
E-AKTYWNI
mieszkańcy województwa 

kujawsko-pomorskiego 
i łódzkiego



MOJE FINANSE 
I TRANSAKCJE W SIECI



PROGRAM

1. Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych
2. Znajomość praw konsumenta jak również: programy

ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie
zwrotne

3. Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta
4. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne

korzystanie z serwisów społecznościowych
5. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa)

przy korzystaniu z usług firm turystycznych,
telekomunikacyjnych, banków, urzędów

6. Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)
7. Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i

bezgotówkowe oraz bezpieczne korzystanie z nich



PROGRAM

8. Organizacja/Rezerwacja podróży
9. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów

internetowych, konsekwencje finansowe. Klauzule
niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli
serwisów internetowych

10.Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w
sieci

11.Rodzaje licencji, na których mogą być udostępnione treści i
oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami

12.Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz
wykorzystanie profilu zaufanego

13.Korzystanie z dowolnych usług e-administracji
14.Deklaracje podatkowe online



Wstępny test umiejętności, w systemie
elektronicznym dostarczonym przez
Ministerstwo Cyfryzacji



Wyszukiwanie informacji na 
stronach instytucji publicznych

Ćwiczenie 
1. Znajdź NIP KGHM w internecie. 
2. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

znajdź wyszukiwarkę KRS i wyszukaj raport 
KRS tej firmy. 

3. Pobierz i zapisz w utworzonym folderze 
RAPORTY KRS. 

4. Następnie przenieś raport do Dysku 
GOOGLE (lub innego, np One Drive lub 
DropBox.) 



Znajomość praw konsumenta 

1. Pozycja konsumenta w prawie polskim:
a. uprawnienia i obowiązki konsumenta,
b. uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy

2. Strona internetowa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta

3. Pakiety ubezpieczenia, obciążenie zwrotne 
(na przykładzie jednego z serwisów, np. 
Allegro)



Znajomość praw konsumenta 

1. ĆWICZENIE:
a. wpisując zapytanie w wyszukiwarce, 

znajdź Program Ochrony Konsumenta 
serwisu Allegro

b. uczestnicy posiadający konto na portalu 
Allegro pobierają szablon odstąpienia od 
umowy

c. za pomocą edytora tekstu -WORD, Open 
Office(Libra Office) lub DOKUMENTY 
GOOGLE wypełnij formularz i zapisz na 
dysku



Wyszukiwanie ofert, ocena 
wiarygodności kontrahenta

1. Projekt E-ZAMÓWIENIA - elektroniczne 
zamówienia publiczne

2. Baza Konkurencyjności Fundusze 
Europejskie 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 

3. Przykładowe wyszukiwarki zamówień
4. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju



Wyszukiwanie ofert, ocena 
wiarygodności kontrahenta

5. Zamówienia publiczne - wyszukiwanie -
szukaj zamówień publicznych 
https://miir.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

6. Komunikaty.pl - przetargi, licytacje 
zamówienia publiczne 
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-
przetargi/1?q=przetargi+publiczne

7. PARP - zamówienia publiczne 
https://bip.parp.gov.pl/zamowienia-publiczne-parp

8. Oferia.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


Wyszukiwanie ofert, ocena 
wiarygodności kontrahenta

Ćwiczenie 
Korzystając z poczty elektronicznej, wyślij na 
adres podany przez instruktora informację w 
formie maila o najnowszym ogłoszeniu 
publicznym zamieszczonym na portalu Biuletyn 
Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju - zamówienia publiczne -
wyszukiwanie - szukaj zamówień publicznych. 



Wyszukiwanie ofert, ocena 
wiarygodności kontrahenta

1. Publiczne 
wyszukiwarki:
a. Ministerstwo 

Sprawiedliwości KRS
b. CEIDG
c. Moje Państwo

2. Biura Informacji 
Gospodarczej

3. Giełdy 
wierzytelności
a. DługiInfo
b. Verif

Ćwiczenie: Ze strony CEIDG pobierz 

raport firmy, której NIP możesz 

znaleźć w internecie.



Bezpieczne zarządzanie prywatnością 
w sieci

1. Facebook -ustawienia Prywatności
a. Kto może korzystać z Facebooka; 
b. Dane użytkownika i ustawienia 

prywatności;
2. Instagram - Ustawienia prywatności konta
3. Youtube - ustawienia prywatności konta;

a. ustawienia preferencji reklam;
b. tryb ograniczonego dostępu



Bezpieczne zarządzanie prywatnością 
w sieci

1. Google - Jakie dane zbiera o nas Google
a. Sprawdzanie ustawień prywatności
b. Sprawdzanie historii aktywności
c. Dane dotyczące lokalizacji
d. Kalendarze i kontakty Google
e. Aktywności głosowe i ich zapisywanie



Bezpieczne zarządzanie prywatnością 
w sieci

Ćwiczenie:
W ustawieniach prywatności Facebooka 
ustaw opcję widoku twoich postów na 
widoczność - ZNAJOMI I ZNAJOMI 
ZNAJOMYCH



e-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i 
Łódzkiego

Różnorodne formy
kontaktu z doradcą -
wybrane przykłady
● MBank

Uzyskiwanie pomocy online 



Uzyskiwanie pomocy online 

Różnorodne formy 
kontaktu z doradcą -
wybrane przykłady
2. kontakttravelplane

t.pl -
https://www.travelplanet.
pl/kontakt/

https://www.travelplanet.pl/kontakt/


Uzyskiwanie pomocy online 

ĆWICZENIE 1
Każdy z uczestników odnajduje na stronie BZWBK formularz 
kontaktowy. Wybiera interesujący go temat, np KONTO 
OSOBISTE i wybiera opcję wideorozmowy. Wykonuje kolejne 
polecenia - wyraża zgodę na włączenie mikrofonu a następnie 
kamery. Oczekuje na połączenie z  doradcą. Dostęp do 
doradców możliwy jest w dni robocze od 8.00- 22.00. Jeżeli 
zajęcia nie odbywają się w dni robocze, ćwiczenie kończy się 
rozłączeniem kontaktu.



Uzyskiwanie pomocy online 

ĆWICZENIE 2
Każdy z uczestników odnajduje Chatbox na stronie 
Travelplanet.pl ipodejmuje próbe kontaktu z doradcą (UWAGA: 
nawiązanie kontaktu wiąże się wyrażeniem zgody na 
otrzymywanie informacji handlowej). Ćwiczenie uważa się za 
wykonane na etapie otworzenie Chatboxu - bez konieczności 
podjęcia kontaktu. Metoda - ćwiczenia indywidualne



Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)

Zakupy i sprzedaż przez internet

1. Serwisy aukcyjne
Przykłady 

- Allegro, OLX, eBay, 
Sprzedajemy.pl, 
Facebook Market

- zakładanie konta i 
logowanie

- wyszukiwanie ofert
- warunki dokonywania 

zakupów i płatności
- sprzedaż



Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)

Zakupy i sprzedaż przez internet

2. Sklepy internetowe
przykłady 

- dokonywanie zakupów i 
metody płatności
Porównywanie ofert

- Ceneo.pl
- Skąpiec.pl

- ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA

- zakupów i przelewów 
internetowych

https://www.mbank.pl/mbank-news/co-nowego/jak-nie-dac-sie-oszukac-i-okrasc-w-sieci.html


Prawa i obowiązki wynikające z 
regulaminów serwisów internetowych. 

1. Regulaminy serwisów internetowych 
regulamin jako część umowy przy zakupach w sklepie 
internetowym
a. minimalny zakres regulaminu sklepu internetowego - o 

czym należy poinformować konsumenta
b. przykładowe regulaminy

2. Klauzule niedozwolone 
a. definicja i znaczenie
b. lista klauzul niedozwolonych (Rejestr Klauzul 

Niedozwolonych UOKIK)
c. stosowanie klauzul niedozwolonych w obronie interesów 

konsumenta
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych
2.php

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


Prawa i obowiązki wynikające z 
regulaminów serwisów internetowych.

ĆWICZENIE 1
W Folderze DOKUMENTY utwórz folder PORADNIKI 
Ze strony https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/publikacje/ 
pobierz jeden z poradników:
Vademecum konsumenta,Warszawa 2017 lub Przepisy 
konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2017
Zapisz poradnik w utworzonym folderze



Prawa i obowiązki wynikające z 
regulaminów serwisów internetowych.

ĆWICZENIE 2: 
Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Jedna wyszukiwarce 
internetowej znajduje dowolny sklep internetowy (można wpisać 
nazwę poszukiwanego towaru), odszukuje zakładkę 
REGULAMINU. Przygotowuje dla drugiej grupy krótką informację 
w programie Word na temat najważniejszych kategorii informacji 
przedstawionych w regulaminie. Druga grupa wykonuje podobne 
zadanie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Metoda ćwiczenia zespołowe, 
studia przypadku, pokazy i demonstracje



Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)

Zakupy i sprzedaż przez internet

ĆWICZENIE 
Zarejestruj się na Allegro. Przygotuj zdjęcie przedmiotu, który 
chciałbyś wystawić na sprzedaż.Edytuj zdjęcie w programie do 
grafiki np. Paint. Wstaw zdjęcie do swojego ogłoszenia. 
Wypełnij wymagane formularze i wystaw przedmiot. Usuń 
przedmiot, jeżeli ogłoszenie wykonane było wyłącznie w celach 
szkoleniowych.



Bezpieczne zarządzanie kontem 
bankowym

1. Filmy edukacyjne BZ 
WBK
https://www.bzwbk.pl/b
ankowosc-
elektroniczna/bzwbk24-
internet/filmy-
edukacyjne/index.html
#dopasuj_konto_i_karte

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

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


Bezpieczne zarządzanie kontem 
bankowym

Ćwiczenie: 
Na stronie banku BGŻ BNP 
Paribas  przetestowanie 
opcji:
➔ Płatności
➔ przelew krajowy
➔ przelew z rachunku -

mój
➔ wprowadź dane
➔ wyślij



Organizacja/Rezerwacja podróży

1. Loty Google
a. Symulacja 

rezerwacji w 
systemie

2. Booking.com
a. Symulacja 

rezerwacji w 
systemie

3. Odyseusz
a. Symulacja 

rezerwacji w 
systemie



Organizacja/Rezerwacja podróży

1. Regulaminy serwisów internetowych 
regulamin jako część umowy przy zakupach w sklepie 
internetowym
a. minimalny zakres regulaminu sklepu internetowego - o 

czym należy poinformować konsumenta
b. przykładowe regulaminy

2. Klauzule niedozwolone 
a. definicja i znaczenie
b. lista klauzul niedozwolonych (Rejestr Klauzul 

Niedozwolonych UOKIK)
c. stosowanie klauzul niedozwolonych w obronie interesów 

konsumenta
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych
2.php

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


Korzystanie z aplikacji zapewniających 
bezpieczeństwo w sieci

1. Ochrona komputerów osobistych
2. Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo sieci
3. Urządzenia wyspecjalizowane w oczyszczaniu komputerów 

np. z plików cookies, historii przeglądania, poprawianiu 
wydajności komputerów, usuwaniu błędów rejestru

4. Urządzenia do zaawansowanego skanowania i naprawiania, 
np Malwarebytes



Korzystanie z aplikacji zapewniających 
bezpieczeństwo w sieci

ĆWICZENIE 
1. Sprawdź stan zabezpieczeń 

komputera
2. Znajdź Panel Sterowania
3. Wybierz opcję SYSTEM I 

ZABEZPIECZeNIA
ZABEZPIECZENIA

4. Odczytaj komunikaty o 
stanie zabezpieczeń

5. Poinformuj,jakie 
zabezpieczenia są 
zastosowane w Twoim 
komputerze



Korzystanie z aplikacji zapewniających 
bezpieczeństwo w sieci

ĆWICZENIE 2
1. Otwórz zainstalowany na twoim komputerze program 

antywirusowy. Znajdź opcję ustawień skanowania. Wybierz 
jedną z dostępnych opcji: 
a. pełny skan antywirusowy
b. skanowanie określonych folderów lub dysków 

zewnętrznych
c. skanowanie podczas uruchamiania systemu
d. skanowanie niestandardowe

Nie wszystkie opcje są dostępne  we wszystkich programach. 
Wybierz z tych opcji, które są dostępne, np  termin skanowania 
komputera.



Rodzaje licencji udostępniania treści i 
oprogramowania

1. Licencje  oprogramowania: BOX, OEM, Shareware, 
Adware,Trial,   Freeware, GPL, Abandonware

2. Licencje udostępniania: Uznanie autorstwa (ang. Attribution, 
BY), Użycie niekomercyjne (ang. Noncommercial, NC), Bez 
utworów zależnych (ang. No Derivative Works, ND), Na tych 
samych warunkach (ang. Share Alike, SA), 

3. Sześć możliwych kombinacji warunków; licencje dodatkowe, 
np.
a. Sampling – warunek Creative Commons

4. Domena publiczna
5. Dozwolony użytek
6. Umowa przenoszącą autorskie prawa majątkowe.



Rodzaje licencji udostępniania treści i 
oprogramowania

ĆWICZENIE 1
Ze strony dobreprogramy,pl pobierz 
przydatny program CCleaner 5.44.6575 . 
Znajdź klauzulę nazywająca zasady 
udostępniania tego programu. Podczas 
pobierania lub instalowania programu 
mogą pojawić się oferty sponsorowane 
proponujące instalację dodatkowych 
programów, nowych silników wyszukiwania 
lub zmiany stron startowych w 
przeglądarce. Zmień ustawienia instalacji 
tak, aby nie pobierać dodatków. 



Założenie konta ePUAP oraz 
wykorzystanie profilu zaufanego

1. Przebieg rejestracji w ePUAP
2. Składanie wniosku o wydanie dowodu 

osobistego
3. Złożenie wniosku z podpisem profilem 

zaufanym



Korzystanie z dowolnych usług e-
administracji  

1. Wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość 
elektroniczną

2. Wniosek Rodzina 500+ przez PUE ZUS (wymagane konto w 
portalu)
http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-
rodzina-500-przez-pue-zus

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

http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus


Wyszukiwanie informacji na 
stronach instytucji publicznych

1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP)

2. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu
3. Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
4. portal obywatel.gov.pl, portal 

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

5. ZIP
6. BIL APTEK leki refundowane -

porównywarka zamienników

https://zip.nfz.gov.pl
http://bil.aptek.pl/


Korzystanie z dowolnych usług e-
administracji  



Korzystanie z dowolnych usług e-
administracji  



Korzystanie z dowolnych usług e-
administracji  

Ćwiczenie 
Złóż wniosek Rodzina 
500 plus” przez stronę 
empatia.mrpips.gov.p
l



Deklaracje podatkowe online
1. Portal Ministerstwa Finansów, e-Deklaracje 

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje
2. Opcja Aplikacja  e-deklaracja Desktop
3. Inne opcje elektronicznego składania deklaracji 

podatkowych:
a. Bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu 

odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów 
oprogramowania

b. Oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

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


Deklaracje podatkowe online

ĆWICZENIE 
Instalacja aplikacji e-Deklaracje Desktop
Zainstaluj aplikację e-Deklaracja ze strony 
Ministerstwa Finansów. Znajdź formularz 
PIT-37, otwórz go. Praca indywidualna 
uczestników. 



Zakończenie

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  
w systemie elektronicznym 

dostarczonym przez Ministerstwo 
Cyfryzacji 



E-AKTYWNI
mieszkańcy województwa 

kujawsko-pomorskiego 
i łódzkiego

Dziękujemy


