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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 „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla 

osób, które chciałyby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, 

finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. 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 

epłatności, robić zakupy, rezerwować podróże.  
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SCENARIUSZ CYKLU ZAJĘĆ – „MOJE FINANSE I TRANSAKCJE 

W SIECI” 

 

CELE I KOMPETENCJE: ujęto przy każdej kategorii z osobna 

METODY PRACY: praktycznego działania, pokaz, ćwiczenia,  

ŚRODOWISKO PRACY: laptop 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. 

 Nabycie umiejętności korzystania z programów do ochrony kupujących. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godziny 

 

1. Prawa konsumenta – podstawa prawna. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

Prawa konsumenta - zbiór praw przysługujących konsumentom, zawartych w różnych aktach 

normatywnych, mających na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej1. 

 

Głównym aktem prawnym regulującym prawa konsumenta jest  USTAWA z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta, określa prawa przysługujące konsumentowi, w 

szczególności:  

1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; 

                                                           
1 Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Irena Ozimek, Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej 
gospodarce rynkowej., 2005. 
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2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem 

przedsiębiorstwa; 

3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy 

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; 

4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług 

finansowych. 

 

Internet jest kopalnią wiedzy na temat praw konsumenta oraz ogromną grupą wsparcia dla 

zainteresowanych tą tematyka. Jest wiele stron na których można zasięgnąć informacji o 

prawach konsumenta i ich egzekwowaniu. Strony te zawierają poradniki (tutoriale), mają 

serwis pomocy konsumenta, prezentują jak zwrócić towar wadliwy oraz jak złożyć reklamację 

w ramach rękojmi. 

Do takich portali należą między innymi: 

   

 

Poza tym na stronie można znaleźć pytania i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, 

przykłady zwrotu kosztów towaru zakupionego przez Internet, aktualne akty prawne, terminy, 

słownik oraz formularze i wzory wniosków, usług, reklamacji i inne.  

 

W zakładce PRAWO DO INFORMACJI można zdobyć wiedzę na temat sprzedaży rzeczy, 

sprzedaży tradycyjnej oraz sprzedaży poza lokalem i na odległość. 

https://uokik.gov.pl/ to strona na której możemy zapoznać się z ostrzeżeniami konsumenta, 
zapoznać się z podstawą prawną o ochronie konkurencji i konsumentów, uzyskać odpowiedzi 

https://uokik.gov.pl/
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na pytania: Kiedy UOKiK może ostrzec konsumentów? oraz Co zawiera ostrzeżenie 
konsumenckie?. 

 

Ostrzeżenia konsumenckie 

podziel się    

Kiedy UOKiK może ostrzec konsumentów? 

Prezes UOKiK może wydać ostrzeżenie konsumenckie, jeżeli z zebranych w postępowaniu w sprawie praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów informacji wynika szczególnie uzasadnione podejrzenie stosowania 

przez konkretnego przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować 

znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Ostrzeżenie jest podawane do 

publicznej wiadomości między innymi na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl. 

Co zawiera ostrzeżenie konsumenckie? 

W ostrzeżeniu konsumenckim Prezes UOKiK informuje o kwestionowanym zachowaniu przedsiębiorcy oraz jego 

prawdopodobnych skutkach dla szerokiego kręgu konsumentów. Na postanowienie o wydaniu ostrzeżenia 

konsumenckiego przysługuje przedsiębiorcy zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Podstawa prawna: Art. 73a. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 184 ze zm.) 

Poza tym UOIK oferuje swoim klientom pomoc, wsparcie podczas rozwiązywania problemów 

w postaci infolinii.  W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą 

uzyskać:  

 pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej 
przez Fundację Konsumentów.   

1.1. Ocena wiarygodności kontrahenta. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

https://uokik.gov.pl/faq_ostrzezenia_komunikaty.php
http://www.uokik.gov.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://uokik.gov.pl/ostrzezenia_konsumenckie.php
http://twitter.com/home?status=https://uokik.gov.pl/ostrzezenia_konsumenckie.php
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Kontrahent – w ekonomii, osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.  
Synonimami słowa kontrahent są: dostarczyciel, dostawca, partner, klient, konsument, 
nabywca, odbiorca2.  

Bardzo istotne jest, aby nasz kontrahent był wiarygodny, dlatego możemy dokonać takiej 

oceny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  

/Ćwiczenia praktyczne/ 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową.               /Slajd/ 

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

 

 

3. Kliknij przycisk KRAJOWY REJEST SĄDOWY 

 
 

4. Kliknij WYSZUKIWARKA KRS 

                                                           
2 Encyklopedia Gazety Prawnej - Finansopedia - Forsal.pl 

http://www.ems.ms.gov.pl/
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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5. Wprowadź DANE PODMIOTU, który sprawdzasz 

 

6. Wypełnij formularz  

7. Kliknij SZUKAJ 

8. Na tej stronie możesz wyszukać również dłużników – wystarczy wybrać opcje 

WYSZUKAJ DŁUŻNIKA 

 

Innym portalem na którym możemy sprawdzić rejestr dłużników jest https://erif.pl/baza-

wiedzy/  

 

Lista dłużników bankowych ogranicza anonimowość nieuczciwych kontrahentów i dłużników, 
pozwala też zapobiegać nawiązywaniu współpracy z podmiotami, które nie regulują swoich 
zobowiązań na czas, np. z powodu złej kondycji finansowej.  

https://erif.pl/baza-wiedzy/
https://erif.pl/baza-wiedzy/
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Korzystanie z listy dłużników to efektywne działanie prewencyjnie. Warto sprawdzać 
kontrahentów już na etapie rozważania współpracy z nimi.  Pewnym wskaźnikiem, 
ułatwiającym podjęcie decyzji, może być sposób, w jaki osoby te regulują swoje zobowiązania. 
Dzięki bazom dłużników, możliwe jest sprawdzenie, czy firma lub konsument posiadają 
zadłużenie. 

 

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 sprecyzowani 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 (np. „inwestycje lokalne” , a nawet doprecyzowujemy kryterium 
wyszukiwania, np. „inwestycje lokalne lubelskie” ).   

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

Wyszukiwarka Google to chyba 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 

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. 

Oto kilka najważniejszych operatorów:                                  /Slajdy/ 

 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, 
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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.  

 

Innym sposobem jest przeglądanie konkretnych stron, po wcześniejszym wprowadzeniu 

adresu lub nazwy głównej poszukiwanego portalu w wyszukiwarce Google. 
 

2.1. Przegląd najpopularniejszych portali instytucji publicznych   

http://www.mojepanstwo.pl  

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajdy/ 

 

 
 
Wyszukiwarka firm – urzędów i instytucji publicznych  
https://msp.money.pl/baza-firm/urzedy-i-instytucje-publiczne-g21.html  

 

http://www.mojepanstwo.pl/
https://msp.money.pl/baza-firm/urzedy-i-instytucje-publiczne-g21.html
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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. 

 

2.2. Programy ochrony kupujących 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Programy ochrony kupujących maja na celu zabezpieczenie kupującego przed ewentualnymi 

stratami finansowymi  w wyniku źle pokierowanej transakcji, oszustwa lub braku towaru.  

Oto w jakich sytuacjach można skorzystać z POK: 

 gdy korzystasz z płatności kartą kredytową  

 gdy płacisz za pośrednictwem operatora płatności (np. Przelewy24.pl)  

 gdy kupujesz na raty (np. Santander)  

 

https://pok.arena.pl/  

https://pok.arena.pl/
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Na stronie arena.pl  znajdują się trzy strefy: kupującego, sprzedającego i produktu. W razie 

kłopotów z transakcją możesz korzystać  z pomocy.  

 

Inne portale, które oferują POK: allegro.pl, play.pl 

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

2. Załącz wymagane dokumenty, które dokładnie opisaliśmy w określa  Regulaminie POK. 

3. Odbierz pieniądze. 

 

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

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 internetowej3. 

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/         /Slajdy/ 

 

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

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

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

 

https://forum.gofin.pl/ 

 

 

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. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami  
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

http://www.biznesforum.nsv.pl/
https://forum.gofin.pl/
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/Slajd/ 

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

W tym momencie program pocztowy połączył się z serwerem twojej 
poczty elektronicznej i pobrał zgromadzoną tam pocztę. 

 

1.1. Obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z konta Outlook. 

1.1.1.  Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej 

OUTLOOK 
/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 priorytetu (ważności):  
 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. 
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lub „Pliki jako załączniki” / zaznacz wybrany plik / Otwórz 

 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: 

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

CIEKAWOSTKA 

10 czerwca 2014 roku z Nowego Jorku do Paryża przesłano pierwszą zapachową 
wiadomość w postaci cyfrowej pocztówki z dołączonym zapachem. Prof. 
Uniwersytetu Harvarda David Edwards był realizatorem i autorem tego 
pomysłu. Połączenia dokonano między Iphonem a  oPhonem. 

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

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: Pobieranie załączników. 

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

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: 

W treści listu wyślij znajomemu link do ciekawej strony. 

1.2.  Zalety posiadania konta Outlook i jego zasoby. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 
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/Slajd/ 

Kontaktując się ze swoimi kontrahentami czasem musimy wysłać klika wiadomości, aby nie 
wysyłać ich oddzielnie skorzystać z opcji WYŚLIJ DO WIELU. Należy pamiętać, że nie możemy 
ujawniać adresów e-mail innych osób, dlatego wpisujemy adresy odbiorców w pole UDW.  

 

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 kontrahentów i partnerów 
biznesowych bez konieczności posiadania licencji na oprogramowanie biurowe. 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

Współtworzenie dokumentu EXCELA wspólnie z partnerem biznesowym. 

1. Zaloguj się na swoje konto Outlook 

2. Wybierz ikonę  

3. Kliknij w kafelek  

4. Przejdź do sporządzania kosztorysów i innych dokumentów firmowych. 

5. Dokument możesz udostępnić swojemu kontrahentowi lub partnerowi biznesowemu 

6. Kliknij przycisk UDOSTEPNIJ 

7. Wpisz w okienku zaproszenia adres swojego partnera 

8. Potwierdź zaproszenie. 

 

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

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 komunikatora internetowego Hangout 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Hangout to nazwa nowego komunikatora Google, dzięki któremu możecie wygodnie 
rozmawiać tekstowo bądź odbyć wideorozmowę nawet z 10 osobami. 

Z Hangout możecie korzystać na swoim telefonie lub tablecie z Androidem, na iPhone’ie i 
iPadzie oraz w przeglądarce Chrome (jako dodatkowa aplikacja). Hangout jest także częścią 
Google+ oraz Gmaila. Aplikacja Hangout oferuje też dodatkowe możliwości, np. udostępnianie 
zdjęć. 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 
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 Załóż konto na Google+ - zarówno ja, jak i osoby, które chcę 
zaprosić do videorozmowy. Ponadto uczestnicy Google Hangout muszą 
dodać moje konto do kręgów. 

 W prawym górnym rogu (lub lewym dolnym, rozwijając opcje 
„więcej”) uruchamiamy „Otwórz hangout”, gdzie po chwili ukaże nam 
się nowe okno przeglądarki. 

W Hangouts możesz: 

 rozpoczynać czaty i rozmowy wideo; 
 wykonywać połączenia telefoniczne, 
korzystając z Wi-Fi lub połączenia transmisji 
danych; 
 wysyłać SMS-y za pomocą numeru 
telefonu Google Voice lub Project Fi. 

Hangouty są automatycznie 
synchronizowane na wszystkich 
urządzeniach. Możesz więc rozpocząć 
Hangout na komputerze i kontynuować 

go na innym urządzeniu, np. na telefonie. 

 

Do korzystania z Hangouts 

 Konto Google. 

 Komputer lub telefon z kamerą i mikrofonem.  

 Dostęp do Internetu lub połączenie transmisji danych. 

Aby nawiązać połączenie z wybraną osobą : 

 Zaloguj się na konto Google. 

 Przejdź do swojej skrzynki pocztowej lub na stronę www.hagouts.google.com 

 Wybierz z kontaktów osobę do rozmowy (kliknij na kontakcie). 

 Jeśli nie ma jej na liście w polu wyszukiwania wpisz imię i nazwisko albo adres e-mail. 

 Zatwierdź klawiszem ENTER, aby wysłać wiadomość tekstową. 

 Kliknij Rozmowa wideo, aby zacząć wideokonferencję. 

 Kliknij Utwórz Hangout grupowy, aby do rozmowy zaprosić kolejne osoby 

 Kliknij Rozmowa telefoniczna, aby do rozmowy zaprosić inne osoby. 

„Rozmowa staje się ciekawsza, gdy wszyscy mogą się nawzajem zobaczyć” – otóż to. Bardzo 
ciekawą usługę do przeprowadzania „rozmów na żywo”. 

/Dyskusja/ 

https://plus.google.com/
http://www.hagouts.google.com/
https://socjomania.pl/
https://socjomania.pl/
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Hangouts on Air - czyli nadajemy na żywo. Jak widać na obrazku 
powyżej, mamy opcję „Włącz Hangouty nadawane na żywo”. 
Spokojnie, po jej zaznaczeniu nie trafimy od razu na Youtube, 
ale w trakcie rozmowy będziemy mieli taką opcję, więc będzie 
można zrobić „odliczanie”. Należy pamiętać, że film będzie 
nadawany zarówno w strumieniach Google+ jak i na kanale 
Youtube. Transmisję „na żywo” będzie można w każdym 
momencie zakończyć – nie zamykając samej videokonferencji. 
Warto również utworzyć wydarzenie na tablicy Google+ na 
naszym koncie firmowym (lub prywatnym).  

 

 

ISTOTNE FAKTY: 

 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. 
 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 videorozmów, 
tak aby móc zapisać je do swojego kalendarza 

3. Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

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

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

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

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

znajomych. Przede wszystkim musimy zachować rozwagę i stosować zasady bezpieczeństwa 

podczas korzystania z serwisów społecznościowych. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

http://www.google.com/intl/pl_ALL/+/learnmore/hangouts/schedule.html
https://socjomania.pl/
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Takie zasady opracował David Harley dyrektor działu wywiadu zagrożeń firmy ESET, 
producenta rozwiązań antywirusowych4: 

1. „Dopasuj ustawienia prywatności swojego konta tak, aby dostęp do informacji o Tobie 
oraz do Twoich zdjęć miały wyłącznie zaufane osoby i przyjaciele. Jeśli przestaniesz 
darzyć zaufaniem któregoś ze swoich znajomych usuń go ze swojego profilu – 
odetniesz mu w ten sposób dostęp do informacji o sobie. 

 
2. Unikaj klikania w nieznane Ci linki przesyłane w wiadomościach e-mail – niezależnie 

czy nadawcą jest Ci osoba dobrze znana, czy też nie. 
 

3. Dodawaj do listy swoich znajomych wyłącznie osoby, które rzeczywiście znasz i którym 
ufasz. Nie warto powiększać listy wirtualnych przyjaciół wyłącznie w celu markowania 
swojej niezwykłej popularności. Pamiętaj, że przyjmując nową osobę do grupy swoich 
znajomych udostępniasz jej swoje prywatne zdjęcia oraz informacje o sobie. 
 

4. Pliki pozostają w sieci na wiele lat. Pamiętaj, że nawet jeśli usuniesz z serwisu 
społecznościowego swoje zdjęcie nie masz gwarancji, że rzeczywiście zniknie ono z 
sieci. Jeden z Twoich przyjaciół mógł pobrać plik i umieścić go np. na swoim blogu, 
dlatego zawsze zastanów się dwa razy zanim umieścisz w serwisie społecznościowym 
swoje zdjęcie. Pomyśl kolejne dwa razy zanim umieścisz w sieci swoją fotografię w 
stroju kąpielowym. 

 
5. Nie ufaj udostępnianym w serwisie aplikacjom – nigdy nie masz pewności czy twórcą 

programu jest osoba uczciwa, czy też cyberprzestępca czyhający na Twoje dane. 
 

6. Pomyśl zanim klikniesz „lubię”, wybrana treść może bowiem infekować robakiem 
podejmującym atak typu „clickjacking”. Pułapki wykorzystujące tego typu zagrożenia 
zwykle mamią internautów obietnicą dostępu do ciekawych i kontrowersyjnych treści. 
Kliknięcie „lubię” może spowodować przeniesienie Cię do innego serwisu 
internetowego (który może zawierać złośliwe programy), dodanie informacji na Twojej 
tablicy o polecaniu danej strony WWW, a nawet rozesłanie spamu do wszystkich 
znajomych z listy.” 

 

III. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie dokonywania zakupów i sprzedaży w 

Internecie. 

 Poznanie portali i aukcji internetowych.  

 Poznanie znaczenia licencji i patentów związanych z uprawą i ochroną roślin. 

 Nabycie umiejętności wyszukiwania ofert w Internecie. 

 Nabycie umiejętności zarządzania kontami bankowymi. 

 Nabycie umiejętności dokonywania szybkich płatności. 

                                                           
4 https://www.pcformat.pl/News-Jak-bezpiecznie-korzystac-z-portali-spolecznosciowych,n,6012  

https://www.pcformat.pl/News-Jak-bezpiecznie-korzystac-z-portali-spolecznosciowych,n,6012
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 Poznanie praw i obowiązków klienta 

PRZEWIDYWANY CZAS – 4 godziny 

 

 

 

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

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

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 Polsce5. 

 

 

1.1. Zakupy i sprzedaż przez Internet – wykaz niektórych stron 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

https://allegro.pl/  

 

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, 

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

https://allegro.pl/
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 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. 
 

2. Organizacja i rezerwacja podróży 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

Podczas rezerwacji wczasów należy zwrócić uwagę na wiele szczegółów, które mogą mieć 
wpływ na koszt i jakość naszego wypoczynku. Cena i zdjęcie z oferty nie może być jedynym 
kryterium wyboru. Przeglądając różne strony z ofertami wakacyjnymi i wypoczynkowymi 
przyjrzyjmy się  wycieczkom fakultatywnym i ich kosztom, ubezpieczeniu, rodzajom 
wyżywienia (szczególnie przeanalizujmy skład oferty all inclusive), lokalizacji, typu: „blisko 
morza”, „spokojna okolica”, ”niedaleko lasu”.  

Sprawdźmy opinie o biurze, jego dokładne dane, zlokalizujmy najbliższą siedzibę biura, które 
jest głównym organizatorem wyjazdu (szczególnie zagranicznego), dlatego że to do tego 
przedsiębiorcy należy zgłaszać ewentualne reklamacje. Zdarza się, że wycieczkę sprzedaje 
pośrednik, a w umowie widnieje inny przedsiębiorca. 

2.1. Prawa i obowiązki klienta względem biura podróży. 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

Klient przede wszystkim ma prawo do usługi wykonanej zgodnie z umową. W przeciwnym 
wypadku zamawiający powinien zgłaszać reklamację. Warto w takich sytuacjach zbierać 
wszystkie dowody, nagrania, zeznania innych osób i nieprawidłowości zgłosić już rezydentowi 
wycieczki. Na złożenie reklamacji6 klient ma maksymalnie 30 dni od zakończenia imprezy 
turystycznej. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator imprezy ma 
obowiązek szczegółowego uzasadnienia na piśmie przyczyny. Jeśli natomiast klient złożył 
reklamację w czasie wyjazdu, to organizator imprezy turystycznej jest zobowiązany pisemnie 
się do niej ustosunkować w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Jeśli usługodawca tego nie 
zrobi w tym terminie, to reklamację uznaje się za uzasadnioną. 

2.2.  Na co klient powinien zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy z 

touroperatorem? 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

                                                           
6 Reklamacja  – w znaczeniu potocznym żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, 
pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi – przede 
wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub ponownego wykonania, ewentualnie "poprawienia", usługi, 
jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reklamacja  

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


   

 

 
 

     Zebrała i opracowała: Elżbieta Fim      24 

Powinien przede wszystkim:  

1. sprawdzić, czy organizator działa legalnie - czy został wpisany do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych. 

2. dokładnie przeczytać umowę  
3. zwrócić uwagę na istotne postanowienia kontraktu dotyczące zmiany ceny czy terminu 

wylotu, kategorii hotelu.  
4. umowa powinna wyraźnie przewidywać możliwość zmiany ceny. W przeciwnym 

wypadku zmiana ceny nie jest możliwa. Jeżeli jednak takie zastrzeżenie jest, to koszt 
wypoczynku może się zmienić tylko z trzech przyczyn:  

 wzrostu kosztów transportu,  

 kursów walut  

 opłat urzędowych i podatków.  

 Prawo jednak zabrania dokonania podwyżki ceny imprezy w okresie 20 dni 
przed datą wyjazdu. Wtedy możliwa jest jedynie obniżka. 

2.3. Umiejętność wyszukiwania ofert wypoczynkowych na portalach 

internetowych 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

Jednym z bardziej znanych portali z ofertami wakacyjnymi, wypoczynkowymi, wycieczkowymi jest 

wakacje.pl 

1. Uruchom dowolna przeglądarkę internetową  

2. Wpisz adres www.wakacje.pl 

 

3. Określ kierunek, jazdy, termin pobytu, liczbe osób i inne zgodnie z formularzem 

4. Kliknij SZUKAJ 

http://www.wakacje.pl/
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4. Określ DODATKOWE KRYTERIA: zakres cenowy, rodzaj wyżywienia, rodzaj transportu i inne 

5. Kliknij ZMIEŃ 

6. Posortuj wyniki wyszukiwania wg. kryterium: popularności, ceny, opinii lub nazwy. 

7. Wybierz ofertę, która Cię zainteresowała 

8. Kliknij przycisk SPRAWDŹ 

 

 

9. Zapoznaj się z ofertą oraz jej szczegółowymi warunkami organizacji. 

10. Sprawdź na portalu GOOGLE MAPS https://www.google.co.uk/maps lokalizację imprezy 

11. Przejdź do formularza rezerwacji 

 

 

12. Kliknij przycisk ZAPISZ 

https://www.google.co.uk/maps
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13. Wprowadź dane osobowe 

14. Kliknij przycisk DALEJ 

15. Przejdź do formularza rezerwacji uczestników wycieczki  

 

16. Potwierdź rezerwację 

17. Wybierz opcję płatności. 

18. Dalsze komunikowanie z biurem odbędzie się drogą e-mailową i telefoniczną. 

19. Płatności możesz dokonać ratalnie – e-płatności ze swojego konta bankowego. 

Inną strona – portalem do wyszukiwania ciekawych atrakcji wakacyjnych i nie tylko jest portal 
booking.com 

Postępujesz analogicznie jak na portalu wakacje.pl 

Wprowadzź adres www.booking.com 

http://www.booking.com/
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2.4. Planowanie trasy podróży 

Jednym z elementów planowania podróży jest szczegółowe zaplanowanie trasy. Posłuży do 

tego serwis Google Maps oraz jakdojade.pl 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Korzystając z opcji wirtualnego spaceru pooglądaj miejsce docelowe na trasie. 

Google Maps 

 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: Planowanie wypoczynku letniego (praca w grupach 3-osobowych) – 
15 min. 

Zaplanuj trasę wakacyjną ze swojej miejscowości do dowolnie wybranego miejsca w Europie. 
Sprawdź ceny paliw, przygotuj w arkuszu przykładowy kosztorys, sprawdź koszt noclegów, 
wyżywienia, i inne koszty.  
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Jakdojade.pl 

 

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. Praktycznie każda osoba posiada bankowość elektroniczną. 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.  

Oto kilka banków, które oferują płatność elektroniczną: 

 

 
 

3.1. Szybkie płatności i przelewy tradycyjne. 
/Slajdy/ 
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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 
/Slajdy/ 

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. 

3.1.2. Szybki przelew internetowy 

Szybki 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, 

3.1.4. BLIK 
/Slajdy/ 

Blik - to polski system płatności mobilnych. Powstał on na bazie płatności mobilnych IKO.  BLIK 

to sześciocyfrowy kod wyświetlany przez aplikację mobilną banku, który może służyć do 

zaakceptowania transakcji lub wypłaty z bankomatu, dokładnie w przypadku płatności kartą. 

Banki, które umożliwiają płatności za pomocą BLIK 
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 PKO Bank Polski (aplikacja IKO) 
 ING Bank Śląski (aplikacja Moje ING Mobile) 
 mBank (aplikacja mBank PL) 
 Bank Millennium (aplikacja Bank Millennium) 
 BZ WBK (aplikacja BZWBK24 mobile) 
 Alior Bank (aplikacja Alior Mobile) 
 Orange Finanse (aplikacja Orange Finanse) 
 Getin Bank (aplikacja Getin Mobile) 
 T-Mobile Usługi Bankowe (aplikacja T-Mobile Bankowe) 

 

3.1.5. SkyCash  
/Slajd/ 

Prosty i wygodny sposób kupowania biletów PKP Intercity. SkyCash obsługuje mobilną 
sprzedaż biletów PKP Intercity, na wszystkie połączenia krajowe obsługiwane przez pociągi 
TLK, EIC oraz EIP (Pendolino) udostępniając pasażerom nową jakość w zakresie wygody i 
szybkości zakupu. 

 

3.2. Zarządzanie kontem bankowym - demo 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 
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/  

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 
 

 

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 

 

5. Kliknij RACHUNEK BIEŻĄCY 
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6. Przejdź do zakładki TRANSAKCJE  

7. Wybierz PRZELEW MIĘDZY WŁASNYMI RACHUNKAMI 

 

8. Wypełnij formularz i zatwierdź 

 

9. Wpisz kod z wiadomości tekstowej SMS na swoim telefonie 

10. Kliknij WYKONAJ 
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3.3. Przykładowe dema serwisów bankowych 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

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

 

 

http://demo.credit-agricole.pl/ 

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

 

https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/  

 

4. Zastrzeganie utraconych dokumentów. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

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

Utrata dokumentów to bardzo poważny problem. Dokumenty takie jak dowód osobisty, 

prawo jazdy czy paszport służą do potwierdzania naszej tożsamości oraz wymagane są przy 

zawieraniu umów kredytowych, wypożyczaniu sprzętu, samochodów, rezerwacji podróży, 

hoteli itp. Poza tym dowód osobisty i paszport uprawniają nas do przekraczania granic. 

Fakt utraty dokumentu wskutek kradzieży należy zgłosić do najbliższej jednostki Policji oraz do 

najbliższego organu gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polską placówkę 

konsularną. Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

wydaje nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. Utratę dokumentów można zgłosić za pomocą profilu 

zaufanego, portalu obywatel.gov.pl i innych poprzez złożenie wniosków elektronicznych.  

Zestawienie niezbędnych informacji na temat dokumentów i danych osobowych dostępne jest 

na portalu obywatel.gov.pl 

 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło na platformie ePUAP2 

usługę Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz  Zgłoszenie utraty /zniszczenia 

/odnalezienia dokumentu paszportowego. Natomiast utratę prawa jazdy można zgłosić na portalu 

obywatel.gov.pl. 

 

4.1. Zastrzeżenie karty płatniczej 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

W przypadku utraty karty płatniczej posiadacz lub użytkownik karty jest obowiązany dokonać jej 

zastrzeżenia, dzwoniąc pod numer czynnej całą dobę infolinii pod numerem 82 882 88 28 lub 

kontaktując się z bankiem za pomocą innych kanałów dostępu (np. aplikacji mobilnej, systemu 

transakcyjnego) lub  przez międzybankowy system zastrzegania kart zastrzegam.pl.  
W sytuacji utraty karty płatniczej obowiązują nas ściśle określone procedury. Są one opisane w 

regulaminie naszego konta i/lub karty i stanowią zbiór wytycznych, które musimy respektować, aby 

bank przejął odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze i zwrócił nam ukradzione 

pieniądze. Podstawowym wymogiem, widniejącym w regulaminie każdego banku, jest jak najszybsze 

zgłoszenie faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia karty, a następnie zastrzeżenie 

„plastiku”. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Zastrzegam.pl to bezpieczny system zastrzegania kart płatniczych: 

 rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet jeśli nie znamy 

numeru telefonu do swojego banku 

 kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR, wykorzystująca 

technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy) 

 portal głosowy przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu 

zastrzeżenia karty 

Zastrzeżenie polega na trwałym zablokowaniu możliwości dokonywania transakcji przy 

użyciu karty i jest czynnością nieodwołalną. Nie można wycofać dokonanego zastrzeżenia. 

W większości banków zastrzeżenia karty może dokonać jedynie jej posiadacz lub użytkownik. 

Jednak niektóre banki dopuszczają wyjątki. Getin Bank i PKO umożliwiają telefoniczne 

zablokowanie lub zastrzeżenie karty przez inną osobę, o ile poda ona niezbędne dane: imię i 

nazwisko właściciela, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. Także PKO BP dopuszcza 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-prawa-jazdy
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zgłoszenie utraty karty przez osobę występującą w imieniu jej posiadacza. Zawsze też osoba 

trzecia, zastrzegająca kartę w imieniu jej właściciela, Osoba zastrzegająca również przechodzi 

proces dokładnej weryfikacji. We wszystkich bankach kartę może również zastrzec jej 

przypadkowy znalazca po wcześniejszym zweryfikowaniu jego tożsamości. 

Każdy posiadacz karty płatniczej powinien zapoznać się z regulaminem swojego banku, czy w 

przypadku kradzieży lub przywłaszczenia danych karty nie musimy tego faktu obligatoryjnie 

zgłosić na policji. Zapis może brzmieć: W przypadku kradzieży, przywłaszczenia, 

nieuprawnionego użycia lub dostępu do karty jej posiadacz powinien złożyć zawiadomienie 

o przestępstwie do organów ścigania. 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące użytkownika karty wynikają wprost z ustawy o 

elektronicznych instrumentach płatniczych i są identyczne w każdym banku. Właściciel karty z 

chwilą jej otrzymania powinien podjąć niezbędne środki zapobiegające naruszeniu 

indywidualnych zabezpieczeń karty. 
Zgodnie z art. 46. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych „w przypadku wystąpienia 

nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest obowiązany niezwłocznie zwrócić klientowi kwotę tej 

transakcji, a w przypadku gdy korzysta on z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek 

płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza”. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Centralna Baza Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone to ogólnopolski system 

zastrzegania skradzionych, zagubionych dokumentów tożsamości, chroniący przed 

wyłudzeniami z ich użyciem. 

Informacje z jednego banku, poprzez System Dokumenty Zastrzeżone są błyskawicznie 

przekazywane do wszystkich banków, operatorów  telefonii komórkowych i wielu instytucji 

korzystających z Systemu. 

System Dokumenty zastrzeżone dostępny jest także dla przedsiębiorców – mogą z niego 

korzystać wszystkie instytucje, które w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby 

na podstawie dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości. 

 

5. Regulaminy i niedozwolone klauzule 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi podstawowy dokument prawny 
serwisu internetowego. Obowiązek posiadania regulaminu wynika z ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną7. Zgodnie z treścią art. 8 ust.1 w/w ustawy. 
Usługodawca: 

1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 
2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy 

o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia 
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą 
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (witryny 
internetowej). 

                                                           
7 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002.144.1204 

http://www.dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=119
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Przed przystąpieniem do umowy usługobiorca (klient) musi zapoznać się z regulaminem 
transakcji.  

Regulamin powinien określać: 

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,  
3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
4. tryb postępowania reklamacyjnego. 

Warto zamieścić informację o zakazie nielegalnego skopiowania regulaminu pod groźbą kary 
pieniężnej. Brak zgody uprawnionego stanowi naruszenie praw autorskich. W celu wykrycia 
plagiatu wystarczy fragment skopiowanego tekstu wprowadzić do wyszukiwarki Google . 

Każdy regulamin musi zawierać politykę prywatności, informację o warunkach gwarancji  
i okresie jej trwania, politykę zwrotów i reklamacji. 

Administrator danych osobowych ma obowiązek poinformować o warunkach i zasadach 
przetwarzania danych osobowych  oraz  prawie do wglądu i poprawiania swoich danych.  

Podczas tworzenia regulaminu pomocne  będą treści zamieszczone na stronie 
legalniewsieci.pl  

Każdy regulamin jest elektroniczną forma umowy i nie może zawierać niedozwolonych klauzul.  

Podczas podpisywania różnych umów nie mamy wpływu na treść zawartych w nich klauzul. 
Tak często dzieje się w przypadku umów kredytowych. Powoduje to niebezpieczeństwo, że 
przedsiębiorca w umowie narzuci konsumentowi klauzule, które nie będą dla niego korzystne. 
Kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie 
wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.  

Konsument, który przypuszcza, że umowa oferowana przez przedsiębiorcę, zawiera 
postanowienie niedozwolone, powinien prosić o ich zmianę, w przeciwnym wypadku  zmienić 
kontrahenta. Natomiast, jeśli umowa, którą konsument już podpisał, zawiera niedozwolone 
postanowienia to – zgodnie z definicją określoną w kodeksie cywilnym – nie wiążą one 
konsumenta z mocy prawa. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Jeżeli przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, należy zwrócić się do sądu 
powszechnego (rejonowego lub okręgowego) o uznanie danego postanowienia za niewiążące. 
Konsument może również powiadomić Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez 
przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy i zostać dopuszczony w 
charakterze zainteresowanego do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Urząd w 
sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Uprawnia go to do składania 
dokumentów i wyjaśnień, co do okoliczności sprawy oraz przeglądania akt. W kierowanym do 
UOKiK zawiadomieniu należy wskazać, czy konsument podejmował kontakt z przedsiębiorcą 
w celu usunięcia kwestionowanego postanowienia ze wzorca umowy i jakie w tym zakresie 
stanowisko zajął przedsiębiorca. Ponadto, do zawiadomienia należy załączyć cały wzorzec 
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umowy zawierający kwestionowane postanowienie i wskazać argumenty dla uznania danego 
postanowienia wzorca umowy za naruszające dobre obyczaje oraz rażąco naruszające interesy 
konsumentów. 

Uznaniem postanowienia wzorca umowy za niedozwolone jest wydanie przez Prezesa UOKiK 
decyzji administracyjnej, w której rozstrzyga, czy dana klauzula ma niedozwolony charakter 
oraz zakazuje jej dalszego wykorzystywania. Decyzje Prezesa publikowane są na stronie 
internetowej Urzędu https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf .  

W sytuacjach budzących wątpliwości lub problematycznych można korzystać z pomocy: 

 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.  

 miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów - w sprawach indywidualnych 
(bezpłatna pomoc)  

 zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji  
 składanie wniosków  
 występowanie do przedsiębiorców  
 współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów,  
 współdziałanie z organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do 

toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Można również skorzystać z pomocy organizacji  konsumenckich finansowanych z budżetu 
Państwa: 

 Federacja Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ 
 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, http://www.konsumenci.org/ - Fundacja 

Konsumentów prowadzi Infolinię Konsumencką 801 440 220 / 22 290 89 16 
 Stowarzyszenie dla Powiatu, http://stowarzyszeniedlapowiatu.pl/ - porady drogą 

elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl 

Wyżej wymienione organizacje udzielają konsultacji i porad w formie rozmów telefonicznych 
lub elektronicznie. 

Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są 
wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych 

https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php  

 

IV. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z 
OPROGRAMOWANIEM  

CELE I KOMPETENCJE: 

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
http://www.konsumenci.org/
http://stowarzyszeniedlapowiatu.pl/
mailto:porady@dlakonsumentow.pl
https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
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 Poznanie zasad bezpieczeństwa w sieci. 

 Poznanie programów do szyfrowania danych. 

 Nabycie wiedzy o konieczności szyfrowania danych. 

 Poznanie rodzajów licencji oprogramowania. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godziny 

 

1. 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 licencją8.  

Podstawowym podziałem w kwestii licencjonowania oprogramowania jest podział na: 

 model zamknięty (oprogramowanie własnościowe, prawnie zastrzeżone, zamknięte) 
 model otwarty (oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym). 

Przeciwwagą dla systemu zamkniętych licencji jest model otwarty, w przypadku którego większość 
praw jest dana użytkownikowi. Najistotniejszą cechą oprogramowana na otwartej licencji 
rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego, co umożliwia jego zmiany i jego udoskonalanie. 
Użytkownik ma prawo swobodnie korzystać z oprogramowania udostępnionego na otwartej licencji. 
Zasady korzystania z oprogramowania (lub jego elementów) różnią się w zależności od typu licencji. 

Licencja komercyjna9 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 

                                                           
8 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 
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna
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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 komputera. Podczas zmiany jego podzespołów bądź 
zakupienia innej maszyny, licencja natychmiast traci ważność. 

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

4. Adware - Programy typu Adware najczęściej są darmowe ale posiadają pewną, najczęściej 
sporą ilość niewyłączalnych reklam. To właśnie na nich zarabia autor aplikacji. Dobrym 
przykładem takiego programu jest Lavasoft służący do wyszukiwania wszelkiego szkodliwego 
oprogramowania na naszym dysku. 

5. Trial - tzw. "wersja testowa". Oferuję wszystko to co w pełni działający program, jednak jak 
w przypadku shareware -po upływie czasu aplikacja blokuje do siebie dostęp. W takim 
wypadku pozostaje nam już tylko kupno pełnego produktu - oczywiście jeśli spełnia nasze 
wymagania. 

6. Freeware - Jest to jedna z najbardziej lubianych licencji przez użytkowników, a tym samym 
jedna z najczęściej występujących. Dlaczego? To proste. Licencja ta pozwala nam na darmowe 
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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 produkcją komputerowej rozrywki. 

CIEKAWOSTKA 

Prawa autorskie10 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. 

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

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. 

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.  

/Slajdy/ 

 

2.1. 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. 

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

 

4. WinMend Folder Hidden - Licencja: bezpłatna - Wersja językowa: polska 

Program umożliwia szybkie ukrywanie plików bądź folderów i tym samym 

zabezpieczenie ich przed innymi osobami. 



   

 

 
 

     Zebrała i opracowała: Elżbieta Fim      43 

 

 

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 w życiu codziennym 

 Poznanie zasad składania e-wniosków o KDR, Rodzina 500+, Kartę EKUZ, e-deklaracje 

i inne. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 5 godziny 

 

1. Korzystanie z usług e-administracji11. 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

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

platformach i portalach rządowych. 

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.  

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

https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-uslugi
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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. 

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

/Ćwiczenia praktyczne/ 

 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.: 

/Slajd/ 

 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. 

 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 

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://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/
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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, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń. 

 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. 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 ePUAP12 i stworzenie Profilu Zaufanego - 

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

/Ćwiczenia praktyczne/ 

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. 

 

 

 

 

                                                           
12 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. 

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

 

Prawidłowo zdefiniuj Adres e-mail, ponieważ na ten adres będą przychodzić powiadomienia, 
a także przypomnienie loginu i hasła. Poza tym można wybrać sposób logowania za pomocą 
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 Zaufanego13. 

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. 

                                                           
13 Profil Zaufany jest to odpowiednik kwalifikowalnego 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). 

 
Osoba wnioskująca wpisuje otrzymany kod autoryzacyjny na stronie Składanie wniosku  
o profil zaufany, krok 1/2 w pustym polu oraz zatwierdza przyciskiem Weryfikuj kanał 
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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. 

Obecnie do Systemu Profilu Zaufanego można zalogować się za pomocą następujących 

banków: 

 PKO Bank Polski 
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 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. 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

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

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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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?14 

Kategorie i wybrane podkategorie spraw Rodzaje spraw do załatwienia 

Sprawy obywatelskie: 

Rodzina Alimenty 
Adopcja 
Narodziny dziecka (becikowe, nadanie/zmiana numeru PESEL, 
rejestracja urodzeń) 
Zawieranie małżeństwa 
Śmierć członka rodziny 

Akty stanu cywilnego Zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego 
Uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego 
Zmiana imienia i nazwiska 

Wybory Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 

Podatki, opłaty, cła 

Podatki Rozliczenie podatku PIT i CIT 
Deklarowanie podatku VAT 
Uzyskanie ulgi podatkowej 
Rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości 
Interpretacje podatkowe (w tym także Wydanie zaświadczenia o 
wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy) 
Rozliczenie podatku od środków transportowych 
Podatek akcyzowy 

Opłaty Opłacenie mandatu 
Odwołanie od mandatu karnego 
Wnoszenie opłat skarbowych 

Motoryzacja i transport 

Prawo jazdy Uzyskanie prawa jazdy 
Wymiana prawa jazdy 
Utracenie prawa jazdy 

Rejestracja pojazdu Zarejestrowanie pojazdu 
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 

                                                           
14 Źródło: Bankier.pl – opracowanie własne 

http://www.epuap.gov.pl/
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Zezwolenia i koncesje 
 

Praca i zatrudnienie 

Poszukiwanie pracy Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowiska 

Prowadzenie działalności związanej z 
pośrednictwem pracy i aktywizacją 
zawodową 

Organizacja prac interwencyjnych 
Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej 

Usługi elektroniczne świadczone przez 
urzędy pracy 

 

Diagram procesu wykorzystania profilu zaufanego15 

/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 
/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, 

                                                           
15 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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 USC (urzędy stanu cywilnego) — odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne 
dokumenty; zgłoszenie urodzenia dziecka, 

 ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię 
ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki, 

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

 US (urzędy skarbowe) — rozliczenia podatkowe; zgłoszenie spadku lub darowizny, 
 KRK (Krajowy Rejestr Karny) — zaświadczenie o niekaralności, 
 UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń, 
 Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych — sprawdź swoje dane i dokumenty, 
 inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje 

publiczne — zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy. 

3. Przykłady korzystania z usług e-administracji. 

3.1. Składanie wniosku o dowód osobisty (obywatel.gov.pl) 
/Slajd/ 

Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło możliwość składania różnych wniosków przez Internet. Wystarczy 

wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. 

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

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

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

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

mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód może mieć również osoba, która nie 

ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest 

wymagany paszport)16. 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

1. Kliknij link DOKUMENTY I DANE OSOBOWE 

 

2. Kliknij link UZYSKAJ DOWÓD OSOBISTY 

3. Kliknij link PRZEZ INTERNET 

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

http://www.obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie
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4. Kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY 

 

5. Zaloguj się do profilu zaufanego lub wybierz inny sposób logowania np. przez bankowość 

elektroniczną. 

6. Postępuj zgodnie z kreatorem 

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

 

3.2. Wydanie karty EKUZ – instrukcja. 
 

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. 
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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 

państwa17. 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

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 wypełniajac stosowny 

wniosek: 

 

 

3.3. Karta Dużej Rodziny 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

     

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Osoby 
posiadający KDR mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. KDR dostępna jest w dwóch formach: plastikowej i 

elektronicznej (do użytku na tabletach, laptopach, smatrfonach, 
telefonach etc.). 

Zniżek mogą udzielać zarówno instytucje publiczne jak i 
przedsiębiorcy prywatni. Te instytucje, które przystąpiły do programu 
mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.  

                                                           
17 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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KDR przysługuje wszystkim rodzinom, które maja przynajmniej troje dzieci w wieku: 

 do ukończenia 18 roku życia,  

 do ukończenia 25 roku życia (jeżeli dziecko uczy się lub studiuje) , 

 bez ograniczeń wiekowych, (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym). 

Po spełnieniu ww. warunków każdy członek rodziny otrzymuje spersonalizowaną Kartę, która  
wydawana jest bezpłatnie.  Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w 
rodzinnej pieczy zastępczej na czas pobytu.  

Korzyści wynikające z posiadania KDR 

 zniżki na przejazdy kolejowe - 37% zniżki na bilety jednorazowe dla dorosłych oraz  
49 %zniżki na bilety miesięczne, 

 zniżki w opłatach paszportowych – 75 % dla dzieci i 50 % dla rodziców  

 darmowy wstęp do parków narodowych. 

3.3.1.  Składanie wniosku o przyznanie KDR 

Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się oraz 
wzór wniosku znajdziesz na stronie www.rodzina.gov.pl . Wniosek wystarczy złożyć  
w Urzędzie Gminy w której się zamieszkuje. Wniosek można również złożyć elektronicznie,  
za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

 

 

 

 

1. Kliknij link ZŁÓŻ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE 

http://www.rodzina.gov.pl/
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2. Sprawdź czy możesz zalogowac się przez swój BANK. (jest to bardzo korzystne, 
ponieważ dane są już wiarygodne i uwierzytelnione, więc nie wymagaja potwierdzania 
w urzędzie). 

3. Możesz złożyć wniosek również korzystając z linku WYŚLIJ WNIOSEK KORZYSTAJĄC Z 
PROFILU ZAUFANEGO. 

 

4. Jeżeli masz konto to się logujesz i wypełniasz wniosek zgodnie z formularzem, który 
poprowadzi Cię przez proces składania wniosku. 

lub 

5. Wybierz opcję ZAREJESTRUJ SIĘ 
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6. Wypełnij formularz potwierdź proces rejestracji wybierając przycisk ZAREJESTRUJ. 
7. Następnie wróć do składania wniosku o KDR. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

CWICZENIE: skorzystanie z informacji na stronie  www.rodzina.gov.pl 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową. 

2. Otwórz wyszukiwarkę GOOGLE. 

3. Wpisz hasło KARTA DUŻEJ RODZINY lub w pasku adresu wprowadź adres strony  
www.rodzina.gov.pl 

 

4. Kliknij opcję DUŻA RODZINA 

5. Wybierz kafelek JAK ZAŁOŻYĆ KARTĘ 

6. Wybierz kafelek KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA 

7. Wybierz kafelek DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 

 

3.3.2. Wykaz dokumentów, które mogą się przydać podczas składania wniosku 

o KDR18 
 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. 

3. Rozporządzenie Ministra PiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. 

4. Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub ... 

5. Wzór znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” 

                                                           
18 https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki 

http://www.rodzina.gov.pl/
http://www.rodzina.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
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6. Wzór Karty Dużej (awers) 

7. Wzór Karty Dużej (rewers) 

8. Logo KDR 

9. Jak wprowadzić lokalną KDR? Informator 

10. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o KDR 

11. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauk ... 

12. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 

dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 

13. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej 

14. Objaśnienie do wniosku o przyznanie Karty Dużej Ro ... 

15. Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej 

16. Instrukcja aplikacji 
 

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie rodzina.gov.pl 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki 

 

 

 

3.4. Program Rodzina 500+ 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/Slajd/ 

Podstawą prawną do korzystania i ubiegania się o świadczenie w ramach Programu 

RODZINA 500 PLUS jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.). Program ten ma celu wsparcie wszystkich 

polskich rodzin wychowujących nieletnie jeszcze dzieci. Wychowanie i utrzymanie dziecka to 

nie lada wyzwanie dla rodziców, przede wszystkim finansowe. Głównym celem Programu 

Rodzina 500 plus jest wyrównanie szans społecznych.  

„Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących 

dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana 

będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu 

na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice 

i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń 

alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne 

dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe”19. 

 

3.4.1.  Składanie wniosku Rodzina 500+ 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową. 

                                                           
19 https://rodzina500plus.gov.pl/  

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
https://rodzina500plus.gov.pl/
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2. Uruchom wyszukiwarkę GOOGLE 

3. Wpisz hasło RODZINA 500+ 

4. Wybierz link MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

5. W lewym panelu strony wybierz opcje RODZINA 500 plus 

 

6. Zapoznaj się JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK – kliknij w kafelek 

7. W lewym panelu strony wybierz opcje JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O "RODZINA 500 PLUS" 

ON-LINE? 

 

 

8. Wybierz jedną z czterech możliwości 

składania wniosku (wybór indywidualny). 

9. Np. złóż wniosek przez stronę 

empatia.mrpips.gov.pl  

10. Kliknij kafelek na górze strony E-WNIOSKI 
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Komunikat ze strony z Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia 

Poniższe screeny do instrukcji pobrano ze strony https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-

dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-

500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/ 

 

11. Załóż lub zarejestruj się na EPUAP. 

 

12. Wybierz swój bank. 

 

13. przejdź do składania wniosku o przyznanie świadczenia RODZINA 500+ 
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14. Wpisz login i hasło 

 

 

15. Podpisz profilem zaufanym 
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16. Zatwierdź  

 

17. Po kliknięciu UŻYJ TEGO PROFILU DO PODPISU SMSem zostanie wysłany kod, który 

przeklejamy w odpowiednie pole, a następnie klikamy na ZATWIERDŹ 

  

 

4.Rejestracja osoby bezrobotnej. 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

 

 

 

Rejestracji osoby bezrobotnej najlepiej dokonać na portalu praca.gov.pl poprzez 

wypełnienie elektronicznego formularza, na podstawie którego ustalony zostanie status 

osoby na rynku pracy. Podczas wypełniania formularza obligatoryjnie należy zapoznać się i 
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zaakceptować klauzulę o treści: „Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, co następuje :”. Następnie należy 

zweryfikować dane kodem z sms-a. 

Po czym należy podać następujące dane: 

 dane osobowe i adresowe, 

 posiadane kwalifikacje (wykształcenie, zawody, uprawnienia, umiejętności, języki 

obce), 

 stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 

 okresy zatrudnienia oraz inne okresy mające wpływ na prawo do zasiłku, 

 informacje o członkach rodziny, 

 preferencje dotyczące pracy. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: 

1. Korzystając z portalu praca.gov.pl, przejdź do zakładki Rejestracja/wyrejestrowanie 

osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zapoznaj się z ankietą weryfikująca dane 

do nadania statusu osoby bezrobotnej. 

2. Zapoznaj się z klauzulą o składaniu fałszywych zeznań 

3. Zobacz przykładowy proces rejestracji klikając w link - Jeżeli chcesz zobaczyć przykładowy 

proces rejestracji, kliknij tutaj. 

 

 

 

5. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. 
/Ćwiczenia praktyczne/ 

/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

Na zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest 30 dni kalendarzowych, np. od  dnia podpisania 
umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu. Zgłoszenie wysyłasz do 

właściwego wydziału komunikacji urzędu, w którym jest zarejestrowany pojazd (np. starostwo 
powiatowe, urząd miasta (miasto na prawach powiatu), urząd dzielnicy (Warszawa)). Usługa 
jest bezpłatna.  

Zgłoszenie zbycia pojazdu jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku można dostać na 
przykład wezwanie do zapłacenia mandatu. Aby sprawnie przebiegł proces zgłoszenia 
postępuj zgodnie z instrukcją:  

1. Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład skan umowy 
kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu. 

2. Wejdź na stronę usługi: obywatel.gov.pl 
3. Wybierz Wyrejestruj pojazd kliknij link Zgłoś zbycie pojazdu, np. sprzedaż, przekazanie 

w darowiźnie 
4. Kliknij Załatw sprawę. 

javascript:void(0)
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5. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. 
6. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP. 
7. Zaadresuj zawiadomienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać zawiadomienie. 
8. Wypełnij zawiadomienie i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu. 
9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz. 
10. Wyślij zawiadomienie. Wyświetli się komunikat, że twoje zawiadomienie zostało wysłane. 

Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Nie dostaniesz innego dokumentu 
urzędowego, który potwierdza zbycie pojazdu. 

Zbycie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Nie dostaniesz jednak 
oddzielnego dokumentu urzędowego, który potwierdza zbycie. 

5.1. Sprawdzanie punktów karnych lub historii pojazdu 
 

Korzystając z usług administracji można sprawdzić punkty karne lub historię pojazdu. 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW: Sprawdzanie historii pojazdu 

Sprawdź historię swojego pojazdu na stronie gov.pl wypełniając formularz 

elektroniczny. 

/Ćwiczenia praktyczne – DLA CHĘTNYCH/ 

INFORMACJA: Jak sprawdzić punkty karne? 

1. Skorzystaj z portalu obywatel.gov.pl 
2. Kliknij przycisk Sprawdź swoje punkty karne. 
3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. 
4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do serwisu OBYWATEL.GOV.PL. 
5. Informacja o twoich punktach karnych wyświetli się od razu. 
6. Możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować — jeśli chcesz. Taki wydruk ma 

charakter informacyjny — nie jest to dokument urzędowy. Oznacza to, że sąd albo 
urząd może nie uznać takiego dokumentu (na przykład jako dowód w sprawie). 

5.1. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje). 
/Wykład, pogadanka z elementami pokazu/ 

/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 . 

Do końca 2016 roku w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 62 mln. dokumentów. 

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Skarbową w formie 
elektronicznej. 

 Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z:  

http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/
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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. 

5.2. Rozliczenia podatkowe – wykorzystanie darmowych programów 
/Pokaz/Slajd/ 

/Ćwiczenia praktyczne/ 

Jedną z metod rozliczania podatku za poprzedni rok jest samodzielne rozliczenie w 

odpowiednim programie, np. PIT Format 2017. Program jest darmowy (Licencja: 

free) i prosty w obsłudze. 

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. 

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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/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

1. Wypełnianie deklaracji 

2. Uruchom program 

 

3. Wybierz opcje NOWY PIT – AKTYWNA DEKLARACJA 

 

4. Kliknij DODAJ LUB WYBIERZ NOWEGO PODATNIKA 

5. Kliknij DODAJ 

 

6. Wypełnij formularz 

7. Kliknij ZATWIERDŹ 
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8. Kliknij DALEJ 

 

 

9. Zaznacz PIT (na przykładzie jest PIT-37 z załącznikiem PIT-0) 

10. Kliknij DALEJ 

 

11. Wypełnij deklaracje 
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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 

 

16. Potwierdź utworzenie e-deklaracji 

17. Odbierz potwierdzenie klikając POBIERZ URZĄDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU DLA 

E-DEKLARACJI 

18. Wydruj e-Deklarację z nr referencyjnym. 

19. Składanie deklaracji zostało zakończone 

Innym sposobem składania e-Deklaracji jest wysłaniej do Urzedu 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.  

 


