
 

 
 
 

Sprawozdanie Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL za 2006 
(załącznik do sprawozdania z działalności PTI za 2006 r.) 

 
 

Preambuła - wstęp 
W 2006 roku działalność w podstawowym obszarze ECDL była dość intensywna ze 
względu na zmianę loga, wszystkich dokumentów ECDL oraz umów 
z egzaminatorami.   
Poza tym, w 2006 roku został wdrożony nowy produkt: ECDL Advanced. 
Nowością na rynku jest obserwowalny wzrost liczby projektów szkoleniowych 
w obszarze ECDL, realizowanych przez niezależne ośrodki edukacyjne 
i wspomaganych ze środków Unii Europejskiej, który doprowadził do zwiększenia 
aktywności w wakacje, gdzie zwykle aktywność w obszarze ECDL istotnie spadała. 
W 2006 roku zmieniło swoją siedzibę Polskie Biuro ECDL.  
ECDL obejmuje następujące obszary działalności: 

1. Działalność operacyjna (sprzedaż EKUKów, egzaminów i certyfikatów, 
obsługa administracyjna, ECDL-A). 

2. Przygotowanie egzaminatorów ECDL i rozwój struktur. 
3. Marketing. 
4. Rozwój merytoryczny. 
5. Kontakty z ECDL-Foundation i inne kontakty zagraniczne. 
6. Wydawnictwa książkowe i inne. 
7. Umowy i porozumienia. 
8. Certyfikacja na znak „Zgodny z ECDL”. 

 
 
 
1. Działalność operacyjna  

Podstawowy ECDL 
 
W działalności operacyjnej podstawowego ECDL w stosunku do roku ubiegłego 
nastąpiły ponad 20% wzrosty. Dalszy wzrost wymagać będzie intensyfikacji polityki 
marketingowej, ukierunkowanie jej na dużych instytucjonalnych klientów i programy 
Unijne.  
Ceny za poszczególne elementy procesu certyfikacji nie uległy zmianie. Utrzymano 
ulgowe ceny dla dużych ośrodków oraz uczących się. 
Polskie Biuro ECDL w Lublinie zmieniło swoją siedzibę i od 1.10.2006 funkcjonuje 
pod adresem: 20-704 Lublin ul. Wojciechowska 7. Zachowane zostały numery 
telefonów Biura.  
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W Polskim Biurze ECDL wzrosło zatrudnienie o jednego pracownika: specjalistę ds. 
ECDL Advanced. Obecnie na etacie w Polskim Biurze ECDL pracuje 2 osoby. Poza 
tym w strukturze organizacyjnej jest Ogólnopolski Koordynator ECDL, Kierownik 
Biura ECDL, 3 osoby stale współpracujące oraz 16 Koordynatorów Regionalnych 
ECDL. 
W 2006 roku w Polskim Biurze ECDL odbywało praktyki zawodowe 2 studentów 
z WSPiA w Lublinie. 

ECDL Advanced 
 
Po rozpoczęciu oferowania ECDL Advanced następuje jego zaplanowany jego 
rozwój. Ze względu na specyfiką certyfikatu ECDL-A nie należy się spodziewać zbyt 
dużej liczby certyfikatów.  
 
Powstało szereg Centrów Egzaminacyjnych ECDL-A oraz Laboratoriów ECDL. Dwa 
centra powstały w państwowych uczelniach wyższych. 
 
 
2. Przygotowanie egzaminatorów ECDL i rozwój struktur  

W roku 2006 odbyły się szkolenia w Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach oraz 
Łodzi (łącznie w roku: 9). Przeszkolono 270 nowych egzaminatorów. Szkolenia 
organizowało Polskie Biuro ECDL we współpracy z Koordynatorami Regionalnymi 
ECDL. 
Przygotowanych zostało 111 egzaminatorów ECDL-A. 
1 października 2006 roku rozpoczęła się akcja weryfikacji wszystkich egzaminatorów 
ECDL. Została ona przeprowadzona w związku ze zmianą loga i dokumentów ECDL. 
Przy okazji weryfikacji podpisane zostały nowe umowy z egzaminatorami, 
opracowane przez Polskie Biuro ECDL. Akcja zakończyła się w dniu 31.01.2007. 
W maju 2006 roku odbyło się doroczne (już piąte)  robocze Forum Koordynatorów 
ECDL w Polsce.  
Polskie Biuro ECDL współpracowało w ustanowieniu szeregu programów 
szkoleniowych finansowanych z funduszy unijnych w różnych formach, takich jak: 

- porozumienia i umowy,  
- certyfikowanie programów, 
- wydawania zaświadczeń, 
- opiniowania programów. 

PTI, Polskie Biuro ECDL bierze udział jako partner merytoryczny w projekcie EQUAL 
„System Kształcenia i Pośrednictwa Pracy dla Niepełnosprawnych - PIONIER”. 
Współpracę koordynuje Koordynator Regionalny w Szczecinie. Podobna 
bezpośrednia współpraca była kontynuowana z innymi projektami UE realizowanymi 
w Warszawie, Olsztynie, Opolu, Katowicach oraz Rzeszowie i Mielcu. Jednym 
z większych projektów jest program szkolenia blisko 1000 pracowników ARiMR 
w Warszawie oraz projekt „St@ndardy europejskie w informatyce”  (3 edycje) 
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w Olsztynie. Do najciekawszych projektów unijnych w obszarze ECDL należy 
realizowany w Rzeszowie projekt „Latające laboratorium zaawansowanego ECDL”. 
Kontynuowano działania z MSWiA w kierunku wdrożenia ECDL w administracji 
publicznej oraz samorządowej. Przeprowadzone zostało szereg rozmów w MSWiA 
oraz zrealizowany został (we współpracy z Departamentem Informatyki MSWiA) 
projekt pilotażowego egzaminowania wylosowanych urzędników państwowych 
w całym kraju. Celem projektu było wykazanie użyteczności ECDL oraz sprawdzenie 
poziomu umiejętności urzędników. Projekt koordynował KR ECDL w Warszawie. 
Raport z wynikami projektu – w opracowaniu. 
 
3. Marketing  

W ramach działań promocyjnych w 2006 roku wyprodukowano i dostarczona na 
różnego typu imprezy ECDL oraz PTI (konferencje, konkursy, fora samorządowe itd.) 
materiały marketingowe: plakaty, ulotki, kalendarze ścienne i kieszonkowe, koszulki, 
kubki oraz podkładki pod myszy. 
W związku ze zmianą logo ECDL zmodyfikowana została szata graficzna 
internetowego serwisu ECDL (www.ecdl.com.pl). 
W ramach działań marketingowych Polskie Biuro ECDL sponsorowało organizatorów 
konkursów szkolnych (materiałami marketingowymi i/lub promocyjnymi kartami 
EKUK/egzaminami). 
Zorganizowano stoiska ECDL na targach edukacyjnych w Poznaniu, Rzeszowie 
i Krakowie. 
Przedstawicie Polskiego Biura ECDL, Koordynatorzy Regionalni, Pełnomocnicy 
i egzaminatorzy wygłosili szereg referatów na konferencjach i seminariach środowisk 
nauczycielskich. 
W dniu 5.06.2006 przedstawiciele ECDL uczestniczyli we wręczaniu dyplomów Znak 
Jakości Interkl@sa. W zdobyciu tego dyplomu istotnym elementem jest 
upowszechnienie egzaminów ECDL w szkole. 
W dniach 16-17.12.2006 r odbyło się spotkanie robocze  KR ECDL, mające na celu 
wypracowanie strategii rozwoju ECDL w Polsce oraz planowanie obchodów X lat 
ECDL w Polsce. Spotkania mają być kontynuowane. 
 
4. Rozwój merytoryczny - nowe produkty 

W 2006 roku dokonana została wymiana: 
- loga ECDL (wymagania Fundacji ECDL) – we wszystkich miejscach, 

materiałach itp.; 
- wszystkich dokumentów, związanych z działalnością ECDL w Polsce 

(opracowane zostały nowe wzory m.in.: EKUKów, ECDLi, protokołów, kart 
zgłoszeń, umów z egzaminatorami, koordynatorami, procedur działań itd.); 
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- istotne dokumenty: ECDLe, certyfikaty egzaminatorów, centrów, laboratoriów 
oraz szkoleń zostały zabezpieczone hologramami. 

Poza tym poprawiono sylabus ECDL, wersje testów egzaminacyjnych ECDL oraz 
opracowano nowe, bardziej przejrzyste wersje procedur ECDL i materiałów 
szkoleniowych na egzaminatora ECDL (tzw. Pakiet Egzaminatora ECDL).  
Opracowane zostały także nowe wzory Certyfikatów „Zgodny z ECDL” wraz z nowym 
logo „Zgodny z ECDL”. 
W czerwcu 2006 roku odbyła się inauguracja ECDL Advanced, rozpoczynająca 
oficjalnie wdrożenie zaawansowanego ECDL w Polsce. Inauguracja odbyła się 
w trakcie wyjazdowego posiedzenia Rady Informatyzacji Państwa w Szczyrku. 
W uroczystości wziął aktywny udział Przewodniczący Rady Informatyzacji Państwa. 
Wręczono nominacje pierwszym egzaminatorami ECDL-A oraz certyfikaty Centrom 
i Laboratoriom ECDL-A.  
 
5. Kontakty z Fundacją ECDL i inne kontakty zagraniczne 

Współpraca z Fundacją ECDL wymaga comiesięcznego raportowania o postępach 
sprzedaży ECDL w Polsce oraz obszernego sprawozdania rocznego, a także 
uczestnictwa w spotkaniach, zebraniach, forum.  
Polskie Biuro ECDL było gospodarzem i organizatorem II ECDL Eastern Europe 
Committee Meeting, które odbyło się w dniach 19-20.04.2006 w Warszawie. 
W spotkaniu wzięli przedstawiciele 9 krajów (głównie nowych członków i kandydatów 
UE, ale też Białorusi i Ukrainy) oraz Fundacji ECDL i firmy HP. 
Polska delegacja uczestniczyła w Dorocznym Spotkaniu Koordynatorów – ECDL 
CEO Forum w Dubrowniku, Chorwacja. 
OK ECDL uczestniczył w krótkich roboczych spotkaniach, związanych 
z wypracowaniem strategii rozwoju ECDL w Kopenhadze (26.04.2006) oraz Bonn 
(18.10.2006). 
 
6. Wydawnictwa książkowe i inne 

W 2006 roku podpisana została nowa umowa z wydawnictwem PWN (w związku 
z przejęciem wydawnictwa MIKOM) na wydawanie i dystrybucję poprawionych 
książek z serii ECDL. 
Polskie Biuro ECDL opiniowało do druku także wydawnictwa PWN-MIKOM dla ECDL 
Advanced.  Książki ECDL Poziom zaawansowany ukazały się drukiem i są 
dystrybuowane przez PWN. 
Polskie Biuro ECDL opiniowało i przyznało znak „Zgodny z ECDL” szkoleniu 
elektronicznemu z podstawowego ECDL firmy bit Polska. 
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7.  Umowy i porozumienia 

W roku 2006 podpisane zostało 66 umów-porozumień o popularyzację ECDLa – 
głównie ze szkołami i ośrodkami edukacyjnymi (łączna liczba podpisanych umów 
wynosi 218, w stosunku do 152 w 2005, a więc przyrost w 2006 liczby podpisanych 
umów wyniósł ponad 40%). 
 
8. Certyfikacja na znak „Zgodny z ECDL” 

Odpłatna certyfikacja na znak „Zgodny z ECDL” w roku 2006 nadania lub wznowienia 
objęła aż 16  programów szkoleń. Jedno z nich to szkolenie elektroniczne. 
 
Łączna liczba certyfikowanych szkoleń w Polsce wynosi 28. 
 
 
 

Marek Miłosz 
OK ECDL 
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