
 

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 94/X/08

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na OK ECDL 

W  głosowaniu  elektronicznym  udział  wzięci:  Prezes  Marek  Hołyński,  Wiceprezes  Wojciech  Kiedrowski, 
Wiceprezes  Wiesław  Paluszyński,  Wiceprezes  Zdzisław  Szyjewski,  Anna  Andraszek,  Małgorzata 
Kalinowska-Iszkowska, Beata Chodacka, Jarosław Deminet, Janusz Dorożyński, Zygmunt Mazur, Wojciech 
Olejniczak, Marcin Paprzycki, Janusz Trawka, Radosław Bursztynowski.

Ogłaszający głosowanie elektroniczne – Prezes PTI Marek Hołyński stwierdził kworum i ważność głosowania

Zarząd Główny PTI zatwierdza Regulamin konkursu na Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL, stanowiący 
załącznik do Uchwały.

Za zgodność:
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 94/X/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 
Regulamin Wyboru Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL

REGULAMIN WYBORU
OGÓLNOPOLSKIEGO KOORDYNATORA ECDL 

1. W celu  wyboru  Ogólnopolskiego  Koordynatora  ECDL,  Zarząd  Główny  PTI  ogłasza  przez  podjęcie 
uchwały  konkurs  na  to  stanowisko  i  informuje  o  tym  fakcie  Członków  PTI  poprzez  umieszczenie 
stosownego ogłoszenia na głównej witrynie internetowej Towarzystwa. Ogłoszenie o konkursach może 
zostać  również  opublikowane  w  prasie.  Warunki  udziału  w konkursach  i zasady  wynagradzania 
Ogólnopolskiego  Koordynatora  ECDL  zawarte  są  załączniku  nr  1  do  niniejszego  regulaminu 
i są wiążące dla stron.

2. Komisji konkursowej przewodniczy Prezes PTI. 

3. Ogłoszenie  konkursowe  zawierać  będzie  wymagania  stawiane  kandydatom  oraz  warunki  udziału 
w konkursach określone w Załączniku nr 1.

4. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji konkursowych złożonych przez kandydatów. Zapoznanie 
się  przez  Członków  komisji  konkursowej  z  aplikacjami  kandydatów  i  dyskusja  nad  aplikacjami 
kandydatów oraz typowanie kandydatów do przesłuchań może nastąpić w drodze elektronicznej.

5. Komisja konkursowa na swoim posiedzeniu dokona przesłuchań wybranych przez siebie kandydatów. 
W trakcie przesłuchania kandydaci przedstawią swoje doświadczenie i kompetencje zawodowe, wizję 
prowadzenia działalności na stanowisku Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL, oczekiwania finansowe 
oraz odpowiedzą na pytania Członków komisji konkursowej.

6. Po wystąpieniach kandydatów Członkowie komisji konkursowej przeprowadzą w swoim gronie dyskusję 
dotyczącą kandydatów.

7. Wybór  Ogólnopolskiego  Koordynatora  ECDL  następuje  w  drodze  głosowania  tajnego  zwykła 
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o wyborze decyduje Przewodniczący komisji.

8. Z przeprowadzonych prac i dokonanego wyboru komisja konkursowa sporządzi protokół.

9. O  dokonanym  wyborze  komisja  konkursowa  powiadamia  Zarząd  Główny  (drogą  elektroniczną) 
i przekazuje Sekretarzowi Generalnemu protokół, o którym mowa w pkt. 8. 

10. Wybór  komisji  konkursowej  wymaga  zatwierdzenia  przez  Zarząd  Główny  PTI.  Zarząd  Główny  PTI 
zatwierdza  wybór  komisji  konkursowej  w drodze głosowania  tajnego,  które  przeprowadzone będzie 
na najbliższym od dnia dokonania przez komisję konkursową wyboru posiedzeniu Zarządu Głównego.
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Załącznik nr 1 do regulaminu Wyboru OK ECDL 
Warunki  udziału  w konkursie,  zakres  obowiązków,  zakres  odpowiedzialności,  zakres  uprawnień  i zasady 
wynagradzania Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL.

Warunki udziału w konkursie

1. Do konkursu na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL może przystąpić każdy spełniający 
warunki udziału i spełniający wymagania określone w tym załączniku. Członkowie Władz PTI wymienieni 
w Statucie PTI w § 13, ust.  1, ppkt.  b) do d) nie mogą pełnić funkcji  Ogólnopolskiego Koordynatora 
ECDL.

2. Do  konkursu  przystępuje  się  składając  w  siedzibie  Biura  Zarządu  Głównego  PTI  w  Warszawie, 
ul. Puławska 39/4 w terminie podanym w ogłoszeniu, aplikację składającą się z:

2.1. Cirriculum Vitae;

2.2. listu motywacyjnego,

2.3. wizji  implementacji  zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTI modelu funkcjonowania i  rozwoju 
ECDL w Polsce,

2.4. dokładne dane kontaktowe,

2.5. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków udziału w konkursie organizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL.

3. Materiały konkursowe zawierające: model funkcjonowania i rozwoju ECDL w Polsce, zakres obowiązków 
Ogólnopolskiego  Koordynatora  ECDL,  zakres  odpowiedzialności,  zakres  uprawnień,  warunki 
wynagradzania  i  warunki  zatrudnienia  udostępniane  są  przez  Biuro  Zarządu  Głównego  wszystkim 
chętnym, którzy wyrażą taką chęć pisemnie lub zgłoszą się osobiście, pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez  kandydata  na  zachowanie  poufności  przekazywanych  przez  PTI  danych  w  formie  podpisania 
umowy  o  poufności.  Informacje  na  temat  zakresu  działania  PTI  umieszczone  są  na  witrynie 
http://www.pti.org.pl,  a informacje o ogólnych zasadach ECDL oraz obecnej strukturze organizacyjnej 
systemu certyfikacji ECDL w Polsce umieszczone są na witrynie http://www.ecdl.com.pl.

4. Konkurs na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL składa się z trzech etapów:

4.1 etap 1 – składania przez kandydatów aplikacji, ich oceny przez komisję konkursową i kwalifikacji 
przez tę komisję kandydatów do drugiego etapu; o zakwalifikowaniu do drugiego etapu kandydaci 
zostają powiadomieni przez Biuro Zarządu Głównego PTI telefonicznie lub drogą e-mail, przy czym 
wymagane  jest  potwierdzenie  przez  kandydatów  przyjęcia  informacji  o  potwierdzenia  udziału 
w drugim etapie konkursu;

4.2. etap 2 – przesłuchanie przez komisję konkursową zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, 
dyskusja  wewnątrz  komisji  konkursowej  dotycząca  kandydatów,  i wybór  jednego  z  nich 
na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL; w trakcie przesłuchania komisja konkursowa 
oczekiwać będzie  od każdego kandydata przedstawienia  swojego doświadczenia  i  kompetencji 
zawodowych, wizję prowadzenia działalności na stanowisku Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL 
oraz  wizję  implementacji  zatwierdzonego  przez  Zarząd  Główny  PTI  modelu  funkcjonowania 
i rozwoju ECDL w Polsce, oczekiwania finansowe oraz odpowiedzi na pytania Członków komisji 
konkursowej.

4.3. etap 3 – zatwierdzenie wyboru komisji konkursowej przez Zarząd Główny PTI.

Wymagania

1. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku menedżerskim;

2. dyspozycyjność;

3. doświadczenie w kierowaniu zespołami w ramach struktury;

4. minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim,

5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
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6. umiejętność wnikliwej oceny faktów;

7. zdolności organizacyjne i analityczne i planistyczne;

8. łatwość nawiązywania kontaktów;

9. umiejętność planowania i realizacji założeń budżetowych;

10. znajomość rynku szkoleń w branży IT;

11. doskonała organizacja pracy; 

12. samodzielność w działaniu;

13. umiejętności interpersonalne;

14. silna motywacja do pracy i zaangażowanie.
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