


Poznanie się, program, zasady
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1. Wprowadzenie do szkolenia  

2. Wyszukiwanie informacji i zasobów w sieci

3. Komunikacja i narzędzia pracy w sieci

4. Marketing i obecność firmy w sieci

5. E-usługi i bezpieczeństwo w sieci

6. Zakończenie szkolenia
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[Tutaj opisz wariant godzinowy szkolenia]
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● W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, 
które wypełnią kwestionariusz danych 
osobowych 

● Zadajemy pytania na bieżąco, każde pytanie 
jest dobre 

● Daję znać jak coś jest za szybko, za trudne, za ... 

● Najpierw próbuję samodzielnie, później proszę 
o pomoc
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Wejdź na:

jawinternecie.edu.pl/

rejestracja 
i wypełnij ankietę z danymi. 

http://www.jawinternecie.edu.pl/rejestracja
http://www.jawinternecie.edu.pl/rejestracja
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Wejdź na:

badania.koduj.gov.pl  
i wypełnij ankietę: 

Badanie kompetencji cyfrowych
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)

http://www.badania.koduj.gov.pl
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>  Strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
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>  Strona Krajowego Rejestru Sądowego
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>  Internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów funduszy unijnych i 
ich zapytania ofertowe.
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>  Strona systemu z rejestrem instytucji szkoleniowych, podmiotów Prowadzących 
agencje zatrudnienia oraz akredytowanych do prowadzenia na terenie RP 
pośrednictwa pracy.
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● Wyszukaj w wylosowanej bazie danych 
informacje na temat firmy o podobnym do 
Twojej działalności profilu lub firmy z Twojej 
okolicy.
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● Krajowy Rejestr Sądowy ekrs.ms.gov.pl,
● Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej CEIDG,
● Krajowy Rejestr Długów krd.pl,
● Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich,
● System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów 

PSZ STOR.

https://ekrs.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://krd.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/stronaGlowna
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● Możliwość wyszukiwania wg. dat, formatów 
plików, wyszukiwania produktów.

● Zapytania o pogodę, kursy walut.

● Wyszukiwanie archiwalnych wersji stron.

● Automatyczne wyszukiwania i powiadomienia 
o nowych wynikach (Google Alert).
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>  Narzędzia wyszukiwania w Google, wyszukiwanie wg dat i języka.



19

>  Narzędzia wyszukiwania danych finansowych w Google, wyszukiwanie notowań 
giełdowych oraz możliwość dodawania firm do Obserwowanych i otrzymywania 
stałych powiadomień 
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>  Narzędzia wyszukiwania zaawansowanego w Google z opcjami filtrowania po 
formatach plików oraz prawa do użytkowania.
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>  Narzędzie automatycznego wyszukiwania i powiadamiania o nowych wynikach 
wyszukiwania Google Alerty
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● Wyszukajcie jako grupa co najmniej trzy różne źródła 
informacji na wskazany temat:

1. darmowe kursy i szkolenia dla przedsiębiorców 
zaczynających swój pierwszy biznes

2. najnowsze informacje dot. zmian prawnych dot. 
składek ZUS

3. informacje o tym, jakie przepisy regulują i jakie ew. 
opłaty wymagane są, żeby móc odtwarzać muzykę w 
sklepie lub lokalu gastronomicznym

4. porady dotyczące promowania małej, lokalnej firmy 
sprzedającej lokalne produkty spożywcze lub 
rzemiosło
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>  Serwis Min. Przedsiębiorczości z informacjami prawnymi i finansowymi, ofertą 
szkoleń oraz kursów online dla przedsiębiorców biznes.gov.pl
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>  Portal szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Akademia PARP
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>  Serwis informacyjny dla biznesu Gazety Prawnej biznes.gazetaprawna.pl 

http://biznes.gazetaprawna.pl/
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>  Serwis informacyjny dotyczący finansów i przedsiębiorczości Money.pl 
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Aplikacje do zdalnego zarządzania pracą, darmowe 
i płatne: 

● umożliwiają łatwy dostęp do informacji i 
raportowanie z każdego miejsca (komputer, 
aplikacja na smartfonie),

● ułatwiają i sprawiają, że zarządzanie i 
raportowanie może być przyjemnością, a nie 
wyłącznie obowiązkiem,

● porządkują informacje rozproszone pomiędzy 
wiele osób, ułatwiają komunikację.
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>  Widok Tablicy z podziałem zadań w narzędziu Trello
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1. Załóżcie konto na Trello i dodajcie wszystkie 
osoby z grupy do zespołu.

2. Załóżcie nową Tablicę w Trello.

3. Zaplanujcie z pomocą Trello organizację 
stanowiska na targi, dla wyimaginowanej firmy, 
która zakłada współpracę wszystkich osób z 
zespołu i różnorodne zadania.
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● Trello - narzędzie organizacji pracy przypominające 
układanie tablicy z karteczkami, nadaje się dla grup i 
indywidualnie

● Asana - bezpłatne i płatne, zaawansowane 
narzędzie organizacji i śledzenia czasu 
wykonywania zadań, idealne dla większych 
zespołów.

● Planio - wyłącznie płatne zaawansowane narzędzie 
organizacji,  śledzenia czasu wykonywania zadania 
oraz zarządzania zgłoszeniami i pytaniami.

● Basecamp - wyłącznie płatne narzędzie organizacji 
pracy zespołowej.
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CRM to systemy do tworzenia i zarządzania bazami 
danych osobowych o współpracownikach, 
klientach, odbiorcach masowej korespondencji:

● Sugar CRM

● GetResponse

● SuiteRCM

● Microsoft Dynamics
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Narzędzia, które umożliwiają wystawianie faktur, 
wysyłanie automatycznie przypomnień o 
płatnościach, zgłaszanie deklaracji ZUS itp.

● wFirma

● Fakturowania

● ifirma

● e-mikrofirma
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>  Widok demo aplikacji do zarządzania finansami i księgowością firmy ifirma



37

● Skype jako alternatywa do telefonu,

● Google Hangouts jako darmowy sposób na 
prowadzenie webinariów/szkoleń online,

● Facebook Messenger jako wygodny 
komunikator indywidualny i grupowy,

● Jitsi jako narzędzie do telekonferencji.
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>  Aplikacja Microsoft Skype do rozmów, telekonferencji i dzielenia ekranu 
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>  Aplikacja Google Hangouts do rozmów, telekonferencji i czatu
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>  Aplikacja Facebook Messenger do rozmów, czatu i komunikacji z klientami za 
pomocą serwisu społecznościowego Facebook
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>  Aplikacja Jitsi do prowadzenie telekonferencji
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● Zorganizujcie telekonferencję za pomocą 
wylosowanego i omawianego wcześniej jednego z 
czterech narzędzi. Przetestujcie:

1. zakładane konta, 

2. w jaki sposób można za pomocą danego narzędzia 
zadzwonić,

3. do ilu osób jednocześnie można wykonać 
połączenia, 

4. jakie dodatkowe funkcje mają te narzędzia,

5. wykonajcie testowe połączenie.
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● Ułatwienie wyszukiwania firmy w takich miejscach 
jak wyszukiwarki i Mapy Google.

● Możliwość podawania aktualnych informacji (takich 
jak zmienne menu, kontakt, ruch).

● Wizytówki w Google i strony na Facebooku są 
znacznie lepiej pozycjonowane niż strony firm.

● Ułatwienie recenzowania naszego biznesu i 
komunikacji z klientami,

● Zakup reklam.
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>  Aplikacja Jitsi do prowadzenie telekonferencji
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>  Aplikacja Jitsi do prowadzenie telekonferencji
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● Aktualna,

● Zgodna z prawdą,

● Z najważniejszymi, nie wszystkimi, informacjami

● Łatwa do odnalezienia z pomocą każdej metody 
wyszukiwania, zarówno przez smartfona jak i na 
komputerze.
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● Adres, mapa i wskazówki dojazdu.

● Godziny otwarcia,

● Kilka sposobów komunikacji (nie każdy i nie zawsze 
może chcieć lub móc zadzwonić).

● Informacje dopasowane do rodzaju biznesu np. 
Menu, informacje dla osób z dziećmi, udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych, dostępne metody 
płatności etc.
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● Zawsze aktualizowane kiedy zachodzą zmiany np. 
dotyczące godzin otwarcia, urlopów itp.

● Zależnie od rodzaju biznesu np. W ramach takich 
usług jak wizytówki w Google można podawać 
nawet bieżące informacje w trakcie dnia typu 
dzienne menu lub czasowe promocje.
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● Warto zainwestować w dobre wizytówki w wielu 
miejscach (Google, Facebook, własna strona, 
serwisy branżowe) i dać się znaleźć tam, gdzie może 
nas szukać klient.

● Aktualizowanie informacji jednocześnie w wielu 
miejscach ułatwi korzystanie z takich aplikacji jak 
Buffer.

http://buffer.com/
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● kursy Google Internetowe Rewolucje

● kursy Facebook Blueprint

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje
https://www.facebook.com/blueprint/courses?ref=fbb_ens
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● Dostępna dla wszystkich (najlepiej trzymać się 
standardów typu WCAG.

● Intuicyjna i prosta w nawigacji.

● Aktualne i zgodne z prawdą (klient, który nie znajdzie na 
stronie obiecanych informacji lub produktów nie będzie 
do nas wracać).

● Zawierająca informacje o firmie, zwłaszcza łatwo 
dostępne dane kontaktowe.

● Zwięzłe i czytelne informacje.

● Działająca szybko (zoptymalizowana).
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● Ruch na stronach z urządzeń mobilnych stale 
rośnie, pod koniec 2017 roku stanowił już 49%.

● Do 2020 roku wideo ma stanowić 70% treści w 
sieci.

● Wideo generuje znacznie większe 
zaangażowanie niż inne treści w sieci i jest 
obecne już w większości serwisów 
społecznościowych (YouTube, Instagram, 
Facebook, LinkedIn).

● Połowa Polaków korzysta ze smartfona ponad 
2 godziny dziennie.
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● Responsywność - układ automatycznie 
dostosowuje się do wielkości ekranu 
urządzenia.

● Dostępność (ang. Accessibility) - stopień, w 
jakim strona, aplikacja, system może być 
używany przez możliwie dużą grupę ludzi o 
różnych potrzebach i korzystającą z różnych 
urządzeń. Standardy dostępności określa 
dokument WCAG.
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>  Przykład elementów sterowania opcjami dostępności strony na stronie Fundacji 
Widzialni.org 

http://widzialni.org/
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● Strona WWW - pliki m.in. HTML, które 
stanowią widoczną stronę

● Domena - adres strony np. otwartezasoby.pl

● Serwer - miejsce, w którym przechowywana 
jest treść strony i z którego jest dostarczana 
(może być wirtualny, wynajęty, własny)

● Hosting - udostępniane zasoby na serwerach, 
zwykłe płatne, na których możemy umieścić 
stronę lub usługi sieciowe.
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1. Wybór pomiędzy gotowymi usługami typu 
Wix.com, Weebly.com, Wordpress.com a 
samodzielnym zakładaniem strony (zakup 
domeny i hostingu).

2. Zakup domeny.

3. Zakup hostingu dla strony.

4. Wybór oprogramowania na jakim będzie 
działać nasza strona np. Wordpress, Joomla, 
Drupal i instalacja go na serwerze.
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Wejdź na:

www.menti.com
i wpisz kod: 

XXYYZZ

http://www.menti.com
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1. Wyszukaj w sieci firmę lub markę o profilu 
podobnym do Twojego biznesu, która wg Ciebie 
skutecznie komunikuje się w mediach 
społecznościowych.

2. Sprawdź, w jakich serwisach 
społecznościowych firma posiada konta?
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>  Profil firmowy w serwisie Facebook, który umożliwia zakup reklam, sprzedaż 
produktów, prowadzenie szybkiej komunikacji z klientami, a nawet wykorzystanie 
botów do obsługi prostych zapytań.
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>  Konto firmy w serwisie Twitter, który sprawdza się do komunikacji z ekspertami 
oraz szybkiej komunikacji z klientami.
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>  Profil firmy w serwisie Linkedin, który umożliwia prowadzenie płatnych rekrutacji 
i reklam.
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>  Profil firmy w serwisie Instagram, który umożliwia prowadzenie transmisji wideo, 
zakup reklam oraz prowadzenie sprzedaży produktów bezpośrednio w aplikacji.
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>  Profil firmy w serwisie YouTube z poradami wideo dot. produktów.
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>  Zakładanie profilu firmowego na Facebooku, wybór nazwy i kategorii
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>  Zakładanie profilu firmowego na Facebooku, uzupełnianie treści (dodawanie 
zdjęć, informacji o firmie, zapraszanie osób.
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>  Menedżer reklam w Facebooku, który pozwala na zamawianie i zarządzanie 
kampaniami reklamowymi.
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>  Opcje filtrowania wyników wg. praw do wykorzystania
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>  Opcje wyszukiwania w Google Grafika “Narzędzia”
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W wyszukiwarce 

Google Grafika 

wyszukaj zdjęcia do darmowego, 
komercyjnego wykorzystania do 

zilustrowania wizytówki Twojej firmy

https://www.google.pl/imghp?hl=pl 

https://www.google.pl/imghp?hl=pl
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Za darmo bez prawa 
do ponownego 
wykorzystania

● Np. filmy na 
YouTube, 
Ninateka.pl

● Muzyka na 
bandcamp.com

● Zdjęcia i treści 
publikowane przez 
gazety etc.

Odpłatnie

● Np. filmy na 
Netflix, Showmax, 
HBOgo

● Muzyka w serwisie 
Tidal, Spotify

● Zdjęcia prasowe z 
banków zdjęć 
takich jak Getty 
Images

Za darmo i z prawem 
do ponownego 
wykorzystania

● Treść Wikipedii, 
Wolnych Lektur

● Muzyka na 
Jamendo.com

● Zdjęcia na 
pixabay.com
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Za darmo bez prawa 
do ponownego 
wykorzystania

● Mimo, że dostęp do 
nich jest za darmo to 
ich wykorzystanie 
wymaga uzyskania 
zgody i opłat np. 
posiadaczom praw lub 
Organizacjom 
Zbiorowego 
Zarządzania jak 
ZAIKS (np. W 
przypadku 
odtwarzania w lokalu 
gastronomicznym).

Odpłatnie

● Poza opłatą 
wymagają uzyskania 
zgody lub 
odpowiedniej licencji 
by z nich skorzystać.

Za darmo i z prawem 
do ponownego 
wykorzystania

● Zależnie od licencji 
mogą pozwalać na 
darmowe, również 
komercyjne 
wykorzystanie bez 
opłat również dla 
Organizacji 
Zbiorowego 
Zarządzania.
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„wszystkie prawa zastrzeżone”  „pewne prawa zastrzeżone”  
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Na tych samych 
warunkach

Wolno rozprowadzać 
utwory zależne jedynie 
na licencji identycznej 
do tej, na jakiej 
udostępniono utwór 
oryginalny.

Uznanie 
autorstwa

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać objęty 
prawem autorskim 
utwór oraz opracowane 
na jego podstawie 
utwory zależne pod 
warunkiem, że zostanie 

Użycie 
niekomercyjne

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać objęty 
prawem autorskim utwór 
oraz opracowane na jego 
podstawie utwory 
zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych.

Bez utworów 
zależnych

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać utwór 
jedynie w jego 
oryginalnej postaci - 
tworzenie utworów 
zależnych nie jest 
dozwolone.
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>  Trzy najpopularniejsze w sieci licencje Creative Commons
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>  Baza legalnych zasobów do wykorzystania legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla 

http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla


87

>  Baza otwartych i darmowych zasobów do wykorzystania otwartezasoby.pl

https://otwartezasoby.pl/
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● Przewodnik po prawie autorskim w serwisie Legalna Kultura 
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik
-b-po-prawie-autorskim 
 

● Pierwsza Pomoc prawno-autorska w serwisie Prawo Kultury 
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/  

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/




9090



91

● Będzie mieć co najmniej 12 znaków,

● Zawierać małe i wielkie litery, cyfry i znaki 
specjalne (np. %&*#@!),

● Będzie łatwe do zapamiętania.
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● Przypadkowość. Nie korzystaj ze słów ze 
słownika ani żadnych informacji związanych z 
Tobą jak imię psa, numer REGON etc. 

● Długość. Możesz korzystać z całych zdań, są 
łatwiejsze do zapamiętania.

● Moc. Poza długością samego hasła dodawaj do 
niego znaki specjalne np. %$#_@(), cyfry). 

● Unikalność. Nie wykorzystuj tych samych haseł 
w różnych miejscach, ani nie dziel się nimi.
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>   Przykłady elementów w mailu wskazujących na atak phishingowy czyli 
wiadomość podszywającą się pod zaufanego nadawcę w celu wyłudzenia 
informacji (np. hasła). Źródło: mBank.

https://www.mbank.pl/uwazniwsieci/page/chron-dane/przyklady.html
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● Hasła i dane z kont w serwisach internetowych 
wyciekają. Jeśli nasze hasło wycieknie możemy 
stracić kontrolę nad kontem. 

● Jeśli używaliśmy go w wielu miejscach, 
pozostałe konta są również narażone na atak i 
należy zmienić tam hasła.
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>   Oznaczenie szyfrowane połączenia ze stroną za pomocą SSL (https://) na stronie 
logowania do banku
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>   Uruchamianie funkcji dwuetapowego logowania (za pomocą hasła i kodu SMS) w 
serwisie Facebook
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● Sprawdź recenzje i opinie np. w sklepie z 
aplikacjami, a w przypadku popularnych 
programów w Wikipedii i w mediach piszących 
o oprogramowaniu, grach i nowych 
technologiach.

● Szukaj sprawdzonych i polecanych programów.

● Zanim zainstalujesz, upewnij się, że pobierasz 
program od oryginalnego źródła i dostawcy.
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>   Strona sklepu z aplikacjami Google Play ze wskazanymi oceną wieku (wg. 
systemu PEGI), ocenami i podpowiedziami dla rodziców.
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● Nie instaluj programów z nieznanych źródeł.

● Nie otwieraj podejrzanych załączników ani plików, 
których pochodzenia nie znasz.

● Warto instalować oprogramowanie antywirusowe 
zarówno na komputerze jak i tabletach oraz smartfonach 
(choć w tym przypadku należy zachować większą 
ostrożność), które również mogą paść ofiarą złośliwego 
oprogramowania.

● Szukaj bieżących informacji o oprogramowaniu 
polecanym do Twojego sprzętu (zależnie od systemu 
operacyjnego, który posiadasz na komputerze i 
smartfonie).
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● Dbaj o hasła (zmieniaj je, nie podawaj nikomu, nie zostawiaj 
nigdzie)

● Nigdy nie korzystaj z tego samego hasła do dwóch różnych 
usług.

● Tam gdzie to możliwe (m.in. banki, Google, Facebook, 
twitter, ePUAP korzystaj z dwustopniowej weryfikacji 
podczas logowania (np. za pomocą kodów sms, aplikacji 
etc.) do poczty, banku, e-usług. Zabezpiecza to przed 
zalogowanie się osoby trzeciej, nawet jeśli zna nasze hasło.

● Śledź podejrzane zalogowania i włącz powiadomienia o 
nich tam gdzie to możliwe (np. Facebook, Google, Twitter).
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>   Bankowość internetowa dla firm dostępna przez strony WWW i aplikacje 
mobilne na przykładzie iPKO BP.
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>   Prowadzenie sklepów internetowych za pośrednictwem serwisów typu Allegro



110

>   System płatności online umożliwiające łatwe opcje rat, płatności walutowych, 
płatności kartami i różne formy zabezpieczeń finansowych dla sprzedających i 
kupujących.
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>   Przykład systemu płatności mobilnych Apple Pay
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● Płatności za pomocą aplikacji typu pre-paid: 
SkyCash

● Płatności za pomocą smartfonu: Google Pay, 
Apple Pay, BLIK, MasterPass.

● Systemu płatności online: PayU, DotPay, Tpay, 
Przelewy24.
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1. zakaz nieuczciwych praktyk handlowych 

2. ograniczenie spamu i telemarketingu 

3. prawo równości stron umowy, i równości 
odstąpienia od niej 

4. klauzule niedozwolone w umowach 

5. zakaz reklamy wprowadzającej w błąd oraz 
agresywnych praktyk handlowych i agresywnej 
sprzedaży obwoźnej

6. ochronę interesów w podróży 

7. ochronę interesów korzystania z telefonii 
transgranicznej – roaming.
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● W przypadku zakupu w stacjonarnym sklepie sprzedawca nie ma 
obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego. 

● Jeżeli towar ma wadę – wtedy zwrot towaru może być dokonany 
pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej na 
zasadach rękojmi. Ponadto sprzedawca może (ale nie musi) 
przewidzieć w regulaminie sklepu stacjonarnego ewentualność 
zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie (np. 30 
dni) i pod określonymi warunkami (np. tylko z paragonem zakupu i 
oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym).

● Kiedy towar kupiono poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość (np. w sklepie internetowym), konsument ma prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu 
towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
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● Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument 
może złożyć reklamację, w której określi swoje 
żądania dotyczące doprowadzenia towaru do 
stanu zgodności z umową (przez naprawę lub 
wymianę) lub zwrotu całości bądź części 
wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy 
odstąpienie od umowy). 

● Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo 
gwarancja (o ile została udzielona).
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Przy sprzedaży poza lokalem i na odległość przedsiębiorca ma obowiązki 
informacyjne – zarówno przed jak i po zawarciu umowy. Są to m.in. 
informacje o:

1. głównych cechach świadczenia, 

2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie i 
numerze, pod którym została ona zarejestrowana (KRS lub NIP);

3. adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu lub faksu (jeżeli 
są dostępne), 

4. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, 
a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na 
wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one 
obliczane, jak również o istnieniu opłat dodatkowych (np. kosztów 
dostawy) 

5. sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej przez 
przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
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● Umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez 
internet np.:

○ zgłoszenie narodzin dziecka

○ zameldowanie dziecka

○ złożenie wniosku o 500+ lub wyprawkę “Dobry 
Start”

○ Świadczenia społeczne

● Można założyć w nim konto weryfikując się z 
pomocą konta w wybranych bankach lub

● Zakładając konto online i weryfikując tożsamość w 
wybranym urzędzie (organ potwierdzający).
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● Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które 
umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu 
elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, 
określone sprawy urzędowe online, w serwisach 
administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. 

● Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane 
Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest 
równoważne z elektronicznym ‘awizo’.
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>  Portal ePUAP z możliwością rejestracją nowego konta oraz wyszukania spraw 
urzędowych
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>  Formularz rejestracji Profilu Zaufanego w serwisie EPUAP
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● PUE ZUS umożliwia załatwianie spraw związanych z 
ubezpieczeniami społecznymi przez internet: 
ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach w ZUS. 
Umożliwia aktualizowanie danych oraz bezpośrednią 
komunikację z ZUS.

● Program Płatnik umożliwia tworzenie, weryfikację i 
wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. 
Umożliwia import danych z systemów 
kadrowo-płacowych, przesyłanie dokumentów 
ubezpieczeniowych do ZUS, automatyczne 
tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla 
ubezpieczonego.

http://www.zus.pl/pue
http://www.zus.pl/firmy/program-platnik
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● CEIDG - elektroniczny rejestr przedsiębiorców, 
którzy działają w Polsce. Umożliwia zakładanie 
firmy, zmiany danych, zawieszanie i wznawianie 
działalności gospodarczej.

● Baza zawiera wyszukiwarkę firm i osób, które 
prowadzą firmy w Polsce, wyszukiwanie kodów 
PKD, informacje o koncesjach, licencjach, 
zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności 
regulowanej.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
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>  Usługi dostępne w serwisie CEIDG, składanie wniosku o założenie firmy i 
wyszukiwarki.
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jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji  

http://www.jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji
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Wejdź na:

www.badania.koduj.gov.pl 
i wypełnij ankietę: 

Ankieta ewaluacyjna
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)
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