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 1.
 Wprowadzenie .  
Poznanie się, program, zasady
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Dlaczego 
zdecydowałem/am się na 

udział w szkoleniu? 
Czego chcę się dowiedzieć, 

nauczyć? Na co liczę? 
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 Program szkolenia       

1. Wprowadzenie do szkolenia 

2. Wyszukiwanie informacji i zasobów w sieci

3. Komunikacja i narzędzia pracy w sieci

4. Finanse, handel i bezpieczeństwo w sieci 

5. E-usługi i aplikacje mobilne 

6. Zakończenie szkolenia
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 Plan szkolenia       

[Tutaj opisz wariant godzinowy szkolenia]
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 Zasady.      

● 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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 Kwestionariusz.  danych osobowych

Wejdź na:

jawinternecie.edu.pl/rejestracja 

i wypełnij ankietę z danymi. 

http://www.jawinternecie.edu.pl/rejestracja
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 Ankieta na start

Wejdź na:

badania.koduj.gov.pl 
i wypełnij ankietę: 

Badanie kompetencji cyfrowych
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)



 2.  
 Wyszukiwanie  
 informacji w sieci  
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Zaawansowane wyszukiwanie w Google i Bing

● 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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>  Opcje wyszukiwania w Google Grafika “Narzędzia”
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>  Opcje filtrowania wyników wg. praw do wykorzystania
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Zadanie grupowe
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1. darmowe kursy i szkolenia dla przedsiębiorców 
zaczynających swój pierwszy biznes

2. najnowsze informacje dot. regulacji prawnych 
upraw roślin i hodowli zwierząt

3. precyzyjna prognoza pogody na najbliższe 48 
godzin dla ich okolic

4. porady dotyczące promowania małej, lokalnej firmy 
sprzedającej lokalne produkty spożywcze lub 
rzemiosło

Wyszukajcie jako grupa najlepsze:
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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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● Czy wiemy kto jest autorem?

● Czy dane źródło ma dobrą reputację, jeśli chodzi o 
rzetelność informacji?

● Czy dane źródło podaje informacje oficjalne (dotyczy 
domen .gov) czy prasowe (np. media)? Serwisy 
administracji są zobowiązane również do 
prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej (BIP).

● Czy możemy ustalić datę publikacji lub zmian na 
stronie? Jeśli nie ma takiej informacji na stronie 
możemy próbować ustalić to za pomocą narzędzi 
Google.

Ocena wiarygodności źródeł w sieci



18

Z jakich źródeł informacji 
specjalistycznych w sieci 

korzystasz?
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● portale meteorologiczne,

● mapy w sieci, np. Geoportal, OpenStreetMap, 
Google Maps,

● portale informacyjne dla rolników,

● serwisy giełdowe rolnicze,

● oferty szkoleniowe, np. Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa,

● darmowe kursy finansowe i przedsiębiorczości 
Akademia PARP

Specjalistyczne źródła informacji dla rolników
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>  Mapa radarowa pogody w serwisie pogodynka.pl

http://www.pogodynka.pl/
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>  Precyzyjne dane o pogodzie w serwisie meteo.pl

http://www.meteo.pl/
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>  Prognozy dla miejscowości w serwisie farmer.pl

http://www.farmer.pl/pogoda/
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>  GeoPortal zbiera dane o charakterze katastralnym, obiektów topograficznych, 
ortofotomapy, dane ogólnogeograficzne, dane publiczny np. uzbrojenie terenu.
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>  Mapy Google oferują łatwe wyszukiwanie tras przejazdu, mapy satelitarne oraz 
aktualne dane o natężeniu ruchu na drogach publicznych.
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>  Notowania produktów rolnych i spożywczych na portalu farmer.pl

http://www.farmer.pl/agroskop/notowania-gieldy/produkt/1251.html
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>  Ogłoszenia rolnicze na portalu gieldarolna.pl

http://www.gieldarolna.pl/
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>  Giełda usług rolniczych dostępna przez portal i aplikację AgroDeal.pl

https://agrodeal.pl/
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>  Internetowa Giełda Ogłoszeń Rolnych oraz market igor.pl

https://igor.pl/
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>  Portal informacyjny okiemrolnika.pl

https://www.okiemrolnika.pl/
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>  OpenStreetMap oferują precyzyjne mapy rozwijane przez wolontariuszy, 
możliwość edycji oraz komercyjnego wykorzystania.
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>  Serwis Min. Przedsiębiorczości z informacjami prawnymi i finansowymi, ofertą 
szkoleń oraz kursów online dla przedsiębiorców biznes.gov.pl



 3.  
 Komunikacja
 i 
media          � społecz
nościowe
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Darmowe skrzynki pocztowe

● gmail.com - poczta firmy Google oferuje 15 
gigbajatów na pliki, kalendarz, aplikacje do 
tworzenia dokumentów w sieci i dysk wirtualny 

● poczta.wp.pl - poczta portalu wp.pl nie posiada 
ograniczenia pojemności

● poczta.onet.pl - poczta portalu onet.pl pozwala na 
załączniki do 2 gigabajtów, posiada serwery w 
Polsce

http://gmail.com/
http://poczta.wp.pl/
https://konto.onet.pl/
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>  Gmail, najpopularniejsze w sieci darmowa skrzynka pocztowa firmy Google, 
udostępnia również usługi takie jak kalendarz, dysk wirtualny.
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>  Zakładanie poczty w Gmail nie wymaga posiadania wcześniej innego adresu, dla 
bezpieczeństwa możemy podać swój numer telefonu i logować się za pomocą kodów 
sms.
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>  Wygląd skrzynki pocztowej Gmail, który umożliwia tworzenie przypomnień o 
mailach, wydarzeniach oraz czat z innymi osobami posiadającym konto gmail.
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>  Kalendarz Google dostępny dla każdej skrzynki Gmail.
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>  Dysk Google o pojemności 15 gigabajtów na zdjęcia, dokumenty itp. dostępny dla 
każdej skrzynki Gmail.
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Darmowe narzędzia komunikacji online

● Skype jako alternatywa do telefonu,

● Google Hangouts jako darmowy sposób na 
prowadzenie webinariów lub 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 



41

>  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



 4.  
 Finanse, handel i            bezpieczeństwo
 w sieci
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Zadanie 
indywidualne
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Wymyśl i zapisz na kartce mocne hasło, które:

● Będzie mieć co najmniej 12 znaków,

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

● Będzie łatwe do zapamiętania.
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Cechy dobrego hasła

● 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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Jak uniknąć 
sytuacji, w której 

moje hasło wpada 
w niepowołane 

ręce?
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 Kultura w sieci to:.      
>   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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Jak często 
zmieniam hasła?
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Zmiana hasła

● 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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Co oznacza kłódka 
w pasku adresu 

przeglądarki?
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 Kultura w sieci to:.      
>   Oznaczenie szyfrowane połączenia ze stroną za pomocą SSL (https://) na stronie 
logowania do banku
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Czy straciłem/am 
kiedyś kontrolę nad 

dostępem do jakiegoś 
konta/usługi w sieci?
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 Kultura w sieci to:.      
>   Uruchamianie funkcji dwuetapowego logowania (za pomocą hasła i kodu SMS) w 
serwisie Facebook
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Czy zdarza mi się 
instalować program 
bez wcześniejszego 

sprawdzenia źródła?
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Jak sprawdzać bezpieczeństwo 
oprogramowania i aplikacji?

● 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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 Kultura w sieci to:.      
>   Strona sklepu z aplikacjami Google Play ze wskazanymi oceną wieku (wg. 
systemu PEGI), ocenami i podpowiedziami dla rodziców.
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Jak zabezpieczam 
swój komputer i 
smartfon przed 
zagrożeniami?
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BHP komputera i oprogramowanie 
antywirusowe

● 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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Bezpieczeństwo logowania

● 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 do poczty, banku, e-usług, np. za 
pomocą kodów sms, aplikacji etc. 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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Jakie sprawy finansowe 
załatwiasz przez internet?
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● Internetowe konto w banku

● Zakupy przez internet

● Płatności podatkowe i ubezpieczeniowe

● Zakup usług finansowych np. polisy 
turystycznej

Usługi finansowe w  sieci
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Jakie usługi oferuje Twój 
bank przez internet?
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Zadanie 
indywidualne
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Wyszukaj kanały komunikacji elektronicznej z 
Twoim bankiem i za pomocą jednego z nich zadaj 
pytanie o ofertę dla osób chcących założyć konto 
internetowe.

Komunikacja z bankiem
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Jakie kanały komunikacji 
posiada Twój bank?
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>  Wersja demonstracyjna konta w iPKO BP, która pozwala na sprawdzenie 
wszystkich funkcji serwisu na fikcyjnym koncie.

http://demo.ipko.pl/login.html
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>  Bankowość internetowa dla firm dostępna przez strony WWW i aplikacje 
mobilne na przykładzie iPKO BP.
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>  Przykładowy serwis bankowości (mBank) elektronicznej z możliwością złożenia 
wniosku o 500+ przez konto bankowe
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 Kultura w sieci to:.      
>   Przykład systemu płatności mobilnych Apple Pay
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Płatności internetowe, mobilne i zbliżeniowe

● 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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 Kultura w sieci to:.      
>   Płatności internetowe globalne za pomocą serwisu PayPal
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Gdzie szukasz informacji o 
produktach i robisz 

zakupy w sieci?
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Zadanie 
indywidualne
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Najlepsze oferty

Wyszukaj w sieci najlepszej oferty na wybrany z 
produktów:

● używana elektroniczna waga przemysłowa,
● książki dla początkujących pszczelarzy,
● bateria słoneczna do zasilania oświetlenia 

małych urządzeń,
● pierwszy laptop dla dziecka w wieku szkolnym.
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Zakupy i sprzedaż online

● Allegro - największy serwis aukcyjny i 
zakupowy w Polsce

● Ceneo - porównywarka cen w sklepach 
internetowych

● Olx - serwis ogłoszeń lokalnych wynajmu i 
sprzedaży przedmiotów i usług.

● supermarkety i giełdy online
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 Kultura w sieci to:.      
>   Giełda z ogłoszeniami lokalnymi OLX wraz z możliwością reklam lokalnych 
usług.
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 Kultura w sieci to:.      
>   Porównywanie cen produktów między sklepami za pomocą serwisu Ceneo
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 Kultura w sieci to:.      
>   Prowadzenie sklepów internetowych za pośrednictwem serwisów typu Allegro
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 Kultura w sieci to:.      
>   System płatności online umożliwiające łatwe opcje rat, płatności walutowych, 
płatności kartami i różne formy zabezpieczeń finansowych dla sprzedających i 
kupujących.



 5. 
 E-usługi
 i aplikacje mobilne
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E-usługi dla rolników

Wybierz jeden tematów i na rządowych stronach 
sprawdź:

● występowanie zagrożeń w okolicy szkoły, do 
której planujesz wysłać dzieci,

● możliwości korzystania z dokumentów za 
pomocą smartfona,

● historię używanego pojazdu przez jego 
zakupem,

● sposób zgłoszenia do urzędu pracy.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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 Kultura w sieci to:.      
>   Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
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 Kultura w sieci to:.      
>  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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 Kultura w sieci to:.      
>  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
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 Kultura w sieci to:.      
>  Główny Inspektorat Weterynarii
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 Kultura w sieci to:.      
>  Usługi dostępne w serwisie CEIDG, składanie wniosku o założenie firmy i 
wyszukiwarki.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Krajowy Rejestr Sądowy zawierający bazę danych podmiotów prawnych.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów funduszy unijnych 
i ich zapytania ofertowe.
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Czy posiadasz już 
konto ePUAP/
Profil Zaufany?
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Portal ePUAP i Profil Zaufany

● 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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Portal ePUAP i Profil Zaufany

● 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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 Kultura w sieci to:.      
>  Portal ePUAP z możliwością rejestracją nowego konta oraz wyszukania spraw 
urzędowych
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 Kultura w sieci to:.      
>  Formularz rejestracji Profilu Zaufanego w serwisie EPUAP



96

eWniosek Plus

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 
składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus.

● Serwis pomocy przy składaniu wniosku.
● Demo serwisu eWniosekPlus umożliwiające 

przetestowanie (ale nie wysłanie) uzupełniania 
danych.
○ Dane logowania: demo. Hasło: demo.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html
https://ewniosek-demo.arimr.gov.pl/
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eWniosek Plus

● Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do 
aplikacji eWniosek (aplikacja działająca w latach 
2015-2017) mogą logować się  do aplikacji 
eWniosekPlus.

● Rolnicy nieposiadający loginu i kodu dostępu przy 
pierwszym logowaniu do aplikacji eWniosekPlus 
muszą podać trzy dane weryfikacyjne:
● Numer identyfikacyjny,
● Kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z 

ARiMR w roku 2017 
● 8  ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego 

Wskazane jest podanie adresu e-mail
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eWniosek Plus

1. Wybierz wnioskowane płatności. Należy 
zweryfikować czy w danej kampanii rolnik nadal 
chce wnioskować o wszystkie spersonalizowane 
płatności oraz dodać dodatkowe płatności, o które 
zamierza wnioskować w kampanii 2018.

2. Dodaj załącznik (jeśli dotyczy)
3. Wypełnij deklarację w zakresie płatności do 

zwierząt
4. Narysuj uprawy (w aplikacji nie są rysowane działki 

rolne, ale poszczególne uprawy.
5. Zadeklaruj obszary proekologiczne (EFA)
6. Dodaj pozostałe załączniki
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Sekcje w eWniosek Plus

● Płatności – prezentuje płatności, o jakie może ubiegać się 
beneficjent w danej kampanii;

● Działki referencyjne – prezentuje przegląd działek 
referencyjnych (ewidencyjnych) we wniosku;

● Działki rolne – prezentuje przegląd działek rolnych we 
wniosku, działki prezentowane są także na mapach;

● Zazielenienia – sekcja wyświetlana w przypadku, gdy rolnik jest 
zobowiązany do spełnienia wymogów zazielenienia;

● Grunty niezgłoszone – sekcja wyświetlana, jeżeli we wniosku 
zadeklarowano powierzchnie niezgłoszone do płatności;

● EFA – sekcja wyświetlana w przypadku, gdy powierzchnia 
gruntów ornych w gospodarstwie przekracza 15 ha;

● Załączniki – sekcja umożliwia dodanie i wyświetlanie dodanych 
już do wniosku załączników.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Logowanie do serwisu eWniosekPlus
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 Kultura w sieci to:.      
>  Panel, funkcjonalności, wybór Wniosku o przyznanie płatności
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 Kultura w sieci to:.      
>  Sekcja płatności
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 Kultura w sieci to:.      
>  Sekcja “Działki referencyjne”
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 Kultura w sieci to:.      
>  Sekcja „Działki rolne”
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 Kultura w sieci to:.      
>  Dodawanie załączników np. umów
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 Kultura w sieci to:.      
>  Podgląd podsumowania składanego wniosku i sprawdzania danych
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 Kultura w sieci to:.      
>  Przegląd wniosków, potwierdzenie wysłania wniosku
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E-usługi dla każdego obywatela

● obywatel.gov.pl - serwis zbierający wszystkie 
informacje na temat e-usług dla obywateli.

● biznes.gov.pl - serwis dedykowany dla 
przedsiębiorców zawierający m.in. porady i 
szkolenie dla osób zakładających firmy.

● rodzina.gov.pl - portal dedykowany rodzicom, 
którzy chcą np. uzyskać informacje na temat 
świadczeń społecznych.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Portal obywatel.gov.pl który udostępnia listę wszystkich e-usług oraz przydatne 
informacje dot. działania administracji publicznej
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 Kultura w sieci to:.      
>  Serwis Min. Przedsiębiorczości z informacjami prawnymi i finansowymi, ofertą 
szkoleń oraz kursów online dla przedsiębiorców biznes.gov.pl
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 Kultura w sieci to:.      
>  Portal rodzina.gov.pl i lista dostępnym w nim usług i informacji dla rodziców
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E-usługi przydatne rodzicom

● Możliwość sprawdzenia bezpieczeństwa 
transportu dzieci na wakacje lub wycieczki: 
bezpiecznyautobus.gov.pl

● Zbiór informacji praktycznych na temat urlopu 
rodzicielskiego: rodzicielski.gov.pl

● Zbiór informacji na temat jednostek pomocy 
społecznej, oferty rehabilitacyjnej, partnerów 
Karty Dużej Rodziny: empatia.mpips.gov.pl

https://bezpiecznyautobus.gov.pl/
http://rodzicielski.gov.pl/
https://empatia.mpips.gov.pl/
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Zadanie 
indywidualne
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Wyszukaj na stronach omawianych portali

● telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci,

● Informacje o  możliwości korzystania z 
dokumentów z pomocą smartfonu,

● sposobu uzyskania dofinansowania na 
podręczniki i wyprawkę dla dzieci w wieku 
szkolnym,

● zgłoszenia do urzędu pracy.
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Karta Dużej Rodziny

● To system zniżek dla rodzin wielodzietnych m.in. na 
paliwo, komunikację zbiorową, energię elektryczną i 
rozmowy telefoniczne.

● Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny 
dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. 
plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach 
mobilnych).

● Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 
dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

○ w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
○ w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy 

dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
○ bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności.
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Karta Dużej Rodziny

● Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć 
wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. 
Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny znajduje się tutaj: 
rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=p
liki 

● Wniosek możesz pobrać i przygotować za pomocą pliku: 

obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_kdr_zal
acznik_nr_2_2_020215.pdf/6a0d6b1d-312b-40ca-aea9-
476bf4f3b83e 

● Aktualną listę partnerów programu oraz zniżek 
znajdziesz tutaj: empatia.mpips.gov.pl/kdr 

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215.pdf/6a0d6b1d-312b-40ca-aea9-476bf4f3b83e
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215.pdf/6a0d6b1d-312b-40ca-aea9-476bf4f3b83e
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215.pdf/6a0d6b1d-312b-40ca-aea9-476bf4f3b83e
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
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Wnioski 500+

● Regularne nieopodatkowane świadczenia 500 zł dla 
drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a 
także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o 
niskich dochodach.

● Wniosek można złożyć:
a. osobiście lub wysłać listem poleconym do urzędu
b. za pomocą bankowości elektroniczna, jeśli bank 

posiada usługę przyjmowania wniosków o 500 +. 
c. za pomocą elektronicznej Platformy Usługi 

Administracji Publicznej (e PUAP) lub Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

d. za pomocą portalu Emp@tia.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Początek składania wniosku o 500+ na portalu ePUAP
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 Kultura w sieci to:.      
>  Przykładowy serwis bankowości elektronicznej z możliwością złożenia wniosku 
o 500+ przez konto bankowe
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Aplikacje mobilne dla rolników

● Większość aplikacji dostępna jest na oba 
popularne systemy operacyjne Android i iOS.

● Aplikacje dostępne są jako bezpłatne, płatne 
(zwykle oferując wówczas rozszerzone 
funkcjonalności) oraz z płatnościami wewnątrz 
aplikacji (za konkretną funkcję, zwiększenie 
uprawnień etc.)
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 Kultura w sieci to:.      
>  Regionalny System Ostrzegania  przesyła ostrzeżenia IMGW o zbliżającym się 
zagrożeniu dla województwa lub niektórych gmin,
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 Kultura w sieci to:.      
>  Aplikacja mobilna meteo.pl z prognozą pogody.

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_szymon_dyja.paraMeteoICM&hl=pl
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 Kultura w sieci to:.      
>  Specjalistyczne aplikacje pogodowe dostępne na różne systemy operacyjne 
smartfonów z serwisu IMGW pogodynka.

http://www.pogodynka.pl/dlaciebie/aplikacje
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 Kultura w sieci to:.      
>  Nawigator polowy aplikacja do jazdy równoległej dla rolnictwa precyzyjnego. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.farmisfieldnavigator.free&hl=pl
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 Kultura w sieci to:.      
>  Szpieg towarowy śledzi wszystkie pozycje towarowe i informuje o każdej 
zmianie cen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.farmismarket&hl=pl
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>  Kalkulator Rolniczy, aplikacja wspomagająca obliczanie wskaźników wydajności, 
sadzenia, siewu itp.

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.agrocalculator&hl=pl
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 Kultura w sieci to:.      
>  Dostępna w bezpłatnej i płatnej wersji aplikacja komputerowa mRolnik pomaga 
w planowaniu i optymalizacji upraw.

http://mrolnik.pl/
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 Kultura w sieci to:.      
>  Dziennik Pszczelarski ułatwianie śledzenie stanu zdrowia, zachowań pszczół 
oraz zarządzanie pasieką.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csg.apiarybook&hl=pl


 6.
 Podsumowanie 
 i zakończenia  
 szkolenia
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Materiały ze szkolenia 
i filmy instruktażowe znajdziesz  

na stronie programu:

jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji  

http://www.jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji
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 Ankieta na mecie

Wejdź na:

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

Ankieta ewaluacyjna
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)
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Z jakimi refleksami, 
wrażeniami kończę 

szkolenie? 


