
Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i 
opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI 
 

Tytuł modułu 

Moje finanse i transakcje 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 grupy szkoleniowej z witrynami i narzędziami udostępnionymi w         
Internecie przez administrację publiczną, służącymi do wyszukiwania informacji o         
podmiotach gospodarczych. Uczestnicy szkoleń poznają publiczne rejestry firm,        
nauczą się metod korzystania z wbudowanych wyszukiwarek.  

2. zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawami prawa konsumenckiego w kontekście         
poruszania się po Internecie. Uczestnicy nauczą się swoich uprawnień i          
obowiązków w kontakcie z przedsiębiorcą przy zakupach dokonywanych w         
Internecie. Poznają rejestr klauzul niedozwolonych, a także zasady wynikające z          
regulaminów serwisów internetowych. W trakcie zajęć udoskonalą swoje        
umiejętności korzystania z procesorów tekstu, korzystając z nich podczas ćwiczenia          
polegającego na napisaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży         
zawartej przez Internet. 

3. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami bezpiecznego dokonywania zakupów        
przez Internet oraz organizowania wyjazdów/wczasów. 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. 

4. 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        

1 
Więcej informacji: www.obywatel-it.com  

E-mail: kontakt@obywatel-it.com  
Infolinia: 579 650 968 

http://www.obywatel-it.com/
mailto:kontakt@obywatel-it.com


Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i 
opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

alternatywnych metod płatności (BLIK, kryptowaluty).  
5. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami ochrony swoich danych osobowych w          

Internecie. Uczestnicy nauczą się korzystać z oprogramowania służącego do         
tworzenia i zabezpieczania haseł oraz posługiwać się oprogramowaniem        
antywirusowym.  

6. zapoznanie grupy szkoleniowej z dostępnością e-usług publicznych. Uczestnicy        
założą profil zaufany, dzięki któremu będą mogli nauczyć się korzystać z usług            
udostępnionych na platformie ePUAP oraz rozliczać swoje sprawy podatkowe za          
pośrednictwem aplikacji PŁATNIK. 

 
Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć: 

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

stronach administracji publicznej 
- Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl,       

mojepanstwo.pl). 
- Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych. 
- Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących,        

ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne etc. 
- umiejętności komunikacyjne: 

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wysyłanie, odbieranie poczty       
elektronicznej 

- 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 (portale aukcyjne) 
- Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe       

oraz bezpieczne korzystanie z nich (nauka z wykorzystaniem demo         
serwisów bankowych). 

- Organizacja/Rezerwacja podróży. 
- Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, świadomość przepływu       

danych osobowych, bezpieczeństwo informacji zastrzegania kart      
płatniczych i dokumentów tożsamości w przypadku kradzieży lub        
zagubienia. 

- Klauzule niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów        
internetowych. 

- Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych,        
konsekwencje finansowe. 

- umiejętności związane z oprogramowaniem: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z procesorów       

tekstu 
- Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci (np.        

szyfrowanie transmisji). 
- umiejętność korzystania z usług publicznych: 

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Użycie profilu zaufanego w        
co najmniej 1 e-usłudze 
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- Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
- Wykorzystanie profilu zaufanego. 
- Deklaracje podatkowe online. 
- Korzystanie z dowolnych usług e-administracji (np. wniosek o dowód         

osobisty, założenie/zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej,    
rejestracja osoby bezrobotnej, wydanie karty EKUZ, wydanie odpisu aktu         
stanu cywilnego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wniosek Rodzina 500+         
itd.). 

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 ze sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkolenia - czas          

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

(test udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji) 
4. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 
5. Pozyskiwanie informacji o przedsiębiorcach: - czas trwania: 70 minut 

a. sprawdzanie wiarygodności i rzetelności potencjalnych kontrahentów: 
i. CEIDG 
ii. ems.ms.gov.pl 
iii. mojepanstwo.pl 
iv. biura informacji gospodarczej (krd.pl, big.pl)  

b. sprawdzanie informacji o podmiotach rynku finansowego (knf.gov.pl - Lista         
ostrzeżeń publicznych) 

c. sprawdzanie informacji o instytucjach rynku pracy: 
i. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia 
ii. Rejestr Instytucji Szkoleniowych 
iii. Wykaz Podmiotów Zagranicznych 
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d. sprawdzanie informacji o biurach podróży: 
i. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników      

Turystycznych. 
ii. Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji na stronach        

administracji publicznej 
2. Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl,       

mojepanstwo.pl). 
3. Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych. 

 
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. Pozycja konsumenta w prawie polskim - czas trwania: 40 minut 
a. uprawnienia i obowiązki konsumenta 
b. uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy 
c. strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - wzory pism 
d. warsztaty z wykorzystaniem procesorów tekstu - sporządzanie       

oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
e. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 

3. Klauzule niedozwolone - czas trwania: 30 minut 
a. definicja i znaczenie 
b. lista klauzul niedozwolonych (Rejestr Klauzul Niedozwolonych UOKIK) 
c. stosowanie klauzul niedozwolonych w obronie interesów konsumenta 

4. Regulaminy serwisów internetowych - czas trwania: 30 minut 
a. regulamin jako część umowy przy zakupach w sklepie internetowym 
b. minimalny zakres regulaminu sklepu internetowego - o czym należy         

poinformować konsumenta 
c. przykładowe regulaminy 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z procesorów tekstu 
2. Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących,        

ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne etc. 
3. Klauzule niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów        

internetowych. 
4. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych,        

konsekwencje finansowe. 
 
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 
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d. warunki dokonywania zakupów i płatności 
e. program ochrony kupujących 
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. Organizowanie podróży/wczasów - czas trwania: 30 minut 
a. porównywanie ofert biur podróży 
b. kierowanie zapytań do organizatorów biur podróży z wykorzystaniem        

narzędzi mailowych i czatu online 
c. rezerwowanie podróży, potwierdzenie złożonego zamówienia 

Nabyte kompetencje cyfrowe:  
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej 
2. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług          

firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 
3. Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne) 
4. Organizacja/Rezerwacja podróży. 

 
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 
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Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz        

bezpieczne korzystanie z nich (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. Ochrona swoich danych osobowych w Internecie - czas trwania: 15 minut 
a. obowiązki administratora danych 
b. uprawnienia osoby, której dotyczą dane 

3. Polityka haseł - czas trwania: 20 minut 
a. zasady tworzenia bezpiecznych haseł 
b. narzędzia służące zabezpieczaniu haseł 

i. Norton Identity Safe 
ii. 1Password 

4. Szyfrowanie transmisji danych - czas trwania: 20 minut 
a. zagrożenia występujące przy wymianie danych w Internecie 
b. instalowanie narzędzi służących zachowaniu anonimowości: 

i. Tails 
ii. OTR 

5. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 
6. Zastrzeganie dokumentów - czas trwania: 20 minut 

a. karty płatnicze 
b. dokumenty osobiste 

7. Zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem - czas trwania: 15 minut 
a. potrzeba stosowania antywirusów 
b. przykłady złośliwego oprogramowania 
c. przykładowe bezpłatne programy antywirusowe 

8. Wprowadzenie do e-usług publicznych - czas trwania: 10 minut 
a. założenie profilu zaufanego 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Instalowanie oprogramowania lub aplikacji 
2. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, świadomość przepływu danych        

osobowych, bezpieczeństwo informacji zastrzegania kart płatniczych i dokumentów        
tożsamości w przypadku kradzieży lub zagubienia. 

3. Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci (np. szyfrowanie         
transmisji). 

 
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. wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego - czas trwania: 40            
minut 

a. wstęp do epuap.gov.pl 
b. logika działania systemu - wysyłanie przykładowych wiadomości 
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c. przegląd spraw załatwianych przez ePUAP: 
i. wniosek o dowód osobisty 
ii. wniosek o wydanie karty EKUZ 
iii. wnioski dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 
iv. wniosek o przyznanie świadczenia 500+ 
v. rejestracja jako bezrobotny 

3. Przerwa kawowa  - czas trwania: 10 minut 
4. Rozliczanie podatków w Internecie  - czas trwania: 45 minut 

a. program Płatnik 
b. składanie deklaracji PIT z wykorzystaniem profilu zaufanego 

5. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w dniu zakończenia szkolenia w systemie         
elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji - czas trwania: 15         
minut 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1           

e-usłudze 
2. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
3. Wykorzystanie profilu zaufanego. 
4. Deklaracje podatkowe online. 
5. Korzystanie z dowolnych usług e-administracji (np. wniosek o dowód osobisty,          

założenie/zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej, rejestracja osoby     
bezrobotnej, wydanie karty EKUZ, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,         
zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wniosek Rodzina 500+ itd.). 

 
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, np. zakładanie profilu na portalu społecznościowym, prowadzenie         
transmisji na żywo, wykonywanie wideorozmów. 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: 
- komputery typu laptop, spełniający wymogi ustalone w regulaminie POPC,         

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

- projektor multimedialny  
- rzutnik 
- program PŁATNIK 
- program Norton Identity Safe 
- program 1Password 
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Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i 
opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

- program Tails 
- program OTR 

 
Materiały dydaktyczne: 

- podręczniki dotyczące korzystania z licencji 
- instrukcje obsługi wykorzystywanego oprogramowania 
- ceidg.gov.pl 
- ems.ms.gov.pl 
- mojepanstwo.pl 
- krd.pl 
- big.pl 
- epuap.gov.pl 
- ceneo.pl 
- skąpiec.pl 
- allegro.pl 
- olx.pl 
- ebay.pl 
- sprzedajemy.pl 
- praca.gov.pl 
- turystyka.gov.pl 
- demo.ipko.pl 
- demo.getinbank.pl 
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