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Instrukcja dla prowadzącego 

Moje finanse i transakcje w sieci  
 

 

Metody Prowadzenia Zajęć 

Wykłady i prezentacje,  

warsztaty,  

ćwiczenia zespołowe, 

 ćwiczenia indywidualne,  

studia przypadku/ dobre praktyki,  

pokazy i demonstracje,  

dyskusje,  

sesje pytań 

Czas Kursu 

12 Godzin  

3  czterogodzinne spotkania 

Cele Kurs 

Uczestnik... 

a) załatwia skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem 

internetu 

b) wykorzystując sieć, zarządza kontem bankowym,dokonuje płatności, 

c) wykorzystując sieć, realizuje zakupy 

d) wykorzystując sieć, rezerwuje podróż 

e) wykorzystując sieć,płaci podatki 

f) korzysta z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia 

czy też występując o dowód osobisty 
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Przebieg szkolenia 

Spotkanie pierwsze  

1. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Przedstawienie  trenera, icebreaker: Każdy z uczestników przedstawia 

się i  opowiada o swoich oczekiwaniach wobec szkolenia  

○ Wstępny test umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji,  

2. Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych 

 Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadzi w formie wykładu 

prezentacje najważniejszych portali.E-usługi w administracji -  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 

a następnie przedstawi podstawowe cechy i różnice najpopularniejszych portali e-usług 

wraz ze wskazówkami, jakie sprawy można załatwiać. metoda - wykłady i prezentacje.  

3. Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących, ubezpieczenie 

transakcji, obciążenie zwrotne  

Trener przedstawi uczestnikom (w formie prezentacji) zagadnienia pozycji konsumenta 

w prawie polskim:  uprawnienia i obowiązki konsumenta, uprawnienia i obowiązki 

przedsiębiorcy. Zaprezentuje stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumenta. Przedstawi inne formy ochrony konsumentów: pakiety ubezpieczenia, 

obciążenie zwrotne na przykładzie jednego z serwisów (np. Allegro) 

4. Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta  

5. Trener przeprowadzi wykład prezentując sposoby wyszukiwania ofert oraz weryfikacji 

kontrahentów, uczestnicy po wysłuchaniu wykładu wezmą udział w dyskusji dotyczącej 

ich sposobów rozwiązywania omawionych problemów. 

 



 

 

3 

6. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne korzystanie z serwisów 

społecznościowych.  

Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez 

poszczególne portale społecznościowe sprawdzając ustawienia bezpieczeństwa i 

prywatności. Uczestnicy wykonują pod kierownictwem trenera czynności dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci. 

7. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm 

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 

Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez 

poszczególne formy kontaktu z doradcą. Uczestnicy wykonują pod kierownictwem 

trenera czynności dotyczące użycia komunikatorów. Następnie uczestnicy wykonują 

ćwiczenie. 

Spotkanie drugie  

8. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania  

○ Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania   

9. Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne) Prezentacja funkcjonalności 

przykładowych serwisów aukcyjnych - Allegro, OLX,  Sprzedajemy.pl, Facebook 

Market). Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników 

poprzez poszczególne serwisy, pokazując funkcjonalności: zakładanie konta i 

logowanie,wyszukiwanie ofert,warunki dokonywania zakupów i płatności, sprzedaż. 

Uczestnicy podążając za wskazówkami trenera poznają funkcjonalności poszczególnych 

portali. Prezentuje też portale porównywania cen, np. Ceneo.pl, Skąpiec.pl 

10. Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz 

bezpieczne korzystanie z nich 

Trener prezentuje uczestnikom demo bankowości elektronicznej oraz prezentuje inny 

przykład bankowego e-learnigu - filmy instruktażowe na stronie BZWBK. Uczestnicy 

szkolenia podążają, korzystając ze swoich komputerów, za wskazówkami 

prowadzącego. Trener prezentuje zasady bezpiecznego korzystania z bankowości 
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elektronicznej, w tym - pishing. Metoda- studium przypadku. Po zapoznaniu 

funkcjonalności portalu wykonują ćwiczenie. 

11. Organizacja/Rezerwacja podróży 

Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia 

dotyczące organizacji i rezerwacji podróży. 

12. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych. Klauzule 

niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów internetowych. 

Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przedstawia prawa i obowiązki 

wynikające z regulacji prawnych.  Przedstawia kwestie regulaminów serwisów 

internetowych, konsekwencje finansowe, klauzule niedozwolone, status prawny 

właścicieli serwisów internetowych.  

Spotkanie trzecie  - czas trwania  

13. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania 

○ Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania  

14. Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci. 

Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia 

dotyczące: 

● Ochrony komputerów osobistych 

● Rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci 

● Urządzeń wyspecjalizowanych w oczyszczaniu komputerów np. z plików cookies, 

historii przeglądania, poprawianiu wydajności komputerów, usuwaniu błędów rejestru 

● Urządzenia do zaawansowanego skanowania i naprawiania, np Malwarebytes 

 

15. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści 

i oprogramowanie 

Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia 

dotyczące rodzajów licencji (licencje otwarte, komercyjne), na których mogą być 

udostępnione treści i oprogramowanie 

16. Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich.  
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Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia 

dotyczące metod reagowania na naruszenia własnych praw autorskich, korzystając m.in 

z serwisu prawoautorskie.org 

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

Trener demonstruje dwie metody uzyskania profilu zaufanego. Ograniczenia czasowe i 

organizacyjne utrudniają uzyskanie profilu zaufanego przez potwierdzenie w 

wyznaczonej instytucji. Pozostaje możliwość przez bankowość elektroniczną. 

Warunkiem jest posiadanie konta płatności elektronicznej. Z tych względów należy 

założyć, że realizacja tematu może mieć formę prezentacji 

18. Korzystanie z dowolnych usług e-administracji   

Trener prezentuje opcje składania wniosku. Trener wybiera opcję 3. Prezentuje kolejne 

kroki procedury, korzystając z własnego konta. 

Zakończenie szkolenia 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo 

Cyfryzacji  

 

Potrzebny sprzęt 

1. Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz możliwością instalowania 

oprogramowania 

2. Rzutnik 

3. Ekran 

4. Dysk zewnętrzny (dla trenera) 

5. Pendrive 

6. Aparat z funkcją nagrywania filmów 

7. Tablet z systemem android lub IOS 

 

6. Metody Prowadzenia Zajęć 

1. Wykłady i prezentacje,  
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2. warsztaty,  

3. ćwiczenia zespołowe, 

4.  ćwiczenia indywidualne,  

5. studia przypadku/ dobre praktyki,  

6. pokazy i demonstracje,  

7. dyskusje,  

8. sesje pytań 

7. Materiały Dodatkowe 

1. Ngo.pl 

2. Facebook (android, IOS, PC) 

3. Instagram (Android, IOS, PC) 

4. Twitter (Android, IOS, PC) 

5. Snapchat (Android, IOS, PC) 

6. Canva.com 

7. Google 

8. Zdjęcia google 

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

10. SKYPE 

11. Facebook Messenger 

12. Akademia PARP 

13. Udemy 

14. Webinaria 

15. Bankowość Elektroniczna 

16. PKO Bank Polski, 

17. Bank Pekao S.A., 

18. Bank Zachodni WBK S.A., 

19. mBank, 

20. ING Bank Śląski, 

21. Alior Bank, 

22. T-Mobile Usługi Bankowe, 

23. Banki Spółdzielcze z grupy BPS, 

24. Raiffeisen Bank Polska S.A., 

25. Bank Pocztowy SA, 
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26. Credit Agricole, 

27. Banki Spółdzielcze SGB, 

28. SGB-Bank SA, 

29. PlusBank, 

30. Euro Bank S.A., 

31. Bank Millennium, 

32. Getin Bank, 

33. Nest Bank, 

34. BGŻ BNP Paribas, 

35. Bank BPS S.A 

36. empatia.mrpips.gov.pl 

37. ePUAP 

38. Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl 

39. obywatel.gov.pl 

40. Programy chroniące komputer 

41. Bitdefender 

42. Norton 

43. Kaspersky 

44. G Data Internet Security 

45. McAfee 

46. ESET 

47. Trend Micro 

48. AVG 

49. Avast 

50. Istock 

51. Canva.com 

52. Audiojungle 

53. Loty google 

54. Booking.com 

55. Odyseusz 

56. Excel 

57. WIX  www.wix.com 

58. About me  https://about.me/ 

59. Google blogspot 
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60. WordPress 

 

 

 


