
 

 

 

 

Poznań, dnia 2 kwietnia 2020 roku 

 

Szanowni Państwo  

 

W związku z trwającą na terenie naszego kraju pandemią koronawirusa WOKiSS nadal 

nie może realizować usług szkoleniowych w trybie stacjonarnym. Dlatego od bieżącego 

miesiąca zdecydowaliśmy się na uruchomienie webinariów, czyli szkoleń w formie on-line. 

Dotyczyć to będzie zarówno tematów realizowanych w ramach składki członkowskiej, 

odpłatnych szkoleń informatycznych, jak również kursu Służba przygotowawcza urzędników 

samorządowych. 

Pomimo zmiany formy szkolenia jego organizacja będzie przebiegała według 

dotychczasowych, sprawdzonych zasad z wykorzystaniem platformy eWOKiSS: 

 harmonogram szkoleń publikowany będzie platformie, 

 zaproszenie do uczestnictwa w webinarium będzie wysyłane do gmin/powiatów, 

 zapisywanie uczestników na poszczególne zajęcia następować będzie przez platformę, 

w taki sam sposób jak dotychczas, 

 materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia publikowane będą na 

platformie przy danym szkoleniu. 

Jednakże, aby korzystać ze szkoleń w trybie on-line konieczne jest zaktualizowanie 

przez Państwa bazy pracowników systemie eWOKiSS, tak by każda osoba kierowana na 

szkolenie miała wpisany na platformie swój adres e-mail. Jest to kluczowy warunek 

udziału w webinarium, gdyż w dniu szkolenia na podany e-mail zostanie wysłany link,  

za pomocą którego zgłoszony uczestnik będzie mógł dołączyć do grupy szkoleniowej. 

Zalecamy, aby adresy e-mail pracowników, które będzie Państwo wpisywać na platformie 

eWOKiSS były adresami służbowymi. Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów, byłoby to 

niemożliwe, możecie Państwo za zgodą pracownika posłużyć się adresami prywatnymi. 

Przypominamy, że to gmina/powiat jest administratorem danych osobowych umieszczanych na 

platformie eWOKiSS i na Państwa jednostce spoczywa odpowiedzialność wszelkie działania 

w tym obszarze. 



Jednocześnie, dla wyeliminowania problemów technicznych i zapewnienia 

bezproblemowego przebiegu szkolenia, prosimy przed przystąpieniem do szkolenia zwrócić 

uwagę, aby komputer wykorzystywany przez uczestnika webinarium spełniał minimalne 

wymagania wskazane poniżej: 

 system operacyjny: co najmniej Win8  (zalecany Windows10), Mac OS 10.13 (lub nowszy), 

Linux, Chrome OS. 

 procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane); 

 minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej); 

 najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. 

 głośniki lub słuchawki 

 podłączenie do Internetu 

Przypominam Państwu również, że biuro WOKiSS nadal jest nieczynne, a pracownicy 

pracują w trybie pracy zdalnej. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących 

webinariów prosimy o kontakt z osobami wskazanymi poniżej: 

 w sprawach organizacji szkoleń finansowanych w ramach składki członkowskiej oraz kursu 

Służba przygotowawcza: Magdalena Jankowska, e-mail: edukacja@wokiss.pl 

 w sprawach organizacji szkoleń informatycznych: Alicja Bekas, e-mail: pias@wokiss.pl 

 w sprawach technicznych: Przemysław Byczyński, e-mail: przemo@wokiss.pl 

 

 

Z poważaniem 

 

Agnieszka Mendelewska 

 

Zastępca Prezesa Zarządu 


