
Temat: Cyfrowe usługi 

 
Uczeń: 
- zna zasady załatwiania spraw urzędowych online 
- wyjaśnia, czym są e-usługi, a także wymienia i opisuje przykładowe e-usługi 
- rozumie, czym są podpis elektroniczny i profil zaufany 
- zakłada profil zaufany 
- wyjaśnia pojęcie wykluczenia cyfrowego 
- przedstawia rozwiązania komputerowe/informatyczne stosowane w przypadku osób o specjalnych 
potrzebach (np. dostępność cyfrowa usług, technologie asystujące) 
- omawia zasadę działania sprawdzania poprawności danych (weryfikacji cyfry i sumy kontrolnej) 
 
 
Firmy kuszą rabatem za obsługę za pomocą elektronicznego konta, za e-fakturę, za realizację spraw 
z pomocą profilu zaufanego czy cyfrowego podpisu. 
 
Gdzie korzystamy z elektronicznej obsługi? 
- w bankach,  
- uiszczając opłaty za ścieki, opłaty za energię elektryczną, opłaty za czynsz,  
- rekrutacjąc się,  
- na platformach do nauczania np. USOSweb na UJ, Pegaz platforma e-learningowa,  
- robiąc zakupy: AliExpress, Allegro,  
- składając zamówienie w McDonald’s,  

- korzystając z IKP (Internetowe Konto Pacjenta), ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych)  itp. 
 
Utrudnienia w bezpośredniej obsłudze klienta z powodu pandemii wymusiły wykorzystanie profilu 
zaufanego i podpisu elektronicznego. 
 
Profil zaufany: 
można się logować albo za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail albo za pomocą 
uwierzytelniania poprzez stronę banku. Wcześniej oczywiście należy się zarejestrować. 
Konieczne jest później potwierdzenie profilu zaufanego przez bank za pomocą haseł 
uwierzytelniających, albo za pomocą e-dowodu. 
Taki dowód jest wydawany od 2019 r i ma specjalną warstwę, która umożliwia składanie podpisu 
elektronicznego zamiast logowania. 
Chip z dowodu jest obsługiwany bezstykowo pod warunkiem, że urządzenie ma aktywną usługę NFC. 
 

 
 

Zadania do wykonania podczas lekcji: 
 

1. Wejdź na stronę rządową www.gov.pl znajdź i pozyskaj informacje, w jaki sposób 
można potwierdzić profil zaufany? 
 
2. Znajdź dla swojego miejsca zamieszkania odpowiednią placówkę, w której możesz 

potwierdzić profil zaufany (załóż profil zaufany/Start/Wybór w punkcie/Gdzie potwierdzisz profil 
zaufany) 
 
3. Sprawdź, na czym polega podpis elektroniczny. Skorzystaj ze strony: 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany  
Jeśli masz założony i potwierdzony profil zaufany, możesz przejść do podpisania przykładowego 
dokumentu elektronicznego w jednym z podanych rozszerzeń. 
 
4. Sprawdź, co oznacza pojęcie „wykluczenie cyfrowe”. Możesz wykorzystać do tego celu 
stronę: https://wcag20.widzialni.org/wykluczenie-cyfrowe,m,mg,150  
 
5. Przedstaw rozwiązania komputerowe/informatyczne stosowane w przypadku osób o 
specjalnych potrzebach (np. dostępność cyfrowa usług, technologie asystujące). Strona j.w. 
 

6. Wyjaśnij znaczenie skrótu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
 
7. Omów zasadę działania sprawdzania poprawności danych (weryfikacji cyfry i sumy 
kontrolnej) 

http://www.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://wcag20.widzialni.org/wykluczenie-cyfrowe,m,mg,150


Skorzystaj ze strony: https://www.czerwona-skarbonka.pl/walidator-danych-walidacja-pesel-regon-

nip-krok-po-kroku/ 
Zapamiętaj znaczenie poszczególnych cyfr w numerze pesel. 
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