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Materiał dodatkowy 

Moje finanse i transakcje w sieci 

 

Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji 

publicznych 

Charakterystyka głównych portali usług publicznych 

E-usługi w administracji Polscy obywatele mogą korzystać z kilkuset e-usług publicznych 

zlokalizowanych na różnych platformach i portalach rządowych. Są to m.in.: 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), 

portal obywatel.gov.pl, portal biznes.gov.pl.ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl 

 

Z usług publicznych może korzystać każdy, kto może potwierdzić swoją tożsamość w 

internecie, np. za pomocą profilu zaufanego (eGO). 

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

 

1. biznes.gov.pl 

2. — informuje, jak założyć i prowadzić własną firmę oraz umożliwia załatwienie 

niezbędnych formalności online. Stanowi źródło informacji dla osób, które prowadzą 

działalność gospodarczą lub planują ją rozpocząć. 

3. obywatel.gov.pl — informuje, jak załatwić popularne sprawy urzędowe. Oferuje 

popularne e-usługi dla obywateli, jak np.: uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, 

uzyskanie dowodu osobistego, sprawdzenie punktów karnych czy danych w rejestrach 

państwowych, wysłanie pisma do urzędu. 

Publiczne portale usługowe, kierowane do różnych odbiorców, to także m.in.: 

 

1. ceidg.gov.pl ― Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

—elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal ułatwia 
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prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także 

zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. 

 

2. ekrs.ms.gov.pl― portal, na którym można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki 

komandytowej. Można również zmienić dane w zarejestrowanych już spółkach oraz 

złożyć sprawozdanie finansowe spółki. 

3. ekw.ms.gov.pl ― system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych ― portal, na którym można 

m.in. przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo 

zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i 

zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i 

prawdziwe. 

4. emp@tia ― portal informacyjno-usługowy, na którym można m.in. zapoznać się z 

informacjami dotyczącymi świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu 

alimentacyjnego, a także złożyć wnioski np. o 500+ czy becikowe. 

5. epuap.gov.pl ― Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — 

miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z 

domu, wysyłać i odbierać urzędową korespondencję oraz sprawdzać na bieżąco statusy 

spraw i wniosków. Przez ePUAP można np. złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać 

odpisy aktów, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, pobrać zaświadczenie o 

niekaralności czy złożyć wniosek o kartę EKUZ. 

6. finanse.mf.gov.pl ― portal podatkowy dla każdego, kto chce złożyć zeznanie podatkowe 

przez internet lub uzyskać informacje o podatkach. Umożliwia również złożenie wniosku 

o rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy. 

7. geoportal.gov.pl ― umożliwia dostęp do danych przestrzennych i map topograficznych 

(mapy.geoportal.gov.pl). Na portalu dostępne są także informacje przestrzenne oraz 

usługi, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. 

8. krus.gov.pl ― portal adresowany do osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy, zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek w 

KRUS, mogą założyć konto na portalu i uzyskać dostęp do podstawowych danych o 

przebiegu swojego ubezpieczenia, opłaconych składkach czy osobach zgłoszonych do 

ubezpieczenia. 

9. praca.gov.pl ― oferuje usługi elektroniczne publicznych służb zatrudnienia. Portal 

kierowany jest do bezrobotnych, osób poszukujących pracy oraz do pracodawców, 

którzy poszukają pracowników. Oferty pracy oraz informacje o rynku pracy dostępne są 

na portalu informacyjnym psz.praca.gov.pl. 

10. puesc.gov.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) ― 

pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu 

obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami 

akcyzowymi. 

11. pue.zus.pl ― Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE 

ZUS) — portal dla osób ubezpieczonych, płatników składek, lekarzy, a także innych 

świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów). Na PUE ZUS można na 

przykład umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje 
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zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń. 

12. ufg.pl ― portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na którym można m.in. 

sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy wypadku, numer szkody, otrzymać informację o 

przebiegu ubezpieczenia OC, historii szkód komunikacyjnych. 

13. zip.nfz.gov.pl ― Zintegrowany Informator Pacjenta ― ogólnopolski serwis dla 

pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 

ZIP można uzyskać dostęp do informacji m.in. na temat swojego leczenia i udzielonych 

świadczeń, zrefundowanych leków, swojego miejsca na liście oczekujących na poradę 

lekarską czy przyjęcia do szpitala (w zakresie niektórych świadczeń). 

Znajomość praw konsumenta jak również: programy 

ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie 

zwrotne 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Obciazenie-zwrotne-czyli-jak-odzyskac-pieniadze-po-

nieudanych-zakupach-7475286.html  

Pozycja konsumenta w prawie polskim 

➔ uprawnienia i obowiązki konsumenta 

➔ uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy 

➔ strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - wzory pism 

➔ warsztaty z wykorzystaniem procesorów tekstu - sporządzanie ZAWIADOMIENIA O 

POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 

Najważniejszą i wygodną wyszukiwarką aktów prawnych jest ISAP - Internetowy System Aktów 

Prawnych   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf  

AKTAMI PRAWNYMI REGULUJĄCYMI PRAWA KONSUMENTÓW SĄ PRZEDE WSZYSTKIM: 

➔ Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) 

➔ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.) 

➔ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

➔ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.Z punktu widzenia rozsyłania 

informacji handlowych decydujące znaczenie dla przedsiębiorców ma 

◆ Art. 172 

1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, 

chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Obciazenie-zwrotne-czyli-jak-odzyskac-pieniadze-po-nieudanych-zakupach-7475286.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Obciazenie-zwrotne-czyli-jak-odzyskac-pieniadze-po-nieudanych-zakupach-7475286.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf
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2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania 

niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw. 

3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu 

bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta. 

➔ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

◆ art. 10 

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do 

oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę 

na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu 

identyfikujący go adres elektroniczny. 

 

NAJPEWNIEJSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI O PRAWACH KONSUMENTÓW JEST 

STRONA UOKIK 

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/publikacje/ 

PORADNIKI: 

- Vademecum konsumenta,Warszawa 2017 lub 

- Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2017 

Zadaniem publicznym finansowanym przez UOKIK jest Konsumenckie Centrum E-porad 
(http://prawo-konsumenckie.pl/konsumenckie-centrum-e-porad/ ) 

Eksperci udzielają porad wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: 
porady@dlakonsumentow.pl  
 

PORTALE AUKCYJNE TAKIE JAK ALLEGRO STOSUJĄ PROGRAMY OCHRONY 

KUPUJĄCYCH 

INNE FORMY OCHRONY KONSUMENTÓW: 

- PAKIETY UBEZPIECZENIA 

- OBCIĄŻENIE ZWROTNE 

(przykład ALLEGRO) 

https://allegro.pl/pomoc/faq/jak-kupic-ubezpieczenie-na-allegro-GD0yjo1nRHj  

Obciążenie zwrotne, czyli chargeback, to usługa, które chroni nasze interesy. Polega ona na 

„odwróceniu” już zakończonej transakcji. Bank w imieniu posiadacza karty odzyskuje środki, 

które trafiły do nieuczciwego sprzedawcy lub zawieruszyły się gdzieś w drodze z powodu 

błędów w przetwarzaniu operacji 

http://prawo-konsumenckie.pl/konsumenckie-centrum-e-porad/
mailto:porady@dlakonsumentow.pl
https://allegro.pl/pomoc/faq/jak-kupic-ubezpieczenie-na-allegro-GD0yjo1nRHj
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Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta 

Ministerstwo cyfryzacji realizuje PROJEKT E-ZAMÓWIENIA - elektroniczne zamówienia 

publiczne 

Projekt zakłada wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność 
informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Elektronizacja postępowań 
obejmie wszystkich od 18 października 2018 r. Od tego dnia przetargi mają być organizowane i 
prowadzone za pośrednictwem platformy eZamówienia. 
Projekt przewidziany na lata 2017-2020 
 
BAZA KONKURENCYJNOŚCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/  
Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. 
Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania 
ofertowe zamieszczone przez beneficjentów.  

PRZYKŁADOWE WYSZUKIWARKI PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ 

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
➔ zamówienia publiczne - wyszukiwanie - szukaj zamówień publicznych 

https://miir.bip.gov.pl/search/publiccontracts/  
➔ Komunikaty.pl - przetargi, licytacje zamówienia publiczne 

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-przetargi/1?q=przetargi+publiczne 
➔ PARP - zamówienia publiczne - zamówienia poniżej 30000 Euro - ogłoszone 

https://bip.parp.gov.pl/zamowienia-publiczne-parp  
➔ Oferia.pl - serwis internetowy w którym szybko, łatwo i bez żadnych kosztów można 

zlecić wykonanie pracy, zadania, projektu. Wystarczy opisać zlecenie, a Wykonawcy 
zgłoszą się, proponując konkurencyjne warunki realizacji zlecenia. Dzięki temu można 
wybrać najlepszą z ofert, dopasowaną indywidualnie do potrzeb - bez opłat. Codziennie 
aktualizowana baza zleceń z wszystkich kategorii branżowych. Wystarczy zalogować się 
w Serwisie, określić swój zakres działania  i można otrzymywać powiadomienia o 
interesujących zleceniach bezpośrednio na skrzynkę mailową . 

https://oferia.pl/  
 

 
Wpisanie do wyszukiwarki zapytania “WYSZUKIWANIE OFERT” wyświetli dziesiątki wyników 
dotyczących ofert 

Ocena wiarygodności kontrahenta 

Publiczne wyszukiwarki: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
https://miir.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-przetargi/1?q=przetargi+publiczne
https://bip.parp.gov.pl/zamowienia-publiczne-parp
https://oferia.pl/
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Ministerstwo Sprawiedliwości 

 
➔ Wyszukiwanie Podmiotu (KRS) 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna  

CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchNIP.aspx?nip=6692382899  

MOJE PAŃSTWO  

https://mojepanstwo.pl/  to zbiory danych publicznych 
 

BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ 

➔ Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A 
➔ Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
➔ Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
➔ ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
➔ Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA 

GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI  

➔ długi.info - największa internetowa giełda długów (https://www.dlugi.info/wierzytelnosci-
przeterminowane-od-0-do-90-dni.html)  

➔ Verif.pl  

 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchNIP.aspx?nip=6692382899
https://mojepanstwo.pl/
https://www.dlugi.info/wierzytelnosci-przeterminowane-od-0-do-90-dni.html
https://www.dlugi.info/wierzytelnosci-przeterminowane-od-0-do-90-dni.html
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Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne 

korzystanie z serwisów społecznościowych  

 

Ustawienia Prywatności Facebook - 
1. Bezpieczne korzystanie z serwisów internetowych wymaga rzetelnego 

przeanalizowania regulaminów serwisu. Regulamin korzystania z portalu facebook. 
Możemy znaleźć na głównej stronie serwisu. Jednymi z najistotniejszych punktów 
regulaminu są:  
 

a) Kto może korzystać z facebooka  

 
b) Dane użytkownika i ustawienia prywatności 

 
 
2. Łatwo i szybko można sprawdzić ustawienia prywatności w internecie. 

a) Po wejściu na stronę facebooka, sprawdzić ustawienia możemy poprzez 
wybranie w prawym górnym rogu strony ikony trójkąta. 

b) Po wybraniu ikony rozwinie się lista z której wybieramy ustawienia. 
c) Pierwszy ekran pokazuje nam ogólne informacje dotyczące naszego konta 
d) Korzystając z listy po prawej strony możemy sprawdzić bezpieczeństwo 

logowania w serwisie. W tej zakładce możemy znaleźć informacje dotyczące 
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ostatnich logowań wraz z ich lokalizacją. Możemy również zmienić hasło, 
wprowadzić ułatwienia logowania (loguj przy pomocy zdjęcia)  

e) kolejna zakładka pozwala na sprawdzenie informacji jakie udostępniliśmy i 
udostępniamy przez portal. W tym też miejscu można trwale usunąć konto na 
facebooku 

 
 
g) Kolejna z zakładek pozwala kontrolować naszą prywatność, widoczność 
naszych postów i możliwość nawiązywania kontaktów. 
 

 

 

Instagram 
W serwisie instagram możemy sprawdzić i zmienić ustawienia prywatności w ustawieniach 
konta. 
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Youtube 
a. Żeby sprawdzić ustawienia prywatności swojego konta na Youtube należy na stronie 

głównej wybrać znak: 

 
A następnie wybrać ustawienia, a tam w formie checkbox’ów wybrać preferencje: 
 

 
 
b. Można tam również znaleźć ustawienia dotyczące reklam. Należy pamiętać jednocześnie,  
że Youtube należy do Google, zmiana preferencji reklam odsyła nas więc do ustawień 
reklam w google 
 

 
c. Możemy tam również włączyć tryb ograniczonego dostępu, dzięki czemu nie będa 
wyświetlane treści zgłoszonych przez użytkowników jako nieodpowiednie. 
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Google: Korzystając z linka https://myaccount.google.com/privacy możemy sprawdzić 
ustawienia prywatności, sprawdzić do jakich danych google ma dostęp, ustawić preferencje 
dotyczącą reklam, kontrolować treść. 

a) Ustawienia prywatności w można zaktualizować korzystając z kreatora 

 
 
b) Można sprawdzić swoją aktywność w internecie i aplikacjach 

 
 
b. Można zmienić ustawienia dotyczące lokalizacji i jej zapisywania 

https://myaccount.google.com/privacy
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c. Można sprawdzić informacje dotyczące urządzenia - dzięki czemu można usprawnić 
korzystanie z kalendarzy i zarządzanie kontaktami 
  

 
 
d. Google udostępnia szereg aktywności głosowych co wiąże się z zapisywaniem głosu i 
dźwięków w tle w tym miejscu można zarządzać bezpieczeństwem nagrywanych informacji. 
 

 

Niebezpieczne linki e-mail 
Linki czyli mówiąc inaczej adresy URL mają za zadanie przekierować nas na stronę 
internetową. Hakerzy często wykorzystują je, żeby przekierować nas do niebezpiecznej 
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treści bądź niebezpiecznego oprogramowania. Hakerzy często wysyłają maile wyglądająca 
niewinnie tylko po to, żeby zmusić nas do kliknięcia w niebezpieczny link.  
Jak się przed tym uchronić 

1. Twoje konto e-mail powinno być dostarczane przez zaufanego dostawcę. Konto 
założone w dużych serwisach takich jak gmail, onet czy wp najczęściej posiada 
wbudowane zabezpieczenie i przechwytuje potencjalnie niebezpieczne wiadomości. 

2. Jeżeli niebezpieczna wiadomość przedrze się przez zabezpieczenia warto jest 
zwrócić uwagę na jej nadawcę i tytuł - wiadomości brzmią często przekonująco i 
zachęcająco - obiecują więc w tytułach spadek, interesujące zdjęcia czy wreszcie 
faktury czy rozliczenia. Ważne jest więc krytyczne podchodzenie do źródeł 
wiadomości 

Zabezpieczenia w wyszukiwarkach 
a) http// i https// -  ważnym wyznacznikiem dotyczącym tego czy strona jest bezpieczna 

czy nie jest zapis na początku adresu. Bezpiecznymi adresami są te kończące się na 
literę s (ang. secure)   

b) kłódki  

 
Kłódka oznacza szyfrowanie SSL - zielona kłódka oznacza, że korzystanie ze strony 
internetowej jest bezpieczne ponieważ posiada sprawdzony certyfikat. 
  

 
 

 

Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) 

przy korzystaniu z usług firm turystycznych, 

telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.  

Różnorodne formy kontaktu z doradcą - wybrane przykłady 
1. BZWBK Bank Zachodni - kontakt 
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1. travelplanet.pl - https://www.travelplanet.pl/kontakt/ 
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Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne) 

 

Zakupy w internecie Podane przykłady nie wymagają przedpłaty - tym samym możliwym 
jest zrobienia zamówienia za pobraniem. 
 
Piotr i Paweł - zakupy spożywcze. Korzystając ze strony internetowej 
popularnych delikatesów można w wybranych lokalizacjach w Polsce 
zrobić zakupy spożywcze z dostawą do domu bądź odbiorem 
osobistym.  
 
 
Reserved - online - Sklep on-line marki odzieżowej, dający możliwość 
zakupów on-line z dostawą bądź odbiorem osobistym. 
 

 
 

Sprzedaż w 
internecie 
 
 

Serwisy aukcyjne - czas trwania:30 minut 

➔ przykłady - Allegro, OLX, eBay, Sprzedajemy.pl, Facebook Market 
➔ zakładanie konta i logowanie 
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➔ wyszukiwanie ofert 
➔ warunki dokonywania zakupów i płatności 
➔ sprzedaż 

Sklepy internetowe - czas trwania: 20 minut 

➔ przykłady - np. Księgarnia Profinfo.pl (poradniki prawne i finansowe); 
Zalando.pl https://www.zalando.pl/  

➔ dokonywanie zakupów i metody płatności 
 

Porównywanie ofert - czas trwania: 10 minut 

➔ ceneo.pl 
➔ skąpiec.pl 

 

Zakupy w 
internecie 

Podane przykłady nie wymagają przedpłaty - tym samym możliwym jest 
zrobienia zamówienia za pobraniem. 
 
Piotr i Paweł - zakupy spożywcze. Korzystając ze strony internetowej 
popularnych delikatesów można w wybranych lokalizacjach w Polsce zrobić 
zakupy spożywcze z dostawą do domu bądź odbiorem osobistym.  
 
 
Reserved - online - Sklep on-line marki odzieżowej, dający możliwość 
zakupów on-line z dostawą bądź odbiorem osobistym. 
 

Płatności 
elektroniczne 

Pay Pal -  usługi płatnicze umożliwiające przedsiębiorcom i konsumentom 
posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.   
Kupuj w Internecie 
 

 
1 
Zarejestruj się bezpłatnie, podając adres e-mail, imię, nazwisko i adres. 
2 
Powiąż z kontem PayPal swoje ulubione rachunki bankowe, karty debetowe i 
kredytowe. 
 
3 
Dokonując płatności, zaloguj się z PayPal i pomiń etap wprowadzania danych 

https://www.zalando.pl/
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal
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finansowych na stronie sklepu. 
 
 

 
● Wysyłaj pieniądze 

 
 
4 
Podaj adres e-mail odbiorcy. 
5 
Wpisz kwotę i wyślij pieniądze szybciej i bezpieczniej. 
6 
Odbiorca otrzyma powiadomienie o przelewie, a jeśli nie ma jeszcze konta 
PayPal, pomożemy mu je założyć w kilka chwil. 
 

● Żądaj zapłaty 
7 
Podaj kwotę oraz adres e-mail osoby, od której chcesz odebrać pieniądze. 
8 
Dodaj wiadomość, która spersonalizuje lub uzasadni Twoją prośbę o zapłatę. 
9 
Przesłane pieniądze pojawią się na Twoim koncie PayPal zaraz po ich 
przelaniu. 

 Przelewy 24 
 
System płatnosci internetowych. Gotowe mechanizmy płatności przez 
Internet. Transakcje poprzez przelewy lub karty kredytowe.  
 

Przelewy i przekazy bankowe 
Przelewy bankowe stanowią 80-90% płatności online realizowanych w polskim 
e-commerce. Serwis Przelewy24 gwarantuje w pełni automatyczną obsługę 
286 banków, co stanowi obecnie najszerszą ofertę na polskim rynku e-
płatności. 
 

Karty płatnicze 

Płatność za pomocą kart płatniczych to jedna z najbardziej powszechnych 
form płatności na całym świecie. Szybkie, proste i przede wszystkim 
bezpieczne transakcje przy użyciu kart płatniczych takich jak: Visa Classic, 
Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express. 
 

MasterPass 

 
MasterPass to bezpieczny system płatności internetowych przy użyciu karty 

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-i-przekazy-bankowe
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/karty-platnicze
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płatniczej (debetowej, kredytowej, pre-paid), który znacznie przyspiesza 
proces zakupu w sieci. System umożliwia klientom bezpieczne 
przechowywanie w jednym miejscu danych kart płatniczych oraz adresu 
dostawy. 
 

Systemy ratalne e-Raty 

Całkowicie internetowe rozwiązania, pozwalające płacącemu zrealizować 
transakcję – wliczając w to uzyskanie kredytu lub pożyczki - w 15 minut bez 
wychodzenia z domu, wizyty kuriera i realizowania jakichkolwiek dodatkowych 
formalności. Dostępne obecnie systemy ratalne: Alior raty, BGŻ BNP Paribas 
raty, mBank raty, Santander raty. 

Portfele elektroniczne 

 
Serwis Przelewy24 umożliwia akceptację płatności z portfela wielowalutowego 
PayPal i Skrill. W  ofercie znajdują się również uniwersalne systemy płatności 
za pomocą telefonu komórkowego lub ze strony www. Są to portfele YetiPay i 
SkyCash. 

Płatności mobilne 

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przygotowaliśmy interfejs 
dostosowany do stron wyświetlanych na urządzeniach mobilnych - RWD oraz 
biblioteki do realizacji płatności przez Przelewy24 z poziomu aplikacji mobilnej 
partnera. Cały proces realizacji płatności odbywa się wewnątrz aplikacji - nie 
ma konieczności uruchamiania zewnętrznej przeglądarki. Kod autoryzacyjny z 
banku wczytywany jest automatycznie. 
 

Płatności walutowe 

 
Serwis Przelewy24 dostarcza wielowalutową platformę do obsługi płatności 
przelewowych i kartowych. Cały proces dokonuje się z zachowaniem 
wszystkich wymogów standardu PCI DSS. 
 

Terminale płatnicze POS 

 
Serwis Przelewy24 oferuje usługę rozliczania transakcji dokonanych za 
pomocą kart płatniczych w terminalach POS (ang. point of sale – punkt 
handlowy). 
 

SMS Premium 

https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/systemy-ratalne-e-raty
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/systemy-ratalne-e-raty
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/platnosci-mobilne
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/platnosci-mobilne
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/platnosci-walutowe
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/platnosci-walutowe
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/terminale-platnicze-pos
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/terminale-platnicze-pos
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/sms-premium
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Klienci mają możliwość zapłaty poprzez wysłanie SMS-a lub wykonanie 
połączenia na numery 070X. Komunikacja za pomocą SMS Marketing to 
prosty i tani sposób utrzymywania stałego kontaktu z klientem. 
 

Paysafecard 

 
Sprawdzony i bezpieczny internetowy środek płatniczy - paysafecard - 
umożliwia realizację płatności w sklepach internetowych bez posiadania konta 
bankowego i karty kredytowej. Klient może dokonać płatności za 
pośrednictwem serwisu Przelewy24 kupioną w kiosku kartą zdrapką. 
 

BLIK 

 
System płatności mobilnych BLIK to idealny sposób na proste i bezpieczne 
zakupy w Internecie. Pozwala użytkownikom telefonów na dokonywanie 
płatności nie tylko online, ale także w sklepach stacjonarnych, kawiarniach i 
punktach usługowych. Umożliwia również szybkie wypłacanie telefonem 
gotówki w bankomatach. 
 

Płatności odroczone 

 
PayPo to innowacyjna forma płatności przeznaczona dla sklepów 
internetowych, polegająca na odroczeniu zapłaty dla konsumenta o 21 dni bez 
dodatkowych kosztów. 21 dni to także czas w którym klient może podjąć 
decyzję, o rozłożeniu płatności na 4 wygodne raty: bez dodatkowych 
weryfikacji. System PayPo można określić hasłem „marzenia realizujesz 
dzisiaj, płacisz kiedy Ci wygodnie” 
 

Google Pay™ 

Google Pay to szybki i prosty sposób płatności oferowany przez Google. 
Dzięki Google Pay można płacić w wielu aplikacjach bez konieczności 
wpisywania danych karty. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zamówić jedzenie, 
zapłacić za zakupy, czy bilety do kina. 
 

 
Płatności wewnątrz aplikacji mobilnych - na przykładzie google play  
 
Google Play: 
Dostęp do Treści i korzystanie z nich. Google Play umożliwia przeglądanie, 
znajdowanie, wyświetlanie, odtwarzanie strumieniowe i pobieranie Treści na 
urządzeniu mobilnym, komputerze, telewizorze, zegarku lub innym 

https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/paysafecard
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/paysafecard
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/blik
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/blik
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/paypo
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/paypo
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/gpay
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obsługiwanym urządzeniu („Urządzenie”). Do korzystania z Google Play jest 
wymagane Urządzenie, które spełnia określone wymagania systemowe oraz 
wymagania dotyczące zgodności. W przypadku Treści dostępnych w Google 
Play lub za pośrednictwem tej usługi mogą obowiązywać dodatkowe 
wymagania systemowe. Dostępność Treści i funkcji różni się w zależności od 
kraju, dlatego niektóre Treści mogą być niedostępne dla Użytkownika. 
Niektóre Treści można udostępniać członkom rodziny. Treści dostępne w 
Google Play są oferowane przez firmę Google Commerce Limited, której 
siedziba znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlandia. Takie Treści mogą pochodzić z innego źródła, na przykład od 
programisty aplikacji, wydawcy książki, studia filmowego czy wytwórni 
muzycznej („Dostawca” Treści).  

3. Zakupy i płatności 

Treści dostępne w Google Play są oferowane przez firmę Google Commerce 
Limited i gdy Użytkownik pobiera, wyświetla, kupuje lub korzysta z Treści w 
Google Play lub za pomocą tej usługi, zgodnie z niniejszymi Warunkami (w 
stosownych przypadkach) zawiera osobną umowę z firmą Google Commerce 
Limited. 
Zamówienia w przedsprzedaży. Jeśli Użytkownik zamówi Treści w 
przedsprzedaży, umowa dotycząca zakupu i korzystania z Treści zostaje 
sfinalizowana w chwili udostępnienia ich Użytkownikowi i wtedy też 
Użytkownik zostanie obciążony opłatą za zakup. Użytkownik może anulować 
zamówienie w przedsprzedaży w dowolnym momencie aż do chwili, gdy Treść 
zostanie mu udostępniona. Jeśli przed udostępnieniem Treść zostanie 
wycofana ze sprzedaży w Google Play, będziemy musieli anulować 
zamówienie w przedsprzedaży. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do 
anulowania zamówienia w razie zmiany ceny przed jego realizacją. 
Rodzinna forma płatności. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w 
Google Play, musi skonfigurować prawidłową rodzinną formę płatności, dzięki 
której członkowie rodziny będą mogli kupować Treści w Google Play i 
aplikacjach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy Treści 
dokonywane przez członków rodziny przy użyciu rodzinnej formy płatności. 
Jeśli grupa rodzinna zostanie usunięta lub ktoś ją opuści, konto Użytkownika 
może zostać obciążone płatnościami za oczekujące zakupy dokonane przez 
jej byłych członków przy użyciu rodzinnej formy płatności. 
Google Payments. Jeśli Użytkownik chce kupować treści w Google Play, musi 
posiadać konto Google Payments i zaakceptować Warunki korzystania z 
usługi Google Payments. Informacje na temat ochrony prywatności w Google 
Payments obowiązują za każdym razem, gdy Użytkownik kupuje Treści przy 
użyciu konta Google Payments. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w 
Google Play przy użyciu konta Google Payments. 
Inne metody przetwarzania płatności. Oprócz konta Google Payments firma 
Google może udostępniać Użytkownikowi różne metody przetwarzania 
płatności, aby ułatwić kupowanie Treści w Google Play. Użytkownik musi 
przestrzegać wszystkich stosownych warunków i umów zawartych z Google 
lub inną firmą, które określają sposób korzystania z danej metody 
przetwarzania płatności. Google może według własnego uznania dodawać i 

https://support.google.com/googleplay/answer/2844198?hl=pl
https://support.google.com/googleplay/answer/2844198?hl=pl
https://support.google.com/googleplay/answer/2844198?hl=pl
https://payments.google.com/customer/tos/viewdocument.html?family=0.buyertos&gl=pl
https://payments.google.com/customer/tos/viewdocument.html?family=0.buyertos&gl=pl
https://payments.google.com/customer/tos/viewdocument.html?family=0.buyertos&gl=pl
https://wallet.google.com/files/privacy.html?hl=pl
https://wallet.google.com/files/privacy.html?hl=pl
https://wallet.google.com/files/privacy.html?hl=pl
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usuwać metody przetwarzania płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w 
Google Play. 
 

Używanie ochrony hasłem do zapobiegania niechcianym zakupom  

Aby zapobiec dokonywaniu na urządzeniu przypadkowych lub niechcianych 
zakupów, możesz ustawić żądanie uwierzytelniania zakupów w Google Play. 
Uwaga: w przypadku aplikacji i gier, które są oznaczone gwiazdką kategorii 
wiekowej 0–12, podanie hasła do dokonania zakupu w aplikacji będzie 
zawsze wymagane (nawet jeśli zwykle go nie używasz). 
źródło regulamin google play 
 
 

 

Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i 

bezgotówkowe oraz bezpieczne korzystanie z nich 

 
1. Filmy edukacyjne BZ WBK 

https://www.bzwbk.pl/bankowosc-elektroniczna/bzwbk24-internet/filmy-
edukacyjne/index.html#dopasuj_konto_i_karte  
 

 
 
2. Filmy edukacyjne (DEMO) na stronie banku BGŻ BNP Paribas 
 https://planet.bgzbnpparibas.pl  
 

 

https://www.bzwbk.pl/bankowosc-elektroniczna/bzwbk24-internet/filmy-edukacyjne/index.html#dopasuj_konto_i_karte
https://www.bzwbk.pl/bankowosc-elektroniczna/bzwbk24-internet/filmy-edukacyjne/index.html#dopasuj_konto_i_karte
https://planet.bgzbnpparibas.pl/
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Organizacja/Rezerwacja podróży 

 

 
 

Loty google Wyszukiwarka biletów lotniczych 
Gdy szukasz biletów lotniczych w Lotach Google, masz dostęp do 
najbardziej atrakcyjnych cenowo ofert lotów do interesujących Cię 
miejsc w wybranych przez Ciebie terminach. Korzystaj z Lotów 
Google, aby: 

● znajdować i rezerwować loty w obie strony, w jedną stronę lub 
loty obejmujące wiele miast; 

● korzystać z interaktywnego kalendarza i wykresu cen, aby 
znaleźć najlepsze oferty; 

● filtrować wyniki wyszukiwania według klasy podróży, linii 
lotniczej i liczby przesiadek. 

Dzięki Lotom Google możesz rezerwować bilety lotnicze od ponad 
300 linii lotniczych i internetowych biur podróży, które są naszymi 
partnerami. Ta współpraca w żaden sposób nie wpływa na pozycje 
ofert, które przedstawiamy. Google otrzyma wynagrodzenie, kiedy 
użytkownik kliknie określoną opcję rezerwacji lotu i zostanie 
przekierowany do witryny danego partnera. 
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źródło google flights 

Booking.com System rezerwacyjny noclegów 
Booking.com oferuje podróżującym największy na świecie wybór 
wyjątkowych miejsc na pobyt – od apartamentów, domów 
wakacyjnych i rodzinnych pensjonatów B&B po luksusowe 5-
gwiazdkowe ośrodki wypoczynkowe, domki na drzewie, a nawet igloo. 
Platforma Booking.com oraz aplikacje mobilne dostępne są w ponad 
40 językach i oferują 28 859 813 opcji zakwaterowania w 137 678 
miejscach w 229 krajach i terytoriach na całym świecie.  
 
źródło booking.com 

Odyseusz Rejestracja podróży zagranicznych 
„Odyseusz” – zapraszamy szczególnie tych, dla których dalekie 
podróże, peregrynacje, długi pobyt za granicą stanowią znaczną 
część ich życia czy działalności zawodowej! 
Zachęcamy do korzystania z niego wszystkich, którzy przebywają lub 
planują pobyt poza granicami Polski. 
Dlaczego? 
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ 
będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych 
informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-
konsularną. 
System "Odyseusz" umożliwi również otrzymywanie powiadomień o 
zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych. 
Jak się zarejestrować? 
Zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o 
korzystanie z tej możliwości. 
Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub 
założenie profilu w systemie. 
Praktyczne porady: 

● Jeśli sporadycznie wyjeżdżasz za granicę, polecamy proste 
zgłoszenie bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie 
archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży. 

● Jeśli często podróżujesz lub przebywasz za granicą dłużej niż 
6 miesięcy, polecamy założenie własnego konta, które 
umożliwi modyfikację danych kontaktowych i szybsze 
zgłaszanie kolejnych podróży. 

● W przypadku braku aktywności na koncie przez ponad rok, 
będziemy Cię prosić o aktualizację danych osobowych i 
kontaktowych. Jeśli zignorujesz tę prośbę, konto zostanie 
automatycznie usunięte 

 
źródło: https://odyseusz.msz.gov.pl/ 
 

 

https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel
https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel
https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/Registration
https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/Registration
https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/Registration


 

 

24 

Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów 

internetowych, konsekwencje finansowe. Klauzule 

niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli 

serwisów internetowych 

Regulaminy serwisów internetowych - czas trwania: 30 minut 

➔ regulamin jako część umowy przy zakupach w sklepie internetowym 

➔ minimalny zakres regulaminu sklepu internetowego - o czym należy poinformować 

konsumenta 

➔ przykładowe regulaminy 

Zakupy przez internet - prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy  

 Zakupy przez internet to istotna część konsumenckiej rzeczywistości. Jest forma umowy 
zawieranej na odległość. Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania, jeżeli 
stronami umowy są: 

➔ tylko i wyłącznie przedsiębiorcy 

lub 

➔  tylko i wyłącznie konsumenci. 

Jeżeli umowa zawarta przez internet wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przedsiębiorca musi 

bezpośrednio przed złożeniem zamówienia w sposób jasny i widoczny poinformować 

konsumenta o: 

➔ głównych cechach świadczenia i sposobie porozumiewania się z konsumentem; 

➔ dokładnej cenie lub wynagrodzeniu – wraz z podatkami; 

➔ czasie obowiązywania umowy i warunkach jej wypowiedzenia; 

➔ minimalnym czasie trwania zobowiązania. 

W przypadku zamówień składanych przy użyciu przycisku lub podobnej funkcji muszą być one 

w czytelny sposób oznaczone sformułowaniem„zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub 

równoważnym. Jeżeli warunki te nie są spełnione, umowę uznaje się za niezawartą. 

Przedsiębiorca ma także obowiązek – najpóźniej na początku składania zamówienia przez 

konsumenta – poinformować na swojej stronie internetowej ograniczeniach dotyczących 

dostarczenia towaru oraz o akceptowanych sposobach płatności. Informacje te powinny być 

sformułowane w sposób jasny, czytelny i wyraźny. Kto odpowiada za przesyłkę aż do momentu 

jego doręczenia 

– odpowiedzialność ponosi sprzedawca (mimo że korzysta z usług innej firmy, tj. 

profesjonalnego przewoźnika). 

Czy można zwrócić pełnowartościowy towar kupiony przez internet? 

Tak. W przypadku zakupów w sieci konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu. Oznacza 

to, że kupujący ma 14 dni 

kalendarzowych na odstąpienie od umowy, a następnie zwrot niechcianego produktu. Co 

więcej, nie musi uzasadniać takiej decyzji.Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje o możliwości 
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odstąpienia od umowy, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy.Konsument nie poniesie kosztów 

dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli: 

➔ nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od 

umowy; 

➔ w trakcie wyrażania takiej zgody nie został poinformowany o utracie prawa do 

odstąpienia; 

➔ przedsiębiorca nie dostarczył mu potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie lub na 

trwałym nośniku. 

 
2.  REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG 

Wszystkie powyższe informacje przedsiębiorca musi dostarczyć w sposób odpowiadający 

rodzajowi użytego środka 

porozumiewania się na odległość, np. w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem strony 

internetowej może je przedstawić właśnie na niej. 

Portale świadczące usługi na odległość zamieszczają REGULAMIN jako część umowy przy 

zakupach w sklepie internetowym. Obowiązek posiadania regulaminu usług internetowych wynika 

z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Zakres regulaminu sklepu internetowego - informacje, o czym należy poinformować 

konsumenta, można znaleźć w poradnikach na stronach UOKIK 

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/publikacje/  

 
3. POLITYKA PRYWATNOŚCI  
Przedsiębiorca organizując swoją działalność w zakresie sprzedaży towarów, usług, treści 
elektronicznych musi ustalić, czy i jakie dane osobowe będzie utrwalał, w jakim zbiorze danych i 
przez jaki czas będzie je przechowywał. Odpowiednio, musi następnie wprowadzić stosowne 
zapisy do treści umów, ogólnych warunków sprzedaży, świadczenia usług, regulaminów 
sprzedaży. Jeżeli przetwarza dane osobowe np. klientów swojego sklepu internetowego, będzie 
obowiązany poinformować ich m.in. o swojej siedzibie, adresie, gromadzonych danych, celu ich 
gromadzenia, a także zapewnić należytą ochronę bezpieczeństwa danych. To właśnie tzw. 
polityka prywatności serwisu jest dokumentem informującym o rodzaju gromadzonych danych 
oraz celu, w jakim mogą one zostać przetworzone. 

3. Klauzule niedozwolone - czas trwania: 30 minut 

➔ definicja i znaczenie 
➔ lista klauzul niedozwolonych (Rejestr Klauzul Niedozwolonych UOKIK) 
➔ stosowanie klauzul niedozwolonych w obronie interesów konsumenta 

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKIK  

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

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/publikacje/
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
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Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w 

sieci 

 

1. Zabezpieczenie komputerów osobistych 

Podstawowym zabezpieczeniem komputerów osobistych są Firewalle i programy antywirusowe. 
System operacyjny Windows zawiera wewnętrzna zaporę sieciową. Większość programów 
antywirusowych posiada wersję bezpłatną, z której korzysta większość użytkowników oraz 
wersję rozszerzoną płatną (PRO lub PREMIUM), która rozszerza ochronę poprzez 
udostępnienie zapory sieciowej, zabezpieczenie zakupów i transakcji internetowych, blokowanie 
spamu, filtrowanie witryn itp.  Najlepszy antywirus to taki, który nie tylko zabezpieczy system 
operacyjny przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami, ale zareaguje także, gdy wykryje 
próby wyłudzenia danych osobowych lub ostrzeże przed podejrzanymi stronami internetowymi. 
Najpopularniejsze programy antywirusowe to:  

➔ Bitdefender 
➔ Norton 
➔ Kaspersky 
➔ G Data Internet Security 
➔ McAfee 
➔  ESET 
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➔ Trend Micro 
➔ AVG 
➔ Avast 

   2.  Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo sieci: 
➔ Zapory sieciowe (firewall) - analiza pochodzenia pakietów wchodzących i wychodzących z 

chronionej sieci, filtrowanie oraz blokowanie wszystkich  połączeń niedopuszczalnych. 
➔ Systemy antywirusowe - blokują rozprzestrzenianie się programów złośliwych i ruch 

wirusów w sieci, a także nie dopuszczają aplikacji niepożądanych. 
➔ Systemy antyspamowe - ochrona poczty elektronicznej 
➔ Silne uwierzytelnianie użytkowników poprzez wykorzystanie różnego rodzaju czynników 

(tj. tokeny, karty, smsy, oraz biometrię np. linie papilarne, tęczówkę oka) minimalizują ryzyko 
lub wręcz uniemożliwiają zalogowanie się do sieci osób nieupoważnionych.  

➔ Sieciowe systemy DLP (ang. Data Leak Prevention) zapobiegają  wyciekom danych 
poufnych i wrażliwych występujących za pośrednictwem sieci firmowej lub urządzeń 
końcowych.  

➔ Systemy filtrowania treści WWW umożliwiają wykrycie oprogramowania złośliwego w 
przekazywanych treściach.ochrona przed atakami, które mogą się odbyć się poprzez  
przekierowanie użytkownika na specjalnie utworzoną stronę www (tzw. phishing), która 
wyglądając jak legalna internetową stronę firmową (np. banku) wysyła prośbę o przekazanie 
danych (np. haseł, adresów IP, loginów, itp.). 

3. Urządzenia wyspecjalizowane w oczyszczaniu komputerów np. z plików cookies, historii 
przeglądania, poprawianiu wydajności komputerów, usuwaniu błędów rejestru : 

➔ CCleanup 
➔ Avast Cleanup Premium 

4. Urządzenia do zaawansowanego skanowania i naprawiania, np Malwarebytes 
 5. Systemy zwiększające bezpieczeństwo w rozbudowanych sieciach firmowych 
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Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których 

mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z 

przykładami / źródłami 

Licencje oprogramowania 

https://www.pcformat.pl/programy/faq/Rodzaje-licencji,3.html  

Licencje udostępniania 

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

Prawa autorskie 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/490/prawa-autorskie-w-internecie-%E2%80%93-

rodzaje-licencji-cc-i-prawo-cytatu  

Licencje  oprogramowania:  

➔ BOX - najczęściej stosowana w przypadku aplikacji multimedialnych, gier czy muzyki 
➔ OEM - program przypisany jedynie do jednego komputera 
➔ Shareware - Ten rodzaj licencji pozwala na korzystanie z programu 

rozpowszechnianego za darmo lub za niedużą opłatą. Jego użytkowanie często wiąże 
się z limitem czasowym Po przekroczeniu wspomnianego limitu, użytkownik powinien 
zakupić pełną wersje produktu. 

➔ Adware - darmowe, ale z niewyłączalnym oprogramowaniem 
➔ Trial - wersja testowa 
➔ Freeware - pozwala nam na darmowe korzystanie z danego produktu. Jedynym 

wymaganiem jest całkowity zakaz czerpania korzyści majątkowej z takiego 
oprogramowania oraz jego modyfikowania. 

➔ GPL -wolne i otwarte oprogramowanie 
➔ Abandonware - porzucone oprogramowanie, darmowe, ale bez wsparcia 

Licencje udostępniania: 

➔ „Uznanie autorstwa” (ang. Attribution, BY): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, 
wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem 
umieszczenia informacji o twórcy. To postanowienie jest obecne we wszystkich 
licencjach, ponieważ autorskie prawa osobiste są niezbywalne. 

➔ „Użycie niekomercyjne” (ang. Noncommercial, NC): zezwala się na kopiowanie, 
dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w 
celach niekomercyjnych. 

➔ „Bez utworów zależnych” (ang. No Derivative Works, ND): zezwala się na kopiowanie, 
dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest 
jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych. 

➔ „Na tych samych warunkach” (ang. Share Alike, SA): zezwala się na kopiowanie, 
dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem, że będą one 
opublikowane na takiej samej licencji. 
 

Ponieważ niektóre warunki są wzajemnie sprzeczne (np. SA i ND), zaś we wszystkich licencjach 
obecny jest warunek BY, daje to łącznie sześć możliwych kombinacji warunków: 

➔ Uznanie autorstwa (CC BY)[3] 

https://www.pcformat.pl/programy/faq/Rodzaje-licencji,3.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons
https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/490/prawa-autorskie-w-internecie-%E2%80%93-rodzaje-licencji-cc-i-prawo-cytatu
https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/490/prawa-autorskie-w-internecie-%E2%80%93-rodzaje-licencji-cc-i-prawo-cytatu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
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➔ Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC)[4] 
➔ Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC BY-NC-

SA)[5] 
➔ Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)[6] 
➔ Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach[7] (CC BY-SA – jest to licencja 

najbardziej zbliżona do GNU FDL) 
➔ Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC BY-ND)[8 

Istnieją też licencje dodatkowe: 

➔ Sampling – warunek Creative Commons, który zezwala na samplowaniei tworzenie 
remiksów utworów muzycznych, a nie pozwala na wykorzystanie sampli do celów 
reklamowych. Wersja tej licencji ze znaczkiem „+” zezwala na samplowanie do celów 
komercyjnych i niekomercyjnych[10], a licencja „noncomercial +” – tylko do celów 
niekomercyjnych[11]. Obie wersje licencji Sampling, tak jak wszystkie inne licencje CC, 
wymagają uznania autorstwa. 

Informacja powstała na podstawie artykułu z Wikipedii udostępnionego na poniższej licencji: 
 
Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością 
obowiązywania dodatkowych ograniczeń 
Licencje Creative Commons [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2018-04-06 23:04Z [dostęp: 
2018-07-10 16:41Z]. Dostępny w Internecie: 
//pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencje_Creative_Commons&oldid=53155674 

Domena publiczna 

Mianem domeny publicznej (ang. public domain) oznacza się utwory, co do których ochrona 
prawna wygasła (prawa autorskie majątkowe wygasają po upływie 70 latach od śmierci twórcy) 
lub które nigdy nie były objęte autorskimi prawami majątkowymi. 

Dozwolony użytek 

Legalne wykorzystanie utworu chronionego bez zgody twórcy- prywatny i publiczny (tu 
warunkiem podanie autorstwa i źródła), np. prawo cytatu. 

Umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe. 

 Taka umowa w Polsce wymaga zachowania formy pisemnej. Oznacza to, że umowy 
przenoszącej autorskie prawa majątkowe nie można zawrzeć przez e-mail, ustnie, czy przez 
telefon. 
 

Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz 

wykorzystanie profilu zaufanego. 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/serwis-epuap 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Remiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-11
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://www.gov.pl/cyfryzacja/serwis-epuap
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(UWAGA: Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 
m.in. banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium. Pekao S.A., Envelo.) 

Przebieg rejestracji w ePUAP 

1. Załóż konto - wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne 
są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. 

2. Potwierdź profil zaufany - wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj 
się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. 
Adresy Punktów dostępne są w rozwijanej zakładce 

3. Znajdź katalog spraw - najpierw trzeba wybrać urząd, w którym sprawę chcemy 
załatwić a następnie sprawdzić, czy dana sprawa jest w tym urzędzie obsługiwana przez 
ePUAP

 
4. Z katalogu spraw wybieramy interesującą nas dostępną w danym urzędzie, np. 

składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
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5. Automatyczne przekierowanie na stronę obywatel.gov.pl, na której należy wypelnic 
formularze. 
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6. Podgląd formularza i złożenie wniosku z podpisem profilem zaufanym z 
potwierdzeniem smsowym - kod autoryzacji 

 

Korzystanie z dowolnych usług e-administracji 

Praca z Informatorem - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl   (2.6 

MB) 

Składanie wniosku rodzina 500. WYBIERAMY JEDNĄ Z TRZECH DOSTĘPNYCH OPCJI 

1. Wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną - na stronach 
banków dostępne są instrukcje 

PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A.,Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING Bank Śląski, Alior 
Bank,T-Mobile Usługi Bankowe, Banki Spółdzielcze z grupy BPS, Raiffeisen Bank Polska S.A., 
Bank Pocztowy SA,Credit Agricole, Banki Spółdzielcze SGB, SGB-Bank SA, PlusBank, Euro 
Bank S.A., Bank Millennium,Getin Bank,Nest Bank, BGŻ BNP Paribas, Bank BPS S.A. 
 

2. Wniosek Rodzina 500+ przez PUE ZUS (wymagane konto w portalu) 

Instrukcja znajduje się na stronie ZUS 
http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus  

 

3.  Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl  

 
Rejestracja w module eWnioski - zakładanie konta. ( Aby móc składać wnioski elektronicznie 
konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego) 

➔ Gdy posiadamy profil zaufany wybieramy opcję - ZŁÓŻ WNIOSEK KORZYSTAJĄC Z 
PROFILU ZAUFANEGO 

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf
http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus
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➔ Przekierowanie na stronę logowania do profilu zaufanego ePUAP lub bankowości 
elektronicznej 

➔ Wybieramy Podpisanie się profilem 
➔ SMS-em otrzymujemy kod autoryzacyjny i podpisujemy się 
➔ Zostaniemy z powrotem przekierowani automatycznie na moduł eWnioski, gdzie 

wypełniamy wszystkie dane na naszym nowym profilu 
➔ Zaznaczamy akceptację Regulaminu konta i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych 

Wypełnianie wniosku i przesyłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie 
wychowawcze (500+) 

➔ Po zalogowaniu pojawi się okno wyboru wniosków elektronicznych. 
➔ Wybierz wniosek ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE. 
➔ Po wybraniu wniosku system wyświetli nam listę dokumentów i informacji, które należy 

przygotować, aby wysłać poprawny wniosek.(Przygotuj wszystkie niezbędne informacje i 
dokumenty zanim rozpoczniesz składanie wniosku.) 

➔ Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd do którego chcesz złożyć 
wniosek, a następnie naciśnij SZUKAJ 

➔ Wskaż Okres za jaki ubiegasz się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 
swoje dane, nr rachunku bankowego 

➔ Wskazanie czy ubiegasz się o świadczenia na pierwsze dziecko raz o dodanie lub 
wybranie dzieci na które składasz wniosek o świadczenie wychowawcze. 

➔ Wskazanie lub uzupełnienie składu rodziny 
➔ Podanie informacji o płaconych zobowiązaniach na rzecz innych osób spoza rodziny 

oraz wskazanie organu do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne 
wnioskodawcy i członków rodziny. 

➔ Podanie informacje o dochodach wnioskodawcy i członków rodziny 
➔ Złożenie oświadczenia czy wnioskodawca lub członkowie rodziny przebywają poza 

granicami RP oraz potwierdzenie świadomości odpowiedzialności karnej. 
➔ Podsumowanie wszystkich wprowadzonych danych. 
➔ UTWÓRZ DOKUMENT 
➔ Wniosek znajdziemy w DOKUMENTACH ROBOCZYCH. Teraz możemy do niego 

dołączyć także dodatkowe załączniki. 
➔ W szczegółach wniosku roboczego wybierz przycisk WYŚLIJ 
➔ Wybór sposobu podpisu - Jeśli wybierzemy opcję Podpis ePUAP zostaniemy ponownie 

przekierowani do ePUAPu (ta sama procedura, co przy logowaniu) 
Uzyskanie informacji odbiorze wniosku w jednostce - Aby je zobaczyć należy wejść w 
DOKUMENTY WYSŁANE. 

➔ Po wybraniu przycisku SZCZEGÓŁY dostępny będzie przycisk POKAŻ STATUS 
POTWIERDZENIA ODBIORU, za pomocą którego możemy wyświetlić dane UPO 
(Urzędowego Poświadczenia Odbioru). 

➔ Odbiór decyzji w module eWnioski -logujemy się do modułu eWnioski i przechodzimy na 
zakładkę DOKUMENTY  Skrzynka odbiorcza. Ukaże się decyzja 

➔ Podpisanie odbioru decyzji, możemy to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub podpisu 
kwalifikowanego 

➔ W przypadku przesłania przez urząd decyzji administracyjnej w sprawie złożonego 
wniosku powinna ona wraz z podpisem stanowić załącznik do korespondencji. 
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Deklaracje podatkowe online 

Deklaracje podatkowe można składać poprzez: 

1. Portal Ministerstwa Finansów, e-Deklaracje 
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje  

 
Każda z przedstawionych opcji jest zwięźle opisana na stronie Ministerstwa Finansów. 
 

Opcja Aplikacja  e-deklaracja Desktop 

Umożliwia tylko osobom fizycznym (podatnikom, płatnikom)wysyłanie drogą elektroniczną 
deklaracji podpisanych "danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym 
autentyczność deklaracji i danych autoryzujących, na które składają się: 
Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; 
Imię (pierwsze); 
Nazwisko; 
Data urodzenia; 
Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o 
dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) 
w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane 
deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.) 
Reader 9.0.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: 
http://get.adobe.com/reader/). 
 
Instalacja aplikacji e-Deklaracje Desktop: 
 
Automatyczna 
Należy kliknąć przycisk „Zainstaluj" w okienku instalacyjnym 
Instalator wymaga zainstalowanej wtyczki Flash Player w minimalnej wersji 9.0.115. 
Ręczna (opis na stronie MF) 

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje
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Inne opcje elektronicznego składania deklaracji podatkowych: 

2. Bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji 
(modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania 

 

3. A także korzystając z oprogramowania dostarczonego przez innych producentów. 

 

 


