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O mnie

Nazywam się Michał Szafrański. Możesz mnie znać w Internecie,

jako autora praktycznych artykułów, kursów i szkoleń z zakresu

tworzenia stron internetowych, marketingu w sieci oraz księgowo-

ści online.  Prowadzę również agencję interaktywną  emesz.pl Mi-

chał Szafrański. Na łamach bloga www.michalszafranski.pl, na co

dzień dzielę się praktyczną wiedzą, dotyczącą marketingu w Inter-

necie, m. in. tworzenia i optymalizacji blogów i stron internetowych, ich konfiguracji, pozy-

cjonowaniu czy zwiększaniu ruchu.

Prowadzę również Portal  odnauczycieli.pl na którym, Ty jako nauczyciel  możesz

kupować i sprzedawać swoje autorskie pomoce dydaktyczne. Myśląc o Portalu mam

przed oczami pomoce dydaktyczne mojej narzeczonej. Ma i tworzy je w ogromnych ilo-

ściach. Konspekty, malowanki, szablony, łamigłówki itp. Jej komputer pełen jest plików z

materiałami, które wykorzystuje do kreatywnych zajęć z dziećmi.

Podpowiem Ci, jak z pomocą Portalu dorobić do nauczycielskiej pensji. Najpopu-

larniejszą formą dorobienia są korepetycje. Ale to nie jest jedyny sposób. Jeżeli posiadasz

swoje autorskie pomoce dydaktyczne, możesz przecież sprzedawać ich kopię.

Zachęcam do sprawdzenia możliwości Portalu, kupowania i zarabiania na pomo-

cach dydaktycznych ...

Michał Szafrański
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Przygotowanie materiałów dydaktycznych

Jak zatem zacząć zarabiać na swoich autorskich pomocach dydaktycznych. Zacznij

od przejrzenia własnych zasobów. Jeżeli pracujesz już jakiś czas w zawodzie to z pewno-

ścią posiadasz wiele konspektów, scenariuszy, prezentacji, arkuszy, grafik, infografik itp.

Nie wspominając już o setkach plików w komputerze. Pamiętaj jednak, że materiały na

których kopiach będziesz zarabiał/a, muszą być autorskie – stworzone przez Ciebie .

Materiały zdigitalizowane (czyli w formie elektronicznej), wystarczy podpisać (najlepiej za-

pisać w formie pdf), dodać krótki opis, wybrać kategorię (szkoły w jakiej będzie wykorzy-

stywana) i opublikować w serwisie https://odnauczycieli.pl O tym jak to technicznie zrobić

piszę w kolejnym rozdziale tej publikacji.

Pamiętaj na każdym etapie tworzenia i

przygotowywania materiału, możesz liczyć

na moje wsparcie.

730 775 333 

kontakt@odnauczycieli.pl

Co jeżeli masz materiał w wersji papierowej ? Jeżeli jest to materiał tekstowy, to

masz dwa wyjścia: albo go przepisać i zdobić z niego dokument .pdf, albo przy użyciu ska-

nera tworzycie takie pdf-y.

Pomocne linki

https://odnauczycieli.pl
Portal  na  którym  kupujemy  i  sprzedajemy
swoje materiały dydaktyczne.

https://jpg2pdf.com/pl/
Darmowy  konwerter  plików  jpg  (zdjęć)  na
pdf-y

https://combinepdf.com/pl/ Darmowe łączenie wielu plików pdf w jeden.

Dobrze ! Szafki z materiałami przejrzane, pierwsze materiały opracowane. A może masz

pomysły na kolejne materiały, które możesz wykorzystywać podczas zajęć, a ich kopie od-

przedawać. Jeżeli szukasz inspiracji na formę i temat swoich pomocy dydaktycznych, to

polecam Ci artykuł https://odnauczycieli.pl/potrzebujesz-inspiracji, Znajdziesz w nim wiele

pomysłów na stworzenie materiału, który zarabia $. Polecam również subskrypcje mojego

bloga, na którym dzielę się praktycznymi wskazówkami na temat tworzenia i promocji swo-

ich materiałów dydaktycznych. Możesz również zapisać się na bezpłatny biuletyn.
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Zanim zaczniesz opracowywać materiały do sprzedaży, pamiętaj o kilku kwestiach.

Ważne jest to, że muszą to być materiały autorskie – stworzone przez Ciebie! Nie wy-

klucza to wykorzystywania w swoich pracach grafiki pobranej z Internetu. W sieci znajduje

się mnóstwo serwisów (polskich i zagranicznych), które umożliwiają wykorzystywanie po-

branej  grafiki  do celów komercyjnych. Jednym z serwisów z darmowymi zdjęciami jest

https://pixabay.com/pl/. Przed pobraniem zdjęcia sprawdź tzw. Licencję zdjęcia. Upewnij

się, że zdjęcie posiada atrybut „Darmowy do użytku komercyjnego. Nie wymaga przypisa-

nia”.

Możesz tworzyć z materiał przy użyciu Canvy czy Genialla. Swoją drogą przygoto-

wuje specjalny kurs, w którym pokazuje krok po kroku, jak korzystać z tych portali do two-

rzenia profesjonalnych prezentacji. Polecam śledzić bloga, bo tam jako pierwsza ukaże się

informacja o kursie i specjalnej zniżce dla nauczycieli.

Pomocne linki

https://odnauczycieli.pl
Portal  na  którym  kupujemy  i  sprzedajemy
swoje materiały dydaktyczne.

https://pixabay.com/pl/
Jedna z wielu baz darmowych zdjęć do legal-
nego wykorzystania komercyjnie

https://www.canva.com/pl_pl/
Darmowy  serwis  do  tworzenia  profesjonal-
nych prezentacji i infografik

https://odnauczycieli.pl/blog
Blog z praktycznymi wskazówkami dotyczą-
cymi  tworzenia  materiałów  dydaktycznych
ich promocji i sprzedaży

https://odnauczycieli.pl/biuletyn
Zapisz się na darmowy biuletyn, a nie ominie
Cię żaden praktyczny materiał
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https://www.facebook.com/odnauczycieli
Polub Naszego Facebooka, a nie ominą Cię
nowości

https://www.facebook.com/groups/
dlanauczycieli

Dołącz do Nauczycielskiej Grupy i wymieniaj
się doświadczeniami z koleżankami i kolega-
mi „po fachu”

https://www.facebook.com/groups/
odnauczycieli 

Liczna bo przekraczająca 1000 osób grupa
nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej  i  nie
tylko.
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Publikacja materiałów dydaktycznych

Mamy już materiał – SUPER ! Najważniejsza robota za Nami. Teraz czas na jego

publikacje i sprzedaż. Aby to zrobić, należy zalogować się na konto w portalu odnauczy-

cieli.pl Jeżeli jeszcze nie masz konta, możesz je założyć za darmo, korzystając z poniż-

szych wskazówek:

1. Wejdź na stronę https://odnauczycieli.pl w górnym menu kliknij Logowanie / rejestracja

Wpisujemy swój adres e-mail oraz hasło.

Wybieramy czy chcemy kupować, czy sprzedawać materiały.  UWAGA: Wybranie

opcji „Chcę sprzedawać” nie wyklucza kupowania za pośrednictwem serwisu. Wybierając

opcje „Chcę kupować” musisz uzupełnić swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, nazwę

twojego konta nauczyciela, link do tego konta, czy numer telefonu. Po uzupełnieniu tych

danych klikamy Zarejestruj się. Rejestrując swoje konto akceptujesz Regulamin, wraz z

Polityką Prywatności Portalu. Polecam zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu.

2. Po zalogowaniu się wchodzimy w Panel Nauczyciela:

https://odnauczycieli.pl/panel-nauczyciela/

To jest swoiste centrum dowodzenia. Aby wystawić pierwszy produkt, klikamy w Produkty
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3. Klikamy Dodaj nowy produkt i uzupełniamy dane: zdjęcie, cenę (możesz opcjonalnie

zaznaczyć cenę w okresowej wyprzedaży), krótki i rozszerzony opis. Wybierz kategorię i

tagi produktu. Jeżeli wszystko będzie gotowe - kliknij Stwórz produkt.

4. Twój materiał czeka na akceptacje moderatora. Przypominam, że zgodnie z regulami-

nem Twój materiał musi zostać wstępnie zweryfikowany. Na portalu nie mogą znaleźć się

materiały powszechnie uznawane za obraźliwe, pornograficzne, czy naruszające prawo

itp. Bardzo pobieżnie weryfikuje je pod kątem plagiatów. Należy pamiętać, że zgodnie z

Regulaminem Portalu,  konsekwencje wynikające z odsprzedaży materiałów do któ-
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rych prawa ma osoba trzecia – ponosi wyłącznie Autor/Nauczyciel, a nie Portal.

Na tym etapie dalej konfigurujemy Nasz produkt:

✔ wybieramy czy to ma być produkt do pobrania (wirtualny), Jeżeli chciałbyś sprzedać

materiały w postaci PDF to zaznacz tą opcję.

✔ Możemy dodać dodatkowe zdjęcia produktu. W celu uniknięcie sytuacja, w której

ktoś pobierze i wykorzysta zdjęcia z produktu, sugeruje przepuścić je przez darmo-

wy  portal  do  dodawania  znaków  wolnych  do  obrazu

https://www.iloveimg.com/pl/dodaj-znak-wodny-do-obrazu i dodawanie zdjęć o sto-

sunkowo niewielkiej rozdzielczości. To ma być pogląd Naszego produktu, a nie go-

towy materiał do użycia (bez zapłacenia).

✔ Jeśli zaznaczymy opcje produktu do pobrania, poniżej opisu ukaże się opcja Dodaj 

cyfrowy materiał dydaktyczny, dzięki której Dodajemy plik, wybierając go z dysku.
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✔ Można jeszcze wybrać dodatkowe opcje, ograniczyć widoczność oferty itp.

Po zapisaniu produktu rozpoczyna się krótki okres weryfikacji zamieszczonego ma-

teriału i jeśli spełnia on wszystkie postanowienia Regulaminu jest dodawany do Bazy do-

stępnych materiałów : https://odnauczycieli.pl/pomoce

Pomocne linki

https://odnauczycieli.pl
Portal  na którym kupujemy i  sprzedaje-
my swoje materiały dydaktyczne.

https://odnauczycieli.pl/blog
Blog z praktycznymi wskazówkami doty-
czącymi  tworzenia  materiałów  dydak-
tycznych ich promocji i sprzedaży

https://odnauczycieli.pl/biuletyn
Zapisz  się  na  darmowy biuletyn,  a  nie
ominie Cię żaden praktyczny materiał

https://www.facebook.com/odnauczycieli
Polub Naszego Facebooka, a nie ominą
Cię nowości

https://www.facebook.com/groups/
dlanauczycieli

Dołącz  do  Nauczycielskiej  grupy  i  wy-
mieniaj  się doświadczeniami z koleżan-
kami i kolegami „po fachu”

https://www.iloveimg.com/pl/dodaj-znak-wodny-
do-obrazu

Darmowe  nadawanie  znaków  wodnych
na obrazach

Pomoce dydaktyczne na odnauczycieli.p  l   Kupuj i sprzedawaj swoje materiały
Copyright © odnauczycieli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

12

https://odnauczycieli.pl/
https://www.iloveimg.com/pl/dodaj-znak-wodny-do-obrazu
https://www.iloveimg.com/pl/dodaj-znak-wodny-do-obrazu
https://www.facebook.com/groups/dlanauczycieli
https://www.facebook.com/groups/dlanauczycieli
https://www.facebook.com/odnauczycieli
https://odnauczycieli.pl/biuletyn
https://odnauczycieli.pl/blog/
https://odnauczycieli.pl/
https://odnauczycieli.pl/pomoce
https://odnauczycieli.pl/
https://odnauczycieli.pl/


Jak zwiększać sprzedaż swoich materiałów

Pamiętasz o tym, że podczas rejestrowania swojego konta podawałaś/łaś tzw. URL

Nauczyciela ? To krótka nazwa, dzięki której zostanie dla Ciebie wygenerowana specjalna

Strona Wydawcy.  Przybiera formę linku np.  https://odnauczycieli.pl/nauczyciel/dorotka/.

Każdy wydawca będzie miał swój indywidualny link ze wszystkim swoimi produktami. A je-

śli masz link, to przecież możesz go promować na kilkaset różnych sposób:

✔ dodając informacje z linkiem w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram,

Twitter, YouTube),

✔ możesz dołączyć link do stopki e-maila,

✔ możesz udzielać się na forach i grupach tematycznych dla nauczycieli. W treści me-

rytorycznych wpisów możesz subtelnie zachęcać do oceny swoich prac,

✔ możesz nagrywać materiały wideo (wideo i live wideo to aktualnie najlepsze formy

promocji – dające największe zasięgi) i w treści filmu, albo w opisach dodawać linki

do swojej strony,

✔ możesz również prosić o możliwość dodania gościnnego artykułu na branżowych

blogach, z prośbą o umieszczenie linku, w ramach rewanżu,

✔ marketing szeptany – po prostu powiedz o swoich materiałach, w pracy. Poproś ko-

leżanki i kolegów o ocenę

✔ pomysłów na promocje jest jeszcze naprawdę dużo. Będę je sukcesywnie dodawał

na blogu https://odnauczycieli.pl/blog, do którego śledzenia Cię zachęcam.
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Jak rozliczyć sprzedaż materiałów LEGIALNIE ?

Jako nauczyciel możesz oczywiście sprzedawać swoje materiały dydaktyczne w in-

ternecie na własną rękę. Jednak korzystanie z portalu odnauczycieli.pl daje dodatkowe

korzyści:

✔ sprzedajesz legalnie nie boisz się, że urzędnik skarbowy z zza biurka udowodni Ci

na screenach, że sprzedajesz w internecie, a nie odprowadzasz podatku. Każdy boi

się podatków, ale opracowaliśmy schemat dzięki, któremu będziesz legalnie płacił

relatywnie niskie podatki ze sprzedaży swoich dzieł,

✔ otrzymujesz gotową stronę wydawcy (sklep internetowy z materiałami dydaktycz-

nymi), który możesz promować w sieci (koszt wykonania strony internetowej to kil-

kaset złotych),

✔ prowizja ze sprzedaży jest przeznaczana m.in. na promocje portalu, a tym samym

promocje Twoich produktów, aby sprzedaż użytkowników rosła,

✔ tworzysz produkty jeden raz, a czerpiesz dożywotnie zyski z jej sprzedaży. Po do-

daniu produktu do serwisu, proces sprzedaży odbywa się automatycznie, a na Two-

jego e-maila przychodzi informacja o nowej sprzedaży i dodatkowych pieniądzach.

✔ Ty publikujesz, a my zajmujemy się wypłatą Twojego wynagrodzenia brutto.

No właśnie rozliczenie. Jak to wygląda w praktyce. Zakładając konto na Portalu od-

nauczycieli.pl jako Nauczyciel/Wydawca powinieneś uzupełnić pewne dane.

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego, upewnij się czy wpisałaś/eś podsta-

wowe  dane  konta  czyli  prawidłowe  imię  i  nazwisko,  na  https://odnauczycieli.pl/panel-

nauczyciela/edit-account/,  dodać  adres  rozliczeniowy  (zamieszkania)

https://odnauczycieli.pl/moje-konto/edit-address  /  .  Ważne jest  uzupełnienie numeru konta

bankowego na https://odnauczycieli.pl/panel-nauczyciela/settings/payment/. Jeżeli chcesz

sprzedawać swoje produkty  MUSISZ wypełnić i wysłać Umowę licencyjną,  która do-

stępna do pobrania jest na stronie https://odnauczycieli.pl/do-pobrania/

Z każdej sprzedaży otrzymujesz 80% wartości sprzedaży. Dwadzieścia procent to

prowizja za prowadzenie portalu, obsługę, rozliczenie i promocje serwisu, aby użytkownicy

mogli sprzedawać więcej. Wynagrodzenia możesz śledzić w Panelu Nauczyciela na swo-

im saldzie. Po przekroczeniu 100,00 zł możesz wnioskować o wypłatę.  
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Podczas rozliczenia rocznego Wydawca sumuje otrzymane wynagrodzenie i wyka-

zujemy je w swoim PIT-36, w pozycji Prawa autorskie i prawa pokrewne, o których mowa

w art. 18 ustawy.

W kolumnie Przychody wpisujemy otrzymaną z portalu roczną kwotę przychodów.

W kolumnie Koszty uzyskania przychodów, wpisujemy 50% przychodów. Do opodatko-

wania jest więc tylko (albo aż) 50% przychodów.

Przykład:

Kasia uczy w szkole podstawowej języka polskiego. Na portalu wystawiła prezentacje, któ-

rą wyceniała na 10 zł. Prezentacja w ciągu roku sprzedała się w 100 kopiach. Od portalu

otrzymała przelewy o łącznej wartości 800,00 zł (20% to prowizja serwisu).

Przychody Koszty uzyskania przychodów Podstawa opodatkowania Podatek do zapłaty

800,00 400,00 400,00 68,00

Pomocne linki

https://odnauczycieli.pl/panel-nauczyciela/edit-
account/

Edytor konta Nauczyciela/Wydawcy

https://odnauczycieli.pl/moje-konto/edit-
address  /  

Edytor danych adresowych/rozliczenio-
wych

https://odnauczycieli.pl/panel-nauczyciela/set-
tings/payment/

Edytor konta bankowego

https://odnauczycieli.pl/do-pobrania/
Pliki do pobrania (m.in. projekt Umowy li-

cencyjnej
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Podsumowanie

Nie ograniczaj się do sprzedawania. Portal odnauczycieli.pl to zbiór gotowych ma-

teriałów tworzonych przez nauczycieli, których kopię możesz kupić. Dzięki temu urozma-

icisz swoje zajęcia. Komplet materiałów dydaktycznych dostępny jest na stronie:

 https://odnauczycieli.pl/pomoce

Ciekawy jestem jak oceniasz ten sposób na dorobienie do nauczycielskiej pensji ?

Zapraszam  Cię  również  do  dołączenia  do  społeczności  nauczycieli  na  Facebooku

https://www.facebook.com/odnauczycieli oraz do Naszej grupy na www.facebook.com/gro-

ups/dlanauczycieli/. Dziel się doświadczeniami z pracy z dzieciakami. Kolejna godna pole-

cenia grupa to ponad 1000 osobowa społeczność Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i

nie tylko https://www.facebook.com/groups/odnauczycieli/. Dołącz do Naszej społeczności

już dzisiaj.

Moim subiektywnym zdaniem portal  odnauczycieli.pl  to  same pozytywy.  Kupując

gotowe autorskie materiały dydaktyczne, oszczędzasz czas, urozmaicasz zajęcia i wspie-

rasz koleżanki i kolegów nauczycieli. Sprzedając swoje materiały dorabiasz do pensji !

W razie pytań zapraszam Cię do kontaktu. Zbiór pytań i odpowiedzi znajdziesz na

stronie https://odnauczycieli.pl/pytania.

Życzę owocnego korzystania z Portalu.

Michał Szafrański

 📱 730 775 333

✉ kontakt@odnauczycieli.pl

Pomoce dydaktyczne na odnauczycieli.p  l   Kupuj i sprzedawaj swoje materiały
Copyright © odnauczycieli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

16

https://odnauczycieli.pl/
https://odnauczycieli.pl/pytania
https://www.facebook.com/groups/odnauczycieli/
mailto:kontakt@odnauczycieli.pl
tel:+48730775333
https://www.michalszafranski.pl/
http://www.facebook.com/groups/dlanauczycieli/
http://www.facebook.com/groups/dlanauczycieli/
https://www.facebook.com/odnauczycieli
https://odnauczycieli.pl/pomoce
https://odnauczycieli.pl/
https://odnauczycieli.pl/

	O mnie
	Przygotowanie materiałów dydaktycznych
	Publikacja materiałów dydaktycznych
	Jak zwiększać sprzedaż swoich materiałów
	Jak rozliczyć sprzedaż materiałów LEGIALNIE ?
	Podsumowanie

