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7. Komputerowe przetwarzanie informacji w postaci
tekstu, grafiki, animacji i filmu.

8. Projektowanie i tworzenie baz danych.

Osiàgni´cia

1. Formu∏owanie ocen, opinii i recenzji informacji
przekazywanych przez media.

2. Odnotowywanie informacji w ró˝nych uj´ciach,
w szczególnoÊci w postaci tabel, wykresów, sche-
matów i prezentacji. 

3. Przetwarzanie informacji w postaci tekstu, obrazu
statycznego, dêwi´ku, animacji i filmu na zapis cy-
frowy.

4. Stosowanie technik multimedialnych.

5. Projektowanie i tworzenie prezentacji multimedial-
nej wybranych informacji.

6. Projektowanie i tworzenie baz danych.

Blok tematyczny:

UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

Cele edukacyjne

1. Przygotowanie do upowszechniania informacji
w zale˝noÊci od jej celu i adresata.

2. Przygotowanie do stworzenia w∏asnego serwisu
WWW.

3. Przygotowanie do opracowywania komputerowe-
go sk∏adu publikacji.

4. Przygotowanie do wdra˝ania baz danych.

Zadania szko∏y

1. Zapewnienie warunków do tworzenia w∏asnych
serwisów informacyjnych w ró˝nych postaciach
medialnych.

2. Zapewnienie mo˝liwoÊci upowszechniania publi-
kacji i w∏asnych serwisów informacyjnych.

TreÊci nauczania

1. Potrzeby i oczekiwania odbiorców informacji.

2. Sposoby upowszechniania informacji.

3. Tworzenie w∏asnych multimedialnych serwisów in-
formacyjnych.

4. Serwis informacyjny w postaci strony WWW.

5. Komputerowy sk∏ad publikacji.

6. Wdra˝anie baz danych.

7. Informacja o INFORMACJI. 

Osiàgni´cia

1. Dobieranie sposobu upowszechnienia informacji
w zale˝noÊci od celu i adresata.

2. Stosowanie urzàdzeƒ peryferyjnych i odpowied-
niego oprogramowania w zakresie tworzenia prze-
kazów medialnych. 

3. Przygotowywanie serwisów informacyjnych w po-
staci stron WWW.

4. Tworzenie komputerowych publikacji.

5. Wdra˝anie baz danych.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na fi-

nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia (Dz. U. Nr 56,
poz. 586) w § 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bie˝àcy — subkonto dochodów bud˝etowych mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki — je˝eli
zwrot nast´puje w nast´pnym roku.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji 
zatrudnienia.


