
 

1   

ROLNIK W SIECI 
Scenariusz 

CELE 

UCZESTNIK: 

1. Korzysta z najpopularniejszych portali rolniczych (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, 

ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl). 

2. Korzysta z portali meteorologicznych (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). 

3. Wie, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi może znaleźć w sieci, jak z nich 

bezpiecznie korzystać. 

4. Potrafi regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy 

urzędu. 

5. Zna podstawowe zasady ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i prywatności. 

6. Uczestniczy w dedykowanych forach wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, 

fpr.com.pl). 

ODBIORCY SZKOLENIA: 

Grupą docelową szkolenia są dorośli mieszkańcy,wykazujący niskie kompetencje cyfrowe. 

Ponadto materiał ma służyć przeprowadzeniu szkoleń instruktażowych przez trenerów dla 

instruktorów. Zgodnie ze standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 

12 osób. Uczestnicy szkolenia dalej określani będą jako Osoby Uczestniczące (OU), natomiast trener 

jako Osoba Prowadząca (OP) 

CZAS KURSU: 12 Godzin 

Warianty realizacji szkolenia 
Szkolenie trwa 12h i podzielone jest na tematy. Szkolenie może być realizowane w kilku wariantach. 

Wariant 1: Dwa pełne dni (każdy 6h), realizowane łącznie lub w rozbiciu 2 x 1 dzień. Dzień I: 

Tematy 1-7 | dzień II: Tematy 8-14. 
Wariant 2: Trzy spotkania x 4 godziny. Spotkanie I: tematy 1-4 | spotkanie II: tematy 5-9 | 

spotkanie III: tematy 10-14 

METODY:  

● wykłady i prezentacje,  

● warsztaty, 



 

  

● ćwiczenia zespołowe, 

● ćwiczenia indywidualne, 

● studia przypadku/ dobre praktyki, 

● pokazy i demonstracje, 

● dyskusje,  

● sesje pytań. 

ZAŁOŻENIA 

• Osoby uczestniczące (OU) potrafią posługiwać się komputerem w stopniu podstawowym. 

• Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 12 osób i może być prowadzona przez jednego 
instruktora (osobę prowadzącą – OP). 

• Szkolenie powinno odbywać się w sali wyposażonej w liczbę stanowisk komputerowych 
odpowiadającą liczbie osób uczestniczących, z dostępem do szerokopasmowego internetu, 

rzutnik z ekranem lub tablicę multimedialną 

• Komputery nie mają blokady na instalowanie oprogramowania  

• Komputery wyposażone są w programy do edycji wideo, np. Windows Movie Maker i/lub 

Windows Edytor Video. oraz edycji grafiki (przynajmniej Paint) 

OPCJONALNIE: 

1. pakiet Office,  

2. smartfony. 

PRZEBIEG SZKOLENIA W PODZIALE NA TEMATY: 

       TEMATY   

Wprowadzenie do szkolenia 
Krok Przedstawienie się osoby prowadzącej i osób uczestniczących 
Krok  Omówienie programu, przebiegu i zasad 
Krok Wypełnienie kwestionariusza osobowego 
Krok Wypełnienie pre-testu 

45 min 
10 
10 
10 
15 

1. Pozyskiwanie informacji z sieci - portale dedykowane obszarom wiejskim i 
rolnictwu oraz inne wspomagające działalność rolniczą. 
1.1. Udostępnienie przestrzeni dyskowej 
1.2. Ćwiczenia – tworzenie bazy wiedzy o portalach rolniczych 
1.3. Portal ARIMR, eWnioski  
1.4. KOWR 
1.5. GEOPORTAL 

60 min 
 
10 
20 
10 
10 
10 

2. Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów. 
2.1. Ćwiczenia: praca na dysku sieciowym – portale ogłoszeniowe, 

giełdy 

30 min 
30 

3. Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy 
pogody, systemy i aplikacje RSO). 

30 min 
 



 

  

3.1. Ćwiczenia: praca na dysku sieciowym – portale pogodowe 30 
4. Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin 

4.1. Podstawowe informacje o ochronie patentowej roślin 
4.2. Źródła informacji 
4.3. Ćwiczenie 

35 min 
15 
10 
10 

5. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. Prowadzenie rozmów 
przez Internet (np. wideo-rozmowy, rozmowy grupowe). 
5.1. Messenger, Skype, Hangauts 
5.2. Podstawy prawne komunikacji i marketingu w sieci 
5.3. RODO 
5.4. Ćwiczenia 

60 min 
 
20 
10 
20 
10 

6. Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo 
serwisów bankowych). 
6.1. Blogi, poradniki w zakresie cyberbezpieczeństwa, Internetowy 

kodeks bezpieczeństwa 
6.2. Demo elektronicznych kont bankowych 
6.3. Opcje elektronicznych płatności 
6.4. Ćwiczenia 

60 
 
20 
 
10 
15 
15 

7. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z 
usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów. 
7.1. Różne opcje KONTAKTU na przykładzie Travelplanet 
7.2. Wideokontakt na przykładzie mBanku 
7.3. Ćwiczenia 

30 min 
 
10 
10 
10 

8. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób 
wyłudzeń). 
8.1. Cyberbezpieczeństwo – pogadanka  
8.2. Ustawienia bezpieczeństwa na kontach zewnętrznych 
8.3. Ćwiczenia 

60 min 
 
10 
30 
20 

9. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. 
9.1. Zwyczaje uczestników w zakresie ochrony komputera – pogadanka 
9.2. Systemy antywirusowe i ochrona sieci 
9.3. Ćwiczenia 

30min 
10 
10 
10 

10. Zakupy i sprzedaż przez Internet. Prawa i obowiązki wynikające z 
regulaminów serwisów internetowych. 

10.1. Serwisy aukcyjne i sklepy internetowe. 
10.2. Warunki dokonywania zakupów i płatności. 
10.3. Zagrożenia i obrona. 
10.4. Prawa konsumenta, regulaminy sklepów i portali, polityka 

prywatności, RODO 
10.5. Ćwiczenia 

60 min 
 
5 
10 
10 
20 
 
15 

11. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być 
udostępnione treści i oprogramowanie. 

11.1. Prawo autorskie i medialne 
11.2. Creative Commons 
11.3. Ćwiczenia 

30 
 
10 
10 
10 

12. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-
learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla 
osób dorosłych. 

12.1. Platformy e-learningowe 
12.2. Ćwiczenia 
 

30 
 
 
15 
15 



 

  

13. Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników. 
13.1. Aplikacje – krótka charakterystyka 
 

30 
30 

14. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
14.1. Profil zaufany 
14.2. Główne portale e-usług i katalogi spraw 
14.3. Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl). 
14.4. Ćwiczenia 

100 min 
20 
20 
10 
50 

Zakończenie  szkolenia 
Krok - posumowanie szkolenia przez Uczestników i Trenera, 
uporządkowanie wiedzy 
Krok - wypełnianie ankiety ewaluacyjnej 

30 min 
15 
 
15 

 

  Wprowadzenie do szkolenia 

CELE MODUŁU 

1. Wzajemne poznanie  osoby prowadzącej (OP) i osób uczestniczących (dalej OU). 
2. Wypełnienie dokumentów wymaganych w projekcie 
3. Określenie doświadczenia i poziomu kompetencji cyfrowych OU (pre-test). 
4. Prezentacja głównych celów szkolenia, programu, przebiegu szkolenia oraz zasad współpracy. 

  CZAS 45 min 

PRZEBIEG 

1. Trener przedstawia  się i prosi OU o przedstawienie się oraz oczekiwań: Czego oczekuję od 
szkolenia?  

2. Trener odnosi się do oczekiwań OU, omawiając plan szkolenia. 
3. Trener diagnozuje, z jakiego konta pocztowego korzystają uczestnicy. Proponuje, aby do 

celów szkoleniowych założyli/korzystali z gmaila, oferującego przydatną do ćwiczeń przestrzeń 
dyskową oraz edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, galerię zdjęć i inne narzędzia, przydatne 
do ćwiczeń (np. pracy na wspólnym pliku) 

4. Uczestnicy tworzą bazą z adresami email, przesyłając na adres trenera swoje emaile 
5. Trener instruuje, gdzie OU znajdą materiały omawiane podczas szkolenia, prezentując 

platformę dedykowaną projektowi oraz przesyła OU link do materiałów na platformie 
6. Trener poprosi OU o wypełnienie pre-testu kompetencji (uruchomionego przed warsztatem 

na wszystkich komputerach osób uczestniczących). Podaje link do strony z testem. 

Uwaga 

Niezależnie od wariantu, w którym realizowane jest szkolenie (2 x 6 godz. lub 3 x 4 godz.),osoby 

uczestniczące wypełniają dane tylko na początku pierwszego spotkania. 



 

  

 

TEMAT 1 Pozyskiwanie informacji z sieci - portale dedykowane obszarom wiejskim i rolnictwu oraz 

wspomagające działalność rolniczą. 

CELE TEMATU 

OU:  

1. Korzysta z najpopularniejszych portali rolniczych 
2. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

2.1. Korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie 
2.2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

3. UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

3.1. Korzystanie z procesorów tekstu 
3.2. Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych 

  CZAS: 60 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 Uczestnicy wykorzystują  konto gmail. Trener  udostępnia plik w formacie dokumenty Google na 

swoim dysku Google, w którym zamieszczona jest tabela zawierająca:  imiona uczestników,  linki do 

portali oraz miejsce na uwagi uczestników.  

 

ĆWICZENIA: 

1. Uczestnicy przeglądają przydzielone im portale i wpisują uwagi. Dyskutują: “Czego oczekują 

od dobrego portalu rolniczego” 

Uczestnik Adres portalu Uwagi o portalu 

Jan Kowalski, 
Piotr Nowak  http://www.f

armer.pl/  

Przykład: Najnowsze informacje o ….serwis 
pogodowy, ceny rynkowe ,itd. 

http://www.farmer.pl/
http://www.farmer.pl/


 

  

 

https://www.wrp.pl/  

 

 

https://www.gospodarz.pl/  

 

 

https://www.topagrar.pl/  

 

 

https://www.ppr.pl/  

 

 
https://www.tygodnik-

rolniczy.pl/  

 

 
https://www.agrofakt.pl/  

 

 
http://wiescirolnicze.pl/  

 

 
https://agri24.pl/  

 

 
https://www.okiemrolnika.pl/  

 

 
ZSRIR 

 

Prezentacja portalu ARIMR 

https://www.wrp.pl/
https://www.gospodarz.pl/
https://www.topagrar.pl/
https://www.ppr.pl/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/
https://www.agrofakt.pl/
http://wiescirolnicze.pl/
https://agri24.pl/
https://www.okiemrolnika.pl/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-zsrir
https://www.arimr.gov.pl/


 

  

 

 

 

 

 

 

Prezentacja KOWR 

 

Prezentacja GEOPORTALU 

http://www.kowr.gov.pl/
https://www.geoportal.gov.pl/


 

  

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1. Korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie 
2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

1. Korzystanie z procesorów tekstu 
2. Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych 

 

TEMAT 2 Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów. 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Wykorzystuje zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych 

funkcji biznesowych 

2. Wyszukuje dostawców towarów i usług 

3. Zamieszcza oferty o własnych towarach  i usługach 
4. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

4.1. Korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie 
4.2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

5. UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 
5.1. Korzystanie z procesorów tekstu. 
5.2. Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych. 



 

  

  CZAS: 30 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Trener  udostępnia plik w formacie dokumenty Google na swoim dysku Google, w którym 

zamieszczona jest tabela zawierająca:  imiona uczestników,  linki do portali oraz miejsce na uwagi 

uczestników. 

ĆWICZENIA: 

1.  Uczestnicy przeglądają przydzielone im portale i wpisują uwagi. Dyskutują: “Ten portal 

polecam, ponieważ…” 

Uczestnik Adres portalu Uwagi o portalu 

Jan Kowalski, 
Piotr Nowak 

Rolpetrol giełda rolna | Rynek 
i ceny zbóż 
www.rolpetrol.com.pl/   

 

 
GIEŁDA ROLNA online 

https://gielda-rolna.com/  

 

 
Internetowa Giełda Rolna - 

Agro-Market24.pl 

https://agro-market24.pl/  

 

 
Giełda rolna Agrotrader.pl 

Największa internetowa giełda 

rolnicza  www.agrotrader.pl/  

 

 
Giełda Rolna - oferty i 

ogłoszenia rolnicze w sieci 

www.gieldarolna.pl/  

 

 
IGRiT - Internetowa Giełda 

Rolna i Towarowa - ogłoszenia 

rolnicze https://www.igrit.pl/  

 

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


 

  

 
Zintegrowany System 

Rolniczej Informacji Rynkowej 

ZSRIR 

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

- Korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie 
- Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

- Korzystanie z procesorów tekstu. 
- Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych. 

TEMAT 3 Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy          i 

aplikacje RSO) 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1.1. Korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie. 
1.2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach. 

2. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

2.1. Korzystanie z procesorów tekstu. 
2.2. Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych. 

 

  CZAS: 30 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Uczestnicy pracują na udostępnionym  na dysku Google pliku – arkusze kalkulacyjne.  Trener 

przydziela uczestnikom zakres tematyczny - portale, które mają zaprezentować i krótko opisać. 

ĆWICZENIA: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-zsrir


 

  

1.  Przygotowują wspólnie odpowiedź - Które z portali spełniają oczekiwania rolników, dlaczego? 

Które można z listy usunąć? Które można do listy dopisać? Jakie kryteria ustalamy? 

 

Uczestnicy Portale Uwagi 

 
https://m.meteo.pl/  

 

 
https://burzowo.info/  

 

 
Google Pogoda 

 

 
http://www.twojapogoda.pl/  

 

 
https://pogoda.onet.pl/  

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1. Korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie. 
2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach. 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

1. Korzystanie z procesorów tekstu. 
2. Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych. 

 

TEMAT 4 Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Wie, gdzie i jakie przydatne informacje może znaleźć w sieci, jak z nich korzystać 

2. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

2.1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu. 
2.2. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej. 

https://m.meteo.pl/
https://burzowo.info/
http://www.twojapogoda.pl/
https://pogoda.onet.pl/


 

  

3. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 
3.1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej. 

 

  CZAS: 35 MIN 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Omówienie przez trenera  najważniejszych kwestii (niektóre odmiany roślin uprawnych 

określanych też mianem rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz ozdobnych są chronione 

prawnie, podobnie jak techniczne wynalazki. ) 

 

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

● Ochrona odmian roślin - materiał informacyjny na stronie kancelarii prawnej 

wyspecjalizowanej w tematyce. 

● OCHRONA PRAWNA NAZW ODMIAN ROŚLIN 

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

● Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 

● https://www.uprp.pl/czym-jest-patent-na-wynalazek-i-prawo-ochronne-na-wzor-

uzytkowy/Lead05,150,1696,4,index,pl,text/  

● Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO). 

● Opłaty za udzielenie i odnawianie praw wyłącznych do odmiany roślin. 

●  Reagowanie w sprawie naruszeń praw wyłącznych do odmiany. 

ĆWICZENIA: 

1. Sporządź w programie Word lub Google docs tabelę, w której zestawisz odmiany 5 

najpopularniejszych roślin uprawnych (np. burak pastewny, rzodkiew itp.) zamieszczonych 

wykazie objętych WYŁĄCZNYM PRAWEM (KO). 

2. Prześlij wykaz pocztą elektroniczną do innego uczestnika szkolenia. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu. 
2. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej. 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej. 

https://jwp.pl/wp-content/uploads/2015/09/jwp_ochrona-odmian-roslin.pdf
https://www.jwp.pl/wp-content/uploads/2015/09/ochrona-prawna-nazw-odmian-roslin_22.08.pdf
https://gmo.blog.polityka.pl/2012/02/26/piractwo-na-roli/
http://www.coboru.pl/Polska/Ochrona/gat_w_ko.aspx
https://www.uprp.pl/czym-jest-patent-na-wynalazek-i-prawo-ochronne-na-wzor-uzytkowy/Lead05,150,1696,4,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/czym-jest-patent-na-wynalazek-i-prawo-ochronne-na-wzor-uzytkowy/Lead05,150,1696,4,index,pl,text/


 

  

 

TEMAT 5 Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. Prowadzenie rozmów przez Internet 

(np. wideorozmowy, rozmowy grupowe). 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Wykorzystuje zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych 

funkcji biznesowych - komunikacja, marketing,  

2. Potrafi zarządzać bezpiecznie danymi osobowymi 

3. Zna uwarunkowania prawne działań biznesowych w internecie. 

4. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

4.1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej. 

4.2. Korzystanie z serwisów społecznościowych. 

4.3. Telefonowanie oraz wideo-rozmowy przez Internet 

 

  CZAS: 60 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Trener prezentuję na Facebooku  opcje transmisji internetowych dwojakiego rodzaju: 

1. w opcji postu na Facebooku jako 

TRANSMISJA WIDEO NA ŻYWO, 

2.  

2. jako wideorozmowa w MESSENGERZE, 

także rozmowa grupowa. 

 

● Rozmowy i rozmowy grupowe w Skype: 

○ Trener wyjaśnia zasady instalacji Skype’a, dodawania kontaktów, wyszukiwania 

rozmówców, tworzenia wideorozmowy grupowej. 



 

  

● Rozmowy i rozmowy grupowe  Hangouts: 

○ Trener wyjaśnia zasady dodawania kontaktów, wyszukiwania rozmówców, tworzenia 

wideorozmowy grupowej. 

● Rozmowy i rozmowy grupowe Messengerze. 

● Konto pocztowe, komunikacja e-mailowa. 

Trener wyjaśnia zasady dodawania kontaktów, wyszukiwania rozmówców, tworzenia 

wideorozmowy grupowej. 

Podstawy prawne komunikacji i marketingu.  

● Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (UODO). 

● Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

● Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 

● Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

● Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

● Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

Trener przedstawia główne zasady ochrony danych osobowych: 

1. RODO - podstawa przetwarzania danych osobowych, obowiązek informacyjny 

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełnia poniższe warunki: 

•  zakres stosowania,  

•  ograniczenia stosowania 

•  zasady przetwarzania danych, 

•  podstawa prawna przetwarzania danych,  

•  zgoda jako podstawa przetwarzania danych,  

•  przetwarzanie danych wrażliwych, 

•  obowiązki informacyjne,  

•  prawa osób, których dane dotyczą,  

•  obowiązki administratora danych,  

•  Inspektor ochrony danych.  

ĆWICZENIA: 

1. Uczestnicy przeprowadzają wideorozmowę, używając wybranego narzędzia. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej. 

2. Korzystanie z serwisów społecznościowych. 

3. Telefonowanie przez Internet i wideorozmowy przez Internet. 



 

  

TEMAT 6 Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo serwisów 

bankowych). 

CELE TEMATU 

OU 

1. Zna podstawowe zasady ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. 

2. Rozpoznaje podstawowe zagrożenia typu atak phishingowy, połączenie z niebezpieczną lub 
nieszyfrowaną stroną, wie, gdzie szukać porad 

3. Zna sposób funkcjonowania elektronicznego konta bankowego 
4. Zna sposoby płatności elektronicznych 
5. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

5.1. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 
 

  CZAS: 60 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Trener zwraca uwagę na  zagrożenia wynikające z logowania się na obcych urządzeniach. 

Charakteryzuje zagrożenia związane z transakcjami elektronicznymi.  

2. Wykorzystując wiedzę ekspercką OP, materiały z sieci oraz osobiste doświadczenia OU trener 

przeprowadza dyskusję o zagrożeniach. Następnie podsumowuje temat: 

Każda z wiodących instytucji bankowych na swoich stronach wymienia aktualne zagrożenia 

związane z cyberprzestępczością. Zagrożenia te dotyczą m.in.: 

● fałszywych e-maili, które zawierających załączniki/linki zainfekowane złośliwym, 

oprogramowaniem stworzonym przez  przestępców celem poznania haseł/ loginów i innych 

koniecznych danych koniecznych do posługiwania się Twoimi środkami finansowymi i lub 

korespondencją, 

● phishingu, czyli wykorzystywania fałszywych stron www niemalże identycznie wyglądających 

do oryginalnych, szczególnie dotyczy to podrabiania stron bankowych, 

● spyware  programu mającemu na celu śledzenie najważniejszych działań użytkownika, 

● Phishing na stronach w internecie - zasoby YouTube, 

● OLX: Phishing - oszustwa w sieci, jak dać się złapać - zasoby YouTube. 

2. Trener prezentuje blogi, poradniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

● mBank - Jak rozpoznać phishing, 

● mBank - Poznaj sposoby na tworzenie mocnych haseł, 

https://youtu.be/_WeqQ0cUlSI
https://youtu.be/cn8M8QUgpYw
https://www.skarbiec.biz/wiadomosci/technologia/jak-rozpoznac-phishing-osmiu-krokach.html
https://www.mbank.pl/mbank-news/co-nowego/sposoby-na-tworzenie-mocnych-hasel.html


 

  

Internetowy Kodeks Bezpieczeństwa* 

● Nie otwieraj podejrzanych maili i załączników. 

● Korzystaj tylko z oryginalnego oprogramowania i regularnie je aktualizuj. 

● Aplikacje i programy pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł. 

● Stosuj różne i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniaj. 

● Zanim klikniesz, przeczytaj uważnie to, na co się zgadzasz. 

● Nie podawaj swoich poufnych danych jeśli cokolwiek wzbudza Twoje wątpliwości. 

● Sprawdzaj certyfikaty bezpieczeństwa stron www 

● Miej ograniczone zaufanie do publicznych sieci Wi-Fi. 
(*źródło https://www.mbank.pl/uwazniwsieci/strona-glowna ) 

1. Trener prezentuje Demo elektronicznych kont bankowych 

DEMO BGŻ PARIBAS 
https://planet.bgzbnpparibas.pl/hades/ver/pl/de
mo_smart_planet/loged.html (hasło jest 
niepotrzebne, trzeba klikać 2 razy DALEJ) 

 

DEMO PKO  
https://www.pkobp.pl/bankowosc-
elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-
demonstracyjne/  

 

2. Trener prezentuje różne formy płatności elektronicznych: 

a. PayByLink – jest systemem płatniczym, który polega na całkowitej integracji  płatności 

z systemem bankowym. 

b. Najpopularniejszymi systemami płatniczymi w Polsce są: PayU, Przelewy24 czy 

https://www.mbank.pl/uwazniwsieci/strona-glowna
https://planet.bgzbnpparibas.pl/hades/ver/pl/demo_smart_planet/loged.html
https://planet.bgzbnpparibas.pl/hades/ver/pl/demo_smart_planet/loged.html
https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/
https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/
https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-faq/wersje-demonstracyjne/


 

  

Dotpay. 

c. Przelew bankowy - polega na wydaniu np. bankowi dyspozycji 

(osobiście/telefonicznie/on-line) przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego 

kupującego na wskazany przez niego rachunek sprzedawcy.  

d. Blik W praktyce polega na wpisaniu sześciocyfrowego kodu wyświetlanej poprzez 

aplikację mobilną banku, w której pierwotnie dokonaliśmy rejestracji, który może 

służyć do zaakceptowania transakcji lub wypłaty z bankomatu. Kod ten jest aktywny 

przez 2 minuty. Cała transakcja powinna zostać wykonana w ciągu 20 sekund na 

smartfonie.  

e. PayPal – to usługa płatnicza umożliwiająca kupującym i sprzedającym mającym adres 

e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet. Usługa działa na zasadzie 

wirtualnej portmonetki gdzie kupujący mogą płacić przy użyciu karty kredytowej bądź 

salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego 

konta PayPal. 

ĆWICZENIA: 

1. Uczestnicy logują się do demo banków i testują sposób funkcjonowania internetowego konta 

bankowego 

2. W dowolnym sklepie lub portalu aukcyjnym znajdują opcje zapłaty i prezentują je innym 

uczestnikom. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

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

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów. 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Załatwia skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem 

Internetu. 

2. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE:  
2.1. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej  
2.2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

3.  Rozwija UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 
3.1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej 



 

  

3.2. Korzystanie z serwisów społecznościowych 
3.3. Telefonowanie przez Internet i wideorozmowy przez Internet 

 

  CZAS:  30  minut 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Trener zwraca uwagę na standardową opcję - zakładkę KONTAKT na większości portali 

obsługujących klientów. Trener na przykładzie portalu Travelplanet.pl przedstawia opcje kontaktu       

z klientem:  

● chatbox,  

● callPage - “czy chcesz, żebyśmy do ciebie zadzwonili w 28 sekund?” 

● formularz kontaktowy (email) 

● telefon. 

Na przykładzie mBanku prezentuje opcję: 

● połączenia wideo , 

● czat na Messengerze. 

ĆWICZENIE: 

1. Każdy z uczestników odnajduje zakładkę KONTAKT  na portalu wybranej przez siebie instytucji. 

Przedstawia innym uczestnikom różne formy kontaktu na tym portalu. Kopiuje link strony i 

przesyła pocztą elektroniczną do wybranego uczestnika. 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 
1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej 

2. Korzystanie z serwisów społecznościowych. 

TEMAT 8 Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń). 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Bezpiecznie poruszają się w świecie sieci społecznościowych 

2. Znają zasady cyberbezpieczeństwa i unikają zagrożeń 

3. Znają podstawowe zasady ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i prywatności. 

https://www.travelplanet.pl/
https://www.mbank.pl/kontakt/oferta-indywidualna/


 

  

4. Nabywają UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: 

4.1. Instalowanie oprogramowania lub aplikacji. 

4.2. Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania. 

  CZAS: 60 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Pogadanka – czy spotkali się lub słyszeli o  cyberzagrożeniach. Przypomnienie wiedzy z modułu 

o bankowości elektronicznej. Główne zagrożenia: 

● fałszywe e-maile, które zawierających załączniki/linki zainfekowane złośliwym 

oprogramowaniem stworzonym przez  przestępców celem poznania haseł/ loginów i 

innych koniecznych danych koniecznych do posługiwania się Twoimi środkami 

finansowymi i lub bądź korespondencją, 

● phishing, czyli wykorzystywania fałszywych stron www niemalże identycznie 

wyglądających do oryginalnych, szczególnie dotyczy to podrabiania stron bankowych, 

● spyware  programu mającemu na celu śledzenie najważniejszych działań użytkownika. 

1. Trener przedstawia sposoby zarządzania bezpieczeństwem i prywatnością na kontach 

zewnętrznie umiejscowionych: 

 



 

  

Ustawień dokonuje się w przeglądarce Chrome oraz na Koncie  Google 
https://myaccount.google.com/  

Trener zwraca uwagę na kwestie: 

● Włączanie i wyłączanie synchronizacji w Chrome 

● Udostępnianie Chrome innym osobom 

● Korzystanie z zakładek, haseł i innych ustawień na 

wszystkich swoich urządzeniach 

● Synchronizowanie haseł na wszystkich urządzeniach 

● Autouzupełnianie 

○ Hasła  

○ Formy płatności 

○ Adresy i ustawienia 

● Przeglądanie w Chrome w trybie gościa  

 Trener zwraca uwagę  na zagrożenia związane z synchronizacją -  po 

włączeniu synchronizacji można zobaczyć te same informacje na 

wszystkich swoich urządzeniach: 

● zakładki, 

● historię i otwarte karty, 

● hasła 

● dane autouzupełniania i kart kredytowych, 

● ustawienia i preferencje. 

Ma to duże znaczenie dla prywatności i bezpieczeństwa, gdy się 

korzysta z wielu urządzeń, także nieswoich. 

 

 

Konto Microsoft 
https://account.microsoft.com/security  
Zarządzanie ustawieniami prywatności dotyczącymi używanych 
produktów i usług firmy Microsoft. Można tu także wyświetlać i 
czyścić dane zapisywane przez MS w chmurze. 
 
W przypadku innych danych zapisywanych na urządzeniach z 
systemem Windows 10 zmiana ustawień prywatności i przeglądanie 
zebranych danych odbywa się z poziomu danego urządzenia. 
Szczegółowe informacje na temat przeglądania i zmieniania ustawień 
prywatności, uzyskiwania dostępu do danych w produktach MS i 
żądania danych, które nie są dostępne w tym miejscu, można znaleźć 
tutaj: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=829092  

 

https://myaccount.google.com/
https://account.microsoft.com/security
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=829092


 

  

Trener przeprowadza uczestników poprzez wybrane  portale 

społecznościowe, pokazując opcje ustawień bezpieczeństwa i 

prywatności. Uczestnicy podążając za wskazówkami trenera, poznają 

ustawienia  poszczególnych portali. 

Facebook  

● Dane użytkownika i ustawienia prywatności;  

● Instagram - Ustawienia prywatności konta 

● Youtube - ustawienia prywatności konta;  

ustawienia preferencji reklam; 

 tryb ograniczonego dostępu 

 

Regulamin - treści zakazane i zgłaszanie naruszeń. 
 

 

ĆWICZENIA 

1. Uczestnicy odnajdują opcję ustawienia widoczności postu (PUBLICZNY-ZNAJOMI)), znajdują 

informację o APLIKACJACH, które uzyskują dostęp do informacji z Facebooka (logowanie 

poprzez Facebooka), ustawiają opcję wyłączenia LOKALIZACJI. 

2. Ustaw w Facebooku widoczność postów na ZNAJOMI. 

3. Ustaw na swoim koncie Facebook opcję Zablokuj użytkowników. 

4. Znajdź na https://myaccount.google.com/security?pli=1 Bezpieczeństwo - Zapisane hasła. 

Usuń jedno z niepotrzebnie zapisanych haseł. 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: 

1. Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania. 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

1. Korzystanie z serwisów społecznościowych. 

https://myaccount.google.com/security?pli=1


 

  

TEMAT 9 Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. 

CELE TEMATU 

OU: 

5. Bezpiecznie poruszają się w świecie sieci społecznościowych 

6. Znają zasady cyberbezpieczeństwa i unikają zagrożeń 

7. Znają podstawowe zasady ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i prywatności. 

8. Nabywają UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: 

8.1. Instalowanie oprogramowania lub aplikacji. 

8.2. Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania. 

 

  CZAS: 30 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Pogadanka: 

Zapytaj uczestników o następujące informacje: 

a. Ile znaków ma ich hasło do poczty mailowej? 

b. Czy zawiera wielkie i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne? 

c. Jak często zmieniają hasła? 

d. Czy zdarzyło im się kiedyś stracić kontrolę nad dostępem do jakiejś usługi lub serwisu 

WWW? 

e. Czy wiedzą co oznacza kłódka w pasku adresu przeglądarki? 

f. Czy zdarza im się zainstalować program lub aplikację bez sprawdzenia dokładnie jak 

działa i czy jest bezpieczna? 

g. Jak zabezpieczają swój komputer, a jakie zabezpieczenia stosują na smartfonach 

przed tym, aby nikt nie zyskał dostępu do danych na nich trzymanych? 

Trener przedstawia zagadnienia związane z zabezpieczaniem komputerów osobistych oraz 

rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo sieci: 

● Systemy antywirusowe - wykrywanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania. 

●  Programy wyspecjalizowane w naprawianiu problemów,  konserwacji, 

przyspieszaniu, zwalnianiu miejsca na dysku, utrzymaniu integralności rejestru, np. 

CCleaner, Avast Cleanup Premium  

● Programy do zaawansowanego skanowania i naprawiania, np Malwarebytes. 

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo sieci: 



 

  

● Zapory sieciowe (firewall) - blokują nieautoryzowaną transmisję danych do lub z 

prywatnej sieci. Zatrzymują intruzów lub hakerów przed włamywaniem się do 

komputera z zewnątrz, a także powstrzymują szkodliwe oprogramowanie przed 

wysyłaniem ważnych informacji w inny sposób. 

● Systemy antyspamowe -  filtr antyspamowy jest programem sprawdzającym 

nadchodzące wiadomości, analizując adresy nadawców oraz treść wiadomości. Służy 

on do zabezpieczenia skrzynki e-mail użytkownika przed napływem niepożądanej 

poczty, określanej jako spam. 

● Silne uwierzytelnianie użytkowników- mocne hasła, uwierzytelnianie 

wieloskładnikowe. 

● Systemy filtrowania treści WWW. 

● Korzystaniem bezpiecznego i anonimowego połączenia z Internetem np. poprzez VPN 

(Virtual Private Network - wirtualna sieć prywatna) czyli szyfrowane połączenie 

internetowe –płatne rozwiązanie. Unikanie połączeń internetowych przez publiczne 

Wi – Fi ( bezprzewodowa technologia o krótkim zasięgu, zapewniająca szybkie 

połączenie z Internetem). 

● Korzystanie z opcji anonimowości przeglądarek internetowych, np. w Google Chrome 

jest to tryb incognito. Chrome nie będzie zapisywać: historii przeglądania, plików 

cookie i danych ze stron internetowych czy informacji, które wpisujesz        

w formularzach. 

● Konfiguracją przeglądarek internetowych mających w swoich opcjach m.in. takie 

rozszerzenia jak DoNotTrackMe (nie śledź mnie) informujące, kto i w jaki sposób 

śledzi a także niezapisywanie plików cookies (ciasteczka - nasz cyfrowy ślad                 

w Internecie) czy AdBlock (blokada reklam) usuwający wyświetlanie reklam 

tworzonych na podstawie gromadzonych informacji o użytkowniku. 

● Rezygnacja z przeglądarki Google, gdzie zewnętrzne podmioty gromadzą wiedzę         

o użytkowniku np. na DuckDuckGo, której to twórcy dokładają wszelkich starań              

o  ochronę prywatności użytkowników i niegromadzenie żadnych danych o nich. 

Rezygnując z przeglądarki google rezygnujemy również z skrzynki pocztowej Gmail, 

jeżeli nie chcemy rezygnować z gmaila powinniśmy zainstalować rozszerzenie 

SecureGmail. Rozwiązaniem bezpiecznej skrzynki pocztowej może być Hushmail. 

Możliwym jest również skorzystanie z jednorazowych i darmowych skrzynek  

pocztowych. 

● Szyfrowaniem danych przed synchronizacją i wysyłaniem do chmury – skorzystać 

można m.in. z DiskCryptor, TrueCrypt czy Gpg4win. Kompleksowym. 

● Rozwiązaniem może być np. CloudFogger (choć na rynku następuje w tym względzie 

ciągła zmiana), który współpracuje z popularnymi dyskami sieciowymi jak Google 

Drive, DropBox i OneDrive.  

ĆWICZENIA: 



 

  

1. Uczestnicy sprawdzają ZABEZPIECZENIA SYSTEMU WINDOWS na swoim komputerze. 

Odnajdują informacje o zainstalowanym programie antywirusowym i firewall’u. Testują 

dostępne opcje antywirusa.  

 

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE 

UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: 

1. Instalowanie oprogramowania lub aplikacji. 
2. Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania. 

TEMAT 10 Zakupy i sprzedaż przez Internet. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów 

internetowych. 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Wyszukuje portale i sklepy internetowe, zna zasady ich funkcjonowania i zasady korzystania –

warunki dokonywania zakupów i płatności. 

2. Bezpiecznie zarządza prywatnością w transakcjach. Zna podstawowe zasady ochrony danych, 

bezpieczeństwa informacji i prywatności – RODO. 

3. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

3.2. wyszukiwanie informacji o towarach, usługach. 

 

  CZAS: 60 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Serwisy aukcyjne i sklepy internetowe 

Trener proponuje, uczestnicy eksplorują najpopularniejsze serwisy aukcyjne i sklepy internetowe. 

Uczestnicy poznają proces rejestracji a następnie  korzystają z funkcjonalności portali.  

● Allegro, 

●  OLX, 

●  eBay, 

● Sprzedajemy.pl, 

●  Facebook Market, 

● wybrane sklepy internetowe. 

Warunki dokonywania zakupów i płatności: 



 

  

● zakładanie konta i logowanie, 

● wyszukiwanie ofert, 

● sprzedaż - wystawianie produktu na sprzedaż, 

● Różne formy płatności: przelewy elektroniczne z konta bankowego, płatność kartą - 

podawanie numeru karty, korzystanie z serwisów płatniczych - PayPal, DotPay. 

Każdy e-usługodawca jest prawnie zobowiązany do stworzenia regulaminu (jako formy umowy 

między nim a e-usługobiorcą – ustawa z 18/7/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

Składowe regulaminu powinny zawierać m.in.:  

● rodzaj i zakres usług świadczonych,  

● kwestie związane z ochroną danych osobowych, 

● wymagania techniczne  niezbędne do korzystania z e-usługi,  

● warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług,  

● warunki reklamacji 

● cel przetwarzania danych, 

● zakres gromadzenia danych oraz dane firmy rejestrowe i adresowe, 

● nieodpłatne udostępnianie usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie 

usług. 

Ów regulamin nie może posiadać klauzul niedozwolonych. 

Podstawowym obowiązkiem e-usługodawcy jest jasne, klarowne, proste przedstawienie 

informacji o np.: 

● właściwościach produktu/usługi, 

● łącznej cenie lub wynagrodzeniu lub sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za 

dostarczenie oraz innych kosztach, 

● kosztów zawarcia umowy, 

● danych kontaktowych, 

● kosztach, terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter 

wiążący i sposobie dostawy, 

● prawie odstąpienia od umowy, ze wskazaniem wyjątków, 

● minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta, 

● minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy, 

● prawie wypowiedzenia umowy jeżeli czas trwania umowy nie jest określony, każda ze stron 

może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu, chyba 

że strony określiły go inaczej, 

● kosztach zwrotu, 

● o oprogramowaniu używanym przez e-usługodawcę do świadczenia usługi elektronicznej - 

informacja o ciasteczkach. 



 

  

Zagrożenia: 

Każda z wiodących instytucji bankowych na swoich stronach wymienia aktualne zagrożenia związane   

z cyberprzestępczością. Zagrożenia te dotyczą m.in.: 

● fałszywych e-maili, które zawierających załączniki/linki zainfekowane złośliwym 

oprogramowaniem stworzonym przez  przestępców celem poznania haseł/ loginów i innych 

koniecznych danych koniecznych do posługiwania się Twoimi środkami finansowymi i lub bądź 

korespondencją, 

● phishingu, czyli wykorzystywania fałszywych stron www niemalże identycznie wyglądających 

do oryginalnych, szczególnie dotyczy to podrabiania stron bankowych, 

● spyware  programu mającemu na celu śledzenie najważniejszych działań użytkownika. 

 

 ĆWICZENIA: 

1. Przejdź na stronę Google Play i dokonaj zakupu książki/piosenki/filmu/gry (ćwiczenie 

nie wymaga sfinalizowania transakcji). 

2. Załóż konto na portalu Allegro. Przygotuj opis przedmiotu w edytorze Google 

Dokumenty lub w Wordzie. Przygotuj zdjęcie dowolnego przedmiotu i skorzystaj z 

funkcji wystaw przedmiot. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu. 
2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach. 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

3. Korzystanie z procesorów tekstu. 

 

TEMAT 11 Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści i 

oprogramowanie. 

CELE SZKOLENIA 

OU: 

1. zna praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z zasobów internetu 

2. zna zasady licencji Creative Commons 

3. zna podstawy licencji oprogramowania 



 

  

4. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

4.1.  Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu. 

5. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: 

5.1.  Przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami. 

6. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 

6.1. Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio. 

 

  CZAS -30 minut 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Rodzaje licencji, warunki użytkowania. 

Trener prezentuje bazę wiedzy zgromadzoną na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  PRAWO AUTORSKIE I MEDIALNE http://www.prawoautorskie.gov.pl/  Zwraca 

szczególnie uwagę na słowniczek pojęć i hasła: 

● Cytat 

● Domena publiczna 

● Dozwolony użytek osobisty 

● Licencja 

● Plagiat 

● Prawa majątkowe 

● Prawa osobiste 

● Utwór 

Trener prezentuje portal Creative Commons Polska i wyjaśnia zasady Creative Commons -cztery 

podstawowe warunki licencji.  

https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/  

Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód         

i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją 

twórczością z innymi. W ciągu dziesięciu lat działalności Creative Commons zbudowała silną pozycję 

na świecie poprzez intensywną promocję twórczości oraz tworzenie warunków legalnego dostępu do 

dóbr kultury. 

 

             Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw 

autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki 

licencyjne są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch 

lub trzech takich warunków. 

http://www.prawoautorskie.gov.pl/
https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/


 

  

(Zródło: strona Creative Commons Polska, https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/; dostęp 31-01-2019) 

 

Zakup oprogramowania w sieci (kontrola legalności) – prawa i obowiązki wynikające z posiadanej 
licencji. 

“Jako użytkownicy komputera, niemal codziennie stykamy się z przeróżnymi aplikacjami, 

począwszy od prostych komunikatorów, przez rozbudowane kombajny graficzne, zaawansowane gry 

komputerowe, po systemy operacyjne. Każdy z tych programów objęty jest umową pomiędzy ich 

wydawcą, a konsumentami - nami. Umowa taka, nazywana jest potocznie licencją.(...) 

 

BOX- Najbardziej znana i najczęściej stosowana 
licencja. Potocznie zwana - pudełkową, lub 
pełną. Oferuje produkty zapakowane wraz ze 
wszelkim wymaganym doposażeniem. 
Najczęściej stosowana w przypadku aplikacji 
multimedialnych, gier czy muzyki. Produkty 
oparte na licencji BOX są najdroższe ze 
wszystkich prezentowanych. 

Trial- tzw. "wersja testowa". Oferuję wszystko to 
co w pełni działający program, jednak jak w 
przypadku shareware -po upływie czasu 
aplikacja blokuje do siebie dostęp. W takim 
wypadku pozostaje nam już tylko kupno pełnego 
produktu - oczywiście jeśli spełnia nasze 
wymagania. 

OEM- Bardzo rozpowszechniona licencja za 
sprawą Windowsa. Ta pozwala nam zakupić 
program przypisany jedynie do jednego 
komputera. Podczas zmiany jego podzespołów 
bądź zakupienia innej maszyny, licencja 
natychmiast traci ważność. 

Freeware- Jest to jedna z najbardziej lubianych 
licencji przez użytkowników, a tym samym jedna 
z najczęściej występujących. Dlaczego? To 
proste. Licencja ta pozwala nam na darmowe 
korzystanie z danego produktu. Jedynym 
wymaganiem jest całkowity zakaz czerpania 
korzyści majątkowej z takiego oprogramowania 
oraz jego modyfikowania. 

Shareware- Nazwa pochodzi od angielskiego 
słowa oznaczającego aplikacje, którą można się 
dzielić z innymi. Ten rodzaj licencji pozwala nam 
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. 

GPL- Jest to licencja wolnego i otwartego 
oprogramowania. Oznacza to, że użytkownik 
może uruchamiać program objęty tą licencja w 
dowolnym celu, dostosowywać go do własnych 
potrzeb, a nawet rozpowszechniać już 
zmodyfikowaną wersje. 
 

Adware- Programy typu Adware najczęściej są 
darmowe ale posiadają pewną, najczęściej sporą 
ilość niewyłączalnych reklam. To właśnie na nich 
zarabia autor aplikacji. Dobrym przykładem 
takiego programu jest Lavasoft służący do 
wyszukiwania wszelkiego szkodliwego 
oprogramowania na naszym dysku. 

Abandonware- tzw. "porzucone 
oprogramowanie". Najczęściej jego autor nie 
pobiera już za nie pieniędzy co wiąże się z 
brakiem jakiegokolwiek wsparcia. Najlepszym 
przykładem programów tego typu są stare gry 
komputerowe, których właściciele i twórcy już 
od dawna nie zajmują produkcją komputerowej 
rozrywki.” 

(Źródło: Powyższy ustęp opracowany został na podstawie artykułu: “Rodzaje licencji”, zamieszczonego na portalu PC Format  Czytaj więcej 

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/


 

  

na https://www.pcformat.pl/programy/faq/Rodzaje-licencji,3.html?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome ; 

dostęp: 16.02.2019) 

 

Trener i uczestnicy wymieniają doświadczenia oraz przykłady tego, jak kosztowne                           

i problematyczne może być nielegalne oprogramowanie (przykładowe źródło wybierajlegalne.pl.) 

ĆWICZENIA: 

1. Ze strony http://www.prawoautorskie.gov.pl/ pobierz Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; tekst ujednolicony a następnie w wyszukiwarce dokumentu 

(Ctrl+F) wpisz “Ochrona wizerunku i wyjaśnij zasadę udostępniania zdjęć.  

2. Na stronie Canva.com znajduje miejsce opisu licencji. W przypadku bariery językowej włącza 

automatyczne tłumaczenie strony. 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

1.  Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu. 

UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: 

1.  Przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami. 

TEMAT 12 Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, 

podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych. 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Wyszukuje treści związane z rozwojem zainteresowań - kursy e-learningowe, podcasty 

tematyczne, platformy z zasobami do nauki i rozwoju osobistego 

2. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

2.1. Korzystanie z serwisów społecznościowych  
3. Rozwija UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

3.1. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 

 CZAS 30 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Trener prezentuje duże platformy e-learningowe: 

https://www.pcformat.pl/programy/faq/Rodzaje-licencji,3.html?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
http://www.wybierajlegalne.pl/
http://www.prawoautorskie.gov.pl/


 

  

4. Akademia PARP - portal szkoleniowy dla małych i średnich firm -: zagadnienia 

finansowe i prawne, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności 

menedżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż, wiedza ogólna i otoczenie biznesu.  

5. Udemy - komercyjna platforma e-learningowa. Dziesiątki tysięcy kursów. 

6. edX – edukacyjna organizacja non-profit udostępniająca masowe otwarte kursy online 

prowadzone przez uniwersytety i instytuty naukowe z całego świata. Utworzona przez 

Massachusetts Institute of Technology i Harvard University.             W kwietniu 2016 

edX miała 917 kursów prowadzonych przez 96 instytucji. Uczestnictwo w kursach 

oferowanych przez edX jest bezpłatne, płatne jest natomiast uzyskanie 

zweryfikowanych certyfikatów informujących o ukończeniu kursu. Na stronie znajdują 

się kursy prowadzone m.in. przez Massachusetts Institute of Technology, Harvard 

University, University of California, Berkeley, California Institute of Technology, 

Columbia University, Cornell University, Politechnika Federalna           w Lozannie, 

Princeton University, Stanford University, University of Toronto i wiele innych 

(Źródło:Wikipedia; dostęp 19.02.2019).. 

7. TED marka konferencji naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską 

fundację non-profit Sapling Foundation. Celem konferencji jest popularyzacja – jak 

głosi motto – „idei wartych propagowania”. Źródło: Wikipedia, dostęp: 24-02-2019 

8. TED Polska. 

ĆWICZENIA: 

1. Uczestnicy zakładają konta w portalach e-learnigowych. Wybierają kurs bezpłatny w Akademii 

PARP i rozpoczynają jedną z lekcji. 

2. Uczestnicy w poście w medium społecznościowym piszą o zaletach ew. wadach e-learningu. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

1. Korzystanie z serwisów społecznościowych. 

 

TEMAT 13 Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników. 

CELE TEMATU 

OU: 

1. Wie, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi może znaleźć w sieci, jak z nich 

bezpiecznie korzystać 

http://www.akademiaparp.gov.pl/
https://www.udemy.com/
https://www.edx.org/
https://www.ted.com/


 

  

 

  CZAS: 30 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

Trener omawia wybrane aplikacje: 

Agrobase - pozwalająca przede wszystkim zidentyfikować problemami związanymi z roślinami z 

okresie ich wzrostów, czyli szkodnikami, chwastami i chorobami. W bazie programu dostępna jest 

bardzo duża ilość chorób i szkodników z przypisanymi środkami ochrony roślin, zwalczające dane 

problemy. Szczegóły tutaj 

Agro-alarm - takie funkcje jak: kalkulatory oprysków, agregat aktualności o nowościach w technice 

rolniczej i środkach ochrony roślin, o nowych odmianach, oraz komunikaty dla sadowników                        

o przymrozkach i innych zagrożeniach dla sadów owocowych i warzywnych. Bardzo fajnie się ją 

personalizuje. Szczegóły tutaj 

Pogoda dla rolników - pozwala na śledzenie prognoz profesjonalnych i specjalistycznych parametrów 

pogody ważnych dla rolnictwa. Generalnie, szczegóły aplikacji. 

Próbnik gleby - prosta aplikacja dla osób badających właściwości gleby na swoim polu. Polega ona na 

zaznaczaniu miejsca na mapie i indeksowaniu go oznaczeniem próbki pobranej gleby. Wymaga GPS. 

Szczegóły tutaj 

Szpieg towarowy - aplikacja śledząca ceny na światowych rynkach rolniczych, obecnie dość 

ograniczone jej możliwości przez małą liczbę możliwych przedmiotów śledzenia. Możliwe jest 

nastawienie alarmów w zależności od potrzeb. Szczegóły tutaj 

GPS Pole Obszar Pomiar - program pozwalający na wyznaczenie i opomiarowanie powierzchni 

eksploatowanego pola za pomocą GPS w telefonie lub tablecie. Działanie polega na uruchomieniu GPS 

na początku spaceru po polu i zakończeniu pomiaru po powrocie na miejsce startu. Występuje w 

wersji darmowej i płatnej. Szczegóły tutaj 

Kalkulator Rolniczy - dość rozbudowany kalkulator, pozwalający na między innymi: obliczenie 

parametrów siewu, strat suszenia, szybkości wysiewu. Pozycja godna uwagi, szczegóły tutaj 

Wiadomości Rolnicze Polska -  agregat wiadomości przeznaczonych dla rolników. Częste aktualizacje, 

informacje dotyczące sytuacji pogodowej, sytuacji rynkowej i prawnej. Nowości w odmianach i 

technice rolniczej. Szczegóły tutaj 

SadInfo - dedykowany, darmowy periodyk dla sadowników. Artykuły dotyczące zakładania sadów i ich 

prowadzenia, ekonomii produkcyjnej, technologii zbiorów i innych. Szczegóły tutaj. 

Żródłó: Blog internetowego sklepu dla rolników AgroAlex http://blog.agroalex.pl/internet/top-9-aplikacji-rolniczych-na-androida/ dostęp 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.farmiscatalog&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.farmiscatalog&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.agro_alarm
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.agro_alarm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newholland.agriculture.android.nhweather
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noframe.farmissoilsamples
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noframe.farmissoilsamples
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.farmismarket
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.farmismarket
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.fieldsareameasure
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.fieldsareameasure
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.agrocalculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.farmis.apps.agrocalculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.plantpress.wrp
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.plantpress.wrp
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.plantpress.sadinfo
http://blog.agroalex.pl/internet/top-9-aplikacji-rolniczych-na-androida/


 

  

01.03.2019 

TEMAT 14 Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 

1.1. Wykorzystanie profilu zaufanego 
1.2. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje) 
1.3. Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl) 

 

CELE TEMATU 

OU 

1. Korzysta z usług e-administracji. 

2. Poznaje sposoby uwierzytelniania elektronicznego 

3. Nabywa UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH: 
3.1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
3.2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze. 

  CZAS: 100 min 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

W realizacji tematu mogą wystąpić dwie bariery: po pierwsze - konieczność potwierdzenia 

procesu rejestracji w zewnętrznej instytucji; drugi sposób (bez wychodzenia) wymaga posiadania 

bankowości elektronicznej.  Trener może prowadzić uczestników do dostępnego momentu rejestracji 

, a następnie wykona symulacje złożenia wniosku z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym. 

Przebieg rejestracji w ePUAP. 

Zasady zakładania konta, wyjaśnienie: 

a. https://www.ekrus.gov.pl/p4b-web/index.html  

b. https://login.gov.pl/login/login?ssot=8iuog6fji1kkeb5lk1p4  

c. https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=5ngi2etvp5d5wy0xe5dx 

d. https://epuap.gov.pl/wps/portal  

Katalog spraw - przekierowuje  do głównych portali rządowych: 

e. https://www.podatki.gov.pl/  

f. www.obywatel.gov.pl 

g. www.biznes.gov.pl  

h. www.praca.gov.pl 

i. CEIDG    

j. https://ekrs.ms.gov.pl/ 

k.  https://empatia.mpips.gov.pl/  

l. https://zip.nfz.gov.pl/ap-

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.plantpress.sadinfo
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.plantpress.sadinfo
https://www.ekrus.gov.pl/p4b-web/index.html
https://login.gov.pl/login/login?ssot=8iuog6fji1kkeb5lk1p4
https://login.gov.pl/login/login?ssot=8iuog6fji1kkeb5lk1p4
https://login.gov.pl/login/login?ssot=8iuog6fji1kkeb5lk1p4
https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=5ngi2etvp5d5wy0xe5dx
https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=5ngi2etvp5d5wy0xe5dx
https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=5ngi2etvp5d5wy0xe5dx
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.podatki.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
http://www.biznes.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://ekrs.ms.gov.pl/
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/secure/open@default?wframe=_top&secpath=0vap0tzipmed0v


 

  

portal/user/secure/open@default?wframe=_top&secpath=0vap0tzipmed0v  

m. https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#  

 

ĆWICZENIA: 

2. Z katalogu spraw wybieramy interesującą nas dostępną usługę online, np.: 

a. rejestracja w e-KRUS, 

b. składanie wniosku o dowód osobisty, 

c. zameldowanie, 

d. wniosek 500+, 

e. Karta Dużej Rodziny 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH: 

1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego 
2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze. 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. 

CELE MODUŁU 

1. Podsumowanie szkolenia przez OP i OU. 

2. Ewaluacja szkolenia. 

CZAS 30 min 

PRZEBIEG  

1. Podsumowanie i uporządkowanie materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez OU po 

szkoleniu, poinformowanie w jaki sposób można korzystać z materiałów po zakończeniu szkolenia. 

2. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej online. Link do strony, na której znajduje 

się ankieta: badania.koduj.gov.pl. 

3. Zachęcenie OU do krótkiego podsumowania szkolenia: z jaką refleksją, wrażeniami kończą 

szkolenie? 

 

 

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/secure/open@default?wframe=_top&secpath=0vap0tzipmed0v
https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/
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