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Materiał dodatkowy 

Mój biznes w sieci 

 

Wyszukiwanie dostawców, ofert, sprawdzanie 

wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego. 

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 

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
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➔ 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: 

 

➔ 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 

https://oferia.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/
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GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI  

➔ długi.info - największa internetowa giełda długów (https://www.dlugi.info/wierzytelnosci-

przeterminowane-od-0-do-90-dni.html)  

➔ Verif.pl  

Rozpowszechnienie w sieci informacji o swoim biznesie, 

(wizytówka, media społecznościowe, widoczność w 

serwisach typu Google Maps, itd.) 

93 proc. zakupów zaczyna się od zapytania w wyszukiwarce. 

Analiza 4P, czyli Product, Price, Place, Promotion. 

Place i  Promotion w internecie: 

➔ właściwa strona www - odpowiadająca formą i zakresem branży przedsiębiorcy 

➔ wybranie właściwej nazwy Domeny 

➔ strona szybko wczytuje się zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne,Ilość zdjęć 

czy filmów na stronie, nie może powodować opóźnień w jej wczytywaniu  

➔ atrakcyjnie opisany tytuł, opis działalności przedsiębiorcy 

➔ treści unikalne, tzn. takie, które np. wyszukiwarka Google uzna za atrakcyjne, w efekcie 

częstsze wyświetlenia 

➔ ułatwienia komunikacyjne np. specjalne, inteligentne oprogramowanie, które to w 

sposób szybki i profesjonalny ułatwi kontakt firmy z potencjalnym klientem.np. obsługę 

systemu do natychmiastowego kontaktu CallPage) 

➔ przy wyborze miejsc promujących ofertę w internecie, warto zaistnieć w  „wizytówkach 

biznesowych”, wizytówce Google, tak aby zwiększyć szansę wyszukania usług głównie 

na rynkach lokalnych, np.  

◆ zumi.pl,  

◆ Panorama Firm 

◆ Targeo.pl 

◆ branżowe, np. dobrymechanik.pl  

 

Skuteczne  wypromowanie w sieci.  

 

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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Najczęściej oferta firm trudniących się promocją stron www, poprawą widoczności oferty 

przedsiębiorstw w sieci oparta jest o działania efektywnościowe realizowane przy pomocy 

 Facebook-a (Facebook Ads), 

 czy też Googla (Google Adwords). 

 

  Podmioty te naliczają swoją marżę za obsługę tego typu kampanii w wielkości 10 – 20 proc. 

wartości samej kampanii. 

Warto prowadzić działania łączące ze sobą możliwości internetu oraz propozycji 

marketingowych skierowanych w sposób nowoczesny do baz klienckich (mailingi) oraz np. 

wiadomości marketingowe na smartfony osób, znajdujących się w pobliżu miejsca naszej 

działalności. Skuteczna kampania promocyjna realizowana wg zasad marketing-mix cechuje się 

agregowaniem i praktycznym wykorzystaniem mocnych stron(4P) w sposób kompletny i 

uzupełniający się. 

 

Jak założyć wizytówkę w Google Moja Firma 

Zaczynamy pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/business/ Logujemy się lub 

rejestrujemy, jeżeli nie posiadamy konta Google 

Dodawanie wizytówki - wypełnianie kolejnych pól kreatora, związanych z kategorią działalności, 

danymi kontaktowymi. 

Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji 

publicznych, np. o regulacjach prawnych dotyczących 

handlu w sieci, serwisów z przetargami, 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

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/  

https://www.google.com/intl/pl_pl/business/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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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  
 
Wpisanie do wyszukiwarki zapytania “WYSZUKIWANIE OFERT” wyświetli dziesiątki wyników 
dotyczących ofert 
 
 
 

Wykorzystywanie materiałów z sieci (własność 

intelektualna otwarte licencje) 

 

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. 

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
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➔ „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] 
➔ 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. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
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
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Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem 

zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów 

tematycznych, platform z zasobami do nauki dla 

przedsiębiorców (np. Akademia PARP) 

Prezentacja największych i najpopularniejszych platform e-learningowych z ofertą dla 
przedsiębiorców 

1. Akademia PARP - celem publicznej Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie 
dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą szkoleń e-learningowych. Rejestrując się 
uzyskuje się dostęp do wszystkich szkoleń e-learningowych dostępnym na portalu. 
Oferta Akademii PARP to obecnie 93 interaktywne, multimedialne szkolenia 
elektroniczne: 41 biznesowych szkoleń e-learning, 42 biznesowe szkolenia m-learning 
(na urządzenia mobilne: smartfony i tablety) oraz 5 szkoleń e-learning i 5 szkoleń m-
learning dedykowanych szkoleniowcom. Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb 
firm z sektora MSP i obejmuje takie kategorie, jak: zagadnienia finansowe i prawne, 
zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedżerskie i osobiste, marketing 
i sprzedaż, wiedza ogólna i otoczenie biznesu.E-learning niesie ze sobą mnóstwo 
korzyści - osoba, która decyduje się na kurs sama decyduje o tempie przyswajania 
wiedzy i czasie podjęcia nauki. Jest to bardzo elastyczny i likwidujący bariery terytorialne 
model nauczania. 
Ponadto “Pigułki wiedzy”  
http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html  
 

 
ĆWICZENIE 1  
Załóż konto w Akademii PARP 
 

2. Udemy - komercyjna platforma z ponad 50 000 kursów w cenie 34,99 zł. Łącznie ponad 
80 000 kursów 
https://www.udemy.com/  

http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html
https://www.udemy.com/
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3. Wpisanie do wyszukiwarki frazy szkolenia e-learningowe lub szkolenia on-line 
wyświetla dziesiątki wyników. Najpopularniejsze szkolenia on-line to BHP oraz PPOŻ, 
np. https://e-specjalistabhp.pl/  

4. Webinaria - (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – rodzaj internetowego 
seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast (transmisja 
wideo przez przeglądarkę internetową), która umożliwia obustronną komunikację między 
prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. 
Webinaria prowadzone są “na żywo”, lecz większość autorów dostarcza je 
subskrybentom w formie linków lub publikuje na YouTube, gdzie można je znaleźć 
wyszukując słowo “webinar” lub “webinarium” + interesujący temat. 

 

 

https://e-specjalistabhp.pl/
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Prowadzenie rozmów przez internet (np. videorozmowy, 

rozmowy grupowe) 

Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, 

rozmowy grupowe) 

 

SKYPE Bezpłatne rozmowy przez Internet i wiadomości tekstowe, międzynarodowe 
połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnym. 
Skype – komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych 
w chmurze[4]. 
Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz 
obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową, a także płatnych rozmów 
z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub komórkowych za pomocą 
technologii VoIP (Voice over IP) tzw. usługa SkypeOut[5]. Oprócz tego Skype 
oferuje funkcje bezpośredniej wymiany informacji tekstowych za pomocą 
ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesył plików. 
źródło wikipedia.pl 
 
Funkcjonalności: 
 

Rozmowy między użytkownikami Skype'a 
Dzwoń za darmo do wszystkich użytkowników Skype'a na całym 
świecie. 
 
Połączenia na telefony komórkowe i stacjonarne 
Dzwoń po niskich stawkach na telefony komórkowe i stacjonarne na 
całym świecie. 
 
Rozmowy grupowe 
Zbierz grupę osób w ramach jednej rozmowy — możesz dodać nawet 
25 uczestników. 
Numer Skype 
Znajomi dzwonią do ciebie pod dany numer telefonu, a ty odbierasz 
połączenia przez Skype'a w dowolnym miejscu na świecie. 

 
Przekierowanie rozmów 
 
Nie masz dostępu do Skype'a lub nie możesz odebrać rozmowy? Przekieruj 
rozmowy na dowolny telefon. 
 
Identyfikator rozmówcy 
 
Nie bądź dla innych „nieznanym numerem”. Niech wiedzą, że to właśnie ty do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikator_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikator_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skype#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamera_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamera_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_stacjonarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_stacjonarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_kom%C3%B3rkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_kom%C3%B3rkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skype#cite_note-5
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nich dzwonisz. 
 
 Skype To Go 
 
Prowadź rozmowy międzynarodowe z dowolnego telefonu po niskich 
stawkach. 
 
Rozmowy wideo 
 
Poznaj nowy wymiar rozmów dzięki funkcjom wideo w Skypie. 
 
Czat wideo 
 
Bądź bliżej innych — prowadź rozmowy twarzą w twarz. 
 
 Grupowe rozmowy wideo Spotkaj się z całą grupą znajomych w ramach 
jednej rozmowy wideo. 
Wiadomości 
 
 Wysyłaj krótkie wiadomości, do kogo chcesz. Dzięki obsłudze głosu, tekstu, 
wideo i zdjęć możesz kontaktować się ze wszystkimi ważnymi osobami nawet 
wtedy, gdy nie masz czasu do nich zadzwonić. 
 
 Klipy Moji i emotikony. Odkryj nowe, zabawne sposoby na wyrażanie siebie 
na czacie w Skypie. 
 
 Wiadomości wideo Wysyłaj wiadomości przedstawiające to, co widzisz, 
słyszysz i czujesz. 
 
Czat Pozwól przemówić swoim palcom: poplotkuj, zaplanuj wycieczkę lub 
popracuj nad projektem. Przesyłanie wszystkich wiadomości odbywa się 
błyskawicznie. 
 
 Wysyłanie SMS-ów Wysyłaj SMS-y do znajomych, pisząc je wygodnie na 
klawiaturze. 
 
 Wiadomości głosowe Nie masz czasu na rozmowę? Pozwól Skype'owi 
odbierać wiadomości za ciebie. 
 
 GroupMe Udostępniaj wiadomości, zdjęcia i swoją lokalizację na telefonie 
komórkowym. 
 
 Udostępnianie Udostępnij osobom ze swoich kontaktów pliki, zdjęcia, filmy 
wideo i inne treści. Dzięki szerszym możliwościom udostępniania możesz 
przekazywać wszystkim aktualne informacje w atrakcyjnej formie. 
Wysyłanie plików 
 
Wysyłaj przez Skype'a pliki, zdjęcia i filmy dowolnej wielkości. Wystarczy 
przeciągnąć lub dodać plik do okna czatu w Skypie. 
Udostępnianie ekranu 
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Udostępniaj ekran komputera swojemu rozmówcy. 
Grupowe udostępnianie ekranu 
 
W ramach grupowej rozmowy wideo możesz na bieżąco pokazywać 
wszystkim jej uczestnikom, co się dzieje. 
Wysyłanie kontaktów 
 
Z łatwością udostępniaj kontakty, numery i nazwy użytkowników Skype'a. 
Inne funkcje Skype'a 
 
Co jeszcze potrafi Skype? Poznaj bogactwo funkcji, które pomogą ci 
pozostawać w kontakcie z innymi w dogodnym dla ciebie czasie i miejscu 
oraz w wygodny sposób. 
Skype Connect 
 
Prowadź rozmowy przez Skype'a, korzystając z istniejącego systemu PBX z 
obsługą SIP. 
Skype dla Outlook.com 
 
Przełączaj się między czatem a rozmową wideo jednym kliknięciem — 
bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej. 
Przycisk kontaktu 
 
Umieść przycisk w swojej witrynie internetowej lub na blogu — dzięki temu 
każdy będzie mógł do ciebie zadzwonić lub wysłać ci wiadomość na czacie. 
Przycisk udostępniania 
 
Ułatw innym dyskutowanie o twojej witrynie oraz udostępnianie jej zawartości. 
Tłumacz Skype 
 
Chcesz porozmawiać z kimś, kto mówi w innym języku? Tłumacz rozmowy 
głosowe, wideo i wiadomości czatu. 
Rozszerzenie Skype 
 
Dostęp do różnych funkcji Skype'a, np. udostępniania, możesz szybko 
uzyskać w przeglądarce. 
 

FACEBOOK 
Messenger 

Facebook Messenger – komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. 
Służy do wysyłania wiadomości, zdjęć, filmów, naklejek i innych plików, a 
także pozwala reagować na wiadomości znajomych oraz wchodzić w 
interakcje z botami. 
źródło wikipedia.pl 

Szybko dotrzesz do innych osób. 

Zobaczysz, kiedy Twoja wiadomość została dostarczona na telefon 
znajomego, a także kiedy została przez niego wyświetlona. Dzięki temu 
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dokładnie wiesz, co dzieje się z wiadomościami, które wysyłasz. 

Dzięki naklejkom i innym elementom wyrazisz więcej. 

Wysyłaj naklejki, ikony emoji i GIF-y – urocze, zwariowane, dziwaczne czy 
pełne ekspresji. Z nimi wyrazisz niemal wszystko. 
 
 
ZDJĘCIA I FILMY 

Wyraź więcej dzięki zdjęciom i filmom. 

Dzięki wbudowanemu aparatowi w Messengerze możesz robić zdjęcia i kręcić 
filmy. Możesz też personalizować zdjęcia, dodając rysunki czy tekst. Wyślij je 
do znajomego lub grupy znajomych albo opublikuj jako relację w 
Messengerze. 
 

Rozpoczynaj rozmowy grupowe z ludźmi, których lubisz. 

Utrzymuj kontakt z grupami osób, które odgrywają ważną rolę w Twoim życiu, 
np. z rodziną i przyjaciółmi. Możesz nadać nazwę każdej rozmowie grupowej i 
dodać do niej zdjęcie, aby każdy mógł łatwo odnaleźć grupę. 
 
 
WIADOMOŚCI GŁOSOWE 

Jak zwerbalizować wiadomość? Możesz ją wypowiedzieć, zaśpiewać lub 
wykrzyczeć. 

Czasami trudno jest napisać wszystko, co chcesz. Kiedy podróżujesz lub 
masz dużo do powiedzenia, nagraj wiadomość głosową. 
 

Graj w gry ze znajomymi. 

Gry uprzyjemniają kontakty ze znajomymi. Rzuć im wyzwanie, aby pobili Twój 
wysoki wynik, graj w czasie rzeczywistym podczas wideorozmowy i odkrywaj 
kolejne ulubione gry. 
 

Prześlij mapę dowolnej lokalizacji. 

Teraz wystarczy kilka dotknięć, aby zaproponować miejsce spotkania czy na 
bieżąco informować znajomych o swojej lokalizacji itp. 
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ODKRYWANIE 

Odkrywaj marki i firmy. 

Kontaktowanie się z ulubionymi markami i firmami jest łatwe, jeżeli odbywa się 
w jednym miejscu. Rozpocznij subskrypcję aktualności z ostatniej chwili, 
zarezerwuj urlop, skorzystaj z najnowszej oferty i nie tylko. 
 
 
 

 

Komunikacja elektroniczna z klientami i dostawcami, w 

tym uzyskiwanie opinii klientów. 

1. CallPage 
KROK 1:Potencjalny klient klika przycisk CallPage na twojej stronie lub system 
scoringowy reaguje na jego zachowanie   
i okienko CallPage wyświetla się automatycznie. 
KROK 2: Następnie wpisuje swój numer telefonu w okienko, które pojawiło się na 
ekranie 
KROK 3: System automatycznie łączy twojego pracownika z potencjalnym klientem 
KROK 4: Konsultant lub sprzedawca prowadzi rozmowę przez telefon z twoim 
potencjalnym klientem 

 

 
2. Formularz kontaktowy na stronie internetowej 
Formularz kieruje wpisy na podany przez nas adres mailowy. Zakres danych osobowych 
przetwarzanych w formularzu musi być dostosowany do wymogów RODO 
 
3. Chatbox 
Formularz kontaktowy w formie komunikatora - umożliwia bezpośredni kontakt konsultanta z 
klientem za pomocą pisma.  
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4. Newsletter 
Newsletter służy do stałej komunikacji z Klientami, mającej na celu informowanie odbiorców o 
nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w obrębie danej firmy czy tematu. 
Najpopularniejszym kreatorem newsletterów jest aplikacja FreshMail. Umożliwia m.in. wybór 
estetycznego szablonu korespondencji. 
 
5. Mailing-  odróżnieniu od newslettera, mailing to jednorazowa reklama, która dociera na 
skrzynkę odbiorców. Nie jest ona zazwyczaj komunikacją mającą na celu budowanie relacji, a 
jedynie poinformowanie o produkcie i zachęcenie do zakupy, założenia konta, czy udziału w 
imprezie. 
 
6. Autoresponder - to wszelkiego rodzaju maile transakcyjne, które mają cel czysto 
informacyjny. Wysyłane są po to, aby poinformować o założeniu konta, dodaniu do newslettera, 
dokonanym zakupie itp. 

 

Wiedza o podstawach posiadania własnej strony 

internetowej 

1. Podstawowe cechy dobrej strony  

➔ właściwa strona www - odpowiadająca formą i zakresem branży przedsiębiorcy 

➔ wiarygodność – podstawa zaufania Klientów, np. przyciągająca grafika z twarzami 

uśmiechniętych i zadowolonych ludzi; dobrze napisane, poprawne teksty, które 

wytwarzają atmosferę przyjacielskości i zaufania  

➔ wybranie właściwej nazwy Domeny- frazy na tyle ogólne, by uzyskiwać dobre wyniki dla 

słowa kluczowego, ale posiadające wystarczające cechy wyróżniające markę, by 

mogły zostać zapamiętane. 

➔ strona szybko wczytuje się zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne,Ilość zdjęć 

czy filmów na stronie, nie może powodować opóźnień w jej wczytywaniu  

➔ nawigacja – intuicyjna i wspierająca działania SEO (SEO – to inaczej optymalizacja 

stron internetowych pod wyszukiwarki 

➔ słowa kluczowe – priorytetowy element strategii, źródło informacji to chociażby  Planner 

Słów Kluczowych AdWords. Aby z niego skorzystać, nie trzeba mieć aktywnej kampanii. 

Narzędzie ponadto jest bezpłatne 

➔ atrakcyjnie opisany tytuł, opis działalności przedsiębiorcy - przejrzysty i zwięzły, 
zwłaszcza wizytówka firmy “O nas” nie może być sztampowa” 

➔ treści unikalne, tzn. takie, które np. wyszukiwarka Google uzna za atrakcyjne, w efekcie 
częstsze wyświetlenia 

➔ informacje kontaktowe zawsze pod ręką, ułatwienia komunikacyjne np. specjalne, 
inteligentne oprogramowanie, które to w sposób szybki i profesjonalny ułatwi kontakt 
firmy z potencjalnym klientem.np. obsługę systemu do natychmiastowego kontaktu 
CallPage, formularze kontaktowe, chatbox,  
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➔ wezwanie do działania jasne i zrozumiałe - pomoże w tym przycisk wezwania do 
działania (call to action) typu: "Kup teraz", "Zapisz się na newsletter", "Zapytaj o usługę", 
"Wypełnij formularz" 

➔ przyciski mediów społecznościowych 

Marketing w internecie. 

 

Korzystanie z bankowości elektronicznej lub przyjmowanie 

płatności online 

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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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 
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 
 

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.paypal.com/pl/webapps/mpp/personal
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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 
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 

https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-i-przekazy-bankowe
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/karty-platnicze
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
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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 

 
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 

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
https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/sms-premium
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
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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 
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 

https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/gpay
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


 

 

21 

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 
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 
 
 

 

Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich 

przypadku należy odwołać się do przepisów ustawy o prawach autorskich. W odniesieniu do 
zdjęć zastosowanie znajdą przepisy dotyczące ochrony osobistych praw autorskich, czyli takich, 
które powstają w chwili tworzenia danego dzieła, w tym przypadku zdjęcia. Są to prawa 
niezbywalne, a ich ochrona nie jest ograniczona w czasie. Nie można zatem ich zbyć ze 
względu na osobistą więź łącząca autora ze zdjęciem. Przede wszystkim wyraża się to w 
oznaczeniu dzieła imieniem, nazwiskiem bądź pseudonimem autora. W przypadku kradzieży 

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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zastosowanie będzie miał art. 78 ustawy. 
Ustalenie rangi naruszenia 
Większość naruszeń ma niewielką rangę, ponieważ dokonane są: 

➔ przez nieznaną osobę prywatną, 
➔ na jej własnej stronie / blogu / profilu społecznościowym, 
➔ przez krótki czas, 
➔ na własny użytek, 
➔ bez jakichkolwiek korzyści majątkowych. 

 
Wystarczy najczęściej nieformalny kontakt z naruszycielem. 
Gdy materiał został użyty w celu komercyjnym można myśleć o odszkodowaniu.  
Zbierz materiał dowodowy. Czyli zrób screeny. Udaj się do notariusza. Tam zrobisz screeny i 
uzyskasz od notariusza stosowne poświadczenie. W ten sposób, będziesz dysponował mocnym 
i wiarygodnym dowodem naruszenia. Czasem wystarczający może okazać się kontakt 
nieformalny i naruszyciel od razu zaproponuje ci ugodowe załatwienie sprawy. Czasem warto 
obniżyć swoje wymagania finansowe, zamiast iść na całość i bawić się w postępowanie 
sądowe. Czasem lepszym pomysłem będzie korespondencja formalna. 

➔ zapoznaj się z art. 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tam 
znajdziesz katalog roszczeń, z jakimi możesz występować wobec naruszyciela, 

➔ posługuj się terminologią z powołanych powyżej przepisów, 
➔ jeśli żądasz odszkodowania, odpowiednio uzasadnij jego wysokość, 
➔ opisz dokładnie okoliczności, które uzasadniają twoje roszczenia, 
➔ pisz jasno, konkretnie i unikaj języka populistycznego, górnolotnych sformułowań, 
➔ wezwanie wyślij pocztą za potwierdzeniem odbioru, a potwierdzenie zachowaj na 

przyszłość. 
 

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 
a) odpowiedzialność cywilna 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Stan prawny aktualny na dzień: 18.07.2018 

Dz.U.2018.0.1191 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

             
Art. 79. autorskie 
 

Ochrona autorskich praw majątkowych 

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od 
osoby, która naruszyła te prawa: 

zaniechania naruszania; 
2)  usunięcia skutków naruszenia; 
3)   naprawienia wyrządzonej szkody: 

a) na zasadach ogólnych albo 
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w 
przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, 
które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu: 

http://www.kongreskultury.pl/title,Autorskie_prawa_osobiste,pid,26,oid,49,cid,106.html
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych
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(Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b utracił moc z dniem 01.07.2015 r. w zakresie, w jakim 
uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od 
osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę 
sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest 
zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego 
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na 
korzystanie z utworu, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 
czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14 (Dz.U. poz. 932) 

4)   wydania uzyskanych korzyści. 
2.    Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać 
jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i 
formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w 
rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. 
3.   Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za 
zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy 
pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków 
naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. 
4.   Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o 
bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich 
wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu 
na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę 
naruszenia oraz interesy osób trzecich. 
5.   Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która 
naruszyła autorskie prawa majątkowe. 
6.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych 
zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli 
działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu. 
7.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez 
upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z 
bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami. 
 

 
b) odpowiedzialność karna 

         

Art. 116.        

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub 
nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło 
dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
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Reagowanie i radzenie sobie ze zjawiskami 

niepożądanymi i groźnymi  

a. Hejt i mowa nienawiści. 

Hejt - pełen nienawiści, personalny atak często jego ofiarami padają nie 

popularni uczniowie. Często do hejtu wykorzystywane są portale 

społecznościowe.  

 

Mowa nienawiści: Definicja Rady Europy określa, że mową nienawiści możemy 

nazwać „każdą wypowiedź, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub 

usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy 

nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażoną w 

formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, 

dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości, 

migrantów bądź osób wywodzących się ze 

społeczności imigrantów” (Rada Europy, 1997). 

 

b. Trolling 

Trolling jest to uporczywe, anonimowe  obrażanie innych internautów - 

najczęściej agresywne.   

 

c. Fake news 

Fake news – forma przekazywania informacji, która opiera się na celowej 

dezinformacji lub oszustwie, rozprzestrzeniana poprzez drukowane i nadawcze 

serwisy informacyjne, media elektroniczne czy serwisy społecznościowe[1]. 

Informacje te są pisane i publikowane w celu wprowadzenia w błąd, albo w celu 

uzyskania finansowych lub politycznych korzyści. Często stosują chwytliwe 

nagłówki w celu zwrócenia możliwie dużej uwagi. Należy rozróżnić nieprawdziwe 

i wprowadzające w błąd fałszywe wiadomości od satyry lub parodii, która jest 

przeznaczona dla humoru, ale nie ma na celu wprowadzenia w błąd odbiorców. 

Łatwe dochody z reklam, wzmożone podziały polityczne i popularność mediów 

społecznościowych, przede wszystkim Facebooka, to główne przyczyny 

wzmożonego oddziaływania fake newsów, obok rzetelnych wiadomości. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-nytimes.com-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satyra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
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źródło: wikipedia.pl 

 

Ochrona wizerunku i ochrona prawa autorskiego 

Ochrona wizerunku i ochrona prawa autorskiego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym Art. 81. 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim 

przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest 

wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z 

pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 

społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza. 

 

Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym 

oprogramowaniem 

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 
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➔ McAfee 
➔  ESET 
➔ 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 
 
ĆWICZENIE 1 
Sprawdź stan zabezpieczeń komputera 

➔ Znajdź Panel Sterowania 
➔ Wybierz opcję SYSTEM I ZABEZPIECZeNIA 
➔ ZABEZPIECZENIA 
➔ Odczytaj komunikaty o stanie zabezpieczeń 
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Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do 

zarządzania informacjami o klientach, dostawcach): jak i 

gdzie ich szukać, jak instalować, jak i do czego używać, 

na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod 

kątem bezpieczeństwa). 

Czym jest CRM?  

 
CRM, czyli Customer Relationship Management jest koncepcją zarządzania relacjami z 
klientem.CRM jednak to nie tylko koncepcja, ale również działające według jej zasad systemy 
informatyczne. Oprogramowanie CRM  jest narzędziem ułatwiającym zarządzanie firmą i 
uzupełnieniem filozofii zarządzania relacjami z klientem. Najlepszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie kompleksowego, zintegrowanego modelu CRM. Taki system pozwala na 
budowanie i utrzymywanie relacji z klientem w każdym stadium współpracy z nim.  
Zintegrowany CRM powinien dotyczyć przede wszystkim takich obszarów działania 
przedsiębiorstwa, jak: 
sprzedaż ↔ marketing  ↔ serwis 
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To również spójna baza wiedzy dla wszystkich pracowników. Dla kierownika to narzędzie, które 
dodatkowo dostarcza raporty, niezwykle ważne w mierzeniu skuteczności podejmowanych 
działań sprzedażowych. 
Jakie cechy powinien posiadać CRM 

➔ elastyczność systemu, czyli możliwość dopasowania go do swoich potrzeb 
➔ brak limitów 

Kilka szczególnie ważnych funkcji systemu (to zależy od potrzeb) 
➔ Obsługa procesów sprzedażowych 
➔ Wspólna baza wiedzy 
➔ Obsługa zadań i zdarzeń oraz przypomnień 
➔ Zarządzanie uprawnieniami 
➔ Integracja z innymi systemami 
➔ Elastyczny pulpit pracy 
➔ Katalogi produktów 
➔ Tworzenie dokumentów ofertowych 
➔ Komunikator wewnętrzny 
➔ Wysyłka wiadomości e-mail 

 
Zakup oprogramowania 

➔ 2 sposoby korzystania z oprogramowania 
◆ Oprogramowanie Software as a Service (SaaS), czyli oprogramowanie jako 

usługa - aplikacja przechowywana jest na serwerach dostawcy, natomiast 
użytkownik korzysta z systemu za pomocą przeglądarki Internetowej.Klient 
odciążony od instalacji oraz utrzymania aplikacji, otrzymuje aktualizacje i 
wsparcie serwisowe. Wiąże się to z abonamentem 

◆ Zakup licencji - klient obciążony jest instalacją na swoich lub hostingowanych 
serwerach oraz utrzymaniem aplikacji. Wiąże się to na ogół z jednorazową 
opłatą.   

➔ Zakup oprogramowania według zasad zbliżonych do zakupu innych typów 
oprogramowania 

◆ wyszukanie produktu - z polecenia lub w internecie 
◆ zapoznanie się z referencjami, z opiniami użytkowników 
◆ porównanie wielu dostawców i cen 
◆ skorzystanie z prezentacji oprogramowania i demo 
◆ precyzyjna umowa wdrożeniowa/licencyjna/hostingowa 
◆ W przypadku SaaS gwarancja bezpieczeństwa pod względem RODO (Kodeks 

postępowania, certyfikaty, ewentualna  umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych 
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Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których 

mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z 

przykładami / źródłami. 

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] 
➔ 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: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons#cite_note-3
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
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➔ 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 

 

(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.) 

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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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 

 

Załatwianie drogą elektroniczną 

spraw.Założenie/zawieszenie/zakończenie działalności 

gospodarczej 

 

Złożenie wniosku przez ePUAP 

jest możliwe, jeżeli właściwy urząd obsługuje daną sprawę przez ePUAP 

jeżeli nie, to wniosek składa się na portalu CEIDG. Jeżeli chcesz złożyć wniosek elektronicznie, 

musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany i 

zarejestrować się w systemie CEIDG. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

Zalogowanie do CEIDG jest możliwe poprzez profil zaufany ePAUAP. Wymaga to założenia 

konta przedsiębiorcy.Na podany adres pocztowy przychodzi link aktywacyjny 

Po aktywacji konta przedsiębiorcy można przystąpić do wypełniania wniosku, który podpisuje 

się  profilem zaufanym 
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Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę, zawieszenie lub wznowienie działalności niezbędny jest 

nr NIP. 

 

Rozliczenia podatkowe, deklaracje i składki na ZUS 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


 

 

35 

 

Inne opcje elektronicznego składania deklaracji podatkowych: 

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

 

 


