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 2.  
 Wyszukiwanie  
 informacji w sieci  
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1. Za pomocą smartfona dane kontaktowe, 
godziny otwarcia i mapy dojazdu do jednej, 
wybranej firmy lub usługi z twojej okolicy.

2. Za pomocą komputera (ale nie na stronie 
firmy), wyszukaj opinie o tej firmie i wszelkie 
dodatkowe informacje, które mogą być 
przydatne dla klienta.

Wyszukaj
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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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>  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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Ocena wiarygodności treści na stronach WWW

1. Czy wiemy kto jest autorem?

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

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

4. Czy możemy ustalić datę publikacji lub zmian na 
stronie? Jeśli nie ma takiej informacji na stronie 
możemy próbować ustalić to za pomocą narzędzi 
Google.
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Serwisy, w których można pogłębić swoją 
wiedzę o finansach

● Edukacyjne np. Akademia Khana po polsku, 
która oferuje materiały wideo przydatne 
uczniom w szkole jak i dorosłym, którzy chcą 
zrozumieć matematykę i finanse.

● Blogi np. jeden z najpopularniejszych w polsce 
blogów i podkastów o oszczędzaniu i 
prywatnych finansach jakszczedzacpieniadze.pl 
Michała Szafrańskiego,

● Serwisy administracji publicznej np. Akademia 
przedsiębiorczości PARP

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/
http://www.akademiaparp.gov.pl/
http://www.akademiaparp.gov.pl/


 3.  
 Komunikacja
i media          
społecznościowe



13

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 
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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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Jakich mediów 
społecznościowych 

używasz w celach 
zawodowych?
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● Połowa Polaków korzysta ze smartfona ponad 
2 godzinny dziennie.

● 30% pozostaje online niemal zawsze i wszędzie, 
a ze smartfonu korzysta 5 godzin dziennie.

● 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.

Trendy w mediach społecznościowych
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● Rosną obawy o naruszenia prywatności i danych 
osobowych przez największe serwisy 
społecznościowe.

● Coraz bardziej popularne stają się serwisy i funkcje 
wideo, które zastępują treści tekstowe.

● Najwięcej treści użytkownicy i użytkowniczki 
wymieniają w gronie znajomych, za pomocą 
komunikatorów i w grupach.

● W ciągu kilku ostatnich lat ogromną popularność 
zyskały płatne serwisy streamujące (udostępniające 
online) wideo, muzykę i gry komputerowe.

Trendy w mediach społecznościowych
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● Facebook – ponad 2,2 miliarda aktywnych 
użytkowników miesięcznie, 22 miliony w Polsce

● YouTube – (należy do Google) 1,8 miliarda, 20 
milionów w Polsce.

● Instagram – (należy do Facebooka) 800 
milionów, 6 milionów w Polsce.

Źródła: badania Gemius/PBI i serwisu Wirtualnemedia.pl

Najpopularniejsze na świecie i w Polsce
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● Facebook – serwis społecznościowy 
zbudowany wokół profili i informacji 
udostępnianych przez osoby i firmy, umożliwia 
umieszczanie statusów, zdjęć, wideo i 
transmisji.

● YouTube – serwis wideo, umożliwiający 
umieszczanie wideo i transmisje na żywo.

● Instagram – społecznościowy serwis wideo 
skupiony wokół fotografii i krótkich relacji 
wideo (tzw. Instastories)

Najpopularniejsze na świecie i w Polsce (1)
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● Twitter – serwis mikroblogowy, pozwalający na 
umieszczanie publicznych statusów i dyskusje.

● Linkedin (należy do Microsoft) – serwis 
społecznościowy skupiony wokół działań 
profesjonalnych i zawodowych, umożliwia 
publikacje CV, statusów, wideo.

Najpopularniejsze na świecie i w Polsce (2)
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>  Zakładanie konta na Facebooku
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>  Zakładanie strony (tzw. fanpage) 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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>  Ustawienia prywatności indywidualnego konta na Facebook (wybrane)
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>  Aplikacje mobilne Facebook dostępna na systemy operacyjne Android, iOS, 
Windows Phone
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>  Aplikacja Instagram i logowanie do strony WWW serwisu społecznościowego.
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>  Logowanie i rejestracja w serwisie mikroblogowym Twitter.
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Finanse w mediach społecznościowych

● Większość serwisów społecznościowych dostępna 
jest za darmo, natomiast ich regulaminy wymagają 
od użytkowników zgód np. na komercyjne 
wykorzystanie ich danych, a czasem nawet 
wizerunku.

● Wiele aplikacji, również społecznościowych oferuje 
usługi płatne dodatkowo wewnątrz aplikacji.

● Media społecznościowe umożliwiają dziś robienie 
za ich pomocą zakupów (np. Facebook, Instagram), 
prowadzenie zbiórek (Facebook) i płatności za 
produkty (Google, Apple).
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>  Menedżer reklam w Facebooku, który pozwala na zamawianie i zarządzanie 
kampaniami reklamowymi zarówno firmom jak również indywidualnym osobom 
prowadzącym fanpage.



32

>  Przykład zbiórki publicznej celowej prowadzonej przez serwis Facebook



 4.  
 Moje finanse
 w sieci
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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?



37

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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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 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.
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Jakie prawa mają 
konsumenci robiący 

zakupy w sieci?
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Podstawowe prawa konsumenta w UE 

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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Prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy

● 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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Prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy

● 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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Prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy
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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Urzędy i pomoc dla konsumentów

1. Informacje i pomoc dla konsumentów na portalu 
UOKIK,

2. Wzory pism dla konsumentów na stronach UOKIK,

3. Urząd ochrony danych osobowych do którego 
można składać skargi na niezgodne z prawem 
przetwarzanie danych osobowych.

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
https://www.uodo.gov.pl/
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Dane osobowe w sieci

● Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej.

● Przetwarzanie - operacje wykonywane na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie, przesyłanie, rozpowszechnianie, usuwanie 
lub niszczenie.

● Odpowiedzialność za to, żeby nasze dane były 
bezpieczne i nie były wykorzystywane poza naszą 
kontrolą leży po stronie stronie administratora np. 
sklepu internetowego. 
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Dane osobowe w sieci

● Domyślne ustawienia każdego portalu czy usługi 
powinny maksymalnie chronić naszą prywatność. 

● Jeśli ktoś chce zebrać więcej danych niż potrzebuje (np. 
do realizacji usługi potrzebuje adres) to musi uzyskać 
naszą zgodę (np. Zgodę na wykorzystanie danych w 
celach marketingowych).

● Zgoda - dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane 
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych.

● Profilowanie - automatyczne zbieranie informacji o 
konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci.
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Zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
celach dodatkowych

● Powinny być jasne, konkretne i niewymuszone,

● „Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych…?” (tu powinien pojawić się cel, w jakim 
Twoje dane będą wykorzystywane, i inne ważne 
komunikaty albo informacja, gdzie możesz dowiedzieć 
się więcej). Dalej powinno być miejsce na odpowiedź w 
formie prostej alternatywy „tak/nie”. Jeśli klikniesz 
„nie”, okienko znika i wszystko działa normalnie. 

● Więcej przykładów i porad znajdziesz w materiałach 
Fundacji Panoptykon: panoptykon.org/rodo-na-tacy 

https://panoptykon.org/rodo-na-tacy
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Czy mogę pobrać 
film z sieci?
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 Dozwolony użytek  

● W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje 
oświatowe (szkoły, przedszkola, uczelni, ośrodki 
doskonalenia nauczycieli) mogą korzystać z już 
rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych. 
Nie mogą jednak ich rozpowszechniać poza 
bezpośrednim gronem odbiorców swoich działań. 

● Wyjątek dotyczy TYLKO instytucji oświatowych i 
zakresu realizacji ich celów dydaktycznych. Nie dotyczy 
działań w sieci, domów kultury, organizacji 
pozarządowych, wydarzeń organizowanych nie tylko dla 
uczniów.
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 Cytat 

● Rozpoznawalny

● Wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła

● Musi być uzasadnione celem (ma służyć wyjaśnianiu lub 
nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku 
twórczości)

● Pełni funkcję pomocniczą, służy uzupełnieniu i 
wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, 
ani tworzyć jego zasadniczej konstrukcji

● Nie ma jednoznacznie określonej dopuszczalnej wielkości 
cytatu 
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Czy mogę legalnie 
skorzystać z każdego 

zdjęcia Czesława Miłosza, 
które znajdę w sieci?
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 Prywatnie 

Możemy korzystać z utworów:

● w gronie rodziny i przyjaciół (dozwolony użytek 
prywatny),

● możemy je skopiować i przerabiać na własne 
potrzeby,

● nie możemy ich rozpowszechniać.
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 Publicznie 

Uzyskać zgodę od autora/posiadacza praw lub 
wykorzystać:

● własny utwór,

● utwory, które nie są już chronione przez prawa 
majątkowe (domena publiczna), 

lub 

● utworów, których autorzy zdecydowali podzielić się 
nimi za darmo, do swobodnego wykorzystania 
(wolne licencje, m.in. Creative Commons). 
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Co się stanie kiedy ktoś 
naruszy moje  prawa 

autorskie?
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Odpowiedzialność za naruszenia praw 
autorskich

● Za naruszenie praw majątkowych twórca może się domagać: 

1. zaniechanie naruszenia, 

2. usunięcie skutków naruszenia, 

3. naprawienie wyrządzonej szkody (majątkowej).

● W niektórych sytuacjach może dojść również odpowiedzialność 
karna za przestępstwo, np. Za popełnienie plagiatu 
(przywłaszczenia sobie autorstwa lub wprowadzenia w błąd co 
do autorstwa) lub naruszenia innych autorskich praw osobistych.

● Wiele serwisów opartych o treści dodawane przez 
użytkowników zastrzega sobie na poziomie regulaminów 
dodatkowe sposoby reakcji na naruszenia czego przykładem jest 
YouTube i system Content ID.
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 Więcej o prawie autorskim  

● 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/


 5. 
E-usługi
i bezpieczeństwo
w sieci
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Cechy mocnego hasła

● Ma co najmniej 12 znaków,

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

● jest 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.



85

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
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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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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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E-usługi dla biznesu

● 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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E-usługi dla biznesu

● 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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 Kultura w sieci to:.      
>  Usługi dostępne w serwisie CEIDG, składanie wniosku o założenie firmy i 
wyszukiwarki.
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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.



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

na stronie programu:

https://jawinternecie.edu.pl/strefa
-edukacji/uczestnik-szkolenia/

https://jawinternecie.edu.pl/strefa-edukacji/uczestnik-szkolenia/
https://jawinternecie.edu.pl/strefa-edukacji/uczestnik-szkolenia/

