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Podręcznik „Mój finanse i transakcje w sieci” po-

wstał w ramach szerokiego projektu edukacyjnego współ-

finansowanego przez Unię Europejską, którego celem jest 

stopniowe podniesienie kompetencji cyfrowych miesz-

kańców województwa mazowieckiego, tak aby ostatecz-

nie każdy – od ucznia, po jego rodzica, nauczyciela 

i dziadka, potrafił sprawnie poruszać się w sieci interne-

towej.  

 

Nie jest to działanie dla samego działania – wie-

dza, którą dzielą się trenerzy i która została wyłożona 

w tej publikacji ma konkretny cel - jest nim zapobieganie 

wykluczeniu cyfrowemu, które choć brzmi niewinnie, 

niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje.  

 

Każdy z uczestników szkoleń prowadzonych  

w ramach Działania 3.1. nabywa podstawowe kompeten-

cje cyfrowe – uczy się legalnie, szybko, sprawnie i efek-

tywnie wyszukiwać informacje w świecie cyfrowym, ko-

munikować się z bliskimi, w ramach pracy, hobby, a także 

w sprawach urzędowych, rozwiązywać problemy, które 

mogą się pojawić w czasie użytkowania komputera 

i oprogramowania, czy w czasie wędrówek po sieci inter-

netowej oraz co bardzo istotne w naszym szybko ucyfra-

wiającym się państwie – korzystać z usług publicznych za 

pomocą rządowych platform internetowych i usług, które 

oferują.  

 

Wszystkie wymienione umiejętności zostały opi-

sane w tym podręczniku, choć część z nich została tylko 

zasygnalizowana, bowiem cały projekt został podzielony 

na moduły, skierowane do specyficznych grup, o konkret-

nych zapotrzebowaniach przez co umiejętności kluczowe 

w jednym module, są tylko wspomniane w innym. Nie-

zmienny pozostaje nacisk na usługi e-administracji, ob-

sługę komputera i sieci internetowej, a także bezpieczeń-

stwo w sieci.  



 

 

 

 

 

          Podręcznik , jest pierwszym 

z zestawu siedmiu podręczników. Jest adresowany do 

rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą pełnić rolę 

przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego, uważne-

go i mądrego korzystania z sieci.  

          Książka  dedykowana jest przygo-

towującym się do otwarcia własnego biznesu lub tym, 

którzy są już przedsiębiorcami, ale chcieliby rozszerzyć 

swoje usługi o działalność internetową. 

  

          Podręcznik skupia się na metodach wykorzystania 

zasobów internetu, które podnoszą skuteczność działania 

biznesowego (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, fi-

nanse itp.) oraz na usługach e-administracji dedykowa-

nych dla biznesu.  

 
 

 

         Podręcznik  

przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nau-

czyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, bizne-

sowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem interne-

tu.  

           Książka koncentruje się na umiejętności wykorzy-

stania sieci do zarządzania kontem bankowym, dokony-

wania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania 

podróży, czy biletów, płacenia podatków oraz korzysta-

nia z podstawowych usług e-administracji m.in. wnio-

skowania o świadczenia i występowania o dowód osobi-

sty i inne dokumenty i zaświadczenia. 

           

 

 

 

 

 

 

 



  

 

         

 

 

 

   to publikacja 

przeznaczona dla osób, które chcą poznać i wykorzystać 

w prywatnym i społecznym życiu codziennym filozofię i spo-

sób funkcjonowania sieci społecznościowych.  

          Skrypt kładzie szczególny nacisk na bezpieczne porusza-

nie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. na nawią-

zywaniu i kontynuowaniu znajomości online, kształtowaniu 

wizerunku, wykorzystywaniu i dzieleniu się swą twórczością 

oraz korzystaniu z cudzej twórczości ze szczególnym uwzględ-

nieniem regulacji prawa autorskiego. Jak wszystkie pozostałe 

podręczniki także i ten zawiera wskazówki korzystania  

z podstawowych usług e-administracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

           Podręcznik 

 przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje 

miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.  

          Skrypt opisuje szczegółowo drogę, jaką należy pokonać, 

alby nie tylko stworzyć własne miejsce w sieci, ale także zarzą-

dzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, gra-

ficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na 

gruncie prawa autorskiego. Dodatkowo książka zwraca uwagę 

na mechanizmy monitorowania swojej strony i jej popularności 

przez wykorzystanie analityki internetowej, a także uczy jak 

korzystać z podstawowych usług e-administracji. 



 

 

 

      

 

 

          Książka  przeznaczona jest dla rolników 

i hodowców i skupia się na wyszukiwaniu i wykorzystaniu 

przydatnych informacji, aplikacji i e-usług, które można zna-

leźć w sieci.  

          Znaczna część publikacji poświęcona jest kwestii bezpie-

czeństwa, czyli dokonywania płatności online i korzystania 

z państwowych e-usług. Czytelnicy mogą zapoznać się z naj-

popularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami 

wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicz-

nymi, a także nauczyć się jak korzystać z podstawowych usług 

e-administracji z wykorzystaniem konta w PUAP i profilu zau-

fanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług onli-

ne dla ubezpieczonych w KRUS, usług Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich, ARiMR, ARR, ANR, ODR (docelowo KOWR) oraz 

GIW, GIS, PIORIN, GIJHARS (docelowo PIBŻ). 

 

 

 

 

 

 

          Wydawnictwo  skierowane jest do 

wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w interne-

cie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko po-

jętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.  

          Czytelnicy zapoznają się z ogólnodostępnymi por-

talami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają 

praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do 

korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wy-

szukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania 

z Bazy Legalnych Źródeł. Dowiedzą się także jak odtwo-

rzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu 

bazując na informacjach z sieci oraz jak stworzyć drzewo 

genealogiczne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Jeżeli myślisz, że komputer i internet nie są dla Ciebie, mam dla Ciebie 

dobrą wiadomość – nie jesteś sam! Tysiące Polek i Polaków nie korzystają 

z komputerów, ani nie wędrują po internecie.  

Powodów jest wiele: najczęściej internet jest postrzegany jako domena 

aktywności ludzi młodych, przez co wiele osób rezygnuje, ponieważ „internet 

to nie miejsce dla poważnych ludzi”.  

 

Niektórzy uważają, że nie po-

trafią się nauczyć korzystania z inter-

netu, są za starzy na surfowanie po 

sieci, że albo są za bardzo „niekom-

puterowi”, żeby sobie z nim pora-

dzić.  

 

       Tymczasem internet daje wiele nowych możliwości niezależnie od 

wieku, doświadczeń, czy wykształcenia. I czy tego chcemy, czy nie stał się już 

częścią naszego życia. 

Komputer i internet zostały stworzone przez ludzi i dla ludzi. Począt-

kowo sieć internetowa była tworzona przez wojsko, dla żołnierzy, ale z biegiem 

lat internet oderwał się od swoich militarnych korzeni i powędrował pod dachy 

Amerykanów, Kanadyjczyków, Francuzów, a także Polaków, Rosjan i Czechów. 

Od wielu lat gości w naszych domach, domach naszych sąsiadów, w sklepach 

i przychodniach. Pora nauczyć się nim posługiwać! Zanim zaczniesz surfować po 

sieci, warto będzie poświęcić chwilę na naukę podstaw obsługi komputera.                                      

   Zaczynamy! 



 

 

Komputer stacjonarny to w rzeczywistości składanka paru części. 

 

 

                 Oprócz komputera 

(skrzynka po prawej), komputer 

stacjonarny musi mieć elementy 

pomocnicze: monitor, na którym 

będą wyświetlane obrazy nada-

wane przez komputer (najlepiej 

z wbudowananymi głośnikami – 

jeżeli ich nie ma, należy podłą-

czyć głośniki komputerowe),  

a także myszka i klawiatura. 

Myszka  i  klawiatura   mogą   być 

 

podłączane za pomocą kabla, lub bezprzewodowo – działają wtedy nawet do paru metrów 

od komputera. 

 

 

 

           Laptopy i note-booki (czyt. 

nołtbuki) to pomniejszone wersje 

komputera stacjonarnego, które 

można przenosić z racji ich małej 

objętości i wagi. Najczęściej wy-

korzystywane są same, bez do-

datkowych elementów (można 

podłączyć do nich m.in. 

 myszkę, inną klawiaturę, czy do-

datkowe dyski pamięci). 

      

 



 

           Tablet i smartfon to urządzenia znacznie 

mniej skomplikowane – w zasadzie składają się 

z jednego elementu, czyli obudowy zawierającej 

zminimalizowany komputer zintegrowany (połą-

czony w jeden element) z monitorem dotyko-

wym. Wszystkie czynności – od sterowania kur-

sorem, przez powiększanie lub pomniejszanie 

stron, czy przesuwanie strony w dół lub górę, po 

pisanie wykonujemy dotykając palcami (lub rysi-

kiem pojemnościowym) ekranu.  

 

 

   

          Można rozbudować tablet lub smartfon o akceso-

ria znane nam z niedotykowych komputerów, czyli 

o myszkę, czy klawiaturę, ale w zasadzie ta możliwości 

przydaje się najbardziej grafikom, rysującym po ekranie 

za pomocą „pędzli”, czyli rysików pojemnościowych.  

 

 
                             

          Zanim zaczniemy korzystać z internetu, musimy włączyć nasz sprzęt – kom-

puter, tablet lub telefon. W przypadku komputera, laptopa lub notebooka (czyt. 

nołtbuka) sprawa jest prosta – należy wcisnąć przycisk zasilania (czasami dodat-

kowo podpisany „ON/OFF” lub „Power”), który opisany jest znakiem przerwa-

nego koła z wpisaną w nie pionową kreską. Przycisk zasilania umieszczony jest na 

szczycie komputera, lub na jego przednim panelu (na froncie urządzenia). 

          Najczęściej włączniki są oznaczone bezpośrednio 

tym znakiem. Zdarza się jednak, że znak włącznika znaj-

duje obok przycisku. Sam przycisk natomiast (wbrew   

nazwie)  niekoniecznie  musi  być   wciskany –  

może być przesuwany w lewo lub w prawo. Najczęściej przyciski takie spotyka 

się w laptopach i notebookach. 
 

 
 

 

 



 

         W przypadku tabletów 

i smartfonów przycisk zasila-

nia (z ang. power, czyt. pałer) 

najczęściej znajduje się na 

zewnętrznej obudowie urzą-

dzenia w listwie obudowy, 

na szczycie urządzenia albo 

ostatecznie z tyłu (na zdję-

ciach oznaczone żółtym kół-

kiem).  

 

 

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk zasilania przez minimum trzy 

sekundy. 

 

Jeżeli jest to myszka z przewodem, musi być ona podłączona do gniazda 

w komputerze, do którego pasuje, a sam komputer musi być włączony. Taka 

myszka nie potrzebuje dodatkowego zasilania.  

 

Jeżeli natomiast jest to myszka bezprzewo-

dowa, to oprócz włączonego komputera, musimy mieć 

baterie do zasilania myszki, a sama myszka musi być 

podłączona do pasującego do niej gniazda w kompute-

rze za pomocą kostki USB. 



 

 

Myszka składa się z paru elementów, którymi sterujesz (nawigujesz) po 

monitorze lub stronie w internecie. Przesuwając myszką po powierzchni pod-

kładki lub stołu, przesuwasz jednocześnie kursor myszki po ekranie.  

Kursor może mieć parę 

postaci. Najczęściej wi-

dzimy go jako strzałkę – 

wtedy możemy zazna-

czać wybrane obiekty 

(ikonki) i przesuwać je.  

Jeżeli kursorem naje-

dziemy na adres interne-

towy lub stronę, wtedy 

zmienia się w rękę i po-

zwala nam otworzyć 

stronę.  

Klepsydra lub kręcące się 
kółko (czasami inne ani-
mowane ikony sugeru-
jące upływ czasu) to 
prośba o cierpliwość 
(działalność komputera 
może chwilę trwać) 

   
 

 

 

 

 

 

 

Myszka jest wyprofilowana, powinna zatem pasować do każdej ręki. 

Zdarza się jednak, że niektóre typy myszek nie leżą dobrze w ręce – wtedy na-

leży myszkę wymienić. Jest to szczególnie istotne u osób leworęcznych – istnieją 

myszki dedykowane oso-

bom leworęcznym. 

W przypadku 

osób leworęcznych na-

leży pamiętać, że każdy 

system oferuje możli-

wość przestawienia 

Jeżeli kursor przesuwa się skokowo, nierówno, albo reaguje tylko czasami, 

najczęściej winna jest słaba bateria myszki, niedokładne umieszczenie kabla 

lub kostki USB w gnieździe w komputerze lub powierzchnia, po której prze-

suwamy myszkę – nie powinna być ona zatłuszczona, mokra, ani odbijająca 

światło (jak meble z połyskiem), ponieważ myszka przesuwa kursor „reagu-

jąc” na przesunięcia wiązki światła po powierzchni (wiązkę widać na spodzie 

myszki jako czerwone światełko) – każda powierzchnia nie matowa, albo 

nierówna (jak powierzchnia sofy czy fotela), będzie zakłócać przepływ świa-

tła.  



 

myszy na drugą stronę, czyli zamiany funkcjami prawego i lewego przycisku my-

szy (ustawienia myszy w ustawieniach systemu Windows lub Linux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda myszka w podstawowej wersji ma trzy elementy – prawy przy-

cisk, lewy przycisk i tzw. scroll (czyt. skrol). Myszki możemy używać do wielu 

zadań – wybierania, przesuwania, otwierania, usuwania itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żeby otworzyć folder, ob-

raz, czy dokument musimy 

dwa razy szybko kliknąć w 

lewy przycisk myszy. Po-

myśl o tym jako o pukaniu 

do drzwi – „puk, puk” (takie 

powinno być tempo klika-

nia – jeżeli nic się nie dzieje, 

oznacza to, że klikasz za 

wolno). 

Żeby coś przesunąć, trzeba 

złapać obiekt (jedno kliknię-

cie), przesunąć myszkę 

i upuścić obiekt tam, gdzie 

chcemy, żeby wylądował. 

Uwaga: nie da się przecią-

gnąć obiektu poza widzialny 

monitor (np. do nieotwar-

tego i niewidocznego okna). 



 

 Prawy przycisk myszy służy z kolei do  rozwijania 

okienka wyboru. Po jego naciśnięciu pojawi się okno wy-

boru. Aby dokonać wyboru należy najechać kursorem nad 

wybraną opcję, a następnie lewym przyciskiem ją potwier-

dzić. W taki sposób dokonujemy najczęściej opcji kopiuj, 

wklej, wytnij, a także usuń i zamknij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekrany dotykowe i touchpady (czyt. 

taczpady) są bardziej intuicyjne. Kursor 

przesuwany jest palcem, albo rysikiem po-

jemnościowym po ekranie albo touchpa-

dzie.  

Wybór następuje w wyniku dwukrot-

nego stuknięcia w miejscu, w którym zatrzymaliśmy kursor.  Ekrany dotykowe  

mają  znacznie  szerszy  wachlarz gestów – za pomocą prostych ruchów można 

wybrać konkretny element, przesunąć go, odinstalować, usunąć, powiększyć, 

lub pomniejszyć. 

 

 

Najczęściej wykorzystywany gest to stuknięcie. Ten gest 

otwiera wybrany element, jest więc odpowiednikiem dwukrot-

nego naciśnięcia lewego klawisza myszy komputerowej.  

Dwukrotne stuknięcie w ikonkę spowoduje odtworzenie 

ostatnio dokonanej czynności końcowej w danym polu – jeżeli 

klikaliśmy w „Muzykę”, następnie wybieraliśmy utwór „So-

nata1” i odtwarzaliśmy go, to dwukrotne stuknięcie w ikonkę 

„Muzyka” od razu włączy utwór „Sonata1”.  
 

Kolejny istotny gest to przytrzymanie, które działa jak prawy przycisk my-

szy. Po przytrzymaniu palcem elementu otwiera się okienko wy-

boru.  

Aby przesunąć listę, przejrzeć stronę, czy minia-

turki zdjęć, należy dotknąć palcem ekranu i nie odrywając go prze-

sunąć w górę lub w dół. Lista, miniaturki zdjęć lub strona interne-

towa (jeżeli są dłuższe, niż sam ekran) automatycznie przesuną się 



 

 wraz z palcem. Aby skończyć przesuwanie musisz odsunąć palec 

od ekranu.  

Podobnie ma się kwestia przesuwania ekranu lub ekranów 

w lewo lub w prawo. Należy dotknąć palcem ekranu i nie odrywa-

jąc go przesunąć w lewo lub w prawo, a następnie w miejscu, w 

którym chcemy się zatrzymać, odsunąć palec. 

Ostatni gest odnosi się do zmniejszania i powiększa-

nia obrazu lub ekranu. Dwoma palcami (jednej lub obu rąk) 

należy dotknąć do ekranu, a następnie oddalić je od siebie 

(powiększanie obrazu) lub przybliżyć (wykonując gest 

szczypania), aby zmniejszyć obraz.  

Klawiatura występuje zarówno w tradycyjnych komputerach, jak i table-

tach i smartfonach. W tych ostatnich jednak pojawia się tylko wtedy, kiedy jest 

potrzebna, czyli kiedy na ekranie wyświetli się okno do uzupełnienia, na które 

kliknęliśmy.  

Standardowa klawiatura ma w pełni rozwinięte przyciski funkcyjne (czyli 

uruchamiające określone funkcje) i klawiaturę numeryczną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najważniejsze funkcje przycisków wykorzystywanych przy przeglądaniu 

stron internetowych poniżej: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Klawiatura ma także wiele innych klawiszy funkcyjnych, przy czym naj-

ważniejsze z nich to klawisze opisane literą F, czyli F1, F2, F3, F4,F5, F6, F7, F8, 

F9, F10, F11, F12. Klawiszy powyżej F12 nie spotyka się często. Funkcje klawiszy 

mogą się różnić w zależności od modelu komputera. Najczęstsze funkcje klawi-

szy F przedstawione są poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

wyjdź lub cofnij 

cofnij lub skasuj 

wpisany tekst 

przesuń do góry 

lub w dół  

o jedną linijkę 

zatwierdź przesuń na szczyt  

strony lub na jej koniec 

przesuń do góry 

lub w dół  

o parę linijek 

skopiuj (zapa-

miętaj) ekran  

informacje 

pomocnicze 

zmiana nazwy 

obiektu 

szukaj (działa 

w internecie  

i w systemie 

MS Windows) 

powtarza ostatnią akcję 

(jeżeli to możliwe) 

zastosowany z Alt zamyka 

aplikację, z Ctrl zamyka 

pojedyncze okno lub kartę 

w aplikacji 

odświeżenie widoku 

okna przeglądarki 

albo folderu 

przejście pomiędzy ko-

lejnymi elementami 

okna lub pulpitu 

widok pełnego ekranu 

w przeglądarkach  

internetowych 



 

 

Aby bezpiecznie korzystać z internetu trzeba pamiętać  

o paru podstawowych zasadach.  

 

 
 

Przede wszystkim należy 

. Jest to absolutna konieczność. Nie wyłączaj 

oprogramowania antywirusowego, nawet jeżeli Twój internet 

będzie działał szybciej bez niego. Strony wczytują się nieco wol-

niej, ponieważ antywirus działa – zanim wyświetli stronę, prze-

świetla ją pod kątem możliwych zagrożeń. Oczekiwanie o ułamek 

sekundy, czy nawet parę sekund dłuższe nie jest warte naszych 

danych.   

 

 
 

Jeżeli korzystasz ze , staraj się od-

bierać wiadomości tylko od znanych osób, a jeżeli otwierasz wia-

domości od nieznajomych, skonfiguruj (ustaw ręcznie ustawienia 

skrzynki) tak, aby nie pobierała i nie otwierała automatycznie za-

łączników, ani innej zawartości, niż tekst. Nie klikaj także w nie-

znane linki.  

 

 
 

Jeżeli , rób to rozsądnie. Oprogra-

mowanie najlepiej pobierać ze stron producentów, albo poleca-

nych przez profesjonalne portale zajmujące się bezpieczeń-

stwem w sieci strony. Książki, muzykę i inne pliki podlegające 

prawu autorskiemu pobieraj z oficjalnych źródeł. Jeżeli nato-

miast zdecydujesz się na pobieranie ze źródeł nieoficjalnych, pa-

miętaj, żeby pobrane pliki przeskanować programem antywiru-

sowym, a także żeby nie bagatelizować zagrożeń – jeżeli plik nie 

chce się otworzyć, lub ma inne rozszerzenie, niż powinien, nie 

otwieraj go.  



 

 
 

w sieci – pa-

miętaj, że wszystko co dostaje się do sieci, zostaje w niej w jakiejś 

formie na zawsze. Jeżeli nie chcesz, aby jakieś zdjęcie czy dane 

pojawiały się przez najbliższe 30 lat w sieci – nie umieszczaj ich 

tam. Nie podawaj także w otwartej sieci (poza np. strona admi-

nistracji państwowej, czy poza zaufanymi stronami banków) 

swoich danych osobowych. Podane w jednym miejscu nazwisko, 

w innym data urodzenia, a w innym adres sprawny researcher 

(od „research”, czyt. risercz, czyli poszukiwać – researcher to po-

szukiwacz treści w internecie) potrafi znaleźć i połączyć w jedno. 

Dane takie może sprzedać lub wykorzystać, m.in. w celu wzięcia 

pożyczki online.  

 

 

 

,  z których korzystasz – spró-

buj stworzyć hasła oryginalne, silne, o dużej ilości niestandardo-

wych znaków (litery plus cyfry plus znaki specjalne jak „!”). Nie 

udostępniaj swoich haseł. Zmieniaj co jakiś czas hasła.  

 

 

 
 

. W razie wątpliwości 

rób Print Screeny (skopiuj obraz tego, co widzisz na monitorze 

lub wyświetlaczu – tablety i smartfony mają opcję Print Screen 

zazwyczaj w łatwo dostępnych skrótach klawiszowych, kompu-

tery stacjonarne i laptopy mają przycisk Print Screen albo Prt Scr. 

Po jego naciśnięciu wklej obraz choćby do programu Paint i za-

pisz jako plik o rozszerzeniu *jpg). Takie obrazy będą podstawą 

do dochodzenia sądowego (albo rozstrzygnięcia pozasądowego) 

w razie jawnego naruszenia regulaminu lub zastosowania ukry-

tych opłat.  

 
  



 

  

 

Sprawdzaj,  czy strony banków i innych instytucji, które 

powinny korzystać ze specjalnych zabezpieczeń mają 

 (widać je w pasku adresowym). Jeżeli masz jakiekol-

wiek podejrzenia, że strona została zhakowana (zaatakowana 

przez hakera), podmieniona, albo w jakikolwiek inny sposób na-

raża Twoje dane, zadzwoń do biura obsługi lub udaj się do pla-

cówki banku lub instytucji. Nie dzwoń pod numer podany na po-

dejrzanej stronie – wyszukaj go przez wyszukiwarkę Google lub 

inną bezpieczną wyszukiwarkę.  

 

 

 
 

I ostatecznie – pamiętaj – jedną z najpiękniejszych moż-

liwości internetu jest codzienne dawanie drugich szans – w inter-

necie możesz być każdym. Niestety dotyczy to także Twoich in-

ternetowych kontaktów – 

.  

 

 

 

 



 

 

 

Wiesz już jak korzystać z klawiatury, myszki, touchpadów i ekranów doty-

kowych. Znasz także zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują w sieci interne-

towej. Pora na tzw. „hard data” (z ang. twarde dane), czyli szczegóły techniczne.  

 
 

Żeby móc surfować po sieci musisz najpierw sprawić, że Twój internet za-

działa. Musisz mieć zatem sprzęt i oprogramowanie, które pozwolą Ci wejść do 

sieci. 

 
 

Sprzęt pozwalający korzystać z internetu po 

Twojej stronie to przede wszystkim Twój  

albo  lub  oraz modem i router 

(czyt. ruter). 

 
 

 to sprzęt, dzięki któremu korzystanie z internetu staje się możliwe 

np. w Twoim domu albo biurze. Zamienia sygnał od dostawcy (np. telefoniczny, 

czyli przesyłany za pomocą kabla telefonicznego) na 

sygnał, który Twój komputer lub tablet odczyta jako 

„internet”. 

 
 

 z kolei dzieli sygnał na kilka urządzeń 

i nadaje każdemu z nich inny adres IP (czyli oznacze-

nie, które pozwoli zidentyfikować każdy sprzęt, 

coś podobnego do adresu domowego dla miesz-

kań i domów). Adres ten działa oddzielnie dla 

każdego urządzenia tylko w sieci lokalnej (w sieci 

domowej), a internecie wszystkie urządzenia 

podpięte do jednego routera mają jedno IP.  

 

  



 

 

 

Jeżeli kwestię sprzętu masz już rozwiązaną, należy skupić się na  oprogra-

mowaniu.  

 

Oprogramowanie niezbędne do korzystania z internetu to przede wszyst-

kim dobry  i . Ta kombina-

cja łącznie powinna zadowolić większość użyt-

kowników internetu – w przeglądarkach znaj-

dują się wewnętrzne systemy pozwalające na 

odtwarzanie muzyki i filmów online, czy granie 

w gry i dokonywanie zakupów, dzięki czemu 

nie ma już potrzeby instalowania dodatko-

wego oprogramowania. Komputery, tablety, 

czy smartfony mają fabrycznie (czyli od nowo-

ści) zainstalowane oprogramowanie, w tym 

najczęściej program antywirusowy w wersji 

trialowej (czyt. trajslowej lub w spolszczonej 

wersji trialowej, czyli w wersji darmowej, którą 

będzie trzeba opłacić po wygaśnięciu licencji 

darmowej, która obejmuje od 3 miesięcy do 

najczęściej roku) oraz przeglądarkę interne-

tową. Przeglądarki są darmowe przez cały czas 

użytkowania.  

Wyszukiwarki i przeglądarki służą do wy-

szukania i przeglądania niezbędnych informa-

cji zamieszczonych na stronach WWW w inter-

necie. Do przeglądarek należą: Internet Explo-

rer, Mozilla Firefox, Waterfox, Chrome, Safari, Avant, Opera, Ginger, Spartan, 

a do wyszukiwarek: Bing, Google, MSN, NetSprint, Askleeves, rosyjski Yandex, 

Ask, czy chińskie Baidu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aby zacząć korzystać z internetu, 

należy uruchomić przeglądarkę internetową 

(Internet Explorer, Chrome lub inną). 

, czyli w przypadku posługiwania się myszką 

dwa razy „zapukać” w ikonkę (dwa razy klik-

nąć), a w przypadku urządzeń mobilnych raz 

stuknąć w ikonkę przeglądarki albo ikonkę „In-

ternet”. 

 

 

 



 

  

 

 

Jeżeli nie posiadasz jakiejś aplikacji lub programu, możesz je ścią-

gnąć. Najbezpieczniej jest pobierać je ze stron producenta, lub ze stron zaufa-

nych, takich jak dobreprogramy.pl (Softonic) albo Instalki.pl w przypadku kom-

puterów i laptopów, albo sklep Google Play w przypadku tabletów i smartfo-

nów.  
 

 

 

 

 

 wyszukaj pożądany pro-

gram w przeglądarce 

i wejdź na stronę, na któ-

rej jest umieszczony plik 

instalacyjny 

 

ściągnij plik instalacyjny 

 

 

otwórz folder pobierania 

 

 

kliknij dwa razy w ikonę 

pliku instalacyjnego 

 

zaakceptuj warunki licen-

cyjne i regulamin (masz 

prawo nie akceptować 

dodatków dołączanych 

do programu) 

 

program instalacyjny 

przeprowadzi Cię przez 

proces instalacji 

 

 



 

 

 

 

Wpisz w przeglądarce nazwę lub przeznaczenie aplikacji -  

np. aplikacja do monitorowania zanieczyszczenia powietrza.  

 

W przeglądarce pojawią się ikony powiązanych z tym opi-

sem aplikacji. Wybierz jedną z nich.   

  

Zainstaluj aplikację (kliknij „Zainstaluj”)  

 

 

 

 

 

Zaakceptuj warunki instalacji (zakupy wymagają aktywności 

użytkownika, który każdorazowo musi potwierdzać, że do-

konuje zakupu, chyba, że regulamin stanowi inaczej – dla-

tego warto jednak czytać regulaminy). Zasadniczo darmowe 

aplikacje najczęściej zarabiają na reklamach, których użyt-

kownik nie może wyłączyć 

 

 

 

 

 

 

Telefon lub tablet przeprowadzą automatycznie proces in-

stalacji 

 

 

 

 

 

 

Otwórz aplikację 

 

 

 

 

1 

2 



 

  

 

 

 

Na tym etapie, bezpieczeństwo w sieci masz zagwarantowane przez 

programy antywirusowe, oraz włączony Firewall (zabezpieczenie systemu Win-

dows) i zabezpieczenia systemowe w Androidzie (systemie, który sprawia, że 

smartfony i tablety działają, odpowiednik Windowsa w komputerach). Zabez-

pieczenia te są włączone domyślnie – tzn. o ile nie zostały przez Ciebie wyłą-

czone celowo, na pewno działają. Nie musisz zatem obawiać się wirusów, roba-

ków i trojanów, ale musisz pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeń-

stwa przytoczonych wcześniej! Niezależnie od tego, czy posługujesz się lapto-

pem, czy telefonem – nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. 

 

 

 

Gdyby komputer był człowiekiem, mógłby – podobnie jak my, po-

trzebować raz na jakiś czas pomocy lekarza. Szczególnie jeżeli nie uważałby na 

siebie i pojawiałby się w miejscach, w których miałby szansę „załapać jakąś in-

fekcję”. Złośliwe oprogramowanie (ang. malicious software) to wszystko to, co 

działa szkodliwie dla komputera. Podobnie jak choroba u ludzi, zainfekowanie 

komputera wiąże się z zagrożeniem dla poprawnego działania całego układu. 

Tak samo w razie zarażenia niezbędna jest pomoc specjalisty  

– w przypadku komputera będzie to specjalista do spraw bezpieczeństwa, ana-

lityk, researcher lub ostatecznie haker (od angielskiego hack – włamywać się).  

 

Jakie są objawy zarażenia komputera? Podobnie jak u ludzi począt-

kowe objawy bywają niewinne – czasami komputer ma wydłużony czas reakcji 

na nasze komendy i polecenia („ma problemy ze skupieniem się”), potrafi sam 

wyłączyć program lub cały system („jest przemęczony”), pojawiają się programy 

lub działania, których nie włączyliśmy, albo których w ogóle do tej pory nie było 

(„ma katar lub kaszel”).  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Każde złośliwe oprogramowanie obiera za cel ataku inne miejsce, ina-

czej działa, inne są też metody jego zwalczania (znowu analogicznie do choroby 

– wirusy i bakterie u ludzi i zwierząt zwalcza się innymi metodami – czasami 

dobry jest ruch, czasami odpoczynek, czasami pomoże antybiotyk, innym razem 

leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe).    
Wirus 

Jeżeli porównalibyśmy kod pro-

gramu (język, w którym został na-

pisany program) do ludzkiego 

DNA, okazałoby się, że wirusy do-

konują mutacji w DNA programu – 

zmieniają część kodu, przekształ-

cając program w coś innego. 

Dzieje się to bez naszej zgody i 

wiedzy. 

Robak 

Program 

przeno-

szony 

drogą mai-

lową. Ma 

różne 

efekty (ob-

jawy) 

Wabbit (czyt. łabit) 

Program umiejsco-

wiony w systemie 

operacyjnym kom-

putera („w mózgu”). 

Powtarza jedną ope-

rację, np. kopiuje plik 

dopóki nie zapełni 

(zablokuje) pamięci 

komputera. Nie jest 

przenoszony drogą 

mailową.  

Trojan 

Mylony z wirusem 

(rozmnaża się tak 

samo). Różnica: 

wydaje się przyja-

zny – to program 

lub aplikacja, 

które działają po-

prawnie, ale 

w ukryciu szkodzą 

Backdoor  

(czyt. bakdor) 

Najcięższa odmiana 

trojana. Pozwala na 

przejęcie naszego 

sprzętu (np. usunięcie 

naszych danych). Prze-

noszony przez ścią-

gane przez nas pro-

gramy i pliki. 

Spyware (czyt. spajłer) 

Programy szpiegujące – podglądają 

m.in. co robimy i jakie hasła wpisu-

jemy w internecie i na naszych urzą-

dzeniach.  

Exploit 

Program wła-

mujący się. Do-

konuje zmian 

w ustawie-

niach. 

Rootkit 

(czyt. rutkit) 

Śmiertelny dla sys-

temu. Program ha-

kerski. Maskuje się 

jako program ad-

ministracyjny. 

Keylogger 

(czyt. kiloger) 

Odczytuje i zapisuje to, co napisali-

śmy na klawiaturze. Służy do kra-

dzieży haseł.  

Dialer 

Łączy się z nume-

rami 0-700, gene-

ruje koszty. 



 

   



 

 (czyt. Fejk nius, fałszywe doniesienia) nie są zjawiskiem no-

wym. Od zarania dziejów tam, gdzie pojawiało się informowanie, istniało także 

dezinformowanie. Informacja i dezinformacja to narzędzia w rękach polityków, 

firm, znanych osobistości, dyplomatów, dziennikarzy, przedstawicieli handlu 

i ostatecznie ludzi wojny – wojskowych, partyzantów i przestępców. Internet 

jednak dał niewyobrażalną moc wszystkim tym, którzy w jakiś sposób mijają się 

z prawdą. Przed erą internetu, aby założyć i utrzymać gazetę trzeba było wypeł-

nić olbrzymią ilość warunków, także prawnych, a co więcej – jeżeli czytelnicy 

tracili zaufanie w wyniku podawania niesprawdzonych informacji, trudno było 

utrzymać gazetę na powierzchni opłacalności. Internet z jego niemal darmową 

przestrzenią rozwiązał ten problem. Teraz każdy, niezależnie od tego jak nie-

wiarygodny i szalony może założyć własny kącik newsów. Dzięki temu XXI wiek 

zamiast rozpocząć kolejną erę postępu nauki i rozwoju odnotowuje powrót do 

zabobonów, przesądów i zamknięcia informacyjnego na niespotykaną skalę.  

Z jednej strony wynika to z mechaniki działania przeglądarek, które pod-

powiadają użytkownikowi strony, które są podobne do stron, które już odwie-

dzał. Oznacza to, że jeżeli zdarzyło Ci się kliknąć np. w stronę, która udowadnia, 

że Ziemia jest płaska, przeglądarka za następnym razem podsunie Ci więcej 

stron płaskoziemców, niż przy pierwszym wyszukiwaniu. I jeżeli nadal będziesz 

klikać w te strony ostatecznie zarówno w przeglądarce, jak i w stronach z wia-

domościami (które działają według tej samej zasady), będziesz otrzymywać wy-

łącznie wiadomości i informacje, które będą pasować do Twojego profilu. Zja-

wisko to nazywane jest  i jest bardzo niebezpieczne z kul-

turowego i edukacyjnego punku widzenia, sprawia bowiem, że obok siebie żyją 

ludzie, którzy karmieni są zupełnie innymi obrazami świata. Takie rozwarstwie-

nie nie   wychodzi  na  dobre  społeczeństwu,  które  przestaje  ze   sobą rozma-

wiać w przekonaniu, że druga strona sporu (z innej bańki informacyjnej) musi 

być w jakiś sposób ułomna, skoro nie widzi zupełnie tego, co się dzieje wokół 

niej. Tymczasem i ona i my żyjemy we własnych bańkach informacyjnych, które 

rzeczywiście mogą „sprzedawać” nam zupełnie inny obraz rzeczywistości.  

Fake news bazuje na budowaniu baniek informacyjnych. Korzystają 

z nich najczęściej politycy, którzy podają niesprawdzone, przeinaczone lub 



 

 zupełnie nieprawdziwe informacje i nadają im posmak prawdziwego doniesie-

nia. W erze zalewającej nas nieprawdy, wylewającej się z mediów tradycyjnych 

i z internetu, kolejne kłamstwo nie jest niczym szokującym. Polityk przyłapany 

na wypuszczaniu fake newsów często nawet nie przeprasza (to bowiem można 

by było mu przypomnieć utwierdzając odbiorców w przekonaniu o jego nie-

prawdomówności), wiedząc, że za parę godzin, lub ostatecznie dni ktoś inny 

przykryje jego wpadkę.  

Debata o fake newsach rozpoczęła się na poważnie dopiero w ostatnim 

okresie. Rozwiązania, które są bliskie wielu rządom i korporacjom mogą jednak 

nie być tymi, które rzeczywiście rozwiążą sprawę, bowiem znajdują się niebez-

piecznie blisko cenzurowania internetu.   Bardzo możliwe,  że sprawa  fake  new-

sów  rozwiąże  się sama – polskie społeczeństwo, a przynajmniej starsza  jego 

część doskonale pamięta czasy braku zaufania do wszystkiego, co  

powiedziano w oficjalnych mediach. Prawdopo-

dobnie taka przyszłość czeka wszelkie doniesie-

nia internetowe,  z  wyjątkiem  być  może  infor-

macji  ze  stron  stricte  naukowych (choć przej-

mująca szturmem internet akcja przeciwszcze-

pionkowa pozwala sądzić, że głosy ludzi nauki 

zostaną zlekceważone).   

Wprowadzenie do obiegu fake newsów 

jest karalne, choć ilość fałszywych informacji 

w sieci sprawia, że na wokandę trafiają wyłącznie 

sprawy, które w rażący sposób naruszyły dobra 

osobiste osób, dobra firm, lub zagroziły np. bez-

pieczeństwu państwa. 

Kolejnym charakterystycznym dla sieci zjawiskiem jest . Trolling  

(po  polsku  trolowanie)  to celowe  prowokowanie  do  kłótni w internecie, 

szczególnie w działach komentarzy pod artykułami. Osoby dokonujące trol-

lingu, czy trolle często są wynajmowane przez polityków (pogrążenie przeciw-

ników politycznych), służby innych krajów (wywołanie chaosu informacyjnego), 

handlowców (ośmieszenie lub zniesławienie produktu) lub same wydawnictwa.  

Trolling, podobnie jak fake newsy, o ile nie narusza rażąco dóbr oso-

bistych innych osób lub firm jest w zasadzie rzadko karany.  

Trolling wiąże się ze zjawiskiem internetowego „hejtu” (od angiel-

skiego słowa hate, czy. hejt, oznaczającego nienawiść). Jest to zjawisko polega-

jące na zostawianiu obraźliwych komentarzy w sieci i od trollingu różni się bra-

kiem konkretnego celu – obrażający nie stawia sobie konkretnego zadania, jego 

celem jest wyłącznie obrażanie osób, firm, rządów i zjawisk, które komentuje.  



 

 

W przypadku polskiego prawa sprawa jest o tyle prosta, że polski kodeks 

karny zabrania publicznego propagowania ustroju totalitarnego, nawoływania 

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy też 

wyznaniowych, a także pomawiania lub znieważania innych osób, a dokładnie 

tym jest trolling i hejt internetowy. Dodatkowo, jeżeli osoba, firma lub inny pod-

miot ucierpią w jakikolwiek sposób np. poczują się molestowane seksualnie, 

wykażą straty psychiczne, zdrowotne, czy finansowe, internetowy troll, czy hej-

ter (osoba stosująca hejt) może stanąć przed sądem z powodu molestowania 

seksualnego, wywołania uszczerbku na zdrowiu lub mieniu itp. Przykład: jeżeli 

osoba, grupa, instytucja lub firma zostały pomówione w wyniku czego zostały 

poniżone albo utrafiły zaufanie społeczne potrzebne na ich stanowisku, w ich 

zawodzie lub rodzaju działalności, sprawca musi się liczyć z karą grzywny, ogra-

niczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Ta sama kara grozi osobie 

kierujących pod czyimkolwiek adresem słowa powszechnie uważane za pogar-

dliwe lub naruszające godność pokrzywdzonego. Co ciekawe, na wniosek po-

krzywdzonego wyrok zostaje też podany do publicznej wiadomości. Skoro taka 

odpowiedzialność karna istnieje, dlaczego tak rzadko się słyszy o takich spra-

wach w mediach? Dzieje się tak głównie dlatego, że to osoba lub firma pokrzyw-

dzona muszą zgłosić sprawę, a w polskim społeczeństwie takie postępowanie 

jest raczej wyjątkiem, niż normą. Naruszenie musi być ogromne, uniemożliwia-

jące normalne funkcjonowanie, aby statystyczny Polak zgłosił sprawę na Policję, 

czy do Prokuratury.  

 



 

 

 



 

Nigdy jeszcze żadna technologia nie wpłynęła tak mocno na rozmycie 

granic prawa autorskiego jak internet. To, co jest postrzegane jako oczywiste 

naruszenie prawa w świecie realnym, pozainterne-

towym, w sieci staje się dopuszczalne – osoba ko-

piująca część artykułu do swojej pracy zaliczeniowej 

nie postrzega tego jako przestępstwa (co najwyżej 

drobne oszustwo, na miarę ściągania na sprawdzia-

nie, czy kolokwium). Zupełnie inaczej widziałaby 

natomiast ten sam fakt w świecie „analogowym”. 

Najpierw musiałaby przeszukać torbę innego stu-

denta, potem wyrwać dajmy na to trzy kartki zapi-

sane ręcznie przez kolegę, a potem wkleić je do 

swojej również pisanej ręcznie pracy. W takiej sytuacji nikt nie ma wątpliwo-

ści, że jest to czyn naganny, a także – że jest to czyn niezgodny z prawem. 

Problem z internetem jest taki, że rozmywa odpowiedzialność, 

a użytkownicy internetu (z różnych powodów) nie przekładają działań 

w internecie na działania poza nim. 

Większość komentarzy pod artykułami 

aż ocieka cynizmem, brakiem kultury 

i poczuciem wyższości, podczas gdy 

w świecie rzeczywistym takie zacho-

wania nie dość, że są sporadyczne, to 

najczęściej są postrzegane jako niewła-

ściwe.  

Istotna jest także kwestia moż-

liwości – w księgarni, czy w kinie trud-

no złamać zasady prawa autorskiego 

przypadkowo – każdy użytkownik obu 

tych miejsc zdaje sobie sprawę, że zro-

bienie telefonem zdjęć całej książce po to, żeby ją przeczytać w domu, jest po 

prostu kradzieżą, podobnie ma się sprawa z widzem kina, który raczej nie bę-

dzie nagrywał filmu, żeby obejrzeć go z całą rodziną jeszcze raz w domu.  



 

 

 W przypadku internetu możliwości te są na wyciągnięcie ręki - serwi-

sów „chomikujących” dane, książki, muzykę, czy programy wraz z kodami po-

zwalającymi na nielegalną, darmową instalację jest dużo. A ponieważ niemal 

każdy użytkownik internetu prędzej, czy później coś ściągnie na swoje urzą-

dzenie, powstaje przekonanie, że „skoro wszyscy tak robią, to znaczy, że jest 

to legalne”. Dopiero działania edukacyjne podejmowane przez szkoły, Policję, 

czy czasami telewizję uświadamiają mu, że niestety wielokrotnie już złamał 

prawo.  

, czyli międzynarodowego prawa od-

noszącego się do praw twórców oraz polskiej ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych jest 

. Dzieła te mogą przybrać dowolną po-

stać, choć w przepisach wyliczone są w szczególności utwory: 

 

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, 

plastyczne i fotograficzne, przy czym nieistny jest fakt ewentualnego 

wywołania zdjęcia (może to być forma cyfrowa), 

lutnicze, architektoniczne i wzornictwa przemysłowego,  

muzyczne i słowno-muzyczne,  

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne. 

 

Co ciekawe, prawami autorskimi objęty jest sposób wyrażania czy zapi-

sania danego dzieła (chociaż w przypadku większości dzieł np. muzycznych 

oznacza to, że jest ono w całości, w każdym dźwięku, kadencji i słowie objęte 

ochroną). Prawa autorskie nie obejmują natomiast odkryć, idei, procedur, 

metod i zasad działania oraz koncepcji matematycznych – one w większości są 

chronione prawami patentowymi. Różnica jest taka, że prawa autorskie przy-

sługują twórcy bez oficjalnego zgłoszenia dzieła (czy jego fragmentu), nato-

miast o prawa patentowe należy się postarać i przejść cały proces patentowy. 

Prawa autorskie mają chronić więź twórcy z jego dziełem, a także za-

chęcać dzięki zapłacie, tantiemom i innym dochodom z dzieła do dalszego 

tworzenia.  

Prawa autorskie chronią prawa twórcy także po jego śmierci, w tym 

przypadku przechodzą na jego spadkobierców. 



 

Prawa autorskie dzielą się na dwa typy praw: majątkowe i osobiste. 

Autor nie może się zrzec prawa autorskiego osobistego, choć może się zrzec 

praw majątkowych, czyli dochodów z dzieła, albo prawa do pewnej formy pu-

blikacji.  

: 

uznania autorstwa utworu i do 

oznaczenia go swoim nazwiskiem 

czy też pseudonimem (może też 

wybrać opcję publikacji anoni-

mowej), 

nienaruszalności treści i formy 

utworu – w praktyce oznacza to, 

że nikt nie może wprowadzać 

żadnych zmian do utworu bez 

zgody autora (np. nie może wy-

korzystać zdjęcia autora w celu 

stworzenia mema, czyli zdjęcia 

z podpisem lub innym komenta-

rzem), 

odpowiedniego wykorzystania 

utworu, co w praktyce oznacza, 

że autor ma prawo żądać profe-

sjonalizmu i właściwego odwzo-

rowaniu oryginału,  

zadecydowania o pierwszym 

udostępnieniu utworu,  

nadzoru nad wykorzystaniem 

utworu. 

 

Są to osobiste prawa autorskie.  

Musisz pamiętać, że dzieło podlega ochronie niezależnie od jego no-

śnika – zdjęcie obrazu w formie elektronicznej także podlega ochronie. Jest 

jednak parę wyjątków – np. w prawie polskim siedemdziesiąt lat po śmierci 

twórcy wygasa ochrona przysługująca dziełu według praw autorskich (ale mo-

gą go dotyczyć wciąż inne prawa np. majątkowe). Dodatkowo, zrobienie   wy-



 

 

 jątkowego, w jakiś sposób wyróżniającego się zdjęcia czyjegoś dzieła sprawia, 

że Twoje zdjęcie samo staje się dziełem.  

Ale: jeżeli na Twoim zdjęciu znajduje się dzieło kogoś innego (np. obraz 

czy rzeźba), które wciąż jest chronione prawem autorskim, zanim udostępnisz 

swoje zdjęcie zgodnie z prawem musisz uzyskać zgodę od właściciela praw 

autorskich tego dzieła.  

 

Tak, są to przede wszystkim przepisy prawa, czyli akty normatywne 

i ich projekty urzędowe, wszelkie dokumenty urzędowe i materiały, a także 

znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe czy ochronne, oraz proste 

informacje prasowe (ale nie wywiady, reportaże i inne materiały, które są 

bardziej rozbudowane i mają „twórczy i i mocno indywidualny charakter”). 

Wiesz już czym jest utwór, w jakim stopniu i formie jest chroniony. 

Najważniejszy jest jednak element, który nie został jeszcze omówiony – autor. 

W prawie autorskim autor określany jest mianem „twórcy” i to do niego przy-

należą prawa do dzieła. Twórcą może 

być każdy – także dziecko, osoba chora 

psychicznie, która ma ograniczoną część 

praw człowieka i obywatela (m.in. prawo 

do swobodnego przemieszczania się) 

i osoba niesamodzielna intelektualnie. 

Należy tutaj jednak oddzielić prawa au-

torskie od praw majątkowych – dziecko 

ma prawa autorskie do swojego dzieła, 

ale prawa majątkowe do jego dzieła, 

przynajmniej dopóki nie uzyska pełno-

letniości mają jego rodzice lub opiekunowie prawni. W tym sensie prawa au-

torskie charakteryzują się dualnością (dwojakością) – rozróżniają człowieka 

jako podmiot rozporządzający swoim dziełem, od człowieka, który ma prawo 

czerpać z tego rozporządzania zyski. 

Twórca może stworzyć swoje dzieło w kooperacji z innymi ludźmi – 

wtedy staje się współtwórcą. W takim przypadku w razie naruszenia praw np. 

autora jednego rozdziału książki, jednego akapitu artykułu, czy jednej zwrotki, 

o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich mogą ubiegać się nie 

tylko bezpośrednio poszkodowany twórca, ale wszyscy współtwórcy dzieła.  

 



 

Przede wszystkim – Twój pracodawca. Jeżeli Twoje dzieło powstało 

w ramach pracy i wypełniania Twoich obowiązków służbowych, Twój praco-

dawca ma prawo do Twojego dzieła, staje się ono bowiem utworem pracow-

niczym.  

Pracodawca musi zlecić Ci wykonanie dzieła w ramach pracy (w oparciu 

o zgodną z prawem umowę o pracę, dzieło itd.), dostarczyć Ci odpowiednie 

narzędzia, środki finansowe i zaplecze do realizacji danego dzieła, a także musi 

zezwolić Ci na jego upowszechnienie. Jeżeli spełni te warunki, zyskuje mająt-

kowe prawa autorskie do wszystkich utworu.  

Także w sytuacji, w której zwie-

rasz umowę z pracodawcą w celu stwo-

rzenia dzieła i z założeniem, że prawa 

majątkowe przejdą na pracodawcę, pra-

codawca przejmuje prawa do dzieła.  

Jeżeli jesteś pracownikiem nau-

kowym (istnieje między Tobą i  instytucją  

naukową,  w  której  pracujesz   stosunek   

prawny),   to instytucja naukowa, która 

Cię zatrudnia ma prawo do pierwszeń-

stwa w opublikowaniu Twoich utworów 

naukowych. Instytucja ta ma także pra-

wo korzystać z Twoich dzieł bez dodat-

kowego wynagrodzenia dla Ciebie, a także może je udostępniać osobom trze-

cim (chyba, że udało Ci się zawrzeć w umowie klauzulę o nie udostępnianiu 

osobom trzecim Twoich dzieł przez pracodawcę).  

Prawa autorskie o tyle dostosowały się do internetu, że zaczęły chronić 

dzieła, których środowiskiem naturalnym jest środowisko cyfrowe, czyli mul-

timedia. Multimedia nie są zdefiniowane prawnie, ale ogólnie można powie-

dzieć, że są to dzieła tradycyjne, podlegające prawu autorskiemu (jak książka, 

cytat, czy ciąg dźwięków), ale połączone z nowymi technologiami (książka zdi-

gitalizowana, czyli przeniesiona w formę cyfrową do pliku pdf).  

 



 

 

 Oprócz multimediów, będących 

połączeniem dzieł analogowych i cyfro-

wych, prawa autorskie chronią w sieci 

także dzieła wyłącznie cyfrowe, np. mu-

zykę utworzoną tylko przy pomocy kom-

putera i podłączonych do niego urządzeń 

cyfrowych (equalizerów, samplerów 

i innych), czy obrazy stworzone w całości 

cyfrowo jak grafiki komputerowe.  

To, co łączy te dzieła to fakt, że 

można je rozpowszechniać drogą elektro-

niczną.  

Utwory multimedialne są zazwyczaj posiadane przez wydawców (np. 

gry, czy oprogramowanie), natomiast w przypadku praw pracowniczych, dzie-

ło multimedialne (cyfrowe) jest własnością twórcy do momentu przekazania 

go pracodawcy. Podobnie jak z dziełami „analogowymi” (nie cyfrowymi, rze-

czywistymi, dającymi  się  dotknąć)  pracodawca  musi  zawrzeć  z  Tobą  

umowę,  a tworzenie dzieła musi się odbywać w ramach obowiązków służbo-

wych, na udostępnionym sprzęcie i oprogramowaniu.  

 

Problematyczna jest kwestia multimediów i programów stworzonych 

tylko i wyłącznie przez programy komputerowe. W takim przypadku prawa 

autorskie mogą (choć jest to wciąż kwestia sporna) należeć do osoby, która 

legalnie nabyła program i zainicjowała stworzenie danego dzieła przez pro-

gram.  

Masz prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu, który został już 

wcześniej rozpowszechniony, przy czym możesz z niego korzystać, ale wyłącz-

nie „na własny użytek” – nie możesz go wykorzystać w pracy, w celach marke-

tingowych, zarobkowych, nie możesz go też udostępnić, sprzedać, czy zmody-

fikować.  



 

Pozostałe możliwości wykorzystania zostały opisane przez licencje 

użytkowania, których znak graficzny lub opis słowny pojawia się przy dziele 

w sieci. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Artyst%C3%B3w_Wykonawc%C3%B3w_STOART
https://www.zpaf.pl/
http://www.zpap.org.pl/
http://www.zpav.pl/


 

 

 

Opisane w poprzednim podrozdziale zasady odnoszące się do prawa 

autorskiego ograniczają prawa użytkowników, dając jednocześnie możliwość 

korzystania z dzieł twórców pod warunkiem niekopiowania ich (lub udostęp-

niania). Korzystanie to może być płatne lub darmowe. Niezależnie od kwestii 

ewentualnej zapłaty w zasadzie prawa autorskie bardziej sprzyjają twórcom, 

niż konsumentom.  

Konieczność ochrony własnego dzieła przez wieki była traktowana jako 

oczywistość. Zaczęło się to zmieniać wraz z pojawieniem się nowej grupy spo-

łecznej – programistów i hakerów. Część z nich już w latach 70’ postulowała 

„uwolnienie” oprogramowania, przewidując to, co dzieje się obecnie w społe-

czeństwach zachodnich. Richard Stallman, pracownik Massachussets Institute 

of Technology (słynnego MIT, numer jeden na świecie w nauczaniu technicz-

nym) stwierdził wtedy, że stawianie barier w dostępie do oprogramowania 

prędzej czy później doprowadzi część ludzi do wykluczenia, które będzie po-

wiązane z gorszą kondycją finansową – biednych nie będzie stać na drogie 

oprogramowanie, a bez niego nie będą konkurencyjny m.in. w szkole, na 

uczelni i na rynku pracy. Stallman założył fundację Free Software Fundation 

(czyt. fri softłer fundejszion), która walczy o dopuszczenie jak najszerszej grupy 

ludzi do „uwolnionego” oprogramowania. „Uwolnionego”, a więc niekoniecz-

nie darmowego – najczęściej taniego i bardzo taniego, z możliwością kopio-

wania i modyfikowania go.  

Pomysły Stallmana pozostałby w sferze rozważań etycznych, gdyby nie 

kształtująca się w sieci prężna grupa nie-konsumentów, składająca się z pro-

gramistów, hakerów i świadomych użytkowników sieci. Od lat 70’ zaczęli po-

jawiać się programiści, którzy zrzekali się praw do swoich programów, co wię-

cej – wraz z kodem wykonawczym (który pozwala programowi działać) udo-

stępniali tzw. kod źródłowy, czyli kod, dzięki któremu program powstał.  

Działanie takie nie jest jednak pozbawione ryzyka – ponieważ twórca 

zrzekł się kodu, niektóre firmy usuwały z takiego programu kod źródłowy 

i wypuszczały program bez możliwości zmodyfikowania go, a więc tracił w rze-

czywistości możliwość modyfikowania, a co za tym idzie – przestawał być pro-



 

gramem z „uwolnionego” oprogramowania. Niektóre firmy posuwały się 

wręcz do tego, że program taki pozbawiały kodu źródłowego, opatrywały wła-

snym logo i sprzedawały. Przez wprowadzenie modyfikacji i przez lukę 

w prawie stawały się nowymi właścicielami praw autorskich do programu. 

A ponieważ autor zrzekł się praw autorskich, program przestawał być dostęp-

ny i stawał się produktem komercyjnym, do którego jego własny twórca nie 

miał żadnego prawa.  

Fundacja Free Software Fundation postanowiła zatem opracować 

umowę prawną, która wykluczy taki proceder. W ten sposób w 1989 roku po-

wstała pierwsza licencja – GNU General Public Licence (czyt. Dżi-En-Ju, Dżene-

ral Pablik Lajsens), w skrócie GPL. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych 

licencji w internecie.  

Licencje to umowy między twórcą aplikacji, a jej użytkownikiem chro-

niące możliwość kopiowania, redystrybucji lub modyfikowania programów. 

W przypadku licencji GPL chroniona jest możliwość kopiowania. W zasadzie 

nadanie licencji GPL jest nieodwracalne i zakłada rozsiewanie jej na wszystkie 

następne programy i dzieła, które powstały w oparciu o program, które miało 

taką licencję – licencji tej nie można wykorzystywać komercyjnie, więc jeżeli 

stworzysz cokolwiek w oparciu o licencję GPL, swojemu dziełu także musisz 

nadać tą licencję. Chroni to wolność przepływu danych i oprogramowania 

w sieci.  

 

 wyłączne, które są najrzadziej spotykane (dotyczą np. napisania pro-

gramu obsługującego system bankowości internetowej – tutaj ko-

nieczność zachowania tajemnicy co do kodu, w szczególności co do za-

bezpieczeń jest oczywista), 

niewyłączne, które są najczęściej spotykane. Twórca przez fakt nadania 

licencji zezwala na korzystanie ze swojego dzieła, przy czym nie ma ko-

nieczności spisywania umowy pisemnie, 

sublicencje – twórca zezwala dalszej licencji (wyłącznej lub niewyłącz-

nej) 

  



 

 

 

 (czyt. szerłer) – oprogramowania bezpłatnie rozpowszechniane, 

jego kopiami wolno się dzielić, ale po pewnym czasie należy zrezygnować 

z używania programu lub wnieść opłatę (za dalsze korzystanie).  

 (czyt. trajal, z ang. próba) – oprogramowania  można go używać  „na 

próbę” przez z pewien czas (od 7 do 90 dni) lub określoną ilość uruchomień 

programu. Po upływie ustalonego czasu, lub włączeniu programu ustaloną 

ilość razy musisz zrezygnować albo zakupić program. 

 (GPL) – licencja wolnego i otwartego oprogra-

mowania stworzona przez Stallmana i Ebena Moglena. Zakłada możliwość 

uruchamiania programu w dowolnym celu, analizowania, jak program działa 

i modyfikowania go, rozpowszechniania, udoskonalania i publicznego rozpo-

wszechniania własnych ulepszeń. 

(oprogramowanie reklamowe, czyt. adłer) – oprogramowanie jest 

rozpowszechniane za darmo, ale jego producent otrzymuje wynagrodzenie za 

wyświetlanie reklam zlecanych przez sponsorów. 

(czyt. friłer)–  umożliwia darmowe rozprowadzanie aplikacji bez 

ujawnienia kodu źródłowego. 

 – można dokonywać modyfikacji, o ile spełniają one 

przynajmniej jeden warunek: są udostępnione autorom oprogramowania, 

nazwa oprogramowania została wyraźnie zmieniona, osoby wprowadzające 

modyfikacje pozwalają i zachęcają użytkowników zmienionej wersji do swo-

bodnego udostępniania. 

 

 (Open Source, czyt. Ołpen sors), które 

oznacza, że oprogramowanie nim oznaczone może być redystrybuowane 

(swobodnie przekazywane lub sprzedawane, kod źródłowy musi być dostępny, 

można redystrybuować wykonane przez siebie modyfikacje. 

 (ang. free software, czyt. fri softłer) –

oprogramowanie może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, ana-

lizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamkni%C4%99te_oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_oprogramowania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eben_Moglen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_u%C5%BCytkowe


 

Powyższe licencje dotyczyły oprogramowania. Istnieją jeszcze 

 (CC), które odnoszą się do 

. Zgodnie z licencjami Creative Commons zasada „wszelkie prawa 

zastrzeżone” zostaje zastąpiona przez „pewne prawa zastrzeżone”. Licencje te 

są tworzone i nadzorowane przez organizację Creative Commons.  

 

Większość dzieł udostępnianych w internecie jest oznaczonych (po-

dobnie jak ten podręcznik) którymś oznaczeniem z ramki. Jeżeli dzieło, które 

chcesz wykorzystać ma inne oznaczenie, koniecznie sprawdź online co ono 

oznacza, aby Twoje działanie nie pociągnęło za sobą konsekwencji prawnych.  

Tabelka poniżej wyjaśnia co możesz zrobić z plikiem, obrazem, dźwię-

kiem lub innym dziełem zamieszczonym w internecie. Jeżeli dzieło nie zostało 

oznaczone żadnym symbolem CC sprawdź czy na stronie lub w samym utwo-

rze nie ma informacji o prawach autorskich i zasadach wykorzystania dzieła, 

może się bowiem okazać, że dzieło jest rozpowszechniane nielegalnie (np. 

przez portal Chomikuj.pl).  

 

 

  

Możesz powielać, modyfikować, udostępniać po Twoich modyfikacjach, 

także komercyjnie, dopóki podasz informację o pierwotnym twórcy. 

 

Możesz powielać, modyfikować, udostępniać po Twoich modyfikacjach, 

także komercyjnie, dopóki podasz informację o pierwotnym twórcy i udo-

stępnisz dwoją pracę na identycznych zasadach.  

 
 

Możesz powielać, także komercyjnie, dopóki podasz informację o twórcy 

i nie dokonasz żadnych modyfikacji w dziele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz powielać, modyfikować, udostępniać po Twoich modyfikacjach, ale 

wyłącznie niekomercyjnie (nie możesz na tym zarabiać), dopóki podasz 

informację o pierwotnym twórcy. 
 

 

 

 

Możesz powielać, modyfikować, udostępniać po Twoich modyfikacjach, ale 

wyłącznie niekomercyjnie, dopóki podasz informację o pierwotnym twórcy 

i udostępnisz dwoją pracę na identycznych zasadach. 
 

Możesz powielać pod warunkiem uznania autorstwa. Nie możesz nic zrobić 

z plikiem ani wykorzystać go komercyjnie.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszelkie_prawa_zastrze%C5%BCone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszelkie_prawa_zastrze%C5%BCone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


 

 

 

Korzystanie z zasobów sieci prędzej, czy później sprawi, że ściągniesz 

jakiś plik. Najlepiej, żeby był to plik z jasno określoną licencją, pobrany legalnie 

i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Czasami jednak trudno jest 

ustalić, czy ściągnięcie dzieła narusza czyjeś prawa czy nie.  

Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach autorskich i pokrewnych 

pobieranie muzyki, e-booków, filmów i seriali nie jest zabronione. Wynika to 

z tego, że ustawa wprowadza tzw.

, czyli zezwala na korzystanie z dzieła bez zgody twórcy. Jedynym warun-

kiem skorzystania z dzieła jest fakt rozpowszechnienia dzieła, innymi słowy – 

dzieło musiało już mieć swoją oficjalną premierę. Plik zawierający takie dzieło 

możesz pobrać, ale to także jest obwarowane pewnymi zastrzeżeniami – mo-

żesz go wykorzystać wyłącznie na własne potrzeby, a jeżeli chcesz go udostęp-

nić, albo przekazać dalej, możesz to zrobić, ale wyłącznie rodzinie i najbliższym 

znajomym. Co ciekawe – nie masz żadnego obowiązku sprawdzać, czy plik 

został udostępniony legalnie, czy nie.  

Udostępnianie wyłącznie rodzinie i znajomym nie wchodzi w grę 

w sieciach torrent, ponieważ udostępniając w nich pliki, filmy i inne multime-

dia udostępniasz je wszystkim użytkownikom tej sieci, nie spełniasz więc wy-

mogów udostępniania rodzinie i znajomym (choć oczywiście masz prawo pró-

bować przekonać sąd, że wszyscy użytkownicy sieci to Twoi znajomi, ale masz 

raczej nikłe szanse na wygraną).  

 

Nie, dozwolony użytek nie obejmuje programów komputerowych. 

A skoro nie dotyczy programów komputerowych, nie odnosi się także do gier 

komputerowych (które są rodzajem programu), a więc każde ściągnięcie lub 



 

przesłanie gry (czy to do znajomych, czy do sieci, bez konkretnego odbiorcy) 

jest nielegalne i jako takie grozi Ci reakcją wymiaru sprawiedliwości, albo pro-

ducenta, wydawcy lub dystrybutora gry.  

Oczywiście nie każde ściągnięcie gry będzie nielegalne – jeżeli pobie-

rasz grę oznaczoną jako freeware (darmowy program, bez ujawnionego kodu 

źródłowego) lub jeżeli kupujesz grę w tzw. cyfrowej dystrybucji, czyli na stro-

nie producenta, wydawcy lub dystrybutora, bądź w jakimkolwiek innym legal-

nie działającym punkcie online (jak np. Allegro), robisz to w pełnym świetle 

prawa.  

Instytucja ta nie obejmuje także planów architektonicznych – nie mo-

żesz zatem bez opłacenia stosownych opłat dla autora planu lub bez zakupu 

licencji wybudować domu według czyjegoś projektu.  

Użytek dozwolony nie obejmuje też elektronicznych baz danych 

o niepowtarzalnym charakterze. Jedyna sytuacja, w której można ich użyć to 

cel naukowy (niezarobkowy). 

 

Nie, masz prawo cytować (a więc umieścić część czyjegoś dzieła 

w swoim dziele, przy czym dzieło cytowane może być zapisane nie tylko w 

formie słownej, ale także w formie dźwiękowej, czy obrazowej – plastycznej 

lub fotograficznej) o ile jest to uzasadnialne takimi działaniami jak prowadze-

nie wyjaśnień, polemiki, analizy krytycznej lub naukowej, nauczaniem lub 

prawami gatunku twórczości. Każdy cytat musi być też opatrzony imieniem 

i nazwiskiem autora dzieła, z którego pochodzi cytat. 

 

 

 

Za pobranie plików w ramach dozwolonego użytku, czyli bez rozpo-

wszechniania poza gronem najbliższych – nic. Nie masz także obowiązku ka-

sować plików po upływie jakiegoś czasu – możesz przetrzymywać je na dysku. 

Jeżeli jednak zostanie Ci udowodnione piractwo, czyli  bezprawne utrwalanie 

(np. na płytach) lub zwielokrotnianie czyjegoś dzieła w celu rozpowszechnia-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy


 

 

 nia, grozi Ci grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 

dwóch lat. I nie ma tutaj znaczenia, czy rozpowszechnianie było odpłatne, czy 

darmowe – każde rozpowszechnianie jest złamaniem prawa. Z tego powodu 

na celowniku są użytkownicy sieci torrent, czyli także z platform takich jak 

Chomikuj.pl. Jeżeli udostępniasz pliki na takich platformach stajesz się nowo-

żytnym piratem.  

Zupełnie inną kwestią jest sprawa odpowiedzialności cywilnoprawnej. 

Osoby posiadające prawa autorskie do dzieła (a więc także   wydawcy,   czy   

spadkobiercy)   mogą   zażądać    od    Ciebie  

zaniechania naruszania ich praw autorskich (musisz przestać udostępniać plik), 

usunięcia skutków naruszenia i co szczególnie dotkliwe – naprawienia szkód 

i oddania uzyskanych korzyści. W rzeczywistości jeżeli dostęp do filmu lub pły-

ta muzyczna kosztują sto złotych, należy oddać dwieście lub trzysta złotych 

właścicielowi praw autorskich (dwukrotność lub trzykrotność wartości dzieła).  

 

Nie. Sieć nie jest anonimowa. Na początku podręcznika opisane zostały 

urządzenia, dzięki którym łączysz się z siecią. Urządzenia te nadają Twojemu 

komputerowi numer IP, który można prześledzić i ostatecznie ustalić z którego 

komputera wypłynął plik, lub na który komputer został ściągnięty. Dotyczy to 

ściągania i wysyłania zarówno przez sieci P2P (peer-to-peer, czyli sieci torrent), 

jak i przez wiadomości i komunikatory. Dostęp do numerów IP i ich lokalizacji 

mają uprawnione do tego służby m.in. Policja, Żandarmeria Wojskowa i Proku-

ratura.  

 

 

 

Przede wszystkim Policja. Policja ma obowiązek sprawdzania doniesień 

o możliwości popełnienia przestępstwa, a więc także bezprawnego udostęp-

niania utworu. Po otrzymaniu zgłoszenia Policjanci mają obowiązek zabezpie-

czyć dowody i wykryć sprawcę przestępstwa, a więc mają prawdo przeszukać 

Twój pokój, dom, garaż, czy pomieszczenia Twojej firmy.  

 



 

Aby przeszukanie było zgodne z prawem, musi być spełnionych parę 

warunków. Przede wszystkim w czasie przeszukania w domu musisz być Ty, 

inny dorosły osobnik, albo sąsiad. Przeszukanie musi odbyć się między 6 rano 

a 10 wieczorem (ponownie wyjątkiem jest przypadek niecierpiący zwłoki), 

a samo przeszukanie może dotyczyć pomieszczeń, Twojego ubrania i pamięci 

Twoich urządzeń teleinformatycznych. Twój sprzęt może zresztą być zabrany 

do dalszych badań. Po zakończeniu przeszukania Policja ma obowiązek spo-

rządzić protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania mieszkania. Nawet jeżeli 

przeszukanie wynikało z przesłanki „wypadku niecierpiącego zwłoki”.  

Jeżeli Policja zajęła Twój sprzęt masz obowiązek udostępnić hasła 

umożliwiające korzystanie z niego.  

 

 

 

 

Sam fakt uiszczania opłaty za internet nie jest równoznaczny 

z opłaceniem możliwości korzystania z wszystkich dostępnych w nim dzieł. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że po upływie 70 lat dzieła przechodzą do do-

meny publicznej i wtedy nie trzeba już płacić za wykorzystanie go. 

Trzeba pamiętać, że oprócz dozwolonego użytku prywatnego istnieje 

jeszcze dozwolony użytek publiczny, który zezwala na korzystanie z twórczości 

innych osób bez uiszczania opłat za ich dzieła. Jeżeli chcesz wykorzystać dzieło 

w celach edukacyjnych, lub egzekwujesz prawdo do informacji, działasz na 

dobro osób niepełnosprawnych (wykorzystując to dzieło), działasz w imieniu 

bezpieczeństwa publicznego, możesz zrobić to nie płacąc za wykorzystanie 

dzieła (ale wciąż musisz je pozyskać legalnie).  

Dodatkowo, w ramach dozwolonego użytku publicznego nieodpłatnie 

możesz wykonywać lub odtwarzać publicznie utwory rozpowszechnione (po 

dacie ich premiery publicznej) w czasie uroczystości państwowych, religijnych, 

imprez szkolnych i akademickich, dla dobra osób niepełnosprawnych (jeżeli 

użycie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia i nie ma charakteru zarob-

kowego). 

 



 

 

 

Jeżeli nie wiesz do kogo się zwrócić w sprawie wykorzystania materia-

łów znalezionych w internecie, zwróć się do administratorów stron, na której 

znalazłeś te materiały. Jeżeli próba nie przyniesie efektu – szukaj. Często auto-

ra można wygooglować (czyt. wyguglować, czyli wyszukać w wyszukiwarce 

Google). Jeżeli uda Ci się znaleźć autora, spróbuj się z nim skontaktować 

i ustalić zasady wykorzystania jego dzieła. Ustalenia te warto zachować, aby 

w razie potrzeby okazać zezwolenie. Warto także przeglądać regulaminy stron 

– tam najczęściej zawarte są zasady wykorzystania materiałów znajdujących 

się na stronie.  

Umówienie się przez obie strony (w formie pisemnej) skutkuje uzyska-

niem prawa do wykorzystania dzieła. Są dwa typy takich umów: autor może 

przenieść na Ciebie swoje prawa autorskie (umowa  przeniesienia  autorskich  

praw  majątkowych),  albo  może udzielić Ci prawa do korzystania z dzieła 

w ustalonym z autorem zakresie (umowa licencyjna). 

 

 są to wszelkie usługi, które pozwalają na odsłuchiwanie 

muzyki i oglądanie filmów online, bez konieczności ściągania ich na dysk. Na 

zasadzie streamingu działa popularny Netflix, czy Spotify, a także transmisje 

na żywo prowadzone przez użytkowników Facebooka.  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło zdjęcia: Sutterstock 



 

 to z kolei rozbudowane strony w sieci, które 

oferują możliwość grania bez pobierania zawartości gry i jej zapisów na własny 

dysk. Podobnie jak streaming korzystanie z takiej formy gry nie obciąża pa-

mięci Twojego komputera.  

 to już nieco inna rzecz. VOD, czyli  (czyt. Vidio 

on demand), wideo na życzenie, to nic innego jak usługa pozwalająca na oglą-

danie lub słuchanie programu w wybranym przez siebie czasie (po czasie emi-

sji). VOD najczęściej zapisuje wybrany program w pamięci dekodera lub na 

serwerze dostawcy usługi.  

Z wymienionych trzech usług tylko streaming może budzić kontrower-

sje, chociaż streaming w wersji płatnej (np. Netflix) jest całkowicie legalny. 

Prawnicy zastanawiają się nad streamingiem oferowanym przez takie progra-

my jak Kodi, dzięki któremu można streamingować (oglądać w streamingu) 

płatne filmy i seriale z sieci bez płacenia za nie. Użytkownicy takich progra-

mów twierdzą, że nie ściągają filmów i seriali na swój dysk, więc nie naruszają 

prawa. W rzeczywistości istnieje spór o znaczenie słowa  

w odniesieniu do streamingu, ponieważ co prawda na komputerze nie pozo-

staje żaden plik, który można by ponownie odtworzyć, ale aby odtwarzanie 

było płynne, film jest buforowany, czyli parę sekund filmu przed wyświetla-

nymi obecnie scenami przez moment znajduje  się  na dysku twardym w  pa-

mięci  tymczasowej  komputera.   

 

 



 

 

 

Wyszukanie informacji na stronach instytucji publicznych może być 

utrudnione, ponieważ przeglądarki wewnętrzne tych platform są nieintuicyj-

ne, nie oferują także podpowiedzi. Warto jednak się z nimi zapoznać, bowiem 

większość z nich jest kolosalną bazą danych, w których wytrwały użytkownik 

znajdzie masę przydatnych informacji.  

Gdzie zajrzeć najpierw? Na pewno na stronę bezpłatnej wyszukiwarki 

przetargów w ramach platformy eGospodarka.pl.  

Strona oferuje możliwość wyszukiwania za pomocą słów kluczowych, 

województwa, daty publikacji i terminu składania ofert, a także według traf-

ności i największych miast Polski. W ramach portalu można dodać także swoje 

ogłoszenia.  

 

 

 

 

 Kolejnym ważnym portalem jest także darmowy Portalzp.pl, który 

umożliwia wyszukanie przetargów według podziału na przetargi niepubliczne 

i przetargi unijne, według miast, a także za pomocą wbudowanej wyszukiwar-

ki.  



 

 

 Wyszukiwarka daje możliwość wyszukania przetargu według regionu 

Unii Europejskiej i według województwa, słów kluczowych, konkretnego miej-

sca, daty publikacji i terminu zakończenia, branży, rodzaju ogłoszenia (czyli 

dostaw, robót budowlanych i usług), a także według rodzaju postępowania 

(czyli publiczne krajowe, publiczne unijne i niepubliczne).  

 

Rozwinięcie wyszukiwania zaawansowanego rozszerza poszukiwania 

o powiat, numer ogłoszenia BZP, status (aktualne, archiwalne, rozstrzygnięte), 

kod CPV, tryb postępowania (aukcja, dialog konkurencyjny, dialog techniczny, 

koncesja, konkurs, licytacja, negocjacje, zamówienie, zapytanie itd.) oraz we-

dług wadium (wszystkie, bez wadium, do 5 tysięcy złotych i powyżej tej kwo-

ty).  



 

 

 

 

 Ostatni z ciekawych portali zajmujących się pośrednictwem w poszu-

kiwaniu zamówień publicznych jest portal Przetargi.pl.  

Jest to platforma dedykowana wyłącznie przetargom. Niestety jest też 

najmniej czytelna. Aby wyszukać zamówienie publiczne należy kliknąć w „Za-

mówienia publiczne”. 

 

 

Na podstronie „Zamówienia publiczne” znajdziesz przede wszystkim 

wyszukiwanie zamówień według działu: 



 

 

Po wybraniu odpowiedniego działu, możliwe staje się zaznaczenie grupy: 

 

A następnie klasy: 

 

Możesz także użyć wbudowanej wyszukiwarki, której okno znajduje się 

poniżej. W wyszukiwarce możesz wpisać słowa kluczowe, nazwę miasta, lub 

prawdopodobną część nazwy przetargu.  

 

  

 

 



 

 

  

 

 

Co istotne – zamówienia publiczne dla danego terenu muszą być upu-

bliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki administrującej tere-

nem, czyli np. w BIPie miasta, lub województwa.  

 

 

 

 

 



 

http://lubimyczytac.pl/autor/19183/jo-nesbo


 

 

 

Internet jest nie tylko nowym nośnikiem informacji, ale także nowym 

kanałem komunikacyjnym. Jak każdy nowy element w komunikacji, zmienia on 

normy zachowania i wytycza nowe trendy. Oczywiście, zmiany w kulturze nie 

są natychmiastowe – każda zmiana rozpoczyna się od małej grupy, lub wyjąt-

kowych jednostek, a następnie powoli rozprzestrzenia się po całej populacji. 

W początkach ery telefonicznej wiele osób początkowo przenosiło wzorce 

zachowania w kontaktach twarzą w twarz na kontakt telefoniczny – wstawało 

w czasie powitania, dygało lub kłaniało się w odpowiedzi na komplement, czy 

kiwało głową w odpowiedzi na pytanie. Dopiero oswojenie się z technologią 

przez kolejne lata usunęło zbędne kulturowo zachowania. 

Kultura jest zjawiskiem żywym i ciągle ewoluującym, czego przykładem 

jest dalsza ewolucja komunikacji rozmów telefonicznych – cud XIX i XX wieku 

obecnie staje się anachronizmem, odpowiednikiem listów i poleceń pisem-

nych od przełożonych. Coraz częściej młodzi ludzi nieszczególnie chętnie roz-

mawiają (znacznie chętniej za to komunikują 

się przez smsy i wiadomości), a telefon odbie-

rają w zasadzie tylko wtedy kiedy muszą, kiedy 

dzwoni bliska im osoba z rodziny (najczęściej 

starsza), której nie chcą urazić, kiedy dzwonią 

bliscy znajomi (dzwonią rzadko, więc jeżeli 

dzwonią, to musi to być istotne) oraz przeło-

żeni z pracy. Dodatkowo powoli pojawiają się 

wzorce charakterystyczne wyłącznie dla ko-

munikacji telefonicznej, np. forma pożegnania „Do usłyszenia”, w miejsce do-

tychczasowego „Do zobaczenia”, lub „Do widzenia”.  

Internet to medium, które zmieniło całkowicie sposób komunikacji 

i rolę hierarchii społecznej w komunikowaniu się. Zgodnie ze znanym wszyst-



 

kim adeptom dziennikarstwa modelem Denisa McQuaila, który jeszcze nie 

ujmuje internetu, skupia się natomiast na przekazie telewizyjnym i radiowym, 

komunikacja masowa biegnie od nadawcy lub wąskiej grupy nadawców do 

szerokiej, masowej publiczności. W tym układzie komunikacja przebiega wer-

tykalnie (z góry na dół): nadawca przekazuje komunikat, odbiorca może wy-

łącznie go odebrać. Nadawca ma więc wszystkie karty w ręku – to on decyduje 

co, jak, gdzie i kiedy nadawać, a co pominąć. Odbiorca poza wyborem „oglą-

dam – nie oglądam”, „czytam – nie czytam” lub „słucham – nie słucham” nie 

ma wpływu na tą formę komunikacji masowej. Wyłącznie od nadawcy zależy, 

kogo umieści w centrum swojej audycji, czy reportażu, a także, do kogo zwróci 

się o fachową opinię, czy komentarz.  

Internet przewrócił statyczną formułę odgórnie przekazywanych wia-

domości na rzecz horyzontalnego rozpowszechniania danych i komunikowania 

się z twórcami. Więcej! Internet sprawił, że w zasadzie każdy z odbiorcy może 

stać się twórcą – gwarantuje to rozwój blogów, mikroblogów i sieci społeczno-

ściowych – każdy w internecie ma głos. To jest sytuacja niespotykana w histo-

rii ludzkości.  

Dzięki internetowi rozwija się kultura, w której uczestniczą na równych 

warunkach odbiorcy i wytwórcy kultury i obie te grupy tworzą i redystrybuują 

nowe treści. Coraz częściej źródłem najwartościowszych produktów i innowa-

cji nie są już firmy i korporacje, ale twórcy niezależni. Co więcej, z jednej stro-

ny doszło do spłaszczenia i zorientowania horyzontalnie komunikacji interne-

towej, a następnie do przeniesienia tego typu relacji do świata rzeczywistego. 

Innymi słowy – w internecie z zasady nie ma tytułów, oznaczeń, wieku itd. 

Użytkownik mówi na „Ty”, lub ostatecznie na „Pan, Pani” do użytkownika. 

Znaczenie rzadziej, w zasadzie w wyjątkowych sytuacjach zwraca się do niego 

np. tytułem naukowym. To musi mieć konsekwencje  w  świecie  realnym.  

Młodzi  użytkownicy  bowiem  nie  tyle przenoszą wzorce zachowania z inter-

netu do świata rzeczywistego. Oni nie znają tych wzorców, ponieważ ich śro-

dowisko obcowania z ludzkością (internet) im tego nie zapewnia.  

Rewolucja komuni-

kacji internetowej weszła 

także w sferę publiczną. 

Coraz częściej podnoszą się 

głosy, iż sfera publiczna 

powinna być dostępna, 

zarówno do odebrania in-

formacji publicznej, jak i jej 

nadania oraz niezależna od 



 

 

 nacisków. Przestrzeń publiczna staje się głównym bastionem demokracji, ale 

także, co należy przyznać, głównym dla niej zagrożeniem.  

Z jednej strony informacja, dostęp do niej i nadawanie jej przez 

wszystkich chętnych do tego mieszkańców, wydaje się doskonałą realizacją 

idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, z drugiej strony 

uderza lub przynajmniej daje sposobność do uderzenia w podstawę demokra-

cji, jaką jest wolność osobista (wszechobecne gromadzenie danych osobo-

wych) i zaufanie do oddelegowanych do rządzenia współobywateli. Im szybsze 

przekazywanie informacji, tym szybciej pojawiają się nagłówki o naruszeniach 

prawa, także przez rządzących, a media internetowe kładą jeszcze większy 

nacisk na świeżość informacji, niż media tradycyjne, a co za tym idzie – infor-

macje pojawiające się w sieci nie zawsze są wiarygodne. Dodatkowo – media 

tradycyjne są do pewnego stopnia samoregulującym się mechanizmem – beł-

kotliwie przemawiający i stroniący od środków higieny mistyk ma mniejsze 

szanse w wydawnictwie papierowym, radiowym, czy telewizyjnym, niż 

w internecie, gdzie przy niewielkim nakładzie sił i środków może stworzyć es-

tetycznie wyglądającą witrynę naśladującą stylem pozostałe portale informa-

cyjne, przez co jego wiarygodność staje się równie wysoka (lub równie niska), 

jak wiarygodność pozostałych stron informacyjnych.  

  Większość badaczy jest zgodna, że internet zmienia społeczeń-

stwa  i  zachowania  poszczególnych jednostek i  wpływa na relacje między 

nimi. Internet sprzyja większej autonomii jednostki, mimo globalizującego 

wpływu ogólnoświatowego dostępu do informacji. 

Wnioski z badań prowadzonych w ostatnich latach wskazują, że inter-

net wpływa znacząco na społeczeństwa, powoduje dezorganizację i rozkład 

życia społecznego, objawiający się zanikiem podstawowych więzi społecznych 

i wartości podtrzymujących wspólnoty, a także rozkład lub przynajmniej kryzys 

idei państwa narodowego i osłabienie więzi w tradycyjnych wspólnotach.  

Jedną z najważniejszych cech internetu jest możliwość komunikowania 

całych społeczności, o czym pisał m.in. Howard Rheingold, który wprowadził 

do nauk socjologicznych pojęcie „inteligentnego tłumu” (ang. smart mob). 

Smart mob to nieformalną wspólnotą, samodzielnie koordynującą swoje dzia-

łania, która nie mogłaby zaistnieć bez technologicznego wsparcia. Członkowie 

smart mob nie muszą się wzajemnie znać, aby działać, nie  muszą mieć  także  

wsparcia  instytucjonalnego, ponieważ w każdej chwili  

i w każdym miejscu mogą skontaktować się z potrzebnym sobie członkiem 

grupy, którego wyszukują na podstawie etykietowania (labelowania), tagowa-

nia lub hasztagowania (od ang. hash tag, czyt. hasz tag, kratka, krzyżyk, 



 

a w tym znaczeniu: znaczek na klawiaturze #, który poprzedza wyszukiwanie 

tagów oraz przywieszka, znacznik). Inteligentny tłum korzysta bez ograniczeń 

z możliwości internetu, zarówno w celach kulturowych, informacyjnych, edu-

kacyjnych, jak i politycznych.  

Jednocześnie, w związku z zanikaniem tradycyjnego stylu życia na Za-

chodzie, ludzie czują się coraz częściej zmuszeni do poszukiwania na własną 

rękę elementów budujących ich tożsamość społeczną, a co za tym idzie – przy-

łączania się do grup, które uważają za reprezentatywne dla swojego świato-

poglądu. Innymi słowy – po raz pierwszy w historii człowiek sam wybiera, do 

jakiej grupy chce należeć i nie jest to ograniczone jego fizycznością, płcią, kolo-

rem skóry (choć jest ograniczone językiem, którym się posługuje), zawodem, 

wykształceniem czy wyznaniem.   

Internet sprzyja także wytworzeniu się nowej inteligencji – inteligencji 

zbiorowej. Wiedza jest rozproszona w sieci i obecnie jej zakres jest już zbyt 

obszerny, by ktokolwiek w rzeczywistości posiadł jej całość, nawet w jednym 

specjalistycznym zakresie (np. chirurgicznym), co wymusza przepływy infor-

macji między użytkownikami.  

Aby kultura sieci mogła powstać, musiało jednak dojść do rewolucji. 

Współczesne społeczeństwa to grupy, w których życie publiczne przestało 

w zasadzie funkcjonować, rozpadł się mechanizm społecznej kontroli, powsta-

ło społeczeństwo konsumpcyjne, oparte na rywalizacji. Co więcej, strefa pry-

watna została rozszerzona poza znane do tej pory granice i zyskała sankcję 

prawną, czyli innymi słowy – dozwolone stało się wszystko, co nie jest zakaza-

ne, a presja publiczna straciła znaczenie. W takich warunkach budowanie no-

wych grup i „nowego człowieka” może przebiegać bez większych ingerencji 

i zahamowań. 

Obecnie w Europie zyskują na znaczeniu kultury indywidualne, które 

zaczynają dominować, co oznacza, że słabną wszelkie autorytety, w tym auto-

rytety religijne i polityczne. Należy zwrócić uwagę także na charakterystyczne 

dla XXI wieku „przyśpieszenie historii” – wykształcony człowiek w XIX wieku 

przez całe życie miał dostęp do ilości danych (zdobytych w procesie kształce-

nia), które dla internauty są w zasięgu ręki – natychmiast. Postęp technolo-

giczny, ilość wiedzy, wprowadzanie nowych danych i informacji wtłaczanych 

młodym Europejczykom w szkołach sprawiają, że o ile jeszcze w pokoleniu 

powojennym generację liczyło się jako około 25 lat,  o  tyle obecnie  czas  jej  

trwania  skrócił  się  do  5  lat.   Oznacza  to,  że rodzeństwo urodzone w od-

stępie sześciu lat będzie od siebie kulturowo odległe tak, jak w okresie powo-

jennym odlegli byli sobie dziadkowie i rodzice oraz rodzice i dzieci. Skoro zaś 

autorytety muszą   być  nieustannie  wzmacniane i  podtrzymywane   za   po-



 

 

 mocą sukcesów, „przyśpieszenie historii” w sposób logiczny będzie uderzało 

właśnie w nie (o bohaterach dnia wczorajszego internet nie pamięta). Za-

chwianie światem autorytetów sprawia z kolei, iż niemożliwe jest utrzymanie 

niezmienności jakiejkolwiek większej struktury administracyjnej, przez co mo-

gą destabilizować struktury państwowe. Utrata zaufania do państwa wymusza 

na jego obywatelach zwrócenie się do małych, samodzielnych 

i samozarządzających się grup, które najłatwiej zorganizować i utrzymać za 

pomocą internetu. Ale w tym przypadku istnieją także pozytywne aspekty sa-

moorganizowania się – uaktywnianie się małych, lokalnych lub sieciowych 

grup pozwala na wytworzenie świadomego społeczeństwa, poczucia przyna-

leżności do społeczeństwa obywatelskiego, które jest lepiej zorganizowane, 

niż społeczeństwo zarządzane odgórnie przez rząd. cechuje wyższy stopień 

samoorganizacji.  

 

Narody wykorzystujące internet jako podstawowe narzędzie komuni-

kacji społecznej same siebie najczęściej nazywają społeczeństwami informa-

cyjnymi, które składają się z obywateli sieci, czyli netizens (połączenie angiel-

skiego słowa net, czyli sieć i citizen – obywatela). Obywatele sieci utrzymują 

życie na najwyższym możliwym poziomie dzięki zdobyczom techniki.  

Większa część ich aktywności odbywa się za pośrednictwem internetu, 

w którym dokonują zakupów, dokształcają się, rozwijają pasje 

i zainteresowania, poszukują porad sercowych, medycznych, finansowych, 

prawnych, czy nawet prowadzą życie intymne (cyberseks). Społeczeństwo 

informacyjne wymusza do pewnego stopnia jakąś formę interaktywności (za-

kupów, odbioru kultury, czy pracy przez sieć). 

W takim społeczeństwie nie posiadanie choć jednego profilu na portalu 

społecznościowym jest równoznaczne w wykluczeniem społecznym. Z tego 

powodu niektórzy naukowcy i antyglobaliści coraz częściej ostrzegają przed 

wynaturzeniem idei wiedzy i dostępu, a także przed nowymi podziałami spo-

łecznymi napędzanymi przez internet. Umiejętności związane z komputerem 

i sprawnym poruszaniem się po sieci stają się bowiem ważniejsze, niż umiejęt-

ność pisania i czytania (użytkownik nie musi już pisać – może dyktować tekst, 

ani czytać, bowiem asystenci stron i in. odczytują strony i dokumenty na głos). 

Początkowo o zagrożeniach tych mówili wyłącznie katastrofiści i ideowcy, 



 

obecnie wzmianki o nich pojawiają się już w oficjalnych opracowaniach socjo-

logicznych i raportach państwowych.  

 

Często także, szczególnie w doniesieniach prasowych i telewizyjnych 

można natrafić na przekonanie, że rozmowa przeprowadzona za pomocą na-

rzędzi internetowych, takich jak program Skype jest gorsza i mniej interakcyj-

na, niż rozmowa twarzą w twarz. Rzeczywiście, badając rozmowę „starego 

typu” można zauważyć, że jest ona w większym stopniu polisensoryczna (czyli 

angażuje wiele zmysłów), niż rozmowa przez Skype – osoby zaangażowane w 

 rozmowę są w stanie za pomocą wzroku dostrzec detale, które umkną w cza-

sie wpatrywania się w monitor – rozszerzenie źrenic, zmianę koloru policzków, 

gęsią skórkę, czy lekko zwilgotniałe oczy. Mogą też poczuć zapach rozmówcy, 

a to właśnie zapach od tysiącleci informuje podświadomość człowieka o na-

strojach i stanie fizycznym ludzi przebywających w pobliżu.  Siedząc  naprze-

ciw,  bądź  obok siebie, obserwują swoją mowę ciała, która stanowi uzupeł-

nienie przesłania słownego, sprawiając że są mniejsze szanse na pojawienie 

się nieporozumień. I ostatecznie – rozmówcy  mogą  się  dotknąć,  czego  ab-

solutnie  nie  są  w  stanie zrobić za pomocą komputera z monitorem 

i słuchawkami. Należy jednak pamiętać, że dotyk, smak, węch i słuch dają się 

oszukać – wystarczy zaj-

rzeć na stronę „Ekspery-

mentów Darrena Brow-

na”, produkowanych 

przez kanał Discovery, aby 

przekonać się o wielkiej 

podatności na manipula-

cję, jaką wykazuje się 

ludzki mózg. Co więcej, 

producenci oprogramo-

wania coraz częściej się-

gają po rozwiązania zmierzające do urealnienia sytuacji sieciowych, dzięki 

czemu choć w rzeczywistości bodziec nie pojawia się, mózg odbiera odczucia 

zaprogramowane przez twórców gry, czy programu. Za przykład może służyć 

technologia rzeczywistości wirtualnej – VR (ang. Virtual Reality) – przy czym 

należy zaznaczyć, że nawet świat producentów ma podzielone zdania na jej 

temat. 



 

 

 

Komunikacja sieciowa jest bardzo tania lub darmowa, co sprawa, że 

o ile użytkownik ma dostęp do sieci, może nie tylko wyrównywać swoje szanse 

edukacyjne i na rynku pracy (przez dostęp do darmowych programów i porta-

li), ale także może komunikować się z bliskimi, którzy także posiadają internet. 

Komunikacja taka jest znacznie tańsza i efektywniejsza, niż komunikacja tele-

foniczna – co prawda wciąż pomija dotyk i węch, ale angażuje już nie tylko 

słuch, ale i wzrok.  

Dodatkowo komunikacja ta działa tam, gdzie oficjalne media nie mogą 

– o losach mieszkańców Syrii świat dowiadywał się najczęściej nie z relacji 

dziennikarzy (których tam nie wpuszczano), a z relacji prowadzonych przez 

mieszkańców Syrii m.in. na Facebooku.  

Internet łączy też rozsiane po świecie małe grupy, narody i plemiona – 

każde z nich może mieć swoje miejsce w sieci, nie zdominowane  przez  kultu-

rę wiodącą w danym kraju (jak kultura Śląza-

ków, Kaszubów, czy Łemków).  Coraz  częściej  

małe  grupy  są  w  stanie wzmocnić swoją 

tożsamość kulturową dzięki komunikowaniu 

się przez  sieć.  Każda z  większych  i  średnich  

grup  kulturowych i etnicznych w Europie 

i w USA ma swoją stronę internetową (albo 

przynajmniej skrzynkę mailową), dzięki której 

jej członkowie mogą się zintegrować i podjąć wspólne działania.  

 

Wielu internautów deklaruje poszerzenie własnych sieci towarzyskich 

dzięki internetowi – nie tylko poprzez zawieranie nowej znajomości, ale także 

dlatego, że za pomocą internetu łatwiej podtrzymywać istniejące znajomości, 

łatwiej skupić większe zainteresowanie wokół określonej idei – niezależnie od 

tego, czy będzie to letnie kino nad brzegiem rzeki, czy ratowanie umierającego 

języka.  

 

Internet przyczynia się także do kształtowania tożsamości kulturowej, 

poczucia tożsamości narodowej i dumy z przynależności do określonej grupy.  

 



 

Istnieje jeszcze jedna komunikacja – komunikacja człowieka, istoty 

ludzkiej z komputerem, istotą cyfrowo-mechaniczną. Mózg homo sapiens tak 

kurczowo trzyma się rozwiązań opłacalnych w przeszłości, że nieświadomie 

zaczyna traktować komputera jak człowieka, jeżeli tylko interfejs urządzenia 

na to pozwoli. Ludzie  mają  skłonność do odbierania komputera,  jako  oso-

bowości, a jeżeli do tego  zostanie  dodany modulowany  ton  głosu oraz na-

wet minimalna „mimika”, także wyrażana w formie świecących diod – dla 

czerwonego negatywne emocje, jak gniew, agresja, opór, dla niebieskiego 

zamyślenie, oczekiwanie, a dla zielonego przyzwolenie, człowiek obsługujący 

komputer podejdzie do niego jak do żywej (choć komunikacyjnie upośledzo-

nej) istoty, kierując do niego emocje, czy nawet wypowiedzi, których kompu-

ter żadną miarą nie jest w stanie usłyszeć, a tym bardziej zrozumieć. 

W latach 50. XX wieku na potrzeby rodzącej się komputeryzacji stwo-

rzono tzw. Test Turinga, w którym ludzie, zwani w teście sędziami, oceniają 

zachowanie istoty, z którą rozmawiają za pośrednictwem komputera. Jeżeli 

przynajmniej 30% sędziów uzna, że rozmawia z człowiekiem, test zostanie 

uznany za zaliczony.  W 2014  r. pierwszy komputer na świecie przeszedł test. 

Był to program nazwany Eugene Goostman, stworzony przez Uniwersytet 

w Reading z USA, który podawał się za trzynastolatka i który przekonał co 

trzeciego sędziego, że jest człowiekiem. 

 

W ostatnich dniach lipca 2015 r. Microsoft wypuścił także najnowszą 

wersję swojego oprogramowania (Windows 10), a wraz z nią program Corta-

na, który jest niczym innym jak sztuczną inteligencją. Cortana działa na kom-



 

 

 puterach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach i pozwala na dwu-

stronną komunikację głosową – użytkownik może mówić do Cortany, która 

najpierw interpretuje wypowiedź („Czy jest to rozkaz, który mogę wykonać, 

czy może użytkownik mówi sam do siebie?”) i jeżeli jest w stanie wyodrębnić 

polecenie, które może wykonać, wykonuje je.  

 

Może też poprosić o uściślenie rozkazu, co oznacza już rozmowę, inte-

rakcję, a więc także (z punktu widzenia użytkownika) budowanie relacji. Nie-

trudno sobie wyobrazić rosnące uzależnienie użytkownika od Cortany – 

z biegiem czasu użytkownik przestanie ręcznie obsługiwać komputer, czy 

smartfon, więc zanikną zrozumiałe  dla  niego   ikony, czy komunikaty. 

W przypadku awarii Cortany użytkownik pozostanie sam ze sprzętem, którego 

nie będzie potrafił użytkować, co w świecie cyfrowym będzie oznaczało cał-

kowite wykluczenie.  

W rzeczywistości wszystkie intefejsy mają osobowość – od piekarników 

i telewizorów, po komputery. Jedynym warunkiem koniecznym do rozpozna-

nia przez człowieka w maszynie osobowości jest posługiwanie się językiem 

w komunikacji z użytkownikiem. Osobowość ta objawia się w wielu „zachowa-

niach”, w języku komunikatów o błędach, w podpowiedziach, jakie urządzenie 

podsuwa użytkownikowi, w metodach nawigacji, a nawet w używanej czcion-

ce i rozmieszczeniu tekstu.  

Takie powiązanie z komputerem na poziomie psychologicznym spra-

wia, że interakcja człowiek-komputer, a następnie komputer-człowiek nabiera 

znaczenia niespotykanego nigdy wcześniej w historii ludzkich kontaktów 

z maszynami. Niestety ma to także swoje mroczne strony.  

 

Historycznie rzecz ujmując, człowiek od tysięcy lat uczył się komuniko-

wania z istotami innymi niż przedstawiciele własnego gatunku – Egipcjanie 



 

„skomunikowali” się z kotami, co wyniosło je do poziomu niemal boskiego, 

człowiek pierwotny „porozumiewał się” z wilkiem, co dało mu bezwarunkową 

psią miłość i ochronę, a mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afryki jako pierwsi 

podjęli próbę nawiązania  kontaktu  z  rogacizną  i innymi, obecnie gospodar-

skimi zwierzętami, dzięki czemu możliwe stało się uniezależnienie się od po-

lowania. Dzięki tysiącleciom komunikacji ze zwierzętami, z których każde wy-

syła inne sygnały, inaczej dekodowane (wystarczy wspomnieć merdanie ogo-

nem, które u psów najczęściej oznacza radość lub czasami uległość, a u kotów 

polowanie, niezadowolenie lub ból) człowiek nauczył się, że każdy gatunek 

wysyła inne sygnały, które dzięki cierpliwej obserwacji uda się rozwikłać, pojąć 

i wykorzystać z korzyścią dla siebie. Mózg człowieka usieciowionego traktuje  

komputer  jako kolejne wyzwanie komunikacyjne (kolejne zwierzę), któremu 

należy sprostać, aby komputer „udomowić” i   wykorzystać   dla   swojego   

dobra.   Niestety  komputer  porusza   się  po  wyznaczonych przez programi-

stów torach – nie jest w stanie (na razie) odpowiedzieć samodzielnie na dzia-

łania i komunikaty użytkownika. Komputer działa w oparciu o język matema-

tyczny, co sprawia, że nie może samodzielnie uczyć się, dokonywać mutacji 

informacji, danych i programów, będących w jego posiadaniu i mimo naj-

szczerszych chęci wielu programistów, komputer nie posiada emocji ani po-

wiązanego z nimi poczucia humoru.  

 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest stopniowe odrealnienie spo-

łeczne użytkowników komputerów (a więc i użytkowników sieci). Owocuje 

ono zanikiem zdolności myślenia nieszablonowego, nieschematycznego, 

a także wyzbywaniem się umiejętności odbierania komunikatów preparowa-

nych  nie  wprost – coraz  większa  grupa  młodych  zatraca   umiejętność ope-

rowania symbolami, niedopowiedzeniami, kontekstami.  



 

 

 Przebywając w sieci na co dzień, użytkownik nie tylko antropomorfizu-

je komputer, ale także, nieświadomie „umechanicznia” siebie. Badania wyka-

zują, że pokolenie, które dorasta podłączone do sieci rozwija się nieco wolniej, 

niż poprzednie pokolenia, ma też większe problemy z komunikacją, gdyż nie 

ćwiczy w wystarczającym stopniu komunikowania z żywymi, oddychającymi 

przedstawicielami swojego gatunku. Znaczna część tego pokolenia utożsamia 

świat wirtualny ze światem rzeczywistym.  

 

Coraz więcej młodych ludzi zamyka się w sobie, ma problemy, 

z którymi nie potrafi sobie inaczej poradzić, niż agresją (na co ma także wpływ 

fakt, że nie pozwolono im nauczyć się nudzić, błądzić myślami, marnować cza-

su ani odpoczywać, są więc w stanie wiecznego czuwania, napięcia, 

a przeładowana bodźcami sieć i telewizja nie ułatwiają wyciszenia). Pokolenie 

komputera ma często problemy adaptacyjne w placówkach edukacyjnych 

i miejscach pracy, jego przedstawiciele znacznie  częściej są też nadruchliwi, 

agresywni lub przeciwnie – wstydliwi, strachliwi i małomówni. Coraz częściej 

też zdarzają się problemy z koncentracją, wymową i skutecznym  komuniko-

waniem  się,  co  sprawia,  że  w   znacznie  większej ilości  przypadków,   niż  

jeszcze  dziesięć  lat temu, orzeka się autyzm wśród dzieci.  

 

Co gorsza, coraz częściej zdarzają się przypadki dziecięcej depresji 

i chorób do tej pory kojarzonych wyłącznie z dorosłymi, co wynika z kolei 

z życia w więzieniu wiecznego podglądactwa, które sprawia, że nawet naj-

młodsi ulegają presji prezentowania się właściwie (w stosunku do swojego 

wieku, pozycji itd.) przez całą dobę, w każdej minucie życia. Taki nacisk nie 

sprzyja psychice i odpoczynkowi. Nie tylko umiejętność wykorzystania wolne-

go czasu i komunikacja szwankuje – badania pokazują, że więcej pięcioletnich 

dzieci  potrafi obsługiwać myszkę i smartfona, niż pływać, czy wiązać sznuro-

wadła.  

 

Zanika też głębia widzenia – gdy dzieci patrzą długo w ekran, mogą 

mieć problem z widzeniem przestrzennym, bowiem w okresie przedszkolnym 

wzrok, a w szczególności mięśnie poruszające gałką oczną w celu akomodacji, 

intensywnie się rozwijają.  

 

 



 

 

Każdy z poruszonych powyżej punktów wskazuje na stopniową, choć 

z punktu widzenia tempa ewolucji, zmianę w fizyczności, psychice i układzie 

społecznym człowieka sieciowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo możliwe, że postępujące usieciowienie i dokonywanie modyfi-

kacji mechanicznych w ciele ludzkim jest nieuniknione. Rozsądne stanowisko 

kazałoby spokojnie wchodzić do głębi sieciowości i obserwować reakcję za-

równo człowieka, jak i sieci. Młodsze pokolenia nie chcą być jednak „rozsąd-

ne” - one już są zanurzone w sieciowości w sposób, który jest trudny do poję-

cia dla człowieka nie urodzonego z smartfonem w dłoni. 



 

 

 

 

Komunikacja sieciowa to hasło, które może być onieśmielające. W rze-

czywistości nie ma się zupełnie czego bać – komunikatory, czyli programy słu-

żące do komunikowania się przez internet są w większości proste w obsłudze 

i w większości ich instalacja i wykorzystanie nie stanowią żadnego problemu 

już po krótkim wprowadzeniu – większość z nich ma takie same lub podobne 

funkcjonalności, a także korzysta z podobnych rozwiązań i oznaczeń. Jeżeli 

z powodzeniem wykorzystasz jedną aplikację, dasz sobie radę także i w in-

nych.  

Najpopularniejsze w Polsce w 2017 i w 2018 roku były: Messenger, 

WhatsApp, Telegram, Skype, Signal, Viber, Ring, Signal, a z multikomunikato-

rów: Trillian i Pidgin.  

 

Komunikatory internetowe to programy komputerowe, które błyska-

wicznie przesyłają komunikaty pomiędzy komputerami za pomocą sieci. Ko-

munikator nie tylko wysyła i odbiera wiadomości – pokazuje tzw. status użyt-

kownika, czyli informuje innych użytkowników o Twojej obecności przy kom-

puterze, tak aby kiedy już siądziesz do komputera, można Cię było zaczepić 

i porozmawiać z Tobą.  

Komunikatory są tworzone przez firmy w celu zarobkowym, a więc są 

one konkurującymi ze sobą produktami i dlatego użytkownik jednego komuni-

katora nie może porozmawiać z użytkownikiem innego komunikatora (tak jak 

nie wyślesz telegramu za pomocą telefonu, ani nie porozmawiasz przez tele-

gram). Użytkownicy sieci poradzili sobie i z tym – opracowali tzw. multikomu-

nikatory,  czyli programy,  które „odbierają” i „nadają” wiadomości i połącze-

nia z różnych komunikatorów w jednym oknie.  



 

Na przykładzie najbardziej rozpowszechnionego komunikatora 

w Polsce, czyli Messengera dowiesz się jakie funkcjonalności posiadają komu-

nikatory, a także jak je uruchomić.  

 

Messenger jest darmową aplikacją, która początkowo działała wyłącz-

nie w ramach platformy Facebook. Obecnie jest to niezależna aplikacja, którą 

można mieć bez posiadania konta na Facebooku. Zgodnie z informacjami pro-

ducenta Messenger umożliwia natychmiastowy i bezpłatny kontakt 

z wybranymi osobami. Działa jak przesyłanie SMS-ów, ale nie trzeba płacić za 

każdą wiadomość, ponieważ wykorzystuje transmisję danych w internecie. 

Aplikacja zapewnia kontakt nie tylko ze znajomymi z Facebooka: wiadomości 

możesz przesyłać do osób ze swojej książki adresowej. Wystarczy wprowadzić 

numer telefonu, aby dodać nowy kontakt. Aplikacja oferuje m.in.: 

Czat grupowy — osoby, do których najczęściej wysyłasz wiadomości, 

możesz dodawać do grup. Nadaj nazwy grupom i ustaw ich zdjęcia, 

aby uzyskiwać dostęp do wszystkich z jednego miejsca. 

Zdjęcia i filmy — bezpośrednio z aplikacji możesz nagrywać filmy 

i robić zdjęcia, a następnie wysyłać je jednym dotknięciem. 

Dymki czatu — rozmowę możesz kontynuować podczas używania in-

nych aplikacji.  

Bezpłatne połączenia — rozmawiać możesz tak długo, jak chcesz, na-

wet z osobami z innych krajów, przy czym musisz pamiętać, że za sam 

internet poza darmowymi punktami Wi-Fi płacisz.  

Wiadomości głosowe – możesz nagrać wiadomość głosową, kiedy 

masz więcej do powiedzenia. 

 

Messenger ma także inne funkcje dodatkowe, które należy najczęściej 

włączyć w ustawieniach: 

Informacje o wyświetleniu Twoich wiadomości. 

Przekazywanie wiadomości i zdjęć osobom, które nie uczestniczyły 

w rozmowie. 



 

 

  Włączanie informacji o lokalizacji, aby powiadomić inne oso-   

 by, że jesteś w pobliżu. 

Wyświetlanie osób dostępnych w aplikacji Messenger i aktywnych na Face-

booku.  

Tworzenie skrótów umożliwiających bezpośrednie przechodzenie do roz-

mów z ekranu głównego. 

Wyłączanie powiadomień na czas pracy, snu lub odpoczynku. 

 

Należy pamiętać, że w Messengerze można robić zakupy (aktualnie do 

granicy 600 złotych), więc korzystanie przez dzieci z tej aplikacji powinno być 

nadzorowane lub poprzedzone rozmową na temat warunków użytkowania 

komunikatora.  

Przede wszystkim aplikację należy uruchomić (lub jeżeli jej nie masz – 

pobrać i uruchomić). Jeżeli wchodzisz na Messengera przez Facebooka na 

komputerze, odszukaj na górnym niebieskim pasku Facebook znak Messenge-

ra lub kliknij Messenger w oknie wyboru po lewej stronie ekranu.  

 

 

Niezależnie od tego, czy będziesz pracować na smartfonie, tablecie, czy 

na komputerze, ikony działalności pozostają te same, choć mogą znaleźć się 

w nieco innym miejscu.  



 

Po wybraniu osoby z listy naszych kontaktów z Facebooka (możesz do-

dać do niej listę z telefonu), wyświetli się okno dialogowe. 

 

Składa się ono z samej konwersacji (w tym przypadku słów i tzw. na-

klejki) oraz innych ikon funkcyjnych. Są to przede wszystkim: ikonka „plus”, 

dzięki której możesz zaprosić do rozmowy innych znajomych oraz kamerka, 

która pozwoli Ci porozmawiać z wybraną osobą (o ile ona po swojej stronie to 

potwierdzi chęć kontaktu). 

Pozostałe ikonki są umieszczone w dolnej części okna: 

 

Dodaj zdjęcia lub filmy – po kliknięciu ikonki wybierz folder, z którego 
chcesz skorzystać, kliknij wybrane pliki i potwierdź naciskając niebieską 
strzałkę z prawej strony okna. 

 

Wybierz naklejkę i kliknij w nią – zostanie automatycznie dodana do 
okna wiadomości. W górnej części biblioteki są rodzaje naklejek – 
przeskocz między nimi, aby mieć pełen wybór. 

 

Wybierz gif z oferowanych Ci przez Messenger, albo poszukaj hasłowo 
w przeglądarce, która się jednocześnie otworzyła (okienko nad gifami). 

 

Wybierz buźkę (emotikonkę, emoji) i kliknij w nią – zostanie automa-
tycznie dodana do okna wiadomości. W górnej części biblioteki są ro-
dzaje buziek – przeskocz między nimi, żeby wybrać. 

 

Załącz plik – możesz załączyć niemal każdy rodzaj pliku – dokument 
Worda, Excella, plik muzyczny, czy PDF. Pamiętaj, że czas załączania 
zależy od wielkości pliku – przesyłanie całego filmu przez Messenger 
nie jest najlepszym pomysłem.  

 

Gry – możesz wybierać spośród wielu darmowych gier. Pamiętaj, że 
o ile same gry są darmowe, o tyle dodatki kupowane w grze już nie, 
warto zatem mieć tą świadomość w czasie korzystania z gry. 



 

 

 

 

 

Zrób zdjęcie lub nagraj film przy użyciu opcji szybki aparat. 

 

 

 

 

Utwórz plan np. spotkania z daną osobą – wpisz miejsce, czas i nazwę 
wydarzenia, a Messenger przypomni Wam o spotkaniu na godzinę 
przed jego rozpoczęciem. 

 

Znak kciuka – naciśnięcie go automatycznie wrzuca go do okna dialo-
gowego jako wypowiedź. Im dłużej trzymasz naciśnięty kciuk, tym 
większy się staje.  

 

Kolejna z ikonek, „ustawienia”, pozwala na dalsze czynności: 

 

Każdy z komunikatorów jest strzeżony przez specjalne programy szy-

frujące. Najlepszą ochroną chwalą się producenci WhatsApp ale w przypadku 

utraty telefonu, tracisz dostęp do swoich  konwersacji.  Warto  zatem,  nie  

tylko  w  WhatssApp  pamiętać o okresowych back-upach (czyt. bakapach) 

czyli zapisywaniu swoich konwersacji. W Messengerze opcja ta nazywa się 

„Archiwizuj” i znajdziesz ją pod znakiem Opcje przy danej rozmowie i nazwisku 

osoby, z którą odbyła się rozmowa lub w przypadku urządzeń dotykowych, 

jeżeli przytrzymasz palcem całą rozmowę – wtedy pojawią się opcje „Archiwi-

zuj, oznacz jako spam, Usuń, Wycisz powiadomienia i inne”.  

 



 

 

Aplikacja ta ma podobne funkcjonalności, jest jednak znacznie lepiej 

chroniona, niż Messenger. Bezpieczeństwo danych jest zresztą podstawowym 

atutem aplikacji. O ile jednak Messenger umożliwiał komunikowanie bez 

smartphone, o tyle posiadanie go jest konieczne w przypadku tej aplikacji – to 

dzięki telefonowi i zapisanemu z nim kluczowi szyfrującemu (aplikacja robi to 

automatycznie w czasie instalacji) możliwe jest korzystanie z niej. Użytkownicy 

czasem zarzucają aplikacji zajmowanie dużej ilości pamięci, więc jeżeli masz 

starszy telefon, raczej nie jest to aplikacja dla Ciebie.  

 Podobnie jak poprzednie aplikacje, Telegram oferuje dzwonienie, na-

grywanie, dodawanie załączników (bez ograniczeń) i bezpieczeństwo. Dodat-

kowo jednak posiada opcje nadzoru rodzicielskiego oraz synchronizację na 

wszystkich urządzeniach – możesz rozpocząć pisanie wiadomości na telefonie, 

a skończyć ją na laptopie. Telegram pozwala także na podstawową edycję 

zdjęć i filmów. Co ciekawe – istnieje w wielu odmianach, np. na prywatny uży-

tek, do biura, dla podróżników itd.  

 Skype umożliwia czat tekstowy, głosowy, wideokonferencje, rozmowy 

grupowe czy przesyłanie zdjęć i plików bezpośrednio za pośrednictwem ko-

munikatora. Oprogramowanie automatycznie synchronizuje historię rozmów, 



 

 

 dzięki czemu masz do niej dostęp z każdego urządzenia. Za pośrednictwem 

aplikacji możemy również wykonywać rozmowy telefoniczne oraz wysyłać 

SMS-y. Aby jednak było to możliwe, należy w pierwszej kolejności doładować 

specjalne konto. Rozmowy pomiędzy użytkownikami Skype są natomiast cał-

kowicie darmowe. Ma także możliwość łączenia się z telefonami komórkowy-

mi w niskich cenach.  

 

Viber jest bardzo podobny do Skype'a. Za pomocą programu użytkow-

nicy mogą przeprowadzać rozmowy głosowe, rozmowy wideo i pogadanki 

tekstowe. Program umożliwia również przesyłanie plików graficznych.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komunikatory, niezależnie od tego, czy są to Twoje aplikacje (czyli 

używane przez Ciebie aplikacje zainstalowane w momencie kupienia urządze-

nia, albo aplikacje ściągnięte przez Ciebie już po zakupie), czy aplikacje za-

mieszczone na stronach jako elementy komunikacji z klientem lub petentem, 

mają podobne zasady działania.  

 

Ponieważ każda firma, taka jak biuro podróży, bank, czy firma odzie-

żowa, chce by dostęp do zakupów i obsługi był jak najprostszy, podobnie 

zresztą jak każdy urząd chce skrócenia kolejek dzięki obsłudze za pomocą in-

ternetu, zamieszczają one podobnie wyglądające i podobnie działające komu-

nikatory na swoich stronach. Przykładem niech będzie komunikator na stronie 

ING Banku.  



 

 

 

Naciśnięcie opcji „Porozmawiajmy na czacie” skieruje Cię do okienka 

czatu – najczęściej w formie pisanej, jak w tym przypadku, albo w formie vi-

deokonferencji.  

 

 

 

Podobnie wygląda sprawa kontaktu m.in. z ZUSem i innymi rządowymi 

i samorządowymi stronami. Po kliknięciu w okno „Kontakt” pojawia się możli-

wość wyboru spośród m.in. telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej, jak 

i kontaktu za pośrednictwem formularza zapytań, chatu z pracownikiem 

i rozmowy przez Skype. 

 



 

 

 

 

Po kliknięciu w wybraną opcję, program automatycznie połączy Cię 

z konsultantem. Oczywiście naTwoim komputerze musi być zaintalowany pro-

gram, w ramach którego chcesz dzwonić, np. Skype.  
 

 

W przypadku czatów wbudowanych (takich jak na stronie ING) nie mu-

sisz posiadać żadnego dodatkowego oprogramowania. Możesz w ten sposób 

porozmawiać z konsultantami i pracownikami uczelni, muzeów, sklepów, bi-

bliotek, urzędów i biur podróży.  

 



 

Często także choć strona nie oferuje czatu wbudowanego, podaje dane 

do swojego Facebooka, aby można było porozmawiać z pracownikiem w ra-

mach Messengera (a więc i w formie tekstowej i w formie viedokonferencji). 

 

 

 

Ponownie posłużymy się najpopularniejszym komunikatorem na pol-

skim rynku, czyli Messengerem.  

 Kiedy ktoś do Ciebie dzwoni, pojawia się komunikat  

 

Po naciśnięciu przycisku „Akceptuj” rozpocznie się rozmowa. Po Twojej 

stronie musi być spełnione parę warunków: Twój mikrofon i kamera muszą 

być włączone (kamera nie może być zasłonięta lubz aklejona), a dźwięki muszą 

być ustawione tak, żeby było słychać  co  Twój  rozmówca   mówi.   Okno, któ-

re otworzy się po zaakceptowaniu będzie zwierać obraz z  kamery 

osoby dzwoniącej w większym okienku i w mniejszym okienku obraz z Twojej 

kamery. Dzwoniąc w sprawa biznesowych, pamiętaj, że obraz z kamery jest 

Twoją wizytówką w takim samym stopniu jak Twój image w czasie rozmowy 

na żywo. Niechlujne ubranie, ubranie niedostosowane do sytuacji lub bałagan 

w kadrze mogą zepsuć Twój wizerunek.  



 

 

 W wersji mobilnej rozmowę lub wideokonferencję odbierasz tak samo 

jak rozmowę telefoniczną, czyli przesuwając znaczek słuchawki lub naciskając 

go. Aby się rozłączyć naciskasz czerwoną słuchawkę. Jeżeli znikła z ekranu, 

dotknij ekranu palcem lub w przypadku komputerów przesuń po nim myszką 

aby ikonki funkcyjne ponownie się pojawiły.  

 

Tak samo działają videokonferencje na pozostałych komunikatorach – 

należy znaleźć osobę, następnie wybrać opcję videokonferencji (czyli kamer-

kę), lub jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni, odebrać połączenie. Po zakończeniu roz-

mowy należy nacisnąć czerwoną słuchawkę.  

 Skype i komunikatory, które powstały tylko i wyłącznie do ko-

munikacji są często nieco czytelniejsze, niż komunikatory wbudowane, albo 

dodane do jakiejś usługi, platformy lub strony. 

 

W tym przypadku wszystkie dane i klawisze znajdują się w zasięgu 

wzroku – w górnym kółku (zaznaczenie na potrzeby tego rozdziału) są ikonki 



 

nawiązania połączenia video (kamerka), połączenia głosowego (słuchawka) 

oraz dodania na stałe do kontaktów (ikonka osoby z plusem), w dolnym kółku 

jest dodawanie zdjęć (pierwsza ikonka), lokalizacji, np. kiedy umawiamy się 

z kimś w restauracji, kinie, czy w górach (pinezka) oraz kamerka, aby dodać 

nagranie.  

 
 

Komunikacja w internecie niesie ze sobą pewne ryzyko społeczne – jest 

szybka, łatwiejsza psychologicznie, niż kontakt twarzą w twarz i można się 

z niej „wylogować”, bez większej dbałości o zasady kulturowe.  

Z tego powodu coraz większa ilość młodych ludzi ma problemy komu-

nikacyjne, a co za tym idzie – problemy społeczne. Bez właściwej komunikacji 

upadają imperia, a imperium człowieka cybernetycznego może szybko zoba-

czyć swój kres, jeżeli jego obywatele nie wrócą do korzeni komunikacji.  

Powrót ten niekoniecznie musi oznaczać nawrót do tradycyjnej roz-

mowy, a raczej przywrócenie wszystkich funkcji komunikacyjnych naszym 

rozmowom. Komunikowanie się XXI i XXII wieku będzie musiało pokonać prze-

szkody braku realności, braku dotyku, metaforyczności przekazu. Komunikacja 

bowiem służy nie tylko przekazywaniu i odbieraniu treści – ona spełnia niesa-

mowicie istotną rolę społeczną – podtrzymuje relacje międzyludzkie, budując 

tym samym całe społeczeństwa.  

 

 

 

   



 



 

 Poróżowanie nigdy jeszcze nie było tak proste. Promocje i oferty last mi-

nute są dostępne „od ręki”, a samo przemieszczanie się jest szybkie i o niebo 

bezpieczniejsze, niż przed erą internetu. Dzięki wykorzystaniu satelitów Twoja 

pozycja może być namierzana z dokładnością do 3 metrów, a sieci komórkowe 

i internetowe tak opasają glob, że w zasadzie z każdego kraju możesz w dowol-

nym momencie zamówić online bilet powrotny. Żeby jednak znaleźć tanie bi-

lety, czy przejazdy, trzeba wiedzieć gdzie szukać, platform uczciwych, nie mają-

cych problemów z płynnością finansową jest bowiem dużo, ale jeszcze więcej 

jest stron, które działają krótko i choć wyglądają jak strony profesjonalne i bez-

pieczne, stworzone zostały w celu wyłudzenia pieniędzy. Gdzie zatem szukać 

bezpiecznie? 

 

 

Aby wyszukiwać połączenia warto zajrzeć na którąś z poniższych stron, 

przy czym: zawsze należy sprawdzić przewoźnika, z którym chcemy polecieć lub 

pojechać – może się okazać, że o ile przez ostatnie dwanaście lat firma była 

w pełni wiarygodna, o tyle obecnie może mieć problemy finansowe, lub mogła 

się zmienić jej polityka, albo zarząd firmy. Dlatego warto w przypadku droższych 

(najczęściej lotniczych) lub dalszych podróży zajrzeć na forum opinii klientów 

o firmie i wyszukać najnowsze opinie. Gdzie zatem szukać? 

 

 

 eSky to platforma wyszukująca połączenia lotnicze i samochody na wy-

najem. Dodatkowo oferuje wyszukiwanie hoteli i połączenia „przelot samolo-

tem plus hotel”, lub „przelot samolotem plus hotel plus wynajem samochodu 

na miejscu”.  



 

 

Wyszukiwarka działa intuicyjnie i umożliwia przeszukanie bazy danych według 

miejsca wylotu, przylotu, w jedną, lub dwie strony, z możliwością podróży wie-

loodcinkowej, według daty, klasy przelotu i ilości osób, w tym dzieci.  

 

  

Po wpisaniu kryteriów wyszukiwania kliknij różową lupę  i program zacznie 

przeszukiwać bazy biletów. Wyświetlą się możliwe przeloty według ceny. 

 

 

 W tym oknie możesz dodać kolejne filtry wyszukiwania, czyli przesiadki 

(jedna, dwie lub więcej), godziny wylotu (np. między 8, a 10 rano), linie lotnicze, 

czy lotniska, z których możesz skorzystać. Portal oferuje ciekawą opcję „+/- 3 

dni”, która wyszuka przeloty w tej granicy – może się okazać, że przesunięcie 

urlopu o dwa dni pozwoli Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy.  



 

 

Jeżeli zdecydujesz się na konkretny przelot sprawdź przed zakupem szczegóły 

oferty – może się okazać, że sam bilet jest tańszy, ale konieczność zakupienia 

dodatkowego miejsca bagażowego, albo przekąski lub napojów dla dzieci (albo 

dodatkowej nocy w hotelu) sprawi, że całość kosztów wyjazdu skoczy zdecydo-

wanie w górę.  

 

 

 

Dodatkowo, zwróć uwagę na informacje zapisane drobnym drukiem.  

 



 

W przypadku poszukiwania hotelu zezwala na wyszukanie według mia-

sta, daty i ilości osób.  

 

 W tym wyszukiwaniu możesz dodać filtr segregacji według popularno-

ści, ceny, liczby gwiazdek, odległości od centrum, oceny gości i zniżek.  

 

  

Możesz także filtrować według typu płatności (w hotelu, w serwisie), oraz ro-

dzajów hotelu (np. kwatera prywatna, hotel wraz z ilością gwiazdek, czy apar-

tamenty itd.), bliskości głównych atrakcji turystycznych i udogodnień, takich jak 

internet, zezwolenie na zwierzęta domowe, parking, klimatyzacja, transfer z i 

na lotnisko, pokoje rodzinne, kuchnia, przystosowanie do wózka inwalidzkiego, 

czy basen. 

 

 Aby skorzystać z oferty, czyli zabukować hotel lub bilet kliknij „Wybierz”, 

a następnie na podstronie oferty kliknij ponownie „Wybierz”. Platforma pokie-

ruje Cię na stronę płatności (o ile nie została przez Ciebie wybrana płatność na 

miejscu). Większość platform bukingowych oferuje bukowanie, czyli rezerwo-

wanie hotelu lub usługi za pomocą karty kredytowej. Jeżeli takiej nie masz, 



 

najczęściej na tych samych platformach możesz znaleźć oferty specjalnie dla 

klientów bez kart kredytowych (w opisach „bez karty kredytowej”).  

 

Warto ponownie zerknąć na drobniejszy druk. W tym wypadku mieści 

się on pod „Opis pokoju i rezerwacji”, gdzie czytamy, że: „Hotel pobiera nastę-

pujące opłaty i kaucje w momencie korzystania z usługi, zameldowania lub wy-

meldowania”, co niekoniecznie oznacza, że można dokonać rezerwacji bez uży-

wania karty kredytowej. Dodatkowo – zazwyczaj przez tydzień od rezerwacji 

(o ile nie jest to rezerwacja na ostatnią chwilę lub wykorzystanie promocyjnej 

oferty „last minute”) można dokonać bezpłatnie anulowania zabukowania.  

Po kliknięciu „Wybierz” pojawi się strona rezerwacyjna.  

 

Tutaj wpisz swoje imię 

Tutaj wpisz swoje nzwisko 

Wybierz w jakiej formie chcesz zapłacić za rezerwację 

– kartą debetową/kredytową, czy za pomocą prze-

lewu online 

Tutaj wybierz swoją kartę (jeżeli ją chcesz obicążyć zapłatą) i 

poniżej wpisz wymagane dane – pamiętaj! To są Twoje dane 

osobowe! Podawaj takie dane wyłącznie na polecanych stro-

nach! 



 

 W dalszej części podaj swoje dane kontaktowe, zaznacz czy chcesz do-

stać za hotel fakturę, wyraź niezbędne zgody i te, które nie są niezbędne, ale 

które chcesz potwierdzić. Czasami warto dołączyć do newsletterów (czyt. nius 

letteruf, czyli biuletynów informacyjnych), ponieważ właśnie w nich zamiesz-

czane są najlepsze oferty promocyjne.  

 

 Pamiętaj, że zgodnie z nowymi przepisami nie ma możliwości kliknięcia 

przypadkowego w przycisk prowadzący do konieczności zapłaty. Tak jak w tym 

przypadku, każdy taki przycisk musi być jasno opisany, np. „Rezerwuję i płacę”. 

Jeżeli przycisk nie był tak wyraźnie opisany, a skierował Cię do strony z płatno-

ściami, masz pełne prawo zgłosić sprawę na Policję i nie opłacać takiej zapłaty.  

 Platforma oferuje także możliwość wyszukania najbardziej opłacalnej 

kombinacji hotel+lot, co pozwala na oszczędności (czasami rzędu 30 procent).  

 



 

Takie wyszukiwanie łączy cechy obu poprzednich wyszukiwań, tzn. 

można je przefiltrować w taki sam sposób, czyli np. według ceny, gwiazdek, czy 

udogodnień.  

 

 

Podobnie wygląda wyszukiwanie samochodów na wynajem. Po wejściu 

w zakładkę „samochody” wybierz miejsce odbioru samochodu (np. po zejściu 

z pokładu samolotu, czy promu), przy czym możesz najczęściej zwrócić samo-

chód w innej lokalizacji (np. na końcu półwyspu, czy po drugiej stronie kraju), 

wybierz datę odbioru samochodu i jego zwrotu. W ofercie najczęściej jest ogra-

niczenie wiekowe – w tym wypadku jest to wiek – między 30 a 65 rokiem życia, 

chociaż niektóre biura zezwalają młodszym kierowcom na prowadzenie ich po-

jazdu (po przedstawieniu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego za-

świadczenia o długości posiadania prawa jazdy i zaświadczenia o nie wypadko-

wej jeździe, ale: ma to znaczenie tylko jeżeli kierowca jeździ już przynajmniej 

dwa, trzy lata) oraz starszym kierowcom (po przedstawieniu przetłumaczonego 

przez tłumacza przysięgłego zaświadczenia o wyśmienitym stanie zdrowia). 

Czasami zdarza się także, że wynajęcie samochodu jest możliwe mimo nie 

mieszczenia się w widełkach, ale tylko jeżeli wynajmujący zgodzi się na ponie-

sienie wyższych kosztów ubezpieczenia. Czasami nadwyżka jest zwracana przy 

zdaniu samochodu. 

 

 

 



 

 

Po wybraniu samochodu zarezerwuj go tak samo jak pokój hotelowy. Pamię-

taj, żeby potwierdzić rezerwację – jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia zarezer-

wowania np. na maila, upewnij się, że rezerwacja została dokonana. Możesz 

to zrobić kontaktując się z działem pomocy danej platformy, albo bezpośred-

nio z hotelem, liniami lotniczymi lub firmą wynajmującą samochody.  

 Zwróć także uwagę na to, czy ubezpieczenie od skutków uszkodzenia sa-

mochodu jest wliczone w cenę – może to być bardzo istotne np. w razie tak 

błahych spraw jak uszkodzenia lakieru oraz w razie poważniejszego wypadku.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyszukiwanie samochodów na wynajem również uzupełnione jest o fil-

try dedykowane specjalnie tej kategorii, czyli: wyszukiwanie według nazwy wy-

pożyczalni, jej oceny i lokalizacji, oraz według polityki firmowej według paliwa 

(np. samochód musi być zwrócony z pełnym bakiem), według liczby pasażerów, 

przebiegu samochodu i jego wyposażenia (np. ręczna skrzynia biegów, diesel, 

klimatyzacja).  

 

Możesz także skorzystać z aktualnych promocji.  

 

 W takim razie przed zakupem biletu koniecznie upewnij się jakie są wa-

runki i opłaty dodatkowe – może bowiem okazać się, że o ile sam bilet jest tani, 

o tyle np. opłaty lotniskowe, bagażowe, czy klimatyczne są kolosalne. Co więcej, 

może także okazać się, że wszystkie hotele dostępne dla Ciebie cenowo w tym 

terminie są już wynajęte, albo jest to okres wzmożonej aktywności roznoszą-

cych choroby insektów. Warto zatem zapoznać się szczegółowo z ofertą i infor-

macjami na temat destynacji, do której można się udać  na podstawie oferty 

promocyjnej.  

 



 

 

 Kayak oferuje podobne funkcjonalności jak eSky. Możesz wyszukać lot, 

hotel, powiązać wyszukiwanie lotu i hotelu oraz wynająć samochód.  

 

 Zasady wyszukiwania i filtry są takie same jak w przypadku eSky. Warto 

jednak przeszukać i jedną i drugą bazę, bowiem nie wszystkie oferty będą się 

wyświetlać w obu z nich, a zatem możesz trafić na dobrą ofertę w Kayak, mimo, 

że w eSky jej nie było.  

 Kayak także oferuje zniżki, promocje i podpowiada najlepsze oferty do-

stępne obecnie w sieci.  

 

Kolejna platforma oferująca loty, hotele i wynajem samochodów. 

Funkcjonalność zbliżona do poprzednich portali. Oprócz standardowych roz-

wiązań oferuje opcję Multucity, czyli możliwość wyszukiwania połączeń dla 

podróży po wielu miastach i destynacjach.  



 

 

 Skyscanner także oferuje wyszukiwarkę ciekawych ofert (jeżeli nie mo-

żesz się zdecydować gdzie chcesz lecieć). 

 

Skyscanner przekierowuje Cię na stronę przewoźnika lub hotelu, gdzie 

zgodnie z ich zapotrzebowaniem możesz dokonać zamówienia i płatności, a do-

datkowo portal umożliwia zarabianie na polecaniu – dla osób mających np. 

blogi podróżnicze może to być ciekawa oferta. Działa to tak, że każdy kto wej-

dzie na stronę portalu przez link zamieszczony na Twoim blogu lub stronie ge-

neruje dla Ciebie zapłatę od Skyscanner (w postaci prowizji od każdego wejścia).  

Kolejną ciekawą platformą jest Fly4Free (czyt. flaj for fri, czyli „Lataj za 

darmo”), która oferuje wyszukiwarkę lotów, hoteli i wczasów. Wyszukiwarka 

„Wczasy” przekieruje Cię na stronę lastminuter.pl, gdzie znajduje się baza 

wszystkich last minute oferowanych przez biura podróży.  

Kliknięcie na wybraną ofertę w Lastminuterze z kolei przeniesie się na 

stronę konkretnej oferty.  



 

 

Istnieją także wyszukiwarki obsługujące wyłącznie loty. Wśród nich są 

wyszukiwarki samych linii lotniczych, takie jak wyszukiwarki LOT, Ryanair, czy 

WizzAir oraz wyszukiwarki połączeń PKS, PKP, czy prywatnych przewoźników, 

takich jak FlixBus. Wszystkie one działają na tej samej zasadzie, czyli konieczne 

jest wpisanie miejsca początkowego i docelowego, daty wyruszenia i daty po-

wrotu (jeżeli podróż ma się odbyć w obie strony), ilości osób i adresu e-mail 

oraz swoich podstawowych danych. Część z nich umożliwia obsługę sms, czyli 



 

informowanie o wszelkich opóźnieniach za pomocą wiadomości sms oraz bilet 

elektroniczny, najczęściej sygnowany kodem QR.  

 



 

W tym przypadku warto zauważyć, że Ryanair i WizzAir posunęły się 

znacznie dalej, niż standardowe linie lotnicze i oferują takie same lub prawie 

takie same funkcjonalności, jak np. Kayak.pl (wyszukiwarka lotów, hoteli i sa-

mochodów). Warto także sprawdzać promocje i oferty specjalne (jak ta poni-

żej). 

 

 Nieco mniej intuicyjne i łatwe w obsłudze są wyszukiwarki połączeń na-

zwiemnych (PKS, PKP, busy i autobusy). Wśród nich prym wiedzie wyszuki-

warka FlixBus (były PolskiBus). 

 

 



 

W czasie planowania przelotu, przejazdu lub wyjazdu przede wszystkim 

warto zajrzeć na portale hotelarskie. Poniżej wykaz najważniejszych portali. 

 

Biznesowy serwis rezerwacyjny. Ma ofertę zbliżoną do Booking.com jed-

nak dociera ze swoją ofertą głównie do klienta podróżującego z Niemiec lub 

klienta z Polski podróżującego biznesowo. 

 

Ogólnopolski portal turystyczny z funkcją rezerwacji „pakietów wypo-

czynkowych”. Oprócz hoteli, można tam znaleźć wszystkie inne obiekty nocle-

gowe - pensjonaty, apartamenty i kwatery prywatne. 

 

Ogólnopolski katalog z hotelami i resortami o podwyższonym standar-

dzie (marki Premium).  



 

 

System rezerwacji ekologicznych hoteli na całym świecie (ponad sto ty-

sięcy hoteli w różnych kategoriach). Portal jest dostępny w dwunastu językach, 

a płatności dokonuje się bezpośrednio w hotelu. 

 

TRAVIBOO.COM – to największa porównywarka ofert hoteli na świecie, 

ma ponad pięć milionów ofert. Jest bezpieczna, a rezerwacja noclegów ma gwa-

rancję najniższej ceny. 

 

Hotele Polskie – to portal opisujący polskie hotele, który udostępnia re-

zerwacje online: płatność kartą kredytową, przelewem online, a także możli-

wość porównania ofert cenowych. Ma w bazie ponad tysiąc polskich hoteli oraz 

apartamentów. 

 

http://traviboo.com/
http://hotele-polskie.pl/


 

 

Największa polska strona rezerwacyjna umożliwiająca również kupno 

wycieczek, ubezpieczenia, biletów lotniczych czy wynajmu samochodu. No-

cuje.net to także poradniki turystyczne. Serwis nie wymaga posiadania karty 

kredytowej i robienia przedpłat. 

 

System rezerwacji online hoteli na świecie. Ma ponad sto tysięcy obiek-

tów noclegowych w różnych kategoriach i jest dostępny w trzydziestu siedmiu 

językach, w tym w polskim. Silną stroną serwisu jest ogromna baza opinii o ho-

telach oraz szczegółowe informacje o pokojach, warunkach i dojeździe. Płatno-

ści bezpośrednio w hotelu. 

 

SuperHotele - polski portal dający internaucie możliwość samodzielniej 

rezerwacji hotelu w Polsce i na świecie. Oferty blisko pięćdziesięciu tysięcy ho-

teli pochodzą z największych platform rezerwacyjnych takich jak travel.now, 

hotels.com, hoteldiscount!com oraz expedia.com dzięki czemu można zarezer-

wować hotel w bardzo dobrej cenie o wiele niższej niż ta, którą dostaniesz bez-

pośrednio w hotelu. Płatności dokonuje się przy pomocy karty kredytowej lub 

przelewem. 

http://www.superhotele.com.pl/


 

 

Jeżeli korzystasz z którejkolwiek z wymienionych (lub podobnych) plat-

form bukingowych, jest to proste. Aby zabukować bilet lotniczy przez internet, 

musisz określić swoje potrzeby – np. podać liczbę pasażerów, podać wiek dzieci, 

przy czym warto sprawdzić, jaki bagaż przysługuje dzieciom, zaznaczyć, jeśli 

chcesz podróżować ze zwierzęciem, wybrać wielkość bagażu, jaki będzie Ci po-

trzebny w podróży. Warto sprawdzić przepisy linii odnoszące się do bagażu 

i sprawdzić wagę i wymiary Twojego bagażu, żeby uniknąć przepakowywania 

się na lotnisku. Zazwyczaj na etapie bukowania biletu można również zdecydo-

wać się na ubezpieczenie podróżne. Po dokonaniu płatności – mailem lub prze-

lewem – na podany adres mailowy wysłany zostanie bilet elektroniczny, który 

jest dowodem zabukowania biletu lotniczego. Postępuj zgodnie z instrukcjami 

w mailu lub na bilecie – jest tam napisane czy i jak wydrukować bilet i jak się 

nim posługiwać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/bilety-lotnicze/dziecko-w-samolocie/bagaz-wozki-i-foteliki-dzieciece-w-samolocie
https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/bilety-lotnicze/bagaz/bagaz-wymiary-i-waga


 

 Tak samo wygląda procedura bukowania hotelu, samochodu, czy wcza-

sów. Jeżeli masz już zabukowany bilet, samochód, czy hotel pamiętaj, że masz 

czas na rozmyślenie się – zazwyczaj jest to tydzień, lub dwa. Ale od tej zasady 

istnieją wyjątki, np. promocje i oferty last minute najczęściej nie podlegają 

temu prawu, na co zgadzasz się kupując bilet.  

 

 Oferty dodatkowe linii lotniczych i pozostałych środków transportu czę-

sto wprowadzają klientów w błąd. Same formularze zakupu biletów online są 

tak skonstruowane, żeby pasażer nabył jak największą liczbę usług. Przykła-

dowo Ryanair (jedne z największych tanich linii lotniczych) oferuje możliwość 

wykupienia miejsca w samolocie, co sprawia, że pasażerowie, którzy dokony-

wali osobnych rezerwacji muszą dopłacić za możliwość siedzenia obok swoich 

towarzyszy podróży w czasie lotu. Tymczasem najczęściej w krótkich lotach roz-

łąka jest na tyle krótka, że jest akceptowalna, a po drugie – osoby, które rzeczy-

wiście nie mogą być rozdzielone, czyli np. rodzice i ich dzieci i tak automatycznie 

dostają miejsca obok siebie, więc dla większości pasażerów opcja ta nie jest ko-

niecznością.  

 

 

 

 

 

Podobnie ma się sprawa „sms z potwierdzeniem rezerwacji”, który jest 

opcją dodatkową w wielu liniach. Po wykupieniu tej usługi na podany przez pa-

sażera numer zostaną przesłane szczegóły lotu. Tymczasem przewoźnik nieza-

leżnie od wykupienia tej opcji jest zobowiązany wysłać bezpłatnie drogą mai-

lową wszystkie informacje takie jak: data, godzina, numer lotu, restrykcje doty-

czące bagażu, powiadomienie o ewentualnych zmianach, jak również przypo-

mnienie o konieczności odprawy online. Zwróć zatem baczną uwagę na opłaty 

dodatkowe – może się bowiem okazać, że podniesiesz cenę swojego biletu na-

wet o jedną trzecią zupełnie bez powodu.  

 

 



 

 

 Masz prawo do przebukowania biletu. Zmiany daty i godziny lotu w za-

leżności od dostępności miejsc można na ogół dokonać jeszcze parę godzin 

przed odlotem (jeżeli przewoźnik zgadza się na to w swoim regulaminie). Można 

tego dokonać online lub za pośrednictwem. Opłaty za zmianę lotu naliczane są 

za pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu, 

dlatego warto zajrzeć do tabeli opłat przewoźnika. Do opłat doliczana jest także 

ewentualna różnica kosztów między początkową ceną, a najniższą ceną do-

stępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku gdy cena za nowy lot jest 

niższa, pasażer najczęściej nie otrzymuje zwrotu kosztów. Oprócz zmiany daty 

i godziny wylotu można przebukować bilet na inną osobę. Usługa ta jest płatna 

(tabela opłat przewoźnika) i najczęściej można jej dokonać jeszcze parę godzin 

przed odlotem (np. Ryanair zezwala na zamianę online na dwie godziny przed 

planowaną godziną odlotu). Opłaty za zmianę nazwiska naliczane są za pasażera 

lub za rezerwację — informacje szczegółowe znajdują się w tabeli opłat. Zmiany 

nazwisk pasażerów można dokonać na 2 godziny przed planowaną godziną od-

lotu w trybie online (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*), za pośrednic-

twem centrum rezerwacji firmy Ryanair (w godzinach pracy) lub na lotnisku. 

 

 

Okazje – uwagi, środki ostrożności. Na co zwrócić uwagę w regulami-

nach przewoźnika. Kruczki i drobny druk.  

https://www.ryanair.com/pl/warunki-dotyczace-podrozy/tableofoptionalfees-tableoffees/
https://www.ryanair.com/pl/pytania/skad-dzwonisz/


 

 

 Prawo do rozpatrzenia skargi, także skarg związanych z bagażem, ob-

sługą, czy ceną przelotu. W przypadku lotów międzynarodowych mo-

żesz skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumentów w 

swoim kraju. W przypadku lotów krajowych skontaktuj się z krajo-

wym centrum konsumentów w swoim kraju. 

Koszt każdej pozycji (cena biletu, podatki, opłaty, dopłaty i prowizje) 

musi być wyraźnie widoczny w procesie rezerwacji i płacenia za bilet. 

Jeżeli Twoja trasa obejmowała dwa samoloty, a jeden z nich miał 

opóźnienie, masz prawo do zwrotu pieniędzy, albo  zmianę Twojego 

planu podróży, tak by umożliwić jak najszybsze przetransportowanie 

Cię do miejsca przeznaczenia, albo zmianę Twojego planu podróży, 

tak by umożliwić przetransportowanie Cię do miejsca przeznaczenia 

w wybranym przez Ciebie późniejszym terminie na takich samych wa-

runkach, o ile w samolocie będą wolne miejsca. W przypadku gdy 

Twój plan podróży zostanie zmieniony i dotrzesz na miejsce przezna-

czenia z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem, masz prawo do od-

szkodowania. 

W razie odwołania lotu masz prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu 

za część niezrealizowanej podróży lub do zmiany planu podróży 

w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeżeli już jesteś na lotnisku 

i zdecydujesz się na zmianę planu podróży, przysługuje Ci także 

prawo do posiłków i napojów w ilości proporcjonalnej do czasu ocze-

kiwania. Ponadto masz prawo do wykonania dwóch rozmów telefo-

nicznych, wysłania dwóch SMS-ów lub e-maili. Jeśli opóźniony odlot 

nastąpi dzień po terminie, masz prawo do bezpłatnego zakwatero-

wania oraz, w zależności od okoliczności, do odszkodowania pienięż-

nego. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en


 

 

Jeżeli Twój pociąg ma opóźnienie lub kurs został odwołany, zawsze 

masz prawo do otrzymania odpowiedniej informacji o przyczynach 

tego stanu rzeczy. Jeżeli zostanie podana informacja o opóźnie-

niu wynoszącym co najmniej jedną godzinę (względem godziny przy-

jazdu podanej na bilecie), masz prawo do: zmiany swoich planów 

i domagania się natychmiastowego zwrotu całkowitego kosztu biletu 

(lub jego niewykorzystanej części), lub możesz domagać się biletu 

na podróż powrotną do miejsca wyjazdu (stacji początkowej), jeśli 

z powodu opóźnienia nie możesz zrealizować swoich planów albo bi-

letu na inną trasę prowadzącą do celu Twojej podróży na pierwszy 

możliwy termin (lub wybrany przez Ciebie termin późniejszy). Jeśli 

pociąg jest unieruchomiony lub połączenie zostało zawieszone, masz 

prawo skorzystać z alternatywnego środka transportu, posiłków i na-

pojów (w zakresie proporcjonalnym do czasu oczekiwania), zakwate-

rowania – jeśli nocleg okaże się konieczny. Jeżeli postanowisz konty-

nuować podróż zgodnie z pierwotnym planem lub skorzystać z alter-

natywnego środka transportu do punktu docelowego, możesz mieć 

prawo do odszkodowania w wysokości 25 procent ceny biletu, je-

śli opóźnienie wynosi od jednej do dwóch godzin, 50 procent ceny 

biletu, jeśli opóźnienie wynosi więcej niż dwie godziny. Nie otrzymasz 

odszkodowania, jeżeli poinformowano Cię o opóźnieniu, przed zaku-

pem biletu. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz 

złożyć skargę do przedsiębiorstwa kolejowego, które musi udzielić Ci 

odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca. 

Jeżeli Twój zarejestrowany bagaż został zgubiony lub uszkodzony 

podczas podróży, masz prawo do odszkodowania, chyba że był on 

niewłaściwie spakowany, nieprzystosowany do transportu lub w inny 

sposób niestandardowy. 

Wysokość odszkodowania to do 1 300 euro za sztukę bagażu zareje-

strowanego -  jeśli możesz udowodnić jego wartość albo 330 euro za 

sztukę bagażu, jeżeli nie możesz udowodnić jego wartości. 

Jeżeli zginiesz lub odniesiesz ranę w wyniku wypadku kolejowego, Ty 

lub osoby będące na Twoim utrzymaniu macie prawo do odszkodo-

wania za zgubiony lub uszkodzony bagaż podręczny, zarejestrowany 

lub niezarejestrowany, w wysokości do 1 500 euro. 



 

Jeżeli odniesiesz ranę lub zginiesz w wyniku wypadku kolejowego, Ty 

lub osoby będące na Twoim utrzymaniu macie prawo do odszkodo-

wania. Zaliczka na jego poczet powinna zostać wypłacona 

w ciągu piętnastu dni od wypadku, tak by można było zaspokoić 

swoje bieżące potrzeby. W przypadku śmierci zaliczka ta wynosi co 

najmniej 21 000 euro od osoby. 

 

 

Przy zakupie biletu na autobus lub autokar sprzedawca nie może żą-

dać od Ciebie wyższej ceny tylko ze względu na obywatelstwo lub 

miejsce zakupu biletu. 

W przypadku odwołania lub opóźnienia, kursu masz prawo do otrzy-

mania we właściwym czasie informacji o przyczynach opóźnienia lub 

odwołania. W razie odwołania kursu długodystansowego (ponad 250 

km) lub opóźnienia wynoszącego ponad dwie godziny przewoźnik za-

proponuje Ci wybór między: zwrotem kosztów biletu oraz, w stosow-

nych przypadkach, bezpłatnym przewozem do miejsca rozpoczęcia 

podróży – jeśli z powodu opóźnienia nie możesz zrealizować swoich 

planów lub podróżą zmienioną trasą do miejsca docelowego, na po-

równywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie 

i bez dodatkowych opłat. Jeśli od razu nie otrzymasz takiej propozy-

cji, możesz później złożyć skargę i ubiegać się o zwrot kosztów biletu 

oraz o odszkodowanie w wysokości 50 procent jego ceny. Jeśli Twoja 

podróż (na trasie dłuższej niż 250 km) miała planowo trwać ponad 

trzy godziny, a odjazd jest opóźniony o ponad 90 minut, masz również 

prawo do posiłku i napojów – w zakresie proporcjonalnym do długo-

ści czasu oczekiwania lub opóźnienia oraz zakwaterowania, jeśli noc-

leg okaże się konieczny – przez maksymalnie dwie noce po cenie do 

kwoty 80 euro za noc. Przewoźnicy nie mają obowiązku zapewnienia 

zakwaterowania, jeżeli opóźnienie było spowodowane niesprzyjają-

cymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową. 

Jeżeli odniesiesz rany w wypadku autobusu dalekobieżnego (na trasie 

przekraczającej 250 km), masz prawo do odszkodowania. W przy-

padku śmierci odszkodowania mogą żądać osoby pozostające na 

Twoim utrzymaniu. 



 

Przysługuje Ci również prawo do odszkodowania od przewoźnika, je-

śli Twój bagaż lub inne osobiste przedmioty zostały zgubione lub 

uszkodzone w wypadku podczas podróży. 

W razie konieczności przewoźnik udzieli Ci także natychmiastowej 

pomocy, czyli zapewni żywność, ubranie, transport i zakwaterowa-

nie. 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć 

skargę do przewoźnika w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym 

incydent miał miejsce. Przewoźnik musi na nią zareagować w ciągu  

miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy 

od dnia otrzymania skargi. 

 

W przypadku odwołania lub opóźnienia rejsu masz prawo do otrzy-

mania we właściwym czasie odpowiednich informacji o przyczynach 

opóźnienia lub odwołania. Jeśli rejs zostanie odwołany lub opóźniony 

o ponad 90 minut, przewoźnik zaproponuje Ci wybór między zwro-

tem kosztów biletu oraz, w stosownych przypadkach, bezpłatnym 

przewozem do miejsca rozpoczęcia podróży, np. jeśli z powodu opóź-

nienia nie możesz zrealizować swoich planów lub podróżą zmienioną 

trasą do celu, w porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym 

możliwym terminie i bez dodatkowych opłat. Jeśli Twoja podróż roz-

poczyna się z opóźnieniem wynoszącym ponad dziewięćdziesiąt mi-

nut, w większości przypadków masz również prawo do posiłków i na-

pojów – w zakresie proporcjonalnym do długości czasu oczekiwania, 

zakwaterowania – jeśli nocleg okaże się konieczny. Jeżeli Twój przy-

jazd do celu podróży jest opóźniony o ponad godzinę, możesz doma-

gać się odszkodowania. W zależności od długości opóźnienia wyso-

kość odszkodowania może wynosić 25 lub 50 procent ceny biletu. Nie 

otrzymasz odszkodowania, jeżeli opóźnienie było spowodowane nie-

sprzyjającymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową. 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć 

skargę do przewoźnika w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym 

incydent miał miejsce. Przewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 

miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy 

od dnia otrzymania skargi. 



 

Reklamację możesz złożyć w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy o świadczenie usług transportowych, czy turystycznych. 

Chodzi tu zarówno np. o sytuację, gdy biuro podróży nie wykonało przewidzia-

nych w umowie usług, jak również, gdy hotel, czy linie lotnicze podwyższyły 

ceny za swoje usługi bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku reklamowania 

imprez turystycznych, wyjazdów, czy usług hotelowych termin na złożenie re-

klamacji wynosił przed 2018 rokiem trzydzieści dni od dnia zakończenia wy-

jazdu. Obecnie termin ten jest już zniesiony i został wydłużony do trzech lat 

(trzyletni termin przedawnienia). Oczywiście musisz pamiętać o tym, że jeżeli 

podczas wycieczki wystąpią jakieś nieprawidłowości, to zgłaszasz je od razu do 

organizatora, pilota-rezydenta, żeby mógł je szybko usunąć. 

Masz prawo żądać zwrotu pieniędzy, odszkodowania lub naprawienia 

szkody powstałej w wyniku zaniechania np. hotelu, przy czym jeżeli zaniechanie 

wynikało z działalności osób trzecich (np. innych klientów hotelu) lub siły wyż-

szej, wtedy nie masz prawa do reklamacji.  

Dzięki nowym przepisom można już bez konsekwencji zrezygnować 

z wycieczki, jeśli nastąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu (panuje 

epidemia, wybuchnie wulkan, czy jest zagrożenie terroryzmem) i gdy organiza-

tor podniesie cenę wycieczki (jeżeli jej cena wzrośnie o ponad 8 procent). Cena 

wycieczki będzie mogła wzrosnąć tylko do 21 dni przed naszym wyjazdem – nie-

dopuszczalne jest podnoszenie ceny wycieczki w ciągu trzech tygodni przed wy-

cieczką. W takiej sytuacji operator będzie musiał zwrócić pieniądze w ciągu 

czternastu dni.  

Umowę można rozwiązać także z przyczyn osobistych. W takim wy-

padku trzeba się liczyć z tym, że część środków może przepaść, a organizator 

potrąci określoną kwotę za odstąpienie od umowy. 

Biuro podróży, hotel lub firma transportowa może uwzględnić Twoje 

roszczenia, ale może także odmówić uwzględnienia reklamacji. W przypadku 

odmowy uwzględnienia reklamacji, biuro podróży zobowiązane jest do szcze-

gółowego uzasadnienia na piśmie przyczyny odmowy, a informacja ta powinna 

zostać przekazana klientowi w ciągu trzydziestu dni. W przypadku braku infor-

macji w terminie, uznaje się reklamację za uzasadnioną i uznaną przez organi-

zatora. Musi on wówczas wywiązać się wobec klienta ze wszystkich roszczeń 

z jakimi występował. 

http://www.infor.pl/prawo/reklamacje/
http://www.infor.pl/prawo/reklamacje/
http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/umowy


 

Wyjazd na wakacje własnym transportem to niezależność, samodzielnie 

decydowanie gdzie się chce pojechać, możliwość robienia zakupów i korzystna 

cena. Wakacje samochodem to też coraz częściej wypoczynek w kilku miej-

scach. Turyści sami układają plan podróży i spędzają wakacje w kilku destyna-

cjach, nie są związani planem podróży, co więcej – zawsze mogą zmienić trasę.  

Co więcej, okazuje się, że niemal w całej Europie wyjazd własnym trans-

portem jest tańszy (chociaż niekoniecznie szybszy, ale z drugiej strony – w sa-

mochodzie sam przejazd i odwiedzanie zabytków po drodze jest już atrakcją 

samą w sobie).  

Generalna zasada ekonomiczna jest taka, że im dalej się wybierasz, tym 

mniej opłacalne jest korzystanie z biura podróży. Przebicie cenowe touropera-

torów potrafi wynosić niemal sto procent w stosunku do opłat na miejscu. Ale 

w wypadku długich tras własny transport oznacza linie lotnicze.  

Tam, gdzie można dolecieć tanimi liniami (szczególnie w Europie) także 

nieszczególnie warto korzystać z oferty biur podróży, chociaż jeżeli chcesz ko-

rzystać z parogwiazdkowych hoteli, koszt Twojego wyjazdu i koszt biura po-

dróży będzie bardzo zbliżony. Jeżeli do tego doliczysz swój czas i koszt swojej 

pracy przy wyszukiwaniu najlepszych ofert, może się okazać, że jednak w tej 

sytuacji warto było wybrać wyjazd zorganizowany.  

Wszędzie tam, gdzie nie latają tanie linie warto skorzystać z usług tou-

roperatorów – znacznie wcześniej wykupują oni duże pakiety, a więc trakto-

wani są jako hurtownicy i potrafią wynegocjować ceny, których indywidualny 

klient nie uzyska.  

Jeżeli już zdecydujesz się wyjechać samochodem, pamiętaj o zabraniu 

smartfona, tabletu lub nawigacji. W przypadku urządzeń takich jak tablet, czy 

smartfon warto ściągnąć aplikacje, które ostrzegą Cię przed utrudnieniami na 

trasie, objazdami, czy zmianami oznakowania. Warto także, aby aplikacja taka 

działała jak zwykła nawigacja.  

Jednym z takich programów jest Yanosik. Ma on zasięg ogólnoeuropej-

ski, ale nie działa na terenach pozaeuropejskich.  

  



 

 

 

Dobra informacja jest natomiast taka, że wiele krajów oferuje podobne 

aplikacje na swoje drogi i często wystarczy poszukać na forach lokalnego odpo-

wiednika. Yanosik nie jest doskonałą nawigacją, ale jako system wczesnego 

ostrzegania sprawdza się doskonale. Ostrzeże Cię przed samochodem zepsu-

tym na drodze, patrolem, czy zakorkowaną ulicą. Jeżeli ustawisz unikanie kor-

ków, poprowadzi Cię przez miasto bocznymi uliczkami, których klasyczny GPS 

nie znajdzie bez ciągłych wskazówek jak wrócić na główną, zakorkowaną ulicę.  

 

Yanosik jest polską aplikacją, ale jego działanie antyradarowe zostało 

rozszerzone na: Czechy, Słowację, Belgię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, 

Włochy, Holandię, Szwajcarię, Austrię, Norwegię, Szwecję, Łotwę, Estonię, Sło-

wenię, Grecję, Finlandię, Węgry, Hiszpanię, Rumunię, Bułgarię, Serbię, Bośnię 

i Hercegowinę, Chorwację, Portugalię, Białoruś oraz Ukrainę.  Aplikacja do-

stępna jest zarówno na Windows Phone, Andoida, iOS oraz BlackBerry 10.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia


 

 Trzeba pamiętać, aby wyjeżdżając za granicę sprawdzić, czy w danym 

kraju można korzystać z urządzeń wykrywających autoradary, bowiem nie we 

wszystkich państwach używanie urządzeń informujących o kontrolach prędko-

ści jest dozwolone. Co istotne, Yanosik korzysta z fabrycznie wgranych i auto-

matycznie aktualizowanych map Open Street Map, dzięki czemu ma dostęp do 

aktualnego natężenia ruchu drogowego. 

 

Rysiek to bezpośredni konkurent Yanosika, który może posłużyć jako 

system ostrzegania, ale także ma możliwość rejestrowania trasy w postaci filmu 

z pomocą kamerki smartfonu – wystarczy umieścić urządzenie w uchwycie 

w taki sposób, by kamerki nie zasłaniać. Tak samo jak Yanosik Rysiek prezentuje 

informacje o wypadkach, trudnych warunkach pogodowych, blokadach, re-

montach i kontrolach na drodze oraz statystykach podróży.  

 

W przeciwieństwie do Yanosika nie oferuje nawigacji, chociaż pokazuje 

mapę. Rysiek może pracować w tle, co czyni z niego uzupełnienie tradycyjnej 

nawigacji. 

 

Kolejną ciekawą aplikacją jest Android Auto. Jest to darmowa aplikacja 

od Google, która pozwoli Ci za pomocą komend głosowych zlecić telefonowi 

wyznaczenie trasy, zapytać się o najbliższą stację benzynową lub poprosić 

o uruchomienie odtwarzacza muzyki. 



 

Interfejs aplikacji jest przygotowany z myślą o korzystaniu z niej podczas 

prowadzenia auta. Interfejs ma więc duże elementy, a na ekranie głównym 

masz dostęp do nawigacji, odtwarzacza muzyki, połączeń czy wiadomości. An-

droid Auto wpiera takie usługi jak Google Maps, Google Play Music czy Google 

Search. 

 

 

 

 Inną popularną aplikacją oferującą nawigację jest AutoMapa, mówiąca 

najczęściej głosem Krzysztofa Hołowczyca. Aplikacja oferuje mapy Europy, przy 

czym program jest darmowy, ale za korzystanie z niego trzeba zapłacić abona-

ment. Jego wysokość zależy od wybranych map i okresu trwania abonamentu. 

Przy pierwszym uruchomieniu konieczne będzie dokonanie wyboru 

mapy i głosu lektora. Można z aplikacji korzystać offline, ale wtedy nie masz 

dostępu do aktualnych informacji z drogi.  



 

 

Aplikacja ma rozbudowane menu wyznaczania trasy, w którym poza 

punktem startowym i docelowym możesz dodawać punkty pośrednie, a także 

wyznaczać inne parametry trasy (np. przeprawy promowe). AutoMapa oferuje 

również wsparcie dla urządzeń naręcznych (wearable devices) i wsparcie dla tu-

rystyki pieszej. 

 

W tym wyliczeniu nie może zabraknąć Google Map, jednak ich funkcjo-

nalności zostały już w podręczniku szeroko omówione, warto zatem tylko po-

wiedzieć, że Google Maps oferuje wszystkie swoje usługi także za pomocą urzą-

dzeń mobilnych.  

 

Jeżeli potrzebujesz programu do nawigacji przez bezdroża, najlepiej 

sprawdzi się Maverick Lite, który pozwala na odnajdowanie trasy, rejestrowa-

nie ścieżki, zapisywanie współrzędnych punktów oraz nawigowanie na azymut. 



 

              

 

 

Warto zainteresować się także aplikacją Autify, która tak zmienia wy-

świetlacz Twojego telefonu, by był jak najłatwiejszy w obsłudze w czasie jazdy, 

bowiem oferuje nakładkę na ekran główny smartfonu (czyli podmienia wygląd 

Twojego ekranu na smartfonie) ułatwiającą korzystanie z urządzenia w trakcie 

prowadzenia samochodu. Program dostarcza skróty do najważniejszych funkcji: 

uruchamiania nawigacji, wybranego odtwarzacza muzyki, aplikacji do połączeń 

telefonicznych oraz wybranego przez użytkownika programu. 

 

Program ma prosty interfejs – jego funkcje są przedstawione w formie 

kart, przewijanych w prawo lub w lewo na ekranie Twojego urządzenia. Każda 

z kart to inna opcja: mapy i nawigacja, muzyka, zadzwoń i kontakty. Autify 

można wygodnie zminimalizować do małej ikonki w rogu ekranu, a wyłączyć ją 

można w pasku powiadomień (jak np. nawigację z Google Maps). Program jest 

uniwersalny i działa z popularnymi aplikacjami, takimi jak Mapy Google, Mapy 

HERE, Spotify, Google Play Music, Spotify, czy odtwarzacze systemowe. 



 

  

 

Na takiej samej zasadzie działa Automate (nieprzetłumaczalna gra słów 

– z jednej strony oznacza „automatyzowanie”, z drugiej „auto-kumpel”), który 

jest wirtualnym asystentem podczas podróży samochodem. Także podmienia 

ekrany smartfona na własne (oczywiście da się z niego wyjść i odzyskujesz swoje 

ekrany).  

Automate po pierwszym uruchomieniu przeprowadzi Cię przez krótki 

przewodnik o sobie, poinformuje Cię o możliwych niedoskonałościach w dzia-

łaniu map oraz bazy informacyjnej i poprosi o dostęp do powiadomień smart-

fonu.  

Na głównym pulpicie, Automate wyświetla aktualną lokalizację, infor-

macje o pogodzie i wpisach w kalendarzu, a także powiadomienia np. o SMS-

ach, nieodczytanych e-mailach, nieodebranych połączeniach i innych powiado-

mieniach. Na wiadomości możesz odpowiadać głosowo, wystarczy raz kliknąć 

w dane powiadomienie, a program zapyta, czy chcesz odpowiedzieć nadawcy 

wiadomości. Potem dyktujesz wiadomość.  

Pięć przycisków na dole ekranu to przyciski funkcyjne: nawigacji samo-

chodowej (Mapy Google), dzwonienie, menu główne, muzyka (Spotify, TuneIn 

Radio lub Google Play Music i inne), skrót ustawień systemowych (włączanie 

Bluetooth, regulowanie jasności ekranu, autoobracanie ekranu i włączanie lub 

wyłączanie Wifi). 

     



 

Podstawowa wersja jest darmowa, wersja Premium kosztuje piętnaście 

złotych i w tej cenie otrzymasz dodatkowe funkcje: więcej opcji rozruchowych 

aplikacji, rejestrator wykroczeń drogowych informujący m.in. o fotoradarach na 

danym odcinku trasy, a także możliwość personalizacji wyglądu aplikacji (m.in. 

ustawiania tła na dzień oraz na noc, czego nie ma w ustawieniach automatycz-

nych w wersji podstawowej). 

 

 

 Kolejną aplikacją wspierającą podróżowanie jest Parkopedia pozwala-

jąca znaleźć miejsce parkingowe w 75 krajach, w tym w Polsce. W aplikacji znaj-

dziesz bazę parkingów (ale nie miejsc na ulicach, na których można zaparko-

wać), wraz z liczbą miejsc, cenami i często także ocenami innych użytkowników. 

Aplikacja pozwala znaleźć parkingi w najbliższej okolicy na podstawie wskazań 

GPS-u telefonu, a także w pobliżu adresu wpisanego do wyszukiwarki.  

 

 

 

 Ciekawym programem, w który także warto się zaopatrzyć przed dłuż-

szym wyjazdem jest Auto Awaria Free, dzięki któremu łatwiej dasz sobie radę 

w razie gdy Twój samochód odmówi dalszej jazdy. Stojąc na poboczu (z dostę-

pem do internetu) możesz nie tylko zdiagnozować swój samochód, ale także 

w przypadku łatwiejszych do naprawy awarii, dać sobie z nimi radę samodziel-

nie. Oczywiście zakładając, że wozisz w samochodzie mini-zestaw naprawczy. 

Auto Awaria Free to w zasadzie darmowa wersja kompendium wiedzy dla kie-

rowców, więc oprócz porad naprawczych znajdziesz tu instrukcje zachowania 

w kryzysowych sytuacjach i wyciąg z przepisów o ruchu drogowym. 

Aplikacja dzieli się na cztery części. W części poświęconej awariom są  

informacje o usterkach i sposobach ich naprawy – jest tu m.in. instrukcja pod-

łączania kabli zapłonowych, by uruchomić samochód z rozładowanym akumu-

latorem. W części „Co robić” są porady dotyczące działań w przypadku awarii 

auta, wypadku, holowania, stłuczki i innych nieprzyjemnych sytuacji. Dzięki ko-

lejnej części – „Mapom”, możesz określić bieżące położenie swojego 



 

samochodu, a w części informacyjnej możesz przeczytać wyciąg z przepisów i 

zapoznać się z obowiązującymi ograniczeniami prędkości czy też punktowaniem 

wykroczeń.  

             

 

W darmowej wersji aplikacji jest połowa dostępnych danych, ale pełna 

wersja kosztuje niecałe trzy złote i jest to cena, którą absolutnie warto poświę-

cić (szczególnie, jeżeli pomoże Ci to zaoszczędzić sporą kwotę za wizytę u me-

chanika na Chorwacji, we Francji, czy w Rosji). 

 

                   

  

 

Aplikacją uzupełniającą do Auto Awaria Free jest aplikacja AutoCodes, 

która pozwala sprawdzić co oznacza kod wyświetlający się w samochodzie. Apli-

kacja korzysta z własnej strony internetowej, na której znajduje się na niej po-

nad 50 tysięcy kodów błędów, podawanych przez komputery pokładowe nowo-

czesnych samochodów. Kody można odczytać przez złącze diagnostyczne OBD. 

Aplikacja wymaga podłączenia do internetu.  



 

 

  

 

Uzupełnieniem dla Auto Awaria jest UFG Na wypadek, która może być 

wykorzystana do zarządzania przeglądami i polisami ubezpieczeniowymi samo-

chodów, ale przede wszystkim pomoże w ra-

zie stłuczki lub wypadku. Dzięki aplikacji 

można bezpłatnie sprawdzić, czy pojazd 

współuczestnika kolizji czy wypadku ma wy-

kupione ubezpieczenie OC, oraz przejść 

przez proces zabezpieczania miejsca zdarze-

nia i spisywania oświadczenia, łącznie z ro-

bieniem zdjęć pojazdów. Zebrane dane 

można wysłać e-mailem do zainteresowa-

nych osób i do ubezpieczyciela, jako uzupeł-

nienie oświadczenia o zdarzeniu.  

Aplikacja  została przygotowana 

przez instytucję publiczną (Ubezpiecze-

niowy Fundusz Gwarancyjny) i pozwala ze-

skanować kod QR z dowodu rejestracyjnego auta oraz sprawdzić, czy jego polisa 

jest wciąż ważna, podpowie także, czy trzeba wezwać policję oraz co zrobić, jeśli 



 

w wypadku brało udział dzikie zwierzę. Aplikacja jest funkcjonalna, darmowa 

i świetnie pomyślana.  

 

Jeżeli już wiesz jak jechać, gdzie jechać, którędy, możesz jechać i obsłu-

giwać bezpiecznie swój telefon w czasie prowadzenia samochodu i w razie 

czego wiesz jak go naprawić, warto zadbać o ewentualne zabezpieczenie 

prawne na drodze, czyli wideorejestrator. Niekoniecznie musisz kupować wie-

deorejestrator – możesz zamienić w niego swój telefon.  

Do tego celu służy aplikacja AutoBoy Dash Cam, która pozwala nagrywać 

w trybie ciągłym, także gdy działa w tle podczas gdy uruchomiona jest nawiga-

cja. W czasie pracy można swobodnie wychodzić i wracać do aplikacji, a nagry-

wanie nie zostanie przerwane i nie zmieni się jakość. Gdy BlackBox pracuje 

w tle, można sterować nim z paska górnego (obszaru powiadomień systemu) 

lub widżetu na ekranie startowym (domowym). 

 

 Co ciekawe, aplikacja pozwala na sporą dowolność ustawień – można  

wybrać jakość i rozdzielczość filmu (do 720p), długość nagrywania i jakość zapi-

sywanych zdjęć, zapis z dźwiękiem lub bez, miejsce zapisu danych (pamięć we-

wnętrzna, karta pamięci). Aplikacja może także przypilnować, by zakończyć na-

grywanie zanim telefon zupełnie się rozładuje. Ponadto można wybrać dodat-

kową długość nagrania, która zostanie zapisana po wykryciu wypadku (na pod-

stawie drgań odebranych przez telefon). Nagrania opatrzone są opisem GPS, co 



 

pozwala zlokalizować miejsce zdarzenia. Aplikacja pozwala także wysyłać filmy 

na YouTube. 

 

 Inną aplikacją, w którą warto się wyposażyć, szczególnie jeżeli chce się 

podróżować dłużej jest DriveSafe by dr Pocket. Aplikacja służy do sprawdzania, 

czy biorąc lekarstwa można prowadzić samochód. Można sprawdzić lek przez 

przeskanowanie kodu, albo podanie nazwy w wyszukiwarce programu. Obsługa 

jest prosta i intuicyjna.  

 

 Wiesz już jak, gdzie, którędy jechać, jakie zachować środki bezpieczeń-

stwa i jak w razie problemów naprawić drobne awarie. Ale jak znaleźć samo-

chód po całym dniu krążenia po okolicy? 

 

 Z problemem tym pozwala poradzić sobie aplikacja Find My Car, która 

zapisuje pozycję zaparkowania Twojego samochodu. Oczywiście musisz polecić 

aplikacji, by ją zapisała – nie robi tego automatycznie. Często wykorzystywane 

miejsca parkingowe można dodać do zakładek.  

 



 

Aplikacja pokazuje parking strzałką i wylicza odległość do zapisanego 

punktu na podstawie wskazań GPS w smartfonie (w kilometrach, albo w mi-

lach). Aplikacja darmowa.  

 

 Wśród polecanych aplikacji na pewno powinna znaleźć się także aplika-

cja JustDrive.co, która pozwala na płacenie za paliwo na stacjach Orlen i Bliska, 

a także na wielu innych polskich, czeskich i niemieckich stacjach bez wysiadania 

z samochodu. Dzięki aplikacji możesz sczytać kod QR z dystrybutora i zatwier-

dzić zakup na ekranie telefonu. Do aplikacji przystępują wciąż nowe firmy 

i punkty. Co ciekawe, aplikacja pozwala oszczędzać od 5 groszy na litrze do na-

wet 50% ceny paliwa (bonusy zdobywane za polecanie aplikacji kolejnym oso-

bom). Minusem jest to, że działa tylko dla firm – polskie przepisy nakazują wy-

danie osobom prywatnym papierowego paragonu do dokonanych zakupów, 

więc ci i tak muszą opuścić samochód i udać się do kasy. 

 

Inną ciekawą aplikacją, tym razem dla motocyklistów, jest aplikacja 

Moto Save – jest to polska apka dla motocyklistów (może być wykorzystywana 

przez rowerzystów, jeźdźców konnych, quadowców itp.). Aplikacja działa na za-

sadzie wykrywania ruchu, a raczej – bezruchu. Przed wyruszeniem w podróż 

należy włączyć ochronę. Jeśli aplikacja wykryje, że właściciel telefonu leży i nie 

rusza się przez cztery minuty, włączy alarm. 

 



 

Jeśli to nie pomoże, po kolejnych czterech minutach wyśle SMS-a do bli-

skiej osoby z wołaniem o pomoc oraz mapą (który jest definiowany w czasie 

instalacji programu).  

 

Na podobnej zasadzie, ale już dla kierowców samochodów działa aplika-

cja SOSmart. Informuje ona o wypadku osoby z listy smsowej, którą definiujesz 

w czasie instalacji aplikacji, podaje też im Twoją dokładną lokalizację.  Przy wo-

łaniu o pomoc można zdać się na automat, który na podstawie wskazań czujni-

ków telefonu wykryje zderzenie, albo wysłać je ręcznie, przy czym można we-

zwać także lokalne służby alarmowe. 

             

 

 

 

 

 

 

 Ciekawą aplikacją tego typu jest Pierwsza Pomoc. Aplikacja została przy-

gotowana przez LUX MED, LuxSoft i Orange i jest to leksykon wiedzy z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, który poprowadzi przez kolejne działania 



 

w najczęściej występujących przypadkach zagrożenia życia. Aplikacja pozwala 

także sprawdzić swoją wiedzę w teście i wezwać pomoc  przez wykonanie połą-

czenia z numerem alarmowym 112. 

                     

Aplikacja podpowiada, jakie kolejne kroki należy wykonać przy ratowa-

niu życia niemowlęcia, dziecka i nieprzytomnej osoby dorosłej. Wszystkie kroki 

są opatrzone prostymi instrukcjami i ilustracjami, które ułatwiają wykonywanie 

czynności. W bazie znajdziesz m.in. instrukcje postępowania w przypadku 

udaru, porażenia prądem, ukąszenia przez dzikie zwierzę lub kleszcza, różnora-

kich urazów, zatruć i tym podobnych wydarzeń. 

 

Na takiej samej zasadzie działa apka Ratuj Życie, chociaż trzeba przy-

znać, że jest to aplikacja uboższa tematycznie. Ratuj Życie to aplikacja fundacji 

o tej samej nazwie. Jej celem jest szerzenie wiedzy o resuscytacji i co najistot-

niejsze – tworzenie mapy lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrz-

nych w polskich miastach.  

 



 

W aplikacji znajdziesz jeszcze trening i test wiedzy oraz tryb ratunkowy. 

Co ciekawe w trybie ratunkowym lektor (a nie tekst) przeprowadzi Cię przez 

kolejne kroki oceny przytomności osoby, masażu serca, sztucznego oddychania 

i ułożenia ratowanego w bezpiecznej pozycji.  

 

 

 



 

 

 Zwiedzanie można zaplanować szczegółowo lub zdać się na sponta-

niczne, niekontrolowane i nieograniczone mapą i czasem wałęsanie się bez 

kompasu i mapy z wytycznymi. Niezależnie od sposobu zwiedzania, aby przy-

padkowo nie przegapić najciekawszych atrakcji w okolicy warto zaopatrzyć się 

w aplikacje, które wskażą Ci szczególnie warte zainteresowania miejsca 

i obiekty.  

 Aby wybrać właściwą aplikację trzeba mniej więcej wiedzieć gdzie je-

dziesz. Każdy region turystyczny świata ma już (albo nad tym pracuje) swoją 

aplikację mobilną z której dowiesz się gdzie są najciekawsze miejsca, kiedy 

warto je zwiedzać, jak się w nich poruszać (np. komunikacją miejską, za pomocą 

lin i raków, czy rikszy) i jakie zasady w nich obowiązują (także zasady bezpie-

czeństwa).  

 Wśród  są 

m.in.: 

 

Archimapa, która jest multimedialnym przewodni-

kiem, stworzonym na podstawie map Muzeum Powstania 

Warszawskiego, pozwalająca zapoznać się z architekturą 

Warszawy w różnych okresach jej historii. 

 

 

Białowieski Park Narodowy (aplikacja), która nie 

wymaga stałego połączenia z internetem – zawartość 

programu można ściągnąć na telefon wcześniej i korzy-

stać z niej w terenie bez konieczności łączenia się z inter-

netem. W aplikacji masz dostęp do pięciu działów, takich 

jak: miejsca (atrakcje samego parku, gminy Białowieża, 

dostęp do parkingów, wypożyczalni, itd.), trasy (m.in. 

dane na temat okolicznych szlaków), questy (gra tere-

nowa z zadaniami do wykonania podczas wycieczki), mapa (szczegółowa, 



 

interaktywna mapa obszaru z opcją filtrowania) i informacje (szczegóły na te-

mat zasad zwiedzania, przewodników i nie tylko). Aplikacja udostępnia także 

Atlas Zwierząt, który zawiera zdjęcia i opisy zwierząt Bia-

łowieskiego Parku Narodowym. 

Na podobnej zasadzie działa apka Bieszczady 

i MRB Karpaty Wschodnie, która  oferuje informacje na 

temat atrakcji w Bieszczadzkim Parku Narodowym, 

Użańskim Parku Narodowym oraz Parku Narodowym 

Połoniny. Każda z atrakcji została opisana i opatrzona fo-

tografią. Opisane dokładnie są także szlaki, zabytki na 

szlakach i ślady dawnego osadnictwa. Podobnie jak po-

przednia, aplikacja nie wymaga stałego połączenia z in-

ternetem, choć podczas wycieczki trzeba jedynie funkcję 

GPS. Program działa w polskiej, angielskiej i słowackiej 

wersji językowej.  
 

Niemal każde większe miasto w Polsce także ma 

już swoją aplikację turystyczną. Wśród miast z aplikacją 

znajduje się m.in. Lublin. SmartLublin to m.in. podręczny 

rozkład jazdy lubelskiej komunikacji miejskiej, kalendarz 

imprez organizowanych w mieście, dane o miejskich za-

bytkach oraz atrakcjach, spis przydatnych numerów te-

lefonów, trasy turystyczne, a także nawigację (wytycza-

nie trasy od punktu do punktu w mieście, sprawdzanie mapy Lublina, spis przy-

stanków komunikacji miejskiej).  

 

Wśród  (oraz ewentu-

alnie polską, jako jedną z wielu a apce) warto polecić: 

 IPolak 3.0, czyli apkę przygotowaną przez Polskie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Aplikacja pomaga 

turystom, którzy szykują się do podróży zagranicznej na 

etapie planowania, oraz po przybyciu na miejsce. Menu 

oferuje wybór pomiędzy: Listą krajów, Mapą, Poradami, 

Ostrzeżeniami, komunikacją z Ministerstwem za sprawą 

Twittera i wysłanie sygnału SOS. W „Liście krajów” zapo-

znasz się z podstawowymi informacjami o kraju, obycza-

jach, świętach, wyogami co do ubezpieczeń i bezpieczeń-

stwa i adresami polskich placówek. Możesz też spraw-

dzić aktualne ostrzeżenia dla danego kraju lub regionu. O ważnych informacjach 



 

aplikacja poinformuje Cię powiadomieniami – np. o wystąpieniu zagrożenia po-

wodzią, pożarem, lub atakiem terrorystycznym. Warto zapoznać się z materia-

łami w części Porady - znajdziesz tam szerokie informacje o podróży i wskazówki 

odnoszące się do chorób, zatrzymania lub aresztowania w danym kraju. Co 

istotne, dane są pobierane do pamięci urządzenia. Jest to ważne podczas prze-

bywania za granicą. Z poziomu ustawień możesz określić czy mają być aktuali-

zowane za pomocą transmisji danych czy tylko Wi-Fi. iPolak jest świetnie zapro-

jektowana i solidnie wykonana. Dostępna jest za darmo. 

Inną ciekawą aplikacją jest skorzystanie z przewodników 

w formie aplikacji Guides by Lonely Planet. Przewodniki 

dla turystów autorstwa Lonely Planet cieszą się dużą po-

pularnością na świecie i są uważane za jedne z najlepszych materiałów tego 

typu. W wersji mobilnej oferują Ci przewodniki po wielu miastach świata w wer-

sji zapisanej w pamięci telefonu (aby internet nie był konieczny do działania 

aplikacji). Możesz przejrzeć mapę danego miasta, wraz ze wskazanymi miej-

scami wartymi uwagi, m.in. atrakcjami turystycznymi, restauracjami, zabytkami 

lub też miejscami, dokąd warto się wybrać na zakupy. Wszystko opatrzone jest 

zdjęciami wysokiej jakości oraz praktycznymi informacjami: adresem strony in-

ternetowej, godzinami otwarcia danego miejsca, cenami biletów wstępu itp. 

 

Na takiej samej zasadzie działa Arguido. Ekran główny 

Arguido składa się, z dziewięcu opcji, przy czym głów-

nie apka skupia się na przewodniku. Przewodnik działa 

w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną. Pozwala na śle-

dzenie informacji o obiektach za pomocą ekranu tele-

fonu i aparatu. Nie jest to szczególnie wygodne, ale 

czasem przydatne. Nie zabrakło także tradycyjnego wyznaczania trasy na ma-

pie, a także ręcznego sprawdzania informacji o miejscach i obiektach. Dane nie 

są zbyt obszerne, nie wszystkie punkty oferują zdjęcia. Ciekawie jest natomiast 

opcja Automatora. Wybierając miasto, maksymalną ilość 

punktów, długość trasy oraz odstępów pomiędzy punktami 

możesz wygenerować trasę zwiedzania, która uwzględni 

podane przez Ciebie dane. Swoje trasy możesz udostępniać 

innym użytkownikom. Program jest darmowy.  

 

 

Wśród aplikacji tego typu powinien się także znaleźć 

TripAdvisor. Jest to darmowa aplikacja z wyszukiwarką 



 

i recenzjami atrakcji turystycznych, hoteli, restauracji i wydarzeń. Bardzo przy-

datna aplikacja z olbrzymia bazą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niezależnie od tego, którą aplikację pogodową wybierzesz, zwróć uwagę 

na to, by miała opcję ostrzeżeń przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. 

Aplikacje takie mogą automatycznie wykrywać Twoje położenie, mogą także 

funkcjonować jako widżet (stała część któregoś z ekranów Twojego telefonu, 

przy czym nie widzisz samej ikonki aplikacji, a jej zawartość, a więc w tym wy-

padku – miejsce, czas, temperaturę, wilgotność, zachmurzenie itd.). Większość 

aplikacji tego typu podaje informacje o aktualnych warunkach pogodowych 

i podstawowe informacje dla alergików, ostrzeżenia pogodowe, także w postaci 

wykresów, prognozy całodniowe oraz animowane mapy opadów, zachmurze-

nia i zmian temperatury. W ustawieniach większość aplikacji można zmienić 

jednostki wyświetlania temperatury, ciśnienia i prędkości wiatru. 

                        

 Jeżeli masz specjalne wymagania, warto zainteresować się aplikacjami 

dedykowanymi np. dla sportowców, czy fotografów – takie aplikacje 



 

podpowiedzą Ci jaka będzie wilgotność, nasłonecznienie, czy zapylenie o okre-

ślonych godzinach.  

 Doskonałym przykładem takiej precyzyjnej aplikacji jest photoepheme-

ris.com, która pozwala zobaczyć pod jakim kątem będą padać promienie sło-

neczne w danym terenie (przydatne w polowaniu na najlepszy kąt w czasie tzw. 

„złotej godziny”). 

 

 

 Inną apką tego typu jest Sun Surveyor, który pokazuje informacje o po-

łożeniu słońca, kierunek wschodu i zachodu słońca i pozwala na symulowanie 

ruchu słońca. W wersji płatnej wzbogacona jest o mapę, Street View oraz dane 

dotyczące księżyca. 

 

 Z „typowych” aplikacji pogodowych można polecić aplikację Norwe-

skiego Instytutu Meteorologicznego, która podaje nie tylko wymieniane wcze-

śniej dane, ale także np. pływy morskie.  

 



 

 

 

Raczej jako ciekawostkę można tutaj pokazać także aplikację Night Sky, 

która po nakierowaniu na niebo, pokazuje Ci jakie gwiazdy i konstelacje znaj-

dują się nad Twoją głową.  

 

W zasadzie obecnie istnieją aplikacje na każde możliwe zastosowanie – 

jeżeli chcesz trafić na dobrą pogodę do zrobienia zdjęć zorzy polarnej lub drogi 

mlecznej, po chwili poszukiwania (zazwyczaj w języku angielskim) znajdziesz, to, 

czego szukasz. A jeżeli nie znajdziesz, zadaj pytanie na odpowiednim forum (np. 

narciarskim, kitesurfingowym, czy fotograficznym) i na pewno ktoś Ci pomoże. 

 W czasie poszukiwania jedzenia, czy noclegu w obcym miejscu, warto 

zaopatrzyć się w parę aplikacji, które ułatwią Ci komunikację i przemieszczanie 



 

się w gąszczu ofert. Przede wszystkim komunikacja – postaw na tłumaczenia 

online i elektronicznego tłumacza, takiego jak np. Google Translator. Co cie-

kawe, translator potrafi także tłumaczyć znaki. Tłumacz działa wraz z wykrywa-

niem mowy, więc możesz powiedzieć do telefonu co chcesz przetłumaczyć, 

a telefon nie tylko pokaże Ci tłumaczenie, ale także wypowie przetłumaczony 

tekst.  

Wśród aplikacji, które działają nie tylko jako przewodniki, ale także fo-

rum wymiany informacji, w tym informacji gastronomicznych jest Triposo.  

Triposo to bardzo rozbudowana aplikacja z bazą atrakcji turystycznych 

i restauracji. Powiadamia o atrakcjach i punktach gastronomicznych w pobliżu, 

umożliwia także tworzenie własnych tras zwiedzania z wybranych punktów 

w okolicy. Ma także mapy działające offline.  

 

 

Inną aplikacją, która powie Ci gdzie bezpiecznie, blisko 

i dobrze zjeść to Foursquare. Niestety aplikacja nie obsługuje 

języka polskiego. Aplikacja raczej przydatna poza Polską – 

w naszym kraju wciąż niewielu restauratorów i klientów o niej 

wie. Z biegiem czasu jednak i Polska zapewne dołączy do tury-

stycznych destynacji programu.   

 

 Przydatna jest także aplikacja Yelp. Aplikacja zawiera 

sto milionów recenzji firm na całym świecie. Dzięki niej możesz 

odkrywać najciekawsze lokalne firmy, szukać barów, sklepów 

czy usług w pobliżu, filtrować wyszukiwanie według dzielnicy, 

odległości, ceny czy godzin otwarcia, przeglądać recenzje 



 

i czytać o wszystkim tym, co wspaniałe (i niezbyt wspaniałe) w tej okolicy, znaj-

dować wyjątkowe okazje, oferowane przez twoje ulubione lokalne firmy, doda-

wać wskazówki, zdjęcia i recenzje ulubionych firm, meldować się i udostępniać 

swoje zameldowania na Facebooku i Twitterze, sprawdzać adresy i numery te-

lefonów tysięcy firm, dzwonić do nich oraz wyszukiwać trasę dotarcia do firm.  

Przebywając poza granicami kraju warto zapytać jaki jest lokalny odpo-

wiednik polskich portali kulinarno-gastronomicznych – najprawdopodobniej 

zdziwisz się, bowiem okaże się, że są one tak samo skonstruowane jak polskie 

pyszne.pl. 

 

Ostatnim z wartych wzmianki programów jest aplikacja stworzona przez 

byłego członka SAS o nazwie SAS Survival Guide. Jeżeli okaże się, że Twój hotel 

spłonął, albo doszło do ataku terrorystycznego i musisz uciekać porzucając swój 

dobytek, ta aplikacja może uratować Ci życie. Co prawda musisz znać język an-

gielski, żeby dowiedzieć się np. jak rozpalić ognisko, albo znaleźć wodę, ale 

skoro posiadasz już Google Translate i telefon, to dopóki masz prąd, dasz sobie 

radę.  

      

 

 



 

 

 Wraz z nowymi społecznościami powstałymi w sieci, wyłania się nowa 

kultura podróżowania, a wraz z nią nowe formy zależności w turystyce. Jakie są 

najnowsze trendy w turystyce poza głównym nurtem? Poniżej wyliczone zo-

stały najciekawsze formy podróżowania, niektóre darmowe, niektóre na zasa-

dzie transakcji wiązanych, a niektóre płatne chociaż w części.  

 

 

Couchsurfing (dosłownie „surfowanie po kanapach”) to idea oferowania 

bądź znalezienia darmowego noclegu we własnym domu czy mieszkaniu, na 

którą wpadł Amerykanin Casey Fenton. Założył stronę internetową www.co-

uchsurfing.org, która początkowo miała działać wyłącznie dla znajomych i zna-

jomych znajomych. Idea jednak szybko znalazła entuzjastów i dziś strona liczy 

już kilka milionów użytkowników z całego świata. Powstają też podobne ser-

wisy, na przykład Bewelcome czy Hospitalityclub.  

 

Couchsurfing działa jak organizacja non profit i rejestracja jest bez-

płatna, ale dla bezpieczeństwa można potwierdzić swoją tożsamość płacąc 

kartą 20 euro. Wówczas administratorzy portalu mają potwierdzone dane.  



 

Idea działa na zasadzie nieodpłatności i wymiany – możesz pojechać do 

kogoś, ale warto też u siebie udostępnić miejsce (nawet do spania na karima-

cie). Im częściej się wyjeżdża lub przyjmuje gości, tym więcej pozytywnych opi-

nii się gromadzi, a im więcej dobrych opinii się ma, tym łatwiej jest dostać się 

do kogoś „na kanapę”.  Kiedy się jedzie do kogoś po raz pierwszy albo przyjmuje 

u siebie kogoś po raz pierwszy, warto podać znajomym adres, nazwisko niezna-

jomego, z którym masz się spotkać.  

Jeśli chcesz skorzystać z couchsurfingu musisz się najpierw zalogować 

się na stronie www.couchsurfing.org. Wypełnisz tam formularz i dodasz swoje 

zdjęcie. Oferty osób bez zdjęcia nie dostają najczęściej żadnych propozycji. For-

mularz jest po angielsku i to jest oficjalny język kontaktowy ludzi z couchsur-

fingu. Pytania obejmują takie kwestie jak: oczekiwania wobec couchsurfingu, 

twoje zalety, umiejętności, jakimi możesz się podzielić z twoimi gośćmi lub 

ewentualnymi gospodarzami. Można wybrać parę opcji gospodarowania (np. 

samodzielny pokój, łóżko we wspólnym pokoju, spanie na podłodze). Po zalo-

gowaniu warto poprosić innych znajomych couchsurfingowców o opinię na 

twój temat – im więcej opinii, tym większa wiarygodność. Po każdej wizycie pa-

miętaj, by wystawić komentarz gospodarzowi lub gościowi. Z couchsurfingu 

możesz skorzystać zarówno w czasie polskich podróży jak i zagranicznych. 

Wszystkie detale należy omówić z osobą do której jedziesz (np. że przyjeżdżasz 

z psem, dzieckiem, czy że palisz).  

 

 

 HouseSwap (czyt. hałs słap) to idea wymiany domów lub mieszkań na 

czas wakacji. Po rejestracji na portalu i opisie swoich możliwości kwaterunko-

wych (wielkość Twojego mieszkania, ilość pomieszczeń, odległość np. od cen-

trum, plaży, szlaków turystycznych itd.) podajesz  swój termin zamiany. Jeżeli 

zgłosi się ktoś (lub go wyszukasz), dochodzi do zamiany.  

Większość stron umożliwia członkom wymianę prywatnych wiadomości 

bez wcześniejszego ujawniania danych osobowych do momentu, gdy sami się 

na to zdecydują. Użytkownik otrzymuje również propozycje od osób zamiesz-

kujących interesującą go okolicę.  

Jest to doskonała propozycja dla większych grup lub rodzin z dziećmi. 

Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia jest zatem dokładne po-

znanie osoby, z którą zamierzasz wziąć udział w wymianie. Użytkownicy komu-

nikują się zatem ze sobą drogą mailową i w ten sposób ustalają daty i inne 



 

szczegóły wyjazdu. Często również wymieniają się zdjęciami i numerami telefo-

nów. Podczas wstępnych ustaleń wymieniają się także zasadami dotyczącymi 

zajmowania się domem zamiennym (kwiatkami, ogrodem, czasami nawet zwie-

rzętami). Wszystkie ustalenia są spisywane w formie umowy.  

 

Główne strony zajmujące się HouseSwapem to guesttoguest.com,  

a w Polsce domzadom.pl, www.intervac.pl, pl.homeexchange24.com. Udział 

w wymianie jest nieodpłatny, ale za środki czystości, środki higieny i jedzenie 

płacisz samodzielnie.   

 

 

 Można także zainwestować czas w poszukiwanie własnych korzeni. 

Wiele stron internetowych łączących społeczności narodowe lub kulturowe roz-

sianych po świecie oferuje nieodpłatnie (lub za niską opłatą) możliwość prze-

szukania archiwów i lokalnych baz danych w poszukiwaniu własnych przodków 

lub poznania kultury swoich przodków, co może odbywać się przez wymiany 

takie jak Reconnect Hungary (reconnecthungary.org). Inne oferują zapoznanie 

się z kulturą przodków przez zaoferowanie darmowego noclegu i wyżywienia 

w kraju pochodzenia, przy czym masz wtedy obowiązek odpowiedzieć na go-

ścinę udziałem w życiu domu (np. pomocą przy domowych obowiązkach), lub 

wolontariatem (birthrightarmenia.org).  

 

http://www.intervac.pl/


 

 

 Na tej samej zasadzie działają pozostałe organizacje rootowe (czyt. ru-

towe, czyli poszukiwania korzeni), takie jak nationalhellenicsociety.org, czy 

birthrightisrael.com.  

 

 

 

Air’n’B to portal dzięki któremu możesz wyszukać dom lub mieszkanie, 

które są udostępniany przez osoby prywatne. Każdej nocy w domach dostęp-

nych na Airbnb zatrzymują się dwa miliony gości, a wybierać mogą spośród 81 

000 miast i prawie 5 milionów ofert w 191 krajach – to więcej niż w pięciu naj-

większych sieciach hotelowych łącznie. Airbnb pobiera opłaty za wynajęcie 

mieszkania.  

 



 

   

  

 W ostatnich latach bardzo popularne stały się także usługi transportowe no-

wego typu, takie jak Uber, JadeZabiorę, czy BlablaCar. Są to usługi mieszczące się w ka-

tegorii sharing economy (czyt. szering ekonomy, czyli ekonomii współdzielenia), które 

pozwalają obniżyć koszty życia przez udzielanie własnych zasobów innym lub korzysta-

nie z zasobów innych ludzi (odnosi się to także np. do zamiany domów – to także jest 

ekonomia współdzielenia).  

 

 

 

 

 

  

 jest społecznościowym portalem prywatnych usług przewozowych, ob-

sługiwanych przez aplikację. Jak piszą twórcy Ubera, jest to „platforma technolo-

giczna”, która łączy kierowców z pasażerami za pomocą aplikacji w smartfonie. Cały 

proces pokazany jest w formie graficznej na stronie Ubera.  

 

 



 

 

W miastach, w których jest obecny Uber, przejazd można zamówić za pomocą 

aplikacji. Zamówienie jest przesyłane do najbliższego kierowcy. Kiedy przyjmie on za-

mówienie przejazdu, w aplikacji wyświetlany jest szacowany czas jego przyjazdu do 

miejsca odbioru. Aplikacja wyśle również powiadomienie tuż przez przyjazdem kie-

rowcy. Po zamówieniu przejazdu aplikacja wyświetla imię kierowcy, typ pojazdu i jego 

numer rejestracyjny, dzięki czemu wsiadasz do właściwego pojazdu. Kierowca używa 

swojej aplikacji, aby potwierdzić szczegóły Twojego przejazdu. Jeżeli masz swoją ulu-

bioną trasę, warto poinformować o tym kierowcę. Po dojechaniu automatycznie nali-

czana jest opłata za przejazd i Twoje konto Uber obciążane jest zgodnie z wybranym 

sposobem płatności.   

Po zakończeniu przejazdu aplikacja poprosi pasażera o ocenę kierowcy, a kie-

rowcy proszeni są o ocenę pasażerów. Dwukierunkowy system ocen Uber tworzy spo-

łeczność wzajemnego zaufania.  

 Na podobnej zasadzie działa idea , usługa, która kojarzy kierowców 

z pasażerami jadącymi w tą samą stronę . Kierowcy, którzy planują dłuższą podróż sa-

mochodem publikują ofertę przejazdu online określając trasę i cenę dla pasażera. Pa-

sażerowie zainteresowani danym przejazdem kontaktują się z kierowcą telefonicznie 

lub poprzez wiadomości po dokonaniu rezerwacji. Po ustaleniu szczegółów i umówie-

niu się następuje wspólna podróż, a pasażer płaci kierowcy określoną kwotę w ramach 

zwrotu części kosztów przejazdu (przy czym nie jest to opłata za usługę przewiezienia, 

tak jak w przypadku taksówki, a jedynie zwrot za część paliwa). Poniżej graficzne przed-

stawienie idei ze strony BlaBlaCar. 

 



 

 

Co ciekawe, dzięki współpracy z AXA Assistance, przejazdy z BlaBlaCar objęte 

są bezpłatnym ubezpieczeniem assistance. 

 

, ostatni z opisywanych portali działa jak BlaBlaCar, tyle, że dla 

paczek. Tutaj różnica polega na kojarzeniu kierowców z osobami, chcącymi wysłać 

przesyłkę do miejsca docelowego jego podróży.  

 

Dla kierowców zabranie paczki do miejsca, do którego i tak jadą, to szansa na 

obniżenie kosztów przejazdu w domowym budżecie. JadeZabiore.pl z powodzeniem 

rozwiązuje także problem z przesyłkami niestandardowymi, wymagającymi szczegól-

nej uwagi, czy ponadnormatywnymi, których wysłanie za pośrednictwem tradycyjnej 

poczty lub firm kurierskich jest niemożliwe bądź nieopłacalne. 

 

Pamiętaj! 

Chociaż nic nie zastąpi dobrego planowania, rozsądku i łutu szczęścia w podróży, 

warto zainteresować się udogodnieniami, jakie oferują nowoczesne technologie. 

Istnieją aplikacje napisane z myślą o niemal każdej aktywności ludzkiej, a korzysta-

nie z nich sprawia, że duża część niezbędnych działań wakacyjnych (jak szukanie 

dobrego jedzenia) skraca się do minimum pozwalając Ci cieszyć się udanymi waka-

cjami.  



 

 

 



  

Internet jest specyficznym zjawiskiem. Jego różnorodność, mnogość 

postaci, layoutów, sposobów funkcjonowania, wykorzystywania i wpływu na 

ludzkość sprawia, że trudno o jedną, spójną definicję internetu, która rzeczy-

wiście uwzględniałaby wszystkie jego aspekty. Wciąż trwają więc dyskusje nad 

definiowaniem internetu, a pojawiające się w ostatnich latach nowe definicje 

coraz bardziej uciekają od opisu samej sieci do opisu przestrzeni społecznej, 

którą internet tworzy. Manuel Castells stwierdził, że internet to nowy, multi-

medialny sposób komunikowania się ludzi z instytucjami, a Andrzej Nowak 

i Krzysztof Krejtz, zauważyli, że jest to nowe społeczeństwo istniejące w prze-

strzeni wirtualnej, tworzące własne instytucje, normy i kulturę.  

 

Internet oferuje przeniesienie większości działań ze świata rzeczywi-

stego do sieci. Jest wykorzystywany do wyszukiwania i pozyskiwania informa-

cji i programów, do przesyłania poczty elektronicznej, do komunikowania się 

za pomocą programów oferujących łączność głosową i wizualną, do przesyła-

nia i odtwarzania obrazów cyfrowych, sekwencji filmowych i dźwiękowych, 

kupowania oraz sprzedawania. Coraz częściej wykorzystywany jest także jako 

zastępstwo fizycznych kontaktów międzyludzkich oraz narzędzie tworzenia 

nowych projektów artystycznych w formie cyfrowej (obrazów, dźwięków, pio-

senek i filmów) lub projektów społecznych nadzorowanych i stymulowanych 

przy wykorzystaniu internetu, ale przeprowadzanych w świecie rzeczywistym 

(happeningi, spotkania, manifestacje).  

Warto zaznaczyć, że „internet” i „sieć wirtualna”, znana także jako sieć 

WWW (ang. World Wide Web, czyt. łorld łajd łeb – sieć ogólnoświatowa) to 

nie to samo. Internet jest siecią fizyczną. Sieć WWW jest światem cyfrowych 

informacji, takich jak dokumenty tekstowe, muzyka, filmy, obrazy, zdjęcia, 

programy. Jeżeli porównamy sieć wirtualną do sieci drogowej i wszystkiego, 

co jest budowane specjalnie do obsługi dróg, to kompleks taki  będzie zawie-

rał:  



 

 • samochody i pojazdy korzystające z dróg (przenoszące zawartość – ludzi 

albo dane), czyli strony i portale, na których zamieszczono dokumenty;  

• pasażerów i ładunek na drogach odpowiadający pakietom informacji cy-

frowej (zawartość) przemieszczanym za pomocą nośników (strony i por-

tale). Pakietem są dokumenty, takie jak książki (zeskanowane), filmy, czy 

programy.  

Rozwijając analogię internet-sieć drogowa, należy zauważyć, że w świe-

cie rzeczywistym istnieją drogi o wysokiej jakości nawierzchni oraz potężnej 

przepustowości i obciążeniu, dobrze oznakowane i utrzymane, takie jak wie-

lopasmowe autostrady, podczas gdy w świecie wirtualnym istnieją kompute-

rowe punkty węzłowe o ogromnej liczbie połączeń, w których osadzone są 

strony WWW obsługujące bardzo dużą liczbę połączeń. Podobnie jak zdecy-

dowana większość kierowców wybierze autostradę, z jej jakością, wygodą 

i dopuszczalną prędkością, tak zdecydowana większość internautów wybierze 

stronę (punkt węzłowy) z dużą liczbą połączeń, z charakterystyczną dla niej 

łatwością wyszukiwania, poruszania się po stronie i prędkością ściągania 

i wysyłania danych. Punkt węzłowy z dużą liczbą połączeń powiększa liczbę 

połączeń szybciej, niż pozostałe punkty (więc obowiązuje tu zasada: bogaci 

stają się bogatsi). Atrakcyjne i dobrze zarządzane strony szybko gromadzą 

tysiące połączeń. Na najczęściej używane drogi w sieci drogowej, takie jak au-

tostrady i drogi szybkiego ruchu, przeznaczane są największe nakłady, są także 

remontowane na bieżąco, podczas gdy drogi poboczne, a tym bardziej szu-

trowe i polne drogi są zaniedbywane, przez co spada liczba ich użytkowników 

(aż do krytycznej liczby użytkowników, którzy nie mają innego wyjścia). Ta 

samo działa w sieci wirtualnej. 

 

Internet oferuje sieciowe wersje mediów tradycyjnych oraz  wydawnic-

twa, czasopisma i informacyjne vlogi, blogi i kanały, które istnieją wyłącznie 

w sieci. Obecnie informacje pochodzą nie tylko z tradycyjnych źródeł, ale także 

z kanałów tworzonych przez samych użytkowników: z blogów, kanałów RSS, 

notatek na Facebooku i filmów na YouTube, które dzięki temu zaczęły być zali-

czane do „mediów społecznościowych”. Do mediów społecznościowych zali-

cza się także strony i aplikacje obsługujące fora, mikroblogi, sieci społeczno-

ściowe, zakładki społecznościowe i wszelkie „wiki” (słowniki internetowe two-

rzone przez internautów).  



  

 

Facebook jest popularną darmową stroną pozwalającą zarejestrowa-

nym użytkownikom tworzyć profile, zamieszczać zdjęcia i nagrania, wysyłać 

wiadomości i pozostawać w kontakcie ze znajomymi oraz osobistościami, ta-

kimi jak politycy, aktorzy, pisarze, czy przedstawicielstwami internetowymi 

różnorakich firm, które również zarejestrowane są na Facebooku.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Cyfrowe efekty ich osobistych przeżyć estetycznych, takie jak filmy, muzy-

ka, fotografie, literatura i grafiki często trafiają do znacznie szerszego grona 

odbiorców, niż początkowo zakładał sam użytkownik zamieszczający post.  

 

Na Facebooku aktywne są dwa miliardy kont. Dokładnie tyle samo lu-

dzi miała cała Ziemia jeszcze w 1930 roku! Twórcy Facebooka, studenci Uni-

wersytetu Harvarda, którzy na czele z Markiem Zuckerbergiem powołali go do 

istnienia w 2004 roku nie spodziewali się takiej popularności. Użytkownicy 

Facebooka tworzą sieci i grupy, dzielą się wiadomościami i zdjęciami oraz ko-

rzystają z aplikacji, umożliwiających aktywne współtworzenie portalu pod ką-

tem informacyjnym i estetycznym. Fejsbukowicze gromadzą i przesyłają ol-

brzymie ilości danych, wymieniają się treściami przez udostępnianie, polubie-

nie linku, komentowanie, a treści kursują między nimi, są także współdzielone, 

co oznacza, że jeden adres pojawia się w wielu przekazach.  



 

  Facebook oferuje wiele funkcjonalności, a ponieważ jest to najbar-

dziej rozpowszechniony portal w Polsce, na jego przykładzie nauczysz się me-

chaniki działania tego typu stron.  

 Przede wszystkim, aby zacząć przygodę z Facebookiem i innymi tego 

typu portalami musisz podać pewne swoje dane w czasie rejestrowania się. 

Najczęściej będzie to adres mailowy, telefon i wybrany przez Ciebie nick. 

Wejdź na stronę Facebook.com. Pojawi się taki obraz.  

 

 Zapoznaj się z Regulaminem i Zasadami dotyczącymi danych. Jeżeli 

zgadzasz się z ich postanowieniami (np.  z gromadzeniem danych na Twój te-

mat, które zostaną podane przez Ciebie lub Twoich znajomych oraz groma-

dzeniem danych na temat Twoich ruchów w przeglądarce).  

 Jeżeli zgadzasz się na zasady Facebooka, zacznij rejestrację. Musisz 

uzupełnić wszystkie okienka. Facebook przeprowadzi Cię przez procedurę re-

jestracji, przy czym na podany telefon zostanie wysłany kod, który musisz po-

dać, aby przejść do swojej strony na portalu.  

 

Od tego momentu jesteś pełnoprawnym użytkownikiem Facebooka. 

Korzystanie z Facebooka jest w pełni intuicyjne, nie można też niczego „zepsuć 

w programie”. Zagrożenia wiążące się z Facebookiem są innej natury – nie-



  

przemyślane wpisy (jak wrzucanie ogólnodostępnych zdjęć z wypadu górskie-

go w czasie, kiedy pracodawca dostał od Ciebie zwolnienie z pracy), zdjęcia 

obniżające Twoją wiarygodność itd. Warto więc korzystać z Facebooka 

w sposób rozsądny i przemyślany. 

Nigdy nie umieszczaj w sieci żadnych zdjęć, nagrań, czy postów, które 

naruszają czyjeś dobra osobiste, godność, poczucie własnej wartości, 

które są obraźliwe, lub w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem. Pa-

miętaj – obrażony kolega, czy koleżanka może nie tylko odwdzięczyć 

się tym samym, ale także może zgłosić sprawę do organów ścigania.  

Kieruj się zasadą „babciną”: „nigdy nie umieszczaj żadnych zdjęć, na-

grań, czy postów, których nie pokazałbyś swojej babci”. Jakkolwiek za-

bawnie by to nie brzmiało – badania dowodzą, że ludzie doskonale 

zdają sobie sprawę, czego nie wypada im robić w sieci, ale dociera to 

do nich w rzeczywistości dopiero po przełożeniu sytuacji na rzeczywi-

stość   (babcia  jest  figurą  retoryczną,  równie  dobrze  może  chodzić 

o ukochanego wujka, ulubionego ojca kolegi, czy nauczyciela lub prze-

łożonego w pracy).  

Nie zamieszczaj postów, zdjęć i nagrań w czasie niepełnej kontroli nad 

sobą – w czasie wielkiego wzburzenia, kłótni, bycia pod wpływem  le-

ków,  alkoholu  itd.  Nieprzemyślany  wpis  może  niszczyć związki i wie-

loletnie przyjaźnie, odebrać stypendium, zepsuć opinię, lub doprowa-

dzić do zwolnienia z pracy.   

Jeżeli chcesz zamieścić swoje prywatne zdjęcia przyjrzyj im się okiem 

internetowego trolla – czy w tle nie pojawiają się rzeczy, których nie 

chcesz nikomu pokazać, czy dobrze się prezentujesz, czy zdjęcie nie 

urazi niczyich uczuć i w końcu – czy to zdjęcie można zaprezentować 

wszystkim, którym je udostępniasz? (czy Twój nauczyciel, lub szef po-

winien oglądać Cię prawie bez stroju?). 

Zamieszczając zdjęcia innych osób, pamiętaj, aby spytać ich o zgodę, 

a także o zgodę na oznaczenie ich na zdjęciach. Nie możesz zamieścić 

zdjęć osoby, która sobie tego nie życzy, podobnie jak nie możesz ozna-

czać nikogo bez jego zgody – takie działanie jest niezgodne z prawem. 

Jeżeli zamieszczasz zdjęcie, czy nagranie dzieci (szczególnie np. z plaży, 

z kąpieli), pamiętaj przede wszystkim o tym, że nie masz wpływu na to, 



 

 czy ktoś nie wykorzysta zdjęcia w sposób niegodny – z jednej strony 

zdjęcie to może trafić na pedofilskie konta i bazy danych, z drugiej za 

dwadzieścia lub trzydzieści lat może być ono wyciągnięte na światło 

dzienne np. kandydatce na prezydenta lub profesorowi fizyki. 

Pamiętaj, że internet jest monitorowany i pewne zachowania np. wy-

powiedzi rasistowskie mogą pociągać za sobą konsekwencje wewnątrz 

portalu (blokada konta) i poza nim (skierowanie sprawy do Prokuratu-

ry).  

Zwracaj uwagę na ustawienia prywatności. Facebook i niektóre inne 

podobne portale oferują ustawienia prywatności w czasie zamieszcza-

nia postów (po zamieszczeniu można zmienić ustawienie).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Facebook umożliwia dodawanie zdjęć i filmów, a także postów na Two-

jej „ścianie”. Ten sam post pokaże się znajomym i osobom, które Cię obserwu-
ją.  

 
Pamiętaj, aby w czasie dodawania zdjęć przestrzegać zasad prawa, za-

sad netykiety oraz aby zawsze słuchać głosu rozsądku – dobre zdjęcie potrafi 
powiedzieć więcej, niż tysiąc słów. Ta zasada odnosi się do każdego zdjęcia – 
Ty możesz nie zauważyć tego, co zauważą Twoi znajomi, a jeżeli z jakiegoś 
powodu oni udostępnią Twoje zdjęcie, może się okazać, że Twoje zdjęcie sta-
nie się wiralne, czyli będzie rozprzestrzeniać się po sieci jak wirus. W takim 
razie nie masz żadnego wpływu na jego losy, a co gorsza – nie będziesz w sta-
nie usunąć go z sieci.  

 

Pamiętaj, że nie wszystkie portale po-

zwalają na tą opcję – Twitter bazuje na 

wiadomościach wysyłanych od razu 

w świat. Trudno takie działanie cofnąć! 



  

 

 
 

Żółtą ramką obwiedziono tzw. ścianę, 
czyli spis postów użytkownika. Ścianę można 
edytować, przez usuwanie pojedynczo postów 
(wpisów), jednak należy pamiętać, że po paru 
latach wiadomości zbierze się tyle, że pojedyn-
cze ich usuwanie będzie pracą na wiele dni. 
Z tego powodu warto się zastanowić nad tym, 
co i jak często się wrzuca. Szczególnie jeżeli je-
steś w wieku „pierwszych szans”, czyli studiów, 
pierwszej pracy itp. ponieważ nie masz jeszcze 
rozbudowanego CV i potencjalni pracodawcy 
z chęcią zajrzą na Twój profil, żeby sprawdzić jak 
się reprezentujesz poza pomieszczeniem, 
w którym jest prowadzona rozmowa o pracę 
(zakładając oczywiście, że do tego etapu do-
trzesz).  
 
 

 
Aby dodać wpis, zdjęcie lub informację o Twojej lokalizacji (przydatne 

w podróży, szczególnie samodzielnej, lub nie organizowanej przez biuro po-
dróży), należy kliknąć nad ścianą w puste miejsce w okienku „Utwórz post”. 
Następnie należy dodać zawartość, czyli tekst, albo lokalizację, lub zdjęcie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Możesz także wykorzystać inne możliwości okna dodawania. Jeżeli 
klikniesz w ikonkę rozwinięcia pokażą się dodatkowe opcje.  

 
 

Dodaj obraz lub film, zacznij transmisję 

na żywo (tylko w Chrome i Firefox) lub 

dodaj wydarzenie takie jak nowa praca, 

remont, narodziny dziecka. 

Wpisz tekst, który chcesz przekazać 

wskazanym przez Ciebie osobom. 

Dodaj zdjęcie albo film ze swoich zaso-

bów 



 

 Możesz zmienić tło swojego posta dzięki wbudowanym wypełnieniom tła.  

 
Dzięki temu Twój post będzie wyglądał ciekawiej.  

 
 Możesz także w oknie rozszerzonym dodać zdjęcia, oznaczyć na nich 

znajomych, dodać lokalizację, pograć, przeprowadzić ankietę. 

 

 

 

Co istotne przy dodawaniu jakichkolwiek informacji – pamiętaj 

o ustawieniach widoczności Twojego posta. Możesz wybrać spośród widoku 

publicznego, co oznacza, że post widzą wszyscy, dla znajomych, czyli ludzi 

z listy kontaktów, dla znajomych znajomych, dzięki czemu znajomi Twoich 

znajomych, którzy nie są na Twojej liście będą mogli komentować i udostęp-

niać zdjęcia i posty, w których oznaczona została osoba, będąca waszym 

wspólnym znajomym. Możesz także dodać wyjątki, tzn. „znajomi z wyjąt-

kiem”, gdzie z listy wybierzesz osoby, którym nie chcesz pokazywać swojego 

wpisu. Pamiętaj jednak, że jeżeli inny ze wspólnych znajomych udostępni Twój 



  

post, osoba u Ciebie wykluczona będzie mogła widzieć wpis udostępniony, 

mimo, że wciąż nie będzie widziała oryginału. Ostatnią ciekawą opcją jest 

„Tylko ja”, która sprawia, że Facebook i inne portale oferujące taką usługę 

mogą służyć jako wirtualne schowki np. na linki.  

Jeżeli chcesz usunąć już udostępniony post, zdjęcie, lub naklejkę, wy-

starczy kliknąć w jego prawym górnym rogu: 

 

Po kliknięciu, otworzy się okienko wyboru. 

 

Zanim jednak przejdziemy do kolejnych usług warto dowiedzieć 
.  

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 Twitter jest darmową usługą mikroblogową (krótkich zapisów) po-

zwalającą zarejestrowanym członkom publikować 

krótkie wiadomości nazywane tweetami (czyt. 

tłitami, z ang. twitter - ćwierkanie). Użytkownicy 

Twittera mogą nadawać twetty i śledzić działal-

ność innych użytkowników portalu. 

Twitter, mimo podobieństw do Facebooka 

ma inne funkcjonalności. Główne założenie por-

talu to pomoc w udostępnianiu krótkich newsów 

(czyt. niusów, czyli wiadomości z ostatniej chwili) 

ludziom prywatnym, firmom, czy organizacjom i 

rządom. Twitter jest pełnoprawnym medium 

internetowym, a jego rola informacyjna we 

współczesnych społeczeństwach korzystających z internetu jest nie do przece-

nienia.  

 

Większość nieosobistych kont na Twitterze prowadzonych jest przez 

specjalistów do spraw PR (czyt. pi ar, czyli Public Relation), wizerunku i kon-

taktów z mediami, ponieważ przy tak krótkich wpisach i tak krótkim czasie 

reakcji w sieci, każde przejęzyczenie może się skończyć potężną niezaplano-

waną reakcją użytkowników Twittera w pierwszym momencie, po paru minu-

tach reakcją mediów, a następnie całego społeczeństwa. Twitter jest obecnie 

najszybszym źródeł wymiany informacji na świecie. 

 

Pojedynczy tweet nie może być dłuższy niż 140 znaków, przy czym do 

wiadomości możesz dołączać zdjęcia (po parę do jednego tweeta) i linki do 

stron internetowych. Załączone do tweeta zdjęcia, nazwy użytkowników lub 

linki wliczają się w limit 140 znaków. Takie ustawienia sprawiają, że trudno 

kamuflować właściwy przekaz pustymi frazesami, choć z drugiej uniemożliwia 



 

 głębsze wejście z omawiane zagadnienie. A czasami zbytnie upraszanie spraw 

nie prowadzi do ich wyjaśnienia, tylko do wypaczenia.  

Rejestracja to dokładnie ten sam proces, który znasz już z Facebooka. 

Najpierw wchodzisz na stronę Twitter.com. Tam, w prawym górnym rogu 

strony wyszukujesz napis „Zarejestruj się”. Po kliknięciu otwiera się okno do 

uzupełnienia danych.  

 

Po uzupełnieniu danych, kliknij dalej. Pojawi się okno wyboru Twoich 

preferencji odnośnie prywatności.  

 

Zaznacz pole, na które się zgadzasz. Kliknij Dalej i potwierdź rejestrację.  

 

Następnie Twitter wyśle na Twój numer telefonu numer, który musisz 

wpisać w kolejnym oknie.  



  

 

Ostatnim krokiem jest wybór Twoich zainteresowań. Pozwoli to Twit-

terowi wstawiać interesujące Cię informacje na Twoją tablicę.  

 
Po dokonaniu wyboru możesz cieszyć się swoim Twitterem. 

 
 

Jeżeli przyjrzysz się uważnie, portal ten, mimo wszystkich odmienności 

będzie Ci już łatwiej obsługiwać – dzięki zapoznaniu z Facebookiem wiesz jak 

i gdzie szukać skrzynki wiadomości, wiesz jak je wysyłać, a także jak zamiesz-

czać swoje powiadomienia. Tutaj mechanika obsługi strony jest dokładnie taka 

sama.  



 

 Twitter oferuje dodatkową możliwość – śledzenia wątków dzięki hasz-

tagom, czyli tagom, które poprzedzone są znakiem #. Wpisane przez Ciebie lub 

innego użytkownika hasło #news #Kanada #Trudeau, odniesie się do wszyst-

kich wątków opisanych którymkolwiek z hasztagów, a więc w konsekwencji do 

newsów o obecnym premierze Kanady.  

Jak pisać? Czego unikać? Przede wszystkim w przypadku tagowania, 

taguj z głową. Nie zamieszczaj długich tagów, na które nikt poza Tobą nie 

wpadnie #jestemnamazurachijestsuper raczej nie będzie miał dobrego odbio-

ru. #wakacje #relaks #mazury trafi do większej ilości osób, nie mówiąc już 

o tym, że „podepniesz się” pod już istniejące tagi.  

Jeżeli chcesz kogoś oznaczyć w poście (i na Facebooku i na Twitterze) 

wpisz @ a po niej od razu nazwę pod jaką występuje na portalu osoba albo 

firma, o której chcesz wspomnieć. Dzięki oznaczeniu inne osoby które Cię ob-

serwują nie stracą czasu na czytanie wiadomości, która nie odnosi się do nich. 

Jeśli chcesz aby wiadomość, którą kierujesz do danej osoby widziały inni użyt-

kownicy, przed znakiem @ umieść kropkę (czyli .@jankowalski). 

Jak się znaleźć na portalu? Pamiętaj, że wszystkie główne portale są 

doskonale opisane w sieci. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie potrafisz czegoś znaleźć, 

zamieścić, usunąć lub uruchomić, warto odwołać się do zasobów internetu 

i zadać np. pytanie: „nie mogę odpowiedzieć na tweet”. Wyszukiwarki znajdą 

odpowiednie podpowiedzi.  

 

 

mailto:.@jankowalski


  

W odniesieniu do Twittera ważna jest jeszcze jedna sprawa: tweetów 

nie można edytować - jeśli Twój tweet jest absolutnie do poprawy, skasuj 

wiadomość i wyślij ponownie poprawioną. Jeśli błąd jest niewielki np. brakuje 

litery, litery są przestawione itp. – nie przejmuj się – Twitter działa ekspreso-

wo, więc takie potknięcia zdarzają się każdemu. 

 

 Historia blogów rozpoczęła się jeszcze przed erą Facebooka – w 1997 

roku, kiedy John Barger, pracownik Instytutu Pedagogicznego Northwestern 

University, użył terminu „weblog”. „Weblog” powstało z połączenia „web”, 

czyli sieć i „log”, odnoszącego się do zapisów lub dziennika rejsu. Dwa lata 

później Peter Merholz zastosował wyraz „blog”, rozbijając termin stworzony 

przez Bargera na „we blog”, czyli „my blogujemy”.  

 Blogi są autorską konstrukcją, zazwyczaj posiadają system archiwizacji 

wpisów, możliwość komentowania wpisów przez czytelników, a także zestaw 

linków, czyli odnośników do blogów polecanych przez autora oraz innego ro-

dzaju stron WWW. Blog różni się od pozostałych stron internetowych charak-

terem – jest bardziej osobisty, znacznie częściej stosowana jest narracja 

pierwszoosobowa, a subiektywne opinie przeplatają się ze zweryfikowanymi 

przez naukę faktami. Blogi, ze względu na treść, można podzielić na blogi tek-

stowe, wideoblogi (vlogi), fotoblogi, audioblogi, linklogi (zawierające odnośni-

ki w postaci linków). 

 Wybór platformy blogowej może mieć znaczenie dla Twojego bloga – 

dla jego wyglądu, pozycji w wyszukiwarce czy popularności. Osoby chcące 

prowadzić blogi mogą korzystać ze specjalnych rozwiązań, które znacznie uła-

twiają prowadzenie własnej strony. Jednocześnie sukces Twojego bloga zależy 

od tego kim jesteś, jak się wypowiadasz, czy jesteś osobą medialną, charyzma-

tyczną, czy Twoje pomysły są łatwe do zrealizowania, jaki masz background 

zawodowy (zaplecze i historię zawodową), a także jak umiejętnie korzystasz 

z narzędzi audiovideo oraz narzędzi obróbki obrazu i dźwięku. Nawet najlepszy 

specjalista, najtrafniej tłumaczący zawiłości swojego zawodu, czy hobby prze-

padnie w czeluściach interentu, jeżeli będzie wstawiał czarne filmy z dudnią-

cym dźwiękiem. 

 Wśród wielu serwisów, które pozwalają na prowadzenie blogów do 

najpopularniejszych i zarazem najlepszych zalicza się przede wszystkim Word-

Press, Blogger, Tumblr, Medium, Ghost, Webbly, Joomla i Wix.  



 

 

 
 to dobra platforma jeżeli chcesz zarabiać na swoim 

blogowaniu. Sama platforma jest darmowa, ale musisz mieć wykupioną wła-

sną domenę i hosting (czyli wykupiony własny dokładny adres i miejsce na 

dysku w serwerowni u któregoś z dostawców  usług internetowych). Word-

Press jest adresowany do takich użytkowników jak profesjonalni blogerzy, 

firmy i osoby prywatne, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoją stroną. 

Niestety, duża dowolność oznacza, że to na Ciebie jako na użytkownika 

spada odpowiedzialność za wygląd strony, a dla początkującego może to być 

skomplikowane. W takiej sytuacji warto zajrzeć na fora – na pewno ktoś już 

trafił na ten sam problem. Jeżeli nie – zawsze możesz założyć nowy wątek 

i tam zadać swoje pytanie.  

Istnieje wersja platformy z darmowym hostingiem ( ), 

ale po pierwsze – ta wersja może być płatna, po drugie ma tylko 3GB miejsca, 

po trzecie – nie ma wtyczek, które ułatwiają zarządzanie blogiem. W przypad-

ku wersji .org, wtyczki są w zestawie serwisu, co oznacza, że są dostępne, 

a korzystanie z nich jest krok po kroku opisane w portalu. W ramach tej wersji 

płatne jest np. podmienienie subdomeny (co oznacza, że z adresu możesz 

usunąć „wordpress”, albo możesz podmienić je na nazwę np. własnej firmy).  

 

, to darmowa platforma dobra dla wszystkich początkujących 

i dla blogerów osobistych. Jest łatwa w obsłudze nawet dla tych, którzy nigdy 

nie zarządzali blogiem. Platforma ma dołączony hosting, ma możliwość podłą-

czenia domeny niestandardowej (np. własnej nazwy, która będzie widoczna 

już w adresie URL). Co więcej, Twojego bloga łatwo będzie połączyć z usługami 

Google, a ilość miejsca – 15 GB na potrzeby bloga osobistego, jest jak najbar-

dziej zadowalająca. Niestety Blogger nie ma dużego wyboru szablonów, nie 

ma także wtyczek ułatwiających personalizację bloga.  



  

 

Bardzo popularną darmową platformą jest także , platforma 

mikroblogowa, polegająca na wstawianiu krótkich postów. Polecana jest dla 

osób zajmujących się sztukami wizualnymi, dla których możliwość zamieszcze-

nia długiego opisu nie jest koniecznością, a także dla osób zajmujących się 

działalnością hobbystyczną. Podobnie jak Twitter, Tumblr łączy w sobie ideę 

blogowania i aktywności w mediach społecznościowych. Tumblr gwarantuje 

darmowy hosting i subdomenę oraz możliwość budowania społeczności wokół 

blogów. Niestety nie oferuje wtyczek, nie przytłacza też ilością szablonów.  

 

Inną, także stosunkowo prostą w zarządzaniu platformą jest , 

w której tworzysz wygląd strony za pomocą przeciągnij-i-upuść (ang. drag-

and-drop), czyli opcji polegającej na „złapaniu” potrzebnego Ci elementu, 

przesunięciu go w to miejsce, w którym chcesz go widzieć i upuszczeniu. 

Obiekt bez dodatkowych działań z Twojej strony zostanie na swoim miejscu. 

Bardzo dobra platforma dla początkujących.  

 

Ostatnią, ciekawą platformą jest , która pozwala tworzyć zarówno 

strony jak i blogi. W wersji podstawowej jest stroną darmową, ale musisz się 

liczyć z reklamami wyświetlającymi się na Twojej stronie (co przy blogach np. 

fotograficznych może interferować z treścią strony i jej kompozycją). Plusem 

Wixa jest to, że oferuje dużo schematów do wyboru, ma dostępne darmowe 

plany, a stronę można zaprojektować dzięki funkcji przeciągnij-i-upuść. Z dru-

giej strony ma ona ograniczone możliwości edycyjne. Polecana dla osób, które 

chcą mieć wybór i które nie chcą inwestować pieniędzy w prowadzenie bloga.  

W Polsce blogi przyjęły się bardzo dobrze. Wielu użytkowników sieci 

nie zdaje sobie sprawy z tego, że Antyweb, na którym szukają porad związa-



 

 nych ze sprzętem to blog, podobnie jak strona jakoszczedzacpieniadze.pl, 

prawna prakreacja.pl czy maffashion.pl. 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Strona internetowa YouTube jest do pewnego stopnia wcieloną w życie 

ideą indywidualnych mass mediów. YouTube umożliwia każdemu zarejestro-

wanemu użytkownikowi zamieszczenie filmu, wraz z opisem, dodatkowymi 

danymi, a nawet w zróżnicowanej jakości (aż do jakości HD, ang. high defini-

tion, czyt. haj definiszion, czyli wysoka rozdzielczość). Użytkownicy mogą sko-

mentować film, polubić go, a nawet ściągnąć na dysk twardy własnego kom-

putera.  

YouTube stał się najbardziej nośnym kanałem filmowym w internecie. You-

Tuberzy (czyt. jutuberzy), czyli użytkownicy portalu, którzy tworzą własne ka-

nały na YouTube, w zależności od ilości wejść, polubień i zagwarantowanych 

opłat np. od reklamodawców, potrafią zarobić parokrotność średniej krajowej. 

Kanały YouTube są tworzone zarówno przez amatorów, jak i specjalistów, stąd 

na stronie YouTube można znaleźć porady budowlane, wędkarskie, lekarskie 

itd. Zdarza się jednak, że na stronie zamieszczane są filmy lub filmiki, które 

godzą w godność osobistą, obrażają uczucia religijne lub zawierają treści nie-

zgodne z prawem. W takiej sytuacji społeczność YouTube ma prawo zareago-



  

wać, zgłaszając „naruszenie”, czyli naruszenie „Regulaminu Korzystania z You-

Tube”. Odbywa się to przez wciśnięcie przycisku trzech kropek pod okienkiem, 

w którym wyświetlany jest film. Procedura jest prosta i działa dość sprawnie. 

Wszelkie filmiki i filmy propagujące np. rasizm, faszyzm są usuwane z YouTube 

na bieżąco.  

 

 

 

Niestety, aby stworzyć nowy kanał, czy założyć nowe konto, wystarczy 

założyć nową skrzynkę e-mailową, stąd usunięci, ale zdeterminowani użyt-

kownicy i kanały, pojawiają się już po parunastu minutach ponownie pod in-

nym nickiem. Z tego powodu całkowite usunięcie z YouTube kanałów prowa-

dzonych przez terrorystów, faszystów, nazistów, pedofilów jest mocno utrud-

nione. Jeżeli jednak widzisz jakiekolwiek naruszenie prawa lub czyiś dóbr oso-

bistych – zgłaszaj film. Być może w ten sposób ktoś dzięki Tobie uniknie trau-

my, prześladowania lub uniknie popełnienia poważnego błędu, który może 

zaważyć na całym jego życiu.  

 

Aby założyć konto na YouTube musisz się przede wszystkim zalogować 

(procedura podobna jak w przypadku Facebook i Twitter, chociaż możesz lo-

gować się kontem Google). Musisz pamiętać, że część usług i filmów nie bę-

dzie dostępna dla użytkowników z Polski.  

 

 



 

 YouTube oferuje możliwość przeglądania filmików według fitrów i ka-

tegorii (znak galerii w prawym górnym rogu widoczny po zalogowaniu się).  

 

 Dodatkowo, YouTube umożliwia pomoc w utworzeniu własnego kana-

łu YouTube – podpowiada jak go rozwijać, po jakie narzędzia sięgać, jak pra-

cować z kamerą, czy z nagłośnieniem. 

 

 Dzięki portalowi YouTubeCreators stworzenie własnego kanału, pełne-

go dobrze przygotowanych pod kątem technicznym filmów, jest prostsze, niż 

kiedykolwiek.  

 



  

Serwis społecznościowy o zupełnie innym przeznaczeniu, niż typowe 

praformy mediów społecznościowych lub platformy mikroblogowe – powstał z 

myślą reprezentowania Twojego zawodowego oblicza w sieci. W założeniu ma 

ułatwiać kontaktu zawodowo-biznesowe.  

Portal Google+ w założeniu jest konkurencją dla Facebooka. Udostęp-

nia podobne funkcjonalności, przy czym logowanie i inne działania odbywają 

się z wykorzystaniem usług Google (czyli m.in. logowanie odbywa się przez 

Gmail). Usługa umożliwia sieciowe rozmowy, wideokonferencje, wymianę 

informacji, edycję dokumentów on line i scalanie dokumentów edytowanych 

na różnych komputerach przez użytkowników. Dodatkowo od 2012 roku każ-

de nowe konto YouTube jest wiązane z Google+.  

 

Serwis umożliwiający publikowanie zdjęć (do niedawna 

w rozdzielczości 640x640 pikseli, a obecnie 1080x1080 pikseli). Zdjęcia za-

mieszczane na Instagramie mają charakterystyczne filtry i kształt. 

 

To samo zdjęcie w szesnastu filtrach Instagrama 



 

  W 2012 roku serwis został kupiony przez Facebook i przestał wspierać 

wyświetlanie zdjęć na Twitterze (nie można już na Twitterze wyświetlać zdjęć 

zrobionych przez aplikację). Od 2014 roku wprowadzane są zmiany funkcjo-

nalności – została dodana opcja wyszukiwania, także przez hasztagi, wprowa-

dzono również geotagi (oznaczenia lokalizacji) i przegląd najpopularniejszych 

postów. Działanie to przyciągnęło do Instagrama wielu nowych użytkowników. 

Obecnie liczba użytkowników Instagrama sięga 700 milionów osób, z czego aż 

2,5 miliona w Polsce.   

Omawiana już „tablica inspracji’, czyli serwis służący kolekcjonowaniu 

i porządkowaniu zebranych przez użytkownika materiałów wizualnych. 

 

Serwis dostępny jest w języku polskim, a jego obsługa jest intuicyjna.  

Reddit jest nietypowym serwisem, w polskiej sieci rzadko używanym. 

Jest to tzw. linkownia, czyli zbiór linków z całego internetu. Nagradzani są 

użytkownicy aktywni, wrzucający ciekawe linki i komentujący je.  



  

 

Każdy użytkownik może wrzucić dowolny link, który później poddawa-

ny jest głosowaniu przez innych użytkowników, dzięki czemu ustalana jest 

jego pozycja na stronie głównej lub podstronach tematycznych. Na podstawie 

indywidualnych głosowań każdemu z użytkowników przedstawiana jest lista 

polecanych mu linków. 

 Flickr jest kolejnym popularnym serwisem umożliwiającym udostęp-

nianie zdjęć. Portal dzięki zastosowaniu nowatorskich metod wyszukiwania 

przedstawiany jako sztandarowy przykład nowego typu serwisów i usług in-

ternetowych określanych jako Web 2.0 (czyli nowy typ sieci, nowocześniejszy, 

szybszy, bardziej zintegrowany z użytkownikiem).  

 Po pierwsze – nie musisz się ograniczać do jednej platformy. Sensowne 

jest posiadanie paru kont, przede wszystkim:  

• konta w którymś z serwisów społecznościowych pozwalających kontak-

tować się ze znajomymi, 

• konta na potrzeby zawodowe, 

• bloga lub mikrobloga jeżeli czujesz potrzebę dzielenia się swoją twór-

czością, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiper%C5%82%C4%85cze


 

 • tablicy inspiracji lub linkowni, która wspomoże Twoją pracę zawodową 

i działania hobbystyczne. 

 

 

 

 

Z drugiej strony – pamiętaj, żeby kont, które posiadasz nie było za du-

żo. Będziesz tracić czas na ich przejrzenie, a poranna kawa przeciągnie się do 

południa, a dodatkowo po pewnym czasie przestaniesz zaglądać na niektóre 

z kont, co w świecie szybko prącego do przodu internetu jest niedopuszczalne. 

Zakładaj konta rozważnie – jeżeli masz podejrzenia, że nie starczy Ci czasu, 

albo jeżeli już wiesz, że dany portal nie jest dla Ciebie, zwieś, albo usuń konto. 

W takiej sytuacji warto się zastanowić np. nad wizytówką internetową, albo 

stroną internetową, która będzie tak skonstruowana, że nie będzie wymuszać 

Twoich odwiedzin.  

 



  

 

 

 Sieci społecznościowe, ich działanie, mechanika, funkcjonalność i od-

działywanie na użytkowników internetu mieszczą się w znacznie szerszym 

zjawisku – kulturze sieci Nowe media są w zasadzie twarzą współczesnej ko-

munikacji. Żadna kultura nie istnieje w wymiarze jednostkowym, na poziomie 

jednego człowieka. Kultura pojawia się dopiero w grupie. W przypadku inter-

netu dopiero uczestnictwo w życiu w sieci wytwarza jej kulturę.  

Podstawową cechą tej kultury jest otwartość – na jednostkowość, na 

pojedyncze, nie zawsze fachowe głosy biorące udział w dyskusji. Patrząc na 

współczesną kulturę przez pryzmat nowych mediów, można zauważyć, iż jest 

ona wirtualnym odpowiednikiem „speakers’ corner” (z ang. kącik mówców), 

w którym każdy ma prawo się wypowiedzieć, niezależnie od jego pozycji spo-

łecznej, wykształcenia, rasy, czy płci. Ta otwartość przeraża wielu krytyków 

internetu, a także, jak można podejrzewać wszelkich specjalistów. Równość 

w sieci jest trudna do zaakceptowania, wymaga otwartości, zaakceptowania 

różnorodności i jej konsekwencji.  

 

 

 

Jedną z najistotniejszych cech sieci jest także kwestia tożsamości sie-

ciowej. Korzystanie z zasobów sieci prędzej, czy później zmusi Cię do stworze-

nia Twojej reprezentacji w sieci – w którymś momencie, aby utrzymać wiary-

godność, trzeba będzie wybrać sposób, w jaki prezentujesz się w internecie. 

Wybór ten polega na zadecydowaniu które zdjęcia lub grafiki najlepiej, naj-

bardziej profesjonalnie (lub zawadiacko, jeżeli chcesz się pokazać np. na porta-

lu sulvivalowców-hobbystów) Cię pokazują, a także pod jaką nazwą, czyli Nic-

kiem (czyt. nikiem) chcesz występować. Oba te elementy, czyli wygląd plus 

nazwa składają się na tzw. „awatara”, czyli Twoją postać w sieci. Z kulturowe-

go punktu widzenia to rewolucja – imię, zawsze dotąd nadawane człowiekowi 

przez innych, narzucane mu przez nich, staje się własnym wyborem. Imię to 



 

 możesz zmienić, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest ono wystarczające lub 

odpowiednie w obecnej sytuacji użytkownika. Przykładem może być zmiana 

adresu mailowego z Misia<3@poczta.pl na JoannaKowalska@poczta.pl tuż 

przed pierwszym poszukiwaniem pracy, czy wysłaniem do wykładowcy na stu-

diach pierwszej pracy zaliczeniowej. Nazwisko i imiona znane ze świata real-

nego mają dwojaki charakter, ponieważ z  jednej strony należą do człowieka, 

on utożsamia się z nimi, z drugiej zaś są mu narzucone i bez szczególnego wy-

siłku prawno-administracyjnego nie może ich zmienić. Co więcej, nadawanie, 

bądź przybieranie imion w świecie realnym otoczone jest najczęściej sztyw-

nym konwenansem oraz przepisami prawa i religii, podczas gdy świat wirtual-

ny w żaden sposób nie ogranicza wyobraźni użytkowników. Nicki w ujęciu psy-

chologicznym są traktowane często jako zaspokojenie swoich potrzeb psy-

chicznych i emocjonalnych, m.in. potrzeby skrywania swojej postaci. Nadawa-

nie sobie samemu imienia wprowadza nowy aspekt do życia jednostkowego 

i społecznego użytkownika internetu. Użytkownik może mieć dystans do po-

staci, którą stworzył, a w skrajnych przypadkach może nie czuć się odpowie-

dzialny za działania swojego awatara.  

 

 

 

 

 

 

 

Otwartość sieci internetowych i zdolność do kreowania przez nie no-

wych tożsamości wpływa na kultury całego świata. Załamują się stare wzorce 

kulturowe, zmieniają się tradycje, powstają nowe układy społeczne, nowa 

hierarchia, obyczaje, mity i tematy tabu.  

Jedną z największych zmian we współczesnej kulturze, które szczegól-

nie widać w sieciowym życiu człowieka jest tak zwana makdonaldyzacja kultu-

ry. Słowo to pochodzi z eseju „Mcdonaldyzacja społeczeństwa” Georga Ritze-

ra, który wprowadził ten termin do nauki. Ritzer zauważył, że we wszystkich 

działaniach człowieka nowoczesnego pojawia się pęd do wprowadzania zasad 

znanych z restauracji typu „fast food” (czyt. fast fud, czyli szybkie jedzenie).  

Makdonaldyzacja zmienia warunki pracy oraz relacje towarzyskie 

i społeczne, w tym podejście do związków emocjonalnych i rodzinnych. Polega 



  

ona na tym, że wszystko ma być efektywne, wykalkulowane, czyli wymierzone 

i dokładnie takie samo w każdej wersji, czy porcji, przewidywalne, czyli gwa-

rantujące jakość towarów i usług oraz zmanipulowane tak, aby jak największy 

udział człowieka był nadzorowany przez maszyny lub aby człowiek został cał-

kowicie wykluczony z procesu obsługi lub produkcji. Widać to w dążeniach 

producentów sprzętu i oprogramowania, którzy coraz częściej próbują całko-

wicie wykluczyć użytkownika z obsługi systemu ukrywając lub blokując możli-

wość ingerencji w oprogramowanie.  

Makdonaldyzacja ma także pozytywne oblicze. Przede wszystkim to-

wary i usługi stały się znacznie dostępniejsze szerszej grupie ludzi, są mniej 

uzależnione od czasu i miejsca, np. różnica wieś-miasto w przypadku przesyłek 

kurierskich niemal zanikła, są bardziej ujednolicone, a co więcej – pojawiły się 

tańsze zamienniki prawie każdego towaru (włącznie z lekami) dostępne niemal 

dla wszystkich. Makdonaldyzacja postrzegana jako ujednolicenie, może być 

także widziana jako bezpieczna, niezmienna wyspa w szybko zmieniającym się 

świecie. Dzięki tej metodzie organizacji z zasady wyklucza się dyskryminację 

z jakiegokolwiek względu – każdy klient ma być obsłużony tak samo, w takim 

samym czasie, z takim samym efektem końcowym.  

 

 

 

 

Konsekwencje makdonaldyzacji internetu są duże. Przede wszystkim, 

młodsze pokolenia, przyzwyczajone do tempa i sprawności obsługi i samoob-

sługi przez internet, coraz mniej pozytywnie patrzą na przestarzałe „offlino-

we” (czyt. oflajnowe, z ang. offline, poza siecią) usługi urzędów i administracji 

państwowej i samorządowej. Petenci mają coraz wyższe wymagania, coraz 

częściej też świadomi są swoich praw, potrafią też bronić swojego zdania 

w oparciu o przykłady podobnych spraw opisanych na forach internetowych 

przez innych petentów. Z tego powodu młodym w całej Europie przypisywana 

jest nadmierna roszczeniowość. W rzeczywistości młodzi znają swoje prawa, 

a także widzą niekonsekwencję – jeżeli dla kogoś można było nagiąć zasady, 

dla niego także trzeba. W innym przypadku działanie urzędnika będzie nie-

sprawiedliwe. Sieć nie pozwala na faworyzowanie nikogo. 

 

 

 



 

  

 

 

Dzięki dostępowi do internetu i zawartej w nim wiedzy, coraz częściej 

podważane są opinie specjalistów, m.in. lekarzy, prawników, budowlańców 

itd. Internauci za pomocą zasobów sieci dokonują wstępnej diagnozy lekar-

skiej swoich dzieci, przeglądu silnika samochodu, czy oceny stanu psychiczne-

go swojego kota. Wszystkie działania specjalistów powinny, według młodszych 

pokoleń, zajmować dokładnie tyle, ile wyszukanie hasła w wyszukiwarce. Za-

równo informacja, jak i posiłek, diagnoza lekarska i edukacja powinny być 

szybkie, krótkie, bezpośrednio powiązane z żądaniem, jakie wystosował pe-

tent, czy uczeń oraz – co chyba najistotniejsze – nieuciążliwe w odbiorze 

i trafne (wyszukiwarki oceniane są przede wszystkim przez pryzmat dwóch 

danych: czasu wyszukiwania i trafności).   

Dopiero parokrotne zderzenie ze źle postawioną autodiagnozą spra-

wia, że paradoksalnie – doceniana jest wiedza i edukacja rzeczywistych fa-

chowców.  

W tym miejscu trzeba jednak zatrzymać się na moment i rozróżnić 

wiedzę i umiejętności wyniesione z ciężkich studiów, do których rzeczywiście 

trzeba mieć talent, predyspozycje i pracowitość, od wiedzy, którą może zdo-

być w zasadzie każdy przeciętny użytkownik sieci. Internet jasno odróżnia spe-

cjalistów wysokiej klasy, takich jak dobrych lekarzy od rzemieślników, których 

fachu na potrzeby domowe, nieartystyczne, można się nauczyć z tutoriali na 

internecie.  

Sieć przywraca też ginącą na początku wieku instytucję „złotej rączki” – 

wiele osób dzięki internetowi uczy się wymieniać żarówki, przykręcać gniazd-

ka, układać panele, tapicerować znalezione na strychu krzesła, czy obszyć ma-

szynowo dziurkę na guzik.  

 

 

 

 

 

 



  

Naukowcy starszych pokoleń, niewywodzący się jeszcze ze społe-

czeństw zinternetyzowanych postrzegają najczęściej „świat wirtualny” jako 

mało istotny element życia, a także coś, co nie jest konkuren-

cją dla świata realnego. Tymczasem dla młodszego pokolenia 

jest to pełnowymiarowy „świat”, stąd słowne rozróżnienie na 

zdarzenia mające miejsce „w sieci”, lub „w realu”, stawiają te 

dwa światy na równoważni. Życie społeczne według noto-

rycznych internautów toczy się nie „w rzeczywistym życiu” 

i „w internecie”, a „online” i „offline”, w świecie zespolonym, w którym te 

przestrzenie nakładają się na siebie w jedną, spójną całość. Sieć staje się prze-

dłużeniem świata realnego, a świat realny – odbiciem sieci.  

 

 

  

 

 
 

Kod QR 



 

 Oprócz funkcji propagowania treści i idei, funkcji kulturotwórczej, au-

topromocyjnej, osobowościowotwórczej, regulującej prawa konsumenta 

i zasady pożycia społecznego, a także funkcji usamodzielniającej życiowo i se-

lekcjonującej specjalistów od niespecjalistów, sieć ma także funkcję rozłado-

wującą napięcie psychologiczne i społeczne. W tym celu sięga po humor, który 

jest jednym z elementów tożsamości cybernetycznej. W kulturze sieciowej 

humor wyraża się za pomocą nagrań, grafik i tekstów. Nagrania, podobnie jak 

grafiki mogą być edytowane lub nieobrobione i występują w formie filmów, 

gifów (czyli ruchomych grafik), krótkich nagrań, teledysków, virali (szeroko 

udostępnianych multimediów) i są komentarzem do bieżącej rzeczywistości. 

Grafiki, a w szczególności memy, czyli idee, obrazy, dźwięki rozpowszechniają-

ce się jak wirus z komputera do komputera, są humorystycznym i często iro-

nicznym, cynicznym lub metaforycznym i hiperbolicznym komentarzem inter-

nautów na temat zjawisk i zdarzeń.  

 

Sieci można także wykorzystać we własnej działalności, zarówno bizne-

sowej, jak i hobbystycznej, bowiem jedną z najmocniej eksploatowanych funk-

cji internetu jest jego . Spora część zawartości 

stron to jawne, albo ukryte reklamy. Logo, nazwa, jej projekt są stworzone po 

to, żeby zapadać w pamięć. Strony (nawet te w pełni darmowe) utrzymują się 

często z reklam. Aby jednak reklama działała, potrzebna jest konkretna infor-

macja, jacy klienci odwiedzają stronę, czego szukają na portalach informacyj-

nych, a czego na portalach aukcyjnych i sprzedażowych, co oglądają w sieci, 

jakiej muzyki słuchają, a także jakie tapety do swojego domu wybierają i prze-

glądają online. Zakres poszukiwanych przez firmy informacji jest nieograniczo-

ny – z tego powodu Facebook i inne portale prowadzące sieci społecznościo-

we sprzedają informacje nieselekcjonowane hurtowo – każda informacja 

znajdzie swojego kupca. To, jakiej muzyki słuchasz, pozwoli przypisać Ci pe-

wien typ reklam, w których o muzyce, kolorystyce reklamy, jej choreografii 

i aktorach zadecydują Twoje preferencje na YouTube. To, jakich filmów poszu-

kujesz, pozwoli skierować do Ciebie reklamę w odpowiednim profilem filmów 

i seriali portali takich jak Netflix. To, jakiego wyposażenia domu szukasz po-

zwoli ocenić zasobność Twojego portfela, co pozwoli skierować do Ciebie re-

klamy produktów w Twoim zasięgu, lub tuż poza nim, abyś skusił się być może 

na pożyczkę internetową. Cały ten system działa bardzo sprawnie. Dzięki cia-

steczkom właściciele stron i portali są w stanie ocenić zainteresowanie swoimi 

produktami, mogą poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć 

sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz udoskonalać swoje 

strony czyniąc je lepiej dostosowanymi do Twoich potrzeb. Każda strona, tak-

że Twoja, może część tych danych o ludziach ją odwiedzających gromadzić.  



  

W tym celu powstały specjalne pliki, uroczo nazwane ciasteczkami 

(ang. coockies). Ciasteczka gromadzą dane dotyczące preferencji użytkowni-

ków, ale także pozwalają na zapamiętywanie haseł (za zgodą użytkownika i do 

jego wyłącznego wykorzystania) oraz na zapamiętywanie, czy dany użytkownik 

brał już udział np. w ankiecie.  

Trzeba pamiętać o tym, że reklama wcale nie musi być oczywista. Mo-

że zostać przemycona w treści strony lub wręcz może podszywać się pod in-

formację. W takiej sytuacji masz do czynienia z kryptoreklamą. Jak odróżnić 

kryptoreklamę od prawdziwego przekazu? W zasadzie nie ma takiej możliwo-

ści. Można potwierdzić swoje podejrzenia, np. sprawdzając ulotkę leku w ofi-

cjalnej bazie leków online (baza-lekow.com.pl). Jeżeli kryptoreklama dotyczy 

pożyczki, sklepów banków i innych działań handlowo-finansowych, warto 

przeszukać opinie o nich w sieci. Użytkownicy często dzielą się swoimi opinia-

mi o firmach w internecie.  

To samo tyczy się wszelkich produktów – fora oferują opinie użytkow-

ników i użytkowniczek i najczęściej same się regulują, wychwytując próby 

kryptoreklamy prowadzonej za pomocą forum. W takim razie wynajęty mar-

ketingowiec podszywający się pod klienta jest szybko demaskowany. Nie 

można wierzyć opiniom  klientów zamieszczonym na stronie – częstą praktyką 

w przypadku kryptoreklam jest tworzenie fakekont (czyt. fejkkont, czyli fał-

szywych kont) na Facebooku, po to, by te stworzone na potrzeby kampanii 

reklamowej boty (sztuczne postaci) mogły napisać swoje opinie o produkcie 

na jego stronie. Jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenia, zajrzyj na konta „klien-

tów”. Jeżeli już na pierwszy rzut oka widać, że są to konta fikcyjne, nie mają 

zdjęć z wakacji, nic wyróżniającego je jako konta żywych ludzi, uważaj. Strony 

będące kryptoreklamą są też często niedopracowane – istnieje tylko jedna 

strona, która udaje jedną z podstron, tzn. odnośniki prowadzące na inne pod-

strony nie działają, albo prowadzą do „stron w konstrukcji”. W takiej sytuacji 

najczęściej jesteś na stronie będącej kryptoreklamą.   

 



 

  
Wszystkie te informacje wskazują na jedno: Twoje dane są warte spo-

ro. Niektórzy, szczególnie współcześni celebryci ze przekształcili sprzedaż swo-

ich danych w swoje główne źródło dochodu. Celebrytki za odpowiednią cenę 

prowadzą profile na Instagramie, lub wręcz sprzedają np. prawa do pierwsze-

go zdjęcia po ślubie, porodzie, czy w nowym domu temu, kto zapłaci więcej. 

W przypadku prowadzenia profilu na Instagramie lub w innym medium spo-

łecznościowym, celebryci zarabiają nie tyle za to, że je prowadzą, a za to, że 

w czasie prowadzenia profilu wspomną o jakiejś firmie, lub jej produktach, 

albo zrobią sobie zdjęcie z jakimś produktem lub logo w tle (lub na sobie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jedną z najczęściej eksploatowanych funkcji sieci społecznościowych są 

funkcje handlowe i reklamowe. Trzeba o tym pamiętać w czasie przeglądania 

zawartości sieci – nie każda porada jest obliczona na niesienie pomocy i nie każdy 

produkt rzeczywiście jest godzien zaufania.  



  

 

Internet daje człowiekowi niepowtarzalną szansę stworzenia takiego 

wizerunku, jaki sobie wymarzy. Aby jednak pierwsze wrażenie było dokładnie 

takie, jak chcesz, a także aby to pierwsze wrażenie podtrzymać w sieci i poza 

nią, musisz znać pewne zasady dotyczące kreowania wizerunku i stosować się 

do nich.  

Jeszcze niedawno najważniejsza zasada autokreacji głosiła, że „nie da 

się dwa razy zrobić pierwszego wrażenia”. Obecnie w przypadku obecności 

w sieci, nie jest to do końca zgodne z prawdą. Internet przechowuje pliki, któ-

re niektórzy biznesmeni i politycy chcieliby usunąć, które mogą zepsuć ich 

wizerunek. Dlaczego się tak nie dzieje? Ponieważ użytkownicy internetu są 

bombardowani taką ilością danych, że w zasadzie poza przejrzeniem stron 

firmy, najczęściej nie chce im się sięgać głębiej, a poza tym –większość inter-

nautów szuka informacji tylko na pierwszej stronie wyszukiwarki Wystarczy 

zatem, że firma wypozycjonuje pierwsze 8-9 stron piszących o niej i stron 

i podstron firmowych. W tym celu wynajmuje specjalistów od „pozycjonowa-

nia”, czyli ustawiania stron w początkowej pozycji przeglądarki, którzy za po-

mocą programów wchodzących setki razy na dobę na pożądane strony, wyko-

rzystują zasadę „trafności” przeglądarek, która sprawia, że im częściej dana 

strona jest odwiedzana, tym bardziej „trafna” musi być.  

Druga sprawa z pierwszym wrażeniem jest taka, że internet pozwala na 

wielokrotne zaczynanie od zera. Ci, którzy działają hobbystycznie, albo Ci, któ-

rzy zmieniają nazwy firmy, mogą w zasadzie bezkarnie zaczynać od początku, 

przekreślając swoje powiązania ze starą firmą i starym wizerunkiem.  

Wizerunek to cały arsenał, który uruchamiasz, aby „stworzyć” obraz 

siebie jako osoby kompetentnej, pracowitej, odpowiedzialnej i dobrze zorga-

nizowanej. Trzeba pamiętać, że czasami kompetencja i odpowiedzialność nie 

są najbardziej pożądanymi cechami w Twoim fachu, warto zatem przemyśleć, 

czy jako osobie owładniętej pasją tworzenia, nie przyda Ci się bardziej wizeru-

nek osoby dotrzymującej słowa i owszem, ale przede wszystkim zwariowanej 

i może odrobinę tajemniczej. Jeżeli zajmujesz się szeroko pojętą sztuką, modą, 



 

 czy podróżami, nie zawsze odpowiedzialność i kompetencja są tymi cechami, 

które powinny znaleźć się na świeczniku.  

 

Zacznij od wyobrażenia sobie co chcesz „sprzedać” – czy chcesz za-

szczepić w osobie, która odwiedza Twojego bloga, stronę, czy profil na Face-

booku, czy Instagramie przekonanie o tym, że jesteś najlepszym mechanikiem, 

fryzjerem, wiolonczelistą, wykładowcą na świecie? A może zajmujesz się pro-

jektowaniem stron i wizytówek? W takiej sytuacji powiedzenie „szewc bez 

butów chodzi” ma się nijak do budowania wizerunku. Ty i Twoja strona lub 

Twój profil, jesteście Twoją reklamą. Pamiętaj, że wizerunek to nie to, co Ty 

wiesz o sobie i o swojej stronie – to są wrażenia i spostrzeżenia, które mają 

inni ludzie patrząc na Ciebie lub na Twoją stronę. 

Jeżeli już wiesz, które cechy chcesz pokazać, pomyśl, w jaki sposób wy-

razisz to swoją stroną i profilem w sieciach społecznościowych najlepiej. Przy 

czym pamiętaj – nie zawsze najprostsze rozwiązania są najlepsze.  

Przygotuj sobie parę aktualnych zdjęć. Nie muszą być doskonałej jako-

ści, nie musisz wydawać na nie setek złotych. Ale musisz przestrzegać paru 

zasad.  

Twoje zdjęcia profilowe powinny być przemyślane – w zależności od 

efektu, jaki chcesz osiągnąć, warto nad nimi spędzić nieco czasu. Dlaczego? 

Ponieważ mimo całej naszej technologii wciąż oceniamy ludzi wedle ich twa-

rzy, otwartości spojrzenia i mimiki. Pomyśl zatem jaki efekt chcesz osiągnąć 

i wypróbuj na sobie możliwości swojego aparatu w laptopie, telefonie, czy 

tablecie.  

 



  

Jak powinno wyglądać zdjęcie zawodowe do internetu dla osób zajmu-

jących się „poważnymi” zawodami, w których najważniejsza jest wiedza, kom-

petencje i doświadczenie? Przede wszystkim warto, żeby zdjęcie w jakikolwiek 

sposób kojarzyło się z Twoją pracą. Jesteś wykładowcą, prawnikiem, lub leka-

rzem? Zrób zdjęcie na tle półki z książkami, które z racji zawodu na pewno 

posiadasz. Twoje zdjęcie powinno być dobrze doświetlone, twarz może zaj-

mować większość zdjęcia, powinna też być oświetlona cała, przy czym najlep-

sze będzie światło naturalne.  

 

Przemyśl kompozycję swoje zdjęcia, swój wygląd i mimikę – jeżeli je-

steś właścicielem zakładu pogrzebowego, zajmujesz się rozwodami lub opieką 

paliatywną – radosne oblicze na zdjęciu profilowym raczej nie jest dla Ciebie. 

Spójrz na swoje zdjęcie oczami osoby, która trafi na Twoją stronę.  

 

 

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa poza zawodami kojarzonymi 

z powagą i odpowiedzialnością. Jeżeli jesteś tatuażystką, piercingowcem, bar-

berem, właścicielką night-clubu, czy choćby pisarzem mrocznego fantasy, ar-

tystką lub mechanikiem wyspecjalizowanym np. w naprawie motocykli 

i dżipów, masz znacznie większe pole manewru. Twoje zdjęcie może być 

utrzymane w ciemniejszej tonacji, światło może być sztuczne, lub mieszane 



 

 kolorystycznie. Twoje zdjęcie może, a nawet powinno także obejmować frag-

ment Twojego miejsca pracy.  

 

Istnieją także zawody, w których z racji skojarzeń z urodą, dbaniem 

o siebie, czystością i młodością warto stawiać na schludność, przy czym zdjęcia 

nie powinny być nudne. Jeżeli jesteś fryzjerką, kosmetyczką lub manikirzystką 

Twoje zdjęcie powinno to odzwierciedlać. Powinno też kojarzyć się z wygodą 

i czystością, zatem lepiej aby było utrzymane w lekkich, pastelowych kolorach, 

przy czym tło raczej powinno być jasne. Pamiętaj także, że w przypadku takich 

zawodów jak kosmetyczka, czy barber sami dla siebie jesteście najlepszą re-

klamą i kosmetyczka o zaniedbanej cerze, lub barber ze źle przystrzyżoną bro-

dą raczej nie zachęcą wielu klientów do skorzystania z Waszych usług.  

Oczywiście od każdej zasady istnieją wyjątki – jeżeli zajmujesz się szy-

ciem strojów na potrzeby konwentów cyberpunkowych albo wykładasz histo-

rię średniowiecznych wojen i epidemii, możesz sięgnąć po mroczne kolory 

i przerażające grafiki w tle. Ważne, żeby Twoje zdjęcie profilowe, wykorzysty-

wane w CV, oraz w wizytówkach biznesowych online było przemyślane i do-

stosowane do specyfiki Twojego charakteru, potrzeb strony, na którą wrzucisz 

zdjęcie oraz do konwenansu, który na niej obowiązuje.  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj także, że Twój strój, postawa, dodatki, twój sprzęt, samochód 

i wszystko, czym się otaczasz, a co jednocześnie zależy od Ciebie, wpływają na 

Twój wizerunek. Strój, który zaprezentujesz na stronie lub w czasie spotkania 



  

twarzą w twarz jest bardzo istotny. Niezależnie od tego co masz w swojej sza-

fie, ważne, żeby były to rzeczy czyste. Wydaje się to oczywiste, ale nie zdajesz 

sobie sprawy jak wielu wydawałoby się poważnych biznesmenów w Polsce 

miewa jeszcze z tym problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prezentując się w sieci pamiętaj, żeby obejrzeć zdjęcie, które zamiesz-

czasz wielokrotnie – z bliska i z daleka. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ cza-

sami zupełnie niewinne obrazy widziane z daleka, mogą zlać się w zupełnie 

inny obraz, budzących niejednoznaczne skojarzenia. Oczywiście czasami moż-

na wykorzystać celowo niejednoznaczność obrazu.  

 

 

 

 

 

 



  

Zerknij także w dal – czy przypadkiem za Tobą nie pojawiły się niepo-

żądane obiekty lub ludzie? Czy to, co pokazujesz, jest tym, co ma być dostrze-

żone przez internautę, który trafi na Twoją stronę?  

W razie trudności skorzystaj z tutoriali dostępnych w sieci. Internet 

oferuje bowiem tysiące filmów i instruktaży, także w języku polskim dotyczą-

cych portretowania siebie i innych. Pamiętaj jednak, że „w prostocie siła” – 

jeżeli przesadzisz, Twój wizerunek może zniknąć w nawale fotoinformacji. 

W ramach prezentacji wizualnej nie zapomnij o wzrokowym odbiorze 

Twojej strony, czy Twojego profilu – ściana na Facebooku zagracona mądrymi 

cytatami rzadko kiedy poprawia Twój wizerunek. Traktuj swoje profile i strony 

rozsądnie – zamieszczaj tam wszystko co chcesz rzeczywiście udostępnić świa-

tu. Dbaj zatem o ustawienia prywatności i nie zapominaj, że to, co zostanie raz 

pochwycone przez sieć, nigdy z niej nie wyjdzie.  

 

Jak powinna zatem wyglądać dobrze skonstruowana strona? Ponownie 

– nie ma jednej recepty. Dla zespołu heavymetalowego (czyt. hewimetalowe-

go) czarna, ociekająca czerwoną farbą strona będzie jak najbardziej na miej-

scu.  

 
                                                                              Oficjalna strona internetowa zespołu Slayer   

 

Ta sama kolorystyka na stronie dentysty sprawi, że dość szybko będzie 

się musiał przekwalifikować z braku klientów. Strona musi być zatem ade-

kwatna – czyli odpowiednia do celu, w którym została stworzona. Przy czym 

nie jest tak, że pewne kolory są raz na zawsze zarezerwowane dla konkretnych 

tematów. Przykładem niech będą strony fotografów dziecięcych i niemowlę-



 

 cych, które wbrew pozorom często nie są różowe, czy pastelowe (choć te do-

minują), ale czarne lub ciemnobrązowe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko zależy od głównego pomysłu na stronę. Grunt to jednak kon-

sekwencja – jeżeli gdzieś ustalasz jeden typ czcionki i jedną kolorystykę – 

trzymaj się ich. Nie ma nic gorszego, niż orgia kolorów i czcionek na stronie.  

W projektowaniu strony, szczególnie na zasadzie „przeciągnij-i-upuść” 

pamiętaj, że ludzkie oko szuka prawidłowości, staraj się więc wyrównać okna 

według wybranych przez Ciebie linii. 

Nie zapominaj też o odstępach, czyli tzw. negatywnej przestrzeni. Prze-

rwy także są pewną przestrzenią, a odstęp między wpisami, zdjęciami, czy 

elementami strony jest bardzo istotny dla jej odbioru – stłoczenie za dużej 

ilości materiału w jednym miejscu będzie odbierane jako chaotyczne i nie-

chlujne.  

Każda osoba budująca własną markę jako specjalista, a także firma 

powinna mieć swój blog i stronę internetową, dzięki którym może zbudować 

swój wizerunek. Powinna na nich zamieszczać informacje, raporty, swoje dzie-

ła lub usługi i teksty, więc nie może stać się kolejnym sklepem internetowym. 

Na blogu warto także umieszczać porady i wskazówki dotyczące Twoich dzieł, 

metod działania, a także użytkowania polecanych produktów. Dobrym pomy-

słem są tutoriale i inne materiały multimedialne.  

Sięgaj po porady specjalistów! Nie ma ludzi „wiecznie na czasie”, 

a każdy pomysł może się zdezaktualizować. Największe koncerny śledzą tren-

dy, aby zmienić nieco logo swojej firmy, lub kształt butelki, w której sprzedają 

swój produkt. Naśladuj je – jeżeli utkniesz np. przy jednym logo na następne 

Oficjalna stronainternetowa Joan Sorke 



  

25 lat, najprawdopodobniej, o ile nie jest absolutnie genialne, skończysz 

z przestarzałym logo, które nikogo nie będzie już pociągać.  

 

Zupełnie inną kwestią jest utrzymanie swojego wizerunku poza siecią 

i w czasie kontaktów osobistych. Zasada konsekwencji przydaje się także  

i w tej sytuacji. Zawsze pamiętaj o swoim wyglądzie. Wbrew pozorom istotny 

jest także zapach – mocno wyperfumowana tanimi perfumami kobieta nie 

będzie odebrana jako profesjonalna księgowa, choć może to nie przeszkadzać 

w odbiorze np. tancerki. W niektórych zawodach nie wypada zresztą mieć 

mocnego zapachu – mowa o lekarzach i pielęgniarkach (pacjenci chorzy lub 

kobiety w ciąży mogłyby na mocny zapach źle zareagować). Poza wyglądem i 

zapachem istotny jest także dobór dodatków – piórnik z Hello Kitty w rękach 

architekta zieleni będzie ciekawostką, ale w rękach młodej prawniczki będzie 

świadczył na jej niekorzyść. Brudny laptop, czy upudrowany telefon nie świad-

czy dobrze o nikim, podobnie jak podarta torba, czy plecak. Chyba, że plecak 

mieści się w kategorii „modne”, a Ty możesz sobie pozwolić na luźny strój 

w pracy i kontaktach biznesowych. 

Utrzymanie dobrego wizerunku bazuje na czymś więcej, niż na auto-

prezencji. To także kwestia umiejętności interpersonalnych, umiejętność bu-

dowania relacji z klientem, czy subskrybentem lub fanem Twojej strony lub 

profilu, a także umiejętność komunikowania się i szybkiego reagowania na 

zmiany.  

Jednocześnie pamiętaj, że nic tak nie pomaga, jak pomaganie innym. 

Także w sensie finansowym. Wielkie koncerny nie utrzymują fundacji charyta-

tywnych dlatego, że lubią się pozbywać pieniędzy. Robią to, ponieważ wydając 

swoje pieniądze na działania dobroczynne, mogą zarobić jeszcze więcej. Wy-

korzystaj tą naukę – jeżeli uda Ci się połączyć swoje działania z którąś z akcji 

charytatywnych, humanitarnych, ekologicznych lub rozwojowych – także i Ty 

na tym zyskasz. A pomoc, której udzielisz jest już wartością samą w sobie.  

Utrzymuj kontakt ze swoimi internautami – odpowiadaj na ich pytania, 

doradzaj, pomagaj w razie wątpliwości. Klient zadowolony to klient, który czu-

je, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, żeby go zadowolić.  

Niezależnie od profilu Twojej strony zawsze warto mieć przejrzystą po-

litykę prywatności i regulamin, odpowiadać na zapytania i komentarze, a także 



 

 reagować na wszelkie zgłoszenia odnoszące się do nieprawidłowości. W przy-

padku prowadzenia biznesu przez sieć lub z jej wykorzystaniem lepiej stracić 

(np. za wysyłkę zareklamowanego towaru), niż obrazić klienta. A jeżeli nie ma 

racji, w najprostszy możliwy sposób wytłumaczyć mu dlaczego jest w błędzie, 

przy czym należy unikać niedopowiedzeń, oszczerstw, czy poniżania klienta. 

Internet takich zachowań nie wybacza.  

 

Tworząc swoją netobecność prędzej, czy później natrafisz na koniecz-

ność skorzystania z narzędzi – kamery, aparatu lub mikrofonu. Co warto wie-

dzieć o pracy z tymi urządzeniami? 

 

Przede wszystkim zapoznaj się z radami profesjonalistów – nie za-

mieszczaj relacji na żywo na Facebooku bez żadnego przygotowania. Może się 

to dla Ciebie skończyć fatalnie. 

 

Aparat i kamera, szczególnie te wbudowane w Twój sprzęt są urządze-

niami wciąż nieporównywalnymi z aparatami profesjonalnymi, ale są o wiele 

rzędów jakości lepsze, niż to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze trze, cztery 

lata temu. Pamiętaj więc, aby do zdjęć, lub filmów odnieść wskazówki opisane 

wcześniej. Przede wszystkim – kontroluj swój wygląd i modulację głosu. Kon-

troluj wszystkie obiekty, które znajdują się za Tobą w kadrze. Zwracaj uwagę 

na oświetlenie i pamiętaj, że człowiek korzystający z kamer wbudowanych 

w telefon, czy laptop najlepiej wygląda w świetle naturalnym. Uważaj jednak, 



  

żeby nie było to światło zbyt ostre – Twoja twarz skąpana w świetle słonecz-

nym na tle pogrążonego w mroku pokoju „wyskoczy” z ekranu jak żarówka.  

Sprawdzaj każde nagranie pod kątem dźwięków, które można było 

przeoczyć w czasie nagrywania. Niecenzuralne słowo wymyka się czasem każ-

demu, ale w czasie filmiku opisującego jak zrobić z dzieckiem piniatę, może 

mieć szokujący efekt.  

Pamiętaj, że to, co ujdzie Ci na sucho w czasie rozmowy twarzą 

w twarz, niekoniecznie będzie dobrze wyglądać na nagraniu.  

Wszelkie naturalne, niezaplanowane ruchy – rozcieranie skroni, podra-

panie się pod nosem, żucie gumy, czy przeciąganie się będzie rozpraszać Two-

ich widzów.  

 

Zupełnie inaczej pracuje się z . Sprawdź wszystkie możli-

wości swojego głosu i odstęp od urządzenia, w którym dźwięk jest najczystszy. 

Echo, które bagatelizujesz na co dzień (w zasadzie możesz się już tak przyzwy-

czaić, że go nie słyszysz), na nagraniu może być sporą przeszkodą. Jeżeli chcesz 

pracować tylko głosem, zadbaj o dobrze wytłumione miejsce. Poczytaj o aku-

styce, załamywaniu i odbijaniu się dźwięków. Nie musisz inwestować od razu 

w panele akustyczne – możesz zaopatrzyć się z grube, mięsiste zasłony choćby 

w second-handzie. Dzięki nim stworzysz sobie właściwe zaplecze do pracy.  

 

Niezwykle ważna jest kwestia emisji głosu – nagraj się w każdej możli-

wej wysokości, prędkości, kadencji. Użyj tekstów gotowych, mów z głowy. 

Kiedy będziesz już wiedzieć kiedy Twój głos dobrze brzmi, przejdź do zrozu-

miałości wymowy. Sprawdzaj się w wyliczankach, takich jak „Idzie Tola do 



 

 przedszkola pod osłoną parasola”, „W trzęsawisku trzeszczą trzciny”, czy „Bzy-

czy bzyg znad Bzury”. Poproś bliską Ci osobę o odsłuchanie nagrania i wskaza-

nie elementów niewyraźnych, syczących lub w których mamroczesz i popracuj 

nad wskazanymi elementami. Jeżeli masz wadę wymowy – nie przejmuj się. 

Często reranie (nieprawidłowa wymowa głoski „r”), seplenienie, czy nawet 

delikatne jąkanie może stać się Twoim znakiem rozpoznawczym (patrz: Jurek 

Owsiak, Nina Terentiew, Kayah, Anja Rubik).  

 

Bardzo istotne jest rozróżnienie wizerunku osoby prywatnej od wize-

runku osoby publicznej, a także odróżnienie ich od wizerunku firmy lub idei. 

Kreowanie wizerunku osoby to „personal branding”, czyli strategia marketin-

gowa nakierowana na budowanie wizerunku osoby w celu zwiększenia jej 

wartości na rynku. Internet sprawił, że każdy, kto ma chociaż jedno konto 

w sieci prowadzone pod własnym nazwiskiem staje się produktem, który mo-

że znaleźć pracodawca, osoba poznana poprzedniego dnia na koncercie, czy 

nauczyciel ze szkoły. Anonimowość jest luksusem, na który niewiele osób stać, 

bowiem całkowita rezygnacja z życia w sieci nie jest dobrym wyjściem – jeżeli 

nie da się Ciebie odnaleźć, powstaje pytanie o Twoją wiarygodność – osoba 

nie mająca nic do ukrycia, normalna, bez manii prześladowczej najprawdopo-

dobniej będzie miała jakieś konto w sieci. Tak rozumuje większość rekruterów, 

head hunterów i łowców talentów. Niestety tak samo zaczynają tę kwestię 

postrzegać przeciętni użytkownicy sieci. Nieobecność w sieci jest dopuszczalna 

dla pokolenia dziadków i pradziadków, ale dla pokolenia rodziców, a tym bar-

dziej dorosłych dzieci nie ma już usprawiedliwienia.  W związku z tym na te-

mat praktycznie każdej, nawet mało znanej osoby można znaleźć informacje 

https://iwizerunek.pl/doradztwo-marketingowe/
https://iwizerunek.pl/doradztwo-marketingowe/


  

w internecie. Z tego powodu warto rozważnie działać w sieci, a w skrajnych 

przypadkach wynająć profesjonalistów, którzy zajmą się Twoim wizerunkiem 

w sieci.  

 

 

 

 

 

Kreowanie wizerunku osoby odbywa się przede wszystkim w internecie 

i polega na zbudowaniu kanałów komunikacji informujących o niej, redakcji 

tych informacji, oraz wzbudzania nią zainteresowania. Z kreowania wizerunku 

dla osób prywatnych korzysta się rzadko. Najczęściej z usług specjalistów ds. 

personal branding korzystają aktorzy i muzycy, politycy i samorządowcy, 

dziennikarze, sportowcy, ludzie nauki, menedżerowie i wszelkiego rodzaju 

specjaliści.  

Kształtowaniem wizerunku firmy lub idei na dużą skalę zajmują się spe-

cjaliści od budowania wizerunku marki, przy czym marka rozumiana jest jako 

zespół cech, charakterystycznych dla organizacji, produktu, usługi lub idei. 

Budowanie wizerunku marki, zwłaszcza w Internecie opiera się na odpowied-

niej prezentacji organizacji, usługi, czy produktu internautom, a następnie 

zbudowanie skojarzenia z nimi, które będzie się odnosić tylko i wyłącznie do 

nich.  

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

Prowadzenie profilu albo strony internetowej to ciągłe zobowiązanie. 

Przebywając w sieci niekoniecznie musisz pozostawiać za sobą szeroki jak au-

tostrada „ślad cyfrowy”. Najlepszą strategią będzie pozostawianie na swoich 

profilach i stronach co jakiś czas krótkich wpisów. Zakładając oczywiście, że 

nie jesteś pisarzem wydającymi swoje dzieła w odcinkach za pomocą strony 

internetowej. Dla większości użytkowników i firm efektywniejsze jest stałe 

podsycanie zaangażowania swoich fanów za pomocą nieszczególnie długich, 

ale najchętniej opatrzonych zdjęciem lub innymi multimediami materiałów. 

Liczy się konsekwencja. Ponieważ coraz mniej osób czyta długie wpisy, warto 

skupić się na takim przekazywaniu treści, by zmieścić to, co chcesz powiedzieć 

w zwartej formie.  

 

Istnieją narzędzia, dzięki którym możesz sprawdzić zasięg swoich po-

stów i sharingu (czyt. szeringu), czyli tego, jak Twój oryginlny post rozchodzi 

się po internecie w pierwszej kolejności. Media społecznościowe same oferują 

taką możliwość – widzisz ile osób i jak zareagowało na Twój post, co więcej 

zobaczysz także ile osób udostępniło Twój post. Aby jednak sprawdzić rzeczy-

wiste rozprzestrzenianie się w sieci Twojego postu warto zamieścić w nim uni-

kalną nazwę np. #mojaunikalnanazwa20128. Można opracować sobie także 

inny unikalny tag. Dzięki temu można skorzystać z fantastycznych narzędzi do 

śledzenia konkretnych treści w internecie.  

 

 

 

 

 



  

Google Trends jest ogólnodostępną platformą analityczną firmy Goo-

gle, opierającą się o silnik poszukiwawczy (ang. search engine) wyszukiwarki 

Google. Platforma została udostępniona w ramach szerszej usługi Google In-

sights for Search w 2008 r. Jest to narzędzie pozwalając ilościowo określić po-

pularność określonego hasła w określonym czasie. Google Trends pozwala 

zobaczyć jak kształtowała się intensywność wyszukiwania określonej frazy, 

bądź kilku fraz w czasie – pokazuje trendy w skali relatywnej, czyli 

w odniesieniu do całej skali oraz w skali stałej, w liczbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interesujące jest to, iż wartości, według których tworzony jest wykres 

są skalowane w odniesieniu do łącznej liczby wyszukiwań w Google w tym 

samym czasie. Oznacza to, że choć zazwyczaj linia z tendencją zniżkową ozna-

cza, że względna popularność danego hasła spada, nie musi to oznaczać, że 

łączna liczba jego wyszukiwań maleje. Pokazuje to jedynie, że staje się ono 

mniej popularne w porównaniu z innymi wyszukiwaniami.  

Google Trends pokazuje także inne ciekawe dane – jeżeli na wykresie 

pojawi się litera, oznacza to, że dane wydarzenie rozpoczęło się w odpowiedzi 

na wydarzenie opisane przez media internetowe. Może być to artykuł, notatka 

na blogu lub inny dokument zamieszczony w sieci. 



 

   

(czyt. sołszial menszyn) 

Niemal każda wersja tego oprogramowania (pomijając najdroższą op-

cję pro) oferuje użytkownikowi własny kalkulator popularności haseł w inter-

necie, w którym użyte zostały cztery wskaźniki: siła (ang. strenght), sentyment 

(ang. sentiment), zasięg (ang. reach) i pasja (ang. passion). Siła odnosi się do 

prawdopodobieństwa, iż dane hasło pojawia się w chwili obecnej w mediach. 

 

 

 

 

Platforma oblicza na podstawie powiązań konkretnych słów reakcje 

emocjonalne użytkowników. Platforma przeprowadza skomplikowane obli-

czenia aby podać nam dane. Co one jednak oznaczają? Sentyment bazuje na 

algorytmie przypisującym słowom emocjonalne zabarwienie – pozytywne 

i negatywnie (np. radość, szczęście, cieszę się, smutek, żal itd. w różnych języ-

kach) i oblicza zawartość tych słów w wypowiedzi. Im więcej, tym silniejszy 

sentyment, czyli osoba pisząca ma tym mocniejsze emocje względem wyszu-

kiwanego hasła. Zasięg to liczba autorów używających badanego hasła. Pasja 

to prawdopodobieństwo, że użytkownicy mówiący obecnie o haśle, zrobią to 

ponownie w przyszłości – wyższą pasję będzie miało hasło, o którym mówi 

nieustająco grupa pasjonatów, niż hasło, o którym wielu użytkowników napi-

sze jednorazowo (mimo, że ogólna ilość pojawienia się hasła będzie taka sa-

ma).  

Platforma oferuje możliwość wyboru spośród artykułów, jakie pojawiły 

się w sieci, zarówno w mediach informacyjnych, jak i w mediach społeczno-

ściowych – na Facebooku, Twitterze, Tumblr, Icanhascheesburger itd. Oprócz 

siły, pasji, zasięgu i sentymentu strona generuje wyniki dla zapytań o ilość 

wzmianek o haśle na minutę, pokazuje czas ostatniej wzmianki, ilość autorów 

piszących o haśle, a także ilość retweets, czyli wiadomości na Twitterze pisa-

nych w odpowiedzi lub reakcji na pierwsze pojawienie się hasła na Twitterze. 

Dodatkowo pojawiają się: kluczowe hasła, które z krótkim odstępie czasu były 

wyszukiwane razem z poszukiwanym hasłem podstawowym, nazwy głównych 

użytkowników mówiących o haśle (które można wyszukać w Google i dzięki 

temu odnaleźć najważniejsze, najszerzej rozpowszechnione informacje), tagi, 

które były z hasłem najczęściej łączone oraz portale, na których najczęściej 

pojawiało się hasło. 



  

 

Strona główna wyświetla także artykuły i wyszukiwania Google powią-

zane z hasłem. SocialMention oferuje możliwość wyszukiwania zaawansowa-

nego, choć nie rozszerza szczególnie oferty ze strony głównej, bowiem na 

podstronie Szukania Zaawansowanego  (ang. Advanced Search) można dopre-

cyzować hasło przez wybór konkretnych słów i fraz, których strona ma szukać, 

można określić, jakie hasło i słowa mają zostać wykluczone z wyszukiwania, 

datę lub zakres dat poszukiwania, źródło (blogi, wiadomości, Facebook, Goo-

gle itd. lub wszystko) oraz język. Można także wykluczyć określonych użyt-

kowników.  



 

   

(czyt. sołszial monitor kihołl) 

 

 SocialMonitor – Keyhole prowadzi  pogłębioną analizę socjologiczną 

społeczności, która wyszukiwała badane przez Ciebie hasło na Twitterze i In-

stagramie. W tym wypadku unikalne hasło stworzone przez Ciebie nie pomo-

że, bowiem zapewne nie po nim będą Cię szukać internauci. Jeżeli jednak 

masz charakterystyczne nazwisko nickname, lub nazwę bloga, firmy, produktu 

czy usługi, to narzędzie może Ci pokazać kim są tak naprawdę osoby, które Cię 

poszukują w sieci.  

 

 

 

 

W analizie Keyhole zostają uwzględnione takie informacje jak: dane 

najbardziej aktywnych użytkowników (w tym strony wydawnictw interneto-

wych, telewizji internetowych itd.), ich posty, wiadomości, zdjęcia i „wraże-

nie”, jakie te posty robią, czyli ich zasięg, ponowne udostępnienia, komento-

wanie. Podstrona „główne osoby wpływowe” (z ang. Top Influencers, czyt. top 

influłencers) daje możliwość zlokalizowania najbardziej poczytnych blogów 

i serwisów, w których mówi się o haśle, przy czym Keyhole śledzi dalszy prze-

pływ treści, dzięki czemu można się dowiedzieć, ile razy artykuł, czy post 

z poszukiwanym hasłem był udostępniany dalej i jaki miał zasięg, czyli ile osób 

go przeczytało. 

Strona główna oferuje szerokie możliwości już na poziomie podstawo-

wym (najtańszym). Na pulpicie pojawia się ilość  postów z hasłem, ilość użyt-

kowników, którzy pisali o haśle lub używali hasła w swoich postach, ilość użyt-

kowników, którzy zobaczyli post lub informację, zasięg wiadomości, wykres 

Ilość użytkowników, 

którzy zobaczyli post 

z hasłem 

Najpopularniejsze posty 

z poszukiwanym hasłem 

Ile razy 

każdy  

z postów 

z hasłem 

był udo-

stępniony 
Wykres pokazujący popularność 

hasła w wybranym okresie 

Ilość użytkowni-

ków, którzy mogli 

zobaczyć post 

z  hasłem 

Ilość postów  

z hasłem 

Ilość internautów 

używających hasła 



  

popularności hasła, główne posty i wiadomości, w których  pojawiło  się  ha-

sło,  główne  strony,  na  których   hasło  się  pojawiło,  przy czym zaznaczone 

zostaje ile z tych pojawień się to pierwsze pojawienie, ile z nich to udostęp-

nienie na podstawie pierwszego pojawienia, a ile z nich to odpowiedzi na po-

wyższe. Poniżej pojawiają się najbardziej wpływowi użytkownicy, mówiący 

o zagadnieniu, użytkownicy, którzy jako ostatni mówili o haśle, lokalizacje, 

w których najczęściej mówiono o haśle, procentowy udział kobiet i mężczyzn 

w zamieszczaniu hasła, powiązane hasła, wyszukiwane najczęściej z hasłem 

badanym i główne źródła, z których pochodziły dane zamieszczane wraz z ha-

słem. Strona w tej odsłonie także oferuje możliwość wyboru zakresu czasowe-

go badania. 

 

 

 

 

Dobra organizacja pracy to połowa sukcesu. Warto zatem już na sa-

mym początku przemyśleć jak powinna wyglądać sprawa publikowania treści 

na Twojej stronie. Czy znajdziesz czas na publikowanie codziennie krótkich 

wpisów, czy może wolisz wrzucić dłuższy tekst raz na jakiś czas? A może Twoje 

publikacje są od czegoś uzależnione, np. od rozgrywek Twojej drużyny, lub 

postępów Twojej metamorfozy?  

 

 może być świetnym narzędziem zarządzania 

treścią (tzw. contentem, czyt. kontentem) Twojej strony, bloga, czy profilu 

w sieci społecznościowej. Plan publikacji staje się niezbędny, jeżeli za publika-

cję odpowiada więcej, niż jedna osoba, ale także w działalności jednoosobo-

wej ułatwia pracę. Harmonogram publikacji powinien zawierać: datę publika-

cji, jej temat, rodzaj, czyli czy to będzie nagranie, tutorial, czy np. sam tekst, 

autora, miejsce publikacji, czyli czy to będzie Twój blog, czy może Facebook.  

 

 



 

  

 

 

 

 

Harmonogram treści można stworzyć samodzielnie, lub pobrać go z in-

ternetu. Warto zainteresować się programami aktualizującymi się online, do 

których można mieć dostęp z każdego miejsca za pomocą internetu.  

Plan publikowania treści można wykonywać również samodzielnie. 

Warto stworzyć sobie plik w Excellu lub Wordzie, w którym pojawi się np. taka 

tabelka: 

Data 
publikacji 
(kiedy?) 

Treść 
publikacji 

(co?) 

Środek 
przekazu 

(jak?) 

Miejsce 
publikacji 
(gdzie?) 

Autor 
(kto?) 

Do kiedy 
ma 

powstać? 
(termin?) 

Słowa 
kluczowe 

Uwagi 

        

        

 

Pamiętaj, że dzięki przechowywaniu plików w chmurze (w Twojej prze-

strzeni online oferowanej np. razem z nowym komputerem) możesz mieć do-

stęp do swoich dokumentów zawsze wtedy, kiedy jesteś w zasięgu sieci. Do-

kumenty takie możesz także edytować i zapisywać.  

Wśród najczęściej wykorzystywanych darmowych programów plano-

wania publikacji są Buffer, Postify, CoShedule, HootSuite (screen poniżej), Lat-

ter i Post Planner. Niemal każdy z nich w wersji darmowej (trzeba pamiętać, że 

wersje płatne dostarczają znacznie bogatszą ofertę) umożliwia planowanie nie 

więcej, niż 10 postów na nie więcej, niż 5 profilach lub stronach.  

 

http://www.sinnwert-marketing.de/f-Download-d-file.html?id=41


  

Innym rozwiązaniem jest korzystanie z , takich jak Google 

Calendar, które dostępne są online i które możesz połączyć m.in. z twoim mai-

lem Gmail. Taki kalendarz nie pozwoli Ci zapomnieć o zbliżających się termi-

nach, a co więcej – będzie dostępny także na Twoim tablecie i telefonie. Ka-

lendarz ten pozwala także upubliczniać Twój kalendarz, co przydaje się np. 

fotografom weselnym, a co więcej użytkownicy mogą włączyć usługę darmo-

wego powiadamiania o nadchodzących wydarzeniach z prywatnego kalenda-

rza.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

Internet jest nie tylko naturalnym środowiskiem reklamowym dla han-

dlu – coraz częściej duża część obsługi klienta przenosi się do sieci. Pomoc tech-

niczna, reklamacje, zapytania, ustalanie warunków zakupu lub użytkowania, 

negocjacje i mediacje, a także płatności online pozwalają odciążyć osoby pro-

wadzące działalność biznesową w znacznym stopniu.  

 Według Raportu za 2017 rok Izby Gospodarki elektronicznej Polacy co-

raz bardziej przekonują się do elektronicznych produktów finansowych i trans-

akcyjnych. Najpopularniejszym produktem w ofercie elektronicznej jest konto 

bankowe z aktywnym dostępem przez internet, którego posiadanie deklaruje 

co drugi Polak. W ciągu ostatniego roku ilość Polaków mających takie konto 

wzrosła prawie o dziesięć procent.  Konto, które pozwala na płatności w serwi-

sach internetowych ma już 35% mieszkańców naszego kraju, przy czym z płat-

ności takich najrzadziej korzystają mieszkańcy wsi małych miast (do 50 tysięcy 

ludności) oraz seniorzy. 

 Czym jednak są e-płatności? Czy też szerzej – czym jest e-ekonomia, czyli 

ekonomia internetowa? Według Komisji Europejskiej to prowadzenie działań 

biznesowych elektronicznie. Działania te opierają się na przetwarzaniu i przesy-

łaniu informacji w formie elektronicznej. Handel elektroniczny obejmuje sprze-

daż towarów i usług za pośrednictwem sieci, dystrybucję elektronicznej zawar-

tości online (jak sprzedaż oprogramowania i e-booków), elektroniczny transfer 

funduszy, handel papierami wartościowymi, elektroniczne listy przewozowe, 

aukcje, współpracę przy projektowaniu i wytwarzaniu dóbr, zbieranie środków 

finansowych, przetargi publiczne, marketing bezpośredni i serwis oraz obsługę 

klientów.  

 Zmiany technologiczne umożliwiły nawet małym firmom udostępnianie 

usług finansowych swoim klientom. Wśród usług tych znajdują się e-płatności, 

czyli dokonywanie opłat za pośrednictwem internetu i urządzeń teleinforma-

tycznych. Wprowadzenie technologii internetowych do świata finansów zdecy-

dowanie obniżyło koszty zawieranych transakcji, a pośrednio – dało małym 

i średnim firmom szanse na konkurowanie na ogólnokrajowych (czasami nawet 

ogólnoświatowych) rynkach.  



 

  Rynek elektroniczny oferuje różne oferty dla różnych wpłat, przy czym 

wpłaty te rozróżnia się według ich wielkości (wartości finansowej). Istnieją za-

tem: 

 Milipłatności, czyli płatności wysokości kilku, kilkunastu groszy. Najczę-

ściej wykorzystywane przy opłatach za artykuły w serwisach informa-

cyjnych online, czy platformach gamingowych i streamingowych.  

Mikropłatności, czyli płatności od złotówki do osiemdziesięciu złotych. 

Mają lepsze zabezpieczenia, niż milipłatności. Płaci się nimi z reguły np. 

za dostęp do danych (np. filmów), gier i aplikacji.  

Minipłatności są to z kolei płatności od osiemdziesięciu do ośmiuset 

złotych. Są solidnie zabezpieczone. Duża część płatności dokonywa-

nych w portalach sprzedażowo-aukcyjnych. 

Makropłatności, czyli płatności powyżej ośmiuset złotych. Najlepiej za-

bezpieczone płatności.  

 

Inny podział e-płatności wynika z czasu realizacji płatności. I tak możesz 

zapłacić za coś (lub wymienić walutę) w systemie przedpłat, czyli „prepayment” 

(czyt. pripejment), w ramach natychmiastowych płatności „pay-now” (czyt. pej 

nał) i ostatecznie w ramach odroczonych płatności „pay-later” (czyt. pej lejter). 

Ostatnie płatności to forma kredytowania, którą znasz z wielu sklepów – „za-

bierz do domu już teraz, zapłać po wakacjach”.  

 

 

Przede wszystkim e-płatności do tradycyjnych metod płatności (takich 

jak zaliczka, przedpłata albo przelew na poczcie, opłata kartą kredytową oraz 

płatność przy odbiorze) dodały nowe, typowe dla internetowego medium płat-

ności: 

 – są to karty, które nie istnieją w formie fi-

zycznej. Zazwyczaj użytkownik może z niej zapłacić środkami, które rzeczywiście 

są do niej przypisane (czyli pieniędzmi, które ma na koncie, do którego została 

wydana karta). W tej opcji nie ma możliwości wykorzystania karty jako karty 

debetowej (udzielającej odnawiającej się pożyczki). 

 (czyt. pripejd), czyli karta, dla której stworzono specjalny 

rachunek. Nie jest to konto, na którym można wykonywać transakcje, np. spła-

cać kredyt, czy robić comiesięczne przelewy – rachunek istnieje tylko jako 



 

„skarbonka” dla karty, nie oferuje także żadnych kredytów. Kartą prepaid 

można zatem zapłacić tylko do tej kwoty, która została wpłacona na rachunek.  

 – np. PayPal, Ya- 

hoo!PayDirect, Inteligo EmailMoney. W usłudze tej użytkownicy mogą przesy-

łać pieniądze za pośrednictwem maila, przy czym nie muszą do tego pobierać 

żadnych innych aplikacji czy przechodzić do bankowości internetowej, ponie-

waż cały proces transferu pieniędzy odbywa się z poziomu poczty elektronicz-

nej. Wystarczy kliknąć na ikonę załącznika i określić sumę, jaką chcesz przesłać 

na przykład bliskiej osobie.  

, czyli zabezpieczony program online, w którym zapi-

sane są podstawowe dane, takie jak Twój adres, informacje o kartach kredyto-

wych, zgromadzonych na Twoich kontach pieniądzach. Portfel może zawierać 

także waluty elektroniczne. Usługa ta to m.in. Apple Pay, Google Wallet, Ma-

sterPass, Windows Live ID i Yahoo! Wallet.  

, np. Yahoo!Bill Pay, 

Mojerachunki.pl, BillNet – systemy pozwalające na opłacenie rachunków za po-

średnictwem sieci.  

Regulowanie opłat poprzez  realizowane bezpośrednio 

 – tak opcja jest wybierana najczęściej na portalach au-

kcyjno-handlowych. 

 np. Ecash, CyberCoin. Eletroniczna gotówka 

pozwala na całkowite oderwanie wartości pieniądza od jego fizycznej postaci. 

Innymi słowy – pieniądz staje się ideą, która przestaje potrzebować „ciała”, ta-

kiego jak banknot, bilon, czy w dawnych czasach muszelki, kości, czy kamienie. 

Możesz otrzymać zapłatę w formie całkowicie niefizycznej, a następnie tym 

zlepkiem danych elektronicznych „zapłacić” za usługę, czy przedmiot.  

 – realizacja płatności z wykorzystaniem przy-

stawek do telewizji czytających karty EuroCard i MasterCard. Taka przystawka 

to mały terminal płatniczy.  

Wiesz już skąd i jak pobierane są Twoje pieniądze w systemie elektro-

nicznym. Ale w jaki sposób trafiają one do odbiorcy? W jakim systemie poru-

szają się Twoje pieniądze? 

 

 

  



 

  

 

 (Direct Debit Card) – w tym systemie nie  

otrzymujesz fizycznej karty kredytowej. Dane Twojej karty, takie jak numer 

i okres jej ważności zostają do Ciebie przesłane pocztą w zabezpieczonej koper-

cie. Takimi kartami można płacić tylko w sieci, jeśli akceptowane są płatności 

regulowane za pomocą kart Visa, EuroCard i MasterCard. 

 

 są stosowane głównie przy mikropłatnościach. Możesz 

taką kartę kupić w punktach sprzedaży, przy czym karty te mają różne wartości 

(trochę jak bony, np. o wartości 20, 50, 100, 200 i więcej złotych). Są opatrzone 

w zdrapkę, pod którą znajduje się numer PIN – musisz go wpisać jako potwier-

dzenie swojego zakupu. Podajesz zatem numer karty i PIN i w ten sposób na 

konto odbiorcy trafiają pieniądze.  

 

Możesz sobie to zwizualizować tak: firma X oferuje karty prepaid. Kupu-

jesz kartę o nominale (wartości) 20 zł. Na Allegro kupujesz kolczyk za 6 złotych. 

W oknie „Zapłać” wybierasz „Karta płatnicza” i podajesz wymagane przez Alle-

gro dane. Na konto Allegro wędruje 6 złotych. Ale skąd te pieniądze wędrują? 

Z konta dostawcy karty, czyli z konta Firmy X. Firma ta sprzedając Ci kartę 

o określonej wartości, udostępnia dla Ciebie dostęp za pomocą płatności 



 

elektronicznych do swojego konta na wysokość kwoty określoną na karcie. Jak 

to wygląda w praktyce? Na najpopularniejszej platformie handlowej online 

w Polsce, czyli Allegro zaczynasz płatność od wyboru opcji „Karta płatni-

cza” w „Formularzu opcji dostawy i zapłaty”, a następnie podaj numer i datę 

ważności karty oraz kod cvv2/cvc2 (czyli trzy lub cztery ostatnie cyfry z kodu 

znajdującego się z tyłu karty płatniczej). Wszystkie screeny w tym rozdziale z 

Allegro pochodzą z Działu Pomocy Allegro.  

 

W tej opcji na dole okna Allegro oferuje Ci dwie możliwości: wykorzysta-

nie karty dopisanej już do Twojego konta na Allegro („Użyj”), albo użycia i dopi-

sania karty („Użyj i zapisz kartę”). Jeżeli wykorzystasz opcję drugą, wybór „Za-

płać kartą” automatycznie przekieruje Cię na wybraną kartę, co oznacza, że 

płatności dokonasz szybciej, bez wpisywania za każdym razem numeru karty.  

 to usługa opierająca się na wykony-

waniu przelewu za pomocą zainstalowanego na Twoim komputerze oprogra-

mowania. 

(czyt. sajber kasz) to elektroniczny portfel, który wymaga 

zainstalowania na Twoim komputerze darmowego oprogramowania i zareje-

strowania się, poprzez podanie danych kart kredytowych, którymi masz zamiar 

się posługiwać w swoich płatnościach online.  

 

https://allegro.pl/pomoc/faq/co-to-jest-formularz-opcji-dostawy-i-platnosci-R8BY2Z5woiG
https://allegro.pl/pomoc/faq/czym-jest-kod-cvv2-cvc2-a12nM1k0AFG


 

 , z których korzysta się w zasadzie najczęściej 

w czasie płatności online to przelew dokonywany za pośrednictwem interneto-

wej strony Twojego banku, lub poprzez aplikację tego banku.  

Pieniądze za usługę lub obiekt wpłacasz z góry, a sprzedający wysyła to-

war lub dostarcza usługę po ich otrzymaniu. W tej sytuacji ryzykujesz, ponieważ 

powierzasz swoje pieniądze osobie nieznanej. Warto zatem zajrzeć do komen-

tarzy na temat firmy lub dostawcy. W przypadku platform takich jak Allegro 

sprawa jest prosta – dział opinii o Sprzedającym, czy sama informacja ile osób 

poleca, a ile nie poleca takiego Sprzedawcy jest już wskaźnikiem zaufania, jakim 

można go obdarzyć.  

 

 Jeżeli dane procentowe Cię nie przekonują, warto zajrzeć na sekcję opi-

nii o Sprzedającym. Kliknij w nazwę Sprzedającego widoczną pod proponowa-

nym obiektem lub usługą. Znajdziesz się na stronie Sprzedającego. Dowiesz się 

z niej jak długo działa firma (im dłużej, tym pewniejsza jest), a także ile osób 

poleca lub nie poleca usług firmy. Co ważne – widzisz takie dane jak oceny  

(w 5-stopniowej skali) w kategoriach: zgodność z opisem, czas i koszt wysyłki 

oraz obsługa kupującego.  

 

Warto zajrzeć do sekcji Komentarze i w komentarzach negatywnych 

przeczytać, jakie są zarzuty do Sprzedającego. Statystyka ma bowiem to do sie-

bie, że cztery chore koty i cztery koty w fantastycznej formie dadzą średnią 

„koty w dobrym stanie”, warto zatem przyjrzeć się także danym jakościowym.  



 

 

 

 Warto zwrócić uwagę także na odpowiedzi Sprzedającego – jeżeli obraża 

klientów, wyzywa ich lub nie odpisuje – lepiej u takiego sprzedawcy nie doko-

nywać zakupów.  

Nie ryzykujesz dużo w przypadku zakupów w sklepach o ustalonej reno-

mie, czy na aukcji od sprzedawcy z dużą ilością pozytywnych komentarzy. 

Realizacja przelewu wymaga zalogowania się do systemu bankowości 

elektronicznej. Poniższe screeny pochodzą ze strony ING Bank Śląski.  

 

Następnie należy odnaleźć zakładkę nazwaną związaną z transakcjami.  

 

 



 

 W ramach tej zakładki wybierz „Przelew zwykły” (w odróżnieniu od np. prze-

lewu comiesięcznego, lub przelewu między własnymi kontami lub na ZUS). 

 

 W formularzu, który się wyświetli musisz wpisać dane odbiorcy oraz 

kwotę, którą chcesz przesłać. Najważniejszy jest w tym działaniu numer konta, 

na który wysyłasz pieniądze, bowiem w nim najczęściej klienci banków się mylą. 

Zanim zatwierdzisz płatność uważnie sprawdź, czy to właściwy ciąg cyfr.  

 

Podobnie wykonanie przelewu wygląda w pozostałych platformach ban-

kowości elektronicznej – jeżeli poznasz zasadę funkcjonowania jednej plat-

formy, znajdziesz się także na innej.  

 

 



 

Poniżej screeny z wysyłania przelewu w bankowości elektronicznej 

Banku Pekao: 

 

  

Co prawda jak widać stylistycznie strona jest całkowicie odmienna od 

strony poprzedniego banku, ale także i tutaj trzeba znaleźć operację, którą 

chcesz wykonać, czyli „Operacje” przy koncie, z którego chcesz skorzystać.  

 

 

  

Po wybraniu „Przelewu jednorazowego” bank przekieruje Cię do podobnego 

formularza, który należy uzupełnić.  

 



 

 

 

Po zatwierdzeniu transakcji za pomocą sms przysłanego na Twój telefon, 

przelew natychmiast wyruszy do odbiorcy. Wykonany w ten sposób przelew 

trafia do odbiorcy zwykle następnego dnia i wtedy też rozpoczyna się realizacja 

wysyłki z platformy zakupowej. Możesz jednak chcieć z jakiegoś powodu opóź-

nić przekazanie wpłaty, albo zadecydować, że będzie to np. przelew cykliczny 

(np. przekazywany co miesiąc) – w takim razie zaznacz odpowiednie okienka 

(tutaj: „Wykonaj przelew z datą przyszłą” oraz „Zapisz jako przelew cykliczny”). 

Przelewy cykliczne przydają się w opłatach np. za abonamenty za dostęp do tre-

ści (do gazet online lub offline, platform streamingowych jak NETFLIX, czy plat-

form gamingowych). 

 

Pamiętaj, że większość banków oferuje także możliwość wycofania prze-

lewów zdefiniowanych lub cyklicznych. Dla przedsiębiorców termin anulowania 

przelewu wynosi pięć dni, dla pozostałych użytkowników systemu jest to pięć-

dziesiąt sześć dni. Oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu zechcesz odzyskać 

pieniądze i np. zapłacić rachunek w innym terminie, możesz to zrobić bez poda-

wania jakiejkolwiek przyczyny.  



 

Możesz uniknąć wpisywania numeru konta i innych danych, jeżeli sko-

rzystasz z któregoś z systemów  dokonywa-

nych przez pośredników. Z Twojej strony wykonanie przelewy wygląda podob-

nie do przelewu zwykłego, wykonywanego ręcznie. W sklepie internetowym kli-

kasz na ikonę pośrednika (na przykład DotPay, PayU, czy Przelewy24), co prze-

niesie Cię na stronę, na której musisz wybrać swój bank. Po zalogowaniu po-

twierdzasz tylko dane do przelewu i potwierdzasz sam przelew (np. za pomocą 

kodu przysłanego przez bank smsem). Nie musisz wpisywać żadnych danych do 

przelewu, ponieważ aplikacja pośrednika automatycznie je uzupełnia. Po doko-

naniu potwierdzenia przelewu okienko banku automatycznie się zamyka, a Ty 

wracasz do sklepu na stronę z potwierdzeniem zakupu. 

 

 (czyt. pej pal),  (czyt. pej ju) oraz 

 to systemy, z których obok przelewów online z wykorzystaniem bako-

wości elektronicznej będziesz korzystać najczęściej.  

 

Jest to system płatności oparty na poczcie elektronicznej. Umożliwia 

konsumentom posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności 

przez internet. W systemie klienci mogą płacić przy użyciu karty kredytowej 

bądź salda konta w ramach systemu, które można zasilać przelewami z konta 

bankowego lub innego konta PayPal. System nie wymaga dodatkowego opro-

gramowania. 

 

 to jeden z najlepszych systemów płatniczych. Dotpay daje moż-

liwość dokonywania płatności wieloma kanałami i tym samym każdy jest w sta-

nie dopasować rodzaj płatności do swoich preferencji.  

 

Obsługuje karty płatnicze takie jak Visa, Visa Electron, MasterCard, Ma-

estro, Diners Club International, JCB, MasterCard Mobile, E-portfele PayPal 

i Ukash, E-przelewy z 22 banków oraz wiele płatności mobilnych. System wpro-

wadza jednak prowizje, których wysokość jest zależna od wysokości obrotów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet


 

 firmy, wartości transakcji oraz rodzaju działalności (od 1% do 2,2% wartości 

transakcji). 

 

oferuje przelewy internetowe aż z 32 banków, obsługuje 

karty płatnicze VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard oraz E-portfele  

i płatności mobilne. Prowizje wynoszą od 1.4 do 1.9%.  

 

 

przyciąga klientów wysokim bezpieczeństwem transakcji 

i łatwością zarządzania płatnościami. Kanały płatności są podobne do tych uży-

wanych przez Przelewy24 i Dotpay: e-przelewy z 35 banków, e-portfel PayPal, 

płatności mobilne oraz obsługa kart płatniczych Elavon, VISA, VISA Electron, 

MasterCard, Maestro, Diner’s Club, JCB. Minusem są stosunkowo wysokie pro-

wizje (od 1,9 do 2,7% wartości transakcji).  

 

 

 (czyt. pej ju) to system, który wzbudza duże zaufanie, ponieważ 

korzysta z niego sklep internetowy Allegro, a więc codziennie robią w nim za-

kupy tysiące internautów. W tym systemie jest możliwie wykonanie przelewu 

z 22 banków oraz skorzystanie z rat internetowych PayU. System obsługuje 

karty płatnicze VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.  

 

 Obsługuje płatności największych platform sprzedażowych, a także 

znaczną część sklepów online. W przypadku platformy Allegro możliwe jest pła-

cenie za pomocą PayU, jeżeli masz konto w bankowości elektronicznej w któ-

rymś z banków: mBank, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez 

Alior Bank, BNP Paribas Bank, Pekao SA, Getin Bank, Orange Finanse, Noble 



 

Bank, ING Bank Śląski. Jeżeli wybierzesz PayU jako formę płatności pojawi się 

okno wyboru banku: 

 

 

Po wybraniu banku, Allegro przekieruje Cię na jego stronę. Wykonuj 

wskazania systemu – procedury są maksymalnie uproszczone. Po zalogowaniu 

pojawi się okno przelewu, wystarczy, że zatwierdzisz przelew, w taki sposób, 

w jaki zatwierdzasz każdy inny przelew, czyli np. za pomocą smsa, lub karty ko-

dów jednorazowych. Co istotne – nie zawsze musisz potwierdzać transakcję – 

dla większości platform handlowych i większych sklepów online banki urucho-

miły limit gotówki, do której nie wymagają potwierdzenia. Zazwyczaj jest to sto 

lub dwieście złotych. 

 z kolei oferuje najpopularniejsze formy płatności, czyli szybkie 

przelewy, e-portfele czy karty płatnicze, daje także możliwość płatności za 

usługi w 29 walutach.  

 

Brak opłaty abonamentowej, a wysokość prowizji ustalana jest indywi-

dualnie z klientem. Istnieją również bonusy po podpisaniu umowy, dopasowy-

wane do potrzeb klienta i konsultowane z nim. 

 



 

 Wśród innych popularnych rozwiązań znajdują się płatności za pomocą 

czeków elektronicznych (elektronicznej wersji tradycyjnego czeku papiero-

wego), płatności za pomocą telefonu (kwota zostanie dołączona do Twojego 

rachunku za telefon) oraz płatności BLIKIEM.  

 

 

to trzecia forma płatności dostępna za pomocą m.in. Allegro (poza 

płatnością kartą prepaid, płatnością szybkim przelewem PayU z wykorzysta-

niem bankowości elektronicznej).  

 

BLIK to polski system płatności mobilnych, uruchomiony z inicjatywy 

kilku banków. W praktyce BLIK to sześciocyfrowy kod wyświetlany przez aplika-

cję mobilną banku, który może służyć do zaakceptowania transakcji lub wypłaty 

z bankomatu, dokładnie tak, gdybyśmy płacili kartą. 

 

Płatność BLIKIEM jest prosta, choć początkowo może sprawiać pewne 

trudności, szczególnie osobom nie przyzwyczajonym do obsługi płatności przez 

telefon. Jak wygląda płatność BLIKIEM? Wybierasz opcję BLIK w Allegro, sklepie 

lub automatach transportu miejskiego (większość dużych miast oferuje takie 

rozwiązanie w płatnościach za bilety w automatach na przystankach i w auto-

busach, czy tramwajach). Żeby zapłacić blikiem musisz mieć tą opcję aktywo-

waną w swojej bankowości internetowej. Zazwyczaj możesz to zrobić w swojej 

bankowości mobilnej bez konieczności udawania się do placówki w banku.  

 



 

 W ostatnich miesiącach do usługi BLIK w bankowości mobilnej dołączyły 

kolejne banki i obecnie BLIKA obsługują: PKO Bank Polski (aplikacja IKO), Pekao 

SA (aplikacja Peo Pay), ING Bank Śląski (aplikacja Moje ING Mobile), mBank 

(aplikacja mBank PL), Bank Millennium (aplikacja Bank Millennium), BZ WBK 

(aplikacja BZWBK24 mobile), Alior Bank (aplikacja Alior Mobile), Orange Finanse 

(aplikacja Orange Finanse), Getin Bank (aplikacja Getin Mobile), T-Mobile Usługi 

Bankowe (aplikacja T-Mobile Bankowe), BGŻ BNP Paribas (aplikacja GOmobile), 

Raiffeisen Polbank (aplikacja Mobilny Portfel), Credit Agricole (aplikacja CA24 

Mobile). 

 

System przekieruje Cię na stronę Twojego baku, gdzie musisz wybrać 

opcję „Zapłać BLIKIEM”, albo „Wygeneruj numer BLIK”, a następnie numer, 

który zostanie wyświetlony na monitorze przepisz do okienka na numer BLIK 

w systemie płatności. W ten sposób potwierdzasz płatność. Nie musisz podej-

mować żadnych innych kroków, np. wpisywać odbiorcę, czy wysokość zapłaty.  

 

 

 

 

 

 

  

Jak to wygląda w przypadku Allegro? Po wygenerowaniu kodu przez 

Twoją bankowość mobilną masz trzydzieści sekund na wpisanie kodu w oknie 

w Allegro. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić – skorzystaj z pomocy.  

 

Po wpisaniu kodu BLIK Twoja płatność zostanie zatwierdzona przez sys-

tem, a Twoje płatności zostaną zakończone sukcesem! System jest intuicyjny 



 

 i prosty w obsłudze, więc po przełamaniu początkowych oporów nawet najbar-

dziej techniczno-odporni użytkownicy powinni się do niego przekonać.  

 

BLIKIEM można także przesyłać pieniądze na konta innych użytkowni-

ków bankowości elektronicznej (któregokolwiek banku) oraz wypłacać gotówkę 

z bankomatów. Płatności za to można dokonać w sklepach internetowych i sta-

cjonarnych, oraz automatach płatniczych (np. parkingowych, lub biletomatach). 

Sieć instytucji akceptujących płatność BLIK stale się powiększa. Dodatkowo BLI-

KIEM możesz wysłać pieniądze na numer telefonu, a także opłacić rachunki na 

poczcie. Korzystanie z BLIK jest darmowe, a przelewy są bezprowizyjne. 

  

Obecnie, na jednego Polaka przypada 1,52 telefonu komórkowego. Ze 

smartfonów nie korzystają najprawdopodobniej jeszcze małe dzieci i osoby naj-

starsze, więc można założyć, że rynek dla takich usług jak BLIK to prawie 59 mi-

lionów funkcjonujących w Polsce urządzeń mobilnych. 

  

 

 

 

 

Wraz z RODO pojawiła się zasada pobierania minimalnej ilości danych 

koniecznych do wypełnienia zadania. Niestety w przypadku płatności online 

ilość danych jest duża – program obsługujący Twoje płatności musi mieć dostęp 

przynajmniej do Twojego nazwiska i imion, daty urodzenia lub PESELU, numeru 

konta bankowego, numeru karty płatniczej, albo kredytowej, książki telefonicz-

nej, aparatu (czytnik kodów QR i inne usługi) oraz do wielu innych danych. 

Warto zapoznać się z regulaminem aplikacji czy usługi, z której chcesz skorzy-

stać.  



 

Systemy przekazywania środków finansowych są dobrze zabezpieczone 

i o ile zachowasz podstawy bezpieczeństwa i nie popełnisz kluczowych błędów, 

takich jak przekazanie obcej osobie danych dostępu do konta bankowego czy 

upublicznienie hasła do elektronicznego portfela, zakupy w sieci będą bezpiecz-

niejsze, niż zakupy w lokalnym supermarkecie.  

Dostępu do Twoich funduszy strzegą banki i dlatego oprócz zalogowania 

się na konto za pomocą loginu i hasła, musisz powyżej pewnej kwoty potwier-

dzić operację stosując jednorazowe kody przysyłane smsem na Twój numer te-

lefonu, który został wcześniej potwierdzony przez bank. Niektóre banki korzy-

stają jeszcze z tokenów, czyli urządzeń wielkości pendrive'a, wyświetlających 

kody i listy kodów jednorazowych. Te zabezpieczenia zapewniają wysoki po-

ziom bezpieczeństwa transakcji internetowych. 

Co ciekawe, w przypadku skorzystania z płatności z pomocą pośredni-

ków (jak z PayU) sprzedawca może od razu po wysyłce przelewu wysłać obiekt 

lub uruchomić usługę, ponieważ zostanie poinformowany przez system, że taka 

płatność się odbyła. Oczywiście w takiej sytuacji Sprzedający ryzykuje – kupu-

jący może bowiem wycofać wpłatę lub w ramach samego systemu bankowego 

może wystąpić błąd w wyniku którego pieniądze nie trafią na jego konto. Z tego 

powodu część sprzedawców zaznacza, że wysyłka towaru lub uruchomienie 

usługi następuje po wpłynięciu pieniędzy na ich konto. Zdecydowana większość 

przystępuje do wysyłki od razu po potwierdzeniu dokonania przelewu przez ku-

pującego – skraca to zdecydowanie czas obsługi klienta, a więc podnosi także 

poziom jego zadowolenia, a co za tym idzie – ocenę końcową jakości obsługi. 

A ta z kolei przekłada się na ogólną ocenę sprzedającego i w konsekwencji na 

ilość klientów, którzy zdecydują się mu zaufać.   

 

 



 

  

 Ponieważ już ponad połowa Polaków regularnie szuka w sieci inspiracji 

zakupowych, a co trzeci mieszkaniec naszego kraju kupuje za pośrednictwem 

internetu, warto zainteresować się swoimi prawami konsumenta i Sprzedawcy 

w sieci.  do obsługi handlu i usług zapośredniczonych przez 

internet są „Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, 

poz. 827)” oraz „Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, 

poz. 121 z późniejszymi zmianami)”. 

 Kupując lub sprzedając w sieci zawierasz . Umowa 

ma charakter transakcji dokonanej „na odległość”, jeżeli zostaje zawarta: bez 

obecności obu stron, z wykorzystaniem wyłącznie środków porozumiewania się 

na odległość, np. elektronicznego formularza zamówienia, katalogu, telefonu 

czy poczty elektronicznej, a także między konsumentem a przedsiębiorcą, który 

zorganizował swoją działalność tak, aby prowadzić sprzedaż na odległość. Co 

istotne – przepisy  ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania, jeżeli 

stronami umowy są: tylko i wyłącznie przedsiębiorcy lub tylko i wyłącznie kon-

sumenci. Innymi słowy – przepisy te nie odnoszą się do sprzedaży niezawodo-

wej („jedna pani drugiej pani”), ani do sprzedaży między przedsiębiorcami.  

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zwierasz z konsumentem umowę na odle-

głość (dotyczącą m.in. obiektów i usług), musisz podać konsumentowi szereg 

informacji, a dodatkowo w informacje te konsument ma zostać wyposażony 

(np. w formie elektronicznej) najpóźniej w momencie zawarcia umowy na od-

ległość. Obecnie większość sprzedawców i producentów zamieszcza te infor-

macje na swoich profilach, stronach internetowych, profilach na platformach 

sprzedażowych, a także tuż pod opisem produktu lub usługi, którą  można na-

być na stronie.  

 



 

 

Podstawowe cechy świadczenia.  

Sposób porozumiewania się z klientem. 

Swoje dane identyfikujące, takie jak nazwa i adres firmy, organ rejestrujący 

działalność gospodarczą, REGON. 

Adres prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej, kontaktowy 

numerze telefonu lub faksu. 

Adres, pod którym można złożyć reklamację.  

Łączna cena towaru lub wynagrodzenia wynikająca z umowy, wraz ze 

wszystkimi podatkami (jeżeli charakter przedmiotu umowy nie pozwalał na 

wcześniejsze obliczenie tych wartości, przedsiębiorca jest zobowiązany 

wskazać sposób ich obliczania i poinformować o obowiązku ich uiszczenia).  

Kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu za-

warcia umowy (np. przez telefon), jeżeli są wyższe niż zazwyczaj stosowane 

przy korzystaniu z tego sposobu porozumiewania się. 

Sposobie i terminie płatności.  

Sposobie i terminie realizacji umowy. 

Procedurze reklamacji, sposobie i terminie realizacji prawa do odstąpienia 

od umowy oraz wzorze formularza odstąpienia. 

Kosztach zwrotu towaru, które konsument poniesie w przypadku odstąpie-

nia od umowy, zwłaszcza jeżeli ze względu na charakter produktu nie 

można go odesłać zwykłą pocztą.  

Obowiązku zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych 

z odstąpieniem od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi. 

Braku możliwości odstąpienia od umowy oraz sytuacjach, w których kon-

sument traci takie prawo.  

Obowiązku dostarczenia produktu bez wad.  

Istnieniu, treści i sposobie realizacji gwarancji oraz usług posprzedażnych 

Stosowanym kodeksie dobrych praktyk i możliwym sposobie zapoznania 

się z nim. 



 

 Czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia – je-

żeli jest ona zawarta na czas nieokreślony lub ma ulegać automatycznemu 

przedłużeniu. 

Minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta. 

 Wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finan-

sowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsię-

biorcy.  

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony 

(co dane urządzenie może, a czego nie i jak należy o nie dbać). 

Informacji technicznych i wymagań sprzętowych jeżeli jest to urządzenie 

techniczne lub oprogramowanie (np. pamięć RAM lub system operacyjny 

wymagany do prawidłowej obsługi kupionej gry). 

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla-

macji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 

Metody, formy i płatności w odniesieniu do dostarczenia rzeczy lub usługi. 

 

Dodatkowo przedsiębiorca powinien potwierdzić te informacje na trwałym 

nośniku, np. na wydruku dołączonym do wysłanego towaru. 

 

 

Jeżeli umowa zawarta przez internet wiąże się z obowiązkiem zapłaty, 

przedsiębiorca musi (jeszcze przed złożeniem przez konsumenta zamówienia) 

w sposób jasny i widoczny poinformować konsumenta o:  

Cechach świadczenia i sposobie porozumiewania się z konsumentem. 

Ostatecznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami.  

Czasie obowiązywania umowy. 

Warunkach wypowiedzenia umowy.  

Minimalnym czasie trwania zobowiązania. 

 

 



 

  

 Przedsiębiorca musi także poinformować na swojej stronie internetowej 

konsumenta (zanim ten przejdzie do potwierdzenia złożenia zamówienia) 

o ograniczeniach dotyczących dostarczenia towaru i o akceptowanych sposo-

bach płatności. Informacje te powinny być sformułowane w sposób jasny, czy-

telny i wyraźny – konsument nie może ich szukać na podstronach.  

 Nie ma także możliwości, aby konsument został obciążony jakimikolwiek 

dodatkowymi opłatami, jeżeli się na nie nie zgodził, przy czym zgoda ta nie może 

być domyślna – konsument musi wyrazić w sposób świadomy i jasny zgodę na 

każdą dodatkową opłatę. Jeżeli taka opłata zostanie naliczona, ma prawo ubie-

gać się o jej zwrot.  

 

 Sprzedający jest odpowiedzialny za produkt aż do momentu dostarcze-

nia go do końcowego odbiorcy. Dzieje się tak w sytuacji, w której klient wybrał 

dostawę spośród proponowanych przez sprzedającego. Jeżeli produkt zostanie 

uszkodzony sprzedający może dochodzić zwrotu wartości przedmiotu od prze-

woźnika – warto zatem czytać w jakim zakresie za przedmiot odpowiada prze-

woźnik. Jeżeli w Regulaminie zaznaczył, że za 

przedmiot nie odpowiada, nie masz szans na wy-

egzekwowanie odszkodowania – skorzystanie 

z usług przewoźnika jest równoznaczne z wyra-

żeniem zgody na Regulamin. A najczęściej taki 

właśnie zapis pojawia się w regulaminach – jeżeli 

chcesz, żeby jednak odpowiadał finansowo za 

Twój przedmiot, musisz opłacić dodatkowo 

ubezpieczenie przesyłki, co podnosi jej koszt.  



 

 Jeżeli konsument zleci innemu przewoźnikowi dostarczenie produktu, 

odpowiedzialność za produkt sprzedającego kończy się wraz z przekazaniem go 

przewoźnikowi.  

 W przypadku zakupów online kupujący ma tzw. „prawo do namysłu”, 

dzięki któremu może odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni (czternastu 

dni kalendarzowych) od jej zawarcia. Kupujący nie musi uzasadniać takiej decy-

zji. Odstąpienie pociąga za sobą konieczność złożenia pisemnego oświadczenia, 

które kupujący może przygotować samodzielnie. Może także skorzystać z for-

mularza udostępnionego przez przedsiębiorcę lub z wzorcowego formularza 

przygotowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.pra-

wakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze). Jeżeli natomiast przedsiębiorca udo-

stępnia formularz odstąpienia od umowy online, potwierdzenie odstąpienia 

wraz z treścią, którą wpisał konsument, musi on otrzymać na swojego maila.  

 

Odstąpić od umowy, także tej, która dotyczy usług finansowych można 

zwrócić w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Wyjątkiem 

są czynności ubezpieczeniowe online – tutaj termin wydłuża się do trzydziestu 

dni.  

 

Jeżeli przedsiębiorca nie poin-

formuje o możliwości odstąpienia od 

umowy, termin ten wydłuża się do 12 

miesięcy. Ale: jeśli zakupie przedsię-

biorca dostarczy konsumentowi wszyst-

kie informacje wymagane prawem, czas 

odstąp  ienia od umowy znowu wynie-

sie 14 dni, przy czym liczy się go od dnia 

otrzymania tych informacji. 

 

Termin odstąpienia od umowy liczy się od następnego dnia po dniu do-

starczenia zamówionego towaru np. jeżeli produkt został dostarczony 1 grud-

nia, termin odstąpienia minie 15 grudnia. Nie zawsze jednak termin doręczenia 

jest łatwy do ustalenia, istnieją więc umowy, w przypadku których dzień 



 

odstąpienia będzie się liczyło według innych zasad. I tak w przypadku, gdy 

obiekt jest dostarczany w częściach, termin odstąpienia kończy się po czterna-

stu dniach od doręczenia ostatniej części obiektu (liczony od następnego dnia 

po doręczeniu ostatniej rzeczy). Jeżeli natomiast umowa obejmuje regularne 

dostarczanie produktów, to na odstąpienie od umowy  konsument ma czterna-

ście dni od dostarczenia pierwszego produktu (liczone od następnego dnia po 

dostarczeniu).  

Aby odstąpienie było skuteczne, konsument musi wysłać do przedsię-

biorcy pisemne oświadczenie w wymienionym wyżej terminie. Ponieważ prze-

syłka może zaginąć, warto mieć potwierdzenie jej nadania. Wysłanie oświad-

czenia rozpoczyna następny termin – termin odesłania produktu. Produkt musi 

być odesłany w ciągu czternastu dni od wysłania oświadczenia. Musi dotrzeć do 

przedsiębiorcy w stanie niezmienionym – dlatego tak 

ważne jest sprawdzanie przesyłki przy kurierze, z którym 

w razie problemów z przesyłką można spisać protokół 

szkody. Koszt przesyłki spada na konsumenta, chyba, że 

przedsiębiorca zgodził się go ponieść lub jeżeli konsu-

ment nie został poinformowany przed zawarciem umowy, że będzie musiał je 

ponieść.  

Przedsiębiorca po otrzymaniu towaru musi na piśmie poświadczyć jego 

odbiór. Ma także obowiązek w ciągu czternastu dni od otrzymania oświadcze-

nia konsumenta zwrócić mu równowartość ceny produktu i koszty związane 

z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki. Zwrot może nastąpić tą samą 

drogą, jaką klient wniósł opłatę (np. za pomocą przelewu internetowego), albo 

inną metodą, o ile klient wyrazi na nią zgodę i nie naraża go ona na dodatkowe 

koszty.  

W okresie „prawa do namysłu” konsument ponosi odpowiedzialność za 

zmniejszenie wartości rzeczy przez nieprawidłowe z niej korzystanie, przy czym 

nieprawidłowe korzystanie to inne użycie produktu, niż w celu sprawdzenia 

jego stanu i zgodności towaru z opisem. Oznacza to, że może sprawdzić właści-

wości produktu w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w stacjonarnym sklepie, 

np. wolno mu przymierzyć kupione buty, ale nie wyjść w nich na zewnątrz. Jeżeli 

konsument zmniejszy wartość rzeczy przez niewłaściwe użytkowanie przedsię-

biorca może obciążyć go kosztami użytkowania produktu.  

Prawo takie nie przysługuje sprzedawcy, który nie poinformował o moż-

liwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą 

którego się tego dokonuje.  

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Odstąpić od umowy może także rodzic dziecka między trzynastym, 

a osiemnastym rokiem życia, które wydało większą kwotę i dokonało tego bez 

zgody rodzica lub jeżeli podało nieprawdziwy wiek. Jeżeli ro-

dzic nie potwierdzi umowy zawartej w ten sposób, będzie 

ona nieważna. Należy wówczas odesłać dostarczony towar, 

a przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić zapłaconą kwotę. 

Wyjątkiem są sytuacje, w który dziecko zakupiło rzeczy drobne lub umowa do-

tyczyła spraw życia codziennego, np. zakupu gazety – wówczas zawarta umowa 

jest ważna. 

 

Prawo odstąpienia od umowy obowiązuje niezależnie od rodzaju trans-

akcji, tzn. niezależnie od tego, czy kupujący dokonał zakupu wygrywając licyta-

cję online, czy wciskając przycisk „Kup Teraz”, lub podobny.  

 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 

w przypadku: 

Gdy konsument został wcześniej poinformowany o utracie prawa do od-

stąpienia od umowy po spełnieniu usługi – np. po zamontowaniu radia. 

Umów, w których cena lub wynagrodzenie za świadczenie zależą od wa-

hań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wy-

stąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Towarów wykonanych na specjalne zamówienie (np. szyta na rozmiar 

suknia ślubna). 

Produktów szybko ulegających zepsuciu lub mających krótki termin przy-

datności, takiej jak żywność.  

Towarów, których nie można zwrócić po otwarciu zapieczętowanego opa-

kowania, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych 

– np. strzykawki kupione w e-aptece lub tampony lub bielizna. 



 

Produktów, które łączą się nierozerwalnie z innymi rzeczami (jak chło-

dziwo wlane do klimatyzacji). 

Napojów alkoholowych, takich jak wysokogatunkowe wina kolekcjoner-

skie lub whisky. 

Pilnej naprawy lub konserwacji wykonywanej na wyraźne żądanie klienta. 

Nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz programów komputerowych 

po wyciągnięciu przez konsumenta z oryginalnego opakowania (tzw. 

„klauzula celofanowa”). 

Dostarczania prasy – z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

Usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, 

usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sporto-

wymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świad-

czenia usługi. 

Dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, je-

żeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta 

przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu 

przez przedsiębiorcę o utracie tego prawa. 

 

  

 Umowa powinna być zrealizowana w ciągu trzydziestu dni po jej zawar-

ciu (po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy w formie 

np. naciśnięcia przycisku „Kup Teraz”). Wyjątkiem są sytuacje, w których przed 

zawarcie umowy klient został poinformowany, że czas może się wydłużyć, lub, 

że termin wykonania usługi jest inny – np. wykonania mebla na zamówienie.  

 

Jeżeli przedsiębiorca ma opóźnienie klient może (ale nie musi) wyzna-

czyć dodatkowy termin wykonania usługi. W razie kolejnego opóźnienia klient 



 

 ma prawo odstąpić od umowy. Procedura zwrotu pieniędzy jest taka sama jak  

w przypadku odstąpienia w ciągu czternastu dni (czyli przedsiębiorca potwier-

dza odstąpienie od umowy na piśmie i ma czternaście dni na zwrot pieniędzy 

w formie, w jakiej je dostał, lub innej, na którą zgodzi się klient, o ile nie narazi 

go to na stratę).  

Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny, przed-

siębiorca powinien niezwłocznie (najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia 

jej zawarcia), poinformować o tym fakcie klienta i zwrócić mu całą otrzymaną 

sumę.  

 Całkowicie niezależnie od prawa do namysłu, klient ma prawo do zare-

klamowania wadliwego produktu. Podczas składania reklamacji można skorzy-

stać albo z gwarancji producenta (jeżeli została udzielona i nie minął okres gwa-

rancyjny), albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). 

 

Wada towaru istnieje gdy kupiony produkt:  

nie działa, jak powinien, jest uszkodzony lub popsuł się w ciągu 2 lat od 

zakupu (ale uszkodzenie nie powstało w wyniku działania własnego 

klienta). 

Nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany – np. aparat wo-

doodporny do pięciu metrów już w brodziku dziecięcym przestał działać, 

bo do jego środka dostała się woda.  

Nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama. 

Jest niekompletny, tzn. nie zawiera wszystkich wymaganych lub obiecy-

wanych w ofercie elementów.  

Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których konsument wiedział 

w chwili zawarcia umowy. 

 

Reklamację z powołaniem się na gwarancję rozpatruje tzw. gwarant, 

a więc osoba lub firma, która gwarancję wystawiła (czyli najczęściej producent 

lub np. komis), a na rękojmię sprzedawca, który ma na to czternaście dni od 

daty zgłoszenia reklamacji.  



 

 

Sklep internetowy nie może odsyłać klienta do producenta, hurtownika 

czy importera lub zmuszać do skorzystania z gwarancji, ponieważ odpowiedzial-

ność sprzedawcy za wady towaru trwa 2 lata, przy czym istotny jest fakt, że po-

czątkiem okresu odpowiedzialności sprzedawcy jest moment wydania rzeczy, 

a nie data zakupu. W przypadku zakupów w sklepie internetowym będzie to 

data dostarczenia do kupującego.  

 

Reklamację najlepiej jest złożyć na piśmie. Warto zawrzeć w niej: 

Datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego. 

Strony umowy (sprzedawca i kupujący).  

Datę nabycia towaru. 

Rodzaj towaru (np. pralka automatyczna). 

Cenę towaru.  

Przyczynę reklamacji. 

Czas, w jakim ujawniła się wada. 

Żądanie np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu 

pieniędzy.  

 

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar. Przed-

siębiorca może nie uznać roszczenia i odmiennie rozpatrzyć żądanie. Zależy to 

m.in. od charakteru wady, łatwości i szybkości naprawy lub wymiany rzeczy 

oraz od tego, czy towar był wcześniej reklamowany. 

Sprzedawca ma ponownie czternaście dni na odniesienie się do rekla-

macji. Jeżeli tego nie zrobi, prawo uznaje to za automatyczne uznanie żądania 

konsumenta (zasada ta nie dotyczy odstąpienia od umowy).  

Terminowe odniesienie się sprzedawcy do reklamacji nie oznacza, iż 

musi on w tym czasie przywrócić towar do stanu zgodnego z umową (czyli np. 

go naprawić).  

Jeżeli reklamacja nie została uznana, konsument może szukać pomocy 

u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspek-

toratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do któ-

rych zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy 

Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Jeżeli interwencja nie przyniosła 



 

 oczekiwanych efektów, kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem 

powszechnym. 

Koszty przesyłki zareklamowanego towaru ponosi klient (jeżeli reklama-

cja jest odrzucona), albo sprzedający (jeżeli uznał reklamację). Jeżeli reklamacja 

została uznana, sprzedający ponosi też koszty ewentualnych rzeczoznawców 

i biegłych powołanych do oceny wady.  

Co istotne – towar reklamowany nie musi być dostarczony w oryginal-

nym opakowaniu (opakowanie nie było przedmiotem sprzedaży, a jedynie za-

bezpieczeniem produktu).  

 

 Pomoc prawną i doradczą można znaleźć przede wszystkim w biurach 

miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Dane kontaktowe rzecz-

ników można znaleźć na stornie www.uokik.gov.pl. Jeżeli spór dotyczy umowy 

transgranicznej (ponad granicami krajowymi) pomaga Sieć Europejskich Cen-

trów Konsumenckich. Kontakt do jej instytucji można znaleźć na www.konsu-

ment.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ponieważ coraz większa część działu kupna i sprzedaży przenosi się do in-

ternetu, a nowoczesna firma aby się rozwijać i być konkurencyjną na rynku musi 

oferować swoje usługi  i towary przez internet (albo przynajmniej tam je rekla-

mować), warto poznać nowe rozwiązania dla biznesu, które ułatwią przejście 

do cyfrowego świata nie powodując jednocześnie zamieszania w księgach po-

datkowych i w innych rozliczeniach.  

 

„Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych” zobowiązuje: 

(kogo?) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne 

osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność go-

spodarczą (jeżeli miały przychód niższy niż 2 miliony euro), oraz 

osoby  prowadzące gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pra-

cowników, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pra-

cownicy rolni, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub 

z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodar-

stwie domowym (jeżeli miały łączny przychód mniejszy niż 10 tysięcy 

złotych w roku podatkowym). 

 (do czego?) do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozcho-

dów  

 (jak?) w sposób zapewniający ustalenie dochodu lub straty, pod-

stawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podat-

kowy. 

 

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie dotyczy 

osób, które: prowadzą księgi rachunkowe, opłacają podatek dochodowy w for-

mach zryczałtowanych, wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole 

adwokackim, dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności. 



 

 Co ciekawe, podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia 

KPiR w szczególnych przypadkach motywowanych np. rodzajem i rozmiarem 

wykonywanej działalności, wiekiem oraz stanem zdrowia. W takim przypadku 

osoba prowadząca działalność gospodarczą składa pisemny wniosek w swoim 

urzędzie skarbowym. 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów popierana jest dowodami księgowymi, 

czyli dokumentami, na podstawie których możesz się rozliczyć. Dochodem księ-

gowym jest faktura, faktura VAT RR, faktura bez VAT, a także dokumenty celne. 

Jak jednak rozliczać się z zakupów i sprzedaży w sieci? 

Jeżeli chcesz udokumentować zakup na aukcji u innego przedsiębiorcy nic 

nie stoi Ci na przeszkodzie – w tym przypadku, jako dowód zakupu nabywca 

zawsze otrzymuje fakturę VAT lub rachunek albo fakturę bez VAT (w sytuacji 

gdy sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT). Oba dokumenty, zakładając, że 

zostały wystawione zgodnie z przepisami, są dowodami księgowymi pozwalają-

cymi zakwalifikować wydatki poniesione na zakupy w sieci do kosztów uzyska-

nia przychodu i trafić do Księgi Przychodów i Rozchodów, czyli KPiR. 

Problem może się pojawić gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna nieprowa-

dząca działalności gospodarczej. W takiej sytuacji dokumentami stanowiącymi 

podstawę wpisu do KPiR mogą być: umowy sprzedaży, dowody opłat dokony-

wanych na podstawie książeczek opłat lub inne dowody opłat, o ile zawierają 

nazwę i adresy stron umowy, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres 

dokonania operacji, przedmiot tej operacji gospodarczej, jego wartość i ilość, 

podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji go-

spodarczych.  

Wszystkie te dokumenty powinny być oznaczone numerem lub w inny 

sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi 

na jego podstawie. Innymi słowy – dowody opłat powinny być tak opisane 

(oznaczone), aby możliwe było znalezienie ich w spisie księgowym (np. Umowa 

nr 234 z dn. 20.02.2022). Co ważne - dowody opłat, na których brakuje choć 

jednej z wymaganych informacji nie mogą stanowić podstawy wpisu do księgi. 

Nawet jeżeli przedsiębiorca ma wydruki potwierdzające wygranie aukcji i do 

tego podepnie wyciąg bankowy potwierdzający faktyczną zapłatę.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Oprócz umowy sprzedaży (właściwie opisanej) dokumentem stanowią-

cym podstawę wpisu do KPiR mogą być: 

Dowody opłat dokonywane na książeczek opłat. 

Inne potwierdzone dowody opłat, np. potwierdzenie opłaty wydane przez 

bank, wyciągi bankowe, dowody opłat pocztowych takie jak polecenie 

wysyłki.  

Dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporzą-

dzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem. 

Dokumenty  związane z tzw. korektą kosztów, noty księgowe, sporzą-

dzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej 

wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta 

podatnika lub przekazane kontrahentowi.  

Polisa, przy czym może ona występować jako polisa uproszczona (księgo-

wanie wartości polisy w dacie jej wystawienia), lub memoriałowa (war-

tość polisy dzieli się na lata podatkowe których dotyczy i cześć przypada-

jącą na rok bieżący księguje pod datą wystawienia polisy, a pozostałą 

część dotyczącą roku następnego pod datą tego roku). 

Paragon, ale tylko w sytuacji, gdy był on wystawiony na zakup: materia-

łów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych w jednostkach 

handlu detalicznego, paliwa i olejów, przejazdu autostradą (jeżeli zawiera 

numer i datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer, 

za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku, 

kwotę należności ogółem). 

Bilety, ale tylko w sytuacji gdy dokumentuje przejazd na trasie co najmniej 

50 km i posiada dane dotyczące numeru i daty wystawienia, imienia i na-

zwiska lub nazwy podatnika (chodzi o sprzedawcę), numeru, za pomocą 

którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP 

 



 

 sprzedawcy), informacji pozwalających na identyfikację rodzaju usługi, 

kwoty podatku, kwoty należności ogółem (pozostałe bilety muszą być 

udokumentowane fakturą od przewoźnika).  

Rozliczenie wyjazdu służbowego (dokument tworzony przez samego 

przedsiębiorcę, uwzględniający diety podróżujących pracowników i kie-

rowców, koszty dojazdu i powrotu, koszty noclegu, inne związane z po-

dróżą np. rachunek za taksówkę). Pod rozliczenie wyjazdu służbowego 

podpięte musza zostać faktury dokumentujące wydatki związane z po-

dróżą. 

Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu (także pojazdu prywat-

nego przedsiębiorcy).  

Listy płac lub rachunki za umowy-zlecenia i za umowy o dzieło. 

 

O sprawie dokumentowania swoich działań online w KPiR wypowiedział 

się w interpelacji numer 8337 z 2012 roku podsekretarz stanu z Ministerstwa 

Finansów: “Przesłanką konieczną do zaliczenia określonego wydatku do kosz-

tów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy 

poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem bądź zachowaniem lub zabez-

pieczeniem źródła przychodów. Każdorazowa ocena wydatków poniesionych 

przez podatnika wymaga zatem dokonania indywidualnej analizy. Z regulacji 

nie wynika, iż tylko umowa podpisana przez obie strony jest akceptowana jako 

dowód poniesienia wydatku (koszt). W przypadku dokonywania zakupów na au-

kcjach internetowych przez przedsiębiorcę obowiązanego do prowadzenia po-

datkowej księgi przychodów i rozchodów wydatek może być udokumentowany 

- w zależności od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentów transakcji - fakturą 

VAT, rachunkiem, jak również innym dowodem księgowym zawierającym dane, 

o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia po-

datkowej księgi przychodów i rozchodów.” 

 

Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze, określa Ustawa o VAT. 

Wśród nich wymienia się m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów 

lub usług „zidentyfikowany jest dla podatku lub podatku od wartości dodanej”, 

co może sprawić problem, ponieważ osoby prywatne nie muszą posiadać NIP-

u, a nie mają także obowiązku podawać na potrzeby transakcji swojego numeru 



 

PESEL. Żaden z tych numerów nie musi się zatem znaleźć na fakturze dla osoby 

prywatnej.  

Jeżeli osoba prywatna zażyczy sobie przed upływem trzech miesięcy wy-

stawienia faktury, przedsiębiorca ma obowiązek to zrobić, przy czym powinno 

to nastąpić nie później niż do piętnastego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - pod warun-

kiem, że żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym 

dostarczono towar lub wykonano usługę, lub nie później niż do piętnastego 

dnia od dnia zgłoszenia żądania - pod warunkiem, że żądanie wystawienia fak-

tury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub 

wykonano usługę. 

 

Na początku 2019 roku (najprawdopodobniej 1 stycznia 2019 r.) wejdzie 

w życie nowelizacja ustawy o VAT, zgodnie z którą sprzedawcy nie będą mogli 

wystawiać faktury do paragonu, który nie zawiera numeru NIP nabywcy. Jeśli 

kasa fiskalna nie drukuje NIP, to przedsiębiorca będzie musiał od razu wziąć fak-

turę.  

 

  



 

 

Internet oferuje Ci jako przedsiębiorcy mnóstwo ułatwień – od wirtual-

nego adresu, przez przechowywanie danych w chmurze co usuwa obawy o fi-

zyczne zniszczenie Twojego laptopa firmowego, a tym samym o zniszczenie 

Twoich danych, po oprogramowanie i usługi obsługi finansowej Twojej firmy 

online. Obecnie rynek programów do fakturowania, poza tradycyjnymi progra-

mami księgowych instalowanymi na komputerze, oferuje wiele programów do 

wystawiania faktur online. W sieci można znaleźć coraz więcej firm, które mają 

w swojej ofercie programy do fakturowania online, co jest wygodne, łatwe 

i przede wszystkim – szybkie.  

Dokumentowanie prowadzonej sprzedaży jest Twoim obowiązkiem. 

W zależności od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności, dowodem 

sprzedaży jest paragon, ewidencja przychodów, rachunek lub faktura VAT. 

W celu usprawnienia fakturowania, warto zadbać o wybór odpowiedniego pro-

gramu do fakturowania. 

Niektóre z nich mają wyłącznie podstawowe funkcje, inne są rozbudo-

wane i pozwalają na przygotowywanie także i innych dokumentów, takich jak 

korekty, noty odsetkowe, czy druki wpłat i przelewów. Od funkcjonalności wy-

branego programu zależy to, jakie operacje Twoja firma będzie mogła dokony-

wać za jego pomocą, a także jak wygodnie i szybko Twoi klienci zostaną obsłu-

żeni. Warto pamiętać, że producenci programów do fakturowania budują je nie 

tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także dla małych firm.  

Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim program, który będzie 

obsługiwał Twoje płatności powinien być prosty w obsłudze, a jego interfejs po-

winien działać na zasadzie intuicyjnej.  To, czy program Ci pasuje, możesz 

sprawdzić dzięki wykorzystaniu wersji demo programu, albo wersji trialowej. 

Warto porównać dwa, trzy programy, żeby sprawdzić, który program najbar-

dziej intuicyjnie działa, a także który najlepiej pasuje do Twojego sprzętu, prze-

glądarki i systemu operacyjnego.  

Druga istotna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to zgodność pro-

gramu z aktualnymi przepisami, a zatem musisz sprawdzić, czy program jest ak-

tualizowany i jak często się to dzieje. Jeżeli program jest aktualizowany, a pro-

ducent kładzie na aktualizację nacisk (także w reklamie produktu), to jest on 

https://6krokow.pl/rachunek-a-faktura-vat/
https://6krokow.pl/faktura-vat-a-faktura-pro-forma/


 

wiarygodny. Jest to istotne choćby dlatego, że rozporządzenia w prawie faktu-

rowania podlegają częstym nowelizacjom, a Twój program musi za nimi nadą-

żać.  

Wybierając program do fakturowania dla własnej firmy, zwróć uwagę, 

czy program lub aplikacja: 

Jest łatwy w obsłudze – jeżeli masz duży problem ze znalezieniem pod-

stawowych funkcji, szukaj dalej.  Może inny program będzie dla Ciebie 

bardziej odpowiedni.  

Występuje w wersji mobilnej – jest to szczególnie ważne, jeżeli korzy-

stasz często z urządzeń mobilnych i chcesz np. wystawić e-fakturę pod-

pisywaną podpisem elektronicznym w miejscu świadczenia usługi 

u klienta.  

Jest kompatybilny z Twoim sprzętem i oprogramowaniem. 

Jest bezpieczny – Twoje dane, firmowe i prywatne, a także dane z Twojej 

bazy danych powinny być odpowiednio zabezpieczone.  

Jest zintegrowany z Twoją bankowością elektroniczną.  

Nie ma limitów – np. limitu ilości faktur miesięcznie, albo limitu bazy 

danych.  

Zapewnia wsparcie techniczne i pomoc online.  

Umożliwia wystawianie faktur zindywidualizowanych, np. z Twoim logo.  

Umożliwia edycję faktur w dowolnym momencie i bez limitów (np. dzie-

sięć poprawek w miesiącu). 

Umożliwia uzupełnianie danych klienta za pomocą tylko numeru NIP – 

możliwość ta bardzo skraca czas wystawienia faktury.  

Umożliwia wystawianie różnych typów faktur (np. zaliczkowe, korygują-

cej, marży, proform). 

Umożliwia wysyłkę faktury pocztą elektroniczną. 

Posiada wewnętrzną bazę danych dla klientów, towarów i usług – dzięki 

możliwości zapisania ich w Twoim systemie, nie będzie konieczności 

wprowadzania danych ręcznie za każdym razem, kiedy wystawiasz fak-

turę.  



 

 Obsługuje inne waluty i języki, co przyda się jeżeli chcesz prowadzić biz-

nes transgraniczny lub transnarodowy (sprawdź indeks języków i walut 

– program może obsługiwać tylko parę najważniejszych języków, ale już 

nie język kraju, z którego np. sprowadzasz półprodukty).  

Oferują niskie ceny w abonamencie, z którego możesz zrezygnować.  

Oferują zapisanie Twojej bazy danych na Twoim sprzęcie (ważne, szcze-

gólnie jeżeli z jakiegoś powodu program przestanie Ci pasować i za-

czniesz rozglądać się za innym oprogramowaniem).  

 

 

Cechy programu: 

Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP. 

Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abo-

namentem. 

Możliwość edycji danych. 

Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych. 

Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów. 

Dostępna w systemie iOS i Android. 



 

Integracja z bankowością online. 

Możliwość kontaktu z zespołem księgowym (telefon, e-mail, czat). 

Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie. 

Możliwość zamieszczenia własnego logo. 

Wysyłka faktur drogą elektroniczną lub zlecenie wysyłki tradycyjnej. 

Cena: O złotych za 10 faktur miesięcznie. 

O programie: 

Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP. 

Ilość faktur jest nielimitowana. 

Są pewne ograniczenia w edytowaniu odebranych faktur. 

Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych. 

Interfejs jest przejrzysty i w miarę intuicyjny. 

Nie ma jeszcze aplikacji mobilnej, ale ta jest w przygotowaniu. 

W przygotowaniu integracja z bankowością online Idea Cloud. 

Możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego serwisu. 

Nie obsługuje obcych walut i języków. 



 

 Możliwość umieszczenia własnego logo. 

Wysyłanie faktur: bezzałącznikowy system wysyłania faktur do kontra-

henta. Przekazywanie dokumentów do księgowej. 

Cena: darmowy.  

O programie: 

 Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP. 

Ilość faktur jest nielimitowana. 

Poprawa faktur bez ograniczeń 

Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzeda-

żowych. 

Interfejs jest przejrzysty, a obsługa intuicyjna. 

Aplikacja mobilna jest dostępna w systemie iOS i Android. 

Integracja z bankowością online, platformą e-commerce pa-

sejo.pl i portalem Allegro. 

Możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego serwisu. 

Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie w sześciu wer-

sjach językowych. 



 

Możliwość wybrania szablonu graficznego faktury oraz umiesz-

czenie własnego logo. 

Wysyłanie faktur drogą elektroniczną.  

Cena: poniżej 9 złotych miesięcznie.  

 

 

 

O programie: 

Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP. 

Ilość faktur jest nielimitowana. 

Możliwość edycji danych. 

Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych. 

Interfejs przejrzysty, w miarę intuicyjny. 

Aplikacja mobilna dostępna wyłącznie dla Androida. 

Umożliwiona integracja z innymi aplikacjami. 

Wsparcie techniczne dostępne (infolinia i e-mail). 

Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie w języku angielskim, 

polskim lub dwujęzycznym. 

Możliwość umieszczenia własnego logo. 



 

 Wysyłka faktur drogą elektroniczną.  

Cena: abonament 7 złotych miesięcznie.  

O programie: 

Ręczne wpisywanie danych kontrahenta. 

Ilość faktur nielimitowana. 

Możliwość edycji danych. 

Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzeda-

żowych. 

Interfejs przejrzysty, w miarę intuicyjny. 

Aplikacja mobilna dostępna wyłącznie na iOS. 

Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, Pay-

Pal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepem interne-

towym. 

Pomoc dostępna za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie, dokumenty 

w dowolnym języku. 

Możliwość umieszczenia własnego logo. 



 

Wysyłka faktur drogą elektroniczną.  

Cena: abonament 15,20 złotych miesięcznie.  

 

 

 

O programie: 

 Dane pobierane z listy klientów i wyszukiwanie nowych przez nr NIP. 

Ilość faktur nielimitowana. 

Ograniczenia w edytowaniu wydrukowanych faktur. 

Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych. 

Bardzo intuicyjna.  

Aplikacja mobilna dostępna dla Androida. 

Integracja tylko z wewnętrznymi systemami. 

Kontakt z zespołem księgowym i technicznym przez 7 dni w tygodniu od 

godziny 7 do 22. 

Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie w języku angielskim, pol-

skim lub dwujęzycznym. 

Możliwość umieszczenia własnego logo. 

Wysyłka faktur drogą elektroniczną. 

Cena: abonament 12 złotych miesięcznie. 



 

 

Na zakończenie warto jeszcze zapoznać się z procedurą wystawiania fak-

tury. Jeżeli masz już wybraną fakturownię, wejdź na jej stronę i znajdź opcję 

„Wystaw Fakturę”. Przykład został wygenerowany na platformie WFirma.pl. 

Następnie wypełnij wymagane pola. Nazwę kontrahenta możesz znaleźć 

po NIPie, wyszukać w katalogu (Twoja baza danych) lub pobrać z GUS. 

 

Okienko wyszukiwania po NIP oraz pobierania z GUS: 

 



 

 

 Po uzupełnieniu pozostałych okienek otworzy się faktura w formie 

elektronicznej.  

 

 Co istotne – systemy fakturowni nie pozwolą Ci na wypuszczenie fak-

tury z błędem lub brakiem. Wszystkie błędy zostaną zaznaczone (i często opi-

sane – jak należy wypełnić dane okno). 

 

Pamiętaj, że większość fakturowni pozwala na wystawienie innych do-

kumentów, niż faktury VAT.  

 

 Program może także dodać podpis elektroniczny do faktury, ale pamię-

taj, że w przypadku efaktur, podpis nie jest wymagany. Dopiero przesyłanie fak-

tur drogą elektroniczną wymaga bezpiecznego popisu elektronicznego. W ob-

rocie mogą natomiast występować faktury papierowe bez podpisu wystawcy. 



 

 Ministerstwo Finansów jeszcze w 2012 roku potwierdziło, że przepisy rozporzą-

dzenia dotyczącego wystawiania faktur (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360), nie wy-

mienia podpisu wystawcy wśród niezbędnych elementów, które muszą znaleźć 

się w ich treści. Oznacza to, że faktura niezawierająca takiego podpisu jest pra-

widłowa.  

 

 

 Jeżeli nie chcesz korzystać z usług fakturowni, możesz sięgnąć po roz-

wiązania desktopowe (od desktop, czyli pulpit, są to programy ściągane na kom-

puter). Wiele portali udostępnia takie programy – na różnych licencjach i w róż-

nych zakresach cenowych. Poniżej zrzut z ekranu z portalu Dobre Programy.  

 

 Portal klarownie wyjaśnia jakie są warunki korzystania z programu, ile 

można z niego korzystać darmowo, a także jakie usługi oferuje. Warto się zapo-

znać w opiniami użytkowników. Pamiętaj jednak, że program ściągnięty na 

komputer najczęściej sam się nie zaktualizuje i w pewnym momencie może się 

okazać, że wystawiasz przestarzałe faktury, które nie są zgodne z nowymi wy-

mogami. W przypadku fakturowni ten problem nie występuje.  

 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/f/faktura


 
  



 
   

 E-administracja to świadczenie usług przez administrację publiczną za 

pomocą technologii informatycznych i komunikacyjnych. Najprościej zatem 

ujmując tę kwestię – e-administracja to przeniesienie usług administracji to 

świata internetu.  

Idea ta powstała na najbardziej niezwykłym organizmie społecznym 

obecnych czasów – w Unii Europejskiej, łączącej często przeciwstawne intere-

sy państw i narodów w jednym żyjącym organizmie. Można nie zgadzać się 

z częścią działań Parlamentu Europejskiego, ale trudno odmówić mu skutecz-

ności (widzianej raczej w dekadach, niż w miesiącach), długoterminowego 

planowania i sięgania w przyszłość. I chociaż średnia wieku europarlamenta-

rzystów oscyluje wokół 55 lat (najstarsi potrafią mieć ponad 90 lat), to właśnie 

Europarlament od połowy lat dziewięćdziesiątych stawia na rozwój  

e-administracji i e-rządzenia. Jest to w rzeczywistości działanie skalkulowane – 

e-administracja jest szybsza, niż administracja tradycyjna, decyzje zapadają 

niemal natychmiast, jest także tańsza, niż administracja tradycyjna. A dokład-

nie z tymi przeszkodami od lat próbuje walczyć Unia Europejska borykająca się 

z przewlekłością postępowań i własnego działania, a także kosztem obsługi 

machiny zwanej administracją Unii.  

E-administracja działa w dwóch relacjach: łączy działy wewnętrzne 

administracji i pozwala im na płynniejszą współpracę i łączy administrację ze 

światem zewnętrznym, czyli z Tobą. Dzięki niej możesz niektóre czynności wy-

konać online. Możesz zatem umówić się na wizytę do przychodni za pomocą 

e-administracji, złożyć wniosek w urzędzie, czy  zarejestrować firmę. Nie mo-

żesz natomiast oddać dziecka do e-przedszkola, czy przez sieć przesłać śmieci 

do swojego punktu odbioru odpadów. To są ograniczenia wynikające z samej 

natury świata wirtualnego. Niedługo niektóre z tych ograniczeń zaczną się 

rozmywać – śmieciarze za jakiś czas zapewne zostaną zastąpienia autono-

micznymi śmieciarkami, które wymagają tylko kierowcy, a lekarz postawi dia-

gnozę za pomocą sprzętu do monitorowania Twojego serca, ciśnienia, reakcji 

źrenicy i morfologii krwi, która zostanie pobrana przez Twój sprzęt (lub przy-

słany do Ciebie dronem na czas badania). Niestety na razie jest to jeszcze 

pieśń przyszłości.  



 
  

Co w tym momencie daje obywatelowi e-administracja? Przede 

wszystkim e-administracja wymusza modernizację urzędów, zwiększa Twoją 

świadomość, a także świadomość samego urzędników co do praw petenta 

i obywatela, a dodatkowo – podnosi dostępność urzędów i ich usług np. dla 

osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia jest także to, że zwiększa transpa-

rentność działania urzędników – w sieci nic się nie ukryje, każdy musi być po-

traktowany tak samo, nie ma tutaj także miejsca na korupcję i „element ludz-

ki” – gorszy nastrój urzędniczki, czy złą aurę za oknem. Ostatnim istotnym 

elementem e-administracji jest obniżenie kosztów administracji, chociaż trze-

ba przyznać, że początkowe inwestycje, choćby w sprzęt są duże. W ostatecz-

nym rozrachunku państwo (a więc także Ty), na e-administracji zaoszczędzi.  

Zaoszczędzą także obywatele, którzy nie będą musieli poświęcać czasu 

i pieniędzy na dojazdy do urzędu, oraz czasu na stanie w kolejce i zwiedzanie 

samego urzędu w poszukiwaniu kolejnych pomieszczeń, do których zostaną 

skierowani. W e-administracji nigdzie nie musisz jechać, nie trzeba stać w ko-

lejce, poznawać topografii lokalnego urzędu, liczyć na dobry humor urzędni-

ków (którzy jako ludzie też mają prawo do gorszego dnia), ani tracić pół godzi-

ny na zdobycie jednego dokumentu.  

 

E-administracja jest czymś zupełnie innym od e-demokracji, czyli wyko-

rzystywania elementów teleinformatycznych w działaniach typowych dla de-

mokracji, takich jak udział w referendach i głosowaniach parlamentarnych, czy 

prezydenckich online, prowadzenie debat, dyskusji i konsultacji społecznych 

w sieci, albo wykorzystywanie w sieci w celu egzekwowania odpowiedzialności 

za swoje hasła wyborcze przez zadawanie pytań parlamentarzystom.  

 

E-administracja i e-demokracja, wraz z usługami e-zdrowotnymi, czy  

e-edukacją mieszczą się w szerokim pojęciu e-rządu, lub e-rządzenia (z ang.  

e-governance, czyt. e gowernans), czyli zarządzaniu państwem, jego procesa-

mi, usługami i zobowiązaniami z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycz-

nych i sieci internetowej.  

 

 



 
   

Unia Europejska, pomysłodawca e-administracji na terenie zjednoczo-

nej Europy nie wymusza jednego wzorca e-administracji we wszystkich krajach 

wspólnoty. Eurodeputowani zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie  

z e-usług, podobnie jak korzystanie z lokalnego urzędu jest kwestią powiązaną 

z kulturą narodu, jego poziomem edukacji, tradycjami, czy jakością usług pań-

stwowych, stąd nie wymaga jednej matrycy, z której koniecznie muszą korzy-

stać wszyscy. Jednocześnie, Unia naciska na to, żeby systemy, które powstają 

były kompatybilne (dostosowane do współdziałania, np. odbierania i wysyła-

nia wniosków) z systemami innych krajów i systemem e-administracji samej 

wspólnoty. Porównując te wymagania do komunikacji kolejowej, można meta-

forycznie powiedzieć, że Unia co prawda pozwala na to, żebyśmy w Polsce 

mieli wyłącznie kolejki wąskotorowe (czyli polską wersję e-administracji), ale 

wymaga jednocześnie, żebyśmy na granicy z innymi krajami stworzyli możli-

wość przestawienia naszych wagonów na tory używane u naszych sąsiadów 

i w całej Unii.  

 

Unia Europejska zatem nie daje konkretnych wytycznych co do wyglą-

du, sposobu organizacji i zakresu e-usług, ale wskazuje, które z nich są kluczo-

we. Są to przede wszystkim usługi dla obywateli i mieszkańców: usługi związa-

ne ze zdrowiem, z możliwością zameldowania i uzupełnienia informacji 

o miejscu stałego pobytu, z wydawaniem i poświadczaniem dokumentów ta-

kich jak akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, rejestracji pojazdów, pozwolenia 

na budowę, dokumentów tożsamości i paszportów, rejestracją na studia (pań-

stwowe), dostępem do kartotek bibliotek publicznych, obsługą zgłoszeń poli-

cyjnych, oraz dostęp do obsługi świadczeń społecznych online, do pośrednic-

twa pracy i rozliczania podatków od osób fizycznych. Dodatkowo, każdy kraj 

Unii powinien stworzyć i obsługiwać usługi kierowane do przedsiębiorców 

związane z zamówieniami publicznymi, wydawaniem i przedłużaniem zezwo-

leń i certyfikatów, z deklaracjami celnymi, z gromadzeniem danych statystycz-

nych, rejestracją działalności gospodarczej online, obsługą VAT i podatku od 

osób prawnych, a także z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.   



 
  

 

E-usługi są wdrażane stopniowo, są bowiem skomplikowane, portale 

administracji on-line nie mogą zawierać błędów, szczególnie takich, które mo-

głyby narazić dane obywateli.  

Z tego powodu portale e-administracji początkowo tylko udostępniają 

informacje, następnie dodawane są formularze, które petent może pobrać na 



 
   

swój komputer, wydrukować, wypełnić w domu i zanieść lub wysłać do urzę-

du.  

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie możliwości wypełnienia pobra-

nych formularzy w domu (pobranie, wydrukowanie, podpisane, zeskanowa-

nie, lub wypełnienie pliku na komputerze, podpisanie podpisem elektronicz-

nym), a następnie odesłanie wypełnionego formularza przez internet.  

Kolejnym etapem rozwoju e-administracji jest dodanie możliwości wy-

konania wszystkich wymaganych czynności online, czyli dokonania np. opłat 

skarbowych za usługę, czy otrzymanie dokumentu końcowego w formie elek-

tronicznej, który po wydrukowaniu lub okazaniu na tablecie, czy smartfonie, 

będzie miał taką samą moc urzędową, jak obecne dokumenty.  

Ostatni etap to poziom całkowicie spersonalizowanych usług zorgani-

zowanych wokół potrzeb petentów. Poziom ten sprawi, że np. osoba, która 

właśnie ukończy 18 lat po wejściu na portal ePUAP będzie widzieć tylko moż-

liwość pobrania swojego aktu urodzenia, dokumentu potwierdzającego miej-

sce zamieszkania, formularza zapotrzebowania na dowód, paszport i te usługi, 

które są dla niej dostępne. Nie będzie musiała szukać niczego w portalu „dla 

wszystkich”.  

 

 

 

 

 

 

Jest to platforma obsługi elektronicznej dla obywateli i mieszkańców 

Rzeczpospolitej Polskiej. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług  

 



 
  

Administracji Publicznej Z platformy korzysta ponad milion osób. Dzięki  

ePUAP możesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję, a każda wysyłka 

i odbiór są potwierdzane urzędowym poświadczeniem odbioru (forma elek-

tronicznego awizo). Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi, istnieje możli-

wość obejścia tego problemu – można bowiem wysłać „pismo ogólne” z za-

łącznikiem, np. ze skanem opłaty.  

 

Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania 

 w Polsce, ma więc obowiązek odpowiadać na konkretne zapyta-

nia, czy przyjmować korespondencję prowadzoną elektronicznie za pośrednic-

twem tej skrzynki. Także w sytuacji kiedy dany urząd nawet nie oferuje kon-

kretnej usługi skorzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej nada Twojemu 

podaniu, czy oświadczeniu urzędową moc.  

Wytwarzany za pomocą platformy ePUAP  służy do lo-

gowania do innych systemów elektronicznej administracji, jest więc przydatny 

w całej e-administracji. 

Jakie usługi oferuje ePUAP? Zakres usług jest bardzo szeroki, a dodat-

kowo poszerza się w zasadzie każdego miesiąca.  

Samorządy, w tym urzędy gminy. Dzięki ePUAP możesz złożyć wnio-
sek o dowód dla siebie lub dziecka, zgłosić utratę lub zniszczenie 
dowodu albo prawa jazdy, zawiadomić o sprzedaży samochodu, czy 
dopisać się do spisu wyborców. 



 
   

USC, czyli urzędy stanu cywilnego. Możesz uzyskać odpisy aktów: 
małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty, a także zgłosić 
urodzenie dziecka. 

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możesz sprawdzić czy 
pracodawca Cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę, a także 
przejrzeć swoje zwolnienia lekarskie i składki. 

NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Możesz odebrać przed wy-
jazdem za granicę kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, która jest bardzo przydatna w razie jakiegokolwiek 
wypadku, czy konieczności skorzystania z usług medycznych na te-
renie Europy (przez wyjazdem koniecznie sprawdź kraje, w których 
EKUZ obowiązuje). 

US, czyli urzędy skarbowe. Możesz sprawdzić swoje rozliczenia po-
datkowe, albo zgłosić spadek lub darowiznę. 

KRK, czyli Krajowy Rejestr Karny. Możesz pobrać zaświadczenie 
o niekaralności. Jest ono wymagane przy staraniu się o pracę w wie-
lu zawodach, m.in. w Wojsku Polskim, w Policji, w Straży Miejskiej, 
organach administracji, szkołach itd. 

UP, czyli Urzędy Pracy. Możesz zarejestrować się jako osoba bezro-
botna i skorzystać ze szkoleń dla bezrobotnych. 

Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych, gdzie możesz spraw-
dzić swoje dane i dokumenty, a także 

inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne 
i lokalne) oraz instytucje publiczne. Dzięki ich obecności na ePUAP 
możesz zarejestrować działalność gospodarczą, złożyć wniosek 
o Kartę Dużej Rodziny, lub ostatecznie wysłać pismo ogólne, gdy nie 
ma formularza do załatwienia Twojej sprawy. 

Inne cyfrowe urzędy to e-deklaracje lub Platforma Usług Elektronicznych 
ZUSu. Czym jest zatem cyfrowy urząd? 

 

Cyfrowy urząd to internetowy system obsługi petentów. Kontakt z takim 

urzędem rozpoczyna się przez odwiedzenie strony internetowej urzędu. Dostęp 

do informacji ma każdy, ale dostęp do formularzy elektronicznego wymaga od 

klienta rejestracji i utworzenia skrzynki elektronicznej do kontaktów z urzędem.  



 
  

Dane podane w czasie rejestracji mogą być automatycznie kopiowane 

do formularzy, co ułatwia jego wypełnianie. Formularz elektroniczny jest wy-

pełniany na Twoim własnym komputerze. Jeżeli do załatwienia sprawy są po-

trzebne jakieś dodatkowe dokumenty, zdjęcia lub skany, a z informacji poda-

nych na stronie wynika, że mogą być załączone w formie kopii elektronicznej, 

możesz je zeskanować i dołączyć do swojego formularza.  

Jeżeli jednak do podania muszą być dołączone oryginały dokumentów 

albo urząd wymaga przedstawienia jakiś dokumentów do wglądu, konieczna 

będzie wycieczka do urzędu.  

Podanie elektroniczne jest podpisywane podpisem elektronicznym i wy-

syłane pocztą elektroniczną. Wszelkie potwierdzenia, np. potwierdzenie doko-

nania opłaty także może być dołączone do formularza elektronicznego w formie 

skanu (lub ostatecznie dobrej jakości zdjęcia).  

Po przesłaniu formularza i załączników są one sprawdzane, a następnie 

trafia do właściwego urzędu. Ty natomiast dostajesz potwierdzenie dostarcze-

nia dokumentów oraz numer sprawy.  

Żeby kontaktować się za pomocą e-usług z administracją musisz mieć 

. Podpis elektroniczny to dane elektroniczne, które służą 

do identyfikacji osoby składającej podpis.  

Po wpłynięciu podania do urzędu dokument jest przekazywany we-

wnętrzną pocztą elektroniczną do odpowiedniego urzędnika albo działu. Pra-

cownik potwierdza otrzymanie pisma i postępuje z nim zgodnie z procedurami 

swojego urzędu. Wszystkie czynności, które wykonuje pracownik są zapisane 

w systemie komputerowym. Odpowiedź pracownika na Twoje pismo jest wysy-

łana do jego przełożonego, a jeżeli przełożony ją zatwierdzi, pismo wędruje do 

Ciebie. Może jednak się zdarzyć, że do załatwienia sprawy potrzebna jest opinia 

innej komórki. W takiej sytuacji cała wymiana pism także odbywa się drogą 

elektroniczną. Ostatecznie w Twojej skrzynce elektronicznej wyląduje odpo-

wiedź na Twoje pismo. To także zostanie odnotowywane w rejestrze korespon-

dencji urzędu. 

Dokument ostateczny także może być wydany i podpisany cyfrowo. 

Miejscem jego odbioru będzie Twoja skrzynka elektroniczna. Jeżeli zechcesz 

otrzymać tradycyjny dokument, zostanie on do Ciebie wysłany pocztą. Może 

się też zdarzyć, że niektóre z dokumentów będą wymagały osobistego odbioru 

w urzędzie (ze względów bezpieczeństwa).  



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Na stronie ePUAP możesz wybrać spośród wielu interesujących Cię za-

gadnień, np. poszukiwania pracy, zezwoleń i koncesji, uznawania kwalifikacji, 

pism do urzędu i wielu innych.  

 

 
 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa portalu nie jest trudna, ale: żeby mieć możliwość nie tylko po-

zyskania informacji, ale także wykonania na nim działań (np. wysłania oficjal-

nego urzędowego pisma, zażądanie potwierdzenia działania), musisz zalogo-

wać się na portal, czyli mieć „ ”. Możesz to zrobić na trzy sposo-

by: za pomocą opcji  „Zaloguj się”, przez Twoją bankowość internetową oraz 

za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.  

 

 

 

 

 

 



 
  

 to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz po-

twierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako Twój 

). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz spraw-

dzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Profil jest ważny trzy lata – 

po upływie tego czas musisz ponownie go założyć.  

Profilem zaufanym potwierdzasz swoje działania w ePUAP, w Platfor-

mie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), oraz 

w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), a w serwisie Oby-

watel.gov.pl możesz sprawdzić np. swoje punkty karne, dane w rejestrze Do-

wodów Osobistych oraz dane w rejestrze PESEL.  

Aby się zarejestrować w ePUAP musisz przejść do pola „Zarejestruj się” 

w prawym górnym rogu strony i wypełnić wszystkie dane. Strona nie pozwoli 

Ci na błędy, więc nie martw się, że podasz w jakiś sposób nieprawdziwe dane.  

 

 Pamiętaj także, aby zaznaczyć opcję „Zapoznałem się z zakresem i wa-

runkami korzystania z ePUAP”, a następnie kliknij „Zarejestruj się”. Pamiętaj, 

że:  

Pole „Login” powinno zawierać od 3 do 20 znaków, przy czym niedozwo-

lone jest używanie znaków: ą ć ę ł ń ó ś ź ż oraz znaków specjalnych np. ! 

@ # % . ? { * (z wyjątkiem znaków - i _).  

Pole „hasło” powinno zawierać co najmniej 8 znaków długości, mini-

mum jedną małą literę, jedną dużą literę, jedną cyfrę lub jeden znak 

specjalny np.: _ . , : ;! ? @ # $ % & ~ ` ' " * ^ + - = ( ) [ ] { } < > \ / |  ,  

Pola „Login” nie można edytować. Zarejestrowany login nie może być 

użyty ponownie w systemie. Jeśli usuniesz konto nie będziesz miał moż-

liwości zarejestrowania konta o tym samym loginie. 

 

Musisz pamiętać, że w przypadku poprawnego wypełnienia pola PESEL 

system automatycznie składa wniosek o Profil Zaufany dla Ciebie. Otrzymasz 

powiadomienie na podany przez Ciebie potwierdzające złożenie wniosku 

o Profil Zaufany.  



 
   

Na Twój numer telefonu wysłanie zostanie sms – wpisz go w następne 

okno, które się pojawi (screen poniżej) i dokończ rejestrację zgodnie ze wska-

zówkami.  

 

Po wybraniu „Zarejestruj się” system automatycznie Cię zalogowany. 

Na podany adres e-mail zostanie też wysłane powiadomienie o rejestracji kon-

ta.  

 

Logowanie za pomocą bankowości internetowej 

 

Jeżeli logujesz się za pośrednictwem bankowości internetowej, musisz 

wybrać na stronie logowania do ePUAP ikonkę Twojego banku. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej. Twój bank (bez wcho-

dzenia na Twoją bankowość online) natychmiast przekieruje Cię do ePUAP.  

 



 
  

 

W tej opcji oczywiście musisz mieć już profil zaufany w swojej banko-

wości elektronicznej. Pamiętaj: każdy bank ma nieco inne procedury, ale war-

to przejść przez ten proces w bankowości internetowej, ponieważ bank z za-

sady ma już Twoje dane i duża część danych jest już we wniosku uzupełniona. 

Jeżeli nie masz bankowości internetowej, nie zaczniesz od razu korzy-

stać z ePUAP. Możesz potwierdzić swój profil zaufany w punkcie potwierdza-

jącym, czyli w praktyce w najbliższym urzędzie miasta, lub gminy, czyli w urzę-

dach administracji publicznej, także za granicą (ambasady i konsulaty). Listę 

punktów znajdziesz na stronie ePUAP. Do potwierdzenia profilu niezbędny 

będzie ważny dokument ze zdjęciem, czyli dowód osobisty lub paszport. 

 

Osoba, która nie ma nadanego numeru PESEL 

Osoba, która nie założyła jeszcze konta na ePUAP 

Osoba, która nie może potwierdzić swojej tożsamości w internecie 

(a więc nie ma np. konta w bankowości internetowej, albo nie ma tele-

fonu z możliwością odbierania sms).  

 

 

Uzupełnianie danych adresowych jest przydatne, bowiem po ich wy-

pełnieniu system będzie automatycznie uzupełniał Twoje dane w wypełnia-

nych przez Ciebie formularzach. Kliknij na trójkąt przy Twoim nazwisku, a na-

stępnie uzupełnij dane. 

 

 



 
   

 

  

 Aby uzupełnić dane wybierz najpierw „Zarządzanie kontem”, a następ-

nie „edytuj” przy oknie, które chcesz wypełnić.  

 

 
 
 
     

Nie zapomnij zapisać zmienionych danych. Bez zapisania nie zmienisz 

żadnego innego okna. W tej części ustawień możesz dodać swój adres, pocztę, 

adres zameldowania, telefon, czy zdjęcie.  

Poniżej znajdziesz ustawienia zaawansowane, w których możesz m.in. 

zadecydować, w jaki sposób będziesz podpisywać swoje dokumenty  

w e-admnistracji – za pomocą Twojego profilu zaufanego, czy za pomocą 

certyfikatu kwantyfikowanego (podpis elektroniczny dla osoby fizycznej ważny 

przez rok lub dwa).  

 



 
  

Jeżeli Twoje nazwisko się zmieniło, musisz ubiegać się o ponowną 

autoryzację (zatwierdzenie) profilu zaufanego. 

 

Na ePUAP możesz także założyć konto podmiotu. Po kliknięciu 

w trójkąt obok Twojego nazwiska wybierz „Utwórz profil firmy lub instytucji”.  

 

 

  

 

 

W wybranej podstronie uzupełnij dane i zatwierdź je. Twoja firma, 
fundacja, czy urząd będzie widoczny w ePUAP.  

 

  

Po wpisaniu swojego podmiotu do ePUAP zatwierdź zapis. Twoja firma 

lub organizacja jest już widoczna w ePUAP. Aby w pełni aktywować swoje 

usługi dla podmiotu publicznego na ePUAP musisz zwrócić się do Ministerstwa 

Cyfryzacji o nadanie uprawnień podmiotowi publicznemu do świadczenia 

usług na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.  



 
   

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Ministra stanowi podstawę do 

umożliwienia podmiotowi publicznemu 

świadczenia usług publicznych przy użyciu 

funkcjonalności ePUAP takich jak: tworzenie, 

obsługa oraz przesyłanie dokumentów 

elektronicznych, wymiana danych między ePUAP 

a innymi systemami teleinformatycznymi, obsługa 

płatności elektronicznych. Każdy Podmiot 

Publiczny po nadaniu uprawnień jest dopisywany 

do usługi skrzynki odbierającej Pisma ogólne 

i będzie przyjmować wnioski od obywateli . Jeśli 

jednak dany podmiot chce udostepniać więcej usług to ma także i taką 

możliwość. 

Jeżeli chcesz się przełączyć między swoim własnym profilem, 

a profilem Twojej firmy albo organizacji w znanym Ci już okienku wybierz 

„Zmień podmiot”, a następnie wybierz jako który podmiot (Ty, czy firma albo 

organizacja) chcesz się zalogować.  

 

 

 
Wszystkimi kontami – i prywatnym i firmowym zarządza się na tej sa-

mej zasadzie. Możesz także konto usunąć. Wybierz zarządzanie kontem i prze-

suń stronę na sam dół – tam znajdziesz przycisk usuń konto.  

 



 
  

 

 

Mając profil zaufany i konto na ePUAP możesz zająć się swoimi spra-

wami administracyjnymi przez internet. Jak to zrobić? 

 

Obsługę w e-administracji zacznij od znalezienia działu, z którego 

chcesz skorzystać. Na potrzeby tego podręcznika przyjmijmy, że chcesz posta-

rać się o zmianę dowodu osobistego. Musisz zatem odszukać dział zajmujący 

się wydawaniem dowodów osobistych na stronie głównej ePUAP2. 

 

 Znajdź i wybierz potrzebny Ci dział. W tym wypadku będą to „Sprawy 

obywatelskie” i podpunkt „Dokumenty tożsamości”. 



 
   

Po kliknięciu w wybrany obszar pojawi się okno uściślające Twój wybór.  

 

Wybierz odpowiedni link i postępuj dalej zgodnie z poleceniami i wska-

zówkami portalu.  

 

 

 

 Korzystając z instrukcji portalu, lub strony, na którą skieruje Cię portal 

dokończ swoje działanie.  

Jeżeli nie chcesz złożyć konkretnego wniosku, albo chcesz złożyć pismo, 

ale nie pasuje ono do żadnego działu, skieruj się na stronę główną i Sprawy 

Ogólne. W nich znajduje się tzw. Pismo Ogólne do podmiotu publicznego, 

gdzie możesz wyłuszczyć swój problem.  



 
  

 

Następnie uzupełnij wymagane pola, załącz załączniki, jeżeli uważasz, 

że to konieczne i wciśnij „Dalej”.  

  

 

Platforma przedstawi Ci Twoje pismo zanim ostatecznie je wyślesz. Nie 

obawiaj się więc, że klikniesz „za szybko” wysłanie formularza – platforma 

upewnia się, że ani Ty, ani urzędnicy po drugiej stronie nie stracą czasu na 

czytanie niedokończonego pisma. 



 
   

 

 W lewym górnym rogu automatycznie zostaną zamieszczone Twoje 

dane, w prawym adresat. Możesz to pismo podpisać podpisem 

elektronicznym, możesz także wysłać je bez podpisu. Najczęściej bez podpisu 

wysyłane są wszelkie skargi i zażalenia. Po wysłaniu pisma platforma 

potwierdza wysłanie pisma. Potwierdzenie otrzymujesz również na Twoją 

skrzynkę w ePUAP.  

 

 
Podobnie wygląda procedura zawnioskowania o np. kartę dużej 

rodziny, czy o świadczenie 500+. 
 

 



 
  

 

 
 

 

 
 
 Platforma przeprowadzi Cię przez cały proces, podpowie, jakich 

dokumentów możesz potrzebować, a także na zakończenie wyśle Ci na 

skrzynkę odbiorczą potwierdzenie złożenia wniosku.  

 

 

 

   

Jest jeszcze jedna ciekawa fukcjonalność ePUAP: możesz pobierać dane 

statystyczne (potrzebne np. w celach edukacyjnych, lub do prowadzenia 

biznesu), a także wyszukiwać dane dotyczące róznych dofinansowań, grantów 

i innych możliwości edukacyjnych i rozwojowych w ramach działu „STREFA 

URZĘDNIKA”, do której każdy zalogowany użytkownik ma dostęp. 



 
   

 

 

 Jeżeli nie możesz czegoś znaleźć, lub jeżeli nie chce Ci się szukać, 

możesz skorzystać z okna wyszukiwarki w ePUAP i wyszukać za jego pomocą 

dane, np. Twoje punkty karne, albo konkretny plik lub formularz.  

 

Wyszukiwarka w ePUAP ma opcję wyszukiwania w czasie rzeczywistym 

i podsuwania użytkownikowi podpowiedzi, zatem już w momencie, w którym 

piszesz, wyszukiwarka podpowie Ci jakie obiekty lub działania o tej nazwie ma 

w ofercie.  

Poszukując np. Karty Dużej Rodziny wystarczy, że wpiszesz poprawnie 

słowo „karta”, a system podpowie Ci wybrane dla Ciebie podpowiedzi. 



 
  

 

 

Dla osób niedowidzących platforma proponuje także opcję „wysoki 

kontrast”, dzięki któremu tekst staje się widoczniejszy. 

 

 

 

Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, 

pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą żółtej czcionki 

na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne 

z poziomu każdej strony platformy ePUAP. 



 
   

  

 Strona nie oferuje ułatwienia dla osób niewidomych.   

Kontakt z pracownikami e-Urzędu następuje za pomocą zakładki „Zadaj 

pytanie/zgłoś uwagę”, która oferuje wyłącznie formularz kontaktowy.  

 



 
  

e-Deklaracje to system umożliwiający podmiotom gospodarczym (czyli 

każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, m.in. osoby mające 

działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa itd.) przesyłanie drogą elektronicz-

ną deklaracji podatkowych. e-Deklaracje to także narzędzie administracji skar-

bowej. System e-Deklaracje został uruchomiony 1 stycznia 2008 roku i od tego 

czasu dynamicznie się rozwija.  

 

Do składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną uprawniony 

jest każdy podatnik lub płatnik. Początkowo rozliczać się elektronicznie mogły 

tylko duże podmioty generujące większe dochody, niż 5 milionów euro rocz-

nie. Obecnie taką możliwość ma każdy, kto posiada podpis elektroniczny lub 

certyfikat kwalifikowalny (lub kto upoważnia osobę z takim podpisem do 

przeprowadzenia rozliczenia) lub jeżeli nie posiada takiego podpisu lub certy-

fikatu może uwierzytelnić (sprawić, że będzie zgodne z wymogami) swoją de-

klarację online na podstawie swoich poprzednich rozliczeń. Opcja ta dotyczy 

osób, które składają formularze PIT-16, 16A, 19A, 28, 36, 36L, 37, 38 i 39. 

 

Obsługa deklaracji CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), PIT 

(podatek dochodowy od osób fizycznych), VAT (podatek od towarów 

i usług), NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), PCC (podatek od 

czynności cywilnoprawnych, np. od darowizny, umowy dożywocia, 

umowy pożyczki). 

Obsługa dokumentów innych niż deklaracje, m.in. podań. 

Sprawdzanie stanu sprawy. 

Dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika, wraz z możliwością 

wydruku informacji. 

Aktualizacja danych o podmiocie, w tym danych osób prawnych, osób 

fizycznych, danych teleadresowych itd. 

Potwierdzenia danych identyfikacyjnych podmiotu. 

Portal informacyjny i informacja dedykowana 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_skarbowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_skarbowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82atnik_podatku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ug
https://pl.wikipedia.org/wiki/NIP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_czynno%C5%9Bci_cywilnoprawnych


 
   

Centralny Rejestr Podmiotów jako rejestr referencyjny. 

Płatności elektroniczne. 

Wydawanie zaświadczeń (w przyszłości). 

 

 

 

Przede wszystkim możesz skorzystać z formularzy online – są one uzu-

pełnione o jasną instrukcję wypełniania, a niektóre z ich okienek są już uzu-

pełnione w oparciu o Twoje dane na portalu. Po wypełnieniu formularza pod-

pisujesz go Twoim podpisem elektronicznym i wysyłasz go do systemu.  

Inną metodą jest ściągnięcie programu e-Deklaracje Desktop z portalu 

(wtedy masz pewność, że jest to program bezpieczny, który nie zawiera np. 

żadnych programów wysyłających Twoje dane do sieci).  

W żadnym z obu wypadków nie pozostajesz z obsługą deklaracji sam 

na sam – na stronie w dziale „Instrukcje” znajdziesz wskazówki zarówno do 

wypełniania formularza, jak i do działania w e-Deklaracje Desktop.  



 
  

 

Jeżeli dalej masz wątpliwości, lub nie wiesz jak się poruszać po portalu, 

warto zajrzeć na stronę „Pytania i odpowiedzi”, gdzie być może znajdziesz 

swoje pytanie.  

 

 Co istotne, w dziale   „Do pobrania” należy pobrać wtyczkę (mały pro-

gram poprawiający konkretną czynność w systemie Twojego komputera) nie-

zbędną do złożenia rozliczenia podatku online. 

 Portal oprócz obsługi rozliczeń podatkowych zajmuje się także takimi 

kwestiami jak JPK, podzielone płatności i bezpieczeństwo podatkowe, jest za-

tem portalem informacyjno-edukacyjnym.  

 

 

 

 

 

Podatnik może tutaj np. zapoznać się z webinariami (seminarium, czyli 

zajęciami edukacyjnymi przeprowadzonymi za pośrednictwem sieci web) 

i poradami podatkowo-prawnymi. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Reader
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Reader


 
   

 

W ramach nadrzędnego wobec podstrony e-deklaracje 

znajdziesz przede wszystkim: porady i informacje dla 

podatnika, czyli informacje podstawowe na temat zarządzania swoimi 

finansami i podatkami, swoje prawa i obowiązki podatkowe, niezbędniki 

i samouczki, informacje odnoszące się do Krajowej Izby Skarbowej oraz aktów 

prawnych, które opisują Twoje prawa i obowiązki.  

 

 Strona szczegółowo zajmuje się także podatkami CIT, PIT, VAT, akcyzą 

i podatkami lokalnymi. Możesz się dzięki niej dowiedzieć także o stanie 

finansów pańśtwa, w tym o wysokości długu publicznego, oraz dowiedzieć się 

jak państwo wspiera eksport.  

 

Portal jest poprowadzony w sposób czytelny, podobnie jak w przypad-

ku ePUAP możesz znaleźć poszukiwany obiekt, pismo, czy działanie za pomocą 



 
  

okienka wyszukiwania. Niestety w ramach tego portalu nie ma inteligentnych 

podpowiedzi w czasie wyszukiwania, a i same wyniki wyszukiwania nie są se-

gregowane według trafności. 

 

Mylące może być także wskazanie, z pomocy której wyszukiwarki 

korzysta wyszukiwarka portalu – w okienku wyszukiwania pojawia się napis 

Google, co może wywołać mylne wrażenie, że jest to po prostu wyszukiwarka 

Google umieszczona w portalu.  

 

W rzeczywistości wyszukiwarka wewnętrzna wspiera się wyszukiwarką 

Google, ale wyszukuje wyniki w ramach portalu. 

 

Portal jest także dosposowany dla osób niedowidzących, przy czym w 

przeciwieństwie do platformy ePUAP ten portal oferuje możliwość 

powiększenia czcionki, co oznacza, że jeżeli osoba niedowidząca powiększy 

okno przeglądarki, nie będzie musiała przesuwać całym oknem z prawo i lewo, 

żeby móc przeczytać całość szerokości okna.  

 

  



 
   

Po zmianie na opcję wysokontrastową Twoja strona będzie wyglądała 
tak: 

 

 Natomiast zmiana wielkości czcionki pozwala na taki odczyt: 

 

 Kontakt w sprawach merytorycznych, odnoszących się do podatków, 

lub w sprawach technicznych zapewniony jest dzięki zakładce „Kontakt”, pod 

którą znajdziesz numery infolinii i pomocy technicznej, a także adresy 

mailowe, dzięki którym możesz nawiązać komunikację z pracownikami 

Ministerstwa Finasów i pracownikami technicznymi. 

 



 
  

ZUS w ostanich latach dokonał wielu modyfikacji swoich e-usług (m.in. 

przekształcił swoje mało wydajne usługi takie jak e-Inspektorat w PUE ZUS). 

Prace nad funkcjonalnością portalu wciąż trwają.  

Budowa portalu ZUS trwa od 1997 roku – była to jedna z pierwsych 

instytucji, która postawiła na e-usługi. ZUS zaczynał od Kompleksowego 

Systemu Informatycznego (KSI), po drodze uruchamiając takie usługi jak  

e-Inpektorat, by dojść do w pełni funkcjonalnego e-Urządu, czyli Platformy 

Usług Elektronicznych.  

 

Portal można przeglądać w wersji zalogowanej i ogólnej. Jeżeli się 

zalogujesz, uzyskujesz pełny dotęp do Twoich danych oferowanych przez  

e-Urząd, bez zalogowania natomiast platforma służy informowaniu ogólnemu.  

Nietypowe rozwiązanie, które może utrudnić poruszanie się po stronie, 

jakie zastosowano na platformie to powrót do strony głównej, który polega 

nie na naciśnięciu przycisku „Główna” czy górnego paska – w tym przypadku 

trzeba nacisnąć wyłącznie logo ZUS w lewym górnym rogu strony. Naciśnięcie 

obok loga, np. na napis ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH nie będzie miało 

tego efektu.  

 

Jak korzystać z portalu? Jeżeli chcesz tylko informacji – możesz 

pobuszować po zasobach strony bez logowania. Jeżeli jednak chcesz 

konkretnych, spersonalizowanych informacji, które odnoszą się do Ciebie, 



 
   

niezbędne będzie zalogowanie się. Możesz to zrobić za pomocą 

zarejestrowania się i założenia własnego loginu, lub hasła (podobnie jak na 

pozostałych portalach), przez opcję „Zaloguj się przez profil zaufany”, lub 

certyfikat kwalifikowany oraz przez profil zaufany za pomocą bankowości 

elektronicznej.  

 

 Jeżeli wybierzesz „Zaloguj się przez profil zaufany” platforma 

przekieruje Cię do strony logowania do profilu zaufanego, którą już znasz: 

 

Jeżeli wybierzesz logowanie przez bankowość elektroniczną PUE ZUS 

przekieruje Cię do strony: 

 

 Strona, która się otworzy to dokument pdf, który przeprowadzi Cię 

krok po kroku przez proces nabycia podpisu elektronicznego i uwierzytelnienia 

Twojego profilu.  



 
  

 

 Po zalogowaniu się na konto PUE zobaczysz panel ogólny – to jest 

Twoja „tablica powitalna”, z której możesz przemieszczać się do 

interesujących Cię sekcji. Żeby korzystać ze wszystkich funkcjonalności PUE 

trzeba ustawić swój profil.  

Kliknij „Ustawienia”, a następnie „Konfiguracja profilu”. 

 

 Jeżeli jakieś dane wymagają aktualizacji kliknij „Zmień” i zaakceptuj 

zmiany po ich wprowadzeniu.  

 

Aby móc wysyłać dokumenty i wnioski do ZUS ze swojego profilu, mu-

sisz posiadać profil zaufany ePUAP albo certyfikat kwalifikowany i powiązać go 

ze swoim kontem PUE. Jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP, to w oknie „Dane 

profilu” kliknij „Dodaj powiązanie z ePUAP”. 

 



 
   

Platforma prześle Cię automatycznie do ePUAP. Po zalogowaniu 

wybierz „Podpis profilem zaufanym”. Potwierdź i wpisz kod autoryzacji, który 

dostaniesz za pomocą sms. Po prawidłowej autoryzacji kliknij „OK”. W oknie 

pojawi się informacja, że Twój profil został powiązany z ePUAP. 

 

 Na tej samej zasadzie możesz powiązać swój profil z certyfikatem 

kwalifikowanym.  

W „Kanałach dostępu” możesz zmienić hasło do swojego profilu, a tak-

że aktywować dostęp do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Jeśli chcesz 

zmienić hasło, zaznacz „Nowy Portal Informacyjny” i kliknij „Zmień hasło”. 

Podaj nowe hasło i zaakceptuj zmianę. 

 

 W tym samym oknie możesz także aktywować uwierzytelniony dostęp 

do COT (naciśnij „Aktywuj”, podaj i zaakceptuj PIN, a następnie „Zatwierdź”) 

oraz zablokować do niego dostęp.  

 Kolejne okno – „Role i upoważnienia” pozwala Ci upoważnić wybraną 

przez Ciebie osobę do działania w PUE ZUS.  

 



 
  

Pojawi się formularz pełnomocnictwa. Wypełnij formularz, podpisz 

podpisem elektronicznym i wyślij do ZUS. Po wpłynięciu pełnomocnictwa do 

ZUS upoważnienie do Twojego profilu zostanie nadane wybranej przez Ciebie 

osobie. Jeżeli natomiast to Ty jesteś osobą wskazaną jako posiadającą pełno-

mocnictwo do profilu PUE innego użytkownika, będzie to widoczne w oknie 

„Role i upoważnienia”, w sekcji „Posiadane upoważnienia”. 

W jednym z kolejnych okien, w „Ustawieniach konta” możesz wybrać 

sposób odbioru odpowiedzi z ZUS, sposób wysyłania dokumentów do ZUS 

oraz sposób podpisywania dokumentów wysyłanych do ZUS.  

 

Jeśli chcesz dowiadywać się za pomocą SMS lub wiadomości  

e-mailowej o wybranych zdarzeniach na Twoim profilu PUE przejdź do na-

stępnej sekcji „Ustawienia subskrypcji” i zaznacz wybrane zdarzenia i kliknij 

„Ustaw subskrypcję”. Są informacje, z których nie możesz zrezygnować, po-

nieważ ZUS ma obowiązek informowania swoich klientów o pewnych spra-

wach, np. o nadejściu ważnego dla Ciebie dokumentu. 

 

 Wybierz sposób, w jaki ma być do Ciebie dostarczana informacja. Po 

zaznaczeniu wybranych opcji kliknij „Ok”. Zmiana pojawi się w oknie 

„Subskrybowanych zdarzeń”. 



 
   

 

Jeśli chcesz przejść do interesującej Cię usługi, w menu „Usługi” wy-

bierz „Katalog usług”. Pojawi się lista usług dostępnych na Twoim profilu. Za-

znacz wybraną usługę i kliknij „Przejdź do usługi”. System przekieruje Cię do 

wybranej usługi. 

 

 

 

 

W „Katalogu usług” znajdziesz tylko i wyłącznie usługi dla Ciebie (co 

oznacza, że portal PUE ZUS wszedł na najwyższy poziom usług e-Urzędu). Aby 

dokonać modyfikacji, zmienić, napisać podanie w danym dziale (odnoszące się 

do danej usługi) wystarczy klikną „Przejdź do usługi” lub „Szczegóły” aby 

poznać informacje o usłudze i sposobach zarządzania nią.  

 

    

 



 
  

 Każda z usług jest szczegółowo opisana, a co ważniejsze – każdy Twój 

krok jest wyposażony w podpowiedzi (jak w „Szczegółach usług” i wskazówki 

takie jak w okienku „Przekierowanie do usługi biznesowej”). 

 Portal nie zostawi Cię w bez pomocy. Jeżeli natkniesz się na problem,  

z którym sobie nie potrafisz poradzić – na każdym etapie możesz zwrócić się 

o pomoc za pomocą infolinii, lub chatu, czy Skypa. Możesz także skorzystać 

z wirtualnego doradcy ZUS.  

 

 Aby jednak skorzystać z usług Moniki, Twojego wirtualnego doradcy, 

musisz mieć odpowiednie oprogramowanie. Jeżeli go nie masz, w okienku 

Wirtualnego Doradcy pojawi się odnośnik do wtyczki do ściągnięcia. Po jej 

ściągnięciu i zainstalowaniu możesz poprosić o pomoc Monikę. Pamiętaj 

jednak – Monika jest sztuczną inteligencją, nie rozumie pytań 

wielowarstwowych, metaforycznych, dwuznacznych, lub w jakikolwiek inny 

sposób niedosłownych lub za szerokich.  

W czasie rozmowy z Moniką Twoje głośniki powinny być włączone. 

Jeżeli jej nie słyszysz, warto kliknąć w ikonkę głośności w panelu Wirtualnego 

Doradcy.  

 

 Monika może Ci odpowiedzieć na pytanie, np. „Co mogę zrobić na PUE 

ZUS?” Zgodnie ze słowami ZUSowskiej sztucznej inteligencji (Monika mówi, Ty 

piszesz) na PUE ZUS możesz m.in.: sprawdzić swoje dane w ZUS, wygenerować 

i przesyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz inne 

niesklasyfikowane dokumenty, umówić na wizytę w ZUS, sprawdzić czy jesteś 

ubezpieczony, sprawdzić ile masz środków zgromadzonych w ZUS, czy jaka 

będzie Twoja emerytura, a także zgłosić osoby z rodziny do ubezpieczenia, 

wyrejestrować lub zgłosić ubezpieczenia, sprawdzić dane statystyczne 

(Roczniki statystyczne ZUS). 



 
   

 

 Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz rozmawiać z kobietą, ZUS oferuje 

Ci możliwość zmiany awatara doradcy i tak Monika stanie się Krzysztofem.  

 

Portal jest przygotowany do obsługi osób niedowidzących 

i niewidzących, oferuje bowiem nie tylko wersję bez obrazków i kontrastową 

ale także wersję trzech różnych wielkości liter oraz informację o obsłudze 

w ZUS na potrzeby osób niesłyszących. 

  

Tak wygląda portal z powiększonymi literami bez zwiększonego 

kontrastu i ze zmienionym kontrastem. 

 

 



 
  

Dzięki portalowi możesz komunikować się z urzędnikami na żywo za 

pomocą zakładki „Kontakt” na górnym pasku poleceń. 

 

 Strona oferuje Ci możliwość kontaktu za pomocą infolinii Centrum 

Obsługi Telefonicznej), formularza kontaktowego, poczy e-mailowej i czatu. 

Pod kątem komunikacyjnym jest to jeden z lepiej przygotowanych do 

kontaktu e-Urzędów.  

 

 



 
   

 

 

 

 

 

Oprócz największych prortali warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo 

istotną w dzisiejszych czasach usługę ochrony przed wykorzystaniem Twoich 

danych bez Twojej wiedzy, np. w celu zaciągnięcia pożyczki. Usługę tą oferuje 

Kaczmarski Group, czyli Firma prowadząca znany Ci na pewno Krajowy Rejestr 

Długów Biuro Informacji Publicznej, czyli największe biuro informacji 

gospodarczej działające pod nadzorem ministra gospodarki, który od 

piętnastu lat gromadzi i udostępnia dane na temat firm oraz konsumentów, 

a z którego usług korzystają m.in. banki oraz firmy pożyczkowe oraz Rzetelną 

Firmę, czyli największy w Polsce program oceniający wiarygodność firm 

i przyznający im certyfikaty rzetelności. Firma w 2016 roku do grona swoich 

marek dołączyła , którego celem jest przeciwdziałanie 

wyłudzeniom i ograniczenie ich negatywnych skutków.  

 

Głównym zadaniem platformy jest ochrona Twoich danych osobowych 

i pieniędzy. Dlatego, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, 

portal monitoruje w czasie rzeczywistym potencjalne próby wyłudzeń, a jeśli 

do nich doszło, pracownicy chronPESEL.pl pomagają niwelować ich skutki. 

Usługa jest płatna (7,90 złotych miesięcznie), a w ramach ochrony i pomocy 

dostajesz m.in.: alert o wykorzystaniu Twoich danych (działa całą  dobę, 

wszystkie dni w roku), instrukcję postępowania na wypadek wyłudzenia, 

informację, gdzie próbowano posłużyć się Twoimi danymi. Dzięki temu 



 
  

dowiesz się, jeśli ktoś spróbuje wziąć na Ciebie pożyczkę, podpisać umowę (np. 

na telefon), czy zrobić zakupy ratalne np. na Allegro.  

 

Dodatkowo , jeżeli doszło do wyłudzenia Twoich danych, pracownicy 

platformy przeprowadzą Cię przez ścieżkę odwoławczą i całą drogę 

postępowania prawnego, przekażą wzory dokumentów, które możesz 

wykorzystać w dochodzeniu swoich praw. A jeśli sprawa okaże się bardziej 

skomplikowana, ekspert serwisu pomoże Ci ją rozwiązać. Dowiesz się więc, co 

dokładnie zrobić w razie wyłudzenia i zminimalizujesz konsekwencje kradzieży 

Twojej tożsamości – nawet jeżeli bank nie zablokował przesyłki pieniędzy, to 

został poinformowany, że jest to oszutwo, więc nie będzie podejmował 

kroków windykacyjnych wobec Ciebie. 

 

Z tej usługi powinien skorzystać każdy, kto padł ofiarą wyłudzenia, 

oczekuje konkretnych informacji o tym, jakie kroki powinien podjąć, chce jak 

najszybciej ograniczyć konsekwencje wyłudzenia i potrzebuje wzorów 

dokumentów, które może wysłać do odpowiednich instytucji w celu 

wyjaśnienia sprawy. Firma oferuje także usługę „Ochrona prawna”, w ramach 

której otrzymasz zwrot kosztów pomocy prawnej (np. kosztów wynagrodzenia 

prawnika) udzielonej Ci w związku z wyłudzeniem i wyjaśnianiem Twojej 

sprawy. Zyskujesz pomoc profesjonalnego pełnomocnika procesowego, Twoje 



 
   

działania wyjaśniające są skuteczniejsze (niż działania samodzielne), nie tracisz 

też pieniędzy na udowadnianie własnej niewinności.  

 

Dzięki innym usługom Kaczmarski Group możesz także sprawdzić, czy 

firma, z którą nawiązujesz współpracę jest wypłacalna, czy Twój pracodawca 

nie ma problemów z wypłacalnością, kto w ciągu ostatniego roku wykorzystał 

Twój PESEL, dzięki czemu dowiesz się, czy ktoś dopisał Cię jako dłużnika do 

Krajowego Rejestru Długów BIG SA, lub dopisał na Twój temat informacje 

o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań, oraz  czy w Krajowym 

Rejestrze Długów pojawił się wpis o Tobie, dzięki czemu dowiesz się kto 

w okresie ostatnich dwunastu miesięcy pytał o Ciebie w bazie KRD BIG SA 

i jakie informacje uzyskał na Twój temat. 

Proces logowania jest prosty i krótki, a dane, które podajesz są zgodne 

z RODO, czyli podajesz minimalną ilość danych, dzięki której uda się serwisowi 

zapewnić Ci właściwą obsługę. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 Obywatele i mieszkańcy Polski często nie zdają sobie sprawy z tego, że 

mają jakieś szczególne prawa administracyjne. Tymczasem wykorzystywanie 

tych praw, prowadzenie nacisku na władze samorządowe i rządowe w sprawie 

przejrzystości postępowania to jedna z podstawowych zasad demokracji. Dla 

ludzi biznesu znajomość ich praw i możliwości współpracy z administracją 

państwową jest szczególnie ważna, oszczędza bowiem czas i pieniądze.  Aby 

omówić te prawa i możliwości potrzebne jest krótkie przypomnienie podstaw 

wiedzy o społeczeństwie.  

 

Organ administracji publicznej to osoba lub grupa osób w strukturze 

organizacyjnej państwa, która jest powołana do realizacji norm prawa admini-

stracyjnego (w odpowiednim zakresie do jej stanowiska).  

Organy administracji publicznej to:  

przede wszystkim organy administracji rządowej, takie jak naczelne or-

gany administracji rządowej powoływane przez Sejm lub prezydenta, 

czyli premier, ministrowie, kierownicy centralnego urzędu administracji 

rządowej (np. komendant główny policji, czy generalny konserwator za-

bytków), terenowe organy administracji rządowej, czyli wojewoda, kie-

rownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, terenowe organy admini-

stracji rządowej; 

organy samorządu terytorialnego, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezy-

denci miast; starostowie i zarządy powiatu, marszałkowie i zarządy wo-

jewództwa; samorządowe kolegia odwoławcze, kierownicy służb, in-

spekcji i straży działający w imieniu wójta, burmistrza, starosty, prezy-

denta miasta lub marszałka województwa;  



 
   

organy administrujące, czyli podmioty mogące prowadzić postępowania 

administracyjne na mocy prawa lub na mocy porozumień administracyj-

nych, np. organy organizacji zawodowych, społecznych i samorządo-

wych.  

Zakres działania organu określają ustawy powołujące te organy 

do życia lub ustawy regulujące daną dziedzinę życia, np. Ustawa o odpa-

dach.  

 

Postępowanie administracyjne rozpoczyna się w momencie, kiedy po-

dejmujesz działanie (lub kiedy organ administracyjny je podejmuje), następnie 

prowadzone jest postępowanie, które zakończone jest rozstrzygnięciem, np. 

wydaniem decyzji.  

Postępowanie administracyjne oparte jest na podrzędności strony 

w stosunku do organu, co oznacza, że Ty, czy Twoja organizacja nie będziesz 

na tym samym poziomie co organy administracji, one bowiem mają moc po-

dejmowania decyzji. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnia Ci 

szereg uprawnień, które wzmacniają Twoją pozycję. Liczba tych praw jest dłu-

ga, ale najważniejsze z nich to: 

czynnego udziału w postępowaniu, co oznacza, że organ musi zapew-

nić Ci możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i ma-

teriałów oraz zgłoszonych żądań.  

wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów 

(także po zakończeniu postępowania), przy czym może to mieć miej-

sce w lokalu organu w obecności pracownika tego organu. 

udziału w rozprawie (jeżeli do niej dochodzi), przy czym rozprawa 

powinna być przeprowadzona, gdy istnieje potrzeba uzgodnienia in-

teresów stron albo gdy pojawia się konieczność przesłuchania świad-

ków, biegłych lub dokonania oględzin. Masz prawo do otrzymania 

powiadomienia o rozprawie, a termin rozprawy powinien być tak wy-

znaczony, aby doręczenie wezwania o rozprawie nastąpiło przynajm-

niej na siedem dni przed rozprawą. 



 
  

wniesienia odwołania - w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia 

sprawy przez organ pierwszej instancji, masz prawo do zaskarżenia 

decyzji. Jeżeli sprawę negatywnie rozstrzygnął organ drugiej instancji, 

masz prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

żądania uzupełnienia decyzji – każda decyzja powinna zawierać pou-

czenie o prawie do odwołania albo wniesienia powództwa do sądu 

powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego.  

 

  

 

   

 
 

 
 Obecnie aby założyć, zawiesić lub zakończyć działalność gospodrczą 
wystarczy dostęp do internetu i chwila uwagi. Na stronie CEIDG, czyli Central-
nej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, należy kliknąć w za-
kładkę „Złóż wniosek CEIDG”. 
 

 
 
 Następnie wybierz co chcesz zrobić: „Założyć działalność gospodarczą”, 

„Zmodyfikować dane we wpisie”, „Zawiesić działalność gospodarczą”, 

„Wznowić działalność gospodarczą”, „Zakończyć działalność gospodarczą”.  

 

 



 
   

 
 Przed wypełnieniem formularza „Założyć działalność gospodarczą” 

warto zapoznać się z  „Listą kodów PKD zawierającą informacje o powiąza-

niach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają 

zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych”, ponieważ mu-

sisz ustalić kod, który wpiszesz we wniosek. Jeżeli masz jakieś wątpliwości 

w odnośnikach pod możliwymi działaniami na niebiesko zaznaczone są załącz-

niki, w których są m.in. instrukcja obsługi do wypełniania wniosku i wszystkie 

potrzebne dodatkowe dokumenty.  

 

 
 

 
 
 

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256


 
  

 Jeżeli ściągniesz instrukcję wypełniania wniosku zauważysz, że zawiera 
ona instrukcję wypełnienia wszystkich wniosków na tej stronie. 

 

 
 
 Instrukcja jasno i szybko przeprowadzi Cię przez proces rejestracji lub 

zawieszenia Twojej firmy. Działalność gospodarczą możesz założyć online 

z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektro-

nicznego. Jak wygląda okno, które należy wypełnić? 

 

 
 

Warto przejść wypełnienie wniosku z otwartą w innym oknie instrukcją 

wypełniania, dzięki czemu unikniesz błędów w wypełnieniu wniosku. Formu-

larz w kilku miejscach może być mylący, np. w oknie nr 5, gdzie prosi o poda-

nie numeru REGON, mimo, że przedsiębiorca (już prawie przedsiębiorca) jesz-

cze tego numeru nie posiada. Z wykorzystaniem instrukcji przejście przez pro-

ces rejestracji, lub zawieszenia, wznowienia albo zamknięcia firmy jest łatwe.  

Jeżeli jednak popełnisz błąd wypełniając którykolwiek wniosek, nie 

martw się – masz na poprawki pięć dni, a co więcej – możesz ich dokonać tak-

że drogą elektroniczną bez potrzeby odwiedzania urzędu. 

Po wypełnieniu wniosku, podpisaniu go podpisem elektronicznym 

i wysłaniu, otrzymasz potwierdzenie swojego działania, czyli np. założenia lub 

zawieszenia firmy. Co więcej, potwierdzenie otrzymasz także na adres e-mail, 

który został podany jako kontaktowy.  



 
   

 
 Jeżeli Twoja firma jest już założona i potwierdzona w CEIDG, warto 

udać się na PUE ZUS gdzie musisz zadecydować czy będziesz rozliczać się za 

pomocą deklaracji ZZA, z której korzystasz gdy chcesz rozliczać się za pomocą 

ulgi na start lub pracujesz także gdzie indziej na podstawie umowy o pracę 

z pensją wyższą, niż minimalna krajowa, czy za pomocą deklaracji ZUA, na 

podstawie której rejestrujesz się do wszystkich składek (także do tzw. „małego 

ZUS-u”). Druki te można wypełnić w momencie rejestrowania działalności, 

jako dodatkowy formularz wysyłany i podpisywany wraz z CEIDG. Jeśli się tego 

nie zrobi wówczas, to ma się 7 dni od daty rozpoczęcia działalności na dostar-

czenie do ZUS-u dokumentów ZUA lub ZZA na ich papierowych formularzach 

(możliwa jest również wysyłka pocztowa – użyj przesyłki poleconej, a dowód 

nadania załącz do kserokopii dokumentu). 

 Po wypełnieniu wymienionych dokumentów zaczyna się to, co może 

przyprawić o zawrót głowy – okaże się bowiem, że założenie firmy było naj-

prostszym krokiem w stronę samodzielności – młody przedsiębiorca musi bo-

wiem podjąć mnóstwo początkowych decyzji, z których każde może zaważyć 

na jego być albo nie być w biznesie. Musi wybrać biuro księgowe (albo faktu-

rownię internetową), wymyślić logo, wybrać pieczątkę (która nie jest koniecz-

na, ale warto ją mieć) i zacząć tworzyć własną bazę biznesową. Do tego trzeba 

wybrać konto bankowe, telefony, abonamenty i usługi dla Twojej firmy. Praw-

dopodobnie złapiesz się na myśli „Gdyby wszystko było takie proste, jak ob-

sługa w e-urzędzie”. 

 Po pewnym czasie staniesz przed koniecznością rozliczenia się online 

z podatków, złożenia deklaracji podatkowej i opłacenia składki na ZUS online. 

Deklarację podatkową on-line jako podatnik możesz złożyć na 2 sposoby: za 

pomocą formularzy interaktywnych (na stronie www.e-deklaracje.gov.pl) lub 

przy użyciu aplikacji e-Deklaracje Desktop (na systemy Windows, Linux i Mac) 

– przeznaczonej tylko dla podatników. Przed skorzystaniem z każdego ze spo-

sobów należy zainstalować na komputerze wymagane programy i wtyczki, 



 
  

których dokładny wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. 

Przez formularz interaktywny i aplikację e-Deklaracje Desktop złożyć można 

deklaracje dotyczące podatku dochodowego – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 

PIT-39 oraz dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego – PIT-16, PIT-

16A, PIT-19A, PIT-28, przy czym deklaracje dotyczące obowiązków płatnika 

podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT-11) można składać tylko za 

pomocą formularza interaktywnego. 

Aby autoryzować deklarację, należy skorzystać z podpisu weryfikowa-

nego za pomocą ważnego certyfikatu (gdy występujesz jako pełnomocnik) 

albo zwykłego podpisu elektronicznego. Pamiętaj jednak, że wystarczy, że bę-

dziesz dysponować swoimi rozliczeniami z dwóch poprzednich lat – wstawie-

nie w wymagane okienko dokładnych kwot z poprzednich dwóch lat będzie 

traktowane jako uwierzytelnienie. Pełnomocnictwo trzeba złożyć wcześniej 

fizycznie zawieźć do swojego urzędu skarbowego. Deklarację przez internet 

mogą składać wspólnie także małżonkowie. Pełna weryfikacja podatnika od-

bywa się za pomocą paru danych personalnych, w tym NIP-u albo numeru 

PESEL, imienia, nazwiska, daty urodzenia i wspomnianych przed chwilą przy-

chodów za dwa poprzednie lata.  

Po złożeniu zeznania podatkowego nie zapomnij pobrać Urzędowego 

Poświadczenia Odbioru (UPO) – jest to dowód taki sam, jak potwierdzenie 

złożenia zeznania w urzędzie skarbowym lub dowód nadania listu poleconego. 

 

Co istotne - za pomocą formularzy interaktywnych i aplikacji  

e-Deklaracje Desktop możesz także składać korekty deklaracji z ubiegłych lat. 

W tym przypadku również nie potrzebujesz podpisu weryfikowanego certyfi-

katem – wystarczą takie same dane autoryzujące. 

 

 

Opłacając składki od 1 stycznia 2018 roku musisz korzystać ze swojego 

indywidualnego numeru rachunku bankowego. Przelewając pieniądze na 

składkę ZUS postępujesz tak samo, jak przy płaceniu Twoich rachunków, czy 

przy opłatach za zakupy online. Nie trzeba uzupełniać (jak w poprzednich la-

tach) wszystkich pól dotyczących okresu rozliczeniowego, czy danych identyfi-

kacyjnych.  



 
   

Wpłaty należy dokonać raz, przelewając sumę składek jednym przele-

wem, który należy opisać jako np. „wpłata na ZUS” lub „składki ZUS”. Jeżeli nie 

wiesz, ile masz zapłacić, zaloguj się do swojego PUE ZUS (tak jak to zostało 

opisane w poprzedniej części rozdziału) i tam w „Moich Danych” sprawdź za-

kładkę „Płatnik”. 

 

 

 W przypadku opłaty za pośrednictwem analogowych usług Poczty Pol-

skiej należy wypełnić jeden formularz wpłaty. 

 



 
  

 W polu nazwa odbiorcy należy wpisać skrót ZUS lub pełną nazwę Za-

kład Ubezpieczeń Społecznych, w polu nazwa rachunku odbiorcy należy wpi-

sać swój indywidualny numer składkowy przypisany do Twojej firmy (możesz 

sprawdzić jaki masz numer na stronie www.eskladka.pl), w polu kwota wpisz 

sumę e-składki (możesz ją obliczyć sumując kwoty z pól ZUS DRA: IV.37, VII.07, 

VIII.03 oraz IX.03), w polu nr rachunku zleceniodawcy (przelew)/kwota słow-

nie (wpłata) należy wpisać kwotę e-składki, w polu nazwa zleceniodaw-

cy należy wpisać swoje imię i nazwisko, w polu tytułem można wpisać np. 

składki, gdy wpłata jest na podstawie decyzji to warto też wpisać jej numer. 

Jeśli chcesz zapłacić za pośrednictwem rachunku bankowego konieczne 

będzie tylko wpisanie kwoty składki, nadawcy i odbiorcy płatności oraz nume-

ru rachunku składkowego. Informacje w pozostałych polach takich jak tytuł 

możesz wpisać dowolnie np. „składki”. 

Wypełnianie przykładowego przelewu e-składek poniżej. Tym razem na 

przykładzie Banku Pocztowego.  

 

 Po zalogowaniu się do Twojego konta w sekcji „Wykonaj operację” 
wybierz „Przelew do ZUS”. 

 

 

https://www.eskladka.pl/


 
   

 Po wybraniu tej opcji pojawi się okno do uzupełnienia danych. 
 

 

 Po dokonaniu zapłaty pojawi się ekran potwierdzenia. 

 

  Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, kliknij „Zatwierdź”. Jeżeli 

widzisz błąd, kliknij „Modyfikuj” i po automatycznym powrocie do poprzed-

niego ekranu popraw dane i ponownie naciśnij „Wykonaj”. Na ekranie po-

twierdzającym sprawdź, czy wszystko się zgadza i naciśnij „Zatwierdź”.  
 

Jeżeli wybranym sposobem autoryzacji są kody sms, potwierdź opera-

cję, za pomocą kodu, który został do Ciebie wysłany przez bank Pocztowy.  

 



 
  

Twój przelew udał się w drogę do ZUS. Potwierdzenie wyświetla się 

w następnym oknie.  

 

 Jeżeli na jakimkolwiek etapie, w którymkolwiek z banków nie wiesz co 

robić, naciśnij znak zapytania  - odnosi się on konkretnego okienka i powie 

Ci jak je uzupełnić. Często także odeśle Cię do poradników i filmów instrukta-

żowych, jak np. do filmu „Proste przelewy w Banku Pocztowym”, gdzie krok po 

kroku zostanie Ci pokazane jak wykonać dane działanie. 
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