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Materiał dodatkowy 

Rolnik w sieci 

 

Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów 

1. IGRiT - Internetowa Giełda Rolna i Towarowa - ogłoszenia rolnicze 

https://www.igrit.pl/ 

2.  Giełda Rolna - oferty i ogłoszenia rolnicze w sieci 

www.gieldarolna.pl/  

3. Giełda rolna • Agrotrader.pl Największa internetowa giełda rolnicza 

www.agrotrader.pl/ 

4. Lista ogłoszeń | Internetowa Giełda Rolna - Agro-Market24.pl 

https://agro-market24.pl/ 

5.  GIEŁDA ROLNA online - oferty rolnicze 2018 

https://gielda-rolna.com/ 

6.  Rolpetrol giełda rolna | Rynek i ceny zbóż 

www.rolpetrol.com.pl/  

Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem 

zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów 

tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób 

dorosłych. 

 

 

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 

https://www.igrit.pl/
http://www.gieldarolna.pl/
http://www.agrotrader.pl/
https://agro-market24.pl/
https://gielda-rolna.com/
http://www.rolpetrol.com.pl/


 

 

2 

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  

2. Udemy - komercyjna platforma z ponad 50 000 kursów w cenie 34,99 zł. Łącznie ponad 

80 000 kursów 

3. 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. 

Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. 

Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, 

rozmowy grupowe) 

 

SKYPE 

Bezpłatne rozmowy przez Internet i wiadomości tekstowe, międzynarodowe połączenia 

z telefonami komórkowymi i stacjonarnym. (źródło - materiały skype) 

Skype – komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych w 

chmurze[4]. 

Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację 

http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html
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/Chmura_obliczeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skype#cite_note-4


 

 

3 

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 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 

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_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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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 

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 



 

 

5 

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 (źródło - fb messenger - help) 

 – 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 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 
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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. 

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. 

 

Różnorodne formy kontaktu z doradcą na przykładzie 

banku i portalu turystycznego  

 

Różnorodne formy kontaktu z doradcą - wybrane przykłady 
1. BZWBK Bank Zachodni - kontakt https://www.bzwbk.pl/informacje-o-

banku/kontakt/kontakt.html 
 

https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt.html
https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt.html
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2. travelplanet.pl - https://www.travelplanet.pl/kontakt/ 

Zakupy i sprzedaż przez internet.  

Serwisy aukcyjne  

➔ przykłady - Allegro, OLX, , Sprzedajemy.pl, Facebook Market 

➔ zakładanie konta i logowanie 

➔ wyszukiwanie ofert 

➔ warunki dokonywania zakupów i płatności 

➔ sprzedaż 
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Sklepy internetowe - przykłady, dokonywanie zakupów i metody płatności 

Porównywanie ofert   

➔ ceneo.pl 

➔ skąpiec.pl 

Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin 

● USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z dnia 6 

sierpnia 2003 r.) 

● “Piractwo na roli” https://gmo.blog.polityka.pl/2012/02/26/piractwo-na-roli/  

 

Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z 

wykorzystaniem demo serwisów bankowych) 

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://gmo.blog.polityka.pl/2012/02/26/piractwo-na-roli/
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
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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 
 
 

 

Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci 

(profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO)  

Na stronie Państwowej Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapoznają się informacjami na 

temat RSO.https://piorin.gov.pl/rso Metoda - pokazy i demonstracje 

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
https://piorin.gov.pl/rso
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Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady 

oszustw i prób wyłudzeń)  

1. Niebezpieczne linki w wiadomościach e-mail 

Hakerzy często wykorzystują je żeby przekierować nas do niebezpiecznej 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 

➔ 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. 

➔ 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 

➔ Phishing - metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę 

lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, 

szczegółów karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do określonych działań. 

2.  Zwracanie uwagi na zabezpieczenia w wyszukiwarkach 

➔ 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)   

➔ kłódki - kłódka oznacza szyfrowanie SSL. 

3. Ustawienia Prywatności w używanych aplikacjach, np Facebook,, YouTube, konto 

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. 

https://myaccount.google.com/privacy


 

 

16 

Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal 

eKRUS.gov.pl) 

 (20 minut) 

Korzyści rejestracji w eKRUS 

 Dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o Tobie, 

przebiegu Twojego ubezpieczenia, wykazu Twoich składek a także informacje o zbliżających 

się terminach płatności i wysokości Twoich składek. 

Rejestracja - forma wniosku elektronicznego polega na podaniu adresu poczty elektronicznej i 

podpisaniu formularza Profilem Zaufanym. 

Ćwiczenie 1 Uczestnicy dokonują rejestracji w portalu eKRUS 

 

 


