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Podręcznik „Rodzic w internecie” powstał 

w ramach szerokiego projektu edukacyjnego współfinan-

sowanego 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 pojemnościo-wych.  

 

 
                             

          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 laptopachi notebookach. 
 

 
 

 

 



 

         W przypadku tabletów 

i smarfonów 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 niewido-cznego 

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 w dalszej części rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 



 

 



 

Kontrola rodzicielska to nic innego jak nadzór nad sprzętem i oprogra-

mowaniem, do którego ma dostęp Twoje dziecko. Musisz jednak pamiętać, że 

samymi zakazami i ograniczeniami niewiele wskórasz – Twoje dziecko może 

mieć zablokowany dostęp do treści pornograficznych, ale koledzy  

z klasy już niekoniecznie. Nic zatem nie zastąpi rozmowy, mądrej edukacji i obu-

stronnego zaufania.  

Programy do kontroli rodzicielskiej występują zarówno  

w wersji na komputer, jak i na urządzenia mobilne. Warto rozejrzeć się w sieci, 

poczytać opinie i fachowe artykuły (np. na Softnet.pl, pclab.pl lub komputer-

swiat.pl) i dopiero po zapoznaniu się z funkcjonalnościami programów wybrać 

taki, który będzie pasował do Twojego poziomu wiedzy i umiejętności, poziomu 

zaufania wobec dziecka i ilości czasu, który chcesz poświęcić na korzystanie 

z aplikacji, czy programu.

W ramce obok wskazane zostały pro-

gramy, które najczęściej są obecnie polecane 

do sprawowania kontroli rodzicielskiej nad 

dzieckiem w sieci. Niektóre z nich (jak. Screen 

Time Parental Control, czyli Kontrola Rodzi-

cielska Czasu przez Monitorem, czyt. skrin 

tajm parental kontrol) są proste w obsłudze i nie wymagają dużego zaintereso-

wania ze strony rodzica po ich zainstalowaniu, a niektóre (jak Kids Place, czyt. 

kids plejs) są bardzo angażujące. Z drugiej strony aplikacje wymagające nieco 

więcej uwagi są najczęściej niemal doskonałymi narzędziami kontroli.  

 

Co mogą takie programy? W wersji darmowej, w której najczęściej dar-

mowość uzyskujesz kosztem obejrzenia paru reklam raz na jakiś czas, można 

zacząć od najprostszych rozwiązań. Przede wszystkim możesz 

 lub pulpity w sprzęcie, z którego korzysta Twoje dziecko. Apli-

kacje i programy kontroli rodzicielskiej przystosowują działanie komputera czy 

urządzeń mobilnych do potrzeb Twojego dziecka i Twoich.  
 

Kids Place 

Screen Time Parental Control 

Parental Control Board 

Family Time Parental Control 

 

 



 

 Kolejne ustawienia zezwalają na 

, przy czym możesz wybrać nie tylko konkretne gry, czy programy, 

które chcesz zablokować, ale także godziny,  

w których blokada ma zostać zastosowana – może po godzinie 20.30 dziecko 

nie powinno grać i oglądać filmów, ale może słuchać muzyki lub czytać.  
 

 

Co więcej, możesz , lub 

ograniczyć ją wyłącznie do wskazanych osób z listy kontaktów zapisanej w tele-

fonie. Przykładowo – dziecko ma prawo zadzwonić do Ciebie lub drugiego ro-

dzica, sąsiada, który w razie nagłego wypadku w czasie Waszej nieobecności 

może mu pomóc lub do babci, czy dziadka. Telefon na 112 z zasady wyłączony 

jest z możliwości zablokowania (ale warto się upewnić, czy w danej aplikacji tak 

rzeczywiście jest – pamiętaj, że na 112 można dzwonić nawet telefonem bez 

karty SIM, więc aplikacje w zasadzie także nie powinny blokować tego połącze-

nia). 

 
 

Programy te oferują także możliwość 

, np. umożliwiając instalację dopiero 

po wpisaniu PIN-u przez rodzica (lub inną osobę 

upoważnioną, byleby nie dziecko – jeżeli dziecko 

zna PIN, używanie programu mija się z celem). 
 

 

 

 

 

 

Aplikacje kontroli rodzicielskiej oferują 

także możliwość 

niektóre z nich umożliwiają także 

 

 
 

Możliwe jest także 

 (np. 2 godzin w grze), 

a także wygaszenie urządzenia w określonych godzinach (np. lekcji lub w porze 

snu). Część aplikacji pozwala także na  za wykonanie zadań 

np. czasem w grze lub z filmem. 
 

Twórcy programów i aplikacji wzięli także pod uwagę nieokiełznaną cie-

kawość dzieci, które potrafią klikać bez zastanowienia w banery reklamowe 

(prowadzące czasami do płatnych stron lub stron porno), stąd część aplikacji  

. Opcja ta przydaje się także w kom-

puterach ogólnego użytku (np. w miejscu pracy), albo na komputerach osób 

starszych.  

 



 

 

 

Aplikacje te pozwalają także na , ta-

kich jak strony , prowadzą bowiem re-

jestry stron zakazanych. 

 

 

 

Część aplikacji udostępnia również 

, a także wysyłania powiadomień w 

momencie, w którym nasze dziecko oddali się za bardzo od wskazanego przez 

nas punktu (np. szkoły, czy domu). Niektóre z nich oferują  – 

po naciśnięciu odpowiedniej ikonki na pulpicie lub kombinacji przycisków przez 

dziecko dostajesz wiadomość o zagrożeniu i o położeniu Twojego dziecka (z do-

kładną lokalizacją).  

 

 

 

Oprogramowanie takie pozwala także na 

, ale ponownie trzeba podkreślić – dziecko ma prawo do prywatności, 

a świadomość ciągłej i całkowitej kontroli może zaburzyć jego rozwój.  

 

 

Nie istnieją programy, które zastąpią Cię jako rodzica w sieci. Korzystając 

z programów kontroli rodzicielskiej  kładź nacisk na uczenie, rozmowę i 

wspólne działania w sieci, na to, co uzgodniliście z Twoim dzieckiem, a nie 

na inwigilację, sprawdzanie i zakazywanie – technika idzie tak szybko do 

przodu, że nie poświęcając się temu zawodowo, nie będziesz w stanie za-

blokować wszystkich furtek dla swojego dziecka w internecie. 



 

 

Internet to niebezpieczne miejsce. Niemal na każdej stronie, która nie 

należy do rządu lub samorządu znajdują się reklamy propagujące niekoniecznie 

pożądane postawy moralne, takie jak rozwiązłość, używki, czy choćby wyzywa-

jący image, a wiele stron, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak normalne 

strony skrywa ciemniejsze podstrony. Nawet portale aukcyjne i zakupowe nie 

są wolne od zagrożeń – można (odpowiednio formułując zapytanie) dzięki nim 

kupić niebezpieczne lekarstwa o skutkach ubocznych podobnych do efektów 

działania narkotyków, albo choćby niebezpieczne zabawki lub przedmioty bez 

atestu, którymi dziecko przypadkowo może się poparzyć lub zranić. 
 

Największe zagrożenie nie ukrywają 

się jednak w cieniu. Sam internet, przeby-

wanie w sieci, odcięcie się od rzeczywistości 

jest zagrożeniem. Coraz większa część młod-

szych pokoleń (w porównaniu do poprzed-

nich, powojennych pokoleń) wykazuje 

mniejszą empatię, jest bardziej skupiona na 

sobie, nie ma odruchu pomocy osobom  

i zwierzętom w potrzebie. Niekoniecznie 

jest to związane z grami, czy pełnymi prze-

mocy treściami dostępnymi w internecie, 

które „zmniejszają wrażliwość” młodych lu-

dzi i dzieci. Badania prowadzone na dzie-

ciach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych 

wykazują, że dzieci które często sięgają po 

internet mają więcej dysfunkcji społecz-

nych, niż ich rówieśnicy, którzy wykazują 

bardziej zrównoważone podejście do czasu 

wolnego.  
 

Powodów takiego stanu rzeczy jest parę. Przede wszystkim zawartość 

internetu jest z reguły ciekawsza, niż widok z własnego okna. Dodatkowo inter-

net oferuje nieosiągalny ideał – ludzie, ich psy, dzieci i mieszkania na 

Jedną z plag społeczeństwa ja-

pońskiego jest pojawienie się 

zjawiska hikikomori, czyli sytua-

cji, w której człowiek przez wię-

cej niż pół roku odmawia kon-

taktowania się ze światem ze-

wnętrznym. Wyjątkiem jest in-

ternet, w którym ludzie do-

tknięci hikikomori w zasadzie 

żyją. Hikikomori do tego stopnia 

unikają kontaktu z innymi ludźmi 

poza siecią, że rodzice są zmu-

szeni do pozostawiania im jedze-

nia na podłodze przed drzwiami 

pokoju, a do toalety udają się 

wyłącznie wtedy, kiedy mają 

pewność, że nikogo nie spotkają 

po drodze.  



 

Instagramie, Snapchacie, czy na prywatnych stronach i blogach rzadko wyglą-

dają tak, jak w rzeczywistości. To kreuje nierealny obraz świata, który może za-

burzać poczucie własnej wartości do tego 

stopnia, że dziecko, czy nastolatek może nie 

akceptować własnego, zupełnie normal-

nego wyglądu, głosu, czy reakcji.  
 

Internet może także zaburzać rela-

cje międzyludzkie – coraz częściej relacje 

przenoszą się do internetu, a kontakt za po-

mocą wiadomości tekstowo-graficznych 

jest raczej normą, która przeważa nad kon-

taktem twarzą w twarz. Dzieci nauczone 

kontaktu przez sieć coraz częściej wykazują 

zaburzenia zachowań społecznych, są nie-

przystosowane do życia w społeczeństwie 

i współpracy, a nawet do kontaktowania się 

i prowadzenia podstawowych rozmów 

w grupie.  
 

Coraz częściej także lekarze potwier-

dzają obsesyjne dążenie do ideału, który 

oferuje internet, co może mieć fatalne 

skutki dla pacjentów.  
 

Internet to nie tylko zagrożenia dla komunikacji międzyludzkiej, zdrowia 

psychicznego i samooceny. To także ryzyko długotrwałego spędzania czasu 

w niewygodnej pozycji, z ekspozycją na białe lub niebieskie światło. Pozycja, 

w jakiej siedzą dzieci przy komputerze, lub co gorsza – w której zwisają nad ta-

bletem czy telefonem już teraz domaga się korekty. W wieku dorosłym będzie 

już za późno – Twoje dziecko będzie wiecznie zmęczonym człowiekiem w oku-

larach (niekoniecznie korekcyjnych – światło ekranu jest tak nienaturalne, że 

duża część młodych ludzi staje się nad-

wrażliwa na światło UVA i UVB, w konse-

kwencji czego jest zmuszona do noszenia 

poza domem okularów przeciwsłonecz-

nych z filtrami, w przeciwnym razie przeby-

wanie na dworze kończy się dla nich bólem 

oczu lub głowy), z tabletkami na migrenę 

w portfelu (ucisk na szyjny odcinek kręgo-

słupa utrudnia właściwy przepływ krwi 

i uciska nerwy, co może owocować migre-

nowymi bólami głowy w przyszłości).  

Człowiek (homo sapiens sapiens) 

oderwał się od swoich małpich 

przodków dzięki jednej, wyjąt-

kowej umiejętności - dzięki mo-

wie. Aby podtrzymać swoje kon-

takty społeczne nie musiał już 

iskać się z inną małpą  

w sytuacji jeden-na-jednego. 

Dzięki rozmowie mógł „iskać się” 

z wieloma pobratymcami jedno-

cześnie, a dzięki żartom, mógł w 

czasie rozmowy podnosić u nich 

poziom zadowolenia  

i relaksu. To właśnie mowa spra-

wia, że jesteśmy ludźmi – nie-

które ssaki i ptaki potrafią robić 

to samo, co my, choć na mniej-

szą skalę. Nie potrafią tylko mó-

wić.   



 

 Dodatkowo światło urządzeń mobilnych, szczególnie jeżeli są używane 

przed snem jest niebezpieczne dla ludzkiego rytmu dobowego – zakłóca pro-

dukcję melatoniny, przez co może wywołać problemy ze snem.    
 

Dzieci i dorośli, którzy spędzają nieproporcjonalnie dużo czasu w inter-

necie są także znacznie bardziej narażeni na wystąpienie depresji, co potwier-

dzają badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie, 

gdzie coraz więcej dzieci poniżej dziesiątego roku życia jest leczonych z powodu 

tej choroby.  

 

Zupełnie inną kategorię zagrożeń stanowią 

. Niezależnie od tego czy jest to pornografia online (czyt. onlajn), 

czy gry – zarówno popularne strzelanki, jak i puzzle, gry typu hidden object 

(czyt. hiden obdżekt, czyli ukryte obiekty) oraz gry hazardowe lub samo „prze-

bywanie w internecie” – każda z tych aktywności może uzależnić. Światowa Or-

ganizacja Zdrowia pod naciskiem psychologów z całego świata wprowadziła na 

listę chorób powiązanych z uzależnieniami jednostkę chorobową „uzależnienie 

od komputera i internetu”, a coraz większa liczba religii zezwala na rozwód 

w wyniku pojawienia się w związku małżeńskim tego uzależnienia.  
 

O mechanizmie uzależnienia i przeciwdziałaniu mu przeczytasz w prze-

dostatnim rozdziale, warto jednak wstępnie zaznaczyć, że każde uzależnienie 

ma te same fazy (chociaż u niektórych osób mogą trwać one krócej lub dłużej, 

niż u innych), a więc ukrywanie, zaprzeczanie i – jeżeli dziecko otrzyma właściwą 

pomoc – przyznanie, że ma problem, a następnie stopniowe wyjście z nałogu. 

Niestety podobnie jak z innymi uzależnieniami,  także  i  to  sprawia, że dziecko 

uzależnione,  potem  młody  człowiek  i  ostatecznie  dorosły  już  do  końca  

życia będą   musieli  uważać w trakcie korzystania z komputera, urządzeń prze-

nośnych i internetu. A ponieważ korzystanie z nich jest elementem współcze-

snej cywilizacji i nie da się od nich uciec, tak istotne jest przeciwdziałanie uza-

leżnieniu. Porównując sytuację 

do uzależnienia od wymyślonej   

substancji    Extral,   można po-

wiedzieć, że żyjemy w świecie, 

w którym Extral jest dodawany 

do jedzenia, picia, lekarstw 

i ubrań, więc uniknięcie go jest 

niemożliwe. Możliwe jest tylko 

używanie go z na tyle dużym 

umiarem, na ile pozwoli nam 

świat (i pracodawcy).  

 
 



 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniu to kwestia tylko trzech spraw: zabezpie-

czenia sprzętu i kontroli rodzicielskiej, świadomości i uważności oraz ostatecz-

nie – kontaktu z dzieckiem. Jeżeli masz zainstalowane oprogramowanie  anty-

wirusowe,   pakiet  kontroli  rodzicielskiej  i   dodatkowo  

rozmawiasz ze swoim dzieckiem i obserwujesz je, trudno będzie Ci prze gapić 

niepokojące objawy. Jeżeli Twój kontakt z dzieckiem jest nieszczególnie inten-

sywny, albo rzadki, a dodatkowo nie prowadzisz kontroli rodzicielskiej nad dzia-

łalnością dziecka w sieci, możesz przeoczyć sygnały, które świadczą o uzależnie-

niu.    
 

 
 

 

dziecko spędza swój wolny czas w internecie, szczególnie jeżeli robi to 

kosztem innych zainteresowań lub co gorsza – zadbania o własne ciało 

i jego potrzeby, czyli jedzenia, picia, czynności fizjologicznych 
 

 

ważniejsze dla dziecka staje się życie w sieci, niż życie „w realu” (dla 

dużej części użytkowników sieci podział na prawdziwe życie i internet 

jest sztuczny, ponieważ dla nich to są dwa pełnoprawne światy, które 

co prawda rządzą się innymi prawami, ale mają takie same możliwości 

i tak samo intensywnie i prawdziwie się z nich żyje)  

– w takiej sytuacji dziecko często zaniedbuje swoje obowiązki wobec 

rodziny, przyjaciół, zwierząt, czy szkoły, ponieważ „wzywa je drugi 

świat” 
 

 

nie potrafi ocenić ile czasu spędziło w sieci albo okłamuje Cię w tej 

kwestii 
 

 

ma bardzo emocjonalny stosunek do internetu – kłóci się o internet, 

jest generalnie rozdrażnione, szczególnie, jeżeli coś uniemożliwia mu 

korzystanie z internetu lub gdy starasz się ograniczyć mu czas przed 

internetem 

 

 



 

 Co ciekawe – nie wszystkie dzieci są narażone w takim samym stopniu na 

uzależnienie od internetu. Generalnie częściej uzależniają  się  dzieci  nadmier-

nie   wrażliwe,   nieśmiałe,   niepewne   siebie  

i z niską samooceną, które nie radzą sobie z emocjami, gniewem, obawami. Ta-

kie dzieci łatwiej wpadają w pułapkę autokreacji w sieci – mogą w niej stworzyć 

się od podstaw, udawać kogoś, kim chciały by być, a co więcej, mogą zawsze się 

wycofać i stworzyć nową postać, jeżeli stara w jakiś sposób się zużyła.  

 

Jeżeli zauważysz u swojego dziecka opisane objawy nie lekceważ ich!  

 

 

 

Zacznij od przyjrzenia się aktywności dziecka, choćby używając narzę-

dzi kontroli rodzicielskiej. Spróbuj zdiagnozować elementy, które przy-

ciągają dziecko do sieci – może są to problemy szkole, w domu, albo 

nadmierna nieśmiałość? Nie wyleczysz uzależnienia od internetu bez 

rozwiązania problemów, które skłaniają dziecko do ucieczki w świat 

wirtualny.  

 

Jeżeli będzie trzeba, zasięgnij opinii specjalisty – idź do ośrodka po-

mocy rodzinie, skontaktuj się z psychologiem rodzinnym, albo pedago-

giem szkolnym.  

 

Kiedy już uzbroisz się w wiedzę, porozmawiaj z dzieckiem. Wytłumacz 

mu na czym polega uzależnienie, jakie są jego fazy i objawy. Uważaj, 

żeby nie urazić poczucia pewności siebie dziecka – ono i tak najpraw-

dopodobniej ma z nim problemy. Okaż zrozumienie i miłość, chęć 

wsparcia, ale od tego momentu trzymaj się obranej drogi – dziecko 

uzależnione to wciąż , więc będzie sięgało po 

wszelkie metody i  środki by uzyskać dostęp do źródła uzależnienia – 

może płakać, wpaść w apatię, zachowywać się agresywnie. Grunt to 

konsekwencja. Bez niej walka z żadnym uzależnieniem się nie powie-

dzie.  

 

Ustal sposób i czas korzystania z internetu. Wytłumacz dziecku co ro-

bisz i dlaczego. Jeżeli uzależnienie przeszkadza dziecku w codziennym 

życiu (np. w załatwianiu potrzeb fizjologicznych), odetnij dziecko od in-

ternetu całkowicie.  

 



 

Pamiętaj – „coś za coś”. Jeżeli zabierasz internet, daj dziecku więcej 

uwagi, troski i czasu wspólnego lub czegoś, co może mu zastąpić inter-

net – może zajęcia ruchowe, albo inne zajęcia dodatkowe.  

 

Pracuj nad relacją z dzieckiem – dzieci kochane, które czują się akcep-

towane, łatwiej wychodzą z nałogu.  

 

Trzymaj się konsekwentnie obranej drogi. Jeżeli nie dajesz rady – 

zwróć się o pomoc do specjalistów – oni przygotują się program odwy-

kowy, a w razie potrzeby doradzą inną pomoc.  

 

 

Inne zagrożenia, na które może natrafić dziecko w sieci odnoszą się naj-

częściej do niebezpieczeństw, na które może trafić każdy użytkownik internetu, 

czyli: kradzież danych, wyłudzanie pieniędzy, ściągnięcie złośliwego oprogra-

mowania. W tym przypadku ponownie – nic nie zastąpi rozmowy i wspólnych 

wypraw – tym razem do sieci. Ucząc dziecko odpowiedzialności finansowej pro-

wadzisz je do sklepu, dajesz możliwość samodzielnego płacenia za zakupy, cza-

sem pozwalasz wypłacać lub wpłacać pieniądze z bankomatu. Coraz większa 

grupa rodziców wyznacza dzieciom kieszonkowe, które jest wypłacane regular-

nie i które dziecko może przeznaczyć na cokolwiek zechce. To uczy odpowie-

dzialnego obchodzenia się z pieniędzmi, a także uczy szacunku dla wartości pie-

niądza i rzeczy za nie zakupionych – dziecko, które zbierało parę miesięcy na 

upragnioną grę, inaczej spojrzy na następne pieniądze, które dostanie do ręki, 

a także na samą grę.  

 
 

Podobnie ma się sprawa z uczeniem życia w sieci – i owszem, dzieci znają 

dziesiątki aplikacji, o których rodzic nawet nie słyszał, ale to na nim spoczywa 

obowiązek nauczenia dziecka rozsądnego poruszania się po sieci - uświadomie-

nia mu,  że pieniądze elektroniczne i papierowe tak samo można wydać, roz-

trwonić lub powierzyć niewłaściwej osobie. Rodzic musi też wskazać dziecku 

dlaczego musi chronić swoje dane osobowe. Wszystkie te zasady odnoszą się 

do zasad bezpieczeństwa przytoczonych na początku rozdziału i odnoszą się do 

każdego użytkownika sieci – od tego 5-letniego, po seniora. Dlatego warto roz-

mawiać, dyskutować i pytać. Czasami dzieci dopiero zapytane o coś, zaczynają 

rozumieć, że jednak nie wiedzą wszystkiego, np. nie znają innych metod powia-

damiania o swojej lokalizacji, niż sms albo telefon – a to może się przydać. 

Warto więc mówić i słuchać – dzieci mogą Cię zaskoczyć swoją świadomością 

i dojrzałością.  

 
 



 

 Niestety na niektóre formy oszustwa lub prześladowania w sieci młodsi 

użytkownicy nie są zupełnie gotowa. Mowa przede wszystkim o zjawisku bully-

ing i przestępstwach na tle seksualnych z udziałem dzieci przemierzających in-

ternet.  
 

 (czyt. buliing) to prześladowanie dziecka. Najczęściej jest to 

dziecko czymś się wyróżniające, lub nieśmiałe, które nie potrafi się bronić w ża-

den sposób przed takim prześladowaniem. Prześladowca jest wspierany przez 

inne dzieci, które nie staną w obronie ofiary, choćby z obawy o dołączenie do 

niej.  

 

Najczęstsze formy prześladowania to przezywanie, wyśmiewanie, nęka-

nie – za pomocą smsów, telefonów, wiadomości w sieci, liścików, napisów na 

ścianach, plecakach, czy rzeczach osobistych ofiary oraz publiczne ośmieszanie, 

rozpowszechnianie treści, które są wstydliwe dla ofiary 

(np. nagrań dokonanych potajemnie w ubikacji), ubliża-

nie i upokarzanie. Bullying może przybrać formę prze-

mocy fizycznej, ustnej, społecznej (plotki) i elektronicz-

nej (np. nękanie na portalach społecznościowych).  
 

Ofiarą bullyingu może być każde dziecko – wręcz 

sprawca bullyingu mógł być w innej szkole jego ofiarą. 

Jak rozpoznać, że dziecko ma problem z nękaniem?  

 

 
 

 

 
 

niechęć do chodzenia do szkoły lub innych miejsc, do których dziecko 

do tej pory chodziło – dziecko może wręcz udawać, że jest chore, albo 

że zrezygnowało ze swojego hobby 

 

dziecko nie ma kolegów i koleżanek (inne dzieci unikają ofiary 

bullyingu w obawie przed prześladowaniem) 

 

stany lękowe i zmiany w zachowaniu dziecka – problemy 

z koncentracją, gorsze wyniki w nauce 

 

objawy traumy – brak apetytu, lub wyraźnie zwiększony apetyt, 

problemy ze snem, apatia lub przeciwnie – chaotyczne zachowania 

histeryczne 



 

 

zinteresowanie samobójstwem jako zjawiskiem, metodami jego 

przeprowadzenia itp.  

 

„gubienie” rzeczy wartościowych i pieniędzy, pojawianie się 

zniszczonych ubrań i rzeczy osobistych dziecka (zniszczonych lub 

zabranych przez prześladowców) 

 
 

Tak samo jak w przypadku pozostały problemów najważniejsza jest 

rozmowa i ciągły kontakt z dzieckiem. Ważne jest, żeby Twoje dziecko 

wiedziało, że może się do Ciebie zwrócić bez obawy o wyśmianie („No coś ty? Z 

Adasiem sobie nie poradzisz?!”), zbagatelizowanie problemu („Nie przesadzaj! 

Od paru słów korona ci z głowy nie spadnie”), brak reakcji, który będzie 

ostatecznym dowodem dla dziecka, że Ci na nim nie zależy lub przeciwnie – zbyt 

gwałtowną reakcję, z której poza krzykiem i być może kłótnią z kierownictwem 

szkoły i rodzicami przesladowny nic nie wyniknie.  

 

 

Przede wszystkim – raportuj! Dyrekcji szkoły, wychowawcy, 

wypowiedz się na zebraniu klasowym. Nie wskazuj palcem, ale możesz 

opisać prześladowanie i obiekty, które Twojemu dziecku zaginęły. Być 

może rodzic prześladowcy je rozpozna i podejmie odpowiednie kroki.  

 

Zdarza się jednak, że osoby odpowiedzialne za mir społeczny  

w szkole nie są zainteresowane ingerowaniem w sprawy uczniów. 

W takim razie zawiadom pedagoga oraz Kuratorium zajmujące się 

szkołą Twojego dziecka, a jeżeli masz dowody na prześladowanie – 

smsy, nagrania, czy print screeny, zgłoś sprawę na Policję. Nękanie jest 

przestępstwem! (190 art. Kodeksu Karnego). 

 

Zgłoś się ze swoim dzieckiem do psychologa – ofiara powinna być pod 

ciągła opieką psychologiczną.  

 

Jeżeli nękanie się nie skończy, skieruj sprawę do sądu. Przeniesienie 

dziecka do innej klasy, czy szkoły jest ostatecznością, ale i takie 

działanie musisz wziąć pod uwagę. Jeżeli zdecydujesz się przenieść 

dziecko, postaraj się, żeby przeniesienie było wiarygodne dla innych 

uczniów (np. przenieś dziecko od września), a także aby dziecko było 



 

 pod opieką psychologa przez cały czas, kiedy przeniesienie jest w toku. 

Niektórzy rodzice wręcz wysyłają dziecko na obozy coachingowe 

w czasie wakacji poprzedzających pierwszy dzień w nowej szkole. 

Zastanów się jednak czy robiąc tak nie wysyłasz dziecku sygnału, że jest 

to jego wina i kiedy ono się zmieni, bullying ustanie.  

 

Ostatnią kwestią jest problem wykorzystnia 

i molestowania seksualnego nieletnich 

z wykorzystaniem insternetu. Niezależnie od Twoich 

starań dziecko może stać się celem pedofila. Często 

dziecko nie ma pojęcia, że osoba, z którą dwóch 

miesięcy dzieli się przez internet codziennymi 

sekretami to osoba dorosła, z wyrachowaniem 

wykorzystująca jego bezbronność.  

 

Pedofilia w sieci to tzw. grooming (czyt. 

gruming) i jest to aktywność podejmowana po to, 

aby nawiązać więź emocjonalną z dzieckiem, zdobyć 

jego zaufanie, a następnie przejść do wykorzystania 

seksualnego. Wbrew potocznej opinii wykorzystanie 

seksualne nie musi oznaczać kontaktu fizycznego – pedofil może nakłonić 

dziecko do przesyłania zdjęć lub do uprawiania prostytucji dziecięcej, grania 

w filmach erotycznych lub do kontaktu seksualnego.  
 

Grooming jest przestępstwem o tyle perfidnym, że „przyjaźń”, która 

rozwinęła się między ufnym dzieckiem, a pedofilem sprawia, że obwinia się ono 

często do końca życia o to, co zaszło, zdarza się także, że dziecko nie chce 

wykrycia sprawcy, mimo, że czuje, że to, co się stało nie jest do końca właściwe 

(lub jest bolesne). Mimo to, dziecko potrafi chronić, na miarę swoich 

możliwości, swojego oprawcę. Leczenie zaburzeń emocjonalnych powstałych 

w wyniku naruszenia ufności dziecka jest często trudniejsze, niż leczenie traumy 

po wykorzystaniu seksualnym.  
 

Sam proces wyławiania ofiary jest 

zazwyczaj długotrwały – ofiara jest obserwowana 

przez pedofila w mediach społecznościowych, 

bada on czy  dziecko jest strzeżone w sieci, czy ktoś 

kotroluje jego działania, rozmowy i aktywność. 

Stąd ważna jest rozmowa z dzieckiem, aby było 

świadome, że używasz narzędzi kontroli 

rodzicielskiej – najczęściej samo stwierdzenie, że 

rodzic korzysta ze specjalnego programu do „opiekowania się dzieckiem 



 

w internecie” sprawia, że pedofil wycofuje się z ryzykownego dla niego 

kontaktu.  

 
 

Kolejnym etapem jest najczęściej nakłonienie dziecka do spotkania poza 

internetem, lub przynajmniej zasygnalizowanie chęci odbycia takiego 

spotkania. Jeżeli do niego z jakiś przyczyn nie dojdzie, pedofil najczęściej już ma 

ofiarę w swojej mocy – dziecko mu ufa i może dać się nakłonić do wysłania 

zdjęć, czy filmików o proponowanej przez oprawcę tematyce.  

 
 

Jeżeli do spotkania dojdzie, albo dziecko natychmiast staje się ofiarą 

napaści seksualnej (szczególnie, jeżeli pedofil podawał się za kogoś innego, np. 

rówieśnika ofiary), albo następuje po nim seria spotkań „zmiękczających” 

w czasie których przestępca stopniowo przesuwa granice akceptowalnego dla 

dziecka dotyku. Niezależnie od tego jak daleko sprawa zajdzie, dziecko 

prawdopodobnie będzie borykać się z problemami emocjonalnymi do końca 

życia.  

 

 
 

 
 

Brak dobrego kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi dorosłymi – 

dziecko, które czuje się odrzucone lub którego rodzice są oziębli 

częściej będzie szukać akceptacji dorosłego, jego ciepła i uwagi. 

 

Dziecko nie ma kolegów i koleżanek (odrzucenie przez grupę 

rówieśniczą). 

 

Niskie poczucie własnej wartości, problemy emocjonalne, poczucie 

osamotnienia. 

 

Brak wiedzy o zagrożeniach związanych z pedofilią przez internet. 

 

 

 

 

Najczęściej jednak dziecko jest w „złym czasie, w złym miejscu”. Warto 

także pamiętać, że nigdy nie jest to wina dziecka – ono ma prawo być ufne – ma 

prawo być dzieckiem! 

 



 

 
 
 

Nagła zmiana zachowania. 

 

Rysunki i wypowiedzi, które nie są adekwatne do wieku dziecka i jego 

poziomu rozwoju, które znacząco odbiegają od tychczasowego 

zachowania. 

 

Fakt, że dziecko nie chce zostawać z którymś ze znanych sobie 

dorosłych, nie chce iść w miejsce, do którego do tej pory chodziło bez 

żadnych problemów (centrum handlowe, zajęcia, dodatkowe, basen, 

szkoła). 

 

Wyraźna obawa przed dorosłymi, przed kontaktem z nimi. 

 

Obawa o swoją rodzinę, swoich bliskich, przyjaciół lub ukochane 

zwierzę – pedofil może grozić dziecku, mówiąc, że jeżeli nie zachowa 

tajemnicy, skrzywdzi ich. 

 
 

 

 

Przede wszystkim rozmawiaj z dzieckiem – ważne jest żeby dziecko 

wiedziało, że nikt nie ma prawa dotykać go w miejscach intymnych, a wyjątkami 

są tylko wybrane osoby – lekarz i rodzice. Istotny jest też fakt podkreślania 

zgody dziecka na ewentualny dotyk, czy kontakt. Warto poszukać w sieci 

kolorowanek i materiałów informacyjnych dostosowanych do wieku dziecka 

(takich, jak te wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, czyli 

„Sznupek kontra obcy”), aby zaznajomić je 

z tematyką.  
 

Zdarza się, że rodzice sami mają problem 

z omawianiem tej tematyki – warto wtedy najpierw 

samemu poczytać w sieci o zagrożeniach, obejrzeć 

parę filmów o tej tematyce i dopiero wtedy 

porozmawiać z dzieckiem. Nie zdawaj się na 

zapewnienie dziecka, że wie kto to jest pedofil, bo 

np. słyszało w szkole.  
 

Nic nie zastąpi rozmowy i uświadomienia 

dziecka, ale nie zaszkodzi także skorzystać 

z opisywanych wyżej narzędzi kontroli rodzicielskiej 
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i raz na jakiś czas przejrzeć działalność dziecka w sieci. Jeżeli masz podejrzenie, 

że Twoim dzieckiem zainteresował się pedofil, zgłoś sprawę na Policję. Polska 

Policja nie bagatelizuje żadnego doniesienia o pedofilach działających przez 

internet. Sprawą tą zajmuje się nie tylk Policja – pedofilię w sieci śledzi 

(a następnie zgłasza na Policję) instytut NASK (Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa), który monitoruje internet pod kątem występowania 

materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich. Jeżeli widzisz niepokojące 

treści w internecie z udziałem dzieci – zgłoś je do NASK. NASK podjął niemal 

14 000 interwencji w 2017 roku i w wyniku jego działania co trzeci ze 

wskazanych materiałów zniknął z sieci w ciągu dwóch dni. Informacje tego typu 

gromadzi także Dyzur.net (warto zajrzeć na  tą stronę, znajduje się tam wiele 

ciekawych informacji). 
 

Oprócz Policji, NASK i Dyzur.net sprawą pedofilii w sieci zajmuje się 

także Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi także telefony zaufania 

dla dzieci i młodzieży – 116 111 oraz dla rodziców i nauczycieli – 800 100 100.  

 



 

 

 



 

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, pozainternetowym, w sieci staje się do-

puszczalne – osoba kopiująca część artykułu do swojej pracy zaliczeniowej nie 

postrzega tego jako przestępstwa (co najwyżej drobne oszustwo, na miarę 

ściągania na sprawdzianie, czy kolokwium). Zupełnie inaczej widziałaby nato-

miast ten sam fakt w świecie „analogowym”. Najpierw musiałaby przeszukać 

torbę innego studenta, potem wyrwać dajmy na to trzy kartki zapisane ręcznie 

przez kolegę, a potem wkleić je do swojej również pisanej ręcznie pracy. 

W takiej sytuacji nikt nie ma wątpliwości, 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 nie 

przekładają działań w internecie na działania poza 

nim. Większość komentarzy pod artykułami aż ocie-

ka cynizmem, brakiem kultury i poczuciem wyższo-

ści, podczas gdy w świecie rzeczywistym takie za-

chowania nie dość, że są sporadyczne, to najczęściej 

są postrzegane jako niewłaściwe.  

Istotna jest także kwestia możliwości – 

w księgarni, czy w kinie trudno złamać zasady prawa autorskiego przypadko-

wo – każdy użytkownik obu tych miejsc zdaje sobie sprawę, że zrobienie tele-

fonem zdjęć całej książce po to, żeby ją przeczytać w domu, jest po prostu 

kradzieżą, podobnie ma się sprawa z widzem kina, który raczej nie będzie na-

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



 

 

 W przypadku internetu możliwo-

ści te są na wyciągnięcie ręki - serwisów 

„chomikujących” dane, książki, muzykę, 

czy programy wraz z kodami pozwalają-

cymi na nielegalną, darmową instalację 

jest dużo. A ponieważ niemal każdy 

użytkownik internetu prędzej, czy póź-

niej coś ściągnie na swoje urządzenie, 

powstaje przekonanie, że „skoro wszy-

scy tak robią, to znaczy, że jest to legal-

ne”. Dopiero działania edukacyjne po-

dejmowane 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 

 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 nieistotny 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  czy 

 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, przecho-

dząc w momencie zgonu 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 pseudoni-

mem (może też wybrać opcję publikacji 

anonimowej), 

nienaruszalności treści i formy utworu – 

w praktyce oznacza to, że nikt nie może 

wprowadzać żadnych zmian do utworu bez 

zgody autora (np. nie może wykorzystać 

zdjęcia autora w celu stworzenia mema, 

czyli zdjęcia z podpisem lub innym komen-

tarzem), 

odpowiedniego wykorzystania utworu, co 

w praktyce oznacza, że autor ma prawo 

żądać profesjonalizmu i właściwego od-

wzorowaniu oryginału,  

zadecydowania o pierwszym udostępnie-

niu 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 – . 

W prawie autorskim autor określany jest 

mianem „twórcy” i to do niego przynale-

żą prawa do dzieła. Twórcą może być 

każdy – także dziecko, osoba chora psy-

chicznie, 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 pełnoletniości mają jego rodzice lub opieku-

nowie prawni. W tym sensie prawa autorskie 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 wyko-

nanie dzieła w ramach pracy (w oparciu 

o zgodną z prawem umowę o pracę, dzie-

ło itd.), dostarczyć Ci odpowiednie narzę-

dzia, środki finansowe i zaplecze do reali-

zacji danego dzieła, a także musi zezwolić 

Ci na jego upowszechnienie. Jeżeli spełni 

te warunki, zyskuje majątkowe 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 naukowym (istnieje między Tobą i  instytu-

cją  naukową,  w  której  pracujesz   stosunek   prawny),   to instytucja nauko-

wa, która Cię zatrudnia ma prawo do pierwszeństwa w opublikowaniu Twoich 

utworów naukowych. Instytucja ta ma także prawo korzystać z Twoich dzieł 

bez dodatkowego wynagrodzenia dla Ciebie, a także może je udostępniać 

osobom trzecim (chyba, że udało Ci się zawrzeć w umowie klauzulę o nie udo-

stępnianiu osobom trzecim Twoich dzieł przez pracodawcę).  

 



 

 

 

Prawa autorskie o tyle dostosowa-

ły się do internetu, że zaczęły chronić 

dzieła, których środowiskiem naturalnym 

jest środowisko cyfrowe, czyli multime-

dia. Multimedia nie są zdefiniowane 

prawnie, ale ogólnie można powiedzieć, 

że są to dzieła tradycyjne, podlegające 

prawu autorskiemu (jak książka, cytat, czy 

ciąg dźwięków), ale połączone z nowymi 

technologiami (książka zdigitalizowana, 

czyli przeniesiona w formę cyfrową do 

pliku pdf).  

 

Oprócz multimediów, będących połączeniem dzieł analogowych 

i cyfrowych, prawa autorskie chronią w sieci także dzieła wyłącznie cyfrowe, 

np. muzykę utworzoną tylko przy pomocy komputera 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 elektroniczną.  

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 , 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 

zabezpieczeń jest oczywista), 

niewyłączne, które są najczęściej spotykane. Twórca przez fakt nada-

nia licencji zezwala na korzystanie ze swojego dzieła, przy czym nie 

ma konieczności spisywania umowy pisemnie, 

sublicencje – twórca zezwala dalszej licencji (wyłącznej lub niewy-

łącznej) 

 

 



 

 

 

 (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.  
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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
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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) 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 , 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  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 autor-

skich (musisz przestać udostępniać plik), usunięcia skutków naruszenia i co 

szczególnie dotkliwe – naprawienia szkód i oddania uzyskanych korzyści. 

W rzeczywistości jeżeli dostęp do filmu lub płyta muzyczna kosztują sto zło-

tych, 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 , który można prześledzić i ostatecznie ustalić z które-

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

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

rent), jak i przez wiadomości i komunikatory. Dostęp do numerów IP i ich loka-

lizacji mają uprawnione do tego służby m.in. Policja, Żandarmeria Wojskowa 

i Prokuratura.  

 

 

 

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 mieszkaniec domu lub mieskzania, albo sąsiad. Przeszukanie musi 

odbyć się między 6 rano a 10 wieczo-

rem (ponownie wyjątkiem jest przy-

padek niecierpiący zwłoki), a samo 

przeszukanie może dotyczyć po-

mieszczeń, Twojego ubrania i pamięci 

Twoich urządzeń teleinformatycz-

nych. Twój sprzęt może zresztą być 

zabrany do dalszych badań. Po zakoń-

czeniu przeszukania Policja ma obo-

wiązek sporządzić protokół zatrzyma-

nia rzeczy lub przeszukania mieszka-

nia. 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 przypomnieć, że po upływie 70 lat dzieła przechodzą do 

 i wtedy nie trzeba już płacić za wykorzystanie go. 

Trzeba pamiętać, że oprócz dozwolonego użytku prywatnego istnieje 

jeszcze , który zezwala na korzystanie 

z twórczości innych osób bez uiszczania opłat za ich dzieła. Jeżeli chcesz wyko-

rzystać 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 wyko-

rzystanie 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.  

 

   

 

 

 

 

 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.    

 



 

 

 

 (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 polity-

ków, 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 wypełnić 

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

cili zaufanie w wyniku podawania niesprawdzonych informacji, trudno było 

utrzymać gazetę przy życiu. Internet z jego niemal darmową przestrzenią roz-

wiązał ten problem. Teraz każdy, niezależnie od tego jak niewiarygodny i sza-

lony może założyć własny kącik newsów. Dzięki temu XXI wiek zamiast rozpo-

cząć 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 

podpowiadają użytkownikowi strony, które są podobne do stron, które już 

odwiedzał. 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. I jeżeli nadal będziesz klikać w te strony osta-

tecznie zarówno w przeglądarce, jak i w stronach z wiadomościami (które 

działają według tej samej zasady), będziesz otrzymywać wyłącznie wiadomości 

i informacje, które będą pasować do Twojego profilu. Zjawisko to nazywane 

jest  i jest bardzo niebezpieczne z kulturowego i eduka-

cyjnego punku widzenia, sprawia bowiem, że obok siebie żyją ludzie, którzy 

karmieni są zupełnie innymi obrazami świata. Takie rozwarstwienie nie   wy-

chodzi  na  dobre  społeczeństwu,  które przestaje ze sobą rozmawiać w prze-

konaniu, że druga strona sporu (z innej bańki informacyjnej) musi być w jakiś 

sposób ułomna, skoro nie widzi zupełnie tego, co się dzieje wokół niej. Tym-

czasem i ona i my żyjemy we własnych bańkach informacyjnych, które rzeczy-

wiście 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 tradycyj-

nych i z internetu, kolejne kłamstwo nie jest niczym szokującym. Polityk przy-

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

można by było mu przypomnieć utwierdzając odbiorców w przekonaniu o jego 

nieprawdomówności), wiedząc, że za parę godzin, lub ostatecznie dni ktoś 

inny przebije jego wpadkę.  

Debata o fake newsach rozpoczęła się na poważnie dopiero w ostatnim 

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

nak nie być tymi, które rzeczywiście rozwiążą sprawę, bowiem znajdują się 

niebezpiecznie blisko cenzurowania internetu.   Bardzo możliwe,  że sprawa  

fake  newsów  rozwiąże  się 

 sama – polskie społeczeństwo, a przynajmniej starsza jego część doskonale 

pamięta czasy braku zaufania do wszystkiego, co powiedziano w oficjalnych 

mediach. Prawdopodobnie taka przyszłość czeka wszelkie doniesienia interne-

towe, z wyjątkiem być może informacji ze stron stricte naukowych (choć 

przejmująca szturmem internet akcja przeciwszczepionkowa 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  tro-

lowanie)  to celowe  prowokowanie  do  kłótni 

w internecie, szczególnie w działach komentarzy 

pod artykułami. Osoby dokonujące trollingu, czyli 

trolle często są wynajmowane przez polityków 

(pogrążenie przeciwników politycznych), służby innych krajów (wywołanie 

chaosu informacyjnego), handlowców (ośmieszenie lub zniesławienie produk-

tu) lub przez same wydawnictwa (zwiększenie zainteresowania).  

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

osobistych 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 pole-

gające na zostawianiu obraźliwych komentarzy w sieci i od trollingu różni się 

brakiem konkretnego celu – obrażający nie stawia sobie konkretnego zadania, 

jego celem jest wyłącznie obrażanie osób, firm, rządów i zjawisk, które ko-

mentuje.  

 

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

deks karny zabrania publicznego propagowania ustroju totalitarnego, nawo-

ływania 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 podmiot ucierpią w jakikolwiek 

sposób np. poczują się molestowane, wykażą straty psychiczne, zdrowotne, 

czy finansowe, internetowy troll, czy hejter (osoba stosująca hejt) może stanąć 

przed sądem z powodu molestowania, wywołania uszczerbku na zdrowiu lub 

mieniu itp. Przykład: jeżeli osoba, grupa, instytucja lub firma zostały pomó-

wione, w wyniku czego zostały poniżone albo utrafiły zaufanie społeczne po-

trzebne na ich stanowisku, w ich zawodzie lub rodzaju działalności, sprawca 

musi się liczyć z karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolno-

ści do roku. Ta sama kara grozi osobie kierującej pod czyimkolwiek adresem 

słowa powszechnie uważane za pogardliwe lub naruszające godność pokrzyw-

dzonego. Co ciekawe, na wniosek pokrzywdzonego wyrok zostaje też podany 

do publicznej wiadomości.  

 

Skoro taka odpowiedzialność karna istnieje, dlaczego tak rzadko się 

słyszy o takich sprawach w mediach? Dzieje się tak głównie dlatego, że to 

osoba lub firma pokrzywdzona muszą zgłosić sprawę, a w polskim społeczeń-

stwie takie postępowanie jest raczej wyjątkiem, niż normą. Naruszenie musi 

być ogromne, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, aby statystyczny 

Polak zgłosił sprawę na Policję, czy do Prokuratury.  



 

Należy pamiętać, że za szkody powstałe w wyniku działalności dziecka 

w sieci odpowiada jego rodzic (zakładając, że jest jego prawnym opiekunem), 

przy czym inna jest odpowiedzialność w wypadku dziecka poniżej 13 roku ży-

cia, a inna w wypadku małoletniego (między 13, a pełnoletniością). Dziecko, 

które nie ukończyło jeszcze 13 lat w ogólne nie odpowiada karnie za swoje 

działania, ale jego rodzice lub opiekunowie mają obowiązek nadzoru nad nim, 

stąd jeżeli dziecko poniżej 13 roku życia dopuści się wykroczenia lub przestęp-

stwa, to rodzice muszą naprawić szkody wyrządzone przez dziecko, także te 

finansowe.  

W przypadku dziecka powyżej 13 lat może ono odpowiadać karnie, 

a dodatkowo rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zanie-

chanie prowadzenia nadzoru nad dzieckiem. W obu przypadkach to na rodzi-

cach spoczywa obowiązek udowodnienia, że nie doszło do tego zaniechania. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Coraz większa liczba polskich dzieci dokonuje zakupów online. 

W przypadku największego portalu sprzedażowo-aukcyjnego w Polsce, czyli 

Allegro, już co piąty polski nieletni ma w nim własne konto. Polskie prawo 

bardzo wyraźnie określa możliwość dokonywania zakupów i sprzedaży przez 

dzieci poniżej 13 roku życia. Dziecko ma ograniczoną zdolność prawną, co 

oznacza, że nawet jeśli obraca pieniędzmi i towarami, to robi to poza granicą 

prawa i w zasadzie nawet po dokonaniu płatności i spełnieniu wszystkich wy-

magań zakupów na Allegro, transakcja  mogła  by  być  unieważniona przez 

rodzica. Innymi słowy – jeżeli  



 

 

 dziecko dokonało transakcji w sieci, jest ona w zasadzie nieważna i rodzic ma 

prawo dochodzić swoich praw i egzekwować zwrot pieniędzy.  

 

Nieco inaczej przedstawia się kwestia młodzieży, czyli osób między 13, 

a 18 rokiem życia. Prawo co prawda stwierdza, że osoby takie mają ograniczo-

ną zdolność do czynności prawnych, ale jednocześnie nie stwierdza do jakiej 

kwoty takie ograniczenie się odnosi. Allegro i podobne portale zazwyczaj 

ograniczają zakupy swoich młodocianych użytkowników do 500 złotych jedno-

razowo, a na zakupy przekraczające tą kwotę potrzebne jest zezwolenie rodzi-

ca. W przypadku Allegro wystarczy dziecku założyć konto Junior, w którym te 

ograniczenia występują automatycznie.  

 

Jeżeli dziecko lub osoba młodociana dokona zakupu bez zgody i wiedzy 

rodzica, zawsze pozostaje mu droga sądowa, z tym, że trzeba pamiętać, że 

dzieci powyżej 13 roku życia mogą już ponosić odpowiedzialność prawną (np. 

za wprowadzenie w błąd odnośnie swojego wieku i narażenie na straty sprze-

dającego). 



 
 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5035


 

 

 

Internet stał się nowym światem informacyjnym – zawiera niewyobra-

żalne ilości danych. Obecnie użytkownicy wrzucają do internetu dziennie 2,5 

kwantylionów bajtów danych. Tylko ostatnie dwa lata pozwoliły na stworzenie 

90 procent zasobów informacyjnych świata. Oznacza to, że cała wiedza, którą 

jako ludzkość zgromadziliśmy do 2016 roku stanowi tylko 10 procent wiedzy 

dostępnej w 2018 roku! Nie powinno to dziwić – nigdy jeszcze w historii świa-

ta nie mieliśmy szansy na tak proste dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. 

A doświadczenia 3,7 miliardów ludzi korzystających obecnie z internetu to 

ilość „big data” (czyt. big data), czyli „wielkich danych”, która przekracza swo-

im zakresem wszystko, co do tej pory stworzyliśmy. W każdej sekundzie do 

wyszukiwarki Google wpisywanych jest 40 tysięcy zapytań, co dziennie daje 

liczbę 3,5 miliardów zapytań. Inne wyszukiwarki dodają dodatkowe 5 miliar-

dów zapytań. Nie tylko pytamy, ale także tworzymy – do serwisu streamingu-

jącego muzykę, Spotify (czyt. spotifaj) dodawanych jest co minutę 13 nowych, 

do tej pory nigdzie nie opublikowanych piosenek, a do największej darmowej 

encyklopedii online, Wikipedii, dodawanych jest 600 nowych stron. (dane za: Ber-

nard Marr, „How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should Read”) 

Jeszcze w 2015 roku eksperci Wirtual-

nej Polski szacowali, że szalony pomysł zapisu 

wszystkich danych z internetu na płytach DVD 

o pojemności 4,7 GB (gigabajtów) skończyłby 

się stosem płyt wysokim na 510 tysięcy kilome-

trów. (dane za: Minion Nurski, „Ile czasu potrzebowałbyś, żeby 

pobrać... cały Internet?”) 

 

W 2014 roku stwierdzono, że ludzkość generuje w ciągu dwóch dni 

ilość wiedzy równą całej wiedzy przed 2003 rokiem. Co rok ilość wiedzy zwięk-

sza się o 40%. Im dalej brniemy w przetwarzanie, tworzenie i duplikowanie 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/


 
 

informacji, tym bardziej niezbędna staje się zatem umiejętność wyszukiwania 

danych w sieci.  

 

Przede wszystkim wyszukuj z głową. Wyszukiwanie na chybił-trafił to 

prosta droga do utonięcia w zalewie cyfrowych danych – i owszem w czasie 

takich poszukiwań natrafisz najprawdopodobniej na fascynujące informacje, 

ale masz raczej większe szanse na wylądowanie na cyfrowym wysypisku da-

nych, w których informacje-perełki leżą tuż obok newsów o kolejnych skanda-

lach mikro-gwiazdek z USA. Warto ukierunkować swoje wyszukiwania i świa-

domie skracać czas dryfowania po niezwiązanych z tematem poszukiwań. Ale 

po kolei! 

Zacznij od uruchomienia przeglądarki internetowej – Internet Explorer, 

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

innej, która jest zainstalowana na Twoim komputerze (cała operacja została 

opisana w rozdziale ), a następnie uruchom 

wyszukiwarkę, np. Google lub Bing, czy Ask. Najczęściej wykorzystywana jest 

wyszukiwarka Google, więc na niej się skupimy w tej części rozdziału.  

 

Wyszukiwarka najogólniej mówiąc „przykleja” do stron opis w postaci 

labeli (czyt. lejbeli), czyli etykietek. Jeżeli porównalibyśmy wyszukiwarkę do 

wielkiej spiżarni, każda strona byłaby słoikiem, a każdy label byłby etykietą na 

słoiki z opisem, którym gospodyni opisywała odpowiednimi słowami-kluczami, 

a więc „powidła” (a nie np. „dżem”, „konfitura”, czy „sok”), „1963” (a nie rok 

poprzedni, czy jeszcze wcześniejszy), „malina” (a nie np. „porzeczka”, czy „tru-

skawka”), „kwaśna” (a nie ta z innego pola „słodka” albo „bardzo słodka”). 

Internet prowadzi podobne zapisy i Ty wpisując odpowiednie zapytanie zwięk-

szasz swoje szanse na znalezienie upragnionej strony.  

 Wracając do porównania labelowania i opisów na słoikach – możesz 

zażyczyć sobie „czegoś słodkiego” ze spiżarni i wtedy możesz rzeczywiście do-

stać to, co Ci się wymarzyło, czyli np. konfiturę ze słodkiej maliny 

z poprzedniego lata. Masz na to jednak bardzo małe, wręcz mikro-szanse. Je-



 

 

 żeli nie doprecyzujesz swojego zapytania równie dobrze możesz dostać śledzia  

pozostałego z Wigilii w zalewie z rodzynkami, który co prawda jest  

słodki, ale jakoś nie przypomina konfitur. Aby przyśpieszyć poszukiwania, któ-

re będą akuratne (dokładne, precyzyjne  i  zgodne z  oczekiwaniami),  warto 

zastanowić się nad hasłem, które chcesz wpisać i „pomyśleć jak komputer”. 

Wpisanie hasła „jak zrobić najlepsze pod słońcem słodkie konfitury jak u bab-

ci” może Cię skierować na bloga kulinarnego, ale masz podobne szanse, że 

trafisz na stronę prowadzoną przez ultrafeministkę, którą oburza marnowanie 

potencjału kobiety przez stanie przy kuchni przez czas potrzebny do zrobienia 

konfitury i która nie chce być jak jej babcia hołdująca przebrzmiałym trady-

cjom. Warto więc pomyśleć hasłowo, wpisując np. „konfitura, przepis, trady-

cyjny” i cieszyć się łatwym, szybkim wyszukaniem potrzebnych Ci stron.  

Wyszukiwarki uwzględniają coraz częściej fakt, że użytkownicy nie 

zawsze myślą hasłowo. Aby więc wyszukiwania były dokładne mimo braku 

precyzji użytkownika, wyszukiwarki zaczęły posługiwać się spersonalizowanym 

profilowaniem, o którym była mowa przy okazji fake newsów. Wyszukiwarka 

zapamiętuje Twoje wybory i w razie wyszukiwania podobnego do poprzednie-

go, kieruje Cię na podobne strony do tych, które były przez Ciebie odwiedzane 

przy poprzednim podobnym wyszukiwaniu.  I tak, jeżeli zapytanie o „chill” 

skończyło się na buszowaniu wśród stron z przepisami, masz większą szansę 

na to, że wyszukiwarka wyświetli Ci przepisy w odpowiedzi na to hasło, niż że 

wyświetli muzykę pasującą także do tego hasła, czy obrazy strefy relaksu lub 

zdjęcia z Chile.   

Ma to oczywiście swoje negatywy. Przede wszystkim, aby stworzyć 

Twój profil, wyszukiwarka musi zapamiętać Ciebie i Twoje wyszukiwania, 

a więc musi Cię jakoś rozpoznawać. I jak wszędzie w naturze, także i tutaj do-

stajesz „coś za coś”, czyli ułatwione, spersonalizowane wyszukiwanie, w za-

mian za zgodę na profilowanie Cię. Innymi słowy – korzystając z wyszukiwarek 

używających spersonalizowanego szukania danych, zgadzasz się na gromadze-

nie przez wyszukiwarkę danych o Tobie – o Twoich mailach i innych danych 

kontaktowych i osobistych, które podasz w sieci, o Twoich preferencjach, 

skłonnościach, które wykazujesz w czasie buszowania po sieci i zakupach, któ-

rych dokonujesz za pomocą sieci. Zastanowiło Cię kiedyś to, że po oglądaniu 

np. butów na Allegro lub w innym portalu zakupowym, widzisz potem te same 

buty (i im podobne) wszędzie? Od Twojego maila (jeżeli nie masz zablokowa-

nych reklam), przez przeglądany przez Ciebie codziennie portal informacyjny, 

po Twojego Facebooka, czy Instagrama? Tak właśnie działa profilowanie 

w sieci. Możesz oczywiście starać się wyłączyć profilowanie w sieci, lub korzy-



 
 

stać z celowo nieprofilowanych wyszukiwarek lub ostatecznie  korzystać  

z trybu  incognito w Twojej przeglądarce, ale nie jest to najłatwiejsze. 

Mimo wszystko przyzwyczajamy się do łatwości wyszukiwania sperso-

nalizowanego. Dodatkowo, wyszukiwarki incognito (jak DuckDuckGo) są czę-

sto trudniejsze w obsłudze, a ponadto wymagają każdorazowo logowania się 

do każdego portalu z hasłem. Jeżeli korzystasz z maila, Facebooka, Instagra-

mu, czy Pinteresta, a do tego masz jakąś prenumeratę cyfrową na codzienne 

media, poranny rytuał logowania i „wchodzenia do sieci” może trwać znacznie 

dłużej niż obecnie, bowiem każda strona, którą najczęściej trzymasz jako „za-

pamiętaną” dla logowania, będzie wymagała Twojej uwagi i poświęcenia chwi-

li na zalogowanie.  

 



 

 

 Jak zatem wygląda najbardziej popularna wyszukiwarka świata (i inne 
jej podobne)? I jakie funkcjonalności udostępniają te wyszukiwarki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przede wszystkim oferują 

wyszukiwanie według słów 

kluczowych 

Umożliwiają także wyszuki-

wanie według konkretnego 

adresu internetowego 

Proponują doprecyzowanie wyszukiwania za pomocą filtrów. W przypadku Google możesz 

wybrać pomiędzy „Wszystko”, czyli całymi zasobami sieci, a „grafiką”, „mapami”, „filmami” 

i  „wiadomościami”.  

W każdej z tych kategorii masz inne opcje wyboru, np. w „grafice” możesz wybrać w narzę-

dziach „rozmiar”, „kolor”, „typ” (np. „twarz”, „zdjęcie”, „grafika”, „animacja”), godzinę 

publikacji (np. „ostatni rok”, „ostatni miesiąc”, „dzisiaj”, czy „zakres dat”. 

Dają możliwość nie tylko podejrze-

nia tytułu strony (1 wers), ale także 

adresu URL (adresu, według które-

go możesz znaleźć stronę w sieci, 

2 wers) oraz opisu strony (3 i ko-

lejne wersy). 

Pozwalają szukać głębiej w zaso-

bach sieci, przez kolejne strony 

spisu adresów i stron, które pasu-

ją do Twojego zapytania 



 
 

Poniżej rozwinięcia okien poszczególnych okienek wyszukiwania. 

 

      

Po naciśnięciu przycisku „Grafika” otwierają się inne możliwości 

wyszukiwania, dostosowane do specyfiki wyszukiwania obrazów, przy których nie 

liczy się już tak bardzo język i czas pojawienia obrazu, za to bardziej istotne stają się 

kwestie czysto techniczne – rozmiar obrazu, jego kolorystyka, typ i co bardzo ważne – 

oznaczenie licencji, dzięki czemu wiesz, czy i jak możesz wykorzsytać dany obraz.  

 

 

   

 

 

    

 



 

 

 Inaczej wygląda sprawa z dalszymi wyszukiwaniami szczegółowymi, 

czyli mapami. Po kliknięciu na „Mapy” zobaczysz okno przeglądarki w nowej 

formie: 

 

Także i ta strona ma ciekawe funkcjonalności, które warto znać. Przede 

wszystkim po wpisaniu w oknie wyszukiwarki w zakładce mapy konkretnego 

adresu, program wyszuka dla Ciebie nie tylko adres, ale także podstawowe 

informacje o wyszukiwanym mieście lub miejscu, zdjęcia z tego miejsca, 

informacje pogodowe, a także pozwoli Ci na wyszukanie najlepszej trasy 

dojazdu do wskazanego adresu.  

Po kliknięciu w opcję „Wyznacz trasę”, wystarczy, że wpisze skąd (lub 

dokąd) chcesz się udać i wybierzesz środek transportu, czyli transport własny 

samochodowy, transport publiczny i prywatny (busy), transport kolejowy, 

rowerowy, lotniczy lub trasa piesza, a Google Maps wyliczy ile Twoja trasa 

będzie trwała, pokaże jej przebieg i w razie potrzeby podpowie, jakimi liniami 

możesz tam dojechać, dopłynąć lub dolecieć.  

 

     

 

 

 

   

Wyszukanie adresu może Ci odsłonić także inne funkcjonalności. Jeżeli 

wpiszesz adres dokładniejszy (albo pełny) otrzymasz zawężony, ale bogatszy 

w szczegóły obraz. 



 
 

 

Obraz ten oferuje trzy ciekawe opcje: podgląd satelitarny, podgląd 

Street View (czyt. strit wiu) oraz podgląd 3D. Po kliknięciu na kwadrat Satelita 

pojawi się pierwszy podgląd.  

 

(Aby zwinąć okno po lewej stronie użyj „zwijacza”, czyli przycisku ) 

 Oto Twój obraz satelitarny po zwinięciu panelu bocznego (jeżeli chcesz 

rozwinąć panel ponownie, kliknij na „rozwijacz”). 

 



 

 

  Jeżeli chcesz obejrzeć obraz w 3D, wystarczy, że naciśniesz lewy Ctrl 

(Control) i trzymając go wciąż wciśniętego zaczniesz poruszać myszką z wci-

śniętym prawym przyciskiem myszy (lub zaczniesz przesuwać palcem po to-

uchpadzie utrzymując naciśnięty lewy, dolny róg płytki. Tak wygląda to samo 

miejsce w 3D. Nie wszystkie miejsca w Polsce są już objęte 3D, ale każdego 

miesiąca prace nad modelem posuwają się do przodu.  

 

Obrazem tym możesz poruszać, przybliżać, oddalać, obracać. Jeżeli 

zbliżysz się maksymalnie do gruntu (kręcąc scrollem myszki), albo naciśniesz   

i upuścisz   w   wybranym  przez  Ciebie    miejscu   żółtego    ludzika, znajdziesz 

się na poziomie ulicy (tam, gdzie można było wjechać samochodem i przepro-

wadzić nagranie Street View). Wygląda to tak: 

 

 W takiej sytuacji przemieszczasz się klikając coraz dalej po drodze.  

 Warto także zaznajomić się z oferowaną przez mapy opcją „W pobli-

żu”, dzięki której możesz znaleźć najbliższe sklepy, szkoły, szpitale, kościoły, 

restauracje, czy choćby WC. 



 
 

 

Pozostałe podstrony, czyli filmy i wiadomości rozwijają się do: szukaj 

w internecie, szukaj według długości, jakości, daty zamieszczenia, z napisami 

lub nie oraz według źródła (filmy) i według trafności, daty zamieszczenia, oraz 

w sieci lub na blogach (wiadomości).  

Co jednak bardzo istotne: pamiętaj, że twórcy wyszukiwarek wciąż 

udoskonalają swoje produkty, podobnie zresztą jak twórcy wszelkiego opro-

gramowania i stron, o których mowa w tym podręczniku, może się zatem zda-

rzyć, że do czasu, kiedy sięgniesz po tą książkę interfejs (wygląd) tych progra-

mów i stron ulegnie zmianie. Nie panikuj – programiści działają tak, aby obsłu-

ga programów była coraz bardziej intuicyjna, coraz prostsza i jeżeli jakieś przy-

ciski zmieniły swoje miejsce, musisz ich tylko poszukać. Jeżeli ich nie znaj-

dziesz, warto w wyszukiwarce wpisać problem, np. „Google nie mogę znaleźć 

przycisku drukuj”, a na którymś forum ktoś na pewno Ci pomoże. Bardziej 

prawdopodobne, że na odpowiedź już będzie w internecie, ponieważ ktoś 

zadał podobne pytanie przed Tobą. 

 

Wyszukiwarka Google, czy Bing to wyszukiwarki otwarte ogólnoświa-

towe. Istnieją jednak także wyszukiwarki zamknięte, tzn. nie powiązane bez-

pośrednio z indeksowaniem Google. Takie wewnętrzne przeglądarki mają np. 

serwisy i strony oferujące usługi (jak Otomoto, Allegro), a także serwisy infor-

macyjne, naukowe, bazy danych, biblioteki i wydawnictwa online oraz większe 

strony (platformy), takie jak platformy rządowe, ZUS, KRUS, NFZ i inne np. 

wyszukiwarki w sieciach społecznościowych i na platformach streamingowych. 

Niestety często wewnętrzne bazy zupełnie nie łączą się z Google i nie są przez 

niego indeksowane, co kończy się tym, że jeżeli nie użytkownik nie znajdzie 



 

 

 tego, czego szuka w Google, stwierdza, że tego w sieci nie ma. Jest to błąd – 

strony dedykowane potrafią wyszukać dzięki wewnętrznym przeglądarkom 

wiele ważnych informacji i plików. Trzeba więc nauczyć się z nich korzystać, 

choć zazwyczaj mniejsze, wewnętrzne przeglądarki są znacznie mniej czytelne 

i łatwe w obsłudze, niż Google.  

 

Za przykład niech posłuży strona NFZ. Jej wewnętrzna przeglądarka 

umiejscowiona jest w górnej części strony (nie zawsze musi tak być – szukaj, 

prawie każda strona ma własną przeglądarkę, czasami w zupełnie nieoczeki-

wanych miejscach). Niekoniecznie musi mieć wolne, widoczne okno do wpi-

sywania treści, może być, jak w tym przypadku, oznaczona wyłącznie znakiem 

lupy.  

 

 Po kliknięciu we wskazany znak pojawi się okienko wyszukiwania. Za-

sady są takie same jak w przypadku Google – zapytania mają być hasłowe, 

proste, możliwie bez błędów i bez znaków dodatkowych. 

 

 
Screeny z oficjalnej strony NFZ (www.nfz.gov.pl) 

 

http://www.nfz.gov.pl/


 
 

Dzięki skorzystaniu z wewnętrznej przeglądarki NFZ można m.in. po-

brać aktualne wersje oświadczeń, których próżno szukać w Google i innych 

wyszukiwarkach.  

 

Z tego powodu warto poświęcić czas na przeczesanie wewnętrznych 

baz danych (szczególnie urzędowych). Znajduje się tam olbrzymia ilość da-

nych, informacji i pism, które ułatwią Ci kontakt z urzędami. Wizyta na ich 

stronie często pozwoli także na lepsze przygotowanie się do spotkania z ana-

logową rzeczywistością wielu polskich urzędów i placówek.  

 

 Byłą już mowa o słowach-kluczach, które warto stosować. Ist-

nieją jednak także inne zasady, które mogą przyśpieszyć i doprecyzować wy-

szukiwanie. Przede wszystkim postaraj się, żeby Twoje hasło nie zawierało 

zbędnych ozdobników np. „gdzieś w okolicy nauczyciel od rysunku który daje 

korepetycje Kielce może Kraków”. Taki opis jest na tyle nieprecyzyjny, że Goo-

gle wyszuka wszelkie zapytania związane z wszystkimi słowami występującymi 

w zapytaniu, a więc możesz trafić na stronę Urzędu Gminy małej miejscowo-

ści, gdzie część z tych słów została zaindeksowana przez wyszukiwarkę. Warto 

zatem skrócić wyszukiwanie do słów absolutnie niezbędnych: „korepetycje 

rysunek kielce”, albo „korepetycje rysunek kraków”. W tej sytuacji już na 

pierwszych pozycjach Google podsuwa Ci konkretne rozwiązania, czyli  portale  

pomagające szukać korepetytorów w wyznaczonym mieście lub rejonie. Aby 

sformułować właściwie hasło nie musisz pisać bez błędów, bowiem Google 

podsunie Ci właściwą formę zapytania.  

 



 

 

 Jeżeli mimo zastosowania tych rozwiązań wciąż nie możesz znaleźć 

strony albo dokumentu spróbuj bardziej specjalistycznego wyszukiwania.  

Jeżeli chcesz wyszukać konkretny zestaw słów (konkretną frazę), użyj 

cudzysłowu: „Przedsiębiorstwo Przykładowe Iks”. W tej sytuacji wyszukiwarka 

zaproponuje Ci wyłącznie strony, w których rzeczywiście występują te słowa, 

dokładnie w takiej kolejności.  

Jeżeli w wyszukiwaniu przeszkadza Ci niepotrzebne słowo, które ciągle 

się powtarza, a nie ma nic wspólnego z Twoim wyszukiwaniem, użyj znaku 

minus „-„. To usunie strony z niepotrzebnym słowem. Przykład: w czasie wy-

szukiwania hasła wojewódzki, pierwszą stronę zajmują doniesienia o celebry-

cie o tym nazwisku, ale po zmianie zapytania, wyszukanie wygląda tak: 

 

Na tej samej zasadzie możesz dodać słowo, którego poszukujesz. Przy-

kład: wyszukiwanie hasła uzdrowisko wojskowe wyświetla uzdrowiska z całego 

kraju, ale po dodaniu charakterystycznej cechy dla jednego z nich np. hasła 

borowina, zostaniesz skierowany do tej konkretnej lokacji, w której borowina 

rzeczywiście występuje.  

 



 
 

 

 

Innym trikiem ułatwiającym wyszukiwanie jest korzystanie 

z operatorów wyszukiwania. Operatory to skróty zezwalające na bardzo kon-

kretne działania. Najpopularniejsze z nich to: 

(co można odczytać jako angielskie All in URL, czyli wszystko w adre-

sie) – jeżeli wpiszesz w wyszukiwarce allinurl a zaraz po nim umieścisz dwu-

kropek „:”, a następnie bez spacji podasz poszukiwane słowo (np. poczta): 

 

pojawią się wyłącznie strony ze słowem poczta w adresie. 

(angielskie In Title, czyli w tytule): 

 

wyświetlą się strony, w których tytułach występuje słowo poczta.  

Możesz zresztą wyszukać konkretny typ plików, np. pliki Worda, czyli 

*doc lub *docx, albo np. książki w formacie *pdf. Wystarczy wpisać filetype 

(angielskie File Type, czyli typ pliku): 

 

 

 



 

 

 W tej sytuacji Google wyszuka wyłącznie pliki pdf ze słowem poczta. Wygląda 

to tak: 

 

Istnieją jeszcze inne operatory – operatory logiczne i maskujące koń-

cówki. Pomagają w wyszukiwaniach bardzo konkretnych.  

Jeżeli chcesz uwzględnić wszystkie formy słowa, a język polski z racji 

istnienia odmiany przez przypadki może być problematyczny, możemy zastą-

pić końcówki. Ma to jednak sens przy słowach, które są dłuższe. Np. wyszuki-

wanie wszystkiego, co wiąże się z multimediami i multimedialnością, można 

rozpocząć od wyszukiwania: 

 

 

W tym przypadku znak * zastępuje dowolny ciąg liter i znaków. Możesz 

też użyć znaku ?, który zastępuje jedną literę: 

 

 

Operatory logiczne pozwalają natomiast prowadzić bardzo uszczegó-

łowione poszukiwania fraz najczęściej złożonych, np. stacja kosmiczna. Mo-

żesz chcieć wyszukać strony, na których występują oba wyrazy, ale nie obok 

siebie: 

 

 



 
 

Wszystko zależy od tego czy chcesz płacić za dostęp i wykorzy-

stanie tych treści, czy też nie. Jeżeli chcesz płacić mało, albo wcale 

warto się zainteresować internetowymi bazami klipów, muzyki 

i zdjęć. Jeżeli nie chcesz ściągać i wykorzystywać ponownie plików, 

wystarczą Ci darmowe, albo niskopłatne serwisy stremingowe, takie 

jak:  

 

 – Spotify, Google Music, Tidal (czyt. tajdal), Dee-

zer (czyt. dizer), Apple Music, Amazon Music Unlimited. 

Część z nich jest płatna, ale ma wersje trialowe (testowe, 

darmowe), lub darmowe lub niskopłatne w ramach pakietów 

rodzinnych lub pakietów aktywowanych u operatorów sieci 

komórkowych, a część jest darmowa, ale musimy liczyć się z 

reklamami, 

 

 – Player.pl, Ipla.tv, część VoD.pl, 

Vod.tvp.pl, EskaGo, superfilm.pl, dokumentowocyfrowo.pl 

(warto zajrzeć – platforma oferuje szeroką gamę filmów do-

kumentalnych), StudioFilmoweTOR (kanał Youtube), SalaKi-

nowa (kanał Youtube z darmowymi filmami), KinoŚwiatVOD 

(kanał Youtube), a dla najmłodszych Studio Miniatur Filmo-

wych (kanał Youtube), Se-Ma-For (kanał Youtube) i Dzieci 

TVP (kanał Youtube) 

 

– ponieważ zazwyczaj jeżeli już ściągasz obraz lub 

animację z internetu robisz to po  to, żeby je ponownie wy-

korzystać, warto zwrócić uwagę na strony oferujące zdjęcia, 

obrazy i animacje z licencją CCO (kopiowanie, modyfikowa-

nie, bez uznania autorstwa) zamieszczona tutaj lista bazuje 

na tej licencji: travel coffe book, jay mantri, Unsplash  Grati-

sography , Life of Pix,   MMT,   Picography,   Splitshire,  Star-

tup Stock Photos,  Morguefile,  Little Visuals,   StockSnap,  

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
http://www.gratisography.com/
http://www.gratisography.com/
http://www.lifeofpix.com/
http://mmt.li/
http://picography.co/
http://www.splitshire.com/
http://startupstockphotos.com/
http://startupstockphotos.com/
http://morguefile.com/
http://littlevisuals.co/
https://stocksnap.io/


 

 

 Getrefe,   ISO Republic,   Foter, Cupcake,   Barn Images,  

Flickr (możliwość wyszukiwania zdjęć z licencją CC, każde 

zdjęcie ma indywidualnie  opisany  rodzaj licencji), Foodshot,  

My Stock Photos, Shutteroo, Slon, Negative Space,  Fancy 

Crave, Picmelon,  Pexels (strona umożliwiająca przeszukiwa-

nie wielu źródeł darmowych zdjęć jednocześnie), Free Natu-

re Stock, Canva (zbiór darmowych zdjęć do wykorzystania 

w projektach, kliknij w Search i kliknij Photos), Death to the 

stock photos,  Skitterphoto,  Snapwire Snaps,   Moveast,   

Foodies feed,  Pixabay (potężna kolekcja zdjęć, każde zdjęcie 

ma indywidualnie opisaną licencję), Nomad Pictures, The Pic 

Pac,  Realistic Shots,  LibreShot,  Freely photos. 

 

 Oprócz typowych portali i stron oferujących możliwość oglądania, słu-

chania i pobierania treści, warto również zainteresować się platformami udo-

stępniającymi pomysły i idee. Jedną z takich „stron inspiracji” (nazywanych 

czasami tablicami inspiracji lub platformami sharingowymi, czyt. szeringowy-

mi) jest Pinterest. 

 

 

Pinterest i inne podobne tablice (jak We Heart It, Knack Registry, Jux, 

Image Spark) służą przechowywaniu obrazów (np. mody, architektury), linków 

(np. z opisem planu architektonicznego) i porad w ramach rosnącego ruchu 

DIY (Do It Yourself, czyt. du yt jorself, czyli Zrób To Sam). Portale te oferują 

http://getrefe.com/downloads/category/free/
http://isorepublic.com/
http://foter.com/
http://cupcake.nilssonlee.se/
http://barnimages.com/
http://barnimages.com/
https://www.flickr.com/search/?q=culture&l=cc&ss=0&ct=0&mt=all&w=all&adv=1
http://foodshot.co/
http://mystock.photos/
http://shutteroo.com/
http://www.slon.pics/
http://negativespace.co/
http://fancycrave.com/
http://fancycrave.com/
http://picmelon.com/
http://www.pexels.com/
http://freenaturestock.com/
http://freenaturestock.com/
http://www.canva.com/
http://join.deathtothestockphoto.com/
http://join.deathtothestockphoto.com/
http://skitterphoto.com/
http://snapwiresnaps.tumblr.com/
http://moveast.me/
https://foodiesfeed.com/
http://pixabay.com/
https://nomad.pictures/
https://thepicpac.com/
https://thepicpac.com/
http://realisticshots.com/
http://libreshot.com/
http://freelyphotos.com/


 
 

najczęściej plany i pomysły za darmo (choć np. wykorzystanie czyjegoś planu 

architektonicznego, o ile nie zaznaczono, że jest od do darmowego wykorzy-

stania, jest nielegalne). 

 

Internet jest w zasadzie gigantyczną kopalnią wiedzy, choć czasami 

trudno jest trafić na zweryfikowaną naukowo i merytorycznie wyłożoną wie-

dzę. Dlatego tak ważne jest ostrożne obchodzenie się z danymi pozyskanymi w 

internecie. Z jednej strony coraz częściej można w sieci znaleźć użyteczne ar-

tykuły naukowe, które zostały wydane w formie papierowej, a następnie ze-

skanowane (legalnie lub nie) i wrzucone do internetu. Jeżeli natrafimy w sieci 

na taki plik mamy prawo go wykorzystać w celach naukowych, badawczych, 

czy na własny użytek. Z drugiej strony świat nauki, ekonomii i politycy coraz 

częściej stają frontem do internauty i oferują mu wysokiej jakości wiedzę i 

informację, przekazaną merytorycznie w nadzorowanym przez nie miejscu (co 

ma o tyle wartość, że powoływanie się na ich strony jest równoznaczne 

z powoływaniem się na ich książki, artykuły, czy wypowiedzi dla mediów).  

 

 

Przede wszystkim musisz wiedzieć czego szukasz. Jeżeli szukasz wiedzy 

specjalistycznej pozanaukowej, hobbystycznej, kolekcjonerskiej albo z pogra-

nicza nauki, najefektywniejsze będzie odszukanie  lub  np. ogrod-

niczego, czy budowlanego, gdzie znajdziesz teorię i objaśnienia, możliwość 

podpytania innych specjalistów w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, a także 

filmiki, instruktaże i tutoriale (filmiki szkoleniowe). Tutoriale znajdziesz także 

na  oraz w . Warto będzie także zajrzeć 

 (służące do e-nauki czyli do nauki przez internet), 

choć większość z nich jest płatna i występuje najczęściej w innych językach, niż 

język polski. Oprócz tutoriali, specjalistycznych blogów, wyspecjalizowanych 

kanałów na YouTube i platform e-learningowych, warto rozejrzeć się za 

 umieszczanymi w sieci. Są to nagrania albo filmy spe-

cjalistyczne w formie elektronicznej, które zostały wrzucone do sieci.  

 

Jeżeli natomiast szukasz zawartości czysto naukowej lub edukacyjnej, 

także z zakresu pedagogiki lub andragogiki (czyli nauki dla dorosłych, a nie 

pedagogiki, czyli nauki dla dzieci i młodzieży) warto zajrzeć na jeden z portali 

oferujących , takie jak: Ninateka – Filmoteka  Narodo-

wa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 

Baza Legalnych Źródeł, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i inne 



 

 

 
, takie jak m.in. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Cyfrowe  Zbiory 

MNW, szukajwarchiwach.pl, portal www.europeana.eu.  

 

Inne ciekawe źródła wiedzy to , takie jak Wiki-

pedia,  TED, Khan Academy oraz  dla 

uczniów i studentów oferowane przez szkoły i uczelnie (warto szukać samo-

dzielnie w sieci, ponieważ propozycje te są wciąż aktualizowane).  

 

Jeżeli wymienione platformy są niewystarczające, a poszukujesz np. 

wiedzy o postaciach historycznych lub własnych przodkach, warto będzie zaj-

rzeć na którąś ze stron: Family Tree Builder, Canva, Drzewo Genealogiczne, 

Great Family 2, GenoPro, Drzewo Przodków, lub do wyszukiwarek danych ge-

nealogicznych: wyszukiwarka nagrobków i grobów, Grobonet, web-cmentarz, 

geocmentarz, e-cmentarze,  Różnigenealogiczne.pl, mogily.pl, geneteka, Baza 

Danych Strat osobowych i ofiar represji pod niemiecką okupacją, Indeks Re-

presjonowanych (baza danych IPN), które mogą być pomocne w tworzeniu 

drzew genealogicznych on i offline.  

 

 

 

 

 

Każdy z zawodów ma także swoje miejsce w sieci, gdzie warto raz na 

jakiś czas zajrzeć, aby nie tylko trzymać rękę na pulsie, ale także by nawiązać 

nowe kontakty zawodowe i handlowe.  
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Ostatnie istotne strony, które prędzej, czy później warto odwiedzić to 

 i inne ciekawe inicjatywy: Fundacja 

Im. Stefana Batorego, Fundacja Wspomagania Wsi, Polska Fundacja Dzieci 

i Młodzieży, Fundacja Bankowa Im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Partner-

stwo Dla Środowiska, Akademia Rozwoju Filantropii W Polsce, Fundacja Na 

Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Dla 

Polski, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi/Fundacja Polska Wieś 2000 

Im. M.Rataja, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś", Polska Akcja Hu-

manitarna, Fundacja Orange, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Nidzicka  Fun-

dacja  Rozwoju  Nida,  Fundacja  BGŻ,  Fundacja Warta "Razem Możemy Wię-

cej", Fundacja PZU, Narodowy Bank Polski, Fundacja Im. Dr Mariana Kantona, 

Fundacja Im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Pricewaterhousecoopers 

"Podaruj Siebie", Fundacja Ernst&Young, Fundacja Dobroczynności Atlas, Fun-

dacja Orlen Dar Serca, Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Wspólna Dro-

ga, Caritas Polska, Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fun-

dacja Agory, Fundacja Polsat, Fundacja TVN "Nie Jesteś Sam", Fundacja Roz-

woju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież, Polsko-

Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM, PAFPIO Polsko-Amerykański Fun-

dusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Oprócz wymienionych w poszukiwaniu wsparcia, szczególnie dla inicja-

tyw obywatelskich i lokalnych za pośrednictwem internetu możesz zwrócić się 

do takich miejsc jak ministerstwa, centra kultury, urzędy marszałkowskie, sta-

rostwo, czyli innymi słowy – władze lokalne i samorządowe oraz przedstawi-

ciele kultury i sztuki.  
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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.  

 

 

 

   



 

 



 

 

 

 

 

Internet to kolosalna biblioteka, z dnia na dzień rosnąca o kolejne wie-

lokilometrowe regały, pomieszczenia i działy. Niewykorzystanie tej biblioteki 

byłoby marnowaniem  szans, okazji i środków, które wręcza Ci nowoczesna 

cywilizacja.  

Jednak aby korzystać z zasobów internetu mądrze, trzeba pamiętać 

o paru zasadach. Przede wszystkim jeżeli decydujesz się na poszukiwanie w 

internecie wiarygodnej wiedzy, skup się na wiarygodnych . 

Sprawdzaj warunku i licencje, a także opinie o źródle.  

 

Jeżeli wybrana przez Ciebie strona jest stroną wspieraną np. 

przez uznane instytuty badawcze, albo Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego, sprawa jest jasna. Polska przoduje obecnie w Europie 

w informatyzacji zasobów edukacyjnych, w ramach których powstają 

tzw. cyfrowe repozytoria wiedzy, czyli innymi słowy – cyfrowe biblio-

teki, takie jak POLONA, doskonałe narzędzie do pozyskania wiarygod-

nych danych w formie cyfrowej. Pracownicy Polony codziennie wrzu-

cają do sieci kolejne dziesiątki tysięcy skanów i fotografii, by jak naj-

szybciej udostępnić zbiory. Co ciekawe, dokumenty nie zawsze są 

wrzucane jako niezależne pliki - o najbardziej fascynujących obiektach 

z Polony opowiadają specjaliści i fascynacji w filmikach załączonych 

do plików. 

Wiarygodne są także dane podawane przez oficjalne organy 

państwa, czyli Policję (np. statystyki), Główny Urząd Statystyczny, czy 

strony Ministerstw.  

 



 

 

 

Rzetelne informacje oferują strony prowadzone przez koła 

naukowe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, a także prywatne 

stowarzyszenia fascynatów nauki, którzy np. wydają swoje artykuły i 

wyniki badań w tzw. punktowanych czasopismach czyli czasopismach, 

które znajdują się na „Wykazie czasopism punktowanych” tworzonym 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopisma te są 

wiarygodne ponieważ każdy artykuł przeszedł w nich tzw. ślepą re-

cenzję prowadzoną przez specjalistów w danej dziedzinie, co oznacza, 

że otrzymali oni do recenzji artykuł bez cech charakterystycznych dla 

jego twórcy, m.in. bez jego imienia i nazwiska. Recenzent oceniał 

więc rzeczywiście zawartość merytoryczną (zawartość naukową tre-

ści) artykułu, nie sugerując się np. tytułem naukowym autora. 

 

Podobnie ma się sprawa ze stronami prowadzonymi przez 

samych ludzi nauki, które nie są przez nich opisane jako strony pry-

watne (na których przedstawiają prywatne poglądy), ale jako strony 

naukowe lub popularnonaukowe. Jeżeli strony są podpisane ich na-

zwiskami, tytułami naukowymi i jest na nich ich bibliografia, która po-

siada numery ISBN lub ISSN (które oznaczają, że dane dzieło ma ofi-

cjalny numer wydawniczy), strona taka jest godna zaufania. Naukow-

cy sami często zamieszczają swoje artykuły w formie zeskanowanej w 

sieci – wtedy obejmuje je prawo tzw. dozwolonego użytku. Sam fakt 

bycia lub nie bycia naukowcem (czyli osobą, która ma potwierdzone 

prawo do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, która wy-

kazała się samodzielnością naukową pisząc rozprawę doktorską i któ-

ra obroniła swoją pracę przed komisją złożoną z pełnoprawnych nau-

kowców różnych dziedzin) można potwierdzić od momentu uzyskania 

przez tą osobę (dopóki uzyskała tytuł w Polsce) w portalu POLON (nie 

mylić z POLONA), który zawiera m.in. Informację o nadanych stop-

niach i tytułach. 

 

 

 

 



 

 

 Także strony prowadzone przez wydawców uznanych punk-

towanych czasopism naukowych, można polecić jako sprawdzone 

(przykład – internetowe czasopismo punktowane „Kultura i Histo-

ria”). 

 

 

W tym przypadku warto zauważyć informacje podane na głównej 

stronie czasopisma dotyczące licencji – twórcy zezwalają na kopio-

wanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i ponowne dzielenie się, 

dopóki oryginalny autor zostanie wspomniany z imienia i nazwiska 

lub pseudonimu (nicknamu), ale wyłącznie w celach niekomercyj-

nych.  

Nieco inną kwestią są książki, podręczniki i artykuły zeskano-

wane wrzucone do sieci przez samych autorów, wydawców, fanów 

lub uczniów i studentów dzielących się swoją wiedzą (i podręcznika-

mi) w sieci. Trudno bowiem o zeskanowanym podręczniku szkolnym, 

różniącym się od swojego analogowego odpowiednika tylko formą 

zapisu powiedzieć, że jest o jotę mniej wiarygodny, niż jego fizyczny 

odpowiednik. Z drugiej strony w tej sytuacji trzeba by było zastano-

wić się nad legalnością ściągania takich danych. Jednocześnie należy 

uwzględnić fakt, że internauta ma prawo ściągać już upublicznione 

dane w ramach tzw. dozwolonego użytku, a co więcej w ramach tego 

użytku mieści się wykorzystanie w celach edukacyjnych. Jeżeli Twoje 

dziecko ściągnie podręcznik lub artykuł naukowy np. z Chomikuj.pl w 

formie elektronicznej i podzieli się nim z innymi uczniami, których zna 

osobiście, w zasadzie postępuje ono zgodnie z prawem (Ale czy 

etycznie? Czy autor podręcznika nie zasługuje na swoje wynagrodze-

nie?) 

  



 

 

Wiarygodne są dane zeskanowane, choć ponownie powstaje 

pytanie o nie tyle legalność ile etyczność korzystania z czyjejś pracy 

bez płacenia za nią. Korzystanie z zeskanowanych źródeł jest o tyle 

przyjazne,  że   wiele   czytników   i   urządzeń   obsługuje   rozróż-

nianie  tekstu w poprawnie zeskanowanym pliku PDF, co oznacza, że 

można ten  tekst  przeszukać w celu znalezienia jednego słowa 

w ciągu paru sekund, a nie jak w przypadku książki przerzucać ją 

strona po stronie. Dodatkowo, można podać jeden, lub dwa adresy 

bibliograficzne w opracowaniach bibliograficznych, np. Nieznana A., 

Podróż w nieznane, Wydawnictwo Zagadka, Warszawa 2018, s. 13, 

lub Nieznana A., Podróż w nieznane, Wydawnictwo Zagadka, War-

szawa 2018, s. 13 oraz w zasobach sieci WWW pod adresem 

www.nieznanaannapodrozwnieznane.pl, dostęp: 01.09.2018, do-

kument w formie pdf, s. 13. Taka forma jest uczciwa, a dodatkowo 

ułatwia znalezienie dzieła, którym legalnie podzielił się autor lub 

wydawnictwo w sieci. Jednocześnie ta forma dla nauczycieli i wy-

kładowców nieco starszej daty uwiarygodnia zdobyte informacje.  

Rzetelne są także dane podpisane imieniem i nazwiskiem, choć war-

to autora zgooglować (czyt. zguglować, czyli wyszukać w Google). 

Godne zaufania są zasadniczo dane podane we wszystkim, 

co przeszło jakąkolwiek weryfikację, np. informacje z portali i czaso-

pism branżowych, w których wypowiadają się specjaliści z danej 

dziedziny i które mają redakcję merytoryczną (nie samą redakcję 

polegającą na sprawdzaniu pisowni, czyli na korekcie tekstu). 

Jako ostatnie z wiarygodnych źródeł warto wskazać wszelkie 

manuale i instrukcje, które jako oficjalne produkty firm także zostały 

drobiazgowo sprawdzone. Nie jest natomiast wiarygodnym źródłem 

informacji tłumaczenie z instrukcji z języka chińskiego, przeprowa-

dzone przez tłumacza automatycznego Google (program kompute-

rowy).  

 

 

 

http://www.nieznanaannapodrozwnieznane.pl/


 

 

 

Przede wszystkim musisz wiedzieć czego szukasz. „Coś o chłopach” nie 

wystarczy. Musisz wiedzieć w jakim dziale wiedzy chcesz szukać, a więc czy 

chcesz szukać informacji o współczesnych rolnikach w Malawi (co odeśle Cię 

pewnie na strony Ministerstwa Spaw Zagranicznych, do CIA Factbook – ol-

brzymiej encyklopedii krajów świata, albo do encyklopedii Britannica lub na 

bloga podróżniczego), o współczesnych technologiach wykorzystywanych 

w rolnictwie (m.in. portal Agrobiznes), czy o lekturze „Chłopi”.  

Jeżeli już wiesz czego szukasz, czyli szukane przez Ciebie hasło zostało 

w wyobraźni oznaczone tagami i labelami – skorzystaj z nich w wyszukiwarce. 

Warto jednak w takim poszukiwaniu wesprzeć się innymi wyszukiwarkami, niż 

Google, Bing, czy Ask.  

 Mimo niechęci części 

polskiego środowiska akademic-

kiego warto zajrzeć najpierw na 

. Tygodnik Time na-

zwał Wikipedię „kosmicznym 

kompendium wiedzy” i rzeczywi-

ście coś w tym jest – wydruko-

wana Wikipedia zajmuje parę 

pokoi i składa się z 7473 tomów 

o długości 700 stron każdy.  

Michael Mandiberg, wykładowca mediów cyfrowych wydrukował Wi-

kipedię – jego celem było pokazanie światu ile zajmuje jeden petabajt danych. 

Należy jednak zrobić małe zastrzeżenie: Michael wydrukował tylko angielską 



 

Wikipedię. Polska Wiki jest niemal równie bogata, a Wikipedia  występuje  

w ponad  300   językach, przy czym wersje w każdym języku są pisane przez 

ludzi w danym kraju (a nie tłumaczone z wersji angielskojęycznej Wikipedii), 

co oznacza, że każda z trzystu Wikipedii, nawet jeżeli będzie uboższa (dajmy 

na to będzie miała 500 stron), składa się na dzieło, które ma ponad 1 miliard 

120 milionów stron.   

Nawet „Wielka Encyklopedia Francuska” wypada przy Wikipedii nie-

szczególnie – encyklopedia francuska miała 19 tysięcy stron i 72 tysiące haseł 

pochodzących od 150 autorów, tymczasem  sama  polska Wikipedia ma nie-

mal 1 milion 300 tysięcy haseł, które zostały opracowane przez m.in. zawo-

dowców-specjalistów oraz ludzi nauki: niemal 60 doktorów, 12 doktorów ha-

bilitowanych i 6 profesorów. 

 

Wikipedia jest kolosalną bazą danych online – żaden projekt naukowy 

lub popularnonaukowy świata nie zaprzągł do pracy tak wielu naukowców 

z całego świata, z tylu specjalności. I owszem – Wikipedii można postawić za-

rzut, że jest pisana i edytowana przez zapaleńców bez tytułów naukowych, ale 

w rzeczywistości większość artykułów nawet jeżeli nie jest pisana przez nau-

kowców, to jest przez nich sprawdzana (jeżeli nie, jest to zaznaczone). Nau-

kowcy ci przy projekcie Wikipedia pracują za darmo, dla dobra publicznego. 

Trudno o lepsze wcielenie idei ogólnodostępnej i otwartej wiedzy w życie, niż 

ta encyklopedia.  

Wikipedia zresztą nie musi służyć za podstawowe źródło wiedzy – mo-

że  być  doskonałym   wskaźnikiem,  który  pokaże  Tobie   lub   Twojemu  



 

 

 dziecku jakich haseł szukać dalej, w „fachowych” portalach i punktowanych 

źródłach wiedzy.  

Jak posługiwać się Wikipedią? Najłatwiej jest już w Google (lub innej 

wyszukiwarce) wpisać hasło, którego poszukujesz wraz z dopiskiem Wikipedia, 

lub wykorzystać operator wyszukiwania „in:wikipedia” a po nim wpisać wy-

szukiwane hasło.  

Można także skorzystać z wyszukiwarki w samej Wikipedii. 

 

 

 

Wikipedia oferuje jeszcze inną metodę szukania: odsyła pod artykułami 

do artykułów i kategorii powiązanych, dzięki czemu można również poznać 

szerszy zakres wiedzy w temacie. 

 

 

  



 

Dodatkowo Wikipedia proponuje ujednolicenie poszukiwania, szcze-

gólnie, kiedy podobnych haseł jest w encyklopedii wiele.  

 
Podsumowując – chociaż Wikipedia ma jeszcze wielu zagorzałych prze-

ciwników raczej kwestią niedalekiej przyszłości jest uznanie jej za oficjalną 

pomoc naukową. Oczywiście warunkiem jest dalszy, rosnący udział przedsta-

wicieli świata nauki w projekcie. 

 

TED, czyli platforma powstała na bazie konferencji Technology, Enter-

tainment and Design (czyt. teknolodżi, entertejnment end dizajn, Technologia, 

Rozrywka i Disajn), to miejsce w sieci, w którym znajdziesz wykłady, pogadanki 

i inne inspirujące materiały. Prowadzącymi są zazwyczaj naukowcy lub wyso-

kiej klasy specjaliści. TED jest organizacją non-profit, czyli nie zarobkującą na 

swojej działalności.  

 



 

 

 Co ciekawe, TED oferuje nie tylko możliwość wyszukiwania (zaznaczo-

na żółtą obwódką lupa na powyższym screenie), ale także dodatkowych usta-

wień, w tym ustawień językowych.  

 

Wybranie opcji „polski” tam, gdzie jest to możliwe (czyli gdzie ktoś zamieścił 

swoje tłumaczenie na platformie TED) wyświetli napisy na filmie.  

Niestety wyszukiwanie w wyszukiwarce TED nie obsługuje języka pol-

skiego, a więc nawet wyszukanie pokazanego na poprzedniej stronie filmu 

zakończy się niepowodzeniem.  

 

Aby wyszukać film z napisami polskimi w TED należy wpisać wyszuki-

waną nazwę lub hasło w wyszukiwarce (Google, Bing, Ask). 

 

TED oferuje wyszukiwanie według haseł (po angielsku). Warto  zatem   

przetłumaczyć   sobie   hasło,   którego   szukasz   za  



 

pomocą darmowego i dostępnego online słownika Ling lub Getionary, wyszu-

kać hasło używając lupy w prawym, górnym rogu, a następnie sprawdzać filmy 

i dostępność napisów dla nich. Nie jest to najwygodniejsza metoda szukania, 

ale w zamian za zasoby TED taką niedogodność można znieść.  

W dziale WATCH platforma oferuje wyszukiwanie według playlist (czyt. 

plejlist, w mianowniku to playlista, czyt. plejlista, lista większej ilości filmów 

zgrupowanych wokół np. tematyki), rekomendacji i sprecyzowanej tematyki.  

W dziale DISCOVER Topics także możesz wyszukiwać według działów 

tematycznych. Lista działów jest bardzo uszczegółowiona i na pewno znaj-

dziesz coś dla siebie.  

Dla osób nie władających językiem angielskim łatwiej będzie skorzystać 

z wyszukiwarki ogólnej (jak Google, czy Bing). 

 

Khan Academy to kolejny portal wiedzy prowadzony oryginalnie 

w języku angielskim. Jest to strona założona przez absolwenta MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), Salmana Khana na której zamiesz-

czono niemal 9000 mini-wykładów w postaci filmów w YouTube i dostępnych 

także w portalu Khan Academy. Mini-wykłady dotyczą m.in. matematyki, hi-

storii, medycyny, fizyki, chemii, biologii, astronomii, ekonomii i informatyki. 

Dla fascynatów przedmiotów ścisłych to Eldorado wiedzy.  

O Khan Academy najtęższe umysły świata wypowiadają się z szacun-

kiem, m.in. Bill Gates stwierdził, że zasoby edukacyjne Khan Academy są nie-

samowite, a także, że korzysta z nich razem ze swoimi dziećmi.  

W 2010 roku Google wsparło Khan Academy finansowo w celu prze-

tłumaczenia zasobów platformy na inne języki niż angielski. Dzięki temu Khan 

Academy występuje także w języku polskim.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_o%C5%9Bwiatowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka


 

 

 

 

Jak widać strona jest przejrzysta, a interfejs łatwy w obsłudze. Na gór-

nym pasku znalazła się lupa – jeżeli w nią klikniesz, rozwinie się okno wyszu-

kiwania hasłowego.  

 

Po wpisaniu wyszukiwanej frazy, np. „całki”, zostaje wyświetlona lista 

lekcji na ten temat. 

 

Po kliknięciu na wybrane hasło, znajdziesz się na stronie poświęconej 

tematowi wybranemu przez Ciebie w wyszukiwaniu. 



 

 

Wybierając np. film wprowadzający, zostaniemy „przerzuceni” (dana lo-
kacja otworzy się automatycznie) do filmu. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeśli uważasz, że film dostatecznie wyjaśnił zagadnienie, przejdź do ćwiczeń.  
 

 

 

Następnie, możesz zapoznać się z pozostałymi lekcjami. 

Khan Academy jest nadzorowane przez nauczycieli, lekcje są więc 

przemyślane pod kątem przyswajalności, a także pod kątem właściwej kolej-

ności zagadnień. Najczęściej lekcje w formie video prowadzą nauczyciele,  



 

 

 przy czym przy projekcie Khan Academy pracują pasjonaci, więc możesz mieć 

pewność, że lekcja Twojego dziecka nie jest prowadzona przez wypalonego 

nauczyciela, który niekoniecznie wciąż lubi uczyć.  

Jeżeli przez przypadek, lub w wyniku ustawień Twojej przeglądarki tra-

fisz na Khan Academy w wersji angielskojęzycznej, ustawienia portalu na język 

polski (a więc i na polską bazę lekcji) możesz zmienić w dolnej części strony.  

 

POLONA to niezwykle wartościowy portal polski do szpiku kości (albo 

raczej do zapisów kodu) – jest tworzony, opracowywany, zaprojektowany 

i przeznaczony dla Polaków.  

 

 



 

 

POLONA to biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizo-

wane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy 

pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji z nią współpracu-

jących. Pod koniec 2017 roku w jej zbiorach udostępnionych było ponad 

2 miliony obiektów, przy czym aż prawie 900 tysięcy to dzieła udostępnione 

w ramach domeny publicznej i licencji, co oznacza, że przeznaczone są one do 

ponownego wykorzystania. Te dzieła, które chronione są prawami autorskimi, 

dostępne są do odczytu w czytelniach Biblioteki Narodowej lub za pośrednic-

twem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. 

 

Wyszukiwanie, dostępne w widocznym w górnej części strony okienku 

umożliwia formułowanie prostych zapytań odnoszących się do jednego lub 

dwóch haseł, np. po samym nazwisku autora lub po nazwisku i tytule dzieła. 

Obok lupy znajduje się przycisk wyszukiwania zaawansowanego. 

 

 

 

 

Dzięki wyszukiwaniu zaawansowanemu możesz przeprowadzić wyszu-

kiwanie według tytułu, autora, miejsca wydania, słowa kluczowego, wydawcy, 

częstotliwości wydawania (dla czasopism), źródła (czyli miejsca, gdzie prze-

chowywany jest fizyczny obiekt, np. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagielloń-

ska), czy nawet sygnatury. Możliwe jest również wyszukiwanie pełnotekstowe 

dzięki wprowadzeniu w kryteriach pola „treść”, czyli innymi słowy – możesz 

znaleźć obiekt znając tylko krótki cytat z niego lub nawet wszystkie dzieła 

(w zasobach), w których ten cytat został wykorzystany. Takie projekty ukazują 

potęgę i moc internetu! 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_(Warszawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Academica


 

 

 

 

 

Jak widać POLONA nie tylko wyszukała konkretny tekst i jego pocho-

dzenie, ale także inne dzieła, w których to zdanie zostało wykorzystane. Co 

więcej – portal podaje nie tylko dane podstawowe, ale także opisuje dane 

fizyczne książki (np. w tym przypadku książka ma 25 centymetrów wysokości), 

a dodatkowo podaje numer rekordu bibliotecznego, pod którym możesz ją 

znaleźć w wymienionej bibliotece, oraz licencje. W tym przypadku jest to: 

„Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz 

wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania 

o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich 

praw osobistych Twórcy”.  

 

Inną ciekawą propozycją, szczególnie dla uczniów i ich rodziców, a tak-

że dla nauczycieli jest Ninateka. Jest to platforma udostępniająca zasoby Na-

rodowego Instytutu Audiowizualnego, czyli ponad sześć tysięcy filmów, spek-

takli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, dostępnych legal-

nie i bezpłatnie. W Ninatece  znajdziesz m.in. najlepsze filmy Polskiej Szkoły 

Dokumentu, m.in. filmy Krzysztofa Kieślowskiego i koncerty Pendereckiego, 

czy Katarzyny Nosowskiej, Mai Kleszcz i Meli Koteluk.  

Co jest bardzo istotne – w świecie filmów przerywanych co kwadrans 

reklamami, Ninateka oferuje wolność od reklam, a sposób prowadzenia strony 

(podobnie jak w przypadku strony POLONA) uczy dobrych praktyk w interne-

cie – bez nachalności, agresywnego marketingu i rażącego layoutu (czyt. lejał-

tu, w mianowniku layout, czyt. lejałt, czyli wyglądu i projektu strony).  

https://polona.pl/search/?filters=rights:Domena_Publiczna._Wolno_zwielokrotniać,_zmieniać_i_rozpowszechniać_oraz_wykonywać_utwór,_nawet_w_celach_komercyjnych,_bez_konieczności_pytania_o_zgodę._Wykorzystując_utwór_należy_pamiętać_o_poszanowaniu_autorskich_praw_osobistych_Twórcy.
https://polona.pl/search/?filters=rights:Domena_Publiczna._Wolno_zwielokrotniać,_zmieniać_i_rozpowszechniać_oraz_wykonywać_utwór,_nawet_w_celach_komercyjnych,_bez_konieczności_pytania_o_zgodę._Wykorzystując_utwór_należy_pamiętać_o_poszanowaniu_autorskich_praw_osobistych_Twórcy.
https://polona.pl/search/?filters=rights:Domena_Publiczna._Wolno_zwielokrotniać,_zmieniać_i_rozpowszechniać_oraz_wykonywać_utwór,_nawet_w_celach_komercyjnych,_bez_konieczności_pytania_o_zgodę._Wykorzystując_utwór_należy_pamiętać_o_poszanowaniu_autorskich_praw_osobistych_Twórcy.
https://polona.pl/search/?filters=rights:Domena_Publiczna._Wolno_zwielokrotniać,_zmieniać_i_rozpowszechniać_oraz_wykonywać_utwór,_nawet_w_celach_komercyjnych,_bez_konieczności_pytania_o_zgodę._Wykorzystując_utwór_należy_pamiętać_o_poszanowaniu_autorskich_praw_osobistych_Twórcy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Instytut_Audiowizualny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Instytut_Audiowizualny


 

 

Zdecydowana większość materiałów jest za darmo – tylko 2% materia-

łów jest odpłatnych, przy czym dla uczniów i nauczycieli po zalogowaniu się na 

Ninateka Edu, wszystkie materiały są bezpłatne. W ramach Ninateka Edu użyt-

kownicy uzyskują dodatkowo dostęp do scenariuszy ciekawych zajęć.  

Ninateka oferuje wyszukiwanie materiałów zarówno w wersji prostej, 

przez okienko wyszukiwania, jak i po wyszukaniu hasła w oknie wyszukiwania 

przez filtry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górny pasek nawigacji rozszerza poszczególne elementy np. KOLEKCJE 

rozszerzają się do kolekcji takich postaci jak Lutosławski, Górecki, Penderecki, 

Panufnik, Kilar oraz do Archiwów Transformacji ’89 – nagrania z archiwów 

Video Studio Gdańsk i radia RFI z opisami umieszczającymi obrady Okrągłego 

Stołu w szerokim kontekście historycznym. Nagrania te zostały udostępnione 

z okazji obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów. Oprócz nagrań Ar-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Video_Studio_Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_France_Internationale


 

 

 chiwów Transformacji ’89 dział ten zawiera kolekcje pochodzące ze sztuki 

współczesnej i kolekcje teatralne. 

 

W ramach zakładki FILM możesz zapoznać się z animacjami, bajkami, 

filmami dokumentalnymi, fabularnymi i eksperymentalnymi oraz z działem 

o filmie, w tym ze szczególnie wartościowymi wywiadami w ramach Polskiej 

Szkoły Dokumentu.  

 

Działa TEATR, MUZYKA, SZTUKA, LITERATURA i PUBLICYSTYKA zachęca-

ją do zapoznania się m.in. z słuchowiskami, przedstawieniami tanecznymi, 

teatralnymi, koncertami, muzyką ludową i poważną, wykładami o literaturze, 

poezji i prozie, audycjami i konferencjami, a także materiałami wideo i słu-

chowiskami dotyczącymi architektury, fotografii, performansu i wideo-artu.  

W dziale MEDIA I TECHNOLOGIE możesz znaleźć niespotykane nigdzie 

indziej materiały szkoleniowe (tutoriale) z zakresu wszelkich sztuk, np. foto-

grafii, czy przetwarzania dźwięku.  

 

Ninateka Edu to chyba najciekawszy dla dzieci, rodziców i nauczycieli 

dział – każdy zarejestrowany użytkownik (rejestracja jest darmowa, choć nie 

do końca intuicyjna – strona przeprowadzi Cię przez proces, a na akceptację 

Twojego wniosku przyjdzie Ci poczekać nawet do pięciu dni).  

 

 



 

 

 

 

 

Scholaris jest mniej intuicyjne, niż opisane już portale. Zgodnie 

z opisem ze strony „O nas” „Scholaris to portal wiedzy przeznaczony głównie 

dla nauczycieli. Zawiera bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dla edu-

kacji. Co istotne - materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą 

programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi 

urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Korzystanie z 

portalu jest bezpłatne. Z portalu mogą korzystać także uczniowie i osoby po-

stronne (nie jest wymagane bycie uczniem, czy nauczycielem).  

 

Portal zawiera prawie 28 tysięcy interaktywnych materiałów, m.in. 

scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydak-



 

 

 tyczne, filmy itp. Oferuje zasoby dostosowane do różnych potrzeb dzieci 

i młodzieży, w tym także zasoby pomocne w edukacji 3, 4, 5 i 6-latków. 

Scholaris jest projektem realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Eduka-

cji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 

3.3, Poddziałanie 3.3.3, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. Scholaris jest także częścią rządowego programu rozwijania kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła. 

 

Portal wyposażony jest w przeglądarkę, która oprócz opcji prostego 

wyszukiwania hasłowego, od razu oferuje możliwość filtrowania wyników. 

 

Po kliknięciu w ikonkę „Przeglądaj zasoby” otwiera się strona z możli-

wością przeglądania materiałów według kategorii treści. 

 

Z kolei po kliknięciu w „Więcej opcji” wyświetlą się filtry, w których  

rzeczywiście  da  się  bez  problemu  znaleźć wyszukiwany materiał, z podzia-

łem na typ edukacji, typ pomocy dydaktycznej, przedmiot nauczania i licencję.  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

W ramach Scholaris użytkownik może pobrać także e-podręczniki, czyli 

podręczniki w formie elektronicznej, a także stworzyć prezentację multime-

dialną, choć ta opcja jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników. 

Rejestracja jest oczywiście darmowa.  

 

Elektroniczne podręczniki można także pobrać ze strony  

e-podreczniki.pl, która umożliwia wyszukiwanie e-podręczników według po-

ziomu szkoły, do  której uczęszcza dziecko i według treści, która jest zawarta 

w e-podręczniku. 

 
 



 

 

 

 

Dzięki opcji „Szukaj w zasobach dodatkowych” możesz znaleźć mnó-

stwo ciekawych (także dla Ciebie) materiałów.  

Możesz wybrać spośród e-podręczników, elementarzy, multimediów 

edukacyjnych, testów i sprawdzianów, platform e-learningowych, wirtualnych 

wycieczek, czy gier edukacyjnych.  

Warto zajrzeć na platformy e-learningowe proponowane przez tą stro-

nę – w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem strona proponuje m.in. 

e-learning (czyli proces uczenia się wyłącznie za pomocą i za pośrednictwem 

urządzeń podłączonych do sieci, takich jak komputery, tablety i smartphony) 

związany z zagadnieniami typowo szkolnymi, jak fizyka, czy chemia, ale także 

np. e-learning dotyczący obsługi pakietu Office, architektury krajobrazu, czy 

przedsiębiorczości.  

 

Platformy e-learningowe przeprowadzą Cię przez samouczek porusza-

nia się po nich i po ich obsłudze. 



 

 

 

Librus to dziennik elektroniczny służący do nadzorowania przebiegu 

nauczania dziecka. Wiele szkół korzysta z tego dziennika – jest to dodatkowy 

kanał komunikacji z rodzicami, którzy za jego pomocą sprawdzić oceny dziec-

ka, jego obecności w szkole, uwagi nauczycieli, czy skomunikować się z nau-

czycielami.  

 

W ramach sytemu Librus użytkownik otrzymuje parę ciekawych funk-

cjonalności. Przede wszystkim LIbrus udostępnia możliwość korzystania z elek-

tronicznego dziennika, pozwala także na indywidualizację procesu kształcenia 

dzieci, przez co otrzymują one taką ofertę szkoleniową, która jest dostosowa-

na do ich umiejętności i zdolności.  



 

 

 Z portalu korzysta już ponad pięć tysięcy szkół, a każdego roku przyłą-

czają się kolejne (wszystkie print screeny w tej sekcji pochodzą z oficjalnej 

strony portalu). 

 

Portal wspieram samorządy i szkoły w projektach edukacyjnych współ-

finansowanych ze środków Unii Europejskiej przez udostępnienie systemów 

nadzorujących realizację celów i wskaźników tych projektów. Oferuje nowo-

czesne wsparcie techniczne służące prowadzeniu dokumentacji elektronicznej, 

kształceniu rad pedagogicznych, dystrybucji materiałów multumedialnych 

i upowszechnieniu technologii internetowo-komunikacyjnej.  

Portal udostępnia przede wszystkim 

. Librus synergia, czyli obsługa 

kompleksowa dla szkół pozwala na obsługę wielu funkcjonalności (screen) 

 



 

System oferuje nauczycielom parę aplikacji mobilnych, dzięki którym 

mogą komunikować się z uczniami. Jest to m.in. obsługa wykonanych i plano-

wanych zajęć, a także nadzór nad pracami domowymi i ocenami ze spraw-

dzianów.  

               

 

System ułatwia nie tylko prowadzenie dziennika, ale także przygoto-

wywanie, opracowywanie i raportowanie, które w pracy „ręcznej” zajmuje 

lwią część czasu pracy każdego nauczyciela. System go z tej pracy zwalnia, 

ponieważ sam prowadzi statystyki.  

 



 

 

 
 

W ramach Librus dla szkół portal oferuje , dzięki której 

katalogi biblioteczne i zarządzanie nimi przechodzi do sieci, a same katalogi są 

zintegrowane ze zbiorami Biblioteki Narodowej, co umożliwia m.in. wyszuki-

wanie pozycji za pomocą numerów ISBN. Katalogowanie w e-biblio umożliwia 

także oznaczanie przynależności do konkretnych zbiorów (jak tagowanie), 

tworzenie zestawień bibliotecznych, a nawet wydruk fiszek z katalogu.  

Czytelnicy otrzymują dostęp do obsługi biblioteki online, także na 

urządzeniach mobilnych, a bibliotekarze mogą wyposażyć swoje biblioteki 

w karty czytelnika z kodem kreskowym, co przeniesie obsługę karty niemal 

w całości na urządzenia elektroniczne. System e-biblio sam wykrywa prze-

trzymanie pozycji przez użytkownika i wysyła do niego powiadomienie o zbli-

żającym się terminie oddania pozycji, lub jeżeli termin został już przekroczony, 

o jej przetrzymaniu i konieczności zwrotu.  

System pozwala na generowanie statystyk czytelnictwa, wypożyczeń, 

przekroczeń terminów, według np. najpopularniejszych książek, najbardziej 

aktywnych czytelników itd. Co ciekawe, system nie wymaga instalacji, a jego 

obsługa zostaje przeniesiona całkowicie do internetu – dostęp do systemu 

wymaga zatem tylko urządzenia z dostępem do internetu. Bibliotekarz nie 

zostaje także sam z systemem w razie problemów, ma bowiem do dyspozycji 

darmową pomoc techniczną.  

System jest płatny, przy czym roczna licencja dla szkoły to minimalnie 

570 złotych.  

 

Inną ciekawą funkcjonalnością są . Jest to aplikacja in-

ternetowa usprawniająca proces sporządzania i drukowania świadectw szkol-

nych oraz arkuszy ocen. Platforma w ramach tej usługi oferuje m.in. wydruk 

kompletnych arkuszy ocen (wszystkie strony), tworzenie wydruków ocen na 

zebrania z Rodzicami, wydruk świadectw na giloszach, import wszystkich da-

nych z dziennika elektronicznego, automatyczne wypełnianie świa-

dectw ukończenia szkoły, stałą kontrolę Dyrekcji nad postępami w wypełnia-

niu świadectw (monitorowanie procesu przygotowania świadectw), eksport 



 

i import plików z danymi Uczniów, sporządzanie i drukowanie statystyk, ze-

stawień ocen i danych Uczniów, nadawanie uprawnień rozszerzonych dla 

określonych Użytkowników.  

 

 Obsługa platformy jest intuicyjna, dzięki czemu praca nad dokumen-

tami jest prawie bezobsługowa.  

 



 

 

 Cena pakietu jest uzależniona od ilości uczniów, wybranego pakietu 

i poziomu nauczania. Dla pełnego pakietu, ze szkoleniem z obsługi pakietu dla 

liceum z liczbą uczniów między 201, a 400 cena początkowa to 1600 złotych. 

Opłata za przedłużenie pakietu na kolejny rok to 154 zł. Cena w tych samych 

warunkach, ale dla klas 1-3, gdzie oceny muszą być opisowe, to już 2 150 zło-

tych, z ceną przedłużenia 154 złote.  

 

Platforma pozwala także stworzyć stronę WWW dla szkoły.  

 

Obie funkcjonalności zostały przygotowane z myślą o osobach nie zaj-

mujących się profesjonalnie layoutem, więc kreatory są maksymalnie uprosz-

czone w zasadach funkcjonowania. Generator stron oferuje takie usługi i moż-

liwości jak: asystent konfiguracji, podgląd zmian na stronie przed ich publika-

cją, nadawanie uprawnień dla użytkowników, udostępnianie poszczególnych 

modułów i decydowanie, co jest dostępne bez logowania i z zalogowaniem, 

własny adres strony (można wykorzystać już istniejącą domenę szkoły), za-

mieszczenie ogłoszeń dotyczących placówki oświatowej, wyświetlanie na ta-

blicach ogłoszeń (można wyświetlać plan lekcji i aktualne zastępstwa na szkol-

nych monitorach), automatyczne generowanie albumów zdjęć, automatyczne 

wstawianie i dopasowanie rozmiaru zdjęć w treści aktualności (niezależnie od 

rozmiaru i proporcji program sam dopasuje dane zdjęcie czy grafikę do aktu-

alności). Dodatkowo dzięki generatorowi można udostępniać plan lekcji LI-



 

BRUS, korzystać online w e-dyplomów (uzupełnianych online), a także dodać 

odnośnik do BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).  

 

Platforma udostępnia dwa warianty usługi: podstawowy i profesjonal-

ny. W wersji podstawowej udostępnia trzynaście szablonów strony, sześć 

układów strony, sześć rodzajów nagłówków, dostęp do czterdziestu pięciu 

podstawowych widżetów (takich jak zegarek wbudowany w stronę), dziewię-

ciu modułów tekstowych i jednej kopii zapasowej wyglądu strony. Niestety 

pojemność magazynu plików to 2GB (można wgrać tylko 2 GB danych, mi.in. 

zdjęć), strona oferuje tylko pojedyncze przesyłanie zdjęć do albumu fotogra-

ficznego, a zdjęcia w albumie fotograficznym można wgrać wyłącznie w pod-

stawowej rozdzielczości. Wersja profesjonalna natomiast oferuje dwadzieścia 

osiem szablonów strony, trzynaście układów strony, dwanaście rodzajów na-

główków, dostęp do ponad dziewięćdziesięciu widżetów, moduły tekstowe 

bez ograniczeń, dziesięć kopii zapasowych wyglądu strony. Dodatkowo w tej 

opcji pojemność strony to 10 GB, zdjęcia w dużej rozdzielczości załącza się 

hurtowo do albumu fotograficznego, a co więcej istnieje możliwość wykorzy-

stania własnej domeny oraz możliwość zachowania 3 wersji strony. 

Cennik podany na stronie informuje, że za generator szkoła zapłaci mi-

nimalnie 850 złotych.  

 

Kolejna możliwość oferowana przez platformę, to prowadzenie  

e-sekretariatu. Jest to aplikacja usprawniająca pracę szkolnego sekretariatu, 

dostępna przez okno przeglądarki.  



 

 

 E-sekretariat kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, a system 

oferuje m.in. możliwość prowadzenia księgi ewidencyjnej i księgi ucznia, pro-

wadzenia wewnętrznej rekrutacji, tworzenia i drukowania niezbędnych do-

kumentów (legitymacje, zaświadczenia, zestawienia, raporty), tworzenia reje-

strów dokumentów, osób i zdarzeń, eksportu danych do SIO i Hermesa, im-

port i eksport danych z lub do dowolnego systemu w formacie SOU, współpra-

cę z dowolnym systemem operacyjnym i integrację z pozostałymi aplikacjami 

Librus. Za e-sekretariat dla naszej przykładowej szkoły (między 201 a 400 

uczniów) szkoła zapłaci początkowo 1800 złote, a w kolejnych latach za pod-

trzymanie całego pakietu 154 złote. 

 

Inną ciekawą usługą jest kreator Planu Lekcji.  

Kreator w wersji standardowej pozwala m.in. na automatyczne gene-

rowanie planu zgodnego z wymogami organizacyjnymi szkoły oraz przepisami 

BHP, obsługę nawet bardzo skomplikowanych założeń dla planu lekcji, weryfi-

kację gotowego harmonogramu i wyszukiwanie ewentualnych konfliktów, 

import danych z różnych arkuszy organizacyjnych, m.in. firmy VULCAN, Krak-

fin, Woltes Kluwer, eksport danych, drukowanie planów dla wybranych klas, 

sal czy nauczycieli, ustalanie zastępstw, ręczne przydzielanie uczniów do grup 

seminaryjnych, obsługę sal szkolnych znajdujących się w różnych budynkach 

z uwzględnieniem czasu przejścia uczniów. System ten oferuje darmowe aktu-

alizacje, możliwość instalacji na wielu stanowiskach komputerowych, dosto-

sowanie do wszystkich typów szkół, pomoc Wirtualnego Asystenta, który krok 

po kroku wskaże, jak ułożyć plan.  

W wersji Pro dodatkowo oferuje rozbudowaną funkcję cykli, czyli moż-

liwość wyboru, w którym semestrze (oraz tygodniu) ma się odbywać lekcja, 

moduł Seminaria – automatyczne przydzielanie Uczniów do grup seminaryj-

nych, w trakcie generowania planu oraz Moduł Dyżury.  

 

 



 

 

 

Generator w wersji standardowej kosztuje niemal 1 500 złotych, 

a w wersji Pro 2 380 złotych. 

 

Aktywne Rozkłady Modułu Nauczania pozwalają nauczycielowi prowa-

dzić lekcję, w ramach której nie traci czasu na logowanie się do wielu platform 

i środowisk, nie przejmuje się technologicznymi aspektami uruchamiania  

e-treści, a skupia wyłącznie na procesie nauczania.  

Dostęp do Aktywnych Rozkładów Materiału Nauczania jest możliwy 

z dowolnego urządzenia, bez potrzeby konfigurowania go. Zasoby uruchamia-

ją się bez logowania, rejestracji, czy zakładania konta.  Platforma przyporząd-



 

 

 kowuje zasoby ARMN do tematu prowadzonej lekcji – w systemie wyświetlą 

się tylko te propozycje, które można wykorzystać w ramach realizowanego 

tematu.  

ARMN może zostać także przygotowany samodzielnie przez Nauczycie-

la. Po wybraniu tematu lekcji otrzymuje dostęp do linków kierujących go do 

odpowiednich e-zasobów edukacyjnych. Wszystkie zasoby są dostępne bez-

płatnie, ale zasobów nie można jednak kopiować, rozpowszechniać poza sys-

temem czy udostępniać Uczniom (chyba, że zostały oznaczone w taki sposób). 

Producent nie podaje ceny pakietu. 

 

Platforma  pozwala także na 

 oferując dziecku i rodzicowi mobilną aplikację LI-

BRUS. 

 

W wariancie bezpłatnym rodzic ma dostęp do informacji o ocenach 

swojego dziecka, o jego nieobecnościach, planie leckji, terminarzu zajęć szkol-

nych, wycieczek itd., ogłoszeń i uwag. Dane są aktualizowane co 3 godziny. 

W wariancie płatnym, w którym obowiązuje opłata w wysokości 35 zło-

tych rocznie (przy czym można trafić na cenę promocyjną) aktualizacja prowa-

dzona jest na bieżąco i oprócz wymienionych już funkcjonalności oferuje do-

stęp do informacji o pracach domowych dziecka, do wiadomości, Biurka, czyli 

najważniejszych wydarzeń szkolnych Twojego dziecka tego dnia, możliwości 



 

przechodzenia między wieloma kontami bez konieczności logowania się na nie 

oddzielnie, natychmiastowego informowania o nowych wpisach na temat 

Twojego dziecka, możliwości edytowania wyglądu aplikacji, wyłączenia po-

wiadomień na noc, braku reklam.  

Rodzic widzi w aplikacji oceny swoje-

go dziecka. Widok jest podzielony na 

dwa semestry, wyliczana na bieżąco 

jest także średnia. 

 

Dodatkowo rodzic może zobaczyć 

rozkład nieobecności swojego dziec-

ka (nieobecność, nieobecność uspra-

wiedliwiona, spóźnienie, zwolnionie).  

 

Rodzic ma także na bieżąco dostęp 

do planu lekcji swojego dziecka. Mo-

że zatem sprawdzać gdzie w tym 

momencie powinno być jego dziecko. 

 

Terminarz oferuje możliwość dowie-

dzenia się z wyprzedzeniem o odwo-

łanych zajęciach i zajęciach zaplano-

wanych.  

 



 

 

  

Opcja Biurko pozwala zobaczyć 

wszystkie zadania i zajęcia dziecka 

w ciągu całego tygodnia i w ciągu 

jednego dnia. 

 

 

Sekcja Wiadomości oferuje wiado-

mości od Sekretariatu, wychowawcy 

lub wychowawczyni, pedagoga lub 

nauczycieli Twojego dziecka. 

 

Opcja zadania domowe przydaje się 

nie tylko Tobie – Twoje dziecko dzięki 

niej nie zapomni już o pracy domo-

wej. 

 

Menu aplikacji jest czytelne, a prze-

skakiwanie między kolejnymi karta-

mi intuicyjne. 

 

 

 



 

 

Co istotne, aplikacja w wariancie  jest bezpłat-

na dla każdego rodzica i ucznia (co wynika z rozporządzenia MEN), a w związ-

ku z tym jest to usługa, z której może skorzystać każdy rodzic mający dostęp 

do urządzenia z internetem, takiego jak komputer, tablet, czy smartfon.  

 

Librus oferuje także usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Mowa przede wszystkim o Systemie Wielu Perspektyw, czyli Osin. Osin to in-

tuicyjna aplikacja dostępna w przeglądarce internetowej. Aplikacja ułatwia 

współpracę gminy ze szkołami. Bazy danych o uczniach podlegających obo-

wiązkowi nauki uzupełniane są z gminnego systemu ewidencji ludności, a in-

formacja, którzy z nich spełniają ten obowiązek, pobierana jest ze szkolnych 

e-Sekretariatów. System weryfikuje dane automatycznie i wskazuje osoby, co 

do których brakuje informacji o miejscu i formie spełniania obowiązku nauki. 

 



 

 

  

Osin importuje z LIBRUS Synergia dane takie jak: dane dotyczące wy-

pełniania nauki (uczęszczanie do szkół podległych), spełnianie obowiązku 

szkolnego i przedszkolnego, dane statystyczne o uczniach (np. demograficzne 

lub dot. poziomu kształcenia), dane statystyczne o nauczycielach (np. naucza-

nie konkretnych przedmiotów, ich poziom wykształcenia), dane dotyczące 

szkół podległych (poziomy, oddziały, typy kształcenia), frekwencja uczniów, 

oceny klasyfikacyjne uczniów, dane dotyczące liczby logowań w Osin, wyniki 

ankiet wysłanych do szkół (e-Kwerendy). 

System Osin współpracuje z szeregiem innych rozwiązań w kategorii 

edukacji i zarządzania nią. 

 

 

 

Librus prowadzi także portal Nasze Szkoły. Jest internetowy portal 

miejski prowadzony dla Krakowa, który prezentuje w zestandaryzowany spo-

sób komplet istotnych informacji na temat wszystkich placówek oświatowych 

na terenie samorządu.  

Dzięki jego wdrożeniu wszystkie placówki oświatowe mają szansę 

opowiedzenia o sobie – swoich atutach, misji oraz wartościach. Społeczność 

lokalna zyskuje łatwy dostęp do rzetelnych informacji dot. systemu edukacji. 

Samorząd zaś ma możliwość transparentnej komunikacji z mieszkańcami i zy-

skuje doskonałe narzędzie monitorowania poziomu pracy placówek. 

 



 

 
 

Wśród innych portali, na które warto zajrzeć są między innymi na: 

 

 i , portale prowadzące największe w Polsce archiwum 

społeczne. Archiwalia pozyskiwane są głównie od osób prywatnych i są to 

m.in. fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio 

i wideo, a także pamiątki i muzealia. 

, portal oparty o projekt Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 

prezentujący zasoby galerii, dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumen-

tacje wystaw i wernisaży, filmy i dokumentacja towarzyszące wystawom.  Por-

tal  służy  edukacji  kulturalnej,  historii  sztuki  oraz  badaniom i wirtualnemu 

„zwiedzaniu” zasobów Zachęty. Większość materiałów, które tam znajdziesz 

dostępna jest na licencji CC BY. 

 

Otwarta Zachęta działa w ramach szerszego porozumienia o nazwie otwarte-

zasoby.pl, które promują dostęp do „uwolnionych zasobów”. Strona 

 oferuje mnóstwo ciekawych, darmowych i legalnych zasobów kul-

tury, nauki i sztuki z całej sieci.  

 

Portal  to biblioteka cyfrowa, utworzona w 2007 roku. Gro-

madzi lektury szkolne, które są zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej i dzieła klasyki literatury polskiej i światowej, które dostępne są w dome-

nie publicznej. Współtworzony przy współpracy z Biblioteką Narodową, Biblio-

teką Śląską i Biblioteką Elbląską, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Naro-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lektury_szkolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_(Warszawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Elbl%C4%85ska


 

 

 dowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich. Pod koniec 2017 roku w bibliotece znajdowało się ponad 

4430 utworów. Oprócz książek w zbiorach Wolnych Lektur znajdują się audio-

booki czytane przez takich aktorów jak Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej 

Chyra, które są dostępne w formatach MP3, Ogg Vorbis i DAISY. 

 

 to projekt pokrywający zapotrzebowanie na pełnometra-

żowy program nauki medialnej w Polsce. Serwis zawiera ponad 235 lekcji dla 

wszystkich etapów edukacyjnych, przy czym materiały w serwisie są dostępne 

na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. 

Portal prowadzony jest przez Fundację Nowoczesna Polska pod honorowym 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Warto za-

znajomić się ze stroną i wykorzystać jej potencjał – proponuje bardzo ciekawe 

zajęcia nawet dla najmłodszych i porusza tak trudne do wytłumaczenia małe-

mu dziecku pojęcia jak fałsz w mediach, czy reklama i jej wpływ na dziecko.  

 

 

 

 

 

Wiesz już gdzie się uczyć. Ale co z innym wsparciem dla edukacji Two-
jego dziecka? Tego dowiesz się z następnego podrozdziału  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Pisarzy_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Pisarzy_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka_m%C3%B3wiona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka_m%C3%B3wiona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peszek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Chyra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Chyra
https://pl.wikipedia.org/wiki/MP3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vorbis
https://pl.wikipedia.org/wiki/DAISY
http://nowoczesnapolska.org.pl/


 

 

 

Edukacja i projekty edukacyjne to nie tylko edukacja szkolna w ramach 

podstawy programowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. To także oddolne 

inicjatywy szkół, uczniów i ich rodziców. Warto wiedzieć gdzie szukać środków 

na wsparcie edukacji dziecka.  

Przede wszystkim zajrzyj na strony samorządu lokalnego i strony Mar-

szałka województwa. Może się okazać, że znajdują się tam ogłoszenia o pro-

jektach naukowych, stażach i dofinansowaniach dla szkół.  

 

Pamiętaj także, że możesz wnosić o dofinansowanie szkoły swojego 

dziecka, lub rozbudowę zaplecza edukacyjnego swojego miasta, dzielnicy, czy 

wsi w ramach budżetu obywatelskiego.  

Oprócz tego, zawsze masz prawo zwrócić się do władz miasta, wsi, czy 

województwa o dofinansowanie (na zasadzie uznaniowej) swojego pomysłu. 

Pamiętaj jednak, że pomysł, czy projekt musi być  dobrze  opisany,  musi  także 

uwzględniać spodziewane korzyści nie tylko dla samych uczniów, ale także dla 

całej lokalnej społeczności.  Wzory pism o wsparcie w określonych kwestiach i 

projektach znajdziesz w sieci. 

 

Istnieją także organizacje, które w swoim statucie mają wspieranie 

edukacji i rozwoju. Poniżej znajduje się lista i krótki opis organizacji, których 

strony warto odwiedzić starając się o dofinansowanie: 

- Eurodesk to europejska sieć skupiająca organizacje 

i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się głównie informacją europej-

ską. Większość z nich obejmuje swoim działaniem  także  młodzież.  W polskim  

Eurodesku   działa  ponad   sto organizacji. Eurodesk informuje 

o możliwościach dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w Europie. 

Główne obszary działania Eurodesk to edukacja, szkolenia, mobilność i fundu-

sze. 

http://www.eurodesk.pl/


 

 

 

 

 

(szczególnie podstrony fundusze.ngo.pl oraz eu.ngo.pl) to naj-

większy w Polsce portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskie-

go. Portal jest bezpłatnym źródłem informacji i kontaktów, a także narzędziem 

promocji dla organizacji pozarządowych. Jest nieco nieintuicyjny, ale jeżeli 

poświęcisz czas na przeczesanie ogłoszeń, na pewno znajdziesz coś ciekawego.  

 

 

 

 

 

to portal obsługujący program Unii Europejskiej 

w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Struktura 

programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy: Mobilność edukacyjna; 

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Wsparcie w re-

formowaniu polityk; Program Jean Monnet; Sport. 

Dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem. 

http://portal.ngo.pl/
http://fundusze.ngo.pl/
http://eu.ngo.pl/
http://erasmusplus.org.pl/


 

 

 to kolejny program Unii Europejskiej. Wspiera organi-

zacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje niena-

stawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultu-

ry i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa eu-

ropejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego 

i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. 

 

 O dofinansowanie można się również starać w ramach dopłat ministe-

rialnych  oraz w ramach 

 

 

 

 

https://europadlaobywateli.pl/


 

 

  

 

 

Każdy z tych programów wymaga innych dokumentów, przestrzegania 

innych terminów – mimo, ze wypełniania druków i dokumentów jest dużo, ma 

to sens – granty i stypendia wspomagają wydatnie proces edukacji, a dziecko, 

które raz zdobyło taką pomoc w przyszłości będzie znało mechanizm pracy na 

zasadach grantowych, co może zdecydowanie pomóc mu na rynku pracy (pra-

ca grantowa już teraz jest podstawą m.in. w pracach badaczy i naukowców). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

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) pozwa-

lającą 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 Faceboo-

ka ma inne funkcjonalności. Główne założenie 

portalu to pomoc w udostępnianiu krótkich new-

sów (czyt. niusów, czyli wiadomości z ostatniej 

chwili) ludziom prywatnym, firmom, czy organi-

zacjom i rządom. Twitter jest pełnoprawnym 

medium internetowym, a jego rola informacyjna 

we współczesnych społeczeństwach korzystających z internetu jest nie do 

przecenienia.  

 

 

 

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.  

 

 

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. 

 

mailto:.@jankowalski


 

 

 

 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 w założeniu będący konkurencją dla Facebooka. Udostępnia po-

dobne 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 każde nowe kon-

to 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. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiper%C5%82%C4%85cze


 

 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, 

• 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 od-

biorze np. tancerki. W niektórych zawodach nie wypada zresztą mieć mocne-

go zapachu – mowa o lekarzach i pielęgniarkach (pacjenci chorzy lub kobiety 

w ciąży mogłyby na mocny zapach źle zareagować). Poza wyglądem i zapa-

chem istotny jest także dobór dodatków – piórnik z Hello Kitty w rękach archi-

tekta 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.  

 

 

 

 

 



 



 

 

Uzależnienie od internetu to zjawisko naturalne – pojawienie się każdej 

atrakcyjnej rzeczy, zjawiska, czy używki wywoła u pewnego procenta ludzi uzależnie-

nie. Uzależnić można się w zasadzie od wszystkiego – od czekolady, wysiłku, pracy, 

długich kąpieli, leków. Niestety uzależnienie od internetu jest o tyle niebezpieczne, że 

o ile człowiek może unikać leków, od których się uzależnił, spotkań na których może 

mu grozić spotkanie z alkoholem lub czekoladą, o tyle trudno uniknąć internetu. Tak-

że dlatego, że jest to usługa wspierana przez państwo i organizacje ponadnarodowe, 

takie jak Unia Europejska. Obecnie trudno jest całkowicie odciąć się od internetu, 

a jeżeli chcemy utrzymać kontakt z naszą szkołą, uczelnią, czy pracodawcą, jest to 

niemożliwe.  

Na uzależnienie od internetu narażone na są szczególnie dzieci i młodzież, dla 

których internet jest nieodłącznym elementem ich codziennego życia. Niemal każde 

dziecko w Polsce powyżej dziesiątego roku życia przynajmniej raz w tygodniu korzysta 

z internetu. Większość dzieci zagląda jednak do sieci codziennie. Z badań wynika, że 

niedojadanie lub niedosypianie z powodu surfowania po sieci deklaruje co piąty pol-

ski nastolatek. Co trzeci czuje się źle, jeżeli jest odcięty od internetu. Jednocześnie co 

trzeci nastolatek przyznaje, że internet źle wpływa na jego relacje z rodziną lub przy-

jaciółmi. 

Uzależnienie od internetu, podobnie jak pozostałe uzależnienia rozwija się 

stopniowo, trudno zatem stwierdzić kiedy dokładnie zaczyna się uzależnienie, kiedy 

przebywanie w sieci  staje się chorobliwe. Dodatkowo – to, co dla jednej osoby bę-

dzie uzależniające, dla drugiej może takie nie być i chociaż obie spędzą tyle samo 

czasu w sieci, jedna z nich nie będzie potrafiła nad tym zapanować i w razie potrzeby 

z tego zrezygnować, a druga zrobi to bez problemu. Uzależnienie często ujawnia się 

dopiero w skrajnych sytuacjach, takich jak dłuższy wymuszony odpoczynek od inter-

netu i skutkuje pojawieniem się nagłych zmian w osobowości osoby uzależnionej, nad 

którymi nie panuje i co gorsza – których zupełnie nie dostrzega. Często otoczenie 

także pozostaje ślepe, aż w pewnym momencie okazuje się, że niewiele się już da 

zrobić, na profilaktykę jest już za późno, a osoby z najbliższego kręgu uzależnionego 

wykazują objawy współuzależnienia.  

Warto zatem bacznie obserwować siebie i swoich bliskich. Badania wykazują, 

że osoby, które czują się kochane, są zaangażowane w satysfakcjonujące je związki, 

które mają przyjaciół, z którymi się często kontaktują twarzą w twarz, rzadziej wpada-

ją w sidła uzależnień. I prawdopodobnie nie dzieje się tak dlatego, że czują pozytywne 

emocje swoich bliskich, ale dlatego, że mając bliskie relacje emocjonalne z innymi 



 

ludźmi sprawiamy, że chcąc nie chcąc jesteśmy pod ciągłą obserwacją. Bliska osoba, z 

którą rzeczywiście rozmawiamy i żyjemy na co dzień ma większe szanse zauważyć 

niepokojące symptomy towarzyszące uzależnieniu.  

Uzależnienie od internetu nie jest jak pozostałe uznane uzależnienia powią-

zane z korzystaniem z używek fizycznie wpływających na ludzki mózg – jest to uzależ-

nienie o charakterze behawioralnym (związanym z reakcjami na bodźce płynące z 

danego źródła). Uzależnienie od komputera lub internetu to nadużywanie komputera 

lub internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej lub spo-

łecznej osoby uzależnionej. Oczywiście sfery te mogą się łączyć – początkowo ofiara 

uzależnienia zamyka się np. na swoje kontakty społeczne, później cierpi jej portfel, 

a następnie ciało i psychika. Może być też tak, że osoba uzależniona jak ostatniej 

twierdzy broni swoich finansów, ale gdzieś po drodze zgubiła całą rodzinę i znajo-

mych.  

 

Przede wszystkim czas poświęcany na przebywanie w sieci zaczyna być naj-

ważniejszy – zaczyna dominować nad innymi aktywnościami, np. spotka-

niami ze znajomymi, nauką, pracą, hobby, a z czasem także nad potrzebą 

jedzenia i spania. 

 

Odcięcie od internetu (albo komputera) powoduje rozdrażnienie, czasem 

dolegliwości fizyczne, takie jak mdłości, zawroty głowy itp., agresję, apatię, 

a w skrajnych przypadkach depresję i próby samobójcze. 

 

W czasie odcięcia od internetu osoba uzależniona i tak jest przy komputerze 

myślami, planując swoje posunięcia po wejściu do sieci.  

W czasie normalnego dnia, kiedy osoba uzależniona od internetu ma do 

niego dostęp mogą pojawić się: nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, chęć 

odizolowania się od wszystkich, którzy nie podzielają jej „pasji”, zmiany na-

stroju, problemy z zasypianiem i bezsenność, problemy z koncentracją i za-

niedbywanie obowiązków. 

 

Osoba uzależniona zaczyna przedkładać znajomych z sieci nad znajomych ze 

świata rzeczywistego.  

 



 

 

Mogą pojawić się niezwyczajne wydatki – uzależniony może wydawać kom-

pulsywnie w sieci pieniądze, nie przejmując się kwestią przeżycia, opłacenia 

rachunków, benzyny, czy nawet jedzenia.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warto przyglądać się dziecku cały czas, tak aby kiedy pojawi się zaczątek pro-

blemu, móc wprowadzić działania zaradcze. Co powinno Cię zaniepokoić?  

Jeżeli dziecko zmienia zachowanie i zaczyna przedkładać sieć (jako całość) 

nad życie realne, a dodatkowo do tego dochodzi zaniedbywanie znajomych, zwierzą-

tek, którymi się zajmuje – to jest dobry moment, żeby zainterweniować. Oczywiście 

nie należy „wylewać dziecka z kąpielą” i całkowicie zakazać mu kontaktów z siecią. Na 

tym etapie warto porozmawiać, tłumaczyć i odwołać się do zdrowego rozsądku wła-

snej pociechy.  

A co w sytuacji jeżeli uzależnienie postępuje? Może się bowiem okazać, że 

rozmowy i tłumaczenia nic nie dały, a dziecko jawnie lub co gorsza po kryjomu dalej 

nadużywa sieci, a dodatkowo Cię okłamuje co do czasu spędzonego w internecie, co 

z kolei sprawia, że w domu pojawiają się kłótnie o internet?  

W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty i udać się do niego 

z dzieckiem. Prawda jest taka, że z uzależnieniami trudno wygrać samodzielnie. Poza 

tym – istnieje zjawisko współuzależnienia, w którym współuzależniona osoba sama 

tłumaczy sobie zachowania osoby uzależnionej tak, aby ją usprawiedliwić, potrafi też 

sama siebie obciążać winą za uzależnienie dziecka, czy małżonka. W takiej sytuacji 

potrzebny jest fachowiec, który doradzi Wam jako rodzinie, jak sobie z tym fantem 

poradzić.  

Pamiętaj jednak, że nie każde nagłe zwrócenie się do sieci będzie świadczyło 

o uzależnieniu! Jeżeli Twoje dziecko cały miesiąc spędziło z nosem w komputerze, 

a dodatkowo wydało w sieci jakieś pieniądze, może się okazać, że wnioskowało onli-

ne z kolegami z klasy o grant (a dla początkujących jest to bardzo długotrwałe i wy-

magające pełnego skupienia zajęcie), przy czym pod sam koniec musiało zainwesto-

wać w jakieś opłaty lub pomoc specjalisty od wypełniania wniosków.  



 

Mogło także zaszyć się w tutorialach dotyczących jego hobby, np. szycia śre-

dniowiecznych strojów na potrzeby bractwa rycerskiego, do którego właśnie dołączy-

ło, co wymaga od niego nabycia olbrzymiej ilości nowych umiejętności i wiedzy, w 

czym internet może pomóc najszybciej. I może się okazać, że następny miesiąc spędzi 

na szyciu opończy i nogawic oraz na oplataniu nitką drzewców „strzał”, tak jak widzia-

ło na tutorialach na YouTube, a w wakacje zacznie przepadać z bractwem w lasach 

robiąc to, co zdrowi młodzi nastolatkowie przez wszystkie czasy świata robili, czyli 

bawiąc się w wojnę, dawne czasy, albo czasy, które mają nadejść. 

Nie warto zatem od razu panikować – obserwuj, rozmawiaj i daj dziecku 

szansę na naukę. Pamiętaj też, że dziecko samo musi zaakceptować fakt uzależnienia 

– dopóki nie będzie wierzyło, że ma problem, dopóty nic z nim nie zrobi, a każdą Two-

ją akcję przeciwuzależnieniową będzie traktować jako atak na jego wolność osobistą.   

 

Osoby uzależnione od komputer i internetu w rzeczywistości bywają 

uzależnione od różnych rzeczy i usług, które w nim zjadą. Najczęściej jest to 

uzależnienie od spotkań w internecie i generalnie 

(cyberrelation addiction). Dla osoby uzależnionej treścią życia 

stają się lajki, „komcie” i reakcje innych użytkowników na ich posty i reakcje. 

Nastolatka, która jest uzależniona od portali społecznościowych, potrafi spę-

dzić godzinę upiększając swoje zdjęcie, a następnie wisieć nad monitorem 

w oczekiwaniu na reakcje innych użytkowników. Dla uzależnionych od sieci 

społecznościowych osób rozgniewana buźka albo niepochlebny komentarz 

może być emocjonalnym końcem świata.  

 

W przypadku tego uzależnienia pamiętaj, że najczęściej w uzależnienie 

takie popadają osoby mało komunikatywne, z pewnymi problemami dotyczą-

cymi samoakceptacji (poszukują akceptacji w internecie). Z drugiej strony 

okres nastoletni do najtrudniejszy emocjonalnie okres życia i także „w realu” 

zjadliwy komentarz koleżanki z klasy, czy nie zaproszenie do gry „w nogę” 

(w internetowej wersji w pogranie na jakiejś platformie w grupie rówieśniczej) 

może zakończyć się czarnymi myślami i zaburzeniami emocjonalnymi. I Ty 

i Twoje dziecko musicie nauczyć się żyć w tym zwielokrotnionym świecie na-

stoletnich emocji. 

 



 

 

Inny typ e-uzależnienia –  (online, albo na kompu-

terze) to szeroko omawiany w literaturze typ, z którym każdy dorosły przy-

najmniej raz się już w życiu zetknął. Niestety, czasy Diablo I są już odległą 

przeszłością (choć można jeszcze trafić na fanów tej kultowej gry nawet wśród 

młodszego pokolenia) i gry nie są już tak oderwane od rzeczywistością pod 

kątem graficznym i dźwiękowym jak były jeszcze dwie dekady temu. Coraz 

częściej zdarzają się więc przypadki nie tylko uzależnienia psychicznego, ale 

także fizycznych dolegliwości powstałych w wyniku nadmiernego realizmu gry. 

Im dalej gry zabrną w wirtualną rzeczywistość, tym częściej się to będzie zda-

rzać – ataki serca w odpowiedzi na „atak” przeciwnika w grze, ataki epilepsji 

w odpowiedzi na szybkie mruganie i migotanie światła sprzętu dziecka, czy 

choćby otyłość i problemy z kręgosłupem powstałe w wyniku siedzącego trybu 

życia. To są zagrożenia, z którymi dodatkowo się liczyć.  

Czy to oznacza, że lepiej jest od razu zakazać dziecku grania? Odpo-

wiedź nie jest wbrew pozorom oczywista. Jeżeli zakażesz dziecku grania pod 

Twoim nadzorem, pozostawione samo sobie (np. w świetlicy po lekcjach) mo-

że zatonąć w grach. Będzie sięgać po telefon, czy tablet, kiedy tylko uśniesz, 

a Ty wydasz majątek na specjalistów, którzy przebadają Twoje dziecko pod 

każdym możliwym kątem, zanim dojdą do tego, dlaczego jest blade, ma pod-

krążone oczy, podwyższone ciśnienie, potrafi nieoczekiwanie usnąć w środku 

zdania itd. Warto zatem jak zwykle sięgnąć najpierw po rozmowę, tłumaczenia 

i dopiero potem ewentualnie jakieś ograniczenia. Ale jedną rzecz trzeba usta-

lić na początku: czy i do jakiej granicy zezwalasz dziecku na zakupy w grze (po-

dobnie zresztą w całym internecie i za jego pośrednictwem). Ustalenie tego na 

początku wyznaczy bardzo jasną granicę. Z jej przekroczenie powinna być 

ustalona odpowiednia reakcja z Twojej strony. Reakcji tej należy się trzymać. 

To pomoże także dziecku w ćwiczeniu samokontroli i samoograniczania, czyli 

zdolności, które bardzo przydają się w dorosłym życiu.  

 

Kolejne uzależnienie, uzależnienie od cyberseksu i pornografii w sieci 

jest problemem dotykającym coraz młodszych użytkowników w sieci. Psycho-

lodzy dziecięcy nie mają wątpliwości – już dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

sięgają po tzw. lekką pornografię, a większość uzależnionych od pornografii 

twardej dzieci trafia do psychologa w wieku dziewięciu, dziesięciu lat. Ogląda-

nie pornografii przez dzieci może wpłynąć znacząco na ich psychikę: może 

nastąpić wzrost poziomu niepokoju, nadpobudliwość, wystąpienie objawów 

nerwicowych, a później także depresyjnych. Na poziomie somatycznym mogą 

występować u nich problemy ze snem, bóle głowy, apatia, nudności, czyli ob-

jawy nasycenia pornografią. Dzieci choć może jeszcze nie do końca rozumieją 



 

emocjonalnej strony zagadnienia, ale potrafią odczuć przyjemność z oglądania 

pornografii, jest ona dla nich odprężająca i zaczynają sięgać po nią jak po cze-

koladę, czy czipsy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzależnienie od pornografii online, a także od cybersexu (czynności 

seksualnych prowadzonych z wykorzystaniem sieci internetowej) to zaburze-

nia, które zasadniczo najtrudniej jest leczyć. Także dlatego, że większość rodzi-

ców wypiera z myśli możliwość, że ich dziecko mogłoby się „takimi sprawami” 

zainteresować.  

Jak reagować? Przede wszystkim nie krzykiem, nie odcinaniem od in-

ternetu (dziecko pójdzie do kolegi), lub obwinianiem dziecka. To ostatnie mo-

że wywołać traumę, która ostatecznie pogrąży możliwość nawiązania zdrowej 

relacji seksualnej w dorosłym życiu. Jak zwykle za to warto porozmawiać – 

o tym co to jest pornografia, jak wpływa na związki, jak odrywa emocje od 

seksu, do czego te emocje w seksie są potrzebne, a także o tym, co się dzieje 

w samym dziecku – w jego ciele, hormonach, zapotrzebowaniach. Szczera 

rozmowa zdecydowanie więcej dobrego zdziała, niż krzyk. Jeżeli to nie pomo-

że, warto będzie wybrać się z dzieckiem do psychologa lub seksuologa, który 

rozpocznie właściwą terapię.  

 



 

 

 

Ostatnie uzależnienie jest kwestią oczywistą – jest to hazard interne-

towy. Ponieważ jednak jest to uzależnienie z gatunku „klasycznych”, a od swo-

jego odpowiednika „w realu” różni się tylko metodą uprawiania hazardu, nie 

będziemy tego tematu rozwijać – w sieci jest olbrzymia ilość poradników na 

wypadek uzależnienia od hazardu – warto do nich zajrzeć i jak zawsze – warto 

skontaktować się ze specjalistą, który pomoże Wam poradzić sobie z proble-

mem.  

 

 

  



 

Każdemu uzależnieniu łatwiej jest przeciwdziałać, niż z nim walczyć. 

W przypadku uzależnienia od internetu i komputera warto od samego począt-

ku: 

Rozmawiać z dzieckiem – musi mieć świadomość konsekwencji swo-

ich działań w sieci i na komputerze. Pomóc tutaj mogą materiały dy-

daktyczne ze strony Scholaris i innych stron edukacyjnych. 

 

 

Kontrolować czas, który dziecko spędza przed komputerem. Wyznacz 

określony czas, albo zakres czasowy, który dziecko może spędzić w in-

ternecie i trzymaj się tego. Wyjątkiem powinny być projekty eduka-

cyjne, ale musisz nadzorować czy dziecko rzeczywiście korzysta z sieci 

w celu informacyjnym, czy nie.  

Korzystaj z narzędzi kontroli rodzicielskiej – to są naprawdę pomocne 

rozwiązania. Zrób to w sposób jawny, wytłumacz dziecku, że tak jak 

nie dajesz mu piły mechanicznej do ręki, tak nie dasz mu pełnego do-

stępu internetu. Niech dostęp do internetu w sposób nieograniczony 

będzie dla niego synonimem dojrzałości, czegoś na co musi zapraco-

wać i wykazać, że jest już na to w pełni gotowe.  



 

 

Edukuj, edukuj, edukuj. Roli wiedzy w procesie wchodzenia w świat 

internetowy nie da się przecenić. Dziecko musi poznać mnóstwo 

przykładów, sytuacji z życia, a także ostrzeżeń, zanim wejdzie w pełni 

w sieć.  

 



 

  

 

 

Gdzie się zwrócić po pomoc w razie rozpoznania u siebie, albo u osoby 

bliskiej uzależnienia od internetu? Przede wszystkim warto rozejrzeć się 

w najbliższej okolicy – pomoc dla osoby uzależnionej przybiera taką samą 

formę psychoterapii, czasami uzupełnionej lekami, jak w przypadku każdego 

innego uzależnienia. Warto zatem znaleźć najbliższy rekomendowany przez 

pacjentów ośrodek leczenia uzależnień prowadzony przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia – specjaliści pracujący w takich ośrodkach mają kolosalne doświad-

czenie. Oczywiście najlepiej poszukać o nich opinii na internecie i umówić się 

do najlepszego z nich, ale trzeba pamiętać, że nie istnieje „uniwersalny psy-

cholog” – ten, który dla jednych jest irytujący, czy dominujący, będzie dokład-

nie tym czego Ty możesz potrzebować.  

W Polsce istnieje także już kilka klinik specjalizujących się w leczeniu 

uzależnień związanych z internetem. Są to ośrodki prywatne, zazwyczaj bez 

kontraktu z NFZ, a co za tym idzie – płatne. Pamiętaj, że nie zawsze to, co 

płatne będzie lepsze, ale jeżeli w Twojej okolicy nie możesz znaleźć odpo-

wiedniego specjalisty, nie wahaj się – często w prywatnych klinikach pracują ci 

sami specjaliści, którzy na co dzień przyjmują w państwowych ośrodkach.  

W sieci istnieje wiele stron zarówno ośrodków i klinik leczenia uzależ-

nień – poczytaj o nich, rozejrzyj się po ich stronach.  

Jeżeli nie zdecydujesz się jeszcze na pełne leczenie, spróbuj skorzystać 

lub podsunąć dziecku stronę lub numer z infolinią, na której może uzyskać 

pomoc. Stron takich znajdziesz w sieci dużo – na gorących liniach i liniach zau-

fania pracują specjaliści, którzy są dodatkowo przeszkoleni w zakresie poma-

gania przez telefon – być może Twojemu dziecku taka forma pomocy wystar-

czy. 

 

 

 



 

 

Jeżeli nie zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy specjalistów 

z ośrodków i klinik antyuzależnieniowych, ani z gorących linii i chatów online, 

możesz sięgnąć po prywatną ofertę, którą znajdziesz w sieci lub w Twoim 

ośrodku zdrowia – do Twojej dyspozycji pozostają terapeuci, psychologowie 

ze strony prywatnej, a także kuratorzy rodzinni ze strony państwa, którzy mo-

gą Ci pomóc w walce z uzależnieniem.  

Niezależnie od tego jaką formę walki z uzależnieniem Ty i Twoje dziec-

ko wybierzecie – jesteście już w jednej trzeciej drogi! Najtrudniejszą częścią 

jest przyznanie, że osoba uzależniona ma problem i rozpoczęcie leczenia. Każ-

dy kolejny krok jest łatwiejszy! 

 



 
  



 
   

 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 kra-

jami stworzyli możliwość 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 pozyskania 

informacji, ale także wykonania na nim działań (np. wysłania oficjalnego urzę-

dowego pisma, zażądanie potwierdzenia działania), musisz zalogować się na 

portal, czyli mieć „ ”. Możesz to zrobić na trzy sposoby: za po-

mocą opcji  „Zaloguj się”, przez Twoją bankowość internetową oraz za pomo-

cą 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).  

 

       Twoje imię   

       i nazwisko  



 
  

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. Aby 

omówić te prawa 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.  
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