
Scenariusz zajęć szkoleniowych w projekcie Obywatel.IT 
 

Tytuł modułu 

Rolnik w sieci 

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem,            
które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

Cele: 
Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz         
zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych. 
Cele dydaktyczne szkolenia:  

1. zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP,        
przekazanie im kompetencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym,         
przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, udostępniających       
możliwość załatwiania spraw przez Internet.  

2. zapoznanie uczestników szkoleń z metodami rozliczeń podatkowych online        
(e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal          
eKRUS.gov.pl). 

3. zapoznanie grupy szkoleniowej z najważniejszymi usługami i aplikacjami (także         
mobilnymi) dotyczącymi bieżącej obsługi działalności rolniczej (ksow.pl, ARMIR,        
ARR/ANR/ODR, GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS). Uczestnicy nauczą się korzystać z       
oprogramowania służącego do tworzenia i zabezpieczania haseł oraz posługiwać         
się oprogramowaniem antywirusowym.  

4. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami bezpiecznego dokonywania zakupów        
przez Internet. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces rejestracji i         
logowania w popularnych serwisach aukcyjnych i sklepach internetowych, dzięki         
czemu będą mogli zapoznać się z regulaminami tych serwisów i posiąść wiedzę            
odnośnie procesu kupowania i sprzedawania w Internecie. 

5. zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami bankowości internetowej i mobilnej.         
Korzystając z demonstracyjnych systemów bankowości internetowej, uczestnicy       
nauczą się sprawdzać stan konta, wykonywać przelewy, pobierać wyciągi z konta.           
Uczestnicy posiądą umiejętności posługiwania się aplikacjami służącymi do        
wykonywania płatności mobilnych, a także poznają zasady działania        
alternatywnych metod płatności (BLIK, kryptowaluty).  

6. zapoznanie uczestników szkolenia z metodami pozyskiwania informacji       
potrzebnych do prowadzenia działalności rolniczej. Uczestnicy szkolenia       
zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl,        
gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl),      



dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl,       
fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl,       
meteo.pl, sat24.com). Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać swoje        
zainteresowania i podnosić kompetencje z wykorzystaniem zasobów dostępnych w         
Internecie, włącznie z kursami e-learningowymi, podcastami, szkoleniami online. 

7. zapoznanie uczestników szkolenia z ofertą usług Krajowej Sieci Obszarów         
Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz        
GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ, Geoportalu (geoportal.gov.pl).  

 
Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć: 

- umiejętności informacyjne: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji o       

towarach, usługach 
- Pozyskiwanie informacji z sieci: przegląd najpopularniejszych portali       

rolniczych (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl,      
tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl); fora wymiany informacji      
rolniczych – zasady korzystania (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl); portale        
meteorologiczne (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl); media     
społecznościowe 

- Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów 
- Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów       

e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki        
dla osób dorosłych 

- umiejętności komunikacyjne: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wysyłanie, odbieranie poczty       

elektronicznej 
- Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami 
- Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu        

z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 
- umiejętności rozwiązywania problemów: 

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Instalowanie oprogramowania lub       
aplikacji 

- Zakupy i sprzedaż przez internet 
- Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem       

demo serwisów bankowych). 
- Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy       

pogody, systemy i aplikacje RSO). 
- Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób         

wyłudzeń) 
- Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych 

- umiejętności związane z oprogramowaniem: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z procesorów tekstu 
- Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem 
- Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników (można skorzystać z         

przykładów aplikacji dostępnych na wybranych z ww. stron e-administracji         
np. geoportal, czy ksow.pl, agro-alarm.pl): jak i gdzie ich szukać, jak           
instalować, jak i do czego używać, na co uważać i na co zwracać             
szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i prawa autorskiego) 

- umiejętność korzystania z usług publicznych: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Założenie konta w ePUAP i profilu          



zaufanego 
- Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego 
- Wykorzystanie profilu zaufanego 
- Geoportal (geoportal.gov.pl) 
- Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje) 
- Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl) 
- Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (ksow.pl) 
- Podstawowe usługi online ARiMR (w szczególności:      

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html) - zasady wypełniania    
wniosków i załatwiania spraw online 

- Usługi online ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR 
- Usługi online GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ 

Grupa docelowa uczestników 

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej            
25 roku życia. 

Liczebność grupy szkoleniowej 

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska         
Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może          
być większa niż 12 osób.  

Czas realizacji scenariusza, w tym liczba i czas planowanych spotkań 

Scenariusz jest przeznaczony do realizacji w terminie 6 tygodni. Scenariusz zakłada           
przeprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych. Czas trwania spotkania wynosi 2 godziny          
zegarowe. W trakcie trwania spotkania przewiduje się 10-minutową przerwę kawową. 

Przebieg (krok po kroku z uwzględnieniem metod i szacunkowego czasu) i forma            
realizacji zajęć 

Spotkanie nr 1 - czas trwania: 120 minut 
1. Rejestracja uczestników - czas trwania: 10 minut 
2. Zapoznanie uczestników z planem szkolenia - czas trwania: 10 minut 
3. Zapoznanie uczestników z sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkolenia - czas          

trwania: 10 minut 
4. Przeprowadzenie wstępnego testu umiejętności cyfrowych - czas trwania: 10 minut          

(test udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji) 
5. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 
6. Zakładanie profilu zaufanego 
7. Wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego - czas trwania: 30            

minut 
a. wstęp do epuap.gov.pl 
b. logika działania systemu - wysyłanie przykładowych wiadomości 
c. przegląd spraw załatwianych przez ePUAP: 

i. wniosek o dowód osobisty 
ii. pismo ogólne do urzędu 

8. Obsługa rachunkowa i księgowa własnej działalności rolniczej przez Internet: 
a. e-płatności 



b. e-deklaracje 
c. eKRUS 
d. program e-mikrofirma 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Założenie konta w ePUAP i profilu          

zaufanego 
2. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego 
3. Wykorzystanie profilu zaufanego 
4. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje) 
5. Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl) 

 
Spotkanie nr 2 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Aplikacje przydatne w pracy rolnika: 
a. usługi administracji publicznej online przeznaczone dla rolników: 

i. Geoportal 
ii. Regionalny System Ostrzegania 

b. pozostałe aplikacje przeznaczone dla rolników 
i. 365farmnet 
ii. Agro-Alarm 
iii. Nawigator polowy 
iv. Szpieg towarowy 
v. Kalkulator rolniczy 

c. zasady bezpiecznego instalowania aplikacji 
3. Przerwa kawowa 
4. Polityka haseł - czas trwania: 20 minut 

a. zasady tworzenia bezpiecznych haseł 
b. narzędzia służące zabezpieczaniu haseł 

i. Norton Identity Safe 
ii. 1Password 

5. Zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem - czas trwania: 15 minut 
a. potrzeba stosowania antywirusów 
b. przykłady złośliwego oprogramowania (malware)  

i. zainfekowane wiadomości e-mail 
ii. nieprawdziwe reklamy 
iii. phishing 

c. przykładowe bezpłatne programy antywirusowe 
Nabyte kompetencje cyfrowe: 

1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Instalowanie oprogramowania lub       
aplikacji 

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

3. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń) 
4. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem 
5. Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników (można skorzystać z         

przykładów aplikacji dostępnych na wybranych z ww. stron e-administracji np.          
geoportal, czy ksow.pl, agro-alarm.pl): jak i gdzie ich szukać, jak instalować, jak i             
do czego używać, na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem              



bezpieczeństwa i prawa autorskiego) 
6. Geoportal (geoportal.gov.pl) 

 
Spotkanie nr 3 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Serwisy aukcyjne - czas trwania: 20 minut 
a. przykłady - Allegro, OLX, eBay, Sprzedajemy.pl 
b. zakładanie konta i logowanie 
c. wyszukiwanie ofert 
d. warunki dokonywania zakupów i płatności 
e. obserwowanie ofert 
f. sprzedaż 

3. Sklepy internetowe - czas trwania: 20 minut 
a. przykłady - x-kom.pl, morele.net, hm.com 
b. dokonywanie zakupów i metody płatności 

4. Porównywanie ofert - czas trwania: 10 minut 
a. ceneo.pl 
b. skąpiec.pl 

5. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 
6. Posługiwanie się aplikacjami mobilnymi serwisów zakupowych - czas trwania: 20          

minut 
a. Allegro 
b. OLX 

7. Kontakt z kontrahentem przez Internet: 
a. wykorzystanie procesorów tekstu Google do przygotowania wiadomości       

e-mail 
b. wysyłanie wiadomości e-mail 
c. wykonywanie połączeń internetowych za pośrednictwem aplikacji online: 

i. Skype 
ii. Google Hangouts 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Wysyłanie, odbieranie poczty       

elektronicznej  
2. podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z procesorów tekstu 
3. Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów 
4. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami 
5. Zakupy i sprzedaż przez internet 

 
Spotkanie nr 4 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. zakładanie konta bankowego z wykorzystaniem wersji demonstracyjnej       
bankowości mobilnej - czas trwania: 40 minut 

a. przeglądanie stanu konta 
b. wykonywanie transakcji 
c. pobieranie wyciągów bankowych 
d. potwierdzanie transakcji z wykorzystaniem telefonu 



3. Ubezpieczanie transakcji płatniczych - czas trwania: 10 minut 
4. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 
5. korzystanie z płatności mobilnych  - czas trwania: 20 minut 

a. Android Pay 
b. Apple Pay 
c. NFC  

6. korzystanie z kart płatniczych  - czas trwania: 20 minut 
a. stosowanie kart płatniczych w sklepach internetowych 
b. zapisywanie danych karty płatniczej w komputerze 

7. korzystanie z innych form płatności bezgotówkowych  - czas trwania: 10 minut 
a. BLIK 
b. kryptowaluty 

8. Kontakt z przedstawicielami banku za pośrednictwem środków komunikacji        
elektronicznej. 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług          

firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 
2. Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo        

serwisów bankowych). 
 
Spotkanie nr 5 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Źródła pozyskiwania informacji potrzebnych w pracy rolnika: 
a. branżowe strony internetowe: 

i. farmer.pl,  
ii. agrofakt.pl 
iii. gospodarz.pl,  
iv. topagrar.pl,  
v. ppr.pl,  
vi. tygodnik-rolniczy.pl,  
vii. wrp.pl,  
viii. gieldarolna.pl 

b. branżowe fora internetowe 
i. rolnik-forum.pl,  
ii. fpr.com.pl 
iii. forumrolnicze.pl 

c. wykorzystanie mediów społecznościowych do pozyskiwania informacji: 
i. Facebook 
ii. Twitter 

3. Przerwa kawowa 
4. Korzystanie z portali meteorologicznych: 

a. pogodynka.pl,  
b. agropogoda.pl 
c. sat24.com 
d. meteo.pl 

5. Podnoszenie kompetencji i umiejętności z wykorzystaniem zasobów Internetu: 
a. podcasty: 

i. polskiepodcasty.pl 



ii. Podcasty (Apple) 
iii. podkasty.info 
iv. Podcast Player (Android) 

b. platformy e-learningowe: 
i. e-learning.pcz.pl 
ii. elearning-ka.edu.pl 
iii. Akademia PARP 

c. bazy wiedzy: 
i. eko-uprawy.pl 
ii. eagro.pl 
iii. agropartner24.pl 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów       

e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób          
dorosłych 

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

3. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych 
 
Spotkanie nr 6 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Usługi administracji publicznej przeznaczone dla rolników: 
a. ARIMR 
b. GIJHARS 
c. KOWR 
d. PIORIN 
e. GIW 
f. GIS 
g. KSOW 
h. IMGW 
i. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

3. Przerwa kawowa 
4. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w dniu zakończenia szkolenia w systemie         

elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji - czas trwania: 20         
minut 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji o towarach,        

usługach 
2. Pozyskiwanie informacji z sieci: przegląd najpopularniejszych portali rolniczych        

(np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl,       
gieldarolna.pl); fora wymiany informacji rolniczych – zasady korzystania (np.         
rolnik-forum.pl, fpr.com.pl); portale meteorologiczne (np. pogodynka.pl,      
agropogoda.pl); media społecznościowe 

3. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
4. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (ksow.pl) 
5. Podstawowe usługi online ARiMR (w szczególności:      

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html) - zasady wypełniania    
wniosków i załatwiania spraw online 



6. Usługi online ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR 
7. Usługi online GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ 

 
Szkolenia będą prowadzone w formie opartej o aktywny udział uczestników z           
wykorzystaniem sprzętu elektronicznego z dostępem do Internetu. Prowadzący będzie         
przechodził przez kolejne punkty szkolenia razem z uczestnikami, wspólnie wykonując          
poszczególne zadania. Każdy uczestnik szkolenia będzie wykonywał zadania związane z          
poszczególnymi etapami w obecności prowadzącego pod jego opieką, co podniesie          
jakość szkolenia i skuteczność nabywania kompetencji.  
Przed rozpoczęciem szkolenia, każdy z uczestników otrzyma możliwość udziału w          
wstępnym szkoleniu sprawdzającym poziom kompetencji cyfrowych. Po każdym        
opracowanym zagadnieniu uczestnicy będą mogli zadawać prowadzącemu pytania        
dotyczące treści szkolenia.  

Narzędzia i materiały dydaktyczne (również przewidziane do wytworzenia w ramach          
projektu) wykorzystane w czasie zajęć 

Narzędzia: 
- sprzęt typu tablet, spełniający wymogi ustalone w regulaminie POPC, obsługujące          

technologię ADOBE FLASH oraz JAVA - każdy z uczestników szkolenia będzie           
miał zorganizowane stanowisko pracy  

- projektor multimedialny  
- rzutnik 

 
Materiały dydaktyczne: 

- https://gis.gov.pl 
- https://www.wetgiw.gov.pl 
- http://ksow.pl 
- farmer.pl,  
- gospodarz.pl,  
- topagrar.pl,  
- ppr.pl,  
- tygodnik-rolniczy.pl,  
- wrp.pl,  
- gieldarolna.pl 
- rolnik-forum.pl,  
- fpr.com.pl 
- agrofakt.pl 
- forumrolnicze.pl 
- http://www.imgw.pl 
- http://polskiepodcasty.pl 
- podkasty.info 
- e-learning.pcz.pl 
- elearning-ka.edu.pl 
- akademiaparp.gov.pl 
- eko-uprawy.pl 
- eagro.pl 
- agropartner24.pl 
- facebook.pl 
- twitter.pl 
- demo.ipko.pl 

https://gis.gov.pl/
https://www.wetgiw.gov.pl/
http://ksow.pl/
http://www.imgw.pl/
http://polskiepodcasty.pl/


- demo.getinbank.pl 
- allegro.pl 
- olx.pl 
- ebay.pl 
- sprzedajemy.pl 
- epuap.pl 
- ekrus.gov.pl 
- geoportal.gov.pl 

 


