryfikowane w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz 

powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. 

Poza tym samodzielnie możesz zweryfikować wiarygodność przedsiębiorstwa poprzez: 

 wyszukanie opinii o partnerze biznesowym w Internecie; 

 zapoznanie się z posiadanymi przez przedsiębiorstwo certyfikatami wiarygodności (np. 

certyfikaty: Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, Solidna Firma, Pewny Kontrahent, 

Rzetelny Kontrahent, Ideał Biznesu, Bezpieczny eSklep, Wiarygodna Firma, Zaufana 

Firma, Uczciwa Firma, Firma Przyjazna Klientowi, Firma Regionu, Sprawdzona Firma)  

                                                           
4 Andrzej Kulik - http://samcik.blox.pl/2011/09/Ktos-sprawdzal-go-w-bazie-nierzetelnych-dluznikow.html  

https://6krokow.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://ems.ms.gov.pl/
http://krd.pl/
https://erif.pl/tag/rejestr-dluznikow-erif/
https://infokonsument.pl/?utm_source=erif&utm_medium=longtail&utm_campaign=przejscie
https://system.big.pl/
http://www.big.pl/
http://samcik.blox.pl/2011/09/Ktos-sprawdzal-go-w-bazie-nierzetelnych-dluznikow.html
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/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Certyfikaty można sprawdzić na stronie internetowej kontrahenta podmiotu 

przyznającego certyfikat. „Jeśli firma, którą chcesz znaleźć działa w formie spółki prawa handlowego, 

informacji o niej powinieneś szukać w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego na stronie 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Podmioty możesz wyszukiwać po ich numerze NIP, 

REGON, KRS, nazwie, miejscowości.  Pamiętaj, żeby przed wpisaniem danych w pola zaznaczyć okno 

„Przedsiębiorcy", aby wyszukiwanie odbywało się we właściwym rejestrze. Przed kliknięciem 

„wyszukaj", wpisz także unikatowy kod na dole strony. 

W polach wpisz takie dane, które zredukują do minimum liczbę wyszukanych 
podmiotów (takie jak np. NIP, KRS, czy REGON). Jeśli wyników będzie więcej niż 100, nie będą 
one wyświetlone. Dla przykładu, jeśli chciałbyś wyszukać podmiot działający w Pułtusku, a nie 
znasz jego nazwy ani innych danych (NIP, czy REGON), po wpisaniu w odpowiednim polu 
nazwy miejscowości „Pułtusk" w wyszukiwarce nie wyświetlą się żadne wyniki, ponieważ 
w tym mieście zarejestrowanych jest w KRS więcej niż 100 przedsiębiorców. Powinieneś podać 
bardziej szczegółowe dane (np. nazwa spółki)”5.  Szczegółowy wydruk z rejestru KRS możesz 
uzyskać tylko w przypadku spółek aktualnie znajdujących się w rejestrze (nie możesz pobrać 
raportu na temat wykreślonej spółki). 
Bardzo istotne jest, aby nasz potencjalny partner biznesowy był wiarygodny, dlatego możemy 

dokonać takiej oceny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Do wykonania kolejnego ćwiczenia potrzebny będzie numer RDN.  

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) – jest to baza, w której gromadzone są dane osób 

nie regulujących swoich zobowiązań. 

Dostęp do RDN jest jawny, a informacje o dłużnikach są dla każdego dostępne poprzez: 

                                                           
5 https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/wspolpraca-w-biznesie/znajdz-
przedsiebiorce  

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/wspolpraca-w-biznesie/znajdz-przedsiebiorce
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/wspolpraca-w-biznesie/znajdz-przedsiebiorce
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 sądy rejonowe przy których funkcjonują wydziały informacji KRS 

 stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości jeżeli posiadamy numer RDN pod 

którym został dopisany dłużnik. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW: Wyszukiwanie potencjalnego partnera 

biznesowego w KRD. 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz./ 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową. 

2. Wpisz adres: www.ems.ms.gov.pl  
 

 

3. Kliknij przycisk KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

 
 

4. Kliknij WYSZUKIWARKA KRS 

5. Wprowadź DANE PODMIOTU, który sprawdzasz 

http://www.ems.ms.gov.pl/
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6. Wypełnij formularz  

7. Kliknij SZUKAJ 

8. Na tej stronie możesz wyszukać również dłużników – po wprowadzeniu numeru RDN 

i wybraniu opcji WYSZUKAJ DŁUŻNIKA. 

2. Pozyskiwanie informacji w sieci. Wyszukiwanie dostawców, ofert, 
śledzenie trendów. 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Poszukując informacji najczęściej korzystamy ze znanych sposobów. Tymczasem 
poznawanie nowych technik wyszukiwania informacji oraz korzystanie z nowoczesnych 
i pewnych źródeł poprawi jakość i trafność wyszukanych przez nas danych oraz podniesie 
poziom naszej wiedzy.  

Pozyskiwanie informacji należy rozpocząć od sprecyzowania celu, czyli czego szukamy. Na 
przykład przy poszukiwaniu wiadomości na temat ofert, które nas interesują, określa 
jednocześnie kryteria wyszukiwania i zawęża tematykę jego treści. Samo skonkretyzowanie 
pytania często nie wystarcza do znalezienia precyzyjnej odpowiedzi. Wynik zależy od rodzaju 
źródła. Korzystając z wyszukiwarki internetowej, musimy znać mechanizm jej działania. 
Wyszukiwarka kieruje internautę ku stronom, z konkretnymi słowami kluczowymi. Dlatego 
bardzo istotne jest ich doprecyzowanie.  

Słowa kluczowe to wyrazy najtrafniej oddające treść poszukiwanych informacji. Temat 
poszukiwanej wiadomości powinien zostać sformułowany z myślą o tym, jak przeciętny 
użytkownik mógłby go ująć.  

Prawidłowe określenie potrzeby informacyjnej i trafne dobranie słów kluczowych szybko 
doprowadzi do właściwiej wiadomości. 

Wyszukiwarka Google to jedno z najbardziej popularnych 
narzędzi do wyszukiwania informacji w sieci. Używa 
zaawansowanych algorytmów, poza funkcjami zwykłego 
wyszukiwania potrafi stać się narzędziem w stylu prostej 
aplikacji. Samo wyszukiwanie informacji polega na 
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zadawaniu określonych kryteriów, zapytań, czyli nakładaniu filtrów na wyszukiwane treści. 
Aby tego dokonać należy używać odpowiednich operatorów, które w efekcie dadzą 
informacje zwrotną w postaci wyników na liście wyszukiwania. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Oto kilka najważniejszych operatorów: 

 Dokładna fraza – rola cudzysłowu ” ” 

        Jeśli wpisywaną frazę zamkniemy w cudzysłów, np. Wpisując tekst: „Analiza Prawa 

konsumenta” to otrzymamy listę wyników zawężoną do stron, które posiadają na swych 

łamach dokładnie taki tekst. Jeśli wpiszemy ten sam fragment bez znaków cudzysłowu, 

otrzymamy listę wszystkich stron, które zawierają przynajmniej jedno z zawartych w tekście 

słów. 

 Operator gwiazdki * 

        Symbol * (gwiazdki) w ciągu wpisywanej frazy zastępuje dowolne słowo, np. 

"elektroniczne * podatkowe" da nam wyniki na słowa np. "elektroniczne rozliczenia 

podatkowe" lub "elektroniczne zeznania podatkowe". Można również wstawiać więcej 

gwiazdek, 

 

 Operator różnicy –  

        Użycie operatora różnicy ”-” (znak minus) spowoduje zawężenie wyników wyszukiwania, 

pomniejszone o zasoby zawierające frazę bezpośrednio po tym operatorze, 

np. fraza: „sprzedam samochód” - komis - sklep wyszuka nam oferty z pominięciem sklepów 

i komisów (tzn. z pominięciem zasobów zawierających frazy poprzedzone znakiem minus). 

 

 Operator sumy i iloczynu + AND 

        Operator AND, + (znak plusa) spowoduje uzależnienie wyników wyszukiwania od fraz 

nimi połączonych w taki sposób, że wszystkie frazy muszą wystąpić w wyniku, 

np. fraza: „usługi marketingowe”+”produkcja”+” pokaże w wyniku firmy zajmujące się 

wszystkimi aspektami.  

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Innym sposobem na szukanie, np. dostawców jest przeglądanie konkretnych stron, po 

wcześniejszym wprowadzeniu adresu lub nazwy głównej poszukiwanego portalu  

w wyszukiwarce Google. 

 

Na terenie województwa lubelskiego świadczone są usługi dla przedsiębiorców za pomocą 
Internetu to UMWL prowadzi stronę www.invest.lubelskie.pl gdzie można znaleźć szereg 
informacji gospodarczych z regionu województwa lubelskiego i nie tylko, przedsiębiorcy mogą 
przeglądać listy firm i instytucji w celu poszukiwania partnera biznesowego, analizować tereny 
inwestycyjne oraz zakładać konta swoich firm.  
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Baza terenów inwestycyjnych znajduje się na stronie  
http://invest.lubelskie.pl/pl/baza/grunt, która powiązana z mapą terenów inwestycyjnych 
http://mapa.invest.lubelskie.pl/.   

 

Przedsiębiorcy pragnący zainwestować w woj. lubelskim i podkarpackim mogą w łatwy sposób 
wyszukać i zdobyć informacje dotyczące terenów pod swoje inwestycje korzystając 
z wyszukiwarek zamieszczonych na stronach.  

 

Z kolei ci poszukujący kontraktów, ofert współpracy za granicą mają do dyspozycji bazę ofert 
kooperacyjnych http://invest.lubelskie.pl/pl/oferty-zagranica . Ponadto na wspomnianej 
wcześniej stronie znajdują się przydatne przedsiębiorcom informacje, które zawierają 
kontakty do samorządów i osób odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami. 

Zarówno w  jednym, jak w drugim województwie można wyfiltrować  na stronie 

http://www.infoinwest.pl/inwestycje-budowlane/szukaj.html  inwestycje wg kategorii 

i wartości inwestycji.  

http://invest.lubelskie.pl/pl/baza/grunt
http://mapa.invest.lubelskie.pl/
http://invest.lubelskie.pl/pl/oferty-zagranica
http://www.infoinwest.pl/inwestycje-budowlane/szukaj.html
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Wyszukiwarka firm – urzędów i instytucji publicznych  
https://msp.money.pl/baza-firm/urzedy-i-instytucje-publiczne-g21.html  

 

 
 

Wybierając na tej witrynie po prawej stronie link PRZETARGI mamy wgląd w aktualnie 
ogłoszone przetargi lub możemy sprawdzić wyniki już rozstrzygniętych. Poza tym 
zamieszczone są oferty, inwestycje oraz dotacje. 
 

 

https://msp.money.pl/baza-firm/urzedy-i-instytucje-publiczne-g21.html
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/Ćwiczenia praktyczne/ 

Poniżej prezentujemy bazę konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. 
Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania 
ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest 
warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do 
beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala 
w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów6. 

Więcej informacji na stronie www.mr.gov.pl  

 

2.2. Fora wymiany informacji – zasady korzystania. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

                                                           
6 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mr.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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/Slajd/  /Ćwiczenia praktyczne/ 

Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która 
służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy 
użyciu przeglądarki internetowej7. 

Fora dyskusyjne są obecnie bardzo popularną formą grup dyskusyjnych w Internecie. 
Prowadzą je praktycznie wszystkie portale. Są one także powszechne na stronach wielu 
instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp. a także spotykane są liczne fora zakładane 
prywatnie. 

http://forumfinansowe.info/  

 

Aby dołączyć do grupy rozmawiających należy zarejestrować się na forum lub zalogować.  

http://www.biznesforum.nsv.pl/  

 

                                                           
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne  

http://forumfinansowe.info/
http://www.biznesforum.nsv.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
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https://forum.gofin.pl/  

 

 

3. Rozpowszechnianie informacji o swoim biznesie w sieci 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/  

Informacje o swoim biznesie można rozpowszechniać w bardzo różny sposób. Ważne 

jest, aby zrobić to w atrakcyjny i skuteczny sposób oraz dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Im 

więcej osób zapozna się z naszą działalnością, tym większe mamy szanse na zyski. Zatem 

możemy prowadzić własna stronę internetową, prowadzić konto firmy na Facebooku, wykupić 

reklamy, albo wykonać samodzielnie prezentacje czy wizytówkę firmy w SWAY-u. Usługa ta 

jest darmowa nie musimy znać języka do tworzenia stron. 

Sway pracuje w chmurze. Mając konto w Microsofcie, możesz sięgnąć do niego dwojako, za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej lub też specjalnego programu klienckiego Sway 

instalowanego razem z Windows 10. Sway widnieje na liście usług Microsoftu, obok innych 

aplikacji webowych firmy8. Oba interfejsy są w praktyce identyczne, zatem wybór jest kwestią 

gustu lub też przymusu, jeśli ktoś nie ma Windows 10. Instrukcja dla uczestników szkolenia 

w załączniku. 

 

 

                                                           
8 http://komputipsy.blogspot.com/2016/10/sway-co-to-wasciwie-jest.html  

https://forum.gofin.pl/
http://komputipsy.blogspot.com/2016/10/sway-co-to-wasciwie-jest.html
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4.  Rozwój zainteresowań poprzez korzystanie z platform z zasobami 
do nauki dla przedsiębiorstw 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/  

Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy jest bardzo istotne dla prawidłowego 

funkcjonowania w każdej dziedzinie życia, a w szczególności w sferze biznesowej. Każdy 

przedsiębiorca powinien mieć aktualną wiedzą niezbędną do prowadzenia swojej firmy.  

Akademia PARP oferuje dostęp do bezpłatnych szkoleń i materiałów e-learningowych 

w zakresie biznesowym i nie tylko. 

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Projekt jest 
realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej. 
 
„Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za 

pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród: 

 uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP – definicja MMŚP znajduje 

się na portalu), 

 uczestników z dużych przedsiębiorstw oraz 

 osób planujących własną działalność gospodarczą 

Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są 

dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich 

przedstawienia jest przystępny i praktyczny. Dzięki Akademii PARP, uczestnicy z polskich 

małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy mogą sobie pozwolić na najlepsze szkolenia, 

które operują przykładami z praktyki biznesowej i są dostosowane do realiów gospodarczych 

w Polsce9.” 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Aby być użytkowaniem Akademii PARP należy zarejestrować się na stronie 

http://www.akademiaparp.gov.pl/  

 

                                                           
9 O Akademii PARP http://www.akademiaparp.gov.pl/o-akademii-parp.html  

 

http://www.akademiaparp.gov.pl/
http://www.akademiaparp.gov.pl/o-akademii-parp.html
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Na stronie można sprawdzić oferty szkoleń biznesowych, zapoznać się z materiałami 

dydaktycznymi oraz skorzystać z pomocy na forum. 

 

LGD LUBLIN http://www.krainawokollublina.pl/index.php/home  

Celem działania jest podniesienie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów 
w biznesie (inkubator przedsiębiorczości), rolnictwa oraz turystów.  

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 pozwoli na pozyskanie środków 
PROW dla gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, 
Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew. 

Głównym zadaniem LGD jest wybór projektów do realizacji w ramach środków przyznanych 
na wdrożenie strategii. 

Ze środków przyznanych na realizację celów LSR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" będą dofinansowywane następujące przedsięwzięcia: 

Wykaz przedsięwzięć na stronie: http://www.krainawokollublina.pl/index.php/home  

 

 

LGD RZESZÓW https://eurogalicja.org/  

Stowarzyszenie LGD „EUROGALICJA” jest partnerstwem trójsektorowym, tworzonym przez 

przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkami stowarzyszenia 

o zasięgu terytorialnym sześciu gmin są wszystkie gminy, których obszar objęty jest LSR, 

http://www.krainawokollublina.pl/index.php/home
http://www.krainawokollublina.pl/index.php/home
https://eurogalicja.org/
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a jednocześnie żadna z nich nie jest członkiem innej LGD, ubiegającej się o wybór LSR albo 

której LSR została już wybrana. Link do lokalnej strategii rozwoju 2014 – 2020 na stronie 

https://eurogalicja.org/prow-2014-2020/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ - Baza Usług Rozwojowych dla każdego województwa. 

 

 

województwo lubelskie 

http://invest.lubelskie.pl/pl   

https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenia.html   

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/  

parki naukowo technologiczne https://lpnt.pl/  

województwo  podkarpackie  

https://eurogalicja.org/prow-2014-2020/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
http://invest.lubelskie.pl/pl
https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenia.html
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
https://lpnt.pl/
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parki naukowo technologiczne http://aeropolis.com.pl/pl/o-parku/nasze-firmy  

 

II. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z poczty elektronicznej lub 

programów pocztowych Outlook.com. Umiejętne wysyłanie i odbieranie 

załączników. 

 Poznanie narzędzi i zalet Konta Microsoft.  

 Umiejętność wykorzystania narzędzi i zasobów Konta Microsoft. Outlook, praca 

w chmurze OneDrive, komunikatory. 

 Opanowanie umiejętności konfigurowania konta. 

 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w ramach współpracy grupowej. 

 Opanowanie umiejętności w zakresie korzystania z komunikatorów, prowadzenia 

wideokonferencji, rozmów na czacie. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godzin 

 

1. Zalety konta Outlook w pracy i dostawcami  
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Będąc przedsiębiorcą będziesz nawiązywał i prowadził kontakty z wieloma podmiotami – 
partnerami handlowymi, klientami, urzędami. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy mają 
obowiązek ujawniania określonych informacji o swojej firmie we wszelkich oficjalnych 
pismach, zamówieniach handlowych i innej korespondencji. Wymóg ten wynika ze względów 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale ma także na celu uniknięcie wprowadzania w błąd 

http://aeropolis.com.pl/pl/o-parku/nasze-firmy
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potencjalnych konsumentów lub kontrahentów. Warto pamiętać o tym obowiązku, 
zaniedbując go możemy narazić się na kary finansowe.10  

Zalety konta Outlook       /Ćwiczenia praktyczne/ 

Asystent planowania Outlook - pozwala na szybkie i wygodne organizowanie spotkań lub 

innych planowanych wydarzeń w firmie.  Umożliwia znajdowanie najlepszego czasu na 

spotkanie lub inne wydarzenia zwłaszcza jeśli uczestniczyć w nich ma więcej 

pracowników.  W celu określenia terminu, w którym wszyscy mogą się spotkać, wystarczy 

wybrać żądany termin a wyświetlona zostanie dostępność uczestników oraz dostępność 

lokalizacji spotkania.  Często się zdarza, że zaplanowane spotkanie koliduje z innymi 

działaniami uczestników.  Można wtedy skorzystać z opcji Sugerowane godziny, która 

przedstawia optymalne rozwiązanie czasowe dla wszystkich zapraszanych na spotkanie osób. 

 Udostępnianie kalendarza współpracownikom - Aby mieć pewność, że wybrani 
współpracownicy mają bieżące informacje na temat Twoich planowanych spotkań, projektów 
i wydarzeń możesz dać im dostęp do swojego kalendarza. Możesz również zezwolić innemu 
pracownikowi, np. asystentce na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie terminów w Twoim 
służbowym kalendarzu. 

 Dostęp mobilny do kalendarza w chmurze - Kalendarz Exchange dostępny jest na wszystkich 
urządzeniach mobilnych, które obsługują protokół Microsoft Exchange ActiveSync.   

 1.1. Zalety i obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z konta 
Outlook. 

/Pokaz/Ćwiczenia praktyczne/ 

Przydatne funkcje poczty elektronicznej:  

 wyślij do wielu,  

 tworzenie listy mailingowej,  

 listę adresową, 

 link z wpisaniem z listy adresowej, 

Zamierzając wysłać list zaloguj się do usługi pocztowej poprzez podanie  adresu e-mail i hasła 
dostępu. 

Program pocztowy połączył się z serwerem twojej poczty elektronicznej i pobrał zgromadzoną 
tam pocztę. 

 

                                                           
10 https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/prawa-i-obowiazki/obowiazek-
podawania-danych-przedsiebiorcy-w-pismach-handlowych  

http://technet.microsoft.com/pl-pl/exchange/bb288524.aspx
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/prawa-i-obowiazki/obowiazek-podawania-danych-przedsiebiorcy-w-pismach-handlowych
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/prawa-i-obowiazki/obowiazek-podawania-danych-przedsiebiorcy-w-pismach-handlowych
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1.1.1.  Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej 

OUTLOOK 
/Pokaz/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

Na samej górze okna programu pocztowego (np. Outlook.com), dostępne jest menu: 

 napisanie nowego listu (Nowa), 
 udzielenie odpowiedzi na list znajdujący się w skrzynce odbiorczej (Odpowiedz), 
 usunięcie listu (Usuń), 
 dokonanie jego archiwizacji (Archiwizuj), 
 zadecydowanie o zakwalifikowaniu lub nie listu do wiadomości śmieci (Wiadomości–

śmieci), 
 przeniesienia listu do wybranego folderu (Przenieś do). 

Pisząc nową wiadomość kliknij przycisk Nowa, określ adresata, napisz treść, sformatuj jeżeli 
jest taka potrzeba (rodzaj, rozmiar, kolor czcionki i inne. )  

 

Przed wysłaniem listu, po kliknięciu w Opcje, określ jego priorytet (ważność):  
 wysoki,  
 normalny,  
 niski.  

Przycisk Anuluj pozwala zapisać list w wersji roboczej lub go usunąć. 
aby dołączyć plik do wiadomości w formie załącznika kliknij przycisk Wstaw z ikoną spinacza 
biurowego. 

 

lub „Pliki jako załączniki” / zaznacz wybrany plik / Otwórz 



     Zebrała i opracowała: Elżbieta Fim      26 

 

Przykładowe zadanie: 

Utwórz nowy list zgodnie z etykietą, załącz emotikonkę do treści oraz załącznik. 

znaczek spinacza w odbieranej przez ciebie korespondencji elektronicznej oznacza 
załącznik w postaci jakiegoś pliku. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Pobieranie załączników.  

1. Kliknij Pobierz 
2. Zapisz w dowolnie wybranej lokalizacji na dysku lub w chmurze OneDrive 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Przykładowe zadanie: 

W treści listu wyślij znajomemu link do ciekawej strony. 

1.2.  Zalety posiadania konta Outlook i jego zasoby. 
/Ćwiczenia praktyczne/ 
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W lewym górnym rogu masz dostęp do wszystkich zasobów konta, czyli: Poczta, Kalendarz, 
Kontakty, OneDrive, Zadania, Pakiet OFFICE (w tym Word, Excel, PowerPoint) OneNot, Sway, 

Skype, Bing, MSN, Flow. Wystarczy kliknąć na ikonę , aby mieć dostęp do zasobów. 
Również w dowolnym momencie można zmienić wybór i np. powrócić do poczty. 

Korzystanie chmury OneDrive jest bardzo korzystne dla właścicieli działalności gospodarczej 
i nie tylko, ponieważ dostęp do pakietu OFFICE zapewnia możliwość sporządzania różnych 
zestawień, sprawozdań, obliczeń i pism do instytucji oraz partnerów biznesowych bez 
konieczności posiadania licencji na oprogramowanie biurowe. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

1.2.1. Przykład: korzystanie z EXCELA 
Cel - przygotowanie załącznika 

1. Zaloguj się na swoje konto Outlook 

2. Wybierz ikonę  

3. Kliknij w kafelek  

4. Przejdź do sporządzania kosztorysów i innych dokumentów firmowych. 

Utrwalenie/nabycie umiejętności konstruowania dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym 

pt. Lista dodatków motywacyjnych, obliczenie wartości procentowej od bazowej kwoty 

zasadniczej, ustalenie wartości w % (np. Jan Kowalski 7% *wynagrodzenie 

zasadnicze=wartość dodatku motywacyjnego) 

5. Dokument możesz udostępnić swojemu partnerowi biznesowemu w celu konsultacji 

oceny pracownika. 

6. Kliknij przycisk UDOSTEPNIJ 

7. Wpisz w okienku zaproszenia adres swojego partnera 

8. Potwierdź zaproszenie. 

 

2. Prowadzenie rozmów przez Internet (np. wideorozmowy, 
rozmowy grupowe). 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

2.1. Korzystanie z komunikatora internetowego Skype 

Skype i Outlook.com, to inteligentna usługa poczty e-mail firmy Microsoft, są zintegrowane, 
dzięki czemu można wymieniać wiadomości i prowadzić bezpłatne rozmowy głosowe i wideo 
przez Skype'a z osobami zapisanymi w kontaktach Outlook.com. 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz./ 
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Aby otworzyć Skype'a na koncie Outlook.com wystarczy kliknąć jego ikonę. 

a) zaloguj się do Skype wpisując login z Outlooka 
i hasło.   
b) W celu dodania kontaktów  do listy należy wybrać 

w lewym panelu ikonkę Kontakty   
i przycisk Dodaj znajomych. 
 
I SPOSÓB – pobieranie z kontaktów poczty 
c) Następnie należy wpisać imię i nazwisko  
i zatwierdź przyciskiem Dodaj 

 
 
II SPOSÓB – wyszukiwanie w katalogu Skype 
d) W lewym panelu w wyszukiwarkę można wpisać e-mail osoby lub 
jej imię i nazwisko, bądź login/pseudonim. 
e) Po czym zatwierdzamy odszukanego znajomego. 

Analogicznie należy postąpić w przypadku rozmowy. Wybieramy rozmówcę z listy kontaktów 

i przycisk Rozmowa.  lub  ikonę Połączenie wideo  w celu przeprowadzenia 
wideorozmowy. 

W przypadku chatu również wybieramy rozmówcę z listy kontaktów, wprowadzamy tekst 
emotikonę lub obraz graficzny do pola tekstowego i naciskamy klawisz ENTER. 

2.2. Korzystanie z aplikacji WhatsApp na telefonie z Android?  
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

Komunikator WhatsApp to darmowa aplikacja, którą możesz zainstalować na 
swoim smartfonie, tablecie, czy komputerze, zastępująca SMS-y oraz inne 
sposoby przesyłania wiadomości. Używając WhatsApp możesz wysyłać zdjęcia, 
filmy lub udostępniać kontakty. Nie płacisz za wysłane wiadomości czy też 

połączenia telefoniczne, ponieważ ww. aplikacja wykorzystuje połączenie internetowe 
Twojego telefonu. Zainstaluj ją na swoim telefonie, jeżeli chcesz kontaktować się za darmo 
z rodziną i znajomymi.  

1. Z listy aplikacji w telefonie odszukaj ikonę "SKLEP PLAY".  

http://jaklatwo.pl/telefon/telefonia-komorkowa/android/139-jak-latwo-zainstalowac-aplikacje-whatsapp-na-telefonie-z-android
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2. U góry strony w okienku wyszukiwarki wpisz nazwę aplikacji WhatsApp Messenger 
3. Wybierz opcję "ZAINSTALUJ".  

             

4. Otwórz aplikację WhatsApp.  
5. Zaakceptuj regulamin.  
6. Kliknij "ZAAKCEPTUJ I KONTYNUUJ". 
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7. Wpisz numer telefonu.  
8. Kliknij "DALEJ". 
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9.  Otrzymasz wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym. 

                
10. Wpisz swoje imię. 
11.  Wprowadź AWATAR/zdjęcie.  
12. Kliknij 'DALEJ".  
13. Uruchomienie aplikacji nastąpi automatycznie.  
14. Wprowadź ustawienia swoich kopii zapasowych swoich czatów oraz multimediów.  
15. Kliknij "GOTOWE". 

Od tej chwili możesz wysyłać wiadomości i zdjęcia, udostępniać swoje położenie i wymieniać 
się kontaktami.  

2.3. Prowadzenie rozmów przez Internet - korzystanie z komunikatora 

internetowego Hangouts 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

Hangouts Chat działa w przeglądarkach na komputerach i laptopach oraz jest dostępny 

w postaci aplikacji mobilnych na urządzenia z Androidem oraz na telefony iPhone i iPady. 

 
Posiadacze konta Google Apps mogą przeprowadzać spotkania w Hangouts nawet z 15 

osobami naraz. 

 

Konfiguracja Hangouts: 

1. Otwórz Gmaila,  

2. W lewym dolnym rogu swojej skrzynki odbiorczej kliknij przycisk , który  otworzy 

Hangouts.  

https://mail.google.com/
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3. Kliknij lewym klawiszem myszy w nawę kontaktu któremu chcesz wysłać wiadomość 

tekstową 

4. Kliknij w  , aby wysłać wiadomość na czacie albo w  , aby nawiązać połączenie 

wideo.  

 

Dodawanie kontaktu: 

1. Kliknij   i wpisz nazwy osób. 

2. Zaznacz pole obok każdej osoby, z którą chcesz porozmawiać. 

3. Kiedy dodasz już wszystkie osoby, kliknij   lub . 

 

Udostępnianie ekranu: 

 

1. Dołącz do rozmowy wideo lub rozpocznij ją.  

2. Po lewej stronie ekranu kliknij w przycisk  

3. Zdecyduj, czy udostępnić cały swój ekran czy tylko okno przeglądarki i kliknij UDOSTEPNIJ. 

 

Dodawanie osób do rozmowy: 

1. Kliknij  w górnej części ekranu. 

2. Wpisz adresy e-mail albo udostępnij swoje połączenie wideo dla całego kręgu Google+ 

bądź organizacji. 

3. Kliknij przycisk ZAPRASZAM 

/Dyskusja/ 

/Slajd/ 

 

ISTOTNE FAKTY11: 

 Do Hangouta można zaprosić maksymalnie 10 osób 

 Nadawanie na żywo musi odbywać się na tym samym koncie, na którym mamy 

założony G+. Jeśli organizujemy Hangout na koncie firmowym, które nie jest połączone 

z Youtube – należy założyć konto osobowe na G+, które byłoby połączone z Youtube 

(z tego samego adresu e-mail) i nadać mu uprawnienia administratora naszej strony 

firmowej. 

 W Hangout nadawanym na żywo (oraz publicznym) nie mogą brać udziału osoby, które 

nie ukończyły 18 roku życia. Tu decyduje data urodzenia wpisana przez użytkownika 

z G+. 

 W czasie nadawania na żywo na YT, istnieje opcja dodawania komentarzy w czasie 

rzeczywistym. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w Hangout, spokojnie zatem mogą 

zadać pytanie poprzez komentarz. 

 Naturalnie trzeba posiadać kamerkę internetową oraz mikrofon. 

                                                           
11 https://socjomania.pl/jak-zorganizowac-spotkanie-na-zywo-w-internecie-google-hangouts-krotki-tutorial  

https://socjomania.pl/jak-zorganizowac-spotkanie-na-zywo-w-internecie-google-hangouts-krotki-tutorial
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 W trakcie trwania Google Hangout, jego założyciel może w każdym momencie 

wyprosić innych użytkowników, wyłączyć im mikrofon lub też nadawanie obrazu. 

Twórca videorozmowy może również decydować kto pojawia się na ekranie głównym 

- wystarczy kliknąć w obraz nadawany przez uczestnika. Aplikacja sama też rozpoznaje 

kto w danym momencie mówi i automatycznie pojawia się na ekranie głównym. 

 Google Hangouts udostępnia również harmonogram najciekawszych wideorozmów, 

tak aby móc zapisać je do swojego kalendarza 
 

2.4. Przeprowadzanie wideorozmowy w aplikacji Facebook Messenger „krok po 

kroku” 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz./ 

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 prawym górnym rogu ikonę       

5. Udostępnij kamerę 

 

6. Kliknij opcję UDOSTĘPNIJ 

http://www.google.com/intl/pl_ALL/+/learnmore/hangouts/schedule.html
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2.4.1.   Uczestniczenie w czacie na Facebook „krok po kroku” 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz./ 

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 

 

 

III. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

CELE I KOMPETENCJE: 
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 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie dokonywania zakupów i sprzedaży 

w Internecie. 

 Poznanie portali i aukcji internetowych.  

 Poznanie zasad prowadzenia kanału YouTube. 

 Nabycie umiejętności wyszukiwania ofert w Internecie. 

 Nabycie umiejętności zarządzania kontami bankowymi. 

 Nabycie umiejętności dokonywania szybkich płatności. 

 Poznanie praw i obowiązków klienta 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 

 

1. Zakupy i sprzedaż przez Internet. Prawa  i  obowiązki  wynikające  
z  regulaminów  serwisów internetowych. 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

W dzisiejszych czasach wcale nie trzeba wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy. Wystarczy 

uruchomić przeglądarkę internetową i poszukać wirtualnej witryny sklepowej, by nabyć 

interesujący nas towar lub usługę. W Internecie można kupić wszystko – zaczynając od 

produktów spożywczych, poprzez rośliny, sprzęt rolniczy, ubrania, środki ochrony, 

kosmetyki, meble, bilety, aż kończąc na mieszkaniach, domach i środkach transportu. 

To nieograniczona możliwość realizowania transakcji – kupna i sprzedaży online pomiędzy 

rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub 

więcej krajów (handel międzynarodowy). Najbardziej popularną metodą handlu 

elektronicznego jest handel internetowy w postaci sklepów wirtualnych. 

 

 

CIEKAWOSTKA 

Zakupy on-line zostały wynalezione w 1979 roku w Wielkiej Brytanii przez 
Michaela Aldricha. Natomiast samo słowo e-commerce, czyli handel 
internetowy, weszło do powszechnego użytku w 1997 roku za pośrednictwem 
firmy IBM. W tym samym roku powstał pierwszy sklep internetowy w Polsce12. 

 

 

1.1. Zakupy i sprzedaż przez Internet – wykaz niektórych stron 
https://allegro.pl/  

                                                           
12 Wszystko o handlu w Internecie Poradnik dla przedsiębiorców, Wrocław, 2013 

https://allegro.pl/
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/Ćwiczenia praktyczne/ 

 

Przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca zobowiązany jest podać konsumentom 
informacje o: 

 swojej nazwie, adresie prowadzenia działalności, organie rejestrującym działalność 
gospodarczą oraz numerze, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany, 

 podstawowych cechach towaru lub usługi, cenie towaru lub usługi wraz ze wszystkimi 
podatkami, sposobach płatności, 

 kosztach, terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 
dni, ze wskazaniem wyjątków, 

 kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, 
jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy, 

 terminie, w którym oferta lub cena pozostają wiążące, 

 minimalnym okresie obowiązywania umów o świadczenie ciągłe lub okresowe,  

 miejscu i sposobie składania reklamacji,  

 prawie wypowiedzenia umowy. 
 
 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Groupon jako serwis zakupów grupowych daje możliwość 
zaoszczędzenia sporych pieniędzy. Oferty prezentowane na 
Groupon są dostępne dla każdego. Wystarczy wejść na stronę 
wybrać miasto, np. Lublin, na terenie którego poszukujemy 
interesujących nas ofert, przejrzeć je i wybrać coś dla siebie.  
Groupon oferuje pomoc specjalistyczną i porady pod numerem 
telefonu (22) 496 08 11 oraz aplikację mobilną na urządzenia 
przenośne. 

Groupon w swojej naturze stworzony do zakupów grupowych pozwala sprzedawać dowolne 
produkty i usługi w Internecie. Firma Groupon posiada swoich własnych handlowców, którzy 
przemierzając rynek poszukują klientów, którzy spełnią specyficzne wymagania oferty 
Groupon. 

Każda oferta musi być super atrakcyjna tj. liczą się wszystkie, których rabat dla użytkownika 
końcowego jest znaczący, czyli od 50% zniżki lub więcej nawet do 90%. Oferty podzielone są 
na regiony lub dystrybuowane są na cały kraj. W Groupon chodzi o budowanie relacji 
z klientem, nie tylko na przecięciu świata on-line i off-line. Relacja ta procentuje w przyszłości 
pod warunkiem, że klient nie czuje się oszukany. 
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2. Prowadzenie konta na kanale YouTube 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

YouTube – serwis internetowy 

 jest bardzo dobrym kanałem, który świetnie sprawdzi 
się w promowaniu naszej działalności gospodarczej, 
możemy na nim zamieszczać spoty reklamowe, 
podcasty, filmy reklamowe oraz wiele innych. 

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 przyciągająca 

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. 

 
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. 

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
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Należy przy tym pamiętać, że czynność ta możliwa jest do wykonania tylko raz, a zmian nie 
można już cofnąć chyba że usuniemy konto i założymy od nowa. 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 

podczas weryfikacji należy podać numer telefonu na który otrzymasz wiadomość SMS bądź 
połączenie automatyczne. Po weryfikacji konta otrzymasz duży upgrade13 funkcjonalności, 
czyli od tego momentu będziesz miał możliwość upload’u14 filmów 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. 

                                                           
13 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  
14 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://www.youtube.com/account_sharing
https://www.youtube.com/advanced_settings
http://www.youtube.com/verify
https://pl.wikipedia.org/wiki/Upgrade
https://pl.wikipedia.org/wiki/Upload
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3. Po takich zabiegach Twój kanał jest gotowy na to, by zacząć przyciągać subskrybentów, 
wgrywać dziesiątki filmów oraz budować zaangażowaną społeczność. 
 

2.1. Tworzenie konta YouTube 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

 ĆWICZENIE: Praca na kanale YouTube 

1. Zaloguj się na konto GOOGLE GMAIL 

2. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę  

3. Wybierz ikonę  
4. Zostałeś przekserowany na stronę serwisu YOUTUBE 

5. Kliknij ikonkę  
6. Z menu rozwijalnego wybierz opcję MÓJ KANAŁ 

 

7. Kliknij przycisk UTWÓRZ KANAŁ 
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8. Kliknij przycisk DOSTOSUJ  KANAŁ 

 

9. Kliknij przycisk OPIS KANAŁU 

 

10. Kliknij przycisk GOTOWE 
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11. Ograniczony dostęp został WYŁĄCZONY 

 

12. Kliknij w przycisk  

 

13. Wybierz opcję STUDIO TWÓRCÓW 

14. kliknij link FILMY – skonfiguruj i kliknij przycisk ZAPISZ 
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/Ćwiczenia praktyczne/ 

Wyszukiwanie według identyfikatora wideo 

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

1. Wejdź na stronę Moje filmy.  

2. Kliknij ikonę konta STUDIO TWÓRCÓW.  

3. Kliknij MENEDŻER FILMÓW / FILMY. 

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

wyszukiwania. 

5. Wybierz pole IDENTYFIKATOR WIDEO  

6. Wpisz identyfikatory filmów, oddzielając je spacjami lub przecinkami. 

7. Kliknij SZUKAJ. 
 

 

3. Zasady zarządzania kontem bankowym, płatnościami 
elektronicznymi i bezgotówkowymi oraz bezpieczne korzystanie 
z nich  - nauka z wykorzystaniem demo serwisów bankowych. 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

W dzisiejszych czasach najpopularniejszą formą płatności internetowych w Polsce są przelewy 
elektroniczne. Jest forma, która stała się bardzo atrakcyjna ze względu na tempo naszego życia 
i brak czasu. Ułatwia nam to wywiązywanie się na czas z zobowiązań i nie musimy wychodzić 
z domu, np. żeby opłacić rachunki. Dokonujemy tego w dowolnym miejscu i dowolnym 
momencie.  

/Ćwiczenia praktyczne/ 

3.1. Szybkie płatności i przelewy tradycyjne. 

Sklepy internetowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferują dziś bardzo 
szeroki wachlarz metod płatności za zakupione towary. Poniższe zestawienie porówna dwa 
rodzaje płatności: tradycyjne przelewy bankowe oraz szybkie płatności elektroniczne. 

3.1.1. Przelew tradycyjny 

Przelew tradycyjny to najpopularniejsza forma zapłaty za towar w sklepach internetowych. 
Obecnie zaczyna on tracić na swojej atrakcyjności ze względu na czas jego realizacji 
(księgowanie kwoty wpłaty). Robiąc zakupy chcemy, aby pieniądze dotarły do odbiorcy jak 
najszybciej, co sprzyja szybkiej  realizacji zamówienia. Podczas dokonywania przelewu 
tradycyjnego musimy  wypełnić odpowiedni formularz oraz udać się do oddziału banku lub 
placówki pocztowej - nie jest to dogodna forma płatności. Większość z nas nie ma na to czasu. 
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3.1.2. Przelew internetowy 

Przelew internetowy - realizacja takiego przelewu jest prosta i zajmuje mało czasu. 
Internetowe formularze przelewu wypełniane są automatycznie, poza tym zapewniają 
systematyczną kontrolę nad własnymi środkami finansowymi. Niestety za realizację tego typu 
przelewów często pobierane są prowizje. Minusem jest to, że nie wszystkie banki realizują je 
w weekendy. 

3.1.3. Szybkie płatności online  

Coraz częściej i chętniej korzystamy ze specjalnych systemów płatności internetowych. 
Również jako kupujący coraz chętniej sięgamy po ten sposób zapłaty za towar. Dzięki temu 
powiadomienie o realizacji transakcji trafia zarówno do kupującego, jak i sprzedającego. Od 
razu mamy informację zwrotną, czy płatność przebiegła pomyślnie. Natomiast sprzedający 
może rozpocząć realizację zamówienia. 

Wyspecjalizowane instytucje płatnicze takie, jak PayU oferują dziś szybkie płatności online. 
Zalety szybkich płatności online: 

1. sprawność przekazywania środków finansowych, 

2. na konto odbiorcy w systemie może zostać przelana dowolna kwota w kilka 

sekund, 

3. brak wypełniania formularzy przelewu, 

4. dane pobierane są automatycznie, 

5. minimalne ryzyko popełnienia błędu,  

6.  wszystkie operacje księgowane są w czasie rzeczywistym, 

7.  przyjmowanie wpłat w walutach obcych, 

 
Wyspecjalizowane instytucje płatnicze takie, jak PayU oferują dziś klientom płatności znacznie 

bardziej wygodne i zdecydowanie szybsze, niż zwykłe przelewy bankowe, nawet te 

internetowe. Sprawność przekazywania środków finansowych jest głównym czynnikiem 

przyciągającym klientów e-sklepów. Dowolna kwota może zostać przelana na konto odbiorcy 

w systemie dosłownie za pomocą kilku kliknięć. Nie musimy wypełniać żadnych formularzy 

przelewu. Dane wpisywane są automatycznie. Ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu jest, 

więc minimalne. Co istotne, wszystkie operacje księgowane są w czasie rzeczywistym, 

a systemy płatności umożliwiają przyjmowanie wpłat również w walutach obcych. Nie bez 

znaczenia pozostaje wpływ tego rodzaju rozwiązań na wizerunek sklepu internetowego. E-

sklep umożliwiający szybkie płatności online staje się bardziej wiarygodny i nowoczesny 

w oczach klientów15.  

Oto kilka banków, które oferują płatność elektroniczną: 

                                                           
15 http://kreatywnisamozatrudnieni.pl/platnosci-internetowe/xzmy/szybkie-platnosci-online-czy-przelewy-
tradycyjne.html  

http://kreatywnisamozatrudnieni.pl/platnosci-internetowe/xzmy/szybkie-platnosci-online-czy-przelewy-tradycyjne.html
http://kreatywnisamozatrudnieni.pl/platnosci-internetowe/xzmy/szybkie-platnosci-online-czy-przelewy-tradycyjne.html
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3.2. Zarządzanie kontem bankowym - demo 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz./ 

W Internecie jest wsparcie dla osób, które chciałyby poćwiczyć zarządzanie kontem 
bankowym. Służą do tego dema serwisów bankowych – polecane głównie młodym osobom 
lub tym, które chcą zmienić konto na inne w innym banku. 
 
Wszystkie dane na tych stronach są fikcyjne i zamieszczone tylko w celach naukowych. 
 
Poniższy przykład prezentuje korzystanie z dema serwisu banku PKO 
1. Uruchom stronę https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-
demonstracyjne/  
 

 

2. Przewiń stronę w dół i wybierz link ZOBACZ DEMO 

https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/
https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/
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3. Przejdź do logowania i kliknij przycisk OK. nie zmieniaj danych. 

 

4. Zapoznaj się z poszczególnymi linkami po lewej stronie 
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5. Kliknij RACHUNEK BIEŻĄCY 

 
6. Przejdź do zakładki TRANSAKCJE  

7. Wybierz PRZELEW MIĘDZY WŁASNYMI RACHUNKAMI 

 

8. Wypełnij formularz i zatwierdź 
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9.  
10. Wpisz kod ze zdrapki 

11. Kliknij WYKONAJ 

 

 

3.3. Przykładowe dema serwisów bankowych 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

http://nowedemo.mbank.pl/#/payments  

 

http://nowedemo.mbank.pl/#/payments
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http://demo.credit-agricole.pl/ 

 

 

https://inteligo.pl/demo/  

http://demo.credit-agricole.pl/
https://inteligo.pl/demo/
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https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/ 

IV. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z 
OPROGRAMOWANIEM  

CELE I KOMPETENCJE: 

 Poznanie zasad bezpieczeństwa w sieci. 

 Poznanie programów do szyfrowania danych. 

 Nabycie wiedzy o konieczności szyfrowania danych. 

 Poznanie rodzajów licencji oprogramowania. 

 Nabycie wiedzy o ochronie komputera. 

 Nabycie umiejętności wyszukiwania, pobierania i instalowania programów.  

 Poznanie różnych programów do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 

 

1. Elektroniczne księgi rachunkowe 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

E-księgi rachunkowe i e-KPiR - elektroniczne zasady przekazywania dokumentacji 

podatkowej 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 uor księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę, przy czym 

ustawodawca daje możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy - 

podmiotowi zewnętrznemu. 

http://www.vat.pl/ksiegowosc/?
http://www.vat.pl/ksiegowosc/?
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Księgi elektroniczne mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą 

oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie zebranych danych. 

Informatyczne nośniki danych powinny być oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną 

identyfikację, przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami 

odczytującymi oraz dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22oC przy wilgotności 

względnej 40-50%. Nośniki powinny również zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych 

w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika16. 

Do programów ułatwiających pracę działów księgowości i finansów należą: 

Rewizor nexo  
Nowoczesny system finansowo-księgowy do 
sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
 

Rachmistrz nexo PRO  
Rozszerzona wersja systemu do obsługi 
uproszczonej księgowości, wzbogacona 
o dodatkowe rozwiązania. 

Rewizor nexo PRO  
Rozbudowana wersja systemu finansowo-
księgowego zawierająca wiele 
ponadstandardowych rozwiązań. 
 

Biuro nexo  
Nowoczesny system wspomagający pracę biura 
rachunkowego. 
 

Rachmistrz nexo  
System do prowadzenia księgi przychodów i 
rozchodów oraz ewidencji podatku 
zryczałtowanego. 
 

Rewizor GT Sfera  
Otwarty system finansowo-księgowy, który 
można rozbudowywać o własne rozwiązania 

 

 

                                                           
16 Piotr Szulczewski, VAT.pl 

https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_nexo/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rachmistrz_nexo_pro/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_nexo_pro/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/biuro_nexo/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rachmistrz_nexo/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_gt_sfera/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_nexo/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rachmistrz_nexo_pro/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_nexo_pro/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/biuro_nexo/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rachmistrz_nexo/opis.html
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_gt_sfera/opis.html
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1.1. Zabezpieczanie pliku PDF hasłem i darmowe programy szyfrujące 
 

Zabezpieczanie pliku PDF 

Jeżeli przedsiębiorca posiada dane osobowe zebrane w zbiorze np. klientów objętych 

programem lojalnościowym, staje się administratorem danych i powinien wiedzieć, że 

nałożony jest na niego ustawowy obowiązek ich ochrony. Również elektroniczne księgi 

rachunkowe należy zabezpieczyć lub zaszyfrować. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych jest 

obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem17. 

Ze względu na powszechność wykorzystania Internetu, przedsiębiorca powinien wiedzieć, że 

przetwarzając dane z użyciem sieci, zobowiązany jest stosować wysoki poziom zabezpieczeń. 

Wynika to z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.  

Ponieważ dane osobowe, które są przesyłane np. między przedsiębiorcą a klientem, 

podlegają poufności i integralności, konieczne jest korzystanie ze środków umożliwiających 

szyfrowanie transmisji przesyłu. 

Jedną z charakterystycznych cech standardu PDF jest kilka możliwości zabezpieczania 

dokumentu, na przykład przed kopiowaniem albo otwieraniem. Zobaczymy, jak ograniczyć 

dostęp do pliku PDF za pomocą hasła. Ze strony http://download.cnet.com/PDF-

OwnerGuard/3000-2092_4-10547956.html  możesz pobrać PDF OwnerGuard, darmowe 

narzędzie pozwalające na zabezpieczenie dokumentu PDF na wiele sposobów. Możesz tylko 

odczytywanie pliku, jego drukowanie lub edytowanie. Tak zabezpieczony plik będzie 

szyfrowany mocnym, 256-bitowym algorytmem. Dodatkowo możesz każdą stronę 

dokumentu PDF oznaczyć znakiem wodnym. Pracę z programem można rozpocząć od 

kliknięcia jednego z linków znajdujących się po lewej stronie głównego okna aplikacji: Create 

New Project (stwórz nowy plik PDF) lub Protect Your Files (zabezpiecz hasłem już istniejący 

plik PDF). Pamiętaj jednak, że wcześniej musisz utworzyć tzw. licencję (User License 

Manager). Licencje to gotowe zestawy reguł chroniących Twój plik. Raz utworzona licencja 

może być użyta do zabezpieczenia wielu plików PDF18. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Zapisywanie pliku pdf zabezpieczonego hasłem. 

                                                           
17 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-szyfrowanie-danych-osobowych  

18 https://www.poradykomputerowe.pl/bezpieczenstwo-komputera/szyfrowanie-i-zabezpieczanie-plikow-pdf-
haslem.html?cid=K000OG  

http://download.cnet.com/PDF-OwnerGuard/3000-2092_4-10547956.html
http://download.cnet.com/PDF-OwnerGuard/3000-2092_4-10547956.html
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-szyfrowanie-danych-osobowych
https://www.poradykomputerowe.pl/bezpieczenstwo-komputera/szyfrowanie-i-zabezpieczanie-plikow-pdf-haslem.html?cid=K000OG
https://www.poradykomputerowe.pl/bezpieczenstwo-komputera/szyfrowanie-i-zabezpieczanie-plikow-pdf-haslem.html?cid=K000OG
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Stwórz dokument PDF zabezpieczony podwójnym hasłem. 

1.2. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Wirus komputerowy to program komputerowy, który rozprzestrzenia się między 

komputerami 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 sieci19. 

Darmowe programy antywirusowe najlepiej pobrać ze stron producenta. 
Zainstalować i na bieżąco zezwalać na aktualizację. 

2. Przykładowe programy i aplikacje do wykorzystania informacji 
o klientach20 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Asystent CRM 2018  

Licencja: testowa (trial) Asystent CRM to funkcjonalny 

program klasy CRM do zarządzania danymi kontaktowymi. 

Umożliwia drukowanie różnorodnych raportów oraz 

przeglądanie rozbudowanych statystyk. Wyposażony jest 

w moduły takie jak: dane kontaktowe, książka korespondencji. 

 

CeReM Personal 2.1  

Licencja: bezpłatna Jest to podstawowa, nieskomplikowana 

w obsłudze, aplikacja klasy CRM (Customer Relationship 

Managment) przeznaczona do obsługi przez jednego 

użytkownika. Podstawowym zadaniem programu jest 

ułatwienie efektywnej współpracy z klientami.  

 

                                                           
19 https://support.microsoft.com/pl-pl  
20 https://www.dobreprogramy.pl/Zarzadzanie-relacjami-z-klientami-CRM,Programy,Windows,130.html  

https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CeReM-Personal,Program,Windows,11599.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://support.microsoft.com/pl-pl
https://www.dobreprogramy.pl/Zarzadzanie-relacjami-z-klientami-CRM,Programy,Windows,130.html
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CRM Berberis Minima 9.0.0.6  

Licencja: bezpłatna CRM Berberis Minima to ograniczona 

funkcjonalnie, ale całkowicie bezpłatna odmiana programu 

wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - Systemu 

Berberis firmy BMS Creative. W wersji Minima program 

udostępnia większość funkcji jakie znajdziemy w innych, 

płatnych produktach do zarządzania relacjami z klientami.  

 

CRM plus 7.0.0  

Licencja: testowa (trial) CRM plus to program, którego 

funkcjonalność dalece wykracza poza to co sugeruje jego 

nazwa. Głównym składnikiem programu jest naturalnie moduł 

do zarządzania relacjami z klientami (CRM), który umożliwia 

m.in. rejestrowanie danych klientów. 

 

Gestor GT 1.49  

Licencja: testowa (trial) Gestor GT to program wspomagający 

firmę w zakresie obsługi klienta, w szczególności planowanie 

i realizację działań handlowych skierowanych do odpowiednio 

wyselekcjonowanych grup odbiorców.  

 

 

3. Przykładowe programy antywirusowe na Androida 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

Aby być aktywnym użytkownikiem portali społecznościowych oraz zaradnym przedsiębiorcą, 

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 

https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-Berberis-Minima,Program,Windows,12816.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/CRM-plus,Program,Windows,12871.html
https://www.dobreprogramy.pl/Gestor-GT,Program,Windows,12926.html
https://www.dobreprogramy.pl/Gestor-GT,Program,Windows,12926.html
https://www.dobreprogramy.pl/Gestor-GT,Program,Windows,12926.html
https://www.dobreprogramy.pl/Gestor-GT,Program,Windows,12926.html
https://www.dobreprogramy.pl/Gestor-GT,Program,Windows,12926.html
https://www.dobreprogramy.pl/Gestor-GT,Program,Windows,12926.html
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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. 
 

4. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą 
być udostępnione treści i oprogramowanie. 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

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 licencją21.  

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. 

                                                           
21 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  

https://www.pcworld.pl/news/Swiat-licencji-oprogramowania,382093.html
http://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/c/newsy/2017-10/WK/antywirus-avira.jpg
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Licencja komercyjna22 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. 

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. 

/Slajdy/ 

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 danego 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 

                                                           
22 https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna
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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. 

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 się produkcją komputerowej rozrywki. 

CIEKAWOSTKA 

Prawa autorskie23 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. 

5. Bezpieczeństwo w sieci – szyfrowanie danych. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

W  Internecie nie ma już anonimowości, powodem tego jest postęp technologiczny. Dlatego 

musimy zadbać o poufność naszych danych. Nie powinniśmy pozwolić na dostęp do 

informacji osobom nieupoważnionym. Aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych, należy 

zainstalować odpowiednie programy i pluginy, które będą strzec nasze dane. 

                                                           
23 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 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 
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Ogólnie szyfrowanie danych jest oparte na kluczu. Działa to w obie strony, program taki 

umożliwia zaszyfrowanie i odszyfrowanie informacji. Dane, które włamywacz wykrada są nie 

do odczytania bez tego klucza, więc należy zacząć od wybrania lub wygenerowania mocnego 

hasła. Hasło to ma ogromną rolę i będzie wykorzystywane w mechanizmach kryptujących.  

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Darmowe programy szyfrujące 

 1. VeraCrypt - Licencja: bezpłatna - Wersja językowa: polska 

Korzystać można tutaj z szyfrowania całego dysku (wewnętrznego lub 

zewnętrznego), jak również poszczególnych partycji. Przydatną opcją jest też 

tworzenie dysku wirtualnego w zaszyfrowanym pliku, którego wielkość 

określa się wedle uznania. 

 

2. Gpg4win - Licencja: bezpłatna - Wersja językowa: angielska 

Możliwość łatwego szyfrowania załączników w wiadomościach email.  

 

 

3. BoxCryptor - Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych - Wersja 

językowa: angielska 

Szyfrowanie danych z dysków fizycznych jak i chmurowych, a także takich 

nośników jak pendrive'y czy karty pamięci. 
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4. WinMend Folder Hidden - Licencja: bezpłatna - Wersja językowa: polska 

Program umożliwia szybkie ukrywanie plików bądź folderów i tym samym 

zabezpieczenie ich przed innymi osobami. 

 

 

V. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG 
PUBLICZNYCH.  

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i rejestrowania konta 

w ePUAP. 

 Poznanie zalet konta ePUAP.  

 Nabycie umiejętności korzystania z usług publicznych. 

 Poznanie zalet i zasad pracy wykorzystując usługi online przez właścicieli firm 

w życiu codziennym. 

 Nabycie umiejętności składania rozliczeń podatkowych online oraz załatwianie 

drogą elektroniczną spraw związanych z wysyłaniem pism do urzędu  oraz 

odbiorem odpowiedzi od urzędu. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 4 godziny 
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1. Korzystanie z usług e-administracji24. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

 

Obecnie można korzystać z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych na różnych 

platformach i portalach rządowych. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Należą do nich m.in.: 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP),  

 Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),  

 portal obywatel.gov.pl,  

 portal biznes.gov.pl. 

Aktualnie tworzony jest Portal Rzeczypospolitej Polskiej (Portal RP) – gov.pl, który 
docelowo ma zintegrować witryny internetowe ministerstw, urzędów centralnych i urzędów 
wojewódzkich oraz ułatwi dostęp do usług cyfrowych dla obywateli.  

Z usług publicznych może korzystać każdy, kto może potwierdzić swoją tożsamość 
w Internecie, np. za pomocą profilu zaufanego, który jest bezpłatnym narzędziem służącym 
do składania elektronicznego podpisu w komunikacji z administracją publiczną. 

/Slajd/ 

Obecnie poprzez portal gov.pl dostępne są usługi zlokalizowane na portalach 
obywatel.gov.pl i biznes.gov.pl: 

 biznes.gov.pl — informuje, jak założyć i prowadzić własną firmę 
oraz umożliwia  załatwienie niezbędnych formalności online. Stanowi źródło 
informacji dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub planują 
ją rozpocząć. 

 obywatel.gov.pl — informuje, jak załatwić popularne sprawy urzędowe, takie jak: 
uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, uzyskanie dowodu osobistego, sprawdzenie 
czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru, sprawdzenie punktów karnych czy 
danych w rejestrach państwowych,  wysłanie pisma do urzędu. 

Publiczne portale usługowe, kierowane do różnych odbiorców, to także m.in.: 

 ceidg.gov.pl  ― Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG)  — elektroniczny  rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal 
ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we 
wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. 

                                                           
24 Informacje pobrano ze strony https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-uslugi  

https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/new_case.page?utm_source=portal&utm_medium=redirect
https://obywatel.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-uslugi
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 ekrs.ms.gov.pl/s24/ ― portal, na którym można złożyć wniosek o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki 
komandytowej. Można również zmienić dane w zarejestrowanych już spółkach oraz 
złożyć sprawozdanie finansowe spółki. 

 ekw.ms.gov.pl ― system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych ― portal, na którym 
można m.in. przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo 
zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,  sprawdzić, czy odpisy, wyciągi 
i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne 
i prawdziwe. 

 emp@tia ― portal informacyjno-usługowy, na którym można m.in. zapoznać się 
z informacjami dotyczącymi świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu 
alimentacyjnego, a także złożyć wnioski np. o 500+ czy becikowe. 

 epuap.gov.pl ― Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — 
miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia 
z domu, wysyłać i odbierać urzędową korespondencję oraz  sprawdzać na bieżąco 
statusy spraw i wniosków. Przez ePUAP można np. złożyć wniosek o dowód osobisty,  
uzyskać odpisy aktów, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, pobrać 
zaświadczenie o niekaralności czy złożyć wniosek o kartę EKUZ. 

 finanse.mf.gov.pl ― portal podatkowy dla każdego, kto chce złożyć zeznanie 
podatkowe przez Internet lub uzyskać informacje o podatkach. Umożliwia również 
złożenie wniosku o rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy. 

 geoportal.gov.pl  ― umożliwia dostęp do danych przestrzennych i map 
topograficznych (mapy.geoportal.gov.pl). Na portalu dostępne są także informacje 
przestrzenne oraz usługi, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. 

 krus.gov.pl ― portal adresowany do osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy, zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek 
w KRUS, mogą założyć konto na portalu i  uzyskać dostęp do podstawowych danych 
o przebiegu swojego ubezpieczenia, opłaconych składkach czy osobach zgłoszonych 
do ubezpieczenia. 

 praca.gov.pl ― oferuje usługi elektroniczne publicznych służb zatrudnienia. Portal 
kierowany jest do bezrobotnych, osób poszukujących pracy oraz do pracodawców, 
którzy poszukają pracowników. Oferty pracy oraz informacje o rynku pracy dostępne 
są na portalu informacyjnym psz.praca.gov.pl. 

 puesc.gov.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) ― 
pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu 
obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami 
akcyzowymi. 

 pue.zus.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(PUE ZUS) — portal dla osób ubezpieczonych, płatników składek, lekarzy, a także 
innych świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów). Na PUE ZUS można 
na przykład umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje 
zwolnienia lekarskie,  

 ufg.pl ― portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na którym można 
m.in. sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy wypadku, numer szkody, otrzymać 
informację o przebiegu ubezpieczenia OC, historii szkód komunikacyjnych. 

 zip.nfz.gov.pl ― Zintegrowany Informator Pacjenta ― ogólnopolski serwis dla 
pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

https://ekrs.ms.gov.pl/s24/
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.finanse.mf.gov.pl/wp/pp
http://geoportal.gov.pl/
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
https://www.krus.gov.pl/
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
http://psz.praca.gov.pl/
https://www.puesc.gov.pl/
http://www.zus.pl/
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=7587620084241355&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=13md5por12_682
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001
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W ZIP można uzyskać  dostęp do informacji m.in. na temat swojego leczenia 
i udzielonych świadczeń, zrefundowanych leków, swojego miejsca na liście 
oczekujących na poradę lekarską czy przyjęcia do szpitala (w zakresie niektórych 
świadczeń). 

Informacje o publicznych portalach informacyjnych dostępne są pod 
adresem obywatel.gov.pl. 

 

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) . 

                                                           
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://www.obywatel.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/
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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 
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, 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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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. 

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. 

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

 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). 
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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. 

 

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. 

https://pz.gov.pl/
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Po wybraniu opcji Zarejestruj się należy wypełnić formularz rejestracji konta, 
obowiązkowo wypełniając pola obligatoryjne (czyli zaznaczone czerwoną gwiazdką) . 
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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 

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. 
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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. 

 

 
 

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 oraz podpisu komercyjnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=8QCarKeQII8
https://pz.gov.pl/pz/help
https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf
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Zgłoszenie narodzin dziecka, rejestracja auta, dopisanie do spisu wyborców czy zgłoszenie 
działalności gospodarczej - te i inne wnioski można złożyć za pośrednictwem profilu 
zaufanego ePUAP.  

/Dyskusja/ 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP) to system 
informatyczny utworzony w 2008 roku, który umożliwia załatwienie spraw urzędowych 
w formie elektronicznej. 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. 

Wykaz spraw, które można załatwić z wykorzystaniem platformy ePUAP 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

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 

                                                           
27 Źródło: Bankier.pl – opracowanie własne 

http://www.epuap.gov.pl/
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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 
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 
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Diagram procesu wykorzystania profilu zaufanego28 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

1. Zaloguj się do systemu ePUAP na 
stronie www.epuap.gov.pl. 
2. Wybierz z Katalogu Usług usługę 
oraz realizujący ją urzędu. 
3. Wypełnij elektroniczny formularz 
udostępnionego przez urząd, celem 
utworzenia pisma urzędowego. 
4. Podpisz pisma za pomocą profilu 
zaufanego. 
5. Potwierdź operację kodem 
autoryzującym wysłanym przez system 
ePUAP na konto e-mail podane podczas 
zakładania profilu zaufanego. 
6. Wyślij pismo, na Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą.  
7. Odbierz Otrzymanie Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru. 
8. Obsługa pisma przez urzędnika 

zgodnie z procedurą obowiązującą dla usługi w danym urzędzie. Wysłanie pisma na 
konto ePUAP obywatela. 

9. Podpisz odbiór pisma i odczytanie pisma przez obywatela.  
10. Odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru 

 

2.1. Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Slajd/ 

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, 

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

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

                                                           
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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 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. 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Alternatywą do profilu zaufanego jest podpis z certyfikatem komercyjnym, który służy do 
szyfrowania poczty elektronicznej, plików, a także do podpisywania danych. 

Różnica między certyfikatem kwalifikowanym a komercyjnym wynika z uregulowań 
prawnych. Certyfikat kwalifikowany jest traktowany jak podpis własnoręczny. Certyfikat 
komercyjny ma innych charakter i nie posiada takiego umocowania prawnego. Jeśli ktoś 
chciałby wykorzystać e-podpis do podpisania poczty elektronicznej, musi skorzystać 
z podpisu komercyjnego. 

Podpis elektroniczny można kupić w trzech centrach kwalifikacji: Sigilium Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych, Certum Unizeto oraz Szafir Krajowej Izby 
i zaachowuje swoją ważność przez rok. 

Aby skorzystać z e-podpisu, trzeba najpierw zainstalować zestaw na komputerze. 
W pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik kart kryptograficznych. Następnie należy 
włożyć kartę do czytnika i zainstalować oprogramowanie do obsługi, które dołączają 
producenci e-podpisu (centra kwalifikacji). Następnie należy aktywować kartę 
kryptograficzną, czyli nadać jej kody PIN, SO PIN oraz PUK.  Będą one potrzebne do 
skorzystania z e-podpisu (należy wpisać kod PIN). Kolejnym krokiem, który musi zrobić 
użytkownik, jest zarejestrowanie certyfikatów z karty kryptograficznej w systemie 
operacyjnym komputera. Po dokonaniu wszystkich powyższych rejestracji i instalacji 
trzeba jeszcze zainstalować oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz 
zaświadczenia certyfikacyjne. Odpowiednie programy można dołączone jest do zestawu. 
Pomyślne instalacje pozwalają na korzystanie z e-podpisu.  

O aktualizacje podpisu w pierwszej kolejności powinni występować płatnicy ZUS. 
W związku z ostatnimi zmianami w prawie osoby, warto zaopatrzyć się w taki e-podpis, 
aby uniknąć nieterminowego rozliczenia z ZUS. 

 

3. Korzystanie z usług e-administracji 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-
Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, które 
umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej . 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/galerie/tematy/k/komputery
http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/
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Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Skarbową w formie 
elektronicznej. 

 Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z:  

 

 

 

 

 

Linki do stron w kolejności od lewej: 

 http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/konto-podatnika-na-portalu-
podatkowym 

 http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-
podatkowe-pfr 

 http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/formularze 

 http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-
/asset_publisher/rG2P/content/aplikacja-e-deklaracje-desktop-umozliwiajaca-
osobom-fizycznym-zlozenie-formularzy-elektronicznych-bez-kwalifikowanego-
podpisu-elektronicznego 

 http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-
/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-
wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-
deklaracje%2Fdo-
pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_    

Ponadto, drogą elektroniczną można składać deklaracje bezpośrednio z systemów finansowo 
- księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez 
producentów oprogramowania, a także korzystając z oprogramowania dostarczonego przez 
innych producentów. 

3.1. Składki ZUS 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

 Składki płacisz jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. 
Takim, jakimi np. płacisz rachunek za prąd. Wysyłasz tylko jeden przelew łącznie 
na: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/konto-podatnika-na-portalu-podatkowym
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/konto-podatnika-na-portalu-podatkowym
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/formularze
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/aplikacja-e-deklaracje-desktop-umozliwiajaca-osobom-fizycznym-zlozenie-formularzy-elektronicznych-bez-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/aplikacja-e-deklaracje-desktop-umozliwiajaca-osobom-fizycznym-zlozenie-formularzy-elektronicznych-bez-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/aplikacja-e-deklaracje-desktop-umozliwiajaca-osobom-fizycznym-zlozenie-formularzy-elektronicznych-bez-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/aplikacja-e-deklaracje-desktop-umozliwiajaca-osobom-fizycznym-zlozenie-formularzy-elektronicznych-bez-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fwp%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/konto-podatnika-na-portalu-podatkowym
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/formularze
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/aplikacja-e-deklaracje-desktop-umozliwiajaca-osobom-fizycznym-zlozenie-formularzy-elektronicznych-bez-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/specyfikacje-wejscia-wyjscia?redirect=http://10.0.61.164/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania?p_p_id=101_INSTANCE_rG2P&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
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 ubezpieczenia społeczne, 
 ubezpieczenie zdrowotne, 
 Fundusz Pracy, 
 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
 Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Na przelewie wpisujesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer 
rachunku składkowego. Wpłata od razu jest księgowana i rozliczana na Twoim 
koncie. 
 

3.2. Wydanie karty EKUZ – instrukcja. 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na 

koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie 

innego państwa członkowskiego UE/EFTA. 

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym 

osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw 

wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych 

warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. 

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego 

państwa29. 

 

1.  Wypełnij wniosek: do pobrania na stronie http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-

sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/  

2. Wypełniony i podpisany wniosek możesz: 

 zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ; 

 wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ; 

 wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP; 

 złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ. 

3.  Odbierz kartę 

 Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ 

 Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: 

„Przesłać pocztą na adres”. 

 Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając  

stosowny wniosek: 
 

4. Załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z wysyłaniem 
pism do urzędu  oraz odbiorem odpowiedzi od urzędu 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

                                                           
29 http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/  

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
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Na stronie biznes.gov.pl  w Centrum Pomocy można znaleźć wszystkie informacje dotyczące 

załatwiania drogą elektroniczną spraw związanych z wysyłaniem pism do urzędu  oraz 

odbiorem odpowiedzi od urzędu. Jest wiele sposób na załatwianie spraw urzędowych, ale 

część z nich warto poznać. 

 

 

 

4.1. Rozliczenia podatkowe 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

Jedną z metod rozliczania podatku za poprzedni rok kalendarzowy 

jest samodzielne rozliczenie w odpowiednim programie, np. PIT 

Format 2017. Wystarczy pobrać program ze strony internetowej 

i zainstalować go na komputerze. Jeżeli taki program już mamy 

należy go zaktualizować podczas otwierania aplikacji wybierając 

opcję AKTUALIZUJ . Proponowany program ma wbudowany moduł 

sporządzania e-deklaracji i wysyłania go drogą elektroniczną z możliwością pobrania 

urzędowego potwierdzenia odbioru dla wybranej deklaracji. 

UWAGA!!! Wszystkie dane w ćwiczeniu są fikcyjne i stworzone na potrzeby zadania. 

1. Wypełnianie deklaracji 

2. Uruchom program 
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3. Wybierz opcje NOWY PIT – AKTYWNA DEKLARACJA 

 

4. Kliknij DODAJ LUB WYBIERZ NOWEGO PODATNIKA 

5. Kliknij DODAJ 
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6. Wypełnij formularz 

7. Kliknij ZATWIERDŹ 

 

8. Kliknij DALEJ 

9. Zaznacz PIT (na przykładzie jest PIT-36) 

10. Kliknij DALEJ 
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11. Wypełnij deklaracje 

 

12. Sprawdź poprawność wypełnienia deklaracji – przycisk SPRAWDŹ 

13. Wybierz przycisk UTWÓRZ I WYŚLIJ E-DEKLARACJĘ 

14. Potwierdź komunikat OK 

 

15. Kliknij przycisk WYŚLIJ DEKLARACJE DO URZĘDU SKARBOWEGO 
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16. Potwierdź utworzenie e-deklaracji 

17. Odbierz potwierdzenie klikając POBIERZ URZĄDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU 

DLA E-DEKLARACJI 

18. Wydrukuj e-Deklarację z nr referencyjnym. 

19. Składanie deklaracji zostało zakończone 

Innym sposobem składania e-Deklaracji jest wysłanie do Urzędu Skarbowego 

z wykorzystaniem profilu  zaufanego analogicznie jak w przypadku innych wniosków 

omawianych wcześniej. 

UWAGA!!!  

Od 15 marca 2017 r.  można podpisywać profilem zaufanym ePUAP dokumenty PIT-WZ, PIT-

OP, PIT-37 i PIT-38 składane przy użyciu formularzy online, a PIT-WZ i PIT-OP także za 

pośrednictwem bankowości elektronicznej.  

 

4.2.  Założenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem CEIDG. 
 

Rejestracja w systemie Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest 

bezpłatna, a system nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy 

korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców 

Fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej 
przestępcy zazwyczaj próbują wyłudzić od przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą. Oprócz tego na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające 
przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów, ale 
wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na 
terytorium Polski i ma charakter czysto informacyjny czy reklamowy. 

CEIDG jest jedynym oficjalnym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych30. 

 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

                                                           
30 http://www.propertynews.pl/prawo/wyludzenia-w-ceidg-resort-odpowiada,51404.html  

http://www.propertynews.pl/prawo/wyludzenia-w-ceidg-resort-odpowiada,51404.html
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W przypadku zakładania działalności gospodarczej przez Internet należy koniecznie  

skorzystać z serwisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

który jest dostępny pod adresem www.ceidg.gov.pl . 

Wypełniony formularz CEIDG-1 z wnioskiem o zarejestrowanie działalności wysyłamy do 
ministerstwa gospodarki za pośrednictwem serwisu CEIDG.  Prawidłowo wypełniony 
i wysłany wniosek gwarantuje, że już od następnego dnia nasza działalność będzie figurowała 
w  ewidencji działalności gospodarczych.  

Instrukcja jak prawidłowo wypełnić formularz znajduje się na stronie serwisu CEIDG 
www.ceidg.gov.pl   

Są trzy sposoby wysyłania formularza CEIDG-1 przez Internet: 

1. anonimowo (to wymaga wizyty w urzędzie), 

2. przy użyciu Profilu Zaufanego,  

3. przy użyciu podpisu elektronicznego.  

Profil zaufany może mieć każdy obywatel za darmo, wystarczy go założyć, co 
prezentowaliśmy wcześniej.  

/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

ĆWICZENIE: 

1. Uruchom dowolna przeglądarkę internetową. 
2. Wpisz adres www.ceidg.gov.pl   

 

3. Wybierz kafelek ZŁÓŻ WNIOSEK CEIDG (Załóż firmę lub złóż inny wniosek do  CEIDG) 

W Centrum Pomocy na stronie serwisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) znajdziesz wszystkie informacje oraz wsparcie w zakresie składania 

wniosku o założenie działalności gospodarczej. 

 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
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4. Kliknij link ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

 

5. Zaznacz opcje NOWY WNIOSEK 

6. Wybierz opcję (zaznacz) odpowiednie dla Twojego wniosku 

7. Przewiń stronę dół  

 

 
8.  Potwierdź weryfikację i kliknij przycisk DALEJ 
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9. Wypełnij formularz CEIDG-1 zgodnie z instrukcją 

10. Obowiązkowo wypełnij pola różowe. 

 

11. Dołącz załączniki w wersji elektronicznej do wniosku (zgodnie z instrukcją). 

12. Kliknij przycisk DALEJ, aż proces składania wniosku dobiegnie do końca. 

Zapomoga serwisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

można złożyć również: 

1. Zmodyfikować dane we wpisie 

2. Zawiesić działalność gospodarczą 

3. Wznowić działalność gospodarczą 

4. Zakończyć działalność gospodarczą 

Więcej informacji na temat prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej na stronie  

biznes.gov.pl. 
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ZAŁĄCZNIK nr1  – Tworzenie wizytówki firmy w SWAY-u 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz./ 
 

 
4. Zaloguj się na swoje konto outlook.com  

5. Wybierz  
6. Wybierz kafelek SWAY 

 
7. Kliknij UTWÓRZ NOWY 

Scenariusz to obszar, w którym możesz wpisywać, wstawiać, edytować i formatować 
zawartość, aby przedstawić swoją opowieść. Zawartość jest układana w kolejności przez 
dodawanie kart, z których każda zawiera wybrany przez Ciebie typ zawartości — na przykład 
tekst, obrazy, wideo, a nawet dokumenty pakietu Office. Kolejność kart można w każdym 
momencie zmienić stosownie do potrzeb31. 
 

 
 

                                                           
31 Tamże  
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5. Wprowadź tytuł 

 
6. Wybierz motyw tła i zaakceptuj go przyciskiem WYBIERZ 

 

 
7. Zmiana stylu SWAYA 
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8. Kliknij pozycję Projekt 
9. Wybierz pozycję Style 
10. Klikaj przycisk Remiksuj! 
11. Dostosuj czcionkę, kolor i teksturę 
12. Kliknij DOSTOSUJ w okienku STYLE 
13. Udostępnij SWAJA 
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