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Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy Autora i 
Komisja nie odpowiada za wykorzystanie informacji w niej zawartych.  

 
1. O grupie systemów kwalifikacji TLM i INGOT 
 
1.1 The Learning Machine, Sp. z o.o. 
 
TLM jest organizacją certyfikującą akredytowaną przez Ofqual (Biuro ds. kwalifikacji i regulacji 
egzaminacyjnych). Została założona przez Iana Lyncha i Rosemary Lynch po przekształceniu profilu 
swojej działalności z zapewniania i wspierania infrastruktury technologicznej dla szkół do wspierania 
sieciowych systemów zarządzania kwalifikacjami. Głównymi zadaniami TLM są: 

 zapewnienie jakości wyników nauczania z wykorzystaniem zdefiniowanych kwalifikacji, 

 ograniczenie kosztów bezpośrednich definiowania kwalifikacji dzięki korzyściom skali, 

 ograniczenie kosztów pośrednich poprzez wykorzystanie technologii i lepsze opracowanie 
kwalifikacji, 

 wspieranie zaawansowanych osiągnięć poprzez system oceny nauczania, którym jest łatwo 
zarządzać i jest efektywny, 

 zwiększenie statusu zawodowego nauczycieli i ich kompetencji we wspólnym działaniu. 

 
TLM dostarcza technologii i zarządza kwalifikacjami, jest to główne zadanie niniejszego projektu, 
współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie. 
 
1.2 Grupa systemów kwalifikacji INGOTS 
 
Grupa kwalifikacji INGOTS jest wizytówką TLM. INGOTS oznacza Międzynarodowe Stopnie – Otwarte 
Technologie, które zostały stworzone w celu wspierania postępów w nauce i określania formalnych 
kwalifikacji użytkowników sektora IT w Wielkiej Brytanii. Model odniósł duży sukces i stał się źródłem i 
inspiracją dla szeregu podobnych modeli kwalifikacji i oceny w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i 
poza nią. INGOTS obejmują szeroki zakres jednostek na poziomach od Poziomu Wstępnego 1 do 
Poziomu 3 (aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów i ram kwalifikacji zapoznaj się z 
punktem 1.3 poniżej). 
 
1.3 Ramy kwalifikacji 
 
Europejskie Ramy Kwalifikacji (The European Qualifications Framework - EQF) są wspólnymi ramami 
odniesienia. Zostały zaprojektowane jako instrument przełożenia krajowych ram kwalifikacji 
poszczególnych krajów w Unii Europejskiej. INGOT oparte są na brytyjskim systemie kwalifikacji 
zawodowych (QCF), który jest jednym z pierwszych systemów odwołujących się do Europejskich Ram 
Kwalifikacji (EQF) przez następujące odniesienia: 

 Poziom wstępny 1 i 2 w QCF nie ma odpowiadających poziomów referencyjnych w EQF tzn. 
są to poziomy poniżej Poziomu 1 



 Poziom wstępny 3 w QCF odpowiada Poziomowi 1 EQF 

 Poziom 1 w QCF odpowiada Poziomowi 2 EQF 

 Poziom 2 w QCF odpowiada Poziomowi 3 EQF 

 Poziom 3 w QCF odpowiada Poziomowi 4 EQF 

 
Krajowy Program Nauczania w Wielkiej Brytanii jest oddzielnym systemem. Niefortunnie istnieje kilka 
różnopoziomowych systemów, ponieważ jednak niniejszy projekt oparty jest na kwalifikacjach 
uznanych w Wielkiej Brytanii, będziemy się do nich odnosić, aby lepiej zrozumieć znaczenie 
poszczególnych kwalifikacji w różnych kontekstach. 

 Poziom wstępny 1 QCF odpowiada w szerokim zakresie Poziomowi 1 Angielskiego 
Krajowego Programu Nauczania (AKPN) 

 Poziom wstępny 2 QCF odpowiada w szerokim zakresie Poziomowi 2 AKPN 

 Poziom wstępny 3 QCF odpowiada w szerokim zakresie Poziomowi 3 AKPN 

 Poziom 1 QCF odpowiada w szerokim zakresie Poziomom 4-5 AKPN 

 Poziom 2 QCF odpowiada w szerokim zakresie Poziomom 6-10 AKPN i Stopniowi B w 
egzaminach GCSE. 

 
2. Wyjaśnienie procesu oceny i certyfikacji 
 
Poniżej przedstawiono streszczenie procesu oceny i certyfikacji, który odbywa się wyłącznie za 
pomocą Dziennika online. 
 

 Uczniowie rejestrowani są w systemie, dzieleni na grupy, do każdej przydzielany jest Ekspert. 

 Wyszkoleni i certyfikowani Eksperci, reprezentujący Autoryzowane przez TLM Centrum, 
pracują z uczniami korzystając z wybranych przez siebie planów lekcji oraz różnorodnego 
zestawu zadań. 

 W oparciu o dokumenty stworzone i dostarczone przez uczniów Eksperci dokonują oceny i 
wprowadzają odpowiednie stopnie do Dziennika. 

 Kiedy tylko uczniowie otrzymają pozytywne oceny z każdego kryterium w danej jednostce, 
Ekspert w ich imieniu wnioskuje o certyfikat.  

 Wniosek jest badany przez Moderatora, który może poprosić o udostępnienie dokumentów i 
który podejmuje decyzję, czy wniosek przyjąć czy odrzucić. 

 Przyjęcie wniosku o certyfikację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wydrukowanie 
certyfikatu, a możliwość wydruku jest aktywowana w systemie dla uczniów w przyjętym 
wniosku. Eksperci i Administratorzy szkół (patrz punkt 5.1, w którym wyjaśnione są te role) 
mają dostęp do tej opcji poprzez swoje własne konto. 

 W przypadku, gdy dostarczone dokumenty nie spełniają kryteriów oceny, Ekspert otrzymuje 
informację zwrotną i wniosek może być złożony ponownie, jeżeli będą dostępne nowe 
materiały. Cały proces jest niewidoczny dla uczniów, dlatego też początkujący Eksperci mogą 
wypracować, przy pomocy Moderatora, spójne podejście do metodologii oceny jak i przyjętych 
kryteriów bez niepotrzebnej presji. 

 
Aby pomóc w zrozumieniu tego procesu, poniżej podano kilka kluczowych terminów, które pojawiają 
się w niniejszym Podręczniku, a które są ważne dla zrozumienia funkcjonowania systemu. 
 

 Czym jest Centrum INGOTS? 
Centrum jest instytucją, organizacją lub wydziałem/jednostką autoryzowaną przez TLM, i której 
Eksperci zostali przeszkoleni i certyfikowani przez TLM. Tylko autoryzowane Centra mogą mieć 
dostęp do platformy oceny i certyfikacji, i tylko Centra posiadające aktualną akredytację mogą ubiegać 
się o certyfikaty dla swoich uczniów.  
 

 Jaka jest rola specjalisty ds. klienta? 
W TLM pracuje kilku Specjalistów ds. klienta, każdy jest odpowiedzialny za kilka Centrów. Są oni 
odpowiedzialni za komunikację z danym Centrum i z ekspertami z tego Centrum. Ich podstawowym 
celem jest zapewnienie, że spełnione są wytyczne dotyczące jakości i standardów oceniania, że 
ocena Ekspertów jest spójna z całym systemem TLM INGOTS. Specjaliści ds. klienta są 
odpowiedzialni za sprawdzenie dokumentów zebranych przez Ekspertów, przekazanie i uzasadnienie 
oceny. Proces ten określony jest jako Moderowanie i został opisany w punkcie 4.2. 



3. Korzystanie z Dziennika i zapisywanie oceny 
 
Dostęp do Dziennika online można uzyskać z każdej przeglądarki na stronie 
http://awards.theingots.org wpisując ważny login i hasło. 
 

 
 
3.1 Profil Eksperta i konto 
 
Profile Ekspertów tworzone są przez trenerów ekspertów pracujących w TLM. Tylko wyszkolony 
Ekspert może mieć założone konto w systemie zarządzania certyfikacją TLM. Konto wymaga 
minimalnej ilości informacji dotyczących Eksperta, takich jak imię, adres email i numer telefonu. Pod 
menu Moje konto znajduje się zakładka z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym Eksperta w 
systemie TLM,  identyfikator akademii, do której przypisany jest Ekspert, imię, dane kontaktowe oraz 
pole wyboru języka. 
 
Pojawia się również kolumna, w której opisano role przypisane danemu ekspertowi. Wszyscy nowo 
wyszkoleni eksperci w tym projekcie automatycznie będą mieli przypisany największy zakres 
uprawnień, tzn. uprawnienia Złotego Eksperta (Gold Assessor). Ponieważ, zgodnie z logiką, będą 
mogli dokonywać oceny na niższych poziomach, pojawią się na ich liście również role Brązowego 
Eksperta (Bronze Assessor) i Srebrnego Eksperta (Silver Assessor). Jeden z ekspertów 
autoryzowanego Centrum będzie spełniał rolę Głównego Eksperta i będzie główną osobą kontaktową 
w danym Centrum ogólnie odpowiedzialną za utrzymanie przyjętych przez TLM standardów i ocenę w 
danym Centrum. Inną możliwą rolą jest rola Administratora szkoły (w celu szczegółowego wyjaśnienia 
patrz punkt 5.1), który jest odpowiedzialny za zapisywanie nowych uczniów na platformę, zarządzanie 
grupami i wydrukiem certyfikatów. Inne role, niedostępne dla Ekspertów, są również wykorzystywane 
w zarządzaniu systemem dostępu, ale nie będą szczegółowo omawiane na tym etapie. 
 

 
Eksperci mogą w każdej chwili zmienić język na stronie, mogą również edytować swoje dane w 
przypadku zmian. Zauważcie, że dane osobowe zostały ukryte w poniższym zrzucie z ekranu, 
normalnie wszystkie pola są widoczne. 
 

http://awards.theingots.org/


 
 
Nazwa użytkownika i hasło dla konta Eksperta nie mogą być udostępniane, ponieważ Ekspert jest 
osobiście odpowiedzialny za wszelkie działania i procesy zachodzące na koncie. Zaleca się zmianę 
hasła przez Eksperta po pierwszym zalogowaniu do Dziennika. 

 
 
3.2 Zapisywanie oceny 
Ułożenie kryteriów oceny w jednostki jest dogodne administracyjnie. Nie oznacza to, że poszczególne 
jednostki powinny być ocenianie osobno i/lub pojedynczo. W projekcie lub lekcji mogą powstać 
dokumenty dla więcej niż jednej jednostki. Jest to tylko kwestia dostarczenia przekonywujących 
dowodów oceny wyników nauczania w oparciu o kryteria oceny. Umiejętności kandydatów są 
potwierdzane poprzez odniesienie do kryteriów jednostki. Sposób przeprowadzania oceny w oparciu o 
schematy działań lub poszczególnych planów lekcji w odniesieniu do danych jednostek i ich kryteriów 
oceny jest elastyczny. Z punktu widzenia uznawalności jesteśmy zainteresowani jedynie wynikiem. 
Czy kandydat swobodnie radzi sobie ze spełnieniem danego kryterium? Dodawanie jednostek może 
poszerzyć zakres badania; aby to odzwierciedlić uwzględniamy różny zakres kwalifikacji na każdym 
poziomie. Większy zakres można osiągnąć przez dodawanie jednostek do mniejszego zakresu, 
maksymalizując w ten sposób elastyczność ścieżek postępu. 
 
Za każdym razem, kiedy Ekspert zdecyduje się na wprowadzenie ocen uczniów, musi wybrać (1) 
odpowiednią grupę, dla której wprowadzane będą oceny, (2) kategorię oceny (zauważ, że na liście 
mogą pojawiać się nowe kategorie, ponieważ system jest rozbudowywany i dodawane są nowe 
kategorie), (3) poziom, na którym dokonywana jest ocena uczniów (patrz 1.3 w celu wyjaśnienia 
poziomów i ram kwalifikacji) i (4) ocenianą jednostkę. 



 

 
 

 
Kilka ważnych uwag przed rozpoczęciem wprowadzania ocen w Dzienniku: 

 Kryteria oceny zostały opracowane dla każdej jednostki. Ekspert musi ocenić działalność 
ucznia w oparciu o poszczególne kryteria wykorzystując materiały bezpośrednio stworzone 
przez ucznia w zadaniu w prawdziwym kontekście. 

 Wszystkie kryteria zaczynające się na „N” oznaczają „Brak materiału do oceny”. 

 Ocena Eksperta zapisywana jest jako „L", „S" lub „H", jeżeli uczeń dostarczył materiały. 

 Jeżeli widoczny jest postęp ucznia w kierunku określonego kryterium, ale nie ma 
wystarczających dowodów pełnej i pewnej kompetencji, ekspert wprowadza „L” co oznacza 
„Mniej”. 

 Jeżeli są wystarczające dowody na solidne spełnianie wymagań określonych w danym 
stwierdzeniu, Ekspert wprowadza „S” co oznacza „Solidnie” w odniesieniu do danego zestawu 
wymagań. 

 Jeżeli są oczywiste dowody, że kompetencje ucznia wykraczają poza określony poziom 
Ekspert wprowadza literę „H” oznaczającą „Wyżej”.  

 Oceny poszczególnych uczniów mogą być zmienione w dowolnym czasie, o ile nie został 
złożony wniosek o certyfikację dla tych uczniów.  

 Jeżeli wszystkie kryteria w danej jednostce określone są jako „S” lub „H”, uczeń zaliczył daną 
jednostkę, i można ubiegać się o certyfikację dla tej jednostki od TLM poprzez Dziennik (patrz 
punkt 4.1, w którym wyjaśniony jest ten proces). 

 



 
 
Stosowanie liter L, S i H jest prostym sposobem monitorowania postępu i uzyskania informacji o 
przyszłych planach. Uczniowie powinni zostać zapoznani z procedurą i ją zrozumieć, aby mogli 
uczestniczyć w ocenie procesu nauczania. Jeżeli chcą, mogą to robić wspólnie z innymi uczniami, co 
może stanowić silną motywacje do nauki. Nie są określone obowiązkowe metody, jedynym 
obowiązkowym wymaganiem jest dostarczenie dowodów, ze uczeń spełnił kryteria.  
 
4. Wnioskowanie i zarządzanie certyfikatami 
 
4.1 Wnioskowanie o certyfikat 
 
Można wnioskować o certyfikat, jeżeli przynajmniej jeden uczeń w grupie Eksperta uzyskał pozytywne 
oceny (tzn. S lub H) we wszystkich kryteriach. Kiedy oceny zostały juz wprowadzone i zapisane, 
pojawi się w liście uczniów przycisk „Wnioskuj o certyfikat”; wyślij prośbę do Moderatora. Po wysłaniu 
wniosku wiersz ocen dla uczniów, dla których został wysłany wniosek, będzie nieaktywny i nie będą 
możliwe żadne zmiany ocen. Można dokonać zmian oceny w przypadku odrzucenia wniosku o 
certyfikat dla danego ucznia; w takim przypadku Moderator prześle informacje zwrotną do Eksperta, a 
wiersz ocen będzie aktywowany, aby umożliwić edycję. 
 
ZRZUT Z EKRANU 
 
Przed wysłaniem wniosku o certyfikat Ekspert powinien się upewnić, że jego ocena jest wystarczająco 
dobrze udokumentowana, i że dokumenty są w formacie umożliwiającym szybki dostęp online przez 
wyznaczonego Moderatora. 
 

4.2. Moderacja i weryfikacja 
 
Eksperci powinni przechowywać oceny każdego kandydata jak i notować wszystkie ważne problemy. 
Muszą być przygotowani na rozmowę ze Specjalistą ds. klienta z TLM i dostarczenie wszystkich 
wpisów ocen poprzez Dziennik online. Powinni być przygotowani na dostarczenie dokumentacji 
stanowiącej podstawę ich oceny poprzez odniesienie się do e-portfolio kandydatów i poprzez 
podpisane oświadczenia potwierdzające zgodność wystawianych ocen z przyjętymi kryteriami w 
Dzienniku online. 
 



Przed autoryzacją certyfikacji specjalista TLM ds. klienta musi się upewnić, że oceny dokonywane 
przez Eksperta są wiarygodne. Po spełnieniu tych warunków, Eksperci zobaczą potwierdzenie w 
zakładce Przyznane funkcje (Award Jobs) w Dzienniku. 
 
Standardowo, Moderatorzy będą sprawdzać do 100% wniosków o przyznanie certyfikatu dla każdego 
nowo wyszkolonego Eksperta. Kiedy Ekspert nabierze doświadczenia oraz osiągnie odpowiedni 
poziom wiarygodności i spójności w odniesieniu do modelu oceny INGOT, próbka sprawdzanych 
przez Moderatora wniosków będzie się zmniejszała. 
 
4.3. Drukowanie certyfikatów 
 
Certyfikaty mogą być pobrane i wydrukowane przez Ekspertów i Administratorów szkoły; są dostępne 
od chwili potwierdzenia przez Specjalistę TLM ds. klienta pozytywnego wyniku procesu moderacji. 
Eksperci mają dostęp do certyfikatów dla przypisanych im grup i uczniów, podczas gdy 
Administratorzy szkół mają dostęp do wszystkich certyfikatów autoryzowanego Centrum. Zakładka 
„Drukuj Certyfikaty” wyposażona jest w funkcjonalną wyszukiwarkę, z możliwością ustawienia 
własnych kryteriów wyszukiwania dla konkretnego Centrum. 
 

 
Funkcja drukowania zostaje uruchomiona po pobraniu bieżącego pliku PDF na komputer, z którego 
zostało wysłane polecenie drukowania. Jeżeli zlecono wydruk kilku certyfikatów, pojawiają się one w 
jednym pliku, po jednym certyfikacie na każdej stronie. 
 



Certyfikaty są obowiązkowo drukowane na specjalnym papierze, dostarczonym przez TLM. Każdy 
certyfikat posiada niepowtarzalny kod alfanumeryczny, odpowiedni kod QR oraz odniesienie do 
poziomu kwalifikacji w QCF (Anglia i Walia) i EQF (Unia Europejska), o ile takie istnieje. 
 
Certyfikat mogą być drukowane w każdym czasie i w potrzebnej ilości egzemplarzy. Ich ważność oraz 
autentyczność można sprawdzić online poprzez prowadzenie kodu alfanumerycznego na stronie 
http://awards.theingots.org, lub przez zeskanowanie kodu QR za pomocą każdego urządzenia z 
dostępem do Internetu, takiego jak smartfon lub tablet. 
 
4.4. Sprawdzanie autentyczności certyfikatów 
 
Ważność oraz autentyczność każdego certyfikatu można sprawdzić online poprzez wprowadzenie 
kodu alfanumerycznego na stronie http://awards.theingots.org, lub przez zeskanowanie kodu QR za 
pomocą każdego urządzenie z dostępem do Internetu, takiego jak smartfon lub tablet. Uczniowie 
powinni być zapoznani z tym narzędziem online i sposobem jego wykorzystania, np. w momencie 
składania podania o pracę, przedstawiania portfolio kompetencji itd.  
 

 
5. Zarządzanie uczniami i grupami w Dzienniku 
 
5.1 Rola Administratora szkoły i profil 
 
Administrator szkoły to rola przypisana do któregoś konta osobistego w Dzienniku online na 
platformie. Administrator szkoły może ale nie musi być Ekspertem. O tym decyduje zazwyczaj 
Autoryzowane Centrum, ze zdobytego doświadczenia wynika, że dobrze jest, aby w każdym Centrum 

http://awards.theingots.org/
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funkcjonował jeden Administrator, chociaż nie jest to wymóg obowiązkowy. Ponieważ rola 
Administratora szkoły jest szczególna, posiadanie jednego konta pomaga uniknąć podwójnych wpisów 
dla uczniów i ułatwia proces zarządzania grupami i ekspertami.  
 
Administrator szkoły ma dostęp do tych funkcji platformy, których nie widzą Eksperci np. tworzenie 
grup, przypisywanie grup do zarejestrowanych Ekspertów, zapisywanie uczniów i przydzielanie ich do 
grup, dostęp do wszystkich zatwierdzonych certyfikatów Centrum. 
 
5.2 Tworzenie grup i przypisywanie grup do ekspertów 
 
Administrator szkoły może wykorzystać zakładkę Grupy w celu wyświetlenia wszystkich istniejących 
grup w Centrum, imię i nazwisko Eksperta przypisanego każdej grupie jak i szybkich łączy do 
zarządzania grupami – Edytuj, Wydruk certyfikatów, Usuń. 
 

 
 
 
W pierwszym etapie dodawania uczniów, Administrator szkoły powinien utworzyć grupy i przypisać je 
poszczególnych Ekspertom. Uczniowie będą widoczni – chociaż mogą nie być zarejestrowani na 
platformie i mogą nie mieć nadanych identyfikatorów - jeżeli są przypisani do danej grupy, a grupa jest 
przydzielona do określonego numeru identyfikacyjnego Eksperta. Grupy i uczniowie są widoczni dla 
Administratora szkoły i Eksperta, do którego są w danej chwili przypisani. Należy zauważyć, że grupę, 
wraz ze wszystkimi uczniami, można przenieść do innego Eksperta. 
 



 
 
5.3 Rejestrowanie uczniów 
 
Rejestrowanie uczniów na platformie jest procesem intuicyjnym i prostym. Może być przeprowadzone 
przez Administratora szkoły, a dane uczniów mogą być wprowadzane ręcznie, z wykorzystaniem 
formularza z zakładki Dodaj uczniów, lub systemowo poprzez import danych z bazy danych w postaci 
pliku CSV. Wymagane pola to Imię, Nazwisko, Płeć i Data urodzenia. Pole ULN nie jest obowiązkowe 
i powinno być zostawione dla Centrów spoza Wielkiej Brytanii. Jeżeli uczeń ma więcej imion np. Jose 
Maria Dias Ribeiro, powinno się wprowadzić wszystkie odpowiednio do dwóch dostępnych pól (pole 
Imię może zawierać więcej niż jeden wyraz –wyrazy mogą być oddzielone spacjami lub myślnikami). 
 

 
W przypadku wybrania opcji CSV można skorzystać z przykładowej tabeli pokazującej strukturę pliku 
CSV, która pozwoli na właściwe jego odczytanie w bazie danych. Plik CSV jest popularnym plikiem 
wykorzystywanym przez większość pakietów oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych (w opcjach 
Zapisz jest wybór różnych formatów plików). Zauważ, że kolumny ULN i UPN są zarezerwowane 
jedynie dla instytucji w Wielkiej Brytanii i powinny pozostać puste dla Centrów w innych krajach. W 
przypadku, kiedy pliku CSV nie ma odpowiedniej struktury, system wyświetli wiadomość błędu 
wskazując wykryte nieścisłości. 



 

 
 
5.4 Przydzielanie uczniów do grup 
 
Kiedy uczniowie zostaną dodani na platformie i zostaną im przypisane niepowtarzalne  identyfikatory 
pozostają oni nieaktywni i widoczni jedynie dla Administratora szkoły. Aby umożliwić Ekspertom 
wprowadzanie ocen do Dziennika, uczniowie muszą zostać przypisani do grup. 
 



 
 
5.5 Edytowanie grup i uczniów 
 
Funkcja Edycja grupy jest uruchamiana poprzez wybór odpowiedniego łącza Edycja obok zakładki 
Grupy (tak jak w zrzucie z ekranu 5.2.). Pojawia się nowa zakładka Edycja. 
 

 
 
Usuwanie użytkowników z grupy (uczniowie są z powrotem przenoszeni do grupy uczniów 
nieprzypisanych do żadnej grupy), kopiowanie, przenoszenie i dodawanie może być wykonane przez 
wybór przynajmniej jednego ucznia z listy i wybór żądanej operacji). Jeżeli operacja dotyczy 
kopiowania lub przeniesienia uczniów, pojawia się pole wyboru grupy docelowej. 
 



 
 
Łącze tekstowe Edytuj uczniów w tej grupie w zakładce Edycja umożliwia dostęp do wszystkich pól 
uczniów i może być wykorzystane do poprawy błędów w informacjach podanych podczas procesu 
rejestracji. 
 

 
 

➿ 
 
W przypadku pytań i problemów pojawiających się podczas użytkowania systemu, prosimy o kontakt z 
Głównym Ekspertem w Państwa organizacji lub ze specjalistą TLM ds. klienta. Pragniemy zwrócić 
uwagę, że system jest cały czas udoskonalany przez dodawanie nowych funkcji, które są testowane. 
 
System oceny i certyfikacji TLM jest systemem społecznościowym, oczekujemy na Państwa uwagi i 
doceniamy wszelkie sugestie dotyczące jego modyfikacji i poprawy funkcjonalności. 
 

➿ 
 


