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Novum w certyfikacji ECDL EPP „e-Urzędnik” 
związane ze zmianami w prawie i nie tylko 

Jak zbadać umiejętności ICT urzędnika? 

Warszawa 22 maja 2018r.. 



Czy potrzebujemy kształcenia 

ustawicznego? 

Czy możemy poprzestać na wiedzy jaką 

zdobyliśmy w trakcie procesu edukacji? 

Z jakich powodów mamy się kształcić? 

Kiedy ….? 

       W jakich dziedzinach ….? 

                 Kto decyduje o naszym dokształcaniu? 
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Dlaczego potrzebujemy kształcenia 

ustawicznego? 

ZMIANY w systemach operacyjnych 

ZMIANY w pakietach biurowych 

ZMIANY w systemach informatycznych kraju 

ZMIANY w legislacji 

Ciągłe ZMIANY 
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Zmiany w systemach operacyjnych 

pakietach biurowych oraz 

oprogramowaniu merytorycznym 
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Zmiany legislacyjne 
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• Dyrektywa NIS (w sprawie środków na rzecz wysokiego 

wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów 

informatycznych na terytorium Unii). 

• Rozporządzenie dotyczące ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem i swobodnym przepływem danych 

osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

(General Data Protection Regulation, RODO) 

• Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 

dyrektywę 1999/93/WE  - eIDAS 

 



Zmiany legislacyjne 

6 



Zmiany eAdministracji 
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• ePUAP / PZ 

• CEPiK 2.0  

• OBYWATEL.GOV.PL  

• BIZNES.GOV.PL 

• Elektroniczna dokumentacja medyczna 

• PL ID 

• m-DOKUMENTY 



Zmiany – aplikacje mobilne 
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Potrzeba kształcenia ustawicznego 

Potrzeba kształcenia przez całe życie 

– Częste zmiany oprogramowania 

– Częste zmiany w prawodawstwie krajowym jak i UE  

– Własne ambicje 

– Wymagania  pracodawcy 
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Możliwe rozwiązanie 

Rozwiązania: 

– Działania edukacyjne 

• Szkolenia tradycyjne 

• e-Learning 

– Sprawdzanie efektywności szkoleń 

• ECDL BASE IT Security (STANDARD – S3) 

• ECDL EPP e-Urzędnik 

• ECDL PROFILE 
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Certyfikacja ECDL 

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został 
opracowany dla potrzeb oceny podstawowych 
umiejętności komputerowych urzędników 
administracji publicznej. 

Jeśli kandydat zdał egzamin EPP e-Urzędnik a 
legitymuje się także certyfikatem : 

• ECDL START/ECDL BASE - otrzymuje certyfikat 
ECDL Profile e-Urzędnik+, 

• ECDL CORE/ECDL STANDARD lub ECDL EKSPERT - 
otrzymuje certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik++. 
 
Trwają prace nad stworzeniem certyfikatu  

EPP e-Urzędnik Zaawansowany. 
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Istota certyfikatu 

Praca urzędnika w nowoczesnym urzędzie zakłada: 

– praktyczną umiejętność posługiwania się technikami 

teleinformatycznymi 

– znajomość kontekstu prawnego 

 

Warunek konieczny podejścia do testu:  

– posługiwanie się edytorem tekstu 

– korzystanie  z poczty elektronicznej 

– umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.  
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Istota certyfikatu 

Moduł e-Urzędnik weryfikuje umiejętności 

posługiwania się takimi narzędziami jak: 

– CEIDG,  

– BIP,  

– eWokandy,  

– wyszukiwarka orzeczeń NSA, 

–  bazy interpretacji organów podatkowych, 

– inne serwisy zawierające bazy danych informacji 

niezbędnych w pracy urzędnika.  
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Kandydaci 

Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich 

osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od 

statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.  

Takim certyfikatem zainteresowane są też uczelnie 

kształcące przyszłych pracowników administracji (wydziały 

prawa, administracji, zarządzania itp.) 

14 



Certyfikat 
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Dziękuję za uwagę 

pawel.zalewski@ECDL.pl 

pl.linkedin.com/in/pawelzalewski/ 
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