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Nowa strona ECDL 

Pragniemy przedstawić Państwu nową odsłonę oficjalnej witryny internetowejEuropejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL Polska. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nowy serwis był dla Państwa pomocny i przejrzysty. Mamy 
nadzieję, iż nowy sposób prezentacji naszej oferty pozwoli Państwu znaleźć najlepszy 
certyfikat, spełniający Państwa oczekiwania. Aby ułatwić nawigację po nowej stronie, 
prezentujemy krótki przewodnik po witrynie ECDL. 
  

W dziale Kim jesteśmy, znajduje się krótka historaę ECDL, najistotniejsze informacje o idei 
egzaminów oraz dane kontaktowe do najważniejszych osób zajmujących się certyfikacją. 

Szczegółową ofertę certyfikatów ECDL prezentujemy w dziale Programy. Jeśli jednak nie 
wiedzą Państwo, który z naszych egzaminów byłby najtrafniejszy - zachęcamy do 
odwiedzenia nowego działu Program dla Ciebie. Prezentujemy w nim oferty certyfikacyjne 
kierowane do różnych grup zawodowych. Pozwolą one lepiej zapoznać się z zastosowaniem 
poszególnych certyfikatów i dobrać najlepszy poziom i typ egzaminów do własnych potrzeb. 
W dziale Gdzie zdać egzamin znajdą Państwo spis naszych placówek egzaminacyjnych, 
podzielonych według województw. Przejrzysta Lista Centr 
Egzaminacyjnych orazLaboratoriów Egzaminacyjnych pozwoli Państwu znaleźć najbliższą 
swojemu miejscu zamieszkania placówkę. Uczniów szkół zachęcamy do sprawdzenia czy ich 
szkoła oferuje egzaminy ECDL w dziale Laboratoriów Edukacyjnych. 
Aby lepiej zapoznać się z wymaganiami do egzaminów ECDL zapraszamy do pobrania 
syllabusów z działu Do pobrania. Znadjują się tam także wzroy umów o popularyzację ECDL. 
Osoby zainteresowane współpracą z ECDL, zapraszamy do działu Współpraca. Jeśli zaś chcą 
Państwo zobaczyć jak wiele osób już teraz z nami pracuje, zapraszamy do odzwiedzenia 
działu Partnerzy. Oprócz spisu placówek egzaminacyjnych oraz koordynatorów ECDL, 
znajdują się tam najnowższe informacje odnośnie szkoleń egzaminatorów. Zachęcamy także, 
do zapoznania się z możliwościami wykorzystania certyfikatów ECDL przy realizacji projektów 
wspieranych funduszami Unii Europejskiej - szczegóły znajdują się w dzialeProjekty UE. 
W ramach oddechu od mnóstwa informacji tekstowych, nasza nowa strona oferuje również 
dział Multimedia, w którym prezentujemy zdjęcia oraz filmy wideo związane z certyfikatami 
ECDL. Jeśli chcą zaś być Państwo na bieżąco z tym co się dziele w naszym świecie, zachęcamy 
do zapisania się do naszego Newslettera. 
Mamy nadzieję, że nowa strona przypadnie Państwu do gustu i odpowie na większość 
Państwa pytań. Gdyby jednak jeszcze jakieś pozostały - jesteśmy do Państwa dyspozycji 
dzięki formularzowi Zadaj pytanie. 

"Dzień Bezpiecznego 

Komputera" w Lublinie 

W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu, 9 lutego 2010 roku w 
Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie odbył się VI 
Regionalny Konkurs "Dzień Bezpiecznego Komputera" pod honorowym 
patronatemKuratora Oświaty w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
 

 

ECDL na XIV Poznańskich 

Targach Edukacyjnych 

Poznańskie Targi Edukacyjne to wspólna inicjatywa Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=6
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=7
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=70
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=70
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=71
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=72
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=9
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=10
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=11
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=3
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=22
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_acymailing&view=user&Itemid=21
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=78


Ponad 400 wystawców prezentowało ofertę edukacyjną na ponad 10000 m2 największego 
pawilonu MTP. 

 

ECDL na Dniu Otwartym 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

W dniu 11 marca 2010 roku odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Prezentowały się wszystkie wydziały ze swoją ofertą dydaktyczną. Oprócz tego można było 
dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy nt. organizacji studenckich. 
My uzupełniliśmy tę ofertę o informacje dotyczące zdobywania Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych. Stoisko dzieliliśmy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania na którym funkcjonuje Centrum Egzaminacyjne ECDL. 

 

ECDL na XIII Łódzkich 

Targach Edukacyjnych 

W dniach 11-13 marca 2010 r. w Hali EXPO w Łodzi odbywały się XIII Łódzkie Targi 
Edukacyjne. Temat wiodący targów to "Innowacyjna szkoła - kreatywni absolwenci". 
Patronatem honorowym targi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, 
Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łodzi. 
Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział w Łodzi promocję idei ECDL realizowało poprzez 
zorganizowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego ECDL, na którym Koordynator 
Regionalny ECDL oraz Ogólnopolski Koordynator ECDL i egzaminatorzy udzielali odpowiedzi 
na liczne pytania. 

 

ECDL na XII Targach 

Edukacyjnych w Krakowie 

W dniach 17-19 marca 2010 w Krakowie obyły się XII Targi Edukacyjne. Tegoroczne Targi 
odwiedziło prawie 11 tysięcy uczniów, studentów, pedagogów. 
Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL uczestniczyło w targach w partnerstwie z Polskim 
Biurem ECDL. Do dyspozycji uczestników Targów przygotowaliśmy dwa stoiska: punkt 
konsultacyjno-informacyjny oraz Salon Możliwości. Quiz "Sprawdź czy zdasz egzamin ECDL" 
cieszył się bardzo dużym powodzeniem. 

 

Wezwanie do zaniechania 

niedozwolonych działań 

15 marca 2010 roku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16.04.1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Polskie Towarzystwo Informatyczne wystosowało do Europejskiego 
Instytutu Edukacji Informatycznej (EIEI) z siedzibą w Nowym Sączu wezwanie do 
natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej www.eiei.pl oraz z rozpowszechnianych 
przez EIEI katalogów, broszur, ulotek informacyjnych itp. wszelkich informacji dotyczących 
produktów ECDL. 

 

XII Targi Edukacyjne w 

Krakowie 

W dniach 17-19 marca 2010 Krakowie obyły się XII już Targi Edukacyjne. Tegoroczne Targi 
odwiedziło prawie 11 tysięcy uczniów, studentów, pedagogów. Krakowskie Centrum 
Egzaminacyjne ECDL uczestniczyło w targach w partnerstwie z Polskim Biurem ECDL. Do 
dyspozycji uczestników Targów przygotowaliśmy dwa stoiska: punkt konsultacyjno-

http://www.eiei.pl/


informacyjny oraz Salon Możliwości. Quiz „Sprawdź czy zdasz egzamin ECDL” cieszył się 
bardzo dużym powodzeniem. 
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ECDL na XII Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych w 

Katowicach 

W dniach od 16 do 18 marca w katowickim Spodku w godz. 9.00-16.00 odbyły się XII 
Ogólnopolskie Targi Edukacyjne pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora 
Oświaty oraz Rektorów Szkół Wyższych Województwa Śląskiego. 
 W tegorocznej imprezie zaprezentowało się ok. 100 szkół wyższych i pomaturalnych z 
województwa śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, dlatego też na targach 
nie mogło zabraknąć stoiska Śląskiego Centrum Egzaminacyjnego kiss 
;) promującegoEuropejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. 

XII Ogólnopolskie Targi 

Edukacyjne w Katowicach 

W dniach od 16 do 18 marca w katowickim Spodku w godz. 9.00-16.00 odbyły się XII 
Ogólnopolskie Targi Edukacyjne pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora 
Oświaty oraz Rektorów Szkół Wyższych Województwa Śląskiego. 

W tegorocznej imprezie zaprezentowało się ok. 100 szkół wyższych i pomaturalnych z 
województwa śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, dlatego też na targach 
nie mogło zabraknąć stoiska Śląskiego Centrum Egzaminacyjnego kiss ;) promującego 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. 

Komunikat Specjalny 

Polskie Biuro ECDL wyraża głęboki żal z powodu śmierci Prezydenta RP, Pana Lecha 
Kaczyńskiego i jego Małżonki oraz członków polskiej delegacji, którzy zginęli na lotnisku w 
Smoleńsku. 

Do rodzin ofiar kierujemy kondolencje. 

Informujemy także, ze odwołane zostaja na czas Żałoby Narodowej wszelkie spotkania i 
imprezy promocyjne w tym planowany na 15 kwietnia Dzień Otwarty ECDL. 

PB ECDL. 

Dzień Otwarty ECDL 

ECDL Dzień Otwarty W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 
w dniu 12 maja 2010r. w wielu miejscowościach na terenie całej Polski odbędą się rozmaite 
przedsięwzięcia organizowane pod szyldem "Dzień Otwarty ECDL”. 

W Dniu Otwartym ECDL będą uczestniczyć m.in.: ośrodki szkoleniowe, Centra Egzaminacyjna 
i laboratoria. W celu rozpowszechnienia idei Dnia Otwartego ECDL planowana jest 
współpraca z mediami lokalnymi. 



 

Centra i Laboratoria Egzaminacyjne ECDL - organizować będą spotkania informacyjne na 
temat programów certyfikacyjnych ECDL oraz nowych projektów, planowanych i 
realizowanych dzięki dofinansowaniu ze środków UE. W trakcie tych spotkań odbędą się 
m.in. pokazowe lekcje kursów przygotowawczych oraz egzaminy i konkursy. Planowana jest 
także wstępna prezentacja nowych produktów i usług ECDL: certyfikatu ECDL GIS, ECDL 
eGuardian oraz panelu do prowadzenia egzaminów ECDL w języku angielskim. 

W ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego Polskie Biuro ECDL ogłosiło dwa 
konkursy: "Internet ułatwia życie" oraz "Najlepszy projekt ECDL dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej". 

- "Internet Ułatwia Życie" - konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych. Polegać on będzie na stworzeniu filmu pokazującego w jaki sposób w 
dzisiejszych czasach Internet ułatwia nam życie. Szczegółowe informacje o konkursie można 
znaleźć na stronie konkursu: http://www.ecdl.com.pl/konkursiuz 

- "Najlepszy projekt ECDL dofinansowany ze środków UE" - konkurs dla partnerów ECDL PTI. 
W konkursie może wziąć udział każda firma, instytucja której projekt zostanie zrealizowany 
do dnia 21 kwietnia 2010 roku. Liczy się innowacyjność i atrakcyjność projektu dla 
beneficjentów. Zgłoszenie projektu prosimy przesyłać do 6 maja 2010 roku. Szczegóły i 
zasady konkursu zawarte są w regulaminie. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi po 12 maja 
2010 roku. Regulamin i szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. 

Konkurs "Internet Ułatwia Życie" 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. 

Polegać on będzie na stworzeniu filmu pokazującego w jaki sposób w dzisiejszych czasach 
Internet ułatwia nam życie. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie konkursu: 

Działanie PB ECDL 17. maja 2010 

W związku ze Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego 17. maja 2010 
(poniedziałek) zespół PB ECDL obsługuje konferencję 

 „Edukacja ostatnią szansą dla Polski? 
 - czyli miejsce i rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym” 
Komunikacja telefoniczna i mailowa obsługiwana będzie od wtorku 18. maja. 
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"Dzień Otwarty ECDL” był obchodzony w wielu rejonach 

W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 12 maja 2010 
r. w wielu miejscowościach na terenie całej Polski odbyły się rozmaite przedsięwzięcia 
organizowane pod szyldem "Dzień Otwarty ECDL”. 
Operacja „Dzień Otwarty ECDL” została przeprowadzona w bardzo wielu miejscowościach w 
całej Polsce, m.in.: 

- Azaroth Centrum Szkoleń Komputerowych w Lublinie – akcja informacyjna, 



- Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie – testy próbne ECDL, akcja informacyjna, 

- EuroKarkonowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL - prelekcja informacyjna 

- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – akcja 
informacyjna, 

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej – testy próbne ECDL, 

- Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku - Projekt e-Obywatel Powiatu 
Słupskiego umożliwił zdobycie certyfikatu e-Citizen ECDL 24 mieszkańcom wsi Wrząca i 
gminy Kobylnica, 

- Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej - testy próbne ECDL, zwiedzanie 
uczelni, akcja informacyjna, 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - testy próbne ECDL, akcja informacyjna, 

- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - zaprasza na Dzień Otwarty ECDL - testy 
próbne ECDL, akcja informacyjna, 

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - testy próbne ECDL, akcja informacyjna, 

- Peritus - Speed School, Warszawa - darmowe przeszkolenie ok. 50 osób z jednego modułów 
ECDL Core oraz 30 osób z e-Citizen, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Końskie, woj. świętokrzyskie - przedstawiciel 
„Tygodnika Koneckiego” odwiedził szkołę by opisać ideę ECDL i promować ją wśród 
młodzieży i środowiska lokalnego, 

- Unizeto Technologies, Grajewo, woj. podlaskie - spotkanie informacyjne 

- BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, Kutno, woj. łódzkie - szeroka 
Informacja o ECDL na forum szkoły oraz promocja projektu, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie - 
konkursy promujące światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego i certyfikaty ECDL 

- Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, Lublin - prelekcja na temat 
zakresu egzaminów, ich różnorodności i możliwości uzyskania certyfikatów. 

Wcześniej, 28 kwietnia br. w Olsztynie został rozstrzygnięty III Konkurs „Z@kręceni w sieci”, 
zorganizowany przez Centrum Egzaminacyjne ECDL „TECHPAL”, również organizowany pod 
szyldem ŚDSI’2010. 

"ICT for a better life" – "Technologie informacyjne podnoszą 

jakość życia" 

- to hasło Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, które zakończone zostały dnia 17 
maja 2010 w Warszawie. W ramach  ŚDSI w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się 
przedsięwzięcie pod szyldem "Dzień Otwarty ECDL w szkołach powiatu lidzbarskiego”. W 
ramach tej inicjatywy przeprowadzono konkursy informatyczne w Laboratoriach ECDL. 

 

 

http://www.pti.org.pl/index.php/corporate/Aktualnosci/III-Konkurs-Z-kreceni-w-sieci-rozstrzygniety
http://techpal.com.pl/


 

„Absolwent wykształcony, z certyfikatem i pasją do zawodu” 

– pod tak ambitnym hasłem od października 2009 do czerwca 2010r. realizowany był w 
formie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w 
Łomży projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Objął on 156 uczniów klas technicznych i stworzył możliwość rozwijania zainteresowań 
zawodowych oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji ułatwiających w przyszłości 
zdobycie pracy. Głównym jego celem była identyfikacja zawodowa uczniów oraz wzrost 
wiedzy i umiejętności kompetencji kluczowych. Grupa uczestników projektu miała możliwość 
poszerzenia swoich umiejętności informatycznych, a następnie potwierdzenie 
tegocertyfikatem ECDL. Ponadto zajęcia służyły rozwijaniu wiedzy i umiejętności w 
posługiwaniu się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz wyrównywaniu poziomu 
wiedzy z przedmiotów kluczowych tj. matematyki i języka angielskiego. 
W ramach projektu odbyły się zajęcia dotyczące certyfikowanych umiejętności 
komputerowych, w których wzięło udział 30 uczniów. W ciągu 60 godzin szkolenia 
doskonalili oni swoje umiejętności praktyczne w zakresie ICT. Po zakończenie zajęć uczniowie 
przystąpili do egzaminu z 7 modułów. 29 uczestników zdobyło certyfikat ECDL. 

Grupa 10 zainteresowanych uczniów uczestniczyła w 45 – godzinnym szkoleniu na temat 
energii odnawialnej, zapoznając się z podstawami teoretycznymi, które zostały wykorzystane 
w praktyczny sposób do samodzielnego zaprojektowania i wykonania prototypu siłowni 
wiatrowej. Każdy prototyp, który został własnością uczestnika, składał się z prądnicy 
elektrycznej o wzbudzeniu wykonanym z magnesów trwałych i z silnika wiatrowego o 
pionowej osi obrotu. 

Układy sterowania – to cykl 50 godzin zajęć, w których wiedzę z elektroniki zgłębiało 12 
uczestników. Każdy z nich wykonał samodzielnie po dwa układy elektroniczne z 
mikrokontrolerami z możliwością ich dalszego wykorzystania. Uczniowie poszerzyli swoje 
umiejętności w zakresie programowania procesorów 8-bitowych z wykorzystaniem języka 
asembler. 

Układy elektroniczne w formie zasilacza, odbiornika UKF oraz układ sterowania dźwiękiem 
wykonało 12 uczestników w ciągu 30 godzinnego szkolenia z zakresu elektroniki użytkowej. 

Atrakcyjną propozycją były zajęcia na temat nowoczesnych instalacji elektrycznych. 18 
uczniów zainteresowanych budową, konfigurowaniem i testowaniem nowoczesnych 
instalacji elektrycznych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne na zakupionej do tego 
celu „inteligentnej” instalacji elektrycznej. Efektem tych zajęć jest zaprojektowanie 
nowoczesnej instalacji elektrycznej w mieszkaniach. 

Uczniowie „Mechanika” interesujący się techniką samochodową uczestniczyli w cyklu 50 – 
godzin zajęć na temat alarmów samochodowych. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z 
budowy i rodzajów instalacji alarmowych, a następnie w trakcie zajęć praktycznych 
montowali i konfigurowali samochodowe instalacje alarmowe. 

Projekt obejmował również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących – tzn. matematyki i 
języka angielskiego. 32 uczniów doskonaliło swoje umiejętności kluczowe z matematyki, 
natomiast 24 zwiększyło swoją sprawność w zakresie posługiwania się językiem angielskim. 

Wszyscy uczestnicy projektu poza rozwijaniem osobistych zainteresowań zainwestowali w 
swoją przyszłość, umacniając swoje szanse zawodowe na rynku pracy. Uczniowie otrzymali 



wartościowe materiały dydaktyczne wspomagające realizację zajęć i przydatne podczas 
nauki w przyszłości. 

Na zakończenie projektu odbyła się konferencja podsumowująca 9- miesięczną pracę. Każdy 
z uczestników w nagrodę za sumienny i owocny udział w projekcie poza zaświadczeniem 
ukończenia zajęć otrzymał ciekawe upominki. 

Pomysłodawcami tego wartościowego przedsięwzięcia byli nauczyciele i dyrekcja Zespołu 
Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Kierownikiem projektu był pan A. 
Bałazy, jego zastępcą – pani W. Cwalina, a koordynatorem – pan A. Makowski. Podstawową 
kadrę realizującą zajęcia tworzyli głównie doświadczeni nauczyciele i pedagodzy z ZSMiO nr 5 
w Łomży, którzy swoją fachową wiedzę i umiejętności wykorzystali podczas pozalekcyjnych 
zajęć dla uczniów „Mechanika”, służąc ich ukierunkowaniu i doskonaleniu zawodowemu. 

Młodzieżowa e-Akademia 

W dniu 21 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku e-Akademickiego w 
projekcie „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”. Projekt 
adresowany jest do najzdolniejszej młodzieży Miasta Krakowa i obejmuje swoim programem 
zajęcia z matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. W ramach informatyki w 
ciągu dwóch lat blisko 300 uczniów gimnazjalnych i 200 licealnych ukończyło kursy e-
leraningowe przygotowujące do kolejnych egzaminów ECDL. 
Uczniowie klas drugich Gimnazjum oraz uczniowie klasy drugiej Liceum zakończyli 
certyfikacje ECDL. Na koniec czerwca certyfikat uzyskało 226 uczniów Gimnazjum i 116 
uczniów Liceum. 

Najlepsi, których wyniki procentowe średnio dla 7 egzaminów wynosiły powyżej 95% zostali 
nagrodzeni przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Biuro ECDL voucherami na 
Certyfikację z wybranego modułu ECDL Advanced. 

W uroczystości wręczeni certyfikatów oraz nagród wzięli udział zaproszeni goście: 
Przedstawiciele Kuratorium Krakowskiego, Władz Miasta, przedstawiciele władz Oddziału 
Małopolskiego PTI Prezes Małgorzata Żabińska oraz vice Prezes Marek Valenta oraz gość 
specjalny Koordynator Ogólnopolski Marcin Garwacki. 

W przyszłym roku kolejni uczniowie odbiorą certyfikaty ECDL. W tym roku szkolnym w 
trakcie Certyfikacji było prawie 1200 uczniów, egzaminowanych przez 52 egzaminatorów w 
18 Laboratoriach ECDL na terenie Krakowa. 

Fotorelacja pokazuje jak bardzo Certyfikaty były oczekiwane :) 

Polska Cyforwa Równych Szans 

13 milionów dorosłych Polaków to analfabeci cyfrowi, a brak kompetencji informatycznych 
jest główną przyczyną niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki – ostrzegają 
uczestnicy 14 Konferencji „Miasta w Internecie”, która w dniach 23-25 czerwcaodbywała się 
w Zakopanem. 
W specjalnym memoriale (jednym z jego sygnatariuszy jest Polskie Towarzystwo 
Informatyczne), który zostanie przekazany premierowi Donaldowi Tuskowi, wskazują 
kierunek zmian umożliwiających rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest pod tym 
adresem:http://mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html 

 

 

http://mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html


Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy –profesjonalne 

szkolenia ECDL dla Pracujących 

Zakończył się projekt „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy – profesjonalne szkolenia dla 
osób pracujących” realizowany w firmie TECHPAL. Ze szkoleń skorzystały 192 osoby 
pracujące z siedmiu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: olsztyńskiego, 
oleckiego, giżyckiego, ostródzkiego, iławskiego, bartoszyckiego i kętrzyńskiego. 

Wywiady z uczestnikami projektu "Europejskie 

Komputerowe Prawo Jazdy" 

Na stronie naszego partnera, firmy Techpal, prezentowane są wywiady z uczestnikami 
szkoleń zrealizowanych w ramach projektu "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy". 
Beneficjenci dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat projektu oraz przedstawiają korzyści 
jakie przyniosło im uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ECDL. Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z materiałem pod tym adresem. 

II cykl realizacji projektu „Akademia kompetencji kluczowych 

– program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski 

Wschodniej” 

Już we wrześniu 2010 r. rozpoczęty zostanie II cykl realizacji projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod 
nazwą „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”. Projekt realizowany jest przez Unizeto 
Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych oraz w ścisłej 
współpracy z PB ECDL. Więcej informacji znajdą Państwo w pliku pdf lub na 
stroniewww.akk.unizeto.pl. 

e-Guardian już w Polsce 

W maju 2010r. Polskie Towarzystwo Informatyczne na podstawie umowy z Lithuanian 
Computer Society,  posiadającym licencję ECDL Foundation Endorsed Programme na nazwę 
e-Guardian, rozpoczęło w Polsce proces wdrażania certyfikatu e-Guardian. 

Problem zagrożeń płynących z sieci dotyczy zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dzieci i 
młodzież są biegłe w  używaniu komputerów i korzystaniu z zasobów Internetu, ale nie są na 
tyle dojrzałe, aby rozpoznawały niebezpieczeństwa, jakie pojawiają się przy ich użytkowaniu. 
Podobny problem mogą mieć osoby dorosłe, które nie korzystają z zasobów elektronicznych 
na co dzień. 

e-Guardian legitymizuje wiedzę użytkowników w zakresie zabezpieczeń komputerów przed 
nieupoważnionym dostępem oraz ochrony osób (szczególnie dzieci i młodzieży) przed 
niebezpieczeństwami pochodzącymi ze źródeł funkcjonujących w sieci Internet. 

Fundacja ECDL zatwierdzając certyfikację e-Guradian zapewniła poziom kompetencji 
potwierdzający praktyczne umiejętności opiekunów pracujących z dziećmi w obszarze ICT. 

Certyfikacja e-Guardian 
 
Zakres problematyki ujęty w sylabusie obejmuje szerokie spektrum zagadnień 
zapewniających: 
·        bezpieczeństwo użytkowania systemu operacyjnego i skuteczną jego ochronę przed 
oddziaływaniem złośliwego oprogramowania, 

·        bezpieczne techniki pracy w środowisku przeglądarek internetowych, narzędzi poczty 
elektronicznej i komunikatorów, także w szczególności w odniesieniu do aspektów 
bezpieczeństwa i rozwoju osobowego dzieci i młodzieży. 

http://www.techpal.com.pl/
http://www.techpal.com.pl/index.php?Wywiady-z-uczestnikami-projektu-Europejskie-Komputerowe-Prawo-Jazdy
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/news/material.pdf
http://www.akk.unizeto.pl/


Międzynarodowy certyfikat e-Guardian jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić 
swoją wiedzę i umiejętności w obszarze ochrony przed e-zagrożeniami takimi jak szkodliwe 
treści, przemoc rówieśnicza, kontakty z nieznajomymi, uzależnienie, cyberprzestępczość. 

Certyfikat szczególnie polecany jest dla nauczycieli, trenerów IT, administratorów pracowni 
komputerowych, bibliotekarzy, pracowników opieki społecznej. 

Czy bezpieczeństwo Twoje i Twoich podopiecznych w e-sieci jest dla Ciebie ważne? 

Czy potrafisz rozpoznać i zabezpieczyć się przed zagrożeniami, które mogą płynąć z: 

·         portali społecznościowych 

·         poczty elektronicznej 

·         chat’ów 

·         handlu internetowego 

·         gospodarki elektronicznej 

Czy znasz metody zabezpieczania komputerów przed złośliwym oprogramowaniem i atakami 
wirusów ? 

Zastanów się. Warto to potwierdzić międzynarodowym certyfikatem e-Guardian. 

 

Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy Internet dla 

mieszkańców Gminy Dubeninki 

Dubeninki i Żytkiejmy, to miejscowości w województwie warmiosko-mazurskim, położone 2 
km od granicy z obwodem kaliningradzkim. Gmina Dubeninki w miesiącach lipiec-sierpień 
realizuje innowacyjny projekt „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy Internet dla 
mieszkańców Gminy Dubeninki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniem cyfrowemu – eInclusion. W 
ramach projektu przeprowadzono także szkolenie przygotowujące do egzaminu e-Citizen. 
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Miedzynarodowy Konkurs Best Practice Awards 

Drodzy Partnerzy ECDL, 

Wiosną tego roku wręczaliśmy nagrody PTI dla najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL a 
najważniejszym kryterium była ilość przeprowadzonych egzaminów. Tym razem 
najważniejsza ma być Wasza pomysłowość i inwencja. 

Fundacja ECDL zaprosiła swoich partnerów ze 148 krajów do zgłaszania najciekawszych 
projektów związanych z ECDL - Best Practice Awards. Postanowiliśmy, że podobnie jak w 
roku ubiegłym, Polskie Towarzystwom Informatyczne zgłosi te projekty, które Waszym 
zdaniem są najciekawsze, które mają szanse zdobyć uznanie w międzynarodowej rywalizacji. 

O polskiej nominacji do Best Practice Awards zdecyduje Kapituła, którą utworzą członkowie 
Komisji ds Certyfikacji Zarządu Głównego PTI.  
Zapraszamy natomiast partnerów ECDL:  
- Egzaminatorów,  
- Koordynatorów Regionalnych ECDL i Koordynatorów poszczególnych certyfikatów ECDL,  



- Szefów Centrów Egzaminacyjnych i Laboratoriów ECDL 
- członków Komisji ds. Jakości ECDL, do glosowania. 
Jego rezultaty będą najważniejsza wskazówką jaką kierować się będzie Kapitula przy 
podejmowaniu decyzji o nominacjach w poszczególnych kategoriach. 
Każda z tych osób otrzyma od nas kod dostępowy (login i hasło) i będzie mogła oddać glosy 
na jedną z kandydatur w każdej z 4 kategorii. Ponieważ loginem będzie adres email prosimy 
aby w formularzu zgłoszenia podawać email osoby, która będzie głosowała. 
Zgłoszenia należy przesyłać do poniedziałku 12 września do godziny 12.00. 
Głosowanie zakończymy o godzinie 20.30 12 września. 
Zapraszamy zatem do zgłaszania Waszych projektów w 4 kategoriach. 

Ponieważ konkurs ma charakter międzynarodowy - zgłoszenia mają być nadesłane w języku 
angielskim. Po angielsku przedstawione są także zasady. 

Podczas spotkania Partnerów ECDL w Międzyzdrojach zorganizowanego w ramach Sejmiku 
Młodych Informatyków w dniu 23 września zostaną uroczyście wręczone  dokumenty 
potwierdzające nominację PTI oraz wyróżnienia dla tych którzy w glosowaniu zajmą drugie 
miejsca. 

 KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA 
WNIOSKU O BEST PRACTICE AWARDS 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ SZABLON ZGŁOSZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 
1. Dla kategorii Government/Public, Corporate/Private, Social Inclusion 
2. Dla kategorii Marketing & Public Relations (including Social Media and Video) 

 

Konferencja "Informatyka w Edukacji" 

W dniach 1-2 lipca 2010 roku miała miejsce VII Konferencja "Informatyka w Edukacji", relację 
z której można obejrzeć pod tym adresem: http://tv.umk.pl/?id=834#. 
Jednocześnie zachęcamy również do wysłuchania serii wykładów dostępnych w części 'pełna 
relacja'. 

Na konferencji, zgodnie z zapowiedzią, nastąpiła pierwsza odsłona założeń do Standardów i 
ECDL dla nauczycieli: "Nowe spojrzenie na certyfikowanie umiejętności informatycznych 
wszystkich nauczycieli". 

Ogłoszenie wyników Best Practice Awards 

W dniach 10-12 września przeprowadzone zostało elektroniczne glosowanie mające wyłonić 
projekty, które zgłosimy do Międzynarodowego Konkursu Fundacji ECDL "Best Public 
Awards". 

Zgłoszono łącznie 18 projektów w 4 kategoriach. 

 W kategorii I (Government / Public) wygrał Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli, w którym egzaminy organizuje 
i przeprowadza Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers (CE0020). 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje: UNIZETO Technologies S.A. Oddział w Lublinie 
(CE0044). 

W kategorii II (Corporate / Private) wygrało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 
Regionalny w Siedlcach (CE0056). 
W kategorii III (Social Inclusion) wygrała Fundacja Rozwoju Rolnictwa Wsi i Obszarów 
Wiejskich realizując projekt we współpracy z Gminą Pcim w Laboratorium (LAB0855).  

https://old.ecdl.pl/node/3561
https://old.ecdl.pl/node/3561
https://old.ecdl.pl/node/includes/konkurs/Entry_form_Best_Practice_Awards_2011.doc
https://old.ecdl.pl/node/includes/konkurs/Best_Practice_2011Marketing_PR.doc
http://tv.umk.pl/?id=834
http://www.nauczyciele.mos.krakow.pl/
http://www.pcim.frrwiow.pl/
http://www.pcim.frrwiow.pl/


Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje: Azaroth Centrum Szkoleń Komputerowych w 
Lublinie (CE0083). 
W kategorii IV (Operational Excellence) wygrało Centrum Egzaminacyjne przy PTI (CE0100) 
w ramach którego został zgłoszony projekt panelu eECDL.pl realizowany przez zespół ze 
Szczecina.  
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje: Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś 
Computers (CE0020) 
Pełne rezultaty glosowania na 
stronie: http://www.ecdl.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251 
Zwycięzcy otrzymują nominacje do konkursu międzynarodowego, którego wyniki poznamy 
po 22 października, podczas Forum ECDL w Bonn (Niemcy) po glosowaniu w którym wezmą 
udział delegaci ze 148 krajów całego świata. 

Uroczyste wręczenie nominacji, nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 15 września 2010 
o godzinie 17.00 w Warszawie, podczas "Five O'Clock z ECDL" w Klubie "Luka Artystyczna". 
Serdecznie gratuluje zwycięzcom i wyróżnionym.  
Z pewnością podczas Forum w Bonn polska delegacja prowadzić będzie aktywny lobbing na 
rzecz naszych kandydatów. 
Marcin Garwacki 

Ogólnopolski Koordynator ECDL 

Wręczenie Certyfikatów ECDL 

W dniu 14.09.2010 w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjanskiego odbyło się 
uroczyste wręczenie Certyfikatu ECDL 14tu uczniom, którzy w ramach projektu 
realizowanego w szkole zdali wszystkie egzaminy. Najlepsi, których średni wynik z 
egzaminów był bliski 90% z 7 modułów otrzymali nagrody - książki pomocne w 
przygotowaniu do egzaminów ECDL Advanced. 

W uroczystości wzięła udział Koordynator Beata Chodacka. 

Nauczycielom - egzaminatorom inicjatorom tego działania: pani Joli Okarmus i Arturowi Pelo 
serdecznie gratulujemy sukcesu. 
Uczniom życzymy sukcesów w podejmowaniu dalszych wyzwań. 
Zdjęcia oraz film z wręczenia dostępne są na stronie Krakowskiego Centrum 
Egzaminacyjnego. 

e-Obywatele w gminie Pcim 

 

Nagrodzony i nominowany do konkursu Best Practice Awards w kategori Social Inclusion 
Projekt pn. Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim.  
Organizatorami spotkania byli: Gmina Pcim (Lider projektu) i Fundacja Rozwoju Rolnictwa, 
Wsi i Obszarów Wiejskich (FRRWiOW) z siedzibą w Warszawie (Partner projektu). Gościem 
konferencji była Pani Beata Chodacka, Koordynator ECDL w Małopolsce, członek Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego.  
   W trakcie oficjalnej części konferencji, wystąpili:  
- Pan Jarosław Szlachetka, Zastępca Wójta Gminy Pcim, który zaprezentował zebranym 
założenia i cele działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka-
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz przedstawił przebieg realizacji 
projektu,  
- Pan Daniel Obajtek, Wójt Gminy Pcim, który przedstawił zaangażowanie Gminy Pcim w 
realizację projektu oraz perspektywę dalszego rozwoju Gminy Pcim, w oparciu o m.in. 
wykorzystanie środków na dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej,  
- Pani Maria Wróblewska, Prezes Zarządu FRRWiOW, która podziękowała Panu Danielowi 

https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=251
http://www.ecdl.malopolska.pl/index.php?ida=94&PHPSESSID=da52aac5c591f4e8f66edb42baf6f8b9
http://www.ecdl.malopolska.pl/index.php?ida=94&PHPSESSID=da52aac5c591f4e8f66edb42baf6f8b9


Obajtek, Wójtowi Gminy Pcim, za modelową współprace przy realizacji projektu, a 
uczestnikom szkoleń za zdyscyplinowanie, zaangażowanie i determinację na szkoleniach,  
- Pani Beata Chodacka, Koordynator ECDL w Małopolsce, która bardzo wysoko oceniła 
poziom merytoryczny szkoleń i doskonałe przygotowanie uczestników szkoleń do 
egzaminów.  
Korzystając z udziału w konferencji, Pani Koordynator, wręczyła Fundacji Rozwoju Rolnictwa, 
Wsi i Obszarów Wiejskich Nominację do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fundacji 
ECDL Best Practice Awards, za najlepszy projekt szkoleniowy ECDL w 2010r., w kategorii 
Social Inclusion, przeprowadzony w ramach projektu pn. Łagodzenie skutków wykluczenia 
informatycznego w gminie Pcim.  
Zakończeniem oficjalnej części konferencji było wręczenie Certyfikatów potwierdzających 
zdanie egzaminu, 70 uczestnikom szkoleń ECDL e-Obywatel.  
W imieniu uczestników szkoleń zabrał głos Pan Adam Mirochna, dziękując Wójtowi Gminy 
Pcim, Radzie Gminy Pcim i FRRWiOW za przystąpienie Gminy Pcim do projektu i możliwość 
uczestnictwa w tym projekcie 70 gospodarstwom domowych z miejscowości Pcim, Stróża i 
Trzebunia.  
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych na 
poczęstunek i rozmowy kuluarowe. W konferencji udział wzięło 80 osób.  

"Profesjonalny rozwój nauczycieli w globalnym 

społeczeństwie cyfrowym". 

1 października w Kalickim Centrum Edukacji młodzieży „KANA” w Mielcu odbyła się 
konferencja „Profesjonalny rozwój nauczycieli w globalnym społeczeństwie cyfrowym”. 
Spotkanie rozpoczął dyrektor CKPiDN Zdzisław Nowakowski podkreślając rolę technologii 
informacyjnej w dydaktyce szkolnej.  Szkoła musi nadążać za szybkim postępem, 
cywilizacyjnymi i technologicznymi zmianami. Stąd też szczególnego wsparcia wymaga 
nauczyciel wraz ze swoim warsztatem pracy. 

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Maciej M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
który mówił na temat roli e-doradztwa metodycznego we wdrażaniu standardów 
przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  
Profesor  stwierdził,  że szkoła może wykorzystać możliwości nowoczesnej technologii 
informacyjnej, przestrzegł jednak przed ślepym wykorzystaniem technologii. Podkreślił, że 
szkoła zawsze będzie miejscem spotkań ucznia, rodzica i nauczyciela, i takie kontakty nigdy 
nie zostaną zastąpione przez nauczyciela. 

Kolejnym prelegentem był Marcin Garwacki Ogólnopolski Koordynator ECDL, który mówił na 
temat standardów przygotowania nauczycieli do certyfikowania kompetencji. Zaprezentował 
nowe produkty ECDL -  ECDL e-Guardian, ECDL GIS oraz założenia dla ECDL e-Nauczyciel. 

Jacek Niwicki z Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił 
założenia projektu „Studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane w trybie zdalnego 
nauczania” i podzielił się doświadczeniami w stosowaniu zdalnego kształcenia w praktyce 
akademickiej. 

Anna Mikuła z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 
przedstawiła praktyczne uwarunkowania wdrażania e-kształcenia do szkół na przykładzie 
doświadczeń CKPiDN w Mielcu,  ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Kreatywna szkoła 
to twórczy uczeń – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. 



Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 
opisała założenia utworzenia Platformy Edukacyjnej Podkarpacia (PEP) jako szansy na rozwój 
e-kształcenia oraz e-doradztwa metodycznego w naszym województwie.Na zakończenie 
firma Dremtec zaprezentowała mobilny dziennik elektroniczny. 

Po zakończeniu konferencji Koordynator Produktu Robert Ostrowski przeprowadził szkolenie 
na egzaminatorów ECDL e-Guardian. 

Organizatorzy: 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 

Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Polskie Towarzystwo Informatyczne 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

ECDL to nie problem 

Co czwarty uczestnik szkoleń DZN zdaje egzamin ECDL START. To niezły wynik, zważywszy, iż 
o certyfikat ubiega się średnio około 30 proc. naszych kursantów. 
Szansa ubiegania się o tzw. Komputerowe Prawo Jazdy to dodatkowy atut szkolenia dla 
małopolskich nauczycieli prowadzonego przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy. 
Powszechnie znany certyfikat jest w zasięgu możliwości przeszkolonych, gdyż egzaminECDL 
START odpowiada realizowanej podczas kursu problematyce. Egzaminowani muszą więc 
wykazać się znajomością użytkowania komputera, umiejętnością przetwarzania tekstów. 
Ważny element egzaminu stanowi grafika menadżerska i prezentacyjna oraz wszelkie 
aspekty związane z wykorzystaniem internetu jako źródła wiedzy oraz narzędzia komunikacji. 
Jednak egzamin ECDL START nie tylko skrojono pod kątem możliwości nauczyciela, ale także 
na miarę jego potrzeb.   
- Biorąc pod uwagę wykorzystanie ITC w pracy dydaktycznej, proponowany zakres 
egzaminów ECDL START jest dla nauczycieli jak najbardziej wystarczający. Dziś zróżnicowanie 
w wykorzystaniu komputerów przez przedstawicieli różnych zawodów jest ogromne. 
Szkolenie DZN jest dedykowane nauczycielom, którzy potrzebują te, a nie inne umiejętności. 
Odpowiada temu zakres modułów, które obejmuje ECDL START dla uczestników projektu 
DZN. Ten egzamin to matura z technologii informacyjnych dla nauczycieli. Czy mając 
samochód robi się prawo jazdy na TIR-a? Można, ale po co, skoro będziemy jeździć tylko 
samochodem - mówi Beata Chodacka, konsultantka ECDL w Krakowskim Centrum 
Egzaminacyjnym ECDL oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. 

Jak do tej pory z do egzaminów ECDL START przystąpiło 1022 nauczycieli, z których 820 może 
cieszyć się uzyskaniem certyfikatu. Niektórzy z nich idąc za ciosem już na własny koszt 
zdecydowali się zdawać pełny egzamin ECDL obejmujący siedem modułów. Śmiałkowie 
musieli we własnym zakresie uzupełniać wiedzę z dziedzin, których szkolenie DZN nie 
dotyczyło. Widać zatem, że dla pewnej grupy nauczycieli projekt DZN może stać się inspiracją 
do dalszego rozwoju i podnoszenia sobie poprzeczki. 

Informacje pochodzą z http://www.nauczyciele.mos.krakow.pl/ 

 

 

 

http://www.nauczyciele.mos.krakow.pl/index.php?id=1&p=news,168,show,245


Certyfikat ECDL GIS już w Polsce 

Certyfikat ECDL GIS jest już dostępny w Polsce. Po szczegółowe informacje zapraszamy 
dodziału ECDL GIS oraz na oficjalną stronę produktu. 

 

ECDL na SMI w Międzyzdrojach 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, 
(www.pti.szczecin.pl) gdzie znajduje się link do krótkiego filmu podsumowującego 
tegoroczną konferencję SMI w Międzyzdrojach (najnowszy wpis w aktualnościach). W 
ramach SMI odbyły się również różne spotkania i wydarzenia związane z ECDL. 
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O ECDL w mediach i Internecie 

ECDL jest tematem często poruszanym w mediach, na portalach internetowych czy podczas 
konferencji. Informacje o wszystkich wydarzeniach związanych z naszymi certyfikatami i 
projektami, znaleźć można teraz w dziale "O ECDL w mediach i Internecie". Zapraszamy! 

 

Projekt „Zdobądź wiedzę odnieś sukces” 

W dniu 4 listopada 2010 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zdobądź 
wiedzę odnieś sukces”, w której uczestniczyło ok.100 osób, miedzy innymi: Pani Elżbieta 
Szymanik – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania EFS, Pan Marcin Garwacki – 
Ogólnopolski  Koordynatora ECDL, Pan Antoni Cichocki – Regionalny  Koordynator ECDL, Pan 
Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mławy, Tomasz Kraskowski - Dyrektor Fundacji im. 
Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, Wojciech Szałkiewicz - Dyrektor Centrum Studiów 
Podyplomowych i Szkoleń Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w 
Olsztynie  oraz uczestnicy projektu. 
Na potencjał rozwojowy i poziom konkurencyjności każdej firmy wpływają posiadane przez 
pracowników kwalifikacje. Niestety bardzo często pracujące osoby dorosłe nie posiadają 
kwalifikacji zgodnych z wymogami lokalnego rynku pracy , co w dłuższej perspektywie czasu 
może wiązać się z utrata pracy. W dzisiejszych czasach podstawowym wymogiem w pracy 
jest żeby pracownicy firm posiadali umiejętności obsługi komputera. 

Ponadto procesy zachodzące w  życiu społecznym i gospodarczym powodują zmiany na 
rynku pracy, które wymuszają miedzy innymi na osobach mających zatrudnienie zmianę 
podejścia do pracy i aktywności edukacyjnej przez całe życie. Coraz więcej stanowisk, 
szczególnie tych nowotworzonych, wymaga posiadania nowych umiejętności osobistych (np. 
pracy w zespole, kreatywności), technicznych tj. korzystanie z technik informacji i 
komunikacji czy znajomości języków obcych. Dlatego, też w wyniku przeprowadzonej analizy 
rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i nowym wyzwaniom rynku pracy, 
Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO- PARTNER w Mławie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO-INICJATYWA w Mławie realizuje 
projekt pt. „ Zdobądź wiedzę odnieś sukces”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03. 
2010 roku do 31.12.2010 i  finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Działanie 8.1Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

Projekt skierowany był do osób pracujących i zamieszkałych na terenie powiatu mławskiego, 
które z własnej inicjatywy chcą uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, aby 
dostosować je do rynku pracy. 

https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=article&id=269&Itemid=88
http://www.ecdlgis.pl/
http://www.pti.szczecin.pl/
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=89


W ramach projektu założono następujące cele: 
-    podniesienie, nabycie nowych, uzupełnienie  
-    lub podwyższenie kwalifikacji pracujących  osób  dorosłych z terenu powiatu mławskiego 
-     pokazanie uczestnikom projektu korzyści  płynących   z kształcenia ustawicznego 
-     podniesienie pewności siebie u pracujących osób dorosłych 
-     wsparcie przedsiębiorstw, wzmocnienie ich  konkurencyjności poprzez 
podwyższanie  kwalifikacji pracowników 
Etapy realizacji projektu: 
-    rekrutacja, rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym - określenie stopnia 
zaawansowania umiejętności komputerowych 
-     Kurs umiejętności komputerowych ECDL - 60 uczestników, tj. 4 grupy 15-osobowe 
W trakcie rozmów z doradcą zawodowym zrekrutowano 80 osób, spośród których wyłoniono 
60 uczestników kursu „Umiejętności komputerowych ECDL”. Zajęcia odbywały się w 4 
grupach 15 osobowych. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i mieli możliwość przystąpienia do 
egzaminu międzynarodowego. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL 
uzyskało 55 beneficjentów tj. 91,77% ogółu uczestników. 

Pierwsi egzaminatorzy 

ECDL EPP GIS w Polsce ! 

W dniu 12.11.2010 odbyło się pierwsze szkolenie egzaminatorów ECDL EPP GIS. Czekamy na 
kolejne zgłoszenia osób chętnych do zostania egzaminatorami. Najbliższe szkolenia już w 
wkrótce. 
Osoba kontaktowa: Leszek Litwin 

 

E-wykluczenie czyli jak 

kursorem trafiać do celu 

Projekt ECDL e-Citizen szansą dla e-wykluczonych - reportaż odnośnie e-wykluczenia z 
portalu wyborcza.pl. 
"Czy dzisiaj można nie znać komputera? Nie wiedzieć, co znaczy enter, nie trafiać kursorem 
do celu, bać się, że sprzęt wybuchnie, jak coś zrobisz "nie tak"? Nie wierzyłam. Ale mój 
znajomy prowadzi, jeden za drugim, kursy dla e-wykluczonych. I to niekoniecznie dla tych po 
sześćdziesiątce, którzy nie potrafią obsługiwać komputera, bo się na nim po prostu nie 
wychowali. Ten znajomy opowiedział mi, że niezależnie od wieku i zawodów, jakie 
reprezentuje grupa kursantów, na pierwszych zajęciach po poleceniu "włączcie komputery", 
słyszy pytanie:"Jak mam to zrobić?". Zapisałam się na ten jego kurs. Jako e-wykluczona." 

 

Komunikat Prasowy 

Fundacji ECDL. 

Agenda Unii Europejskiej „Nowe Umiejętności w nowych miejscach pracy” wskazuje, że 
umiejętności komputerowe i komunikacyjne są decydującym czynnikiem dla tworzenia 
nowych możliwości na rynku pracy. 

Zobacz komunikat Fundacji ECDL (PDF) 
Czytaj więcej nt. inicjatywy. 

 

Sprawozdanie z SMI 2010 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Sejmiku Młodych Informatyków 2010 w 
Międzyzdrojach, dostępnym tutaj (dokumnet pdf) oraz do obejrzenia filmu z konferencji pod 
adresem http://www.studianet.pl/stream/smi/. 
 

mailto:leszek.litwin@gmail.com
http://wyborcza.pl/1,109515,8743243,E_wykluczenie_czyli_jak_kursorem_trafiac_do_celu.html?as=1&startsz=x#ixzz179Dttn4I
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/news/prasowka.pdf
http://polskawue.gov.pl/%E2%80%9ENowe,umiejetnosci,w,nowych,miejscach,pracy,czas,na,dzialanie%E2%80%9D,,1005.htm
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/news/smi2010.pdf
http://www.studianet.pl/stream/smi/


ECDL w Zespole Szkół Łączności w Krakowie 

W dniu 16.12.2010 r. w Zespole Szkół Łączności w Krakowie odbyła się uroczystość 
wręczenia certyfikatów ECDL dla absolwentów i uczniów Technikum Łączności. Spotykanie 
było podsumowaniem drugiego roku działań w ramach unijnego programu "USG - Uczeń, 
Społeczeństwo, Gospodarka". 
Certyfikaty wręczała Pani Beata Chodacka, Regionalny Koordynator ECDL.  
Szkołę reprezentowali, Pan Dyrektor Antoni Borgosz, koordynator projektu USG Marian 
Piekarski oraz opiekun Laboratorium ECDL Marek Lange.  
Certyfikat ECDL otrzymało 75 uczniów w tym również absolwentów szkoły. Niektórym 
certyfikat już pomógł w znalezieniu pracy, inni dzięki wysokiej punktacji z egzaminów 
otrzymali zaliczenia na studiach.  
Realizacją szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL kieruje Pan prof. Marek Lange 
wraz z zespołem egzaminatorów: Wojciech Sośnicki, Aleksander Kielski, Wacław Świdrak, 
Grzegorz Stadnik, Janusz Kocoł, Jan Kocoł, Andrzej Płachta. 
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli. W 2011 kolejni uczniowie Zespołu Szkół Łączności 
podejmą certyfikację ECDL.Więcej informacji znajdziesz na stronie ecdl.tl.krakow.pl  

„Nauka, praca, przyszłość – certyfikowanie umiejętności 

komputerowych”. 

Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zaprasza na konferencję „NAUKA, PRACA, 
PRZYSZŁOŚĆ – certyfikowanie umiejętności komputerowych” organizowaną przez naszą 
placówkę i Urząd Marszałkowski w Toruniu pod honorowym patronatem Pani Katarzyny Hall 
- Ministra Edukacji Narodowej. Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 roku w Sali 
Balowej Pałacu Bursztynowego przy ulicy Okrężnej 21 we Włocławku w godz. 1000 - 1500. 
Partnerami merytorycznymi konferencji są: Polskie Biuro ECDL w Warszawie oraz Oddział 
Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Toruniu. 
Dbając o wysoką rangę konferencji zapewniamy udział znanych w środowisku naukowym 
osobistości, m. in. prof. Maciej Sysło – UMK Toruń i Uniwersytet Wrocławski, prof. Zdzisław 
Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński, założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego, Marcin Garwacki – Ogólnopolski Koordynator ECDL – członek PTI oraz dr 
Maria Berndt-Schreiber – Regionalny Koordynator ECDL w Toruniu – UMK Toruń, Anna Beata 
Kwiatkowska – prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI w Toruniu – UMK Toruń. 

Do udziału w konferencji zapraszamy prezydentów, burmistrzów i wójtów naszego regionu, 
rektorów wyższych uczelni, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, studentów, 
pracodawców i przedstawicieli biznesu. Będzie to znaczące wydarzenie w historii miasta 
Włocławka i naszego regionu. W konferencji weźmie udział ok. 200 uczestników. 

Komitet honorowy konferencji stanowią: 

 Ewa Kierzkowska – Wicemarszałek Sejmu RP 
 Domicela Kopaczewska – poseł na Sejm RP 
 Marek Wojtkowski – poseł na Sejm RP 
 Łukasz Zbonikowski – poseł na Sejm RP 
 Andrzej Person – senator RP 
 Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
 Iwona Waszkiewicz – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

Główni sponsorzy konferencji: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku, 
Protecta Finance, Fundacja Samotna Mama. 

Źródło: Zbigniew Suszyński, wicedyrektor CDiE, koordynator ECDL w CDiE 
 
 

http://ecdl.tl.krakow.pl/doku.php
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„Nauka, praca, przyszłość – certyfikowanie umiejętności 

komputerowych”. 

Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zaprasza na konferencję „NAUKA, PRACA, 
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Partnerami merytorycznymi konferencji są: Polskie Biuro ECDL w Warszawie oraz Oddział 
Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Toruniu. 
Dbając o wysoką rangę konferencji zapewniamy udział znanych w środowisku naukowym 
osobistości, m. in. prof. Maciej Sysło – UMK Toruń i Uniwersytet Wrocławski, prof. Zdzisław 
Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński, założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego, Marcin Garwacki – Ogólnopolski Koordynator ECDL – członek PTI oraz dr 
Maria Berndt-Schreiber – Regionalny Koordynator ECDL w Toruniu – UMK Toruń, Anna Beata 
Kwiatkowska – prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI w Toruniu – UMK Toruń. 

Do udziału w konferencji zapraszamy prezydentów, burmistrzów i wójtów naszego regionu, 
rektorów wyższych uczelni, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, studentów, 
pracodawców i przedstawicieli biznesu. Będzie to znaczące wydarzenie w historii miasta 
Włocławka i naszego regionu. W konferencji weźmie udział ok. 200 uczestników. 

Komitet honorowy konferencji stanowią: 

 Ewa Kierzkowska – Wicemarszałek Sejmu RP 
 Domicela Kopaczewska – poseł na Sejm RP 
 Marek Wojtkowski – poseł na Sejm RP 
 Łukasz Zbonikowski – poseł na Sejm RP 
 Andrzej Person – senator RP 
 Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
 Iwona Waszkiewicz – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

Główni sponsorzy konferencji: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku, 
Protecta Finance, Fundacja Samotna Mama. 

Źródło: Zbigniew Suszyński, wicedyrektor CDiE, koordynator ECDL w CDiE 

 

ZAWODY W ADMINISTROWANIU SIECIAMI I SYSTEMAMI 

OPERACYJNYMI „super@dmin” 

Wydział Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie przy 
wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Patronów Honorowych (Cisco Networking 
Academy, Polskie Biuro ECDL, Polskie Towarzystwo Informatyczne, sekcja e-Guardian ECDL 
Polska) zaprasza do udziału w zespołowych zawodach w administrowaniu siecią i 
systemami operacyjnymi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-
mazurskiego. 
Zmagania odbędą się w pracowniach komputerowych Wydziału Informatyki i Ekonomii 
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii przy ul. Barczewskiego 11 w Olsztynie dnia 15 
kwietnia 2011 (piątek) w godzinach 10:00 - 15:00. Trzyosobowe zespoły otrzymają do 
rozwiązania test (I etap, max 60 minut) oraz zadania praktyczne (II etap, max 120 minut) 
przygotowane przez pracowników dydaktyczno-naukowych wydziału. 
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Spotkanie egzaminatorów - Małopolska 

Prezentacja Systemu Egzaminacyjnego dla egzaminatorów z Małopolski odbędzie się w 
dniu 18 lutego 2011 na AGH, ul. Mickiewicza 30, Kraków sala C2 224. 
Spotkanie rozpocznie się wykładem: „Subiektywny przewodnik po social mediach, czyli o 
prawie wszystkim co młodzi robią w sieci (bez cenzury)” prowadzonym przez Człowieka 
Roku Polskiego Internetu 2010: Mateusza Tułeckiego*– socjologa, który pomoże spojrzeć na 
e-społeczeństwo, pamiętając o szerokich aspektach certyfikowania umiejętności 
komputerowych. 
Gośćmi spotkania będą Koordynator Edukacji Informatycznej przy Kuratorium w Krakowie 
Jan Pawłowski oraz doradca metodyczny ds edukacji informatycznej UMK Monika Skucińska. 

W spotkaniu uczestniczyć będzie Koordynator Ogólnopolski Marcin Garwacki, będą obecni 
członkowie władz Oddziału Małopolskiego PTI. 

Plan spotkania: 

14:45 – 15:00 – rejestracja, 

15:00 – 15:15 – powitanie Gości, informacje bieżące 

15:15 – 16:15 – „Subiektywny przewodnik po social mediach, czyli o prawie wszystkim co 
młodzi robią w sieci (bez cenzury)” – Mateusz Tułecki 

16:15 – 16:30 – przerwa kawowa 

16:30 – 18:00 – szkolenie dla egzaminatorów z nowego systemu, – Urszula Łaptaś, Beata 
Chodacka 

Ponadto 

18:00 – 19:30 – szkolenie w zakresie WebEditor – bezpłatne dla wszystkich 
egzaminatorów posiadających uprawnienia WebStarter prowadzone przez Koordynatora 

http://www.wsiie.olsztyn.pl/~superadmin
http://www.wsiie.olsztyn.pl/~superadmin


Produktu Piotra Peszko. Szkolenie wskaże na najważniejsze zmiany w obrębie tego 
certyfikatu, nowe zagadnienia i będzie okazją do wymiany uwag. 
W trakcie spotkania przewidziany jest odbiór upominków – noworocznych (kalendarze 
osobiste) oraz gadżetów, plakatów i innych atrakcji. 

Rejestracja w spotkaniu 
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ECDL w „Szkole z klasą 2.0” 

(…) – Zdarza się, że uczniowie przychodzą do mnie na lekcje z własnymi laptopami i pytają, 
czy mogą z nich korzystać. Zawsze im pozwalam. I zawsze wtedy mam przeświadczenie, że 
wielkimi krokami nadchodzi nowa era w edukacji. My, nauczyciele, nie możemy zostać poza 
nią. Powinniśmy nadążać. Jeśli chcemy mieć dobry kontakt z dziećmi, musimy wiedzieć, o 
czym dyskutują na tych wszystkich forach i portalach społecznościowych. Powinniśmy też 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFplUGJwYlR0SlBYQnpwNkxBdnhnWmc6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFplUGJwYlR0SlBYQnpwNkxBdnhnWmc6MQ


wiedzieć, jak sprawdzić, czy zadanie, które nam przedstawił uczeń, nie jest żywcem 
ściągnięte z internetu. 

(…) W zeszłym roku na 200 uczniów kończących trzecią klasę aż 60 wyszło zcertyfikatem 
ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). By go zdobyć, trzeba 
zaliczyć siedem niełatwych egzaminów. Kurs ECDL także można robić w „szesnastce”. 

 

Komunikat OK. ECDL ws. wprowadzenia podatku VAT w 

rozliczeniach z klientami i partnerami. 

W związku z wprowadzeniem od nowego roku stawki VAT na produkty edukacyjne 
wprowadzone zostają odpowiednie zmiany w rozliczeniach z naszymi klientami i partnerami. 

We wszystkich przypadkach gdzie obowiązywała do tej pory stawka VAT „zwolniony” 
wprowadzona zostaje stawka VAT 23%. 

Warszawa, 30.01.2011. 

Marcin Garwacki  
Ogólnopolski Koordynator ECDL 
Wyjaśnienie. 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2011r, regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT szeroko 
pojętych usług edukacyjnych uległy zasadniczym zmianom. W miejsce dotychczasowych, 
odwołujących się do PKWiU zwolnień o charakterze przedmiotowym (czyli rodzaj 
wykonywanych czynności), wprowadzono zwolnienia o charakterze podmiotowym (status 
podmiotu wykonującego te czynności), całkowicie rezygnując z ogólnego odniesienia do 
szeroko pojętych usług edukacyjnych. Stosowne przepisy znajdują się bezpośrednio w 
ustawie (zapisów o PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji" z załącznika nr 4 stanowiącego do 
31.12.2010r wykaz usług zwolnionych z VAT już nie ma). 

W zakresie usług edukacyjnych znaczenie mają zapisy zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 - 29 
ustawy o VAT. Z analizy tych przepisów wynika, że usługi ECDL organizowane są poza 
systemem oświaty i nauczania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT) i od dnia 1 
stycznia 2011r nie korzystają już ze zwolnienia z VAT, należy stosować opodatkowanie 
stawką 23%. Usługi edukacyjne wykonywane przez „prywatne szkolnictwo” nie mogą w roku 
2011 korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie powołanych przepisów chyba, że uzyskają 
stosowną akredytację. Brak takiej akredytacji oznacza, że z początkiem 2011r działalność 
ECDL podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.” 
Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1476 ogłoszony dnia 30.11.2010r 
Przeprowadzone zostały analizy i podjęto działania na rzecz utrzymania dotychczas 
obowiązującej stawki VAT „zwolniony” - niestety nie przyniosły one rezultatu. 

W tej sytuacji Polskie Towarzystwo Informatyczne zobowiązane jest do wprowadzenia w 
życie przepisów ustanowionych przez władze RP. 

Podziękowanie - VII Regionalny Konkurs Dzień Bezpiecznego 

Komputera - Lublin 

Organizatorzy - Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie i uczestnicy VII Regionalnego 
Konkursu Dzień Bezpiecznego Komputera serdecznie dziękują Polskiemu Towarzystwu 
Informatycznemu i Ogólnopolskiemu Koordynatorowi ECDL Panu Marcinowi Garwackiemu 
za objecie konkursu honorowym patronatem i sponsoring nagród w konkursie. 



Dziekujemy również Panu Wojciechowi Kulikowi regionalnemu koordynatorowi ECDL w 
Lublinie za współpracę i zaangażowanie w realizację lokalnej inicjatywy. 

Ufundowane przez Państwa wołczery na bezpłatne egzaminy z róznych modułów ECDl oraz 
nagrody rzeczowe były dopełnieniem sukcesów informatycznych młodzieży z 19 szkół 
województwa lubelskiego. 

Obecność Regionalnego koordynatora ECDL Pana Wojciecha Kulika podniosła rangę 
konkursu i umożliwiła nauczycielom i młodzieży bezpośredni kontakt z przedstawicielem PTI. 

Wierzymy szczerze, że laureaci konkursu będą rozpowszechniać certyfikację ECDL w swoim 
środowisku lokalnym 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
Z wyrazami szacunku 
Bożena Jarmuł 
doradca metodyczny nauczycieli informatyki miasta Lublin 
Informacje o przebiegu konkursu: 
http://zsen.lublin.pl/index.php?ID=img&img=2011-02-08&imnews=2011-02-08 
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Rozwiązanie umowy z Międzynarodowym Centrum Szkoleń i 

Kompetencji Sp. z o.o. 

W związku z niezastosowaniem się przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji 
Sp. z o. o. do wezwania dotyczącego zaniechania naruszeń postanowień przedmiotowej 
Umowy, tj. zakończenia współpracy z Europejskim Instytutem Edukacji Informatycznej, 

http://zsen.lublin.pl/index.php?ID=img&img=2011-02-08&imnews=2011-02-08
http://zsen.lublin.pl/index.php?ID=img&img=2011-02-08&imnews=2011-02-08


Polskie Towarzystwo Informatyczne podjęło decyzję o rozwiązaniu Umowy w trybie 
natychmiastowym. 

Pragnę przy tej okazji podkreślić, że Polskie Biuro ECDL dołoży wszelkich starań aby egzaminy 
prowadzone do tej pory przez MCSK przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie osoby i instytucje 
zainteresowane tą sprawą proszę o kontakt mailowy. 

Marcin Garwacki 

Ogólnopolski Koordynator ECDL 

Wezwanie do zaniechania niedozwolonych działań 

Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego wzywam Europejski Instytut 
Edukacji Informatycznej do niezwłocznego zaniechania niedozwolonych działań, 
polegających na bezprawnym organizowaniu oraz przeprowadzaniu egzaminów certyfikacji 
ECDL. 
Należy podnieść, iż w dniu 20 listopada 2009 r. została rozwiązana w trybie 
natychmiastowym umowa w przedmiocie udzielenia Państwu przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne sublicencji do używania koncepcji ECDL. 
(...) 
Wobec powyższego wzywamy Państwa do niezwłocznego zaniechania niedozwolonych 
działań oraz do przedstawienia - w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania - 
szczegółowych wyjaśnień w przedmiocie osób odpowiedzialnych za dopuszczenie się działań 
naruszających interesy PTI pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego. 
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Ogólnopolski Koordynator ECDL 

„Inwestycja w przyszłość” - ECDL w ZSTiH 

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 
(www.zstih.edu.pl) realizuje w okresie od września 2010 do grudnia 2011, 
projekt„Inwestycja w przyszłość”. 
W ramach inicjatywy uczniowie szkoły uczestniczą w następujących blokach bezpłatnych 
zajęć pozalekcyjnych: 

a. blok szkoleń IT: 

 szkolenie ECDL Core, 
 szkolenie ECDL CAD, 

http://www.zstih.edu.pl/


 technologie mobilne 
b. zajęcia językowe „Poznaję świat”, 
c. zajęcia zawodowe z zakresu lotnictwa, 
d. warsztaty artystyczne. 
120 uczniów ZSTiH szkolonych jest w zakresie ECDL Core oraz 40 uczniów w zakresie ECDL 
CAD. Zdawalność egzaminów wynosi ponad 90%. 
Warto tutaj nadmienić, że Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki był 
pierwszą placówką na terenie Bielska-Białej, w której uruchomione zostało Laboratorium 
ECDL. 
Obecnie w placówce funkcjonują trzy Laboratoria Edukacyjne ECDL. Inicjatorem 
rozpowszechnienia idei ECDL w ZSTiH był obecny wicedyrektor szkoły Janusz Berek, który 
kieruje szkoleniami i egzaminami ECDL wraz z zespołem egzaminatorów: Małgorzata Kalika, 
Janusz Waloszek, Piotr Kamiński, Marcin Kępka, Aleksander Cader. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły. 

 

Urzędnicy Miasta Krakowa z ECDL 

W piątek 4 marca 2011 w, w sali Kupieckiej Budynku Magistratu Urzędu Miasta Krakowa 
odbyło się uroczyste zakończenie wręczenie Certyfikatów ECDL na zakończenie szkolenia dla 
pracowników UMK w ramach projektu: Rozwój Systemu Zarządzania Urzędem. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy 3 pierwszych grup szkoleniowych oraz Barbara Skrabacz-
Matusik - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru; przewodnicząca Komitetu Sterującego 
projektem pn. Rozwój Systemu zarządzania Urzędem, Andrzej Wałach - Kierownik Oddziału 
Zarządzania Kadrami oraz Tomasz Dudek - Inspektor - Stanowiska ds.Pracowniczych, koordynator 
Modułu 3 i 7 projektu Rozwój Systemu zarządzania Urzędem. 

Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowali Marek Valenta - vice prezes Oddziału 
Małopolskiego PTI, Beata Chodacka - Koordynator Małopolski ECDL, członek Zarządu 
Głównego PTI, Bohdan Lisowski - właściciel Biś Computers i Krakowskiego Centrum 
Egzaminacyjnego, członek PTI. 
Prezes Marek Valenta przekazał wyrazy uznania dla wysokich wyników egzaminu, średni 
wynik dla osób, które uzyskały certyfikaty wynosił 93%. Szczególne docenił tak wielki wysiłek 
włożony przez kursantów w okresie szczególnym dla pracy Urzędu jakim jest koniec i 
początek roku. 
Pani Dyrektor Barbara Skrabacz-Matusik wyraziła nadzieję, że zdobyte umiejętności 
przyczynią się do podniesienia jakości pracy i pozwolą na wdrażanie kolejnych nowoczesnych 
rozwiązań. 
Certyfikowani Urzędnicy wyrazili zadowolenie ze zdobytych kwalifikacji, podkreślając 
niedosyt wiedzy i deklarując chęć przystąpienia do certyfikatu ECDL-Advanced. 

37 Uczestników, z 3 pierwszych grup odebrało certyfikaty ECDL. 

Gratulacje i certyfikaty odebrane były w serdecznej atmosferze i przy błysku fleszy. 

Więcej zdjęć. 

 

 

 

 

 

http://www.ecdl.malopolska.pl/index.php?str=3&idg=28


Konkurs TIK? - TAK! 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dla szkół Technologie Informacyjno 
Komunikacyjne? - Tak! 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu Tik? - Tak! dostępne są pod 
adresemhttp://www.tik-tak.eecdl.pl. Życzymy udanej zabawy i wielu nagród! 

 

Uchwała ZG PTI 

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego w związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT. 

Pobierz uchwałę (.pdf) 
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Zgodny z ECDL - nowe procedury 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi procedurami certyfikacji programów szkoleń oraz 
ich wznawiania. Wszelkie informacje dostępne są w dziale Współpraca lub pod tym linkiem. 

 

Komunikat 

Dotyczy CE i Laboratoriów, które posiadają jeszcze ważną akredytację (nie re-certyfikowały 
się przez Panel eecdl) 
W związku z koniecznością rejestracji CE i Laboratoriów w Panelu obsługującym proces 
akredytacji (www.eecdl.pl) w celu przyspieszenia procesu re-certyfikacji prosimy  już dziś , o 
podjęcie odpowiednich dla danej placówki  kroków. Kroki te należy podjąć w terminie do 
dnia 15-04-2011. 
1. Jeśli jesteś Centrum Egzaminacyjnym, któremu nie wygasła certyfikacja, termin re-
certyfikacji jest przed Wami: 
- należy zarejestrować się w panelu na stronie www.eecdl.pl 
- należy zgłosić  swoje CE wraz z wszystkimi   laboratoriami ( z którymi współpracuje to CE) 
do re-certyfikacj (akredytacji) 

-  w chwili  odnawiania uprawnień CE i laboratoriów komercyjnych ECDL, faktura zostanie 
odpowiednio pomniejszona o opłatę za miesiące już opłacone. 

- po uzyskaniu akredytacji CE wraz ze swoimi  laboratoriami rozpocznie  pracę w nowym 
Systemie (www.eecdl.pl/system). 
2. Jeśli jesteś laboratorium ECDL, które współpracuje z CE przy PTI i masz jeszcze ważną 
akredytację (JESZCZE nie re-certyfikowałeś się przez panel eecdl) 
- należy zarejestrować się w panelu na stronie www.eecdl.pl 
- zalogować się jako NOWE, podając swój nadany nr i wypełniając RS 

http://www.tik-tak.eecdl.pl/
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/news/uchwala_ZG_PTI_ws_VAT.pdf
http://www.tik-tak.eecdl.pl/
https://old.ecdl.pl/node/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=10
http://www.eecdl.pl/
http://www.eecdl.pl/
http://www.eecdl.pl/system
http://www.eecdl.pl/


- w przypadku  laboratorium komercyjnym ECDL, informujemy, że w chwili  odnawiania 
uprawnień laboratorium ECDL (re-certyfikacji, akredytacji), faktura zostanie odpowiednio 
pomniejszona o opłatę za miesiące już opłacone. 

3. Jeśli jesteś laboratorium współpracującym w innym CE niż CE przy PTI i masz jeszcze 
ważną akredytację (JESZCZE nie re-certyfikowałeś się przez panel eecdl) 
-  należy skontaktować się ze swoim CE  i  proces re-certyfikacji przejść wspólnie z nim. 

Nowe plakaty i ulotki ECDL 

W dziale Do pobrania dostępne są wzory nowych plakatów oraz ulotek promujących ECDL. 

 

Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej 

Młodzieży OHP 

W dniach 25-26 odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej 
Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Tegoroczna edycja konkursu była na bardzo 
wysokim poziomie. Uczestnicy pisali test potwierdzający umiejętności i wiedzę w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjnej oraz prezentowali przed Komisją Konkursową swoje 
prace. 
Prace przygotowane były naturalnie przy użyciu technologii informacyjnych, a ich tematy 
zazwyczaj dotyczyły zainteresowań, hobby czy marzeń uczestników Konkursu. Prace były 
bardzo różnorodne: prezentacje multimedialne z osadzonymi samodzielnie przygotowanymi 
filmami, dźwiękami, własną oprawą graficzną, filmy montowane przy pomocy różnych 
narzędzi i oprogramowania, czy też strony WWW wykonane w najnowszych technologiach. 

Komisja poza znajomością użytych narzędzi, estetyką i kompozycją szczególną uwagę 
zwracała na znajomość i poprawność wykorzystania zasobów internetowych, przestrzegania 
praw autorskich. Szczególna ocena przyznawana była za właściwą, samodzielną prezentację 
pracy. 

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną 
OHP, firmy Microsoft Polska, AXON Tarnów, Multimedia oraz wielu innych sponsorów. 
Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowała w Komisji konkursowej Beata Chodacka. 
Najlepsi Uczestnicy otrzymali vouchery na Certyfikację ECDL - Advanced, WebStarter lub 
ECDL Start. 

Mamy nadzieje, że certyfikaty pomogą w dalszej drodze zawodowej pasjonatów. 

Artykuł pochodzi z: http://www.ecdl.malopolska.pl/ 

 

TIK? - TAK! - ważny komunikat 

Konkurs cieszy się wielką popularnością i z tego powodu nastąpiło ogromne przeciążenie 
serwerów. 
Obecnie sytuacja jest bardziej stabilna prosimy o zapoznanie się z komunikatem Komisji 
konkursowej. 
http://see.eucip.pl/gra/web/ 

 

Uchwała ZG PTI 

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego w związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT. 
Pobierz uchwałę (.pdf) 
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Zgodny z ECDL - nowe procedury 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi procedurami certyfikacji programów szkoleń oraz 
ich wznawiania. Wszelkie informacje dostępne są w dziale Zgodny z ECDL. 

Komunikat 

Dotyczy CE i Laboratoriów, które posiadają jeszcze ważną akredytację (nie re-certyfikowały 
się przez Panel eecdl). 
W związku z koniecznością rejestracji CE i Laboratoriów w Panelu obsługującym proces 
akredytacji (www.eecdl.pl) w celu przyspieszenia procesu re-certyfikacji prosimy już dziś , o 
podjęcie odpowiednich dla danej placówki kroków. Kroki te należy podjąć w terminie do 
dnia 15-04-2011. 
1. Jeśli jesteś Centrum Egzaminacyjnym, któremu nie wygasła certyfikacja, termin re-
certyfikacji jest przed Wami:- należy zarejestrować się w panelu na stronie www.eecdl.pl - 
należy zgłosić swoje CE wraz z wszystkimi laboratoriami ( z którymi współpracuje to CE) do 
re-certyfikacj (akredytacji)- w chwili odnawiania uprawnień CE i laboratoriów komercyjnych 
ECDL, faktura zostanie odpowiednio pomniejszona o opłatę za miesiące już opłacone.- po 
uzyskaniu akredytacji CE wraz ze swoimi laboratoriami rozpocznie pracę w nowym Systemie 
(www.eecdl.pl/system). 
2. Jeśli jesteś laboratorium ECDL, które współpracuje z CE przy PTI i masz jeszcze ważną 
akredytację (JESZCZE nie re-certyfikowałeś się przez panel eecdl)- należy zarejestrować się w 
panelu na stronie www.eecdl.pl - zalogować się jako NOWE, podając swój nadany nr i 
wypełniając RS- w przypadku laboratorium komercyjnym ECDL, informujemy, że w chwili 
odnawiania uprawnień laboratorium ECDL (re-certyfikacji, akredytacji), faktura zostanie 
odpowiednio pomniejszona o opłatę za miesiące już opłacone. 
3. Jeśli jesteś laboratorium współpracującym w innym CE niż CE przy PTI i masz jeszcze 
ważną akredytację (JESZCZE nie re-certyfikowałeś się przez panel eecdl)- należy 
skontaktować się ze swoim CE i proces re-certyfikacji przejść wspólnie z nim. 

 

ECDL Advanced 2.0 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że dostępny jest już panel egzaminacyjny pozwalający na przeprowadzanie 
egzaminów ECDL Advanced (www.eecdl.pl) 
Pytania egzaminacyjne w panelu ECDL Advanced opracowane zostały na podstawieSyllabusa 
ECDL-A wersja 2.0 (pobierz Syllabusy 2.0 ECDL-A)Mogą być realizowane tylko z 
wykorzystaniem pakietu MS Office 2007/2010. 
Do końca maja 2011 roku dopuszcza się realizowanie egzaminów na dotychczasowych 
zasadach tj. z wykorzystaniem dotychczasowych zestawów pytań zgodnych z Syllabusem 1.0 
i w oparciu o pakiet MS Office 2000/2003. Jednak przeprowadzenie egzaminów według 
"starych" zasad każdorazowo wymaga zgody Koordynatora ECDL-A Wojciecha 
Kulika(kulik@antenor.pol.lublin.pl, tel. 607279120). 
Dostęp egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do panelu ECDL 
Advancedmożliwy jest tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu. W tym celu proszę o kontakt 
z właściwymi Koordynatorami Regionalnymi ECDL. 
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Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej 

Młodzieży OHP 

W dniach 25-26 odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej 
Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Tegoroczna edycja konkursu była na bardzo 
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wysokim poziomie. Uczestnicy pisali test potwierdzający umiejętności i wiedzę w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjnej oraz prezentowali przed Komisją Konkursową swoje 
prace. 
Prace przygotowane były naturalnie przy użyciu technologii informacyjnych, a ich tematy 
zazwyczaj dotyczyły zainteresowań, hobby czy marzeń uczestników Konkursu. Prace były 
bardzo różnorodne: prezentacje multimedialne z osadzonymi samodzielnie przygotowanymi 
filmami, dźwiękami, własną oprawą graficzną, filmy montowane przy pomocy różnych 
narzędzi i oprogramowania, czy też strony WWW wykonane w najnowszych technologiach. 

Komisja poza znajomością użytych narzędzi, estetyką i kompozycją szczególną uwagę 
zwracała na znajomość i poprawność wykorzystania zasobów internetowych, przestrzegania 
praw autorskich. Szczególna ocena przyznawana była za właściwą, samodzielną prezentację 
pracy. 

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną 
OHP, firmy Microsoft Polska, AXON Tarnów, Multimedia oraz wielu innych sponsorów. 
Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowała w Komisji konkursowej Beata Chodacka. 
Najlepsi Uczestnicy otrzymali vouchery na Certyfikację ECDL - Advanced, WebStarter lub 
ECDL Start. 

Mamy nadzieje, że certyfikaty pomogą w dalszej drodze zawodowej pasjonatów. 

Artykuł pochodzi z: http://www.ecdl.malopolska.pl/ 

 

TIK? - TAK! - ważny 

komunikat 

Konkurs cieszy się wielką popularnością i z tego powodu nastąpiło ogromne przeciążenie 
serwerów. 
Obecnie sytuacja jest bardziej stabilna prosimy o zapoznanie się z komunikatem Komisji 
konkursowej. 
http://see.eucip.pl/gra/web/ 

 

ECDL Advanced 2.0 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że dostępny jest już panel egzaminacyjny pozwalający na przeprowadzanie 
egzaminów ECDL Advanced (www.eecdl.pl) 
Pytania egzaminacyjne w panelu ECDL Advanced opracowane zostały na podstawieSyllabusa 
ECDL-A wersja 2.0. Mogą być realizowane tylko z wykorzystaniem pakietu MS Office 
2007/2010. 
Do końca maja 2011 roku dopuszcza się realizowanie egzaminów na dotychczasowych 
zasadach tj. z wykorzystaniem dotychczasowych zestawów pytań zgodnych z Syllabusem 1.0 
i w oparciu o pakiet MS Office 2000/2003. Jednak przeprowadzenie egzaminów według 
"starych" zasad każdorazowo wymaga zgody Koordynatora ECDL-A Wojciecha 
Kulika(kulik@antenor.pol.lublin.pl, tel. 607279120). 
Dostęp egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do panelu ECDL 
Advancedmożliwy jest tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu. W tym celu proszę o kontakt 
z właściwymi Koordynatorami Regionalnymi ECDL. 

 
 
 

 

http://www.ecdl.malopolska.pl/
http://see.eucip.pl/gra/web/
http://www.eecdl.pl/
mailto:kulik@antenor.pol.lublin.pl


Konkurs dla grafików komputerowych 

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza konkurs na postać „Pan T.I.K.” - Nagroda 2000 
zł. 
Pobierz: Regulamin Konkursu (pdf) 
Pobierz: Zgłoszenie (pdf) / Zgłoszenie (doc) 

 

I Warmińsko-Mazurskie zawody "super@dmin" 

Polskie Biuro ECDL i Cisco Networking Academy byli honorowymi patronami pierwszych 
drużynowych Warmińsko-Mazurskich Zawodów w Administrowaniu Sieciami i Systemami 
Operacyjnymi „super@dmin”, zorganizowanych przez Wydział Informatyki i Ekonomii 
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie (http://wsiie.olsztyn.pl) przy wsparciu 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Ze strony PB ECDL, Zawody wspomagali KR ECDL w 
Olsztynie i Koordynator Produktu e-Guardian. 
W rywalizacji, która odbyła się 15 kwietnia 2011r. w pracowniach komputerowych 
organizatora, wzięło udział 14 zespołów. Rywalizowały one, zgodnie z regulaminem 
(http://wsiie.olsztyn.pl/~superadmin/), na przygotowanych maszynach wirtualnych. 
Czytaj cały artykuł (pdf) 
Podziękowania dla organizatorów 

 

Konkurs dla grafików komputerowych - zakończenie 

Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 4 maja 2011 r. 

Konkurs dla grafików komputerowych rozstrzygnięty! 

Informujemy, że Laureatem Konkursu została pani Paulina Sobolewska. 
Serdecznie gratulujemy! 

Podsumowanie konkursu TIK?-TAK! 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Komisji Konkursowej pragnę 
poinformować o szczegółowym programie imprez mających odbyć się w dniu 18 maja 
w związku z podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! Na obie 
imprezy mam zaszczyt zaprosić laureatów wraz z opiekunami. 

Program posumowania konkursu TIK?-TAK! i Gali ŚDSI 

15.00 – 17.00 Klub Absolwenta Politechniki Warszawskiej: 
- powitanie - podsumowanie konkursu TIK?-TAK! dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych - wręczenie nagród dla laureatów za miejsca od 4 do 10 oraz nagród dla 
szkół. 

20.00 Gala na Zamku Ujazdowskim - tylko za zaproszeniami 
20.00 - Rozpoczęcie części oficjalnej Wielkiej Gali Dni Społeczeństwa Informacyjnego 

20.05 – 20.10 - Orędzie Pana Hammadoun Toure Sekretarza Generalnego International 
Telecommunication Union 

20.10 – 20.40 - Wystąpienie Marka Hołyńskiego – Prezesa PTI 

Wręczenie podziękowań dla Sponsorów ŚDSI 

Wręczenie nagród INFOSTAR za osiagnięcia w roku 2010 Wręczenie statuetek INFOSTAR ŚDSI 
2011 

Wręczenie głównych nagród w konkursie TIK?-TAK! 

https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/news/pantik/PanTIK-regulamin-PLASTYCY.pdf
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20.40 – 21.10 - Występ polskiej śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej – Whiskerd 
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Konferencja dla nauczycieli 

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza na konferencję "Przygotowanie nauczycieli i 
nauczycieli akademickich do wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania" 
organizowanej w dniu 17 maja 2011 roku w Warszawie, w ramach Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. 
Program konferencji i szczegółowe informacje znajdują się na 
stroniehttp://sdsinauczyciele.ecdl.pl. 
W dniu 17 maja o godzinie 10.15 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 
rozpoczniemy konferencję Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do 
wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania, którą swoim patronatem 
objęły: MEN, MNiSW, MSWiA. Wykłady, które wygłosi Pan Profesor Jan Madey oraz Pan 
Profesor Maciej M. Sysło, a także dyskusje, będą koncentrować się na takich zagadnieniach, 
jak: kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w 
społeczeństwie informacyjnym, Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do przygotowania 
nauczycieli, standardy przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania 
nowoczesnych technologii w procesie nauczania i w organizacji pracy szkoły oraz 
certyfikowanie umiejętności nauczycieli. W konferencji wezmą udział Przedstawiciele MEN, 
MNiSW, MSWiA, uniwersytetów, zakładów metodyki i dydaktyki, jednostek samorządu 
terytorialnego, kuratoriów oświaty, koordynatorów informatyki i szkół. 
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Udział Państwa w tej 
konferencji z pewnością podniesie jej rangę i znaczenie w środowisku specjalistów w zakresie 
nowoczesnych technologii zajmujących się tematyką walki z wykluczeniem cyfrowym i 
wzmacnianiem roli polskiego systemu edukacji w budowie społeczeństwa informacyjnego, a 
także przyczyni się do sformułowania jasnego przesłania dla całego społeczeństwa. 

TIK? - TAK! - zmiana miejsca 

Informujemy, ze z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni przełożyć miejsce 
podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!. 
Odbędzie się ono nie na Politechnice Warszawskiej, lecz w Centrum Sztuki Współczesnej na 
Zamku Ujazdowskim, ul. Jazdów 2 (w Sali Kinowej, poziom 0) 
Reszta pozostaje bez zmian. Zapraszamy na godz. 15:00. W dalszej części zapraszamy na Galę 
na godz. 20:00. 

Nowy konkurs informatyczny "Przygody Pana T.I.K.a" 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie "Przygody Pana T.I.K.a". 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://pantik.ecdl.pl. 

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej 

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej odbywa się corocznie wiosną w innym kraju. W 
tym roku wybór Krakowa nie był przypadkowy, bowiem zaangażowanie władz regionu 
Małopolski oraz Miasta Krakowa w podnoszenie kompetencji Informatycznych obywateli 
swojego regionu wsparte jest szeroko certyfikacją umiejętności w międzynarodowym 
standardzie ECDL. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Estonii, Słowacji, 
Norwegii, Rosji, Rumunii i Polski. 

Głównym tematem Forum było podejmowanie przez partnerów ECDL konkretnych działań 
na poziomie lokalnym i regionalnym w dziedzinie wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej. 

http://sdsinauczyciele.ecdl.pl/
http://pantik.ecdl.pl/


Gości przywitała Pani Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Edukacji i Spraw Społecznych, podkreślając dążenie społeczności Małopolski do 
potwierdzania zdobywanych kwalifikacji przez uczniów oraz nauczycieli. 

Na prośbę Fundacji ECDL na spotkaniu przedstawione zostały dwa kluczowe dla Miasta 
Krakowa i województwa małopolskiego projekty z obszaru edukacji: 

 „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” - projekt prowadzony przez 
Wydział Edukacji Miasta Krakowa, prezentowany przez Sławomira Kubasa (VI LO Kraków). 

 „Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli” – projekt prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy 
prezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Martynuskę. 
Poza wspomnianym projektem dyr. Martynuska zaprezentował też wielostronne działania 
Małopolski na rzecz edukacji, przeciwdziałania bezrobociu, określania ram kwalifikacji i 
partnerstwa instytucji szkoleniowych. Przedstawione przykłady działań tego regionu spotkały 
się z dużym zainteresowaniem i były dyskutowane podczas drugiej, zamkniętej części 
spotkania. 

Ogólnopolski Koordynator ECDL Marcin Garwacki przedstawił działania ECDL w Polsce w 
dziedzinie wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), podkreślając wagę współpracy z 
władzami i instytucjami zarówno na poziomie ogólnopolskim (czego przykładem jest sukces 
obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego) jak i lokalnym. 

Uczestnicy obrad podkreślili, ze we wszystkich krajach regionu EAC nie jest niestety 
priorytetem władz centralnych, co wynika z niedostatecznego zrozumienia znaczenia idei 
społeczeństwa informacyjnego i korzyści, jakie obywatele Unii i regionu mogą odnieść dzięki 
zwalczeniu wykluczenia cyfrowego i rozwoju e-gospodarki i e-administracji. Omówiono wiele 
konkretnych propozycji działań, w tym propozycje zorganizowania jesienią br. 
Międzynarodowego Forum w Brukseli, na które by zaproszono nie tylko najważniejszych 
polityków, ale także przedstawicieli administracji regionalnej i lokalnej oraz biznesu. 

Obrady prowadził Piotr Mrozinski, który z ramienia Fundacji ECDL nadzoruje współpracę z 
partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Polskie Towarzystwo Informatyczne, oprócz 
OK ECDLMarcina Garwackiego, reprezentowała przewodnicząca Komisji ds. ECDL przy 
Zarządzie Głównym PTI Beata Chodacka, Prezes Oddziału Małopolskiego PTI Marek Valenta 
oraz Koordynator ECDL CAD Bohdan Lisowski. 

Kolejne Forum odbędzie się za rok w Wiedniu. 

{gallery}forumecdl{/gallery} 

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z województwa 

mazowieckiego 

Firma FHU „Inwes.tor” zaprasza nauczycieli, wykładowców, trenerów i szkoleniowców z woj. 
mazowieckiego na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz 
budżetu państwa) szkolenia w ramach projektu "Idź z postępem - ucz zdalnie". Są to 
szkolenia z zakresu nauczania na odległość - jak wykorzystać darmową platformę e-learning 
Moodle do nauczania własnego przedmiotu. 
Firma oferuje m.in.: 

• indywidualną platformę Moodle dla każdego uczestnika projektu na serwerze firmowym, 
• 40 godzin szkolenia, 
• zajęcia w formie praktycznych warsztatów, 
• 6-osobowe grupy szkoleniowe, 

http://eakademia.edu.pl/
http://www.nauczyciele.mos.krakow.pl/


• terminarz szkoleń uzgadniany indywidualnie z każdą grupą, 
• zajęcia średnio raz w tygodniu (w wakacje może być częściej), 
• miejsce szkolenia blisko miejsca pracy lub zamieszkania. 
Szczegółowe informacje na stronie projektu www.efs.inwes-tor.pl/elearning. 

Projekt „Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej” 

Firma Inspire Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie rozpoczęła realizację 
projektu„Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej” pod opieką 
merytorycznąMinisterstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie uzyskało również patronat 
honorowyMazowieckiego Kuratora Oświaty. Projekt skierowany jest do 50 nauczycieli 
zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu: technik informatyk lub pokrewnych z 
terenu całej Polski. 
Więcej informacji w załącznikach: 

- Dolna Krzemowa - opis projektu (.pdf) 
- prospekt Dolina Krzemowa (front) 
- prospekt Dolina Krzemowa (rewers) 

 

Podziękowania - Konkurs "Przygody Pana T.I.K.a" 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za ciekawe pomysły i rywalizację w Konkursie „Przygody 
Pana T.I.K.a”. Serdecznie gratulujemy Laureatom. Szczególne podziękowania kierujemy do 
nauczycieli, którzy wspierali swoich uczniów w szrankach konkursowych. Wszystkim 
Sponsorom Konkursu przesyłamy szeroki uśmiech i wielką radość nagrodzonych uczniów. 

Zapraszamy do Galerii. 
Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych w kolejnym konkursie. 

Z pozdrowieniami 
Organizatorzy Konkursu „Przygody Pana T.I.K.a”. 

 

Odszedł Janusz Trawka 

W dniu 26 czerwca 2011 roku odszedł od nas Janusz Trawka. 
Koordynator ECDL dla województwa Śląskiego, od początku istnienia ECDL w Polsce 
zaangażowany w realizację tego projektu. 

Wieloletni Prezes Oddziału Górnośląskiego, członek ostatniej kadencji Zarządu Głównego 
PTI. Współzałożyciel Sekcji Egzaminatorów  
ECDL, współautor reformy ECDL w 2009 roku. Przewodniczący Stowarzyszenia "KISS" 
Wielu egzaminatorów w Polsce znało osobiście dr Janusza Trawkę, uśmiechniętego, pełnego 
zaangażowania i zarażającego pomysłami, 
ze szkoleń, spotkań, konferencji. Swoją wieloletnią pracą zmienił obraz edukacji 
informatycznej w polskiej szkole. Skupiał wokół siebie ludzi, wydobywał z nich to, co 
najlepsze i pozwalał realizować najbardziej niewiarygodne pomysły. Szukał rozwiązań i 
wdrażał najtrudniejsze zmiany. 
Był mentorem i przewodnikiem dla wielu z nas. 

Utraciliśmy Przyjaciela, na którym mogliśmy polegać. 
Pozostanie w naszych myślach, sercach i wiernej pamięci. 

Społeczność ECDL 
 
 
 

http://www.efs.inwes-tor.pl/elearning
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/dolinakrzemowa/dolina_krzemowa.pdf
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/dolinakrzemowa/front.jpg
https://old.ecdl.pl/node/images/stories/dolinakrzemowa/revers.jpg
http://pantik.ecdl.pl/wyniki


 

 

Pożegnaliśmy Janusza 

Trawkę. 

Żegnaj Januszku, 

Byłeś dobrym belfrem... 
Byłeś dobrym człowiekiem... 
Podobnie jak Wiesław Paluszynski i jak wielu innych członków PTI i społeczności ECDL nie 
przyjmuję do wiadomości, że odszedłeś. 
Pozostawiłeś swój ślad w umysłach i sercach tysięcy ludzi, których uczyłeś i których z pasją 
przekonywałeś do swoich racji. 
Zatem nie żegnaj - a do zobaczenia. 

W każdym kolejnym naszym wspólnym działaniu zawsze będziesz obecny -  bo przecież 
będzie to zbyt ważne byś był obojętny... 

Marcin Garwacki 
Ogólnopolski Koordynator ECDL 
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Komunikat w sprawie powołania Koordynatora 

Regionalnego ECDL w regionie śląskim 

Pragniemy poinformować, że od dnia 11.07.2011r. funkcję Koordynatora Regionalnego ECDL 
w regionie śląskim obejmuje Elżbieta Bowdur. 

 

Nastolatki potrafią trafnie rozumieć treści online – ale czy to 

oznacza, że są cyfrowo wykształceni? 

W załączeniu prezentujemy komentarz ECDL Foundation na temat raportu OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) porównującego poziom 
umiejętności czytania ze zrozumieniem materiałów online do materiałów drukowanych 
wśród współczesnych nastolatków. 

Fundacja kładzie szczególny nacisk na rozróżnienie umiejętności przyswajania treści 
internetowych od szerszego pojęcia cyfrowego wykształcenia (a ang. 'digital literacy'). 

Szerszy komentarz w języku angielskim dostępny w załączniku. 

 

Najlepszy Egzaminator i 

Najlepsze Centrum ECDL 

w roku 2010/2011 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego 
Egzaminatora ECDL i Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2010/2011. 
Wyróżnienia zostały wręczone 17.05.2011r. w Warszawie w ramach Światowych Dni 
Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) organizowanych przez European Computer Driving 
Licence Foundation i Polskie Towarzystwo Informatyczne w nowym gmachu Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji "Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli 
akademickich do wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania". 

https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/news/ECDL-F_OECD_Dig_Lit%20Report_Press_Final.pdf


ŚDSI zostały objęte honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Poniżej wszyscy zainteresowani znajdą imiona i nazwiska zwycięzców. 

Najlepszy Egzaminator ECDL w roku 2010/2011 

Lp. Nr Egz. 
Egzaminator 
ECDL Region 

1 PL-E3853 

Agnieszka 
Potrzyszcz-
Ceglarska Lublin 

2 PL-E0228 Jacek Daniel Lublin 

3 PL-E1963 
Joanna 
Bondaryk Olsztyn 

4 PL-E3001 
Anna 
Michalczyk Olsztyn 

5 PL-E2496 
Andrzej 
Bednarczyk Rzeszów 

6 PL-E2512 
Maciej 
Pieprzycki Rzeszów 

7 PL-E1092 
Mariusz 
Stenchlik Katowice 

8 PL-E0157 Ewa Szymala Katowice 

9 PL-E0828 
Izabela 
Malkusz Katowice 

10 PL-E0099 
Albert 
Hodorowicz Łódź 

11 PL-E1347 Jerzy Sobol Łódź 

12 PL-E1437 
Jarosław 
Raciborski Białystok 

13 PL-E3681 
Małgorzata 
Walijewska Białystok 

14 PL-E2688 Rafał Kierecki Gdańsk 

15 PL-E3063 
Tomasz 
Piechowski Gdańsk 

16 PL-E0368 
Monika 
Wachowska Poznań 

17 PL-E2825 
Paweł 
Jagielski Poznań 

18 PL-E3375 
Urszula 

Kraków 



Łaptaś 

19 PL-E3788 
Anna 
Lisowska Kraków 

20 PL-E2730 Ewa Kubik Kraków 

21 PL-E2914 
Elżbieta 
Błaszczak Szczecin 

22 PL-E2531 
Stanisław 
Zaorski Szczecin 

23 Pl-E2456 
Paweł 
Adamski Warszawa 

24 PL-E3332 
Paweł 
Boguszewski Warszawa 

25 PL-E2285 
Tomasz 
Ringel Toruń 

26 PL-E2552 
Marcin 
Lewandowski Toruń 

27 PL-E3673 Piotr Kolniak Wrocław 

28 PL-E3971 
Andrzej 
Urbański Wrocław 

29 PL-E2212 
Marcin 
Wolfram Wrocław 

30 PL-E1423 
Aleksander 
Jasiński Mielec 

31 PL-E1005 
Lucjan 
Paruch Mielec 

  

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2010/2010 

Lp. Nr CE ECDL 
Centrum 
Egzaminacyjne 
ECDL 

1 PL-CE0044 UNIZETO 
Technologies 
S.A. Oddział w 
Lublinie 

2 PL-CE0100 Centrum 
Egzaminacyjne 
przy PTI w 
Warszawie 



3 PL-CE0020 Krakowskie 
Centrum 
Egzaminacyjne 
przy Biś 
Computers 

4 PL-CE0010 Śląskie 
Centrum 
Egzaminacyjne 
przy 
Stowarzyszeniu 
KISS 

5 PL-CE0002 BROst Centrum 
Edukacji i 
Technologii 
Komputerowej 

6 PL-CE0054 Knowledge Sp. 
z o.o. w 
Warszawie 

7 PL-CE0056 Towarzystwo 
Wiedzy 
Powszechnej 
Oddział 
Regionalny w 
Siedlcach 

8 PL-CE0007 Centrum 
Kształcenia 
Praktycznego i 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Mielcu 

9 PL-CE0036 Centrum 
Rozwoju 
Kompetencji 
Waldemar Kula 
w PLeszewie 

10 PL-CE0082 SOFTRONIC Sp. 
z o.o. w 
Poznaniu 

11 PL-CE0005 Techpal Sp. z 
o.o. w 
Olsztynie 

12 PL-CE0014 Wydział 
Informatyki i 
Zarządzania 
Politechniki 



Wrocławskiej 

 

 

Przejście ECDL Core/Start 

do nowego Systemu 

Szanowni Użytkownicy. 

Niniejszym informuję, iż zgodnie z decyzją Komisji ds. Certyfikacji przy ZG PTI, od 15 
września 2011 roku wszystkie egzaminy ECDL Core/Start będą przeprowadzane w nowym 
Systemie (www.eecdl.pl/system). 
W ostatnim czasie na terenie całego kraju odbyły się szkolenia dla CE oraz Egzaminatorów, 
dotyczące przejścia oraz sposobu egzaminowania w nowym Systemie. Dalsze szkolenia będą 
prowadzone przez Koordynatorów Regionalnych. 
 
Wszystkich Egzaminatorów już teraz zapraszam do utworzenia kopii swojego konta w 
Systemie. Wystarczy wykonać kilka prostych operacji, które zaprezentowane zostały naTYM 
FILMIE. Po utworzeniu konta w nowym Systemie Państwa stare konto w Panelu będzie nadal 
posiadało pełną funkcjonalność tak, aby mogli Państwo dokończyć trwające procesy 
egzaminacyjne. Jednocześnie przypominam, że wraz z kontem nie są przenoszone Państwa 
egzaminy do nowego Systemu. Każdy Egzaminator posiadający aktywne konto w Panelu 
może je samodzielnie przenieść do Systemu. Kandydaci mogą importować swoje zaliczone 
egzaminy do Systemu, które są zapisane w Panelu. Egzaminy mogą importowane tylko przez 
Kandydatów z zarejestrowanymi kartami EKUK. 
Centra Egzaminacyjne informuję, iż zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji ds. 
Certyfikacji przy ZG PTI, konto może otrzymać każde CE które: 
- otrzymało akredytację wydaną przez Komisję ds. Jakości PTI 
lub 
- zgłosiło chęć recertyfikacji na stronie kj.eecdl.pl (założyło sprawę), 
- przesłało raport samooceny do w/w sprawy. 
Takie CE otrzyma wówczas warunkowy dostęp do systemu z ważnością konta do końca 2011 
roku. 
W nowym systemie każde CE reprezentowane jest jako Autoryzowane Centrum 
Egzaminacyjne ECDL oraz dodatkowo konto(a) pracowników CE. Centrum wprowadzane jest 
do systemu na podstawie informacji zapisanych w systemie Komisji ds. Jakości ECDL, 
natomiast konto(a) pracowników zostaną założone po przesłaniu przez CE dyspozycji 
założenia kont. 
UWAGA: ze względu na potrzebę autoryzacji w/w dyspozycja musi być wysłana z adresu e-
mail, zarejestrowanego w systemie KJ jako „adres e-mail osoby do kontaktu”. Dodatkowo w 
dyspozycji CE powinno przesłać informację o kontach jakie mają być założone dla 
administratorów poszczególnych Laboratoriów, należących do tego CE. 
Po przejściu do nowego systemu zalecam zapoznanie się z zawartością działów: „szkolenia 
on-line” oraz „pliki do pobrania” dostępnych w zakładce „narzędzia”. 

Przypominam, iż w nowym systemie występują różne rodzaje kont w tym: 
- konto typu Kandydat które musi posiadać każdy egzaminowany, rejestracja konta dostępna 
na: www.eecdl.pl/system 
- konto typu Egzaminator pozwalające na planowanie i prowadzenie egzaminów oraz 
zgłaszanie terminów egzaminowania, 
- konto typu Centrum Egzaminacyjne (pracownik) pozwalające na prowadzenie rozliczeń z PB 
ECDL oraz Egzaminatorami, 

http://www.eecdl.pl/system
http://www.youtube.com/watch?v=v3oqBmbtraI
http://www.youtube.com/watch?v=v3oqBmbtraI
http://eecdl.pl/panel/files/konta_CE_LAB-wzor.xls
http://eecdl.pl/panel/files/konta_CE_LAB-wzor.xls
http://www.eecdl.pl/system


- konto typu Laboratorium pozwalające na zarządzanie stanowiskami egzaminacyjnymi, 
- konto typu Organizator pozwalające na prowadzenie grup beneficjentów. 
Przypominam, że Egzaminator może egzaminować tylko w Laboratoriach przypisanych do 
jego CE. W celu utworzenia relacji pomiędzy CE a Egzaminatorem, CE powinno za 
pośrednictwem Systemu zaprosić Egzaminatora do współpracy, a ten powinien potwierdzić 
chęć współpracy. Sposób wykonania powyższych operacji został zaprezentowany w dziale 
„szkolenia on-line”. 
Przypominam, że Kandydat opłaca egzaminy ECDL Core/Start przy użyciu opcji płatności na 
swoim koncie w Systemie. Wpłaty bezpośrednio na konto PTI / PB ECDL nie będą 
umożliwiały uruchomienia egzaminu. 
 
Informuję, iż po upływie terminu ustalonego przez Komisję, Panel pozostanie jako system 
„tylko do odczytu”. Pozwoli to na zachowanie archiwum egzaminów przeprowadzonych w 
latach 2009-2011. Aplikacje egzaminacyjne v 2.x zostaną zablokowane. 
Wszystkich potrzebnych informacji udzielą Państwu: Koordynatorzy Regionalni, PB ECDL oraz 
Ogólnopolski Koordynator ECDL. 
W przypadku problemów technicznych proszę pisać na adres 
Administratora:administrator@eecdl.pl 

 

Warsztaty z Nowego 

Systemu w Krakowie 

Warsztaty z obsługi Systemu Egzaminacyjnego ECDL w Krakowie odbędą się 2 września 2011 
r w godzinach 15:00 - 18:00. 

Warsztaty dla egzaminatorów są bezpłatne. 

Szkolenie odbędzie się na AGH , al. Mickiewicza 30 Kraków, sala 429, będzie dostęp do sieci 
bezprzewodowej, można przynieść laptop. 

Zapisy na warsztaty tutaj. 
  

Beata Chodacka 
beata.chodacka@ecdl.pl 
Koordynator Regionalny ECDL 
w Małopolsce 
Tel. 502 390 129 

 

Wyniki konkursu na 

Ogólnopolskiego 

Koordynatora ECDL. 

Mamy przyjemność poinformować, iż Marcin Garwacki został Ogólnopolskim 
Koordynatorem ECDL na kolejną kadencję. Serdeczne gratulacje! 

 

Strona KR Regionu 

Olsztyn 

Informujemy, że zaczęła działać strona KR Regionu Olsztyn, dostępna po 
adresemwww.ecdl.olsztyn.pl. Zapraszamy. 
 

 

mailto:administrator@eecdl.pl
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Z OHP zdobędziesz 

certyfikat ECDL Start 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie beneficjenci IV edycji projektu 
„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” uczestniczą w zajęciach komputerowych 
ECDL START. Kurs składa się z czterech modułów: użytkowanie komputerów, przetwarzanie 
tekstów, arkusze kalkulacyjne, usługi w sieciach informatycznych. 

Celem zajęć jest m.in.: sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania 
podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego, sprawdzenie 
umiejętności przetwarzania oraz korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych. 

Kurs uczy także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, 
statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów i diagramów oraz 
korzystania z sieci informatycznych. Każdy z modułów obejmuje 15 godzin zajęć i jest 
zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności beneficjentów. 

Kurs ECDL START jest realizowany od 30 sierpnia do 14 września 2011 r. Zajęcia prowadzone 
są przez specjalistów zatrudnionych przez Europejską Grupę Konsultingową w 
certyfikowanych pracowniach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Informatyki i Zarządzania w 
Olsztynie. Podczas zajęć uczestnicy korzystają – podobnie jak w przypadku poprzednich 
projektów – z bezpłatnego wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdu środkami 
komunikacji publicznej. We wrześniu br. młodzież kontynuuje praktyczną naukę jazdy. Kurs 
prawa jazdy kat. B realizowany jest przez Ośrodek Szkolenia "CENTRUM" w Olsztynie. 

W kolejnym etapie realizacji projektu SPZR IV młodzi ludzie będą uczestniczyć w kursach i 
praktykach zawodowych. 

Artykuł pochodzi z www.warminsko-mazurska.ohp.pl 

 

Komunikat 

Z uwagi na prowadzone szkolenia (wdrożenie nowego systemu eECDL.pl), które w niektórych 
regionach odbędą się po 15 września 2011 roku, warunkowo pozostawiony zostanie aktywny 
dostęp do Panelu egzaminacyjnego (aplikacja egzaminacyjna 2.11 – „start system”) do dnia 
30 września 2011 włącznie. 

 Od 1 października nie będzie można realizować egzaminów przy pomocy Panelu, a jedynie 
będzie on dostępny w postaci „tylko do odczytu”. Egzaminatorów, Centra Egzaminacyjne i 
Laboratoria prosimy o jak najszybsze zakończenie pracy w Panelu i przejście do nowego 
Systemu. Po zalogowaniu do Systemu zachęcamy do zapoznania się z materiałami 
pomocniczymi dostępnymi w systemie. 

VII Konferencja Naukowo-

Metodyczna 

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS oraz Oddział Górnośląski Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego bardzo serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli, a 
zwłaszcza nauczycieli informatyki, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi w edukacji na VII 
Konferencję Naukowo-Metodyczną. 

Czytaj całość na kiss.pl 

 
 

http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl/main.php?fid=241&pg=1&type=full&id_lang=0&liid=17849
http://konferencja2011.kiss.pl/
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Zmarł dr Jan Smołka 

W dniu 22 września br. zmarł dr Jan Smołka - długoletni członek PTI, przez wiele lat 
niestrudzony propagator idei Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL 
w Polsce, były Pełnomocnik Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL ds. kontaktów z Oświatą. 
To w ogromnej mierze dzięki Jego działalności certyfikacja ECDL zaistniała w polskich 
szkołach i uczelniach wyższych. Przez wiele lat współorganizował i prowadził szkolenia 
przygotowujące nowych egzaminatorów ECDL. 

Wieloletni Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania Politechniki 
Lubelskiej, Kierownik Informatycznych Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania PL. 

Wykładowca, informatyk, Kolega – a dla wielu z nas Przyjaciel. 

Nowy cennik ECDL 

W związku z wdrożeniem certyfikacji ECDL Core i ECDL Start do systemu eecdl.pl od 1 
października 2011 roku będzie obowiązywał nowy cennik ECDL. Z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego i akademickiego pragniemy zrekompensować uczniom i studentom wzrost ceny 
spowodowany wprowadzeniem przez władze państwowe podatku VAT na usługi edukacyjne. 
Cena ulgowa ECDL Core to tylko 398 zł a ECDL Start 248 zł. Cena pierwszego egzaminu 
została obniżona do 98 zł. Kwoty brutto zostały zaokrąglone do pełnych wartości. 
ECDL:  

Zmiany w sposobie płatności za egzaminy 

Od 15 września 2011 wpłaty dokonywane będą przez system eecdl.pl z konta 
egzaminowanego (patrz Cennik). Opłaty można dokonać przez system płatności.pl lub przez 
przekazem pocztowy na wskazane konto w systemie. W przypadku egzaminów 
dofinansowanych należy skontaktować się z organizatorem. Organizator szkolenia, który 
płaci za grupy otrzymuje kody finansujące po wystawieniu faktury. W tym celu prosimy o 
kontakt z biurem: Klaudia Zatorska klaudia@zatorska@ecdl.pl tel. 22 6361847. 

Nowy cennik certyfikatów ECDL 

W związku z wdrożeniem certyfikacji ECDL Core i ECDL Start do systemu eecdl.pl od 1 
października 2011 roku będzie obowiązywał nowy cennik ECDL. Z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego i akademickiego pragniemy zrekompensować uczniom i studentom wzrost ceny 
spowodowany wprowadzeniem przez władze państwowe podatku VAT na usługi edukacyjne. 
Cena ulgowa ECDL Core to tylko 398 zł a ECDL Start 248 zł. Cena pierwszego egzaminu 
została obniżona do 98 zł. Kwoty brutto zostały zaokrąglone do pełnych wartości. 

Komunikat ws. zmian cennika 

W związku z wprowadzeniem nowego cennika Polskie Biuro ECDL zwraca się do wszystkich 
klientów instytucjonalnych i kandydatów z uprawnieniami do cen ulgowych, którzy 
rozpoczęli przed 1 października 2011 r. proces zdawania egzaminów w systemie eECDL.pl, 
aby zgłosili ten fakt do biura ECDL w celu umożliwienia zakończenia procesu zdawania 
egzaminów. Zgłoszenia proszę kierować na adres klaudia.zatorska@ecdl.pl 
Zmiany w cenniku nie muszą obejmować projektów unijnych, które rozpoczęły się przed 
zmianą cennika. Opłata za wydanie certyfikatu ECDL Core/Start w kwocie 60 zł ulgowy/70 zł 
normalny brutto jest obowiązkowa dla osób, które rozpoczęły proces certyfikacji przed1 
września 2009 roku. W zgłoszeniach proszę podawać nazwę instytucji, 
stawkę(normalny/ulgowy), ilość zrealizowanych egzaminów oraz ilość egzaminów, które 
zostały do wykorzystania z kodu organizatora. Osoby indywidualne prosimy o podanie 

http://ecdl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
http://ecdl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
mailto:klaudia@zatorska@ecdl.pl
http://ecdl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
mailto:klaudia.zatorska@ecdl.pl


numeru PESEL, liczbę egzaminów zrealizowanych oraz pozostałych do zakończenia procesu 
certyfikacji. 

„Przyjaciel ECDL w PTI” 

Konkurs na strukturę PTI najlepiej wspierającą działania ECDL (oddział, koło, sekcję ) oraz 
na członka PTI najlepiej wspierającego działania ECDL 
Rusza konkurs skierowany do członków i działaczy PTI, struktur PTI, które w aktywny, 
innowacyjny i ciekawy sposób wspierają działania ECDL promując go w swoim środowisku. 
Pragniemy poznać „Przyjaciół ECDL”, by nagrodzić ich pomysłowość i zaangażowanie w 
budowanie atmosfery wsparcia w działaniach ECDL. Chcemy wyróżnić tych, którzy wnoszą 
znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój ECDL. 

Liczy się innowacyjność i atrakcyjność podjętych działań, zakres oddziaływań 
umożliwiających osiąganie celów ECDL, merytoryczność, ciekawe publikacje o ECDL, 
opracowania książkowe i inne. 
Pobierz REGULAMIN konkursu "Przyjaciel ECDL w PTI" 
Głównym celem Konkursu jest wyłonienie w strukturach PTI kreatywnych i twórczych 
sojuszników ECDL, zapoznanie się z ciekawymi inicjatywami, propagującymi ideę ECDL, 
nagrodzenie podjętych działań na rzecz ECDL, tworzenie przyjaznej atmosfery wokół ECDL, 
promowanie pozytywnych wzorców. 

Do konkursu można zgłaszać kandydaturę w dwóch kategoriach: 

KATEGORIA 1  
Na strukturę PTI najlepiej wspierającą działania ECDL 
KATEGORIA 2  
Na członka PTI najlepiej wspierającego działania ECDL 
 
WAŻNE 
Do konkursu nie można zgłaszać osób działających na co dzień w ECDL (Koordynatorów 
Regionalnych, Koordynatorów Produktu, egzaminatorów, pracowników Centrów 
Egzaminacyjnych i Laboratoriów, pracowników PB ECDL) oraz członków i osób działających 
na rzecz Komisji do spraw Jakości ECDL. 
ZASADY KONKURSU 
1. Wejdź na stronę http://ecdl.pl/konkurs_nsc/konkurs.php 
2. Wybierz kategorię, dla której chcesz zgłosić kandydaturę: 

KATEGORIA 1 Na strukturę PTI najlepiej wspierającą działania ECDL 
W formularzu zgłoszeniowym wybierz z listy typowaną do nagrody strukturę PTI - oddział, 
koło, sekcję, oraz wpisz uzasadnienie i opis ciekawych inicjatyw tej struktury na rzecz ECDL. 
KATEGORIA 2 Na członka PTI najlepiej wspierającego działania ECDL 
W formularzu zgłoszeniowym podaj imię i nazwisko typowanej osoby, wraz z uzasadnieniem 
i opisem jej ciekawych inicjatyw, działań na rzecz ECDL. 
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Ostateczny werdykt wyda Komisja do 
spraw Certyfikacji ECDL ZG PTI. 

WAŻNE 
Prawo do głosowania posiadać będą: egzaminatorzy ECDL, przedstawiciele Centrów 
Egzaminacyjnych i Laboratoriów, Koordynatorzy Regionalni, Koordynatorzy Produktu oraz 
pracownicy PB ECDL. Każda z tych osób otrzyma od nas kod dostępowy (login i hasło) i 
będzie mogła oddać glosy na jedną z kandydatur w każdej z 2 kategorii. Ponieważ loginem 
będzie adres email, prosimy aby w formularzu zgłoszenia podawać email osoby, która będzie 
głosowała. 

https://old.ecdl.pl/node/images/stories/pdf/Konkurs_na_najlepsza_strukture_PTI_wspierajaca_ECDL.pdf
http://ecdl.pl/konkurs_nsc/konkurs.php


4. Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia nagród dla „Przyjaciół ECDL” odbędzie się 
18 października 2011 podczas Jesiennych Spotkań PTI w Jachrance.  
 
TERMINY 
5 października - 9 października - typowanie osób i struktur do konkursu 

10 – 13 października - do godz. 16.00 głosowanie 

14 października godz. 10.00 - ogłoszenie wyników 

18 października godz. 20.00 - uroczyste wręczenie nagród 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w konkursie „Przyjaciel ECDLw PTI”. 

  

W sprawach konkursu proszę kontaktować się z p. Elżbietą Buk (elzbieta.buk@ecdl.pl) - tel. 
601150035 lub tel. 22 88 73 146. 

Urzędnicy Miasta Krakowa z Certyfikatem ECDL 

W Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa zostały  wręczone Certyfikaty ECDL 5 
grupomUrzędników Miasta Krakowa, którzy zakończyli z sukcesem szkolenia w ramach 
projektu "Rozwój Systemu Zarządzania Urzędem". Zespół Urzędu Miasta Krakowa gotowy do 
certyfikacji e-Urzędnik! 
Spotkanie prowadziła Pani wice Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Barbara Skrabacz-
Matusik pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego projektem 
pn.  Rozwój Systemu zarządzania Urzędem. Uczestniczyli w spotkaniu pan Andrzej Wałach - 
Kierownik Oddziału Zarządzania Kadrami oraz Tomasz Dudek - Inspektor - Stanowiska 
ds.Pracowniczych, koordynator Modułu 3 i 7 projektu Rozwój Systemu zarządzania Urzędem. 
Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentował Prezes Oddziału Małopolskiego dr 
inż. Marek Valenta, który przekazał gratulacje i wyrazy uznania dla uczestników projektu. 
Wysiłek włożony w szkolenie, zdyscyplinowanie uczestników oraz wiele czasu spędzone na 
samodzielnej pracy z wykorzystaniem platformy e-learningowej podkreślała Beata Chodacka 
- Koordynator Małopolski ECDL. W spotkaniu uczestniczył Bohdan Lisowski - właściciel Biś 
Computers, członek PTI, Koordynator ECDL CAD oraz Anna Ślusarczyk - Kierownik 
Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego. 
Spotkanie było również okazją do przybliżenia certyfikacji e-Cleark przygotowywanego przez 
PTI, który wkrótce będzie dostępny w Polsce. 

W Certyfikowani Urzędnicy wyrazili zadowolenie ze zdobytych kwalifikacji, 65 uczestników, z 
5 grup odebrało certyfikaty ECDL. 

Gratulacje i certyfikaty odebrane były w serdecznej atmosferze i przy błysku fleszy. 

ECDL w Zespole Szkół Łączności 

W Zespole Szkół Łączności w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ECDL 
dla absolwentów i uczniów Technikum Łączności. 85 uczniów i absolwentów otrzymało 
certyfikat ECDL, poza gratulacjami były życzenia sukcesów w dalszej edukacji. 
 

Wielu uczniów zainteresowanych jest kolejnymi  potwierdzeniami umiejetnosci 
komputerowych, obecnie szkoła prowadzi szkolenia i certyfikację ECDL CAD. 

mailto:elzbieta.buk@ecdl.pl


Spotkanie było podsumowaniem trzeciego i ostatniego roku działań w ramach unijnego 
programu "USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka". Certyfikaty wręczała Pani Beata 
Chodacka, Regionalny Koordynator ECDL. 
Szkołę reprezentowali, Pan Dyrektor Antoni Borgosz, koordynator projektu USG Marian 
Piekarski oraz opiekun Laboratorium ECDL Marek Lange, a Krakowskie Centrum 
Egzaminacyjne - Pani Anna Ślusarczyk. 
Projekt w zakresie certyfikacji  ECDL prowadzony był przez Pana prof. Marka Lange wraz z 
zespołem egzaminatorów: Wojciech Sośnicki, Aleksander Kielski, Wacław Świdrak, Grzegorz 
Stadnik, Janusz Kocoł, Jan Kocoł, Andrzej Płachta. 
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli! 

Komunikat 

Informujemy, że w konkursie „Przyjaciel ECDL w PTI” zostały zgłoszone następujące 
kandydatury: 
Kategoria Osoba: 
Anna Beata Kwiatkowska 
Dariusz Stachecki 
Wojciech Kiedrowski 
Wiesław Paluszyński 
Marek Valenta 
 
Kategoria Struktura: 
Oddział Małopolski 
Oddział Zachodniopomorski 
Oddział Pomorski 
Oddział Kujawsko-Pomorski 
Koło Podlaskie w Białymstoku 
Ponieważ nominacje w konkursie „Przyjaciel ECDL w PTI” otrzymały także osoby, które od 
nas odeszły, podjęliśmy decyzję o  specjalnym, pośmiertnym  uhonorowaniu tych osób, za 
ogromny ich wkład w rozwój ECDL, są to: 
dr Jan Smołka 
dr Janusz Trawka 
Już rozesłaliśmy osobom uprawnionym do głosowania loginy i hasła. 

Głosowanie odbywa się na stronie http://ecdl.pl/konkurs_nsc/glosowanie/index.php w 
terminie 10 – 13 października - do godz. 16.00. 
Jeżeli masz uprawnienia do głosowania, a nie otrzymałeś loginu i hasła, napisz w tej sprawie 
na adres m.kluczek@synermedia.pl podając swoje dane (imię i nazwisko, kim jesteś np. czy 
Koordynatorem Regionalnym, czy szefem Centrum Egzaminacyjnym nr….. ECDL itp. oraz 
informację, że prosisz o login i hasło do głosowania w konkursie „Przyjaciel ECDL w PTI”). 
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Sprawozdanie z konferencji 

VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr Janusza Trawki Technologia Informacyjna w 
Społeczeństwie Wiedzy 
Oddział Górnośląski PTI, Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS, przy współudziale 
PB ECDL w dniu 29 września 2011 byli organizatorami VII Konferencji Naukowo-
Metodycznej im. dr. Janusza Trawki. Konferencja skierowana była do egzaminatorów ECDL, 
nauczycieli szkół, a zwłaszcza nauczycieli informatyki, dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych zainteresowanych nowoczesnymi technologiami TI w edukacji, a także 
wszystkich interesujących się sprawami rozwoju ECDL na Śląsku. Miała ona miejsce w 

http://ecdl.pl/konkurs_nsc/glosowanie/index.php
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Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Odbywała się pod honorowym 
patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty pana Stanisława Fabera, Wojewody Śląskiego pana 
Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Śląskiego pana Adama Matusiewicza. 
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była mgr Elżbieta Bowdur, 
Koordynator Regionalny, a prowadzącym dr Adrian Kapczyński, prezes OG PTI. 

 

  

Wśród znamienitych gości Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in. JM rektor WSBiF 
Longin Leśniewski, członkowie ZG PTI wiceprezes Beata Ostrowska, Beata Chodacka, OK 
ECDL Marcin Garwacki, wizytator ds. informatyki wspierający ideę ECDL na Śląsku Andrzej 
Mróz, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Andrzej Machowski oraz 
przedstawiciele kilku uczelni w Katowicach. Konferencja była podzielona na dwie główne 
części. Pierwsza część wykładowa obejmowała między innymi zagadnienia związanie z 
ukazaniem zmian, jakie niosą z sobą nowe technologie. W czasie trwania pierwszej części 
Konferencji można było wysłuchać interesujących wykładów dotyczących kierunku rozwoju 
polskiej dydaktyki informatyki. Projekt nowego certyfikatu e-nauczyciel omawiał mgr inż. 
Zdzisław Nowakowski, dyr. CKPiDN z Mielca. Wykłady wygłosili także między innymi: dr hab. 
inż. Janusz Morbitzer prof. UP, z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr 
Marek Dudek, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), Warszawa, dr inż. Adrian 
Kapczyński, Politechnika Śląska, Gliwice oraz inni naukowcy i specjaliści. 

  

 



Po części wykładowej dla egzaminatorów ECDL było poświęcone oddzielne seminarium, na 
którym Koordynator Ogólnopolski Marcin Garwacki omówił nowe projekty certyfikatów 
ECDL. Egzaminatorzy mieli także okazję wdrożyć się do egzaminowania w nowym Systemie. 
Bardzo obszerne i wyczerpujące szkolenie przeprowadziła mgr Beata Chodacka, członek 
Pezydium ds. Certyfikacji Zarządu Głównego PTI. Problemy jakości i akredytacji naświetlił 
mgr Sławomir Smugowski, członek Komisji Jakości PTI, członek ZG PTI. Egzaminatorzy mieli 
okazję do uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania. Podczas trwania Konferencji 
egzaminatorzy ECDL podpisywali nowe umowy z PTI oraz wymieniali się uwagami.  
Druga część Konferencji to warsztaty, na których zaprezentowane zostały między innymi 
metody wirtualizacji na potrzeby edukacji oraz narzędzia do tworzenia dydaktycznych 
materiałów e-learningowch., a także wiele innych narzędzi i propozycji dydaktycznych, które 
wzbogaciły ofertę konferencji i spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. 

 

Świat wokół nas szybko ewaluuje, a my próbujemy nadążyć za postępem technologicznym i 
społecznym. Problematyka technologii informacyjnej, a co za tym idzie konieczności 
certyfikacji jest bardzo ważna. Coraz to wyższe wymagania stawiane przez uczniów i 
społeczeństwo powodują, że edukacja staje przed koniecznością dokonania 
„(r)ewolucyjnych” zmian, a nauczyciele przed koniecznością nie tylko nabywania nowych 
kompetencji informacyjnych, ale także weryfikacji swoich umiejętności. Stąd tak wielkie 
zainteresowanie Konferencją, na której liczba uczestników (ok. 240) przekroczyła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji Konferencji Ogólnopolskiemu 
Koordynatorowi Marcinowi Garwackiemu. 
Galeria fotograficzna dostępna jest na stronie 
Konferencjihttp://konferencja2011.kiss.pl/pokenferencyjne.htm  
 
mgr Elżbieta Bowdur 
Koordynator Regionalny ECDL Katowice 

 

Konkurs „Przyjaciel ECDL 

w PTI” dobiega końca 

W dniu wczorajszym zakończyło się głosowanie w konkursie „Przyjaciel ECDL w PTI” w 
kategorii OSOBA i w kategorii STRUKTURA . Ostateczną decyzję dotyczącą wyników konkursu 
podjęła Komisja do spraw Certyfikacji przy ZG PTI. 
 
Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji do spraw Certyfikacji przy ZG PTI, z uwagi na 
szeroki zakres działań nominowanych na rzecz ECDL, oddanie sprawom ECDL, budowanie 
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atmosfery współpracy i współdziałania, ustalono, że zwycięzcami konkursu „Przyjaciel ECDL 
w PTI” są wszystkie nominowane osoby i struktury. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, 
mamy nadzieję osobiście pogratulować i wręczyć nagrody podczasJesiennych Spotkań PTI w 
Jachrance w dniu 18 października 2011r. Cieszymy się ogromnie, że jesteście wśród nas. 
Oto nasi „Przyjaciele ECDL w PTI”: 
Kategoria Osoba: 
Anna Beata Kwiatkowska 
Dariusz Stachecki 
Wojciech Kiedrowski 
Wiesław Paluszyński 
Marek Valenta 
Kategoria Struktura: 
Oddział Małopolski 
Oddział Zachodniopomorski 
Oddział Pomorski 
Oddział Kujawsko-Pomorski 
Koło Podlaskie w Białymstoku 
Specjalne pośmiertne uhonorowanie za ogromny wkład w rozwój ECDL przyznano: 
dr Januszowi Trawce 
dr Janowi Smołce 

 

Komunikat w sprawie 

powołania KR ECDL - 

Region Poznań 

Pragniemy poinformować, że od dnia 01.10.2011 r. funkcję Koordynatora Regionalnego ECDL 
w regionie Poznań obejmuje Ewa Sumowska. 

 

Opłaty za ponowne 

wydanie certyfikatu 

Przypominamy wszystkim Partnerom, że jeżeli certyfikat zostanie zamówiony, a dane zostały 
błędnie wpisane do systemu (przykład: literówka w imieniu, błędnie wprowadzone 
małe/wielkie litery) i fakt ten nie zostanie zgłoszony do administratora to zostanie on 
wydrukowany zgodnie z danymi z systemu. Koszt ponownego wydania certyfikatu wynosi 25 
zł. 

 

Realizacja voucherów na podstawowe egzaminy ECDL 

Informujemy, że przed podejściem do egzaminu kandydat posiadający voucher na bezpłatne 
zdawanie egzaminu powinien zgłosić ten fakt do PB ECDL (na adres:biuro@ecdl.pl). Należy 
podać numer vouchera, PESEL oraz informację, który moduł kandydat wybiera. Voucher 
powinien zostać przesłany do Polskiego Biura ECDL przez Centrum Egzaminacyjne, w którym 
przeprowadzono egzamin. 

 

Próbna matura z 

informatyki 2012 

Szanowni Państwo, 

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego  
wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii  
Informacyjnej WMiI oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w  

mailto:biuro@ecdl.pl


Toruniu organizuje próbną maturę z informatyki w dniu 10 stycznia 2012  
roku. 
Nauczycieli, którzy chcą, aby ich uczniowie wzięli udział w maturze  
prosimy o zarejestrowanie się na stronie edu.rsei.umk.pl/edu_info.  
Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące matury. 
Zapraszamy uczniów z całej Polski! 
W imieniu organizatorów, Anna Beata Kwiatkowska 

Komunikat 

Informujemy, że na witrynie www.ecitizen.pl dostępne są już linki potrzebne w trakcie 
oficjalnych egzaminów od 1 do 10. W razie jakichs problemów lub niścisłości, prosze o 
kontakt. 
Koordynator Produktu - Witold Sikorski 

 

Konkurs mikołajkowy na 

FB 

W związku z dniem św. Mikołaja został zaplanowany konkurs ECDL na naszym fanpage'una 
Facebooku. Zachęcamy do wspólnej zabawy! 
Chętnych zapraszamy do polubienia naszej strony: http://www.facebook.pl/ecdlpolska 

 

Podsumowanie konkursu 

mikołajkowego na FB 

W dniu dzisiejszym został przeprowadzony konkurs z okazji Mikołajek. Do udziału przystąpili 
fani należący do społeczności ECDL na portalu społecznościowym Facebook. Uczestnicy 
odpowiadali na 10 pytań, które ukazywały się kolejno co godzinę. Spośród nich wyłoniliśmy 
14 laureatów, którzy dostaną nagrody niespodzianki od Świętego Mikołaja. 
Gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę. 

Już niedługo kolejne konkursy i zabawy, bądźcie z nami, łączmy społeczność ECDL. 

Klaudia Zatorska 

Zamawianie certyfikatów 

w nowym systemie 

Przypominamy o konieczności zamawiania Certyfikatu ECDL Core/Start w nowym systemie. 
W tym celu konieczne jest zalogowanie na stronie: www.eecdl.pl/system 
Nastąpienie klikamy: 
1. Core 
2. Egzaminy (EKUK) 
3. Certyfikat 
4. Na liście rozwijanej wybieramy CE, do którego ma być wysłany certyfikat. 
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Wesołych Świąt! 

 

Życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia 
w realizacji wszystkich planów w nadchodzącym Nowym Roku 2012. 

Zespół Polskiego Biura ECDL 

http://edu.rsei.umk.pl/edu_info
http://www.ecitizen.pl/
mailto:witold.sikorski@ecdl.pl
http://www.facebook.pl/ecdlpolska
http://www.eecdl.pl/system


Zmiana na stanowisku Ogólnopolskiego Koordynatora 

Informujemy, że z dniem 2. stycznia 2012 Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL został 
Pan Jacek Pulwarski. Panu Marcinowi Garwackemu dziękujemy za dotychczasową 
współpracę. 

 

Komunikat 

Przypominamy, że w przypadku egzaminów CORE i Start konto PTI ZG Warszawa w Banku 
Zachodnim WBK S.A. o numerze 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 służy do wpłat 
wyłącznie klientom instytucjonalnym. Osoby fizyczne, indywidualnie winny dokonywać 
płatności przez system ECDL/platnosci.pl. Nie dotyczy to płatności za karty plastikowe. 
Za pozostałe egzaminy (Advanced, CAD, Webstarter, e-Citizen, e-Guardian, EPP GIS) należy 
dokonywać wpłat na ww. numer konta lub numer konta podany na fakturze. 

 

Wyzwania nauczyciela XXI wieku 

27 stycznia w Sułkowicach – Bolęcinie odbędzie się sympozjum dydaktyczno – naukowe pt. 
„Sztuka zdalnego nauczania – inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku”. 
Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów 
edukacyjnych oraz dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami stawianymi przed nauczycielami w 
dobie intensywnego rozwoju narzędzi TIK i zdalnego nauczania. 

Jaki wpływ na edukację ma rozpowszechnianie się nowych technologii? Jakie wyzwania 
czekają na e-nauczyciela w szkole? Co daje certyfikacja ECDL? Jak wykorzystać eTwinning w 
warsztacie nauczyciela XXI wieku? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi będzie 
można poznać podczas spotkania. Zobacz program. 
W Zespole Szkół w Sulkowicach-Bolęcinie mieści się Laboratorium ECDL PL-1199. Informacji 
o egzaminach udzielać będą egzaminatorzy oraz egzaminowani! Zapraszamy do stoiska 
ECDL. 
Udział w sympozjum jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby 
zainteresowane uczestnictwem proszone są o wcześniejszą rejestrację na wykłady oraz 
warsztaty. 

Patronat honorowy nad sympozjum objęli: Marek Sowa – Marszałek Województwa 
Małopolskiego oraz Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa. 

 Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia są: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne 
Oddział Małopolski. 

Więcej informacji, rejestracja oraz kontakt z organizatorami 
nawww.szkolabolecina.pl/sympozjum. 

 

ECDL CAD w panelu 

egzaminacyjnym 

Od 1 marca 2012 roku wszyscy egzaminatorzy ECDL CAD maja obowiązek 
prowadzićegzaminy ECDL CAD w panelu (https://eecdl.pl/panel2). Egzaminy 
przeprowadzone poza panelem po 1 marca 2012 nie będą rozliczane. 
Egzaminy ECDL CAD zostały wprowadzone w listopadzie do panelu egzaminacyjnego i 
pomyślnie przeszły okres pilotażowy. 

Szkolenie dla egzaminatorów ECDL CAD z obsługi panelu oraz z odświeżenia wiadomości na 
temat egzaminów ECDL CAD odbędzie się 17 lutego 2012 w Warszawieprzy ul. Puławskiej 

http://www.szkolabolecina.pl/sympozjum/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=29
http://www.szkolabolecina.pl/sympozjum
https://eecdl.pl/panel2


39/4 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w godzinach w godzinach 11:00 - 
14:45. 
Harmonogram szkolenia: 
część 1  
11:00 – 12:30  ECDL CAD w kontekście najnowszych wersji oprogramowania AutoCAD 
omówienie weryfikacji i zmian w pytaniach testowych 
12:30 – 12:45     Przerwa 
część 2 
12:45 – 14:15    Procedura prowadzenia egzaminów w panelu eECDL.pl 
14:15 – 14:45    Pytania 
Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu zostały wysłane mailem do egzaminatorów. 
W przypadku braku takiej informacji proszę o kontakt mailowy. 

Należność za udział proszę wpłacać na konto: 
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 
14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. 
Tytuł: „imię nazwisko szkolenie egzaminator ECDL CAD" 
PRZYPOMNIENIE! 
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania 
wpłaty.  
Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie danych mailem na 
adres:biuro@ecdl.pl 
Koordynator ECDL CAD 
Bohdan Lisowski 
bohdan.lisowski@ecdl.pl 

 

Materiały z Sympozjum w 

Bolęcinie 

Sympozjum w Sułkowicach – Bolęcinie zgromadziło na konferencji nauczycieli poszukujących 
możliwości optymalnego wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji. Wokół tematu 
konferencji „Sztuka zdalnego nauczania – inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku” 
dyskutowano zarówno podczas obrad plenarnych jak również w pracy sześciu grup 
warsztatowych.  
Zderzenie teorii na temat kompetencji nauczycieli z dobrymi praktykami przedstawionymi 
przez nauczycieli zwieńczone zostało informacją o certyfikacji dla nauczycieli proponowanej 
przez PTI. 
Było ciekawie, kontrowersyjnie, dyskusyjne i smacznie. 

Zachęcam do skorzystania z dorobku konferencji. 
Więcej informacji: http://www.szkolabolecina.pl/sympozjum/ 

eDukacja z Panem T.I.K.-

iem- przewodnik 

multimedialny”- 

Ogólnopolski Konkurs 

Informatyczny 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „eDukacja z 
Panem T.I.K.-iem- przewodnik multimedialny”. Jest to już druga edycja konkursu dotycząca 
zastosowania Technologii Informacyjnej w szkole, organizowana przez Gimnazjum nr 49 im. 

mailto:biuro@ecdl.pl
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S. Starzyńskiego w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym, Polskim 
Biurem ECDL. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, 
a także szkół ponad gimnazjalnych w Polsce. 
 
Polega na całkowicie samodzielnym stworzeniu dwuminutowego filmu, pokazującego jak na 
różnych przedmiotach można by wykorzystać Technologię-Informację-Komunikację, by 
lekcje oraz nauka stały się ciekawsze, prostsze i skuteczniejsze. W pracy konkursowej, mile 
widziane będzie użycie postaci Pana T.I.K.-a. Pliki graficzne tej postaci, za zgodą autorki 
wizerunku Pana T.I.K.-a, Pauliny Sobolewskiej są do pobrania ze strony 
konkursowejwww.pantik.ecdl.pl. Tu też znajdują się szczegóły konkursu wraz z 
Regulaminem. 
 
TERMINY KONKURSU: 
27-02-2012 – rozpoczęcie rejestracji szkół, zgłaszanie prac konkursowych 

11-04-2012 - koniec rejestracji i przesyłania prac konkursowych (przedłużenie terminu do 13-
04-2012 do godziny 14.00) 

20-04-2012 - ogłoszenie wyników (podanie listy laureatów) 

17-05-2012 - uroczystość wręczenia nagród Na autorów zwycięskich prac konkursowych 
czekają super nagrody: konsole do gry, konsole PSP, aparaty fotograficzne, czytniki e-
book'ów, DVD przenośne, dyski zewnętrzne, Mp4, głośniki komputerowe, Mp3, drukarki 
(urządzenia wielofunkcyjne), myszki optyczne, słuchawki i inne. 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!! 

 

Forum egzaminatorów 

ECDL 

Informujemy, że forum egzaminatorów ECDL dostępne jest obecnie pod 
adresem:http://forum.ecdl.pl. 

 

Aktualizacja aplikacji 

egzaminacyjnej ECDL 

Advanced 

W dniu dzisiejszym (7.03.2012 r.) udostępniona została nowa wersja Aplikacji Egzaminacyjnej 
ECDL Advanced w wersji 2.3. 

Prosimy o pilną aktualizację aplikacji na stanowiskach egzaminacyjnych w laboratoriach 
ECDL Advanced. Poprzednia wersja aplikacji (2.2) zostanie wyłączona w dniu 12.03.2012 r. 
Szczegóły w dziale Aktualności w Panelu Egzaminacyjnym ECDL Advanced. 

Wojciech Kulik 
Koordynator ECDL Advanced 

 

Ogólnopolski Konkurs 

Informatyczny TIK?-TAK!- 

II edycja 

Już 26 marca rusza II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 

http://www.pantik.ecdl.pl/
http://forum.ecdl.pl/


Konkurs to GRA, która polega na odpowiadaniu na pytania on-line z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest rozgrywany na trzech 
poziomach: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Etapy Konkursy: 

 etap szkolny: 16-20 kwietnia 2012 
 etap regionalny: 8 maja 2012 
 finał: 17 maja 2012 w Warszawie 

  

Zeszłoroczna edycja Konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej 
udział ponad 30 tysięcy uczniów. W tym roku liczymy na jeszcze większą frekwencję. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich chętnych! Dla najlepszych czekają wspaniałe 
nagrody! 

Więcej informacji na stronie konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl 
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