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WSTĘP  

Zamieszczone w materiałach scenariusze są propozycją realizacji poszczególnych treści 

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

zamieszczonymi propozycjami  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, bądź też sytuacji manewrowania 

różnorodnością ćwiczeń w celu uniknięcia stanu zniechęcenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

wszystkie podejmowane obszary zawierają informacje teoretyczne, czym mogą posłużyć jako 

wsparcie w samodzielnej pracy w domu oraz w minimalnym stopniu zastąpią instruktaż i 

wykład trenera. Głównym założeniem było zamieszczenie instrukcji typu KROK PO KROKU, aby 

uczestnicy mogli pracować w tempie odpowiednim do swoich umiejętności.  

Zajęcia dla uczestników szkolenia zaplanowane są w formie warsztatów i będą 

odbywać się w ciągu 2 dni po 8 godzin w grupach 10-osobowych, a każdy z uczestników będzie 

miał do dyspozycji laptop z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.  

W ramach każdego ćwiczenia dostępne będą instruktaże, komentarze głosowe. Poza tym z 

praktycznego punktu widzenia stworzy możliwości stworzone zostaną uczestnikom szkolenia 

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 „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy 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 rolniczymi (np. 

farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), 

dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz 

portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak 

korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu 

zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-

deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz 

GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ. 
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SCENARIUSZ CYKLU ZAJĘĆ – „ROLNIK 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 rolniczych. 

 Nabycie umiejętności korzystania z forów wymiany informacji oraz poznanie zasad 

korzystania z tej usługi. 

 Nabycie umiejętności korzystania z portali meteorologicznych. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 

 

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

Poszukując informacji najczęściej korzystamy ze znanych wcześniej, sprawdzonych 
sposobów. Tymczasem poznawanie nowych strategii i technik wyszukiwania informacji oraz 
sięganie do wielu źródeł wpłynie na jakość wyszukanych przez nas informacji oraz na nasz 
zasób wiedzy. Warto zaplanować swoje działania i wybrać efektywną strategię docierania do 
informacji. 

Pozyskiwanie informacji należy rozpocząć od określenia potrzeby informacyjnej, czyli 
stwierdzenia, czego szukamy. Potrzeba informacyjna wskazuje na informacje wymagane przez 
danego użytkownika, niezbędne ze względu na cel i okoliczności jego działań. Na przykład przy 
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poszukiwaniu wiadomości na temat nowoczesnych technik uprawy roślin ozdobnych, 
potrzeba informacyjna dotyczy podstawowych, najważniejszych, lecz wyczerpujących 
wiadomości na dany temat. Sformułowanie pytania o określoną informację często nie 
wystarcza do jej znalezienia. Wyszukiwanie odpowiedzi na zapytanie zależy od rodzaju źródła, 
jakiego używamy, np. jeśli szukamy wiadomości w encyklopedii, musimy zastanowić się, pod 
jakim hasłem można ją znaleźć. Gdy korzystamy z wyszukiwarki internetowej, musimy znać 
mechanizm jej działania. Wyszukiwarka nie udziela odpowiedzi na pytania, a jedynie kieruje 
internautę ku stronom, na których występują wpisane w okno słowa kluczowe. Dlatego ich 
trafne dobranie ma zasadnicze znaczenie. 

Słowa kluczowe to najprościej ujęte tematy dokumentów — wyrazy najpełniej oddające treść 
poszukiwanych informacji. Temat poszukiwanej wiadomości powinien zostać sformułowany z 
myślą o tym, jak przeciętny użytkownik mógłby go ująć (np. „nowoczesne uprawy roślin 
ozdobnych” , a nawet doprecyzowujemy czyli zawężamy kryterium wyszukiwania, np. 
„nowoczesne uprawy krzewów ozdobnych” ).   

 

Słowa należy podawać w mianowniku, bez przecinków i innych znaków interpunkcyjnych. 
Należy też zwrócić uwagę na to, aby zakres tematu nie był ani zbyt wąski, ani zbyt szeroki. 

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

Wyszukiwarka Google to chyba jedno z najbardziej 
popularnych narzędzi do wyszukiwania informacji w sieci. 
Oferuje bardzo duże możliwości i używa daleko 
zaawansowanych algorytmów. Poza funkcjami zwykłego 
wyszukiwania potrafi ona stać się słownikiem 

ortograficznym, kalkulatorem czy narzędziem hakerskim. Samo wyszukiwanie informacji 
oferuje dużo różnych możliwości, pozwalających wyłuskać z sieci poszukiwane przez nas 
informacje. Możemy zadawać określone kryteria, zapytania, nałożyć filtry na wyszukiwane 
treści oraz używać odpowiednich operatorów dających określone wyniki na liście. 
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Oto kilka najważniejszych operatorów: 

Dokładna fraza – rola cudzysłowu ” ” 

        Jeśli wpisywaną frazę zamkniemy w cudzysłów, oznaczać to będzie dla wyszukiwarki, 

że chcemy znaleźć zasoby zawierające dokładnie taką, jak wpisana, frazę, 

np. Wpisując tekst: „Analiza nawozów mineralnych” otrzymujemy listę wyników zawężoną 

do stron, które posiadają na swych łamach dokładnie taki tekst. Jeśli wpiszemy ten sam 

fragment bez znaków cudzysłowu, otrzymamy listę wszystkich stron, które zawierają 

przynajmniej jedno z zawartych we tekście słów. 

Operator gwiazdki * 

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

„nowoczesne * rolnicze” da nam wyniki na słowa np. „nowoczesne maszyny rolnicze” lub 

„nowoczesne ciągniki rolnicze”. 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 rolnicze”+”narzędzia”+”  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. 

1.1. Przegląd najpopularniejszych portali rolniczych   

http://www.farmer.pl  

 

http://www.farmer.pl/
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http://www.gospodarz.pl 
 

 
 
 
http://www.topagrar.pl 
 

 
 

http://www.gospodarz.pl/
http://www.topagrar.pl/
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http://www.ppr.pl 
 

 
 
 
http://www.tygodnik-rolniczy.pl 
 

 
 
 

http://www.ppr.pl/
http://www.tygodnik-rolniczy.pl/
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http://www.wrp.pl 
 

 
 
http://www.gieldarolna.pl 
 

  
 

http://www.wrp.pl/
http://www.gieldarolna.pl/
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1.2. Fora wymiany informacji rolniczych – zasady korzystania. 

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 internetowej. 

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://www.rolnik-forum.pl/  

 

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

http://fpr.com.pl/  

 

http://www.rolnik-forum.pl/
http://fpr.com.pl/
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1.3. Portale meteorologiczne. Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci 

http://pogodynka.pl/  

 

 

http://www.agropogoda.pl/  

 

http://pogodynka.pl/
http://www.agropogoda.pl/
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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 – 5 godzin 

 

 

 

 

 

 

2. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami  
 

2.1. Obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z konta outlook. 
2.1.1. Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej OUTLOOK 

Zamierzając wysłać list musisz uruchomić przeglądarkę, otworzyć stronę 
WWW dostawcy usługi pocztowej i zalogować się do serwera poczty 
elektronicznej, podając swój adres e-mailowy i hasło dostępu. 

Ilustracja przedstawiająca kopertę, na której znajduje się znak @ oraz 
strzałkę: Dalej 

Program pocztowy połączył się z serwerem twojej poczty elektronicznej i pobrał zgromadzoną 
tam pocztę. 
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Zrzut okna skrzynki 
odbiorczej poczty 
Outlook.com 

 

 

 

 

Na samej górze okna 
programu pocztowego 

(np. Outlook.com), na niebieskim pasku, znajdziesz opcje menu umożliwiające: 

 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). 

Chcąc napisać list, kliknij w przycisk Nowa. W oknie wiadomości określ adresata oraz napisz 
treść, korzystając z możliwości jej formatowania. Możesz decydować o rodzaju, rozmiarze, 
kolorze czcionki i wyróżnieniach, wstawiać emotikony, odnośniki, listy punktowe i 
numerowane oraz ustalić sposób wyrównania tekstu. 

 

Przed wysłaniem listu masz możliwość, po kliknięciu w Opcje, określenia jego priorytetu 
(ważności):  

 wysoki,  
 normalny,  
 niski.  

Po kliknięciu w Anuluj będziesz mógł zapisać tworzony list w wersji roboczej lub go usunąć. 
Do wiadomości możesz dołączyć załącznik, czyli plik dowolnego rodzaju znajdujący się na 
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dysku twojego komputera lub na innych nośnikach danych. Jeżeli wiesz, gdzie znajduje się plik, 
który chcesz przesłać, to czynność wstawiania załącznika do poczty elektronicznej jest bardzo 
prosta.  
Wystarczy wybrać przycisk Wstaw z ikoną spinacza biurowego. 

 

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

 

Przykładowe zadanie: 

Uruchom stronę WWW dostawcy konta pocztowego i zaloguj się do serwera poczty 
elektronicznej podając swój adres e-mailowy i hasło dostępu. Utwórz nowy list, klikając 
w napis „Nowa” i wpisując w odpowiednie miejsca adres e-mail odbiorcy listu, jego temat i 
treść. Tworząc wiadomość, wykorzystaj możliwości jej sformatowania. Dołącz wybrany przez 
ciebie plik. Po dołączeniu pliku kliknij „Wyślij”. 

CIEKAWOSTKA 

Pierwszą zapachową wiadomość w postaci cyfrowej pocztówki z dołączonym 
zapachem przesłano 10 czerwca 2014 roku z Nowego Jorku do Paryża. Autorem 
pomysłu i jego realizatorem był prof. Uniwersytetu Harvarda David Edwards. 
Nadajnikiem był iPhone z odpowiednią aplikacją a odbiornikiem urządzenie o 
nazwie oPhone. 

W odbieranej przez ciebie korespondencji elektronicznej obecność załącznika jest 
uwidaczniana ikonką przedstawiającą spinacz: 
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Zapisując z kolei załącznik z listu elektronicznego na dysk swojego komputera, musisz 
pamiętać, że będziesz mógł zapoznać się z jego treścią tylko w tym przypadku, gdy będziesz 
dysponował programem, w którym przesłany do ciebie plik został utworzony.  
Załączniki w aplikacji Outlook.com przedstawiane są nad treścią listu. Wystarczy kliknąć w 
napis Pobierz, widoczny na ikonie załącznika, a zostanie on zapisany w folderze Pobrane. 

 

Przykładowe zadanie: 

Korzystając z udostępnionego konta poczty elektronicznej, zaloguj się do swojej skrzynki 
pocztowej, zapoznaj się z jej zawartością. Wyślij e-mail do znajomego z propozycją ciekawej 
strony internetowej – np. Instytutu Ogrodnictwa. Wklej link strony do treści wiadomości. 
Skorzystaj z możliwości stosowania list i decydowania o rodzaju czcionki. Do listu dołącz 
załącznik (obraz drzewek owocowych), pobrany wcześniej z Internetu.  Wysyłanemu listowi 
nadaj wysoki priorytet. 

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. 
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 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 

2.2. Tworzenie konta Microsoft oraz korzystanie z zasobów OneDraive 

Usługa OneDrive jest wbudowana w systemach Windows 10 i Windows 8.1. 

KROK 1 

 Przejdź do strony tworzenia konta Microsoft, https://support.microsoft.com/pl-pl/  
a następnie wybierz pozycję Nie masz konta? Utwórz je!  

 Wypełnij formularz z informacjami i utwórz hasło. Użyj łączy Zamiast tego użyj adresu 
e-mail, Zamiast tego użyj numeru telefonu i Uzyskaj nowy adres e-mail , aby zmienić 
sposób logowania.  

 Wybierz Dalej.  

2.2.1. Logowanie do konta Microsoft 

Swojego konta Microsoft możesz używać do logowania się do usług firmy Microsoft, takich jak 
OneDrive, Skype, Outlook i Xbox. Jeśli używasz adresu e-mail i hasła do logowania się na 
urządzeniach i w usługach firmy Microsoft, to już masz konto Microsoft. Aby zarządzać 
informacjami o swoim koncie, takimi jak ostatnia aktywność, opcje rozliczeń i ustawienia 
rodzinne, wykonaj następujące czynności: 

 Przejdź na stronę konta Microsoft i wybierz opcję Zaloguj się przy użyciu konta 
Microsoft. 

 Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu i hasło. 
 Jeśli chcesz zapisać swoje konto Microsoft i hasło na tym komputerze, aby nie trzeba 

było ich wpisywać przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Nie wylogowuj mnie. 

2.2.2. Łączenie konta Microsoft z kontami zewnętrznymi 

Jeśli masz konto innej usługi sieci Web, takiej jak Google, LinkedIn lub Twitter, możesz je dodać 
do swojego konta Microsoft. Pozwoli to na wzajemne udostępnianie określonych informacji 
między tymi dwoma kontami. Jeśli na przykład połączysz konto Google, możesz wyświetlać 
adresy e-mail kontaktów Google w aplikacjach Kontakty i Poczta. Firma Microsoft nie 
udostępnia informacji skojarzonych z Twoim kontem Microsoft bez Twojej zgody. 

Możesz sprawdzić, które konta zostały już połączone, przechodząc do swojego profilu na 
koncie Microsoft i oglądając ikony w prawym górnym rogu. 

http://www.google.com/intl/pl_ALL/+/learnmore/hangouts/schedule.html
https://support.microsoft.com/pl-pl/
https://account.microsoft.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=242347
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=242347
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2.2.3. Dodawanie konta do konta Microsoft 

1. Przejdź do swojego profilu na 
koncie Microsoft i zaloguj się. 
2. Wybierz pozycję Dodaj w prawym 
górnym rogu. 

 

 

 

2.2.4. Zmienianie nazwy konta osobistego 

Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem „Którego konta chcesz 
używać?”, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft korzystające z tego samego adresu e-mail: 

 Konto służbowe, które prawdopodobnie zostało utworzone przez dział informatyczny 
 Konto osobiste, które 
prawdopodobnie zostało utworzone 
przez Ciebie  

Jeśli nie chcesz już oglądać tego monitu, 
możesz zmienić nazwę konta 
osobistego, czyli użyć innego adresu e-
mail do logowania się na tym koncie. 
Zmieniasz sposób logowania się na 
koncie, a nie dane z nim skojarzone. 

Zmiana nazwy osobistego konta Microsoft może uprościć interakcje z aplikacjami, produktami 
i usługami Microsoft, oddzielając obowiązki służbowe od spraw osobistych. Pamiętaj jednak, 
że nie da się tego później cofnąć. Czasami zmiana nazwy konta osobistego może nie 
wystarczyć. 

Zmiana nazwy konta Microsoft może być niezalecana w tych przypadkach: 

 Korzystasz z telefonu z systemem Windows 8. Konieczne będzie zresetowanie 
telefonu. 

 Należysz do społeczności deweloperów konsoli Xbox. Możesz utracić dostęp do 
niektórych narzędzi programistycznych. 

 Subskrypcje MSDN lub programu Visual Studio są połączone z Twoim kontem 
Microsoft. 

Aby zmienić osobiste konto Microsoft, wykonaj następujące czynności: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=242347
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=242347
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1. Zaloguj się na stronie informacji o Tobie na swoim koncie Microsoft. 
2. Wybierz pozycję Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft. 
3. Sprawdź informacje w sekcji Aliasy konta.  

o Jeśli znajduje się tam już osobisty adres e-mail, możesz pominąć ten krok. 
o Jeśli widoczny jest jedynie służbowy adres e-mail, wprowadź swój osobisty 

adres e-mail bądź utwórz nowy w usłudze firmy Microsoft i wybierz pozycję 
Dodaj adres e-mail lub Dodaj numer telefonu. 

4. Jeśli obok osobistego adresu e-mail nie ma informacji (alias podstawowy), ustaw go 
jako swój alias podstawowy, wybierając pozycję Ustaw jako podstawowy. 

5. Wybierz pozycję Usuń obok służbowego adresu e-mail, aby usunąć go ze swojego 
konta. 

W przyszłości logowanie do osobistego konta Microsoft będzie następowało przy użyciu 
osobistego adresu e-mail. Być może będzie trzeba zalogować się ponownie do niektórych 
aplikacji i urządzeń z systemem Windows. 

KROK 1 

 

 

 

 

 

 

KROK 2 

 

Zmiana nazwy konta 

Edycja profili Skype i Messenger 
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2.2.5. Zmienianie adresu e-mail na koncie Microsoft 

Jeśli stary adres e-mail jest już nieaktualny, ale chcesz zachować swoje kontakty, miejsce na 
dysku online, subskrypcje i inne ustawienia, dodaj alias do istniejącego konta Microsoft. Alias 
to inny adres e-mail, który współdziała z tym samym kontem. 

 Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft. 
 Wybierz pozycję Dodawanie adresu e-mail. 
 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto e-mail w usłudze 

Outlook.com lub dodać inny adres, który nie został jeszcze przypisany do konta 
Microsoft.  

2.2.6. Zmiana nazwy konta Microsoft 

 Zaloguj się na stronie swoich informacji w witrynie internetowej konta Microsoft. 
 W obszarze Nazwa wybierz polecenie Edytuj nazwę. Jeśli na liście nie ma jeszcze 

nazwy, wybierz opcję Dodaj nazwę.   
 Wprowadź wybraną nazwę, a następnie wybierz polecenie Zapisz. Niektóre nazwy 

(zawierające zablokowane wyrazy lub frazy) mogą być niedozwolone. Jeśli po 
wprowadzeniu nazwy zostanie wyświetlony błąd, należy spróbować użyć pseudonimu.  

3.3.8. Zmienianie awatara konta Microsoft 

 Zaloguj się na stronie informacji o Tobie za pomocą swojego konta Microsoft. 
 Wybierz pozycję Dodaj obraz lub Zmień obraz, a następnie postępuj zgodnie z 

instrukcjami. 

Zmiana awatara 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529489
http://account.microsoft.com/profile
https://account.microsoft.com/profile
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2.2.9. Zasoby konta Microsoft 

 

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. 

 

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

3.1. 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. 

Aby otworzyć Skype'a na koncie Outlook.com wystarczy kliknąć jego ikonę. 
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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. 

3.2. Korzystanie z komunikatora internetowego Hangout 

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. 

 Załóż konto na Google+ - zarówno ja, jak i osoby, które chcę 
zaprosić do videorozmowy. Ponadto uczestnicy Google Hangout muszą 
dodać moje konto do kręgów. 

https://plus.google.com/
https://socjomania.pl/
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 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”. 

http://www.hagouts.google.com/
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).  

 

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. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godziny 

 

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

 

Życie teraźniejszego człowieka to egzystencja pełna luksusu i wygody w porównaniu do 

poprzedniego wieku. Właściwie nie trzeba już wcale 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. 

Dlatego ogromne pole manewru mają także przedsiębiorcy, którzy chcą w całości lub 

częściowo przenieść swój biznes do Internetu. Ponadto dla osób zaczynających dopiero 

swoją przygodę z własną firmą. Sieć będzie idealnym punktem startowym.  

https://socjomania.pl/
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Oczywiście handlem w Internecie nie można zająć bez odpowiedniego asortymentu i 

badania rynku. Przede wszystkim przedsiębiorca, chcący prowadzić handel internetowy 

musi doskonale poruszać się po Internecie, musi znać jego wszystkie niuanse i czuć się w 

nim swobodnie. Żeby dobrze zarobić, trzeba mieć bogatą wiedzę na temat wymarzonego 

profilu firmy.  

To 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 Polsce. 

Zakupy i sprzedaż przez Internet – wykaz niektórych stron 

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, 

 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. 
 
https://www.otomoto.pl/  
 
 

https://allegro.pl/
https://www.otomoto.pl/
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https://www.olx.pl/  

 

 

 

 

 

http://alegratka.pl/  

 

5. Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin1. 
 

Niektóre odmiany roślin – tak jak wynalazki czy własność intelektualna – są chronione 

prawem. Bez wykupienia licencji nie można ich rozmnażać. Ale licencje to również korzyści.  

Rośliny licencyjne to przede wszystkim ciekawsze odmiany. Niektóre odmiany roślin 
uprawnych (określanych też mianem rolniczych), warzywnych, sadowniczych oraz ozdobnych 
są chronione prawnie, podobnie jak techniczne wynalazki. W Polsce wyłączne prawo do 
odmiany (czyli licencje) przyznaje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych (COBORU) http://www.coboru.pl/, poprzez wpisanie ich do Księgi Ochrony 
Wyłącznego Prawa. Takie licencje obowiązują na terenie naszego kraju. W polskiej księdze 
ochrony znajduje się ponad 1300 odmian roślin. 

Jeśli chodzi natomiast o odmiany zgłoszone do ochrony w krajach Unii Europejskiej, licencje 
na konkretne odmiany przyznaje Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) 
http://cpvo.europa.eu/  z siedzibą w Angers we Francji. Ochrona w takim przypadku obejmuje 
wszystkie kraje unijne, w tym Polskę. 

Co ważne, czas ochrony gwarantowany przez tego typu licencje jest ograniczony. Większość 
odmian jest chroniona przez 25 lat, a drzewa, winorośl i ziemniaki nawet 30 lat. Każda roślina 
licencyjna musi mieć odpowiednią etykietę. 

Korzyści z produkcji roślin licencyjnych: 

 prestiż dla gospodarstwa, które daną nowość wprowadza na rynek 

 mniejsza konkurencja – zazwyczaj tylko kilka gospodarstw w kraju ma pozwolenie na 
produkcję nowej odmiany.  

 Pomimo dodatkowych opłat większy zysk ze sprzedaży takiej rośliny  

                                                           
1 https://www.agrofakt.pl/licencje-rozmnazanie-roslin/  

https://www.olx.pl/
http://alegratka.pl/
http://www.coboru.pl/
http://cpvo.europa.eu/
https://www.agrofakt.pl/licencje-rozmnazanie-roslin/
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 oferta wzbogacona o odmiany licencyjne, a więc nowości, jest atrakcyjniejsza 
i przyciąga nowych klientów. 

Przekroczenie prawa 

Na rozmnażanie odmiany chronionej potrzebna jest pisemna zgoda hodowcy (właściciela 
odmiany). Bez niej rozmnażanie czy sprzedaż takich roślin jest przestępstwem, za które grozi 
kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do 
roku. Właściciele odmian chronionych wyłącznym prawem mogą dochodzić swoich praw na 
drodze postępowania karnego oraz cywilnego. Regulują to przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 
2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. 

IV. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z 
OPROGRAMOWANIEM  

CELE I KOMPETENCJE: 

 Poznanie zasad ochrony komputera i innych urządzeń cyfrowych przed złośliwym 

oprogramowaniem. 

 Poznanie rodzajów złośliwego oprogramowania.  

 Poznanie sposobów jak unikać złośliwego oprogramowania. 

 Opanowanie umiejętności instalowania i konfigurowania oprogramowania. 

 Poznanie rodzajów licencji oprogramowania. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godziny 

 

6. Ochrona  komputera  i  innych  urządzeń  przed  
złośliwym oprogramowaniem2. 

„Złośliwe oprogramowanie” to oprogramowanie stworzone do zakłócania pracy komputera. 
Może ono wykradać z komputera informacje poufne, stopniowo spowalniać jego działanie, a 
nawet wysyłać fałszywe e-maile z konta użytkownika, często bez jego wiedzy. Oto niektóre 
typy złośliwego oprogramowania, o jakich być może zdarzyło Ci się słyszeć:  

 Wirus: szkodliwy program komputerowy, który potrafi samodzielnie się kopiować i 
zarażać komputer.  

 Robak: złośliwy program komputerowy, który przez sieć wysyła do innych komputerów 
swoje kopie.  

 Program szpiegowski: złośliwe oprogramowanie, które gromadzi informacje o 
użytkownikach bez ich wiedzy.  

 Oprogramowanie typu „adware”: oprogramowanie, które automatycznie odtwarza i 
wyświetla na komputerze reklamy lub je pobiera.  

                                                           
2 Opracowanie w oparciu o https://support.google.com/adwords/answer/2375413?hl=pl  

https://support.google.com/adwords/answer/2375413?hl=pl
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 Koń trojański: szkodliwy program, który po zainstalowaniu udaje pożyteczną aplikację, 
ale w rzeczywistości zakłóca działanie komputera lub wykrada z niego informacje. 

Złośliwe oprogramowanie może dostać się do komputera na wiele różnych sposobów. Oto 
kilka najczęstszych:  

 pobieranie z internetu bezpłatnych programów, które zawierają ukryte złośliwe 
oprogramowanie;  

 pobieranie legalnych programów, w których skład wchodzi ukryte złośliwe 
oprogramowanie;  

 odwiedzanie witryn internetowych zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem;  
 klikanie fałszywych komunikatów o błędach lub wyskakujących okienek, co powoduje 

rozpoczęcie pobierania złośliwych programów;  
 otwieranie załączników do e-maili, które zawierają złośliwe oprogramowanie.  

Złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się też na wiele innych sposobów, co nie oznacza, 
że nie możesz się przed nim bronić. Skoro już wiesz, czym jest złośliwe oprogramowanie i jaki 
jest jego cel, poznaj kilka praktycznych działań, jakie możesz podjąć, by chronić komputer.  

6.1. 7 zasad jak unikać złośliwego oprogramowania:  

1. Aktualizuj system operacyjny komputera i jego oprogramowanie 

Firmy Microsoft i Apple często wypuszczają aktualizacje swoich systemów 
operacyjnych (odpowiednio Windows i Mac OS). Warto je instalować, jak tylko są 
dostępne. Aktualizacje te często zawierają poprawki, które wpływają na wzrost 
bezpieczeństwa komputera. Niektóre systemy operacyjne są wyposażone w 
mechanizm automatycznych aktualizacji, dzięki któremu wszelkie uaktualnienia są 
pobierane samoczynnie tuż po ich udostępnieniu.  

Użytkownicy systemu Windows mogą instalować aktualizacje, korzystając z funkcji 
„Windows Update”; z kolei użytkownicy komputerów Macintosh mają do tego celu 
funkcję „Software Update”. Oprócz samego systemu operacyjnego również pozostałe 
oprogramowanie komputera należy aktualizować do najnowszych wersji. Mogą one 
zawierać więcej poprawek zabezpieczeń chroniących przed atakami złośliwego 
oprogramowania.  

 

 

2. Gdy tylko możesz, korzystaj z konta bez uprawnień administratora 

Większość systemów operacyjnych umożliwia tworzenie na komputerze wielu kont 
użytkownika, dzięki czemu każdy użytkownik może mieć inne ustawienia. Konta 
użytkownika można też tak konfigurować, by różniły się ustawieniami zabezpieczeń.  
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Na przykład konto „admin” (lub „administrator”) zwykle pozwala na instalowanie 
nowego oprogramowania, podczas gdy konta „ograniczone” lub „standardowe” 
najczęściej nie dają takiej możliwości. W trakcie codziennego przeglądania zasobów 
internetowych nie trzeba raczej instalować nowych aplikacji, dlatego, gdy to tylko 
możliwe, zalecamy korzystanie z „ograniczonego” lub „standardowego” konta 
użytkownika. W ten sposób można zapobiec instalowaniu się na komputerze 
złośliwego oprogramowania i wprowadzaniu przez nie zmian w całym systemie 
operacyjnym.  

3. Dobrze się zastanów, zanim klikniesz linki lub cokolwiek pobierzesz 

Należy zachować szczególną ostrożność, odwiedzając nieznane witryny oferujące 
różne materiały rzekomo bezpłatnie.  

Czasami lepiej poszukać recenzji i informacji o darmowej witrynie lub o znajdujących 
się w niej programach, zanim je pobierzesz lub zainstalujesz. Pobieranie danych z 
Internetu należy do jednej z najczęstszych dróg, jakimi złośliwe oprogramowanie 
trafiają do użytkowników. Pamiętaj więc, aby dobrze się zastanowić, co tak naprawdę 
pobierasz i skąd.  

4. Zachowaj ostrożność, otwierając załączniki lub obrazy otrzymane w e-mailu 

Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do poczty elektronicznej od nieznanej 
osoby, czy podejrzanego e-maila z załącznikami lub obrazami. Czasami takie 
wiadomości są po prostu spamem, ale w innych przypadkach mogą zawierać ukryte 
złośliwe oprogramowanie. Jeśli korzystasz z Gmaila, zgłaszaj takie wiadomości jako 
spam, by ułatwić wykrywanie i prewencyjne usuwanie ich w przyszłości.  

5. Nie ufaj wyskakującym okienkom z prośbami o pobranie oprogramowania 

Surfując po sieci, można natknąć się na witryny, w których pojawiają się wyskakujące 
okienka z komunikatami o rzekomym zainfekowaniu komputera i propozycją pobrania 
jakiejś aplikacji mającej zapewnić mu ochronę. Bezwzględnie należy to zignorować i po 
prostu zamknąć wyskakujące okienko, uważając jednocześnie, by nie kliknąć jego 
zawartości.  

6. Uważaj podczas korzystania z usług wymiany plików 

Niektóre witryny i aplikacje umożliwiają łatwą wymianę plików z innymi 
użytkownikami. Wiele z nich zapewnia przy tym znikomą ochronę przed złośliwym 
oprogramowaniem. Jeśli wymieniasz lub pobierasz pliki poprzez takie mechanizmy 
udostępniania, uważaj na złośliwe oprogramowanie. Może ono być ukryte pod 
postacią popularnego filmu, albumu lub programu.  

7. Stosuj programy antywirusowe 
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6.2.  Instalacja programów antywirusowych 

 

Darmowe programy antywirusowe można pobrać 
ze stron internetowych. W tym celu w wyszukiwarkę 
GOOGLE wpisujemy nazwę szukanego programu, np. 
avast free i klikamy klawisz ENTER lub wpisujemy 
kryterium wyszukiwania typu darmowe programy 
antywirusowe. Po czym wybieramy odpowiedni link  
z wyników wyszukiwania.  

 

Istnieją również strony 
internetowe, z których można 
pobrać darmowe oprogramowanie, 
należą do nich m.in.  
https://www.dobreprogramy.pl/  

Wybieramy przycisk Pobierz 
bezpłatnie i postępujemy zgodnie z 
instrukcją. 

6.2.1. AVAST – instrukcja krok po kroku:  

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

oprogramowanie. Z Internetu możemy pobrać szereg darmowych aplikacji skutecznie 

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

trudności. Pokażemy to na przykładzie programów avast! Free Antivirus.  

Aplikacja jest przeznaczona do użytku domowego i ma polskojęzyczny interfejs. Można ją 
pobrać ze strony producenta (www.avast.com). 

Po uruchomieniu pliku instalacyjnego zostaniemy poproszeni o wybranie języka. Decydujemy 
się na polski i klikamy „Dalej”. 

https://www.dobreprogramy.pl/
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1. Zaznaczamy opcję „Instalacja 
użytkownika”.  
2. Swój wybór potwierdzamy, klikając 
„Dalej”. 
3. Wybieramy katalog docelowy. Instalator 
sam zaproponuje lokalizację plików programu, ale 
można ją zmienić i po raz kolejny raz klikamy 
„Dalej”. 

 

 

4. Początkującym radzimy poprzestać na 
domyślnych ustawieniach, instalując wszystkie 
możliwe osłony, monitorowanie zachowań, a 
także wtyczkę Web Reputation do oceny reputacji 
przeglądanych stron internetowych.  
5. Akceptujemy wybór, klikając „Dalej”. 
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6. Instalowanie przeglądarki Google Chrome. 
Nie jest to obowiązkowe, jeśli jednak nie mieliśmy 
z nią nigdy do czynienia, warto skorzystać z okazji 
i przetestować ten program. 

 

7. Zanim rozpocznie się instalacja, będziemy 
mogli zweryfikować dokonane wcześniej wybory 
i poprawić je po kliknięciu przycisku „Wróć”. 

      

8. Wybranie przycisku „Dalej” rozpocznie 
instalację, która potrwa kilka minut. 
9. W trakcie instalacji komputer zostanie 
szybko przeskanowany pod kątem obecności 
na nim szkodliwego oprogramowania. 
10. Po pomyślnym zakończeniu instalacji 
otrzymamy stosowny komunikat. Ponowne 
uruchomienie komputera nie będzie 
konieczne. Jeśli program wykryje połączenie z 
Internetem, od razu może też zaktualizować 
swoją bazę sygnatur wirusów. 
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11. Program jest darmowy, żeby jednak otrzymywać aktualizacje bazy wirusów, 
konieczna jest rejestracja. Możemy jej dokonać, klikając przycisk „Zarejestruj 

się teraz”. 
12. Rejestracji można dokonać także z 
poziomu aplikacji – wystarczy otworzyć 

interfejs  
i kliknąć „Zarejestruj program”. W formularzu 
rejestracyjnym, który nam się wtedy wyświetli, 
wpisujemy co najmniej swoje nazwisko i adres 
e-mail (reszta pól jest nieobowiązkowa). 
Następnie klikamy przycisk „Zarejestruj w celu 
uzyskania darmowej licencji”. 

 

13. Program AVAST będzie  w 
pełni sprawną przez najbliższy rok 
wersją antywirusa. Po wygaśnięciu 
rejestracji będzie można jąoczywiście 
powtórzyć. 
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7. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na 
których mogą być udostępnione treści  
i oprogramowanie. 

Jako użytkownicy komputera, niemal codziennie stykamy się z przeróżnymi aplikacjami, 
począwszy od prostych komunikatorów, przez rozbudowane kombajny graficzne, 
zaawansowane gry komputerowe, po systemy operacyjne. Każdy z tych programów objęty jest 
umową pomiędzy ich wydawcą, a konsumentami - nami. Umowa taka, nazywana jest 
potocznie licencją3.  

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 z technologicznego punktu widzenia cechą 
oprogramowanie udostępnionego na otwartej licencji jest to, że oprogramowanie to jest 
rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego, co umożliwia jego zmiany i jego udoskonalanie. Co do 
zasady, 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. 

                                                           
3 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 
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Licencja komercyjna4 z kolei, to  licencja pozwalająca na użytkowanie, często markowych, produktów 
(w tym programów) w celach komercyjnych. Obejmuje ona m.in. programy oparte na innych 
niekomercyjnych licencjach, które mogą zostać użyte w celach zarobkowych dopiero po wykupieniu 
licencji komercyjnej. Ograniczenia w tych licencjach dotyczą prawa użytkowania, kopiowania, 
rozpowszechniania, modyfikowania programów oraz często zabezpieczają ich kody źródłowe. 

Mianem wolnego oprogramowania 
można określać aplikacje spełniające 
określone warunki. Przede wszystkim, 
każdy może uruchamiać je w dowolnym 
celu. Mogą być one również bez 
ograniczeń rozkładane na czynniki 
pierwsze i dostosowywane do własnych 
potrzeb. Nie ma także żadnych 
ograniczeń w kopiowaniu, 
rozpowszechnianiu kopii oraz 
udoskonalaniu i rozpowszechnianiu 
własnych wersji aplikacji. To po części 

podejście filozoficzne. W odróżnieniu od tego, otwarte oprogramowanie koncentruje się na 
podejściu praktycznym, z nieograniczonym dostępem do źródeł, ale bez wykluczenia 
częściowego komercyjnego wykorzystania otwartych aplikacji. 

Od nazw niektórych licencji wzięły również nazwę niektóre rodzaje oprogramowania. Tak na 
przykład jest z licencjami i programami shareware czy freeware. Często również pojęcie licencji 
używane jest błędnie, gdyż używany termin określa jedynie rodzaj oprogramowania. 
Przykładem może być stealware, który oznacza program okradający użytkownika. Aplikacja 
tego typu to rodzaj wirusów, instalowane są bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych, śledzą 
ich działania na komputerze, wykradają dane, podmieniają numery kont podczas 
dokonywania płatności internetowych. Nazwa jest więc pochodną sposobu działania, a nie 
licencjonowania. 

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 często wiąże się z 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_komercyjna
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limitem czasowym Po przekroczeniu wspomnianego limitu, użytkownik powinien zakupić 
pełną wersje produktu. 

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

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

6. Freeware - Jest to jedna z najbardziej lubianych licencji przez użytkowników, a tym samym 
jedna z najczęściej występujących. Dlaczego? To proste. Licencja ta pozwala nam na darmowe 
korzystanie z danego produktu. Jedynym wymaganiem jest całkowity zakaz czerpania korzyści 
majątkowej z takiego oprogramowania oraz jego modyfikowania. 

7. GPL - Jest to licencja wolnego i otwartego oprogramowania. Oznacza to, że użytkownik 
może uruchamiać program objęty tą licencja w dowolnym celu, dostosowywać go do własnych 
potrzeb, a nawet rozpowszechniać już zmodyfikowaną wersje. 

8. Abandonware - tzw. "porzucone oprogramowanie". Najczęściej jego autor nie pobiera już 
za nie pieniędzy co wiąże się z brakiem jakiegokolwiek wsparcia. Najlepszym przykładem 
programów tego typu są stare gry komputerowe, których właściciele i twórcy już od dawna 
nie zajmują produkcją komputerowej rozrywki. 

CIEKAWOSTKA 

Prawa autorskie5 na program komputerowy w Polsce wygasają 70 lat po śmierci 
autora lub 70 lat po jego pierwszym opublikowaniu jeżeli autor nie rozpowszechniał go 
osobiście lub gdy nie jest znany W praktyce więc nie ma jeszcze programów, które nie 
są już chronione. 

                                                           
5 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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V. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG 
PUBLICZNYCH. Przykłady  darmowych  aplikacji  mobilnych  
dla  rolników 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i rejestrowania konta w ePUAP. 

 Poznanie zalet konta ePUAP.  

 Umiejętność wykorzystania narzędzi i zasobów Konta Microsoft. Outlook, praca w 

chmurze OneDrive, komunikatory. 

 Nabycie umiejętności korzystania z usług publicznych. 

 Poznanie zalet i zasad pracy wykorzystując usługi online przez rolników w życiu 

codziennym 

PRZEWIDYWANY CZAS – 4 godziny 

 

8. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
8.1. Rejestracja na ePUAP6 i stworzenie Profilu Zaufanego - instrukcja krok po 

kroku 

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. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

                                                           
6 ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępniać 

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

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

 

Należy pamiętać, aby prawidłowo zdefiniować 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 albo certyfikatu kwalifikowanego. 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. 

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

 

 

javascript:void(0);
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W tym momencie użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do systemu. Wraz z 
założeniem konta użytkownikowi w STREFIE KLIENTA tworzy się również Skrzynka - Moja 
Skrzynka. W skrzynce gromadzone są dokumenty które użytkownik odebrał od urzędu, 
dokumenty które wysłał, a także kopie robocze tworzonych pism. Skrzynka przechowuje 
pobrane z dysku pliki oraz umożliwia przechodzenie do innych utworzonych skrzynek. 

Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostaje wysłane powiadomienie o 
tym, że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP. Jednak założenie konta nie 
jest jednoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego7. 

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. 

9. Wykorzystanie profilu zaufanego. 

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

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. 

Co można załatwić na platformie ePUAP?8 

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 

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

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

Zezwolenia i koncesje 
 

Praca i zatrudnienie 

Poszukiwanie pracy Informacja dotycząca naboru kandydatów do 
zatrudnienia na wolne stanowiska 

Prowadzenie działalności 
związanej z pośrednictwem pracy 
i aktywizacją zawodową 

Organizacja prac interwencyjnych 
Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej 

Usługi elektroniczne świadczone 
przez urzędy pracy 
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Diagram procesu wykorzystania profilu zaufanego9 

1. Celem wysłania pisma z użyciem profilu zaufanego obywatel loguje się do systemu 
ePUAP na stronie www.epuap.gov.pl. 

2. Wybranie z Katalogu Usług usługi oraz realizującego ją urzędu oraz wypełnienie 
elektronicznego formularza udostępnionego przez urząd, celem utworzenia pisma 
urzędowego. 

3. Podpisanie pisma za 
pomocą profilu zaufanego oraz 
potwierdzenie operacji kodem 
autoryzującym wysłanym przez 
system ePUAP na konto e-mail 
podane podczas zakładania 
profilu zaufanego. 
4. Wysyłanie pisma, które 
automatycznie kierowane jest na 
Elektroniczną Skrzynkę 
Podawczą. Otrzymanie 
Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru. 
5. Obsługa pisma przez 
urzędnika zgodnie z procedurą 
obowiązującą dla usługi w danym 
urzędzie. Wysłanie pisma na 
konto ePUAP obywatela. 
6. Podpisanie odbioru pisma i 
odczytanie pisma przez 
obywatela.  
7. Odbiór Urzędowego 

Poświadczenia Odbioru 
 
 

9.1. Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP 

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje 
usługi na ePUAP. Są to między innymi: 

 samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś 
utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; 
dopisz się do spisu wyborców, 

 USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, 
lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka, 

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

 NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ 
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), 

 US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub 
darowiznę, 

 KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz 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. 

10. Geoportal – www.geoportal.gov.pl  

W dzisiejszych czasach informatyzacja dosięgnęła już chyba prawie każdej dziedziny życia. 
Udostępnianie danych przestrzennych w Internecie, jest nie tylko wypełnianiem obowiązków nakazów 
legislacyjnym, ale także misją niesienia świadomości otaczającej nas przestrzeni. Zespół Geoportalu10 
codziennie stara się utrzymywać sprawność działania systemu, aby każdy użytkownik mógł efektywnie 
korzystać z dostępnych zasobów11. 

WSKAZÓWKA 

Doskonałym wsparciem dla początkujących użytkowników  są filmy instruktażowe znajdujące się 
pod adresem www.geoportal.gov.pl/pomoc/filmy . 

Powyższa witryna stanowi pierwszy punkt dostępu do Geoportalu 

 
 

                                                           
10 Pod pojęciem Geoportal zazwyczaj rozumie się aplikację mapową w której wizualizowane są dane 

przestrzenne. Należy jednak pamiętać że to pojęcie obejmuje również udostępniane usługi sieciowe, aplikacje 
takie jak np. strona internetowa będąca pierwszym punktem dostępu do aplikacji oraz podstawowym źródłem 
informacji o projekcie. 
11 Joanna Zając, Michał Fijałkowski, Jacek Szczęsny, Marcin Grudzień, Piotr Perz - Geoportal.gov.pl w praktyce. 

Podręcznik użytkownika. 

http://www.geoportal.gov.pl/pomoc/filmy
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Informacje o wszystkich dostępnych usługach można znaleźć w górnym menu oraz w  ,,Rejestrze 
usług’’ do którego dostęp znajduje się w menu kafelkowym. Rejestr usług prowadzony jest  
z podziałem na usługi krajowe oraz INSPIRE. 

Zakładka Dane jest pierwszym źródłem informacji o 
najważniejszych danych udostępnianych w Geoportalu. 
Zgrupowane podstrony przedstawiają informacje dotyczące 
poszczególnych zbiorów danych, w tym informacje o źródle ich 
pochodzenia i ich pozyskaniu. 

 

 

12.1. Przykłady wykorzystania Geoportalu w praktyce. 

A. Wyszkiwanie działek 

 Wybieramy kafelek / opcję – Wyszukaj działkę  

 
 Należy wpisać nazwę miejscowości, w której położona jest działka oraz numer 

działki (pamiętając o spacji rozdzielającej nazwę i numer). 
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 Wynikiem wyszukiwania jest 
wyświetlenie wszystkich działek 
o podanym numerze we 
wskazanej miejscowości. 

 Działki na liście podzielone są na 
obręby ewidencyjne, w których 
są położone. 

 Aby przybliżyć się do wybranej 
działki na liście należy kliknąć na nazwę obrębu, w której działka jest położona 
 

B. Wyszukiwanie adresów poprzez numer działki 
  Należy wpisać nazwę miejscowości, w której 
położona jest działka oraz numer działki (pamiętając 
o spacji rozdzielającej nazwę i numer). 

 Aktywowanie warstwy z punktami 
adresowymi  poprzez włączenie pełnego widoku 
(duże oko w prawej górnej części okna). 

 otwieramy spis serwisów klikając na ikonę 
„Zawartość mapy” i wyszukujemy warstwę 
„Państwowy Rejestr Granic – Adresy”.  
 

 

 

 

 Po pojawieniu się numerów adresowych wybieramy 

narzędzie identyfikacji , a następnie dokładnie punkt przy 
numerze adresowym. Ukazuje nam się okno wyboru 
identyfikowalnej warstwy. 

 Po wyborze WMS-a z punktami adresowymi 
otrzymujemy informację m.in. o ulicy oraz numerze porządkowym. 

13. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje). 

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. 

http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/
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 Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z:  

 

 

 

 

 

Linki do stron w kolejności od lewej: 

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

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

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

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

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

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

14.  Usługi  online  dla  ubezpieczonych  w  KRUS  (portal 
eKRUS.gov.pl). 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od ponad roku udostępnia ubezpieczonym 
rolnikom i ich rodzinom platformę internetową eKRUS. - Portal dla Rolników eKRUS jest w całej 
Kasie wdrażany od początku 2016 roku, a już od maja 2015 r. trwało jego pilotażowe wdrażanie 
w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie i w podległych mu placówkach terenowych - 
podaje Maria Lewandowska z Biura Komunikacji Społecznej centrali KRUS. 

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%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_
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W przeglądarkę internetową wpisujemy adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS  - 
www.krus.gov.pl/aktualności , a następnie wybieramy link eKRUS.gov.pl   

 

Portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: rolników i domowników 
podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia 
zdrowotnego.  

Do korzystania z portalu wystarczy komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka 
internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF.  

 

http://www.krus.gov.pl/aktualności
https://www.ekrus.gov.pl/p4b-web/index.html
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Z ogólnodostępnych treści na eKRUS może korzystać każdy 
użytkownik Internetu. Do treści spersonalizowanych dostęp jest 
zastrzeżony dla osób ubezpieczonych w KRUS, które zarejestrują 
się i zaakceptują regulamin serwisu. Każda zarejestrowana osoba 
uzyskuje dostęp on-line do własnych danych ewidencyjnych, 
przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej 
wysokości, informacji o zbliżających się terminach płatności i in.  

 

 

 

W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika na stronie www.ekrus.gov.pl należy: 

 w okienku „Zarejestruj się” wypełnić wniosek,  

 wydrukować  wniosek i dostarczyć go do jednostki terenowej KRUS, w której jest się 
ubezpieczonym, w celu uzyskania dostępu do uwierzytelnionych usług drogą 
elektroniczną.  

 w trakcie rejestracji należy podać adres poczty elektronicznej (e-mail), który jest 
niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby 
odzyskania hasła bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Na stronie 
portalu www.ekrus.gov.pl znajduje się „Przewodnik po  eKRUS”, który pomoże 
przejść krok po kroku etap rejestracji, logowania itd.  

15. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
 

http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej 

   

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, 

rynków hurtowych i giełd.  

Wyniki badań zamieszczane są w biuletynach informacyjnych ZSRIR przygotowywanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Obecnie wydajemy biuletyny o charakterze branżowym dla: 

 rynku drobiu 

 rynku jaj spożywczych 

 rynku jaj ekologicznych 

 rynku mleka 

http://www.ekrus.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej
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 rynku roślin oleistych 

 rynku owoców i warzyw świeżych 

 rynku wieprzowiny 

 rynku wołowiny 

 rynku zbóż 

 rynku baraniny 

 rynku kwiatów 

 rynku cukru 

 rynku pasz 

 rynku chmielu 

 rynku tytoniu 

Zawierają one informacje o poziomie różnych kategorii cen charakteryzujących branżę. 

Biuletyny są wydawane w każdy czwartek.  

Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone w naszych biuletynach, rozszerzony zakres 

informacji oraz inny sposób prezentacji wyników badań rynkowych, przyczynią się do lepszej 

charakterystyki zjawisk zachodzących na rynku rolnym. 
 

16. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (ksow.pl). 
 

http://ksow.pl/ksow.html  

 

Celem KSOW jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym 
zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym 
oraz wspólnotowym”.   

Powyższy cel realizowany jest za pomocą zadań zaplanowanych w ramach dwuletnich Planów 
działania KSOW, przygotowywanych przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 
Sekretariatami Regionalnymi KSOW. 

Plan działania KSOW zgodnie z art. 68 ust.2 lit. b rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których będą realizowane 
zadania szczegółowe: 

http://ksow.pl/ksow.html
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 identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk  
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; 

 przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i 
wymiana doświadczeń i „know-how”; 

 przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym 
wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania; 

 zarządzanie siecią;  
 pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;  
 wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;  
 wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.  

W celu realizacji powyższych zadań organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, 
sieci eksperckie. Ponadto, Plan działania KSOW zawiera cele działań, ramowy harmonogram 
działań oraz indykatywny budżet (plan finansowy z podziałem na poszczególne działania). 
Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planowany jest na poziomie 55 mln euro i jest 
zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Obejmuje on wydatki na 
funkcjonowanie struktury KSOW m.in. koszty organizacji oraz funkcjonowania jednostki 
centralnej KSOW, jednostek regionalnych – 11 mln euro oraz wydatki związane z realizacją 
zadań w ramach Planu działania KSOW – 44 mln euro.  

17. Podstawowe  usługi  online  ARiMR  (w  szczególności: 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html)   
– zasady wypełniania wniosków i załatwiania spraw 
online. 

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/  

 

W sekcji tej znaleźć można wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie 

pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia. Rolnicy znajdą tu również praktyczne informacje 

jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie, a także jak poprawnie rozliczyć 

zrealizowane inwestycje. 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/

