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Warszawa, 19 listopada 2009 r. 

 

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego  

w sprawie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) 

 

Zarząd Główny PTI oświadcza, że Polskie Towarzystwo Informatyczne jest jedynym w Polsce operatorem 

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, które to zadanie realizuje zgodnie z 

zapisami Statutu i na podstawie licencji Europejskiej Fundacji ECDL pod patronatem CEPIS, którego PTI 

jest członkiem. Partnerami PTI w realizacji procesu certyfikacji są komercyjne i edukacyjne Centra 

Egzaminacyjne, posiadające stosowne dokumenty wystawione przez PTI i upoważniające je do 

podejmowania działań promujących ten certyfikat i organizowania egzaminów.  Partnerami PTI w rozwoju 

idei certyfikowania umiejętności komputerowych są też egzaminatorzy ECDL, posiadający także stosowne 

uprawnienia nadane przez PTI.  Lista partnerów i egzaminatorów jest jawna i publikowana na stronach 

www.ecdl.com.pl. 

ZG PTI oczekuje od swoich partnerów pełnego zaangażowania w propagowaniu idei kończenia szkoleń 

informatycznych, lub innych procesów nauczania informatyki, właściwym obiektywnym egzaminem ECDL 

potwierdzającym uzyskane umiejętności.     

ECDL jest certyfikatem uznawanym we wszystkich krajach UE, uwzględnionym jako podstawowe 

potwierdzenie posiadanych umiejętności w strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego krajów 

członkowskich. Znaczenie tego certyfikatu sięga daleko poza obszar UE do blisko 150 krajów, które 

certyfikat ten przyznają i honorują.  Wartość certyfikatu ECDL wynika ze stosowania w procesie 

egzaminowania restrykcyjnego systemu zapewnienia jakości, poddawanego międzynarodowemu audytowi.  

Jedną z podstawowych zasad jest niedostępność testów nawet dla partnerów, szczególnie gdy poza 

wspieraniem procesu certyfikacji prowadzą działalność szkoleniową.     

Zarząd Główny PTI stwierdza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojawiające się ostatnio 

komercyjne i prywatne inicjatywy próbujące stworzyć certyfikat umiejętności komputerowych w 

deklaracjach podobny do systemu certyfikacji ECDL, pozbawiony jednak najważniejszych cech 

certyfikatów ECDL o których wspomnieliśmy.   

Informujemy naszych partnerów i egzaminatorów, a szczególnie osoby wybierające system certyfikacji 

odpowiedni dla swoich oczekiwań i umiejętności, że takie inicjatywy nawet jeśli w ich propagowanie są 

zaangażowani członkowie PTI, jak np.  kol.  Marek Miłosz i inni członkowie PTI wcześniej kojarzeni z 

ECDL, nie są inicjatywami w jakikolwiek sposób wspieranymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, 

nie mają także wsparcia Europejskiej Fundacji ECDL.  Ich podobieństwo do systemu ECDL, nawet jeśli jest 

zamierzone przez osoby oferujące te systemy, nie gwarantuje certyfikowania umiejętności i uznawania 

międzynarodowego certyfikatu na poziomie akceptowalnym w systemie ECDL.      

http://www.ecdl.com.pl/
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Polskie Towarzystwo Informatyczne oczekuje od swoich partnerów i egzaminatorów ECDL współpracy w 

dalszym upowszechnianiu certyfikacji ECDL zgodnie z zawartymi umowami i wymaganiami jakościowymi 

Fundacji ECDL.   Obecna reforma systemu egzaminowania ma służyć doskonaleniu tego systemu i 

zapewnieniu wysokiej jakości procesu egzaminowania.  Mamy nadzieję, że liczba naszych 

współpracowników i partnerów będzie się stale powiększała.   

Czujemy się jednak w obowiązku oświadczyć, że jeżeli zostanie stwierdzone iż ktokolwiek z naszych 

dotychczasowych partnerów lub współpracowników nie wywiązuje się z warunków współpracy, bądź 

dopuszcza się naruszania warunków umów o współpracy w zakresie praw licencyjnych, będziemy 

podejmować wobec takich podmiotów lub osób wszelkie dopuszczalne kroki prawne.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


