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Wstęp 
 

Internet stał się częścią życia codziennego dla większości osób, 
którym sieć służy do porozumiewania się, robienia zakupów, 
rozwiązywania problemów lub rozwijania zainteresowań. Jest 
to również podstawowy kanał angażowania obywateli/ 
użytkowników i prowadzenia działalności przez urzędy 
państwowe i podmioty gospodarcze. W ramach niniejszego 
tematu zostaną omówione umiejętności wymagane do 
rejestracji i składania wniosków o świadczenie określonych 
usług; kupna i sprzedaży towarów i usług; oraz obsługi 
transakcji internetowych. 

Od biletów na koncert począwszy, na pralce i wyjeździe 
wakacyjnym skończywszy – w internecie można kupić wszystko. 
Jeżeli jesteś fanem danej marki lub określonego sklepu, w sieci 
znajdziesz ich witryny. Możesz też skorzystać z usług znanych 
gigantów zakupów internetowych, takich jak eBay lub Amazon; 
znajdziesz tam bogatą ofertę przedmiotów nowych i 
używanych. Jeżeli jesteś łowcą okazji, możesz zajrzeć do 
porównywarek cenowych – porównywarki zawierają wykazy 
posortowanych według ceny stron internetowych oferujących 
produkt, którego poszukujesz. Zakupy przez internet są 
przyjemne, wygodne i często tańsze, niż w sklepach 
stacjonarnych; zapewniają liczne korzyści. 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia (efekty dydaktyczne): 

Po ukończeniu modułu uczestnik: -  

będzie umiał zrobić zakupy w sklepie internetowym Amazon; 
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będzie umiał rozpoznawać bezpieczne i niebezpieczne strony 
internetowe; 

zrozumie zasady działania przedsiębiorczości online; 

będzie miał wiedzę na temat kategorii e-handlu; 

pozna korzyści wynikające z e-handlu; 

zrozumie cykl życia e-handlu. 
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Działanie 1: 1.2 Kupowanie produktów w sklepie 
internetowym Amazon 
Poziom łatwy 
Czas pracy: 45 minut 

Wstęp 

Jeżeli zdecydujesz się na zakupy w internecie, na pewno 
znajdzie się strona oferująca produkt, który Cię interesuje. 
Jeżeli jesteś fanem określonego sklepu lub określonej marki, w 
sieci znajdziesz ich witryny. Możesz też zajrzeć do sklepu 
internetowego, np. do Amazona; znajdziesz tam bogatą ofertę 
różnych przedmiotów. Jeżeli jesteś łowcą okazji, możesz 
skorzystać z Amazona jak z porównywarki cenowej – porównać 
cenę oferowaną w Amazonie z ceną na stronie marki/ 
producenta. 

W ramach niniejszego działania omówimy kolejne etapy 
zakupów w sklepie Amazon. 
Co będzie potrzebne? 

• komputer z dostępem do internetu; 
• karta kredytowa lub debetowa. 

Na niektórych zakupy działają terapeutycznie; dla innych są 
zawracaniem głowy i źródłem stresu. Zdarza się, że nieliczne 
sklepy stacjonarne oferują produkty lub marki, na których Ci 
zależy; lub że sklepy te są daleko od Twojego miejsca 
zamieszkania; dotarcie do nich wymaga czasu i pieniędzy. A 
potem okazuje się, że produkt, którego szukasz, jest 
niedostępny. Nie zapominaj też, że aby kupić dany przedmiot w 
rozsądnej cenie, będziesz musiał czasem odwiedzić kilka 
sklepów. Natomiast po wprowadzeniu nazwy poszukiwanego 
produktu w wyszukiwarkę internetową zobaczysz różne strony 
sklepów; niektóre znasz jako nazwy centrów handlowych – inne 
to wielkie sklepy stworzone z myślą o zakupach online, takie jak 
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Amazon. Na stronie Google’a również możesz skorzystać z opcji 
„Zakupy”. Po wciśnięciu odpowiedniego przycisku wyświetlą się 
możliwości kupienia danego produktu, ułożone według oceny 
użytkowników i cen. By znaleźć wyniki wyszukiwania dla 
sklepów stacjonarnych w pobliżu, wybierz opcję „Dostępne w 
pobliżu”. 

Na stronie Amazon.com unikniesz pułapek związanych z 
odległością i uprościsz sobie życie, robiąc zakupy przez internet. 
Jeżeli Amazon nie ma w ofercie produktu, którego poszukujesz, 
znajdziesz go zapewne u współpracującego z Amazonem 
sprzedawcy niezależnego. Zamówienie dostarczy Ci pod drzwi 
listonosz, kurier Poczty Polskiej lub przedstawiciel firmy 
kurierskiej – nie będziesz musiał nigdzie jeździć. Sam też możesz 
coś sprzedać. Amazon to jedno z największych „targowisk” 
internetowych na świecie. Firma sprzedaje też własną linię 
wyrobów technologicznych. 

Wchodząc na stronę Amazona, wchodzisz do jednego z 
największych centrów handlowych online na świecie. W ofercie 
znajdziesz miliony produktów. Większość możesz zamówić z 
dostawą pod drzwi. Załóż konto zgodnie z instrukcją na stronie 
– a następnie zacznij ją przeszukiwać. Możesz zacząć szukać 
określonego produktu – albo czegoś bardzo zbliżonego. 
Amazon pokaże Ci również przedmioty alternatywne. 

 

https://www.amazon.com/
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Kliknij produkt, który Ci się spodoba – pojawi się opis z 
dodatkowymi informacjami. Wyświetlą się inne przedmioty, 
powiązane z Twoim wyborem. Gdy się zdecydujesz i będziesz 
gotowy na kupno, dodaj produkt do wirtualnego koszyka. Po 
skończonych zakupach idź do wirtualnej kasy – jak w 
prawdziwym sklepie! Wprowadź dane dotyczące płatności i 
wysyłki (albo zapisz je w założonym profilu – to usprawni 
przyszłe płatności), a następnie zakończ zamówienie. Czekając 
na dostawę, możesz śledzić wszystkie etapy obsługi przesyłki z 
Amazona. 

Co możesz kupić na Amazonie? 

Na Amazonie – podobnie jak w innych wielkich sklepach 
internetowych, na przykład na eBayu, największym konkurencie 
Amazona – znajdziesz więcej produktów, niż byłbyś w stanie 
sobie wyobrazić. Do najpopularniejszych kategorii należą: 

• książki i e-booki oraz czytniki elektroniczne, 
• dom i ogród, 
• sport i turystyka, 
• muzyka, 
• zdrowie i uroda, 
• produkty spożywcze, 
• motoryzacja i artykuły przemysłowe, 
• elektronika, 
• sprzęt komputerowy. 

Jak bezpieczny i wiarygodny jest Amazon? 

Amazon jest bardzo bezpieczny i rzetelny, podobnie jak wiele 
innych uznanych stron służących obsłudze e-handlu. Amazon 
chroni i zabezpiecza Twoje dane osobowe i finansowe, w żaden 
sposób nie zobowiązując Cię do zakupów. 

Amazon to podmiot świata e-handlu; jest zazwyczaj dostawcą 
rzetelnym pod względem realizacji zamówień, dotrzymującym 
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obiecanych terminów. Możesz liczyć na dostawę w ciągu kilku 
dni od złożenia zamówienia. Obsługa przesyłek 
międzynarodowych czasem trwa dłużej ze względu na kwestie 
celne; możesz natomiast śledzić przesyłkę i w razie kłopotów 
skontaktować się z działem obsługi klienta. Amazon proponuje 
również opcję członkostwa „Prime” – niska opłata miesięczna 
gwarantuje anulowanie opłat za wysyłkę, a wszystkie dostawy 
są realizowane w trybie ekspresowym. 

Robiąc zakupy na Amazonie trzeba się przede wszystkim 
upewnić, że kupujesz od wiarygodnego sprzedawcy. Przed 
ostateczną decyzją o kupnie zawsze zapoznaj się z ocenami 
produktu i sprzedawcy, by uniknąć ewentualnych kłopotów po 
odebraniu zamówienia. By dowiedzieć się więcej i zapoznać z 
treścią wskazówek na temat bezpiecznego korzystania z 
Amazona, przeczytaj dostępny na stronie artykuł na temat 
bezpieczeństwa. 

Porównaj ceny poszukiwanego przedmiotu z cenami u innych 
sprzedawców, albo wybierz podobny produkt. Gdy znajdziesz 
coś, co Ci się spodoba, nie kupuj tego natychmiast. Pamiętaj, na 
Amazonie działają tysiące zarejestrowanych sprzedawców; 
poszukaj sprzedawcy oferującego ten sam produkt po niższej 
cenie. Jeżeli poszukiwania nie przyniosą pożądanego rezultatu, 
może uda Ci się znaleźć towar bardzo podobny, a tańszy. Wtedy 
będziesz mógł zdecydować, czy pasuje Ci opcja trochę inna, lecz 
korzystniejsza cenowo. Robiąc zakupy, zainteresuj się również, 
czy Twój wybór uprawnia Cię do darmowej wysyłki (informacji 
szukaj pod oceną produktu wyrażoną w gwiazdkach). Amazon 
jest ogromnie popularny, ponieważ należy do pionierów ery 
zakupów przez internet. Utrzymując opłaty pobierane od 
sprzedawców na rozsądnym poziomie, był w stanie znacznie 
rozszerzyć ofertę. Amazon podbił również rynek książek 
eliminując pośredników, co przełożyło się na możliwość 
oferowania jednych z najniższych cen w branży. 
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Szukaj innych produktów dostępnych u setek sprzedawców – w 
tym w zapasach samego Amazona. Obawiasz się, że w lokalnym 
sklepie nie dostaniesz rzeczy, która Cię interesuje? Ktoś na 
Amazonie może ją ma i zechce Ci ją sprzedać; a może Amazon 
dysponuje nią we własnych zapasach. Na stronie znajdziesz 
ceny i ilości dostępnych produktów dla poszczególnych wersji. 

 
Działanie 10. Etapy zakupów na Amazonie 

1. Zaloguj się na swoje konto na Amazonie. 

Wejdź na stronę www.amazon.com. Zaloguj się, przesuwając 
mysz nad pole „Witamy, zaloguj się” [Welcome, Sign In]. Kliknij 
„Zaloguj się” [Sign In]. Następnie kliknij pola zaznaczone w 
zrzucie ekranu poniżej po prawej i wpisz swój adres mailowy i 
hasło do konta w odpowiednie rubryki. Na zakończenie kliknij 
„Zaloguj się” [Sign In]. 

 

2. Przeszukaj kategorie. 

Wyobraź sobie, że Twój toster właśnie odmówił współpracy i 
chcesz kupić nowy. Zacznijmy od przesunięcia myszy nad 
przycisk „Wszystkie kategorie”, a następnie „Dom i kuchnia”. 

http://www.amazon.com/
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3. Znajdź właściwą kategorię. 

Znajdź kategorię „Sprzęt AGD”, a następnie „Małe AGD” i 
„Tostery”. Zakres wyszukiwania zaczyna się zawężać. 

 

4. Obejrzyj i wybierz żądany przedmiot. 

Teraz zobaczysz listę dostępnych tosterów. 
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Pojawią się również opcje, które będziesz mógł kliknąć, by 
jeszcze bardziej zawęzić wyszukowanie. Możesz na przykład 
wyszukać produkt: 

• w określonym kolorze, 
• określonej marki lub określonego producenta, 
• w oparciu o oceny wystawione przez klientów Amazona, 
• w określonych widełkach cenowych, 
• od określonego sprzedawcy. 

Do informacji o produkcie należą między innymi: 

• wygląd oraz dostępne opcje produktu, 
• nazwa produktu, 
• cena produktu w chwili zakupu (wraz z informacją, czy 

zyskujesz w porównaniu z ceną detaliczną), 
• przewidywany termin dostawy i/lub liczba produktów na 

stanie, 
• opinie innych użytkowników na temat produktu. 

Gdy znajdziesz produkt, który Ci się spodoba, kliknij jego nazwę. 
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5. Dodaj produkt do koszyka. 

Tutaj wyświetlą się bardziej szczegółowe dane na temat 
wybranego przez Ciebie produktu. Gdy podejmiesz decyzję o 
kupnie, rozwiń menu oznaczone „Ilość” [Qty], by wybrać żądaną 
liczbę tosterów. Upewnij się, że wybrałeś właściwą cyfrę, 
następnie wciśnij przycisk „Dodaj do koszyka” [Add to Cart]. 

 

 

6. Udaj się do kasy Amazona. 

Jeżeli jest to jedyny przedmiot, jaki chcesz kupić, kliknij przycisk 
„Przejdź do kasy” [Proceed to checkout], lub kontynuuj zakupy, a 
następnie przejdź do kasy. 
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7. Wprowadź adres wysyłki/ dostawy. 

Wybierz adres wysyłki zamówienia. Jeżeli uprzednio nie 
wprowadzałeś adresu wysyłki, będziesz musiał zrobić to teraz. 

  

 

Kliknij kolejno każde z pól lub rozwijalne menu pod hasłem 
„Dodaj nowy adres” [Enter A New Shipping Address] i wprowadź lub 
wybierz: 

• pełne imię i nazwisko 
• numer telefonu 
• nazwę i numer ulicy, ew. numer skrytki pocztowej 
• kod pocztowy 
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• nazwę miasta 

Pod hasłem „Dodaj instrukcje dotyczące dostawy” [Optional 

Delivery Preferences] pojawią się dodatkowe opcje. Tu można: 

• wybrać opcję dostawy w weekend, 
• podać kurierowi Amazona kod dostępu do budynku lub 

osiedla strzeżonego (jeżeli mieszkańcy są uprawnieni do 
podawania takich informacji), 

• podjąć decyzję, czy adres wysyłki jest tożsamy z adresem 
fakturowania. 

• Uwaga: w czasie pandemii COVID-19 przesyłka zostanie 
dostarczona bezkontaktowo; oznacza to, że po doręczeniu 
przesyłki kurier zrobi jej zdjęcie, które będzie służyło jako 
potwierdzenie dostawy. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij „Dalej” [Continue], by 
przejść dalej. 

8. Przejrzyj i potwierdź treść zamówienia. 

Po lewej stronie ekranu wyświetli się podsumowanie 
zamówienia. Z opcji dostępnych z prawej strony wybierz formę 
wysyłki. Kliknij przycisk obok wybranej opcji. Zazwyczaj im 
szybsza obsługa wysyłki, tym wyższy jej koszt. Kliknij przycisk 
„Dalej” [Continue]. 
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9. Wybierz formę płatności. 

Teraz musisz wybrać formę płatności za zakupy. 

 

Dla potrzeb niniejszego modułu założymy, że chcesz dokonać 
płatności kartą kredytową. Aby dodać nową kartę: 

• Przewiń w dół do sekcji „Karty płatnicze”. 
• Kliknij pole „Imię i nazwisko właściciela karty”. Wprowadź 

swoje imię i nazwisko w formacie, jaki widnieje na Twojej 
karcie płatniczej. 

• Kliknij pole „Numer karty”. Wprowadź numer swojej karty 
płatniczej (bez spacji). 

• Kliknij dwa menu rozwijalne „Data ważności karty”, by 
wybrać miesiąc i dzień ważności karty. 

• Kliknij przycisk „Dodaj kartę” [Add Your Card], by dodać tę 
kartę jako jedną z opcji płatności. 

Po wykonaniu tej czynności karta zostanie wybrana 
automatycznie jako opcja płatności – teraz możesz po prostu 
kliknąć przycisk „Dalej” [Continue]. 

10. Zatwierdź i złóż zamówienie. 

Na kolejnym ekranie możesz przejrzeć zamówienie i 
wprowadzić ostateczne zmiany, w tym opcję wysyłki. Gdy 
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uznasz, że wszystko się zgadza, kliknij przycisk „Złóż 
zamówienie” [Place Your Order]. 

 

Potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymasz mailem. Teraz 
już tylko czekaj na dostawę! 

Omów z uczestnikami temat „Po co robimy zakupy przez 
internet? Plusy i minusy zakupów online”. 

 Przykłady stron, za pośrednictwem których można kupić przez 
internet produkty lub usługi (np. Amazon, eBay itp.). 

 Czego potrzebujemy podczas zakupów przez internet (np. komputera, 
łącza internetowego, karty kredytowej lub debetowej/ konta PayPal). 

 Zakładanie konta w internecie; bezpieczeństwo transakcji online. 
 Wprowadzenie do usług związanych z płatnościami online – przelewy 
bankowe, konto PayPal, płatności z użyciem smartfona. 

 Czy uczestnicy znają osoby robiące zakupy przez internet? Zapytaj – 
co zazwyczaj kupują?  

 O jakich sklepach internetowych uczestnicy słyszeli? 
 Z jakich stron zakupowych zazwyczaj korzystają użytkownicy 
internetu i dlaczego? 

 Gdzie można znaleźć strony służące zakupom przez internet – jakie są 
rodzaje stron, na których można zrobić zakupy? 

 Jakie są podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi stronami 
zakupów przez internet? 

 Jakie są ich zasadnicze plusy i minusy? 
 Gdzie uczestnicy przede wszystkim szukaliby stron umożliwiających 
kupno produktów spożywczych, elektroniki itd.? 

 Omów instrukcję robienia zakupów przez internet, krok po kroku. 
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 Pod tym linkiem uczestnicy znajdą artykuły na temat zakupów przez 
internet. 

 Pod tym linkiem uczestnicy znajdą dziesięć wskazówek do większego 
bezpieczeństwa podczas zakupów przez internet. 

 Pod tym linkiem uczestnicy znajdą artykuł „Jak ocenić bezpieczeństwo 
strony, robiąc zakupy przez internet”. 

 Nie przytłaczaj uczestników pokazywaniem im ogromnej liczby ani 
nadmiernie różnorodnych stron służących zakupom online. Trzymaj 
się jednego przykładu, który omówicie wspólnie. Zastanów się, czym 
mogą być zainteresowani uczestnicy (np. literaturą, książkami). 
Razem poszukajcie księgarń internetowych/ stron oferujących książki.  

 Przypomnij uczestnikom, że mają dbać o bezpieczeństwo podczas 
korzystania z internetu i uważać na swoje dane (np. sprawdzać 
sprzedawców internetowych, by się upewnić, że są autentyczni i 
wiarygodni; upewniać się, że poszczególne strony są bezpieczne – 
oznaczenie "https", znak zielonej kłódki; znać prawa konsumenta i 
politykę zwrotów; korzystać z silnych haseł zabezpieczających konta 
internetowe; itd.). 

Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zasadę, że jeżeli dana oferta wydaje 
się zbyt korzystna, by mogła być prawdziwa – zapewne tak jest. 
 

Działanie 1:1.3. Rozpoznawanie bezpiecznych i niebezpiecznych 
stron internetowych 

Poziom trudny 
Czas pracy: 30 minut 

Wstęp 

Jak rozpoznać bezpieczną dla użytkowników stronę 
internetową? Każdy właściciel strony internetowej odpowiada za 
bezpieczeństwo odwiedzających, oraz za zabezpieczenia 
stosowane na stronie. Najlepszym rozwiązaniem jest 
świadomość odpowiedzialności za ochronę własnych danych. 
Osoby robiące zakupy w internecie są narażone na różne formy 
oszustw: tzw. phishing lub strony oszukańcze, ataki typu „man-
in-the-middle” (dosłownie: „człowiek pośrodku”, dodatkowy 
podmiot między Tobą a sprzedawcą), przysyłany do skrzynki 

https://www.digitalunite.com/technology-guides/government-services-shopping-banking/online-shopping
https://www.digitalunite.com/technology-guides/government-services-shopping-banking/online-shopping
https://www.digitalunite.com/technology-guides/government-services-shopping-banking/online-shopping
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mailowej spam/ maile phishingowe, pojawiające się przyciski 
„Pop-Up”, ataki socjotechniczne, oraz treści oszukańczych stron 
dobroczynnych. Gdy udostępnisz dane sprzedawcy 
internetowemu, ma on obowiązek je chronić – decyzje o 
powierzaniu danych określonym podmiotom w internecie musisz 
podejmować bardzo ostrożnie. Jak zatem decydować, komu 
można ufać? Jak się zorientować, czy dana strona jest 
autentyczna i czy można za jej pośrednictwem udostępniać 
swoje dane? 

Jak się zorientować, czy strona jest bezpieczna 

Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych na stronie 
internetowej, należy upewnić się – podejmując określone 
działania – czy jest ona bezpieczna. 

1. Sprawdź Certyfikat SSL. Rzuć okiem na URL (adres) strony. 
Jeżeli zaczyna się od oznaczenia „https” (nie „http”), oznacza 
to, że strona została zabezpieczona z użyciem Certyfikatu SSL 
(„s” – od angielskiego „secure”, bezpieczny). Certyfikaty SSL 
obejmują cały proces przesyłu danych z przeglądarki na serwer 
strony internetowej. Aby uzyskać Certyfikat SSL, firma musi 
poddać się weryfikacji.
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Co to jest domena? 

Nazwa domeny to adres strony wprowadzany przez 
użytkowników w pasku URL (adresu), by odwiedzić określoną 
stronę. Najprościej rzecz ujmując: gdyby strona internetowa 
była domem, domena byłaby jego adresem. 
Internet to gigantyczna sieć komputerów połączonych globalną 
siecią kabli. Każdy komputer w sieci może porozumiewać się z 
innymi komputerami. 
Do identyfikacji każdego komputera służy przypisany mu adres 
IP – ciąg cyfr, identyfikujący konkretny komputer w internecie. 
Typowy adres IP wygląda tak: 66.249.66.1. Oczywiście taki 
adres trudno byłoby zapamiętać. Wyobraź sobie, że musisz 
korzystać z takiego ciągu cyfr za każdym razem, gdy chcesz 
wejść na ulubione strony. Nazwy domen powstały, by rozwiązać 
ten problem. 

 

2. Przyjrzyj się domenie 

Atakujący w cyberprzestrzeni potrafią tworzyć strony 
naśladujące faktycznie istniejące, autentyczne witryny 
internetowe, starając się w oszukańczy sposób nakłonić 
odwiedzających do zakupów lub do zalogowania się na stronie 
phishingowej. Takie strony bardzo często wyglądają 
identycznie, jak strony autentyczne i w pełni wiarygodne. Aby 
uniknąć tego rodzaju ataków, zawsze dokładnie przyglądaj się 
domenom odwiedzanych stron. Po otrzymaniu wiadomości 
mailowej z banku lub od sprzedawcy internetowego, nie klikaj 
linku w wiadomości mailowej. Wprowadź nazwę domeny w 
przeglądarkę, by upewnić się, że wchodzisz na właściwą stronę. 
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3. Szukaj znaków potwierdzających autentyczność firmy 

Istnieje kilka cech, które pomogą Ci zorientować się, czy firma 
naprawdę istnieje. 

Adres stacjonarny i numer telefonu – jeżeli podmiot podaje 
stacjonarny adres i numer telefonu, wzrasta 
prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z autentyczną 
firmą. Szanujące się firmy podają dane do kontaktu, aby klienci 
mogli skontaktować się z nimi w razie problemu. 

Polityka zwrotów – szanujące się firmy podają na stronie 
politykę zwrotów i obsługi wysyłek. Jeżeli nie jesteś w stanie 
znaleźć takich informacji na stronie firmy, zakupy pod tym 
adresem prawdopodobnie nie są najlepszym pomysłem. 

Ceny są zbyt niskie, by mogły być prawdziwe – niebywała okazja 
to zawsze powód do radości; uważaj jednak na strony oferujące 
produkty po cenach znacznie poniżej progu rozsądku. To się 
może skończyć dostawą przedmiotów kradzionych lub niskiej 
jakości – albo rozczarowaniem, gdy towar nie dotrze w ogóle. 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych – szanujące się firmy 
podają na stronie informację o sposobie ochrony 
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udostępnianych informacji oraz o ich przekazywaniu stronom 
trzecim. Upewnij się, że na stronie, którą odwiedzasz, znajduje 
się oświadczenie dotyczące ochrony danych. Zapoznaj się z jego 
treścią, zanim zrobisz zakupy. Umieszczanie na stronie 
internetowej oświadczenia dotyczącego ochrony danych jest 
również wymogiem w świetle RODO. 

Internet ułatwia płacenie rachunków, robienie zakupów i 
sprawne prowadzenie działalności gospodarczej, a także 
komunikację. Niestety jest również szansą dla 
cyberprzestępców i oszustów żerujących na nieświadomych 
ofiarach. Zdarza się na przykład, że przestępcy tworzą fałszywe 
strony internetowe naśladujące strony autentyczne – w nadziei, 
że wprowadzisz dane osobowe umożliwiające identyfikację, 
które będą mogli ukraść – na przykład numery i kody PIN kart 
płatniczych lub numer ubezpieczenia społecznego. 

Zanim zrobisz zakupy lub udostępnisz wrażliwe dane osobowe 
w internecie, radzimy Ci upewnić się, że dana strona jest 
bezpieczna, autentyczna i wiarygodna. Na szczęście nie jest to 
zbyt trudne. 

Sprawdź, czy strona korzysta z bezpiecznego szyfrowania 
(HTTPS) 

Gdy przeglądasz daną stronę internetową, jej URL (adres) 
zaczyna się od znaków http://. Ten anglojęzyczny skrót oznacza, 
że strona korzysta z protokołu przesyłu hipertekstu (HTTP). 
Protokół ten jest podstawą przesyłu danych w internecie. 
Korzystają z niego prawie wszystkie strony internetowe. 
Natomiast nie zawiera on wbudowanego zabezpieczenia 
chroniącego użytkownika internetu. I tu pojawia się HTTPS. 

Czemu służy HTTPS? 

Gdy robisz zakupy w internecie, obsługujesz transakcje na 
stronie swojego banku lub odwiedzasz jakąkolwiek stronę 
wymagającą udostępnienia danych finansowych lub 
wrażliwych, URL powinien się zmienić. Powinien zaczynać się od 
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liter „https://” i wyświetlić ikonę kłódki. Anglojęzyczny skrót 
HTTPS oznacza bezpieczny („secure”) protokół HTTP – całość 
komunikacji pomiędzy Twoją przeglądarką a daną stroną jest 
zaszyfrowana z użyciem certyfikatu bezpieczeństwa. HTTPS 
zapewnia ochronę przed szeregiem zagrożeń o charakterze 
szpiegującym, takich jak „człowiek pośrodku” czy podsłuch. 

 
Podczas kolejnych zakupów przez internet zwróć uwagę na URL 
– błyskawicznie zorientujesz się, w którym momencie pojawi się 
(gdy zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych 
wrażliwych), a następnie kiedy zniknie (gdy wrócisz do 
przeglądania) dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Przetestuj 
zmianę URL na kilku znanych Ci stronach. Możesz się 
przekonać, że czasem ikona kłódki w ogóle nie znika – dzisiaj 
wiele stron internetowych posługuje się certyfikatem 
bezpieczeństwa. 

Wygląd strony internetowej pasuje do stylu marki 

Fałszywe strony internetowe są często stawiane na chybcika, by 
cyberprzestępcy mogli natychmiast rozpocząć oszukańczy 
proceder, oraz by umożliwić natychmiastową likwidację, zanim 
organy ścigania podejmą przeciwko nim określone czynności. 
Oznacza to, że na takich stronach często można znaleźć błędy 
ortograficzne, zwłaszcza w nazwach marek lub produktów; na 
takich stronach mogą również znajdować się zdjęcia lub filmy 
niskiej jakości. 
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Jeżeli wygląd strony internetowej, którą znasz i której ufasz 
raptem się zmieni – lub jeżeli pojawią się na niej błędy albo 
podejrzane kolory lub obrazy – zamknij tę stronę natychmiast, 
przed udostępnieniem jakichkolwiek danych wrażliwych. 

Na stronie znajdują się prawidłowe dane do kontaktu 

Jeżeli kiedykolwiek zaniepokoi Cię kwestia autentyczności 
strony internetowej, poszukaj danych służących do kontaktu. 
Wszystkie rzetelne firmy umieszczają na swoich stronach 
adresy stacjonarne, numery telefonów, adresy mailowe i inne 
informacje umożliwiające kontakt. Jeżeli na danej stronie nie 
ma tych informacji, jeżeli strona wygląda podejrzanie lub nie 
pasuje do Twojej ogólnej wiedzy na temat danej firmy, strona 
ta jest najprawdopodobniej fałszywa. 

Omów z uczestnikami poniższe tematy. 
 Pod tym linkiem uczestnicy znajdą artykuł „Jak ocenić bezpieczeństwo 
strony, robiąc zakupy przez internet”. 

 Nie przytłaczaj uczestników pokazywaniem im ogromnej liczby ani 
nadmiernie różnorodnych stron służących zakupom online. Trzymaj się 
jednego przykładu, który omówisz wspólnie z uczestnikami. Postaraj się 
dowiedzieć, czym interesują się uczestnicy (np. literaturą, książkami). 
Razem poszukajcie księgarń internetowych/ stron oferujących książki. 
Razem sprawdźcie, czy strona jest zabezpieczona kłódką. 

 Przypomnij uczestnikom, że mają dbać o bezpieczeństwo podczas 
korzystania z internetu i uważać na swoje dane (np. sprawdzać 
sprzedawców internetowych, by się upewnić, że są autentyczni i 
rzetelni; znać prawa konsumenta i treści polityki zwrotów; korzystać z 
silnych haseł zabezpieczających konta internetowe; itd.). 

Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zasadę, że jeżeli dana oferta wydaje 
się zbyt korzystna, by mogła być prawdziwa – zapewne tak jest. 

 

  

https://www.digitalunite.com/technology-guides/government-services-shopping-banking/online-shopping
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Temat 2:  Przedsiębiorczość online 

Poziom średni 

Czas pracy: 45 minut 

Wstęp 

Każda osoba zakładająca firmę lub podejmująca ryzyko 
finansowe w nadziei na zysk spełnia założenia definicji 
przedsiębiorcy; definicja ta jest identyczna dla działalności w 
internecie i stacjonarnej. 
Przedsiębiorca musi wykazywać się większością wymienionych 
cech (lub wszystkimi): 
Automotywacja; dogłębne rozumienie własnej oferty i jej 
dopasowania do rynku; gotowość na podjęcie ryzyka. 

Dane na temat cyberprzedsiębiorczości: „47% ludzi na świecie 
jest podłączonych do internetu" (IT Forum, 2016); „3 miliardy: 
około 40% globalnej populacji aktywnie korzysta z mediów 
społecznościowych” (TECMUNDO, 2017); „W czwartym 
kwartale i w ciągu całego roku 2017, wielkość obrotów 
detalicznych w USA rosła szybciej, niż kiedykolwiek od roku 
2011. W roku 2017 e-handel stanowił 13% sprzedaży detalicznej 
ogółem i odpowiadał za 49% wzrostu.” (Digital Commerce, 
2018). Należy natomiast rozwiać pewien mit: nie ma 
magicznych sposobów na zarabianie w internecie.  

Działanie 2.1 Kategorie e-handlu 

Jeśli spełniasz definicję przedsiębiorcy, znajdź w internecie 
niszę spełniającą potrzeby użytkowników internetu – pokaż 
swoim odbiorcom, jak mogą oszczędzić czas i pieniądze, jeśli 
nabędą Twój produkt. Wykonaj kilka prawidłowych ruchów i 
zyskasz odbiorców, których będziesz mógł obsługiwać 
długofalowo. Pojawiają się natomiast pytania: jak i gdzie 
nawiążesz kontakt z odbiorcami? Jak najprościej tworzyć treści 
w internecie? Jak zlokalizować potencjalnych klientów i 
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rozpocząć sprzedaż? Jak można dowiedzieć się, czego 
potrzebują odbiorcy? Otóż użytkownicy poszukują pięciu 
zasadniczych pozycji. 
Oto WIELKIE pytanie... Czego ludzie szukają? 
Dostarczaj odbiorcom usługi i produkty, których już potrzebują i 
szukają. 
 
1. Wiele osób poszukuje produktów informacyjnych. 

 
 
2. Marketing pokrewny, służący promowaniu i sprzedaży na 
własnej stronie produktów stron trzecich. 
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3. Coaching i consulting 
 

 
 
Użytkownicy internetu kupują kursy szkoleniowe i płacą za 
profesjonalne doradztwo. Dlaczego? By odnieść sukces w 
obszarze sprzedaży innym określonych produktów lub usług i 
podnieść wymagane, a jeszcze nieposiadane umiejętności. 
 
 
4. Członkostwo i programy członkowskie – ludzie chcą być 
częścią różnych społeczności. 
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5. Cyfrowe usługi marketingowe 
 

 
 
 

Activity 2.2 Korzyści wynikające z e-handlu 

Jakie korzyści wiążą się z e-handlem? 

Z prowadzeniem sklepu lub firmy w internecie wiąże się szereg 
korzyści. To na początek znacznie niższy koszt, niż wynajem 
powierzchni stacjonarnej. Należy również wspomnieć o 
możliwościach prowadzenia sprzedaży globalnej; sprawnego 
redefiniowania grup docelowych; braku konieczności 
zatrudniania pracowników i wypłacania im pensji, oraz 
odprowadzania z tego tytułu państwu podatków i innych danin, 
na przykład składek na ubezpieczenie społeczne i inne 
ubezpieczenia chroniące pracowników i szeroko pojęte 
społeczeństwo. Personalizując doświadczenie podczas zakupów 
w internecie, można dotrzeć do liczniejszej grupy klientów. Oto 
kilka korzyści na początek, istotnych na etapie podejmowania 
decyzji o założeniu działalności internetowej lub przeniesieniu 
firmy do internetu. 
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Firmy e-handlowe są stale otwarte; klienci z całego świata 
mogą robić u Ciebie zakupy o dwudziestej trzeciej albo o 
trzeciej nad ranem. Większość sklepów stacjonarnych pracuje 
od dziewiątej do siedemnastej lub osiemnastej; prowadząc 
działalność dwadzieścia cztery godziny na dobę, przyciągasz 
większą liczbę klientów, którzy chętnie poszliby na zakupy po 
dany produkt, gdyby ich sklep był otwarty. Pomyśl o klientach-
seniorach; o osobach pracujących z domu, często w 
nieprzyjaznych zakupom godzinach lub na nocną zmianę – 
praca nie pozwala im wyskoczyć do sklepu. Sklep internetowy 
oferujący wszystko, o czym można zamarzyć, umożliwia zakupy 
w dowolnym momencie, z dostawą pod wskazany adres. 

Sprzedaż produktów cyfrowych oznacza, że można zaspokajać 
potrzeby klientów w trybie natychmiastowym, proponując 
rozwiązania do ściągnięcia na urządzenie cyfrowe, tablet, 
laptopa, czytnik Kindle lub smartfon. Zatrudnianie firmy 
ochroniarskiej jest zbędne – upewnij się jedynie, że Twoja 
strona jest zabezpieczona. Jedyne, czego potrzebujesz, to 
oprogramowanie automatyzujące system zamówień, by klienci 
składający zamówienia otrzymywali natychmiastowe 
potwierdzenie na skrzynkę mailową. Podając adres mailowy, 
klienci zazwyczaj wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji 
na temat nowych produktów. Wówczas zyskujemy dodatkowe 
aktywo – dane do kontaktu z klientem. Adres mailowy staje się 
wizytówką elektroniczną, dzięki której można zwiększyć 
dochody. Klienci decydują się również zazwyczaj na (płatną) 
modernizację posiadanych rozwiązań – w odróżnieniu od 
darmowych aktualizacji, podnoszących jakość korzystania z 
danej wersji urządzenia lub programu. 
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Firma internetowa może personalizować wygląd strony i 
podnosić jakość doświadczeń związanych z zakupami w sieci. 
Warto tworzyć spersonalizowaną dla klientów stronę główną – 
to moment pierwszego kontaktu. Wygląd i treść stron można 
dopasowywać do różnych grup odbiorców, skłaniając ich do 
robienia zakupów bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
obciążeń. To ogromna różnica w porównaniu ze sklepem 
stacjonarnym, w którym musimy klienta na różne sposoby 
przygotowywać do zakupu od momentu wejścia do sklepu. 
Większość pracy można wykonać przed uruchomieniem 
kampanii dla potencjalnych nabywców. Można przeprowadzić 
testy produktów A i B – by sprawdzić, które z nich będą 
sprzedawać się lepiej w porównaniu z ofertą sklepu 
stacjonarnego. Sklep stacjonarny ze stanem zamówionym i 
opłaconych zapasów może ponieść całkowite fiasko, jeżeli nie 
przyciągnie klientów. Zdjęcie i odpowiednia paleta kolorów to 
zasadniczy i efektywny kosztowo sposób na uruchomienie 
zgodnego z naturą ludzką impulsu zakupu. Prostota zmiany 
grup docelowych to jedna z największych korzyści e-handlu; 
najczęściej wykorzystywanym i niskokosztowym rozwiązaniem 
jest tu Facebook. 
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Zakupy w sieci mogą być również mniej traumatycznym 
przeżyciem dla osób, które drżą przed wchodzeniem do 
sklepów stacjonarnych, w których będą zmuszone do interakcji 
z zadającym pytania personelem. Taki klient nigdy nie dotrze do 
właściciela lub menadżera sklepu stacjonarnego – natomiast 
właściciel sklepu internetowego jest dostępny na wyciągnięcie 
ręki, za pośrednictwem podanych na stronie internetowej 
danych do kontaktu. Potężną korzyścią finansową związaną z e-
handlem jest możliwość analizowania przyzwyczajeń 
zakupowych klientów. W sklepach stacjonarnych klienci 
niechętnie udzielają informacji – klient cyfrowy jest pod tym 
względem zupełnie inny. Klienci cyfrowi znacznie częściej 
wypełniają ankiety oceny usługi lub produktu z podaniem daty 
urodzenia – ze względu na obwarowania RODO nie podają 
innych danych osobowych. 

Kolejną korzyścią związaną z e-handlem jest sprawna obsługa 
wielu zamówień jednocześnie; sklepy stacjonarne mogą 
odstraszać klientów nieznoszących czekania i kolejek. Firma 
cyfrowa może liczyć na szybki efekt skali i wzrost obciążony 
niższym ryzykiem. Sklep stacjonarny wymaga przestrzeni, by się 
rozwijać. Jeżeli zajmujesz się produktami związanymi z 
informacją, możesz prowadzić kursy online, pisać książki i in. 

Jakie są minusy e-handlu? 

W wypadku awarii strony lub internetu nie ma możliwości 
robienia zakupów. 

Nie można przetestować/ przymierzyć produktu przed 
zakupem. 

Znalezienie właściwej niszy jest jednym z największych wyzwań. 
Jeżeli nisza okaże się modna, koszt reklamy rośnie i nie ma 
mowy o uniknięciu wydatków – klienci internetowi są 
niecierpliwi i oczekują błyskawicznych odpowiedzi. 
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Amazon dostarcza produkty pod adresy na całym świecie. 

 
Działanie 2.3 Cykl życia e-handlu 

Poziom trudny 

Czas pracy: 45 minut 

Założyciel firmy Space 48 Jon Woodall omawia autorski model 
cyklu życia firmy internetowej, stworzony z myślą o ocenie 
etapów, przez które przechodzi większość podmiotów e-
handlu. 
Agencja specjalizująca się w e-handlu, która opracowała 
skuteczne strategie operacyjne dla wielu znanych marek – 
Space 48 (i jej zespół) – sama przeszła zróżnicowane etapy 
wzrostu. Mimo że nie istnieje jeden sprawdzony wzorzec 
trwałego sukcesu w handlu detalicznym (wymagania i 
uwarunkowania każdej marki są różne), można wyróżnić 
wspólne dla wszystkich firm internetowych modele i etapy 
rozwoju, tworzące swoisty cykl ich życia. 

Trzy etapy cyklu życia firmy internetowej 

Woodall zdefiniował trzy etapy, uznawane za najbardziej 
powszechne stadia wzrostu w cyklu życia firm internetowych: 
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• Etap 1 – uruchomienie i szybki wzrost 
• Etap 2 – wypłaszczenie wzrostu lub konsolidacja 
• Etap 3 – ponowny wzrost po wdrożeniu zmian (nowe 

platformy, nowe cechy, nowe zasoby/ nowi ludzie lub 
nowe strategie) 

 

Ujmując rzecz najprościej, opisane etapy przypominają rytm 
skoków gazeli. Szybki i wysoki wyskok; odpoczynek; ponowny 
wyskok. Ta sama prawidłowość obowiązuje we wzorcach 
wzrostu firm internetowych; w ich wypadku po szybkim 
wzroście również występuje faza odpoczynku (wypłaszczenie). 

Etap 1: uruchomienie i szybki wzrost 

Większość firm internetowych przechodzi pierwszy etap 
szybkiego, czasem niespodziewanego wzrostu. Jest to 
zazwyczaj związane w większym stopniu z popularnością 
sprzedawanego produktu lub popytem rynkowym, niż z 
wdrożeniem platform e-handlowych. Wiele firm decyduje się 
na korzystanie z określonych platform, takich jak Shopify lub 
Magento. Ważne jest, by utrzymać zwinność firmy – i zdolność 
do błyskawicznego reagowania na zmiany. 
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Woodall zaleca niewikłanie się w skomplikowane systemy ani 
nadmierną liczbę zróżnicowanych procedur. W pierwszej fazie 
„miodowego miesiąca” marki często przeżywają hossę 
poprzedzającą spowolnienie wzrostu i zablokowanie postępu 
efektem przypominającym szklany sufit. Wówczas firmy 
wchodzą w drugą fazę cyklu życia e-handlu – wypłaszczenie 
wzrostu. 

Etap 2: wypłaszczenie wzrostu lub konsolidacja 
Woodall twierdzi, że wiele firm wchodzących w tę fazę cyklu 
życia e-handlu wpada w panikę i zaczyna nerwowo szukać 
szybkich rozwiązań domniemanych problemów. Należy 
natomiast zrozumieć, że po początkowym szybkim wzroście 
następuje naturalne wypłaszczenie krzywej. Po nabraniu przez 
firmę rozpędu, zwiększeniu rozpoznawalności marki i 
początkowym tempie wzrostu należy poświęcić czas na 
refleksję na temat poczynionych postępów, analizę danych i 
zebranie zasadniczych spostrzeżeń, by móc wdrożyć wyważone, 
strategiczne zmiany na stronie internetowej i w obszarze 
marketingu. 

Właściciele firm muszą przeznaczyć sporo czasu i środków na 
badania, systematyzację prowadzonej działalności i wdrożenie 
odpowiednich strategii, by zaplanować optymalne działania 
służące wejściu na kolejny poziom i w fazę ponownego wzrostu. 
 
Etap 3: Ponowny wzrost 
Woodall twierdzi, że zdaniem wielu właścicieli firm prostym 
remedium na wypłaszczenie wzrostu są rozwiązania ad hoc lub 
natychmiastowa zmiana kierunku działania – przejście na 
platformę obsługującą e-handel lub zatrudnienie nowego 
menadżera ds. sprzedaży przez internet. 
Niekoniecznie są to przykłady myślenia strategicznego. Takie 
działanie może faktycznie być odpowiedzią w wypadku 
platform nowocześniejszych lub bardziej zaawansowanych. 
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Rozważmy przykład Magento Still. Decyzja o migracji platformy 
powinna być jednak głęboko uzasadniona względami 
biznesowymi (i podparta szeroko zakrojonymi badaniami oraz 
oceną ryzyka). Warto zapoznać się ze Złotymi Zasadami bloga 
Space 48, opisującego proces zmian platform. Na trzecim etapie 
cyklu życia firmy internetowej wszelkie próby zwiększania 
tempa działania i wzrostu firmy powinny mieć zawsze charakter 
strategiczny. Według Woodalla, wypłaszczenie wzrostu może 
wymagać jedynie dopasowania celów biznesowych do 
zmieniających się trendów konsumenckich, by dotrzymać kroku 
nowym technologiom i strategiom związanym z kanałami 
sprzedaży. Optymizacja procesów i poprawa doświadczenia 
klientów wymagają badań i analiz – zasadniczego budulca 
strategii firmy. Badania pomogą ustalić istnienie określonych 
problemów; zmiana platformy może faktycznie okazać się 
konieczna, lecz decyzje o wdrożeniu określonych technologii i 
narzędzi muszą być zawsze uzasadnione. Poznanie kluczowych 
etapów cyklu życia firm internetowych pomoże w 
zaakceptowaniu percepcji wzrostu marki jako procesu 
cyklicznego; ustaleniu istotnych pytań, które należy zadawać na 
każdym etapie; i zrozumieniu, dlaczego zwinne podejście do 
stretegii w e-handlu stanowi ważny element sukcesu. Prawidła 
rządzące e-handlem potrafią prowadzić do potknięć z powodu 
tendecji do stosowania rozwiązań ad hoc i dążenia do szybkiego 
sukcesu za wszelką cenę; należałoby raczej skupić się na 
systematycznej weryfikacji i odświeżaniu stosowanej strategii z 
myślą o wynikach długoterminowych. 
 
Space 48 opublikowała niżej opisany raport na temat 
pandemii COVID-19.  
Pandemia COVID-19 leży u podstaw jednego z największych w 
historii handlu ciągu zakłóceń przyzwyczajeń zakupowych. 
Konsumenci musieli zamknąć się w domach, zamiast jeść w 
restauracjach, pić w barach, robić zakupy w sklepach, 

https://www.space48.com/partners/magento/
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uczestniczyć w konferencjach i spotykać się z personelem 
sklepów. Niemalże instynktownie, konsumenci zanurzyli się w 
internet, szukając sposobów na dostęp do towarów i usług; 
wartość transakcji przez internet poszybowała. Zalecenia 
dotyczące zostania w domach i przyzwyczajenia związane z 
zamawianiem wszystkiego do domu nie będą wieczne – 
natomiast wywołane nimi zmiany zachowań mogą mieć wpływ 
długofalowy. Oto jeden z najistotniejszych czynników zmian: e-
handel nabrał większego, niż kiedykolwiek znaczenia dla firm 
B2B i B2C. Jeżeli uznamy, że rzeczywistość cyfrowa jest nową 
normą, pojawia się pytanie: jak najlepiej wykorzystać e-handel 
dzisiaj, by chronić siebie również jutro? Specjaliści ds. 
marketingu B2B uważają, że wydarzenia i konferencje z 
kontaktem bezpośrednim to najskuteczniejsza forma zmian 
zachowań klientów (tzw. konwersji). Już przed wybuchem 
pandemii 69% kupujących twierdziło, że spodziewają się 
rosnącego udziału doświadczeń w rodzaju tych, które oferuje 
Amazon; 67% zmieniło dostawców na takich, którzy oferują 
doświadczenie zbliżone do typowo konsumenckiego. Pandemia 
kiedyś ustąpi na całym świecie. Ale powrót do realiów sprzed 
marca 2020 roku nie jest prawdopodobny. 
Po pierwsze, niektóre firmy nie przetrwają wstrząsów 
rynkowych najbliższych miesięcy. Możliwości prowadzenia 
działalności w trybie online na wielką skalę zmienią decyzje 
operacyjne wielu podmiotów. A może praktyki w obszarze 
zakupów ulegną radykalnej zmianie, ponieważ przekonamy się, 
jak skuteczne mogą być zastępujące prezentacje na żywo treści 
cyfrowe. 
 
  

https://www.salesforce.com/research/customer-expectations/


   

  
 
 

37 

          
       
          
           

   

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

Materiały dodatkowe 
 
www.digitalunite.com/ technology-guides 

www.gov.uk 

www.amazon.uk 
w modułach znajdują się linki do innych materiałów. 

 

Wnioski 
 
Rzeczywistość cyfrowa 2020 roku: dane podstawowe 
Rola rzeczywistości cyfrowej w naszym życiu osiągnęła 
niespotykany wcześniej poziom – coraz większa liczba 
użytkowników spędza coraz więcej czasu w internecie, robiąc 
coraz więcej różnych rzeczy. Mimo że cytowane niżej dane są 
porażające, wiele osób nie ma dostępu do internetu. W ich 
miejscu zamieszkania internet nie jest dostępny. Nie mają 
urządzeń cyfrowych i nie mogą sobie pozwolić na ich zakup. 
Jednocześnie rządy wielu państw dążą do „cyfrowej obsługi 
obywatela jako rozwiązania standardowego”. W styczniu 2020 
roku na całym świecie było 3,8 miliarda użytkowników mediów 
społecznościowych; liczba ta wzrosła o ponad 9% (321 
milionów nowych użytkowników) w porównaniu z 
analogicznym okresem poprzedniego roku. Ponad 5,19 miliarda 
ludzi na świecie korzysta z telefonów komórkowych. 
Niezależnie od powyższego, płeć jest również czynnikiem 
krytycznym, o czym świadczy fakt, że prawdopodobieństwo 
braku dostępu do internetu jest wyższe w wypadku kobiet, niż 
mężczyzn.  
 

http://www.amazon.uk/
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Wykorzystanie aplikacji mobilnych wg kategorii 

 
Procent czasu spędzanego w aplikacjach mobilnych wg kategorii 
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