
                                                               
 
 
 
 

 

Polskie Biuro ECDL 
 adres: 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39 lok. 4 

 e-mail: biuro@ecdl.com.pl   www: http://www.ecdl.com.pl   
tel: (22)636 18 47; (22)887 31 46; 0601 334 934 

 fax: (22)856-51-05 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
Szanowni Państwo,  
 
informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Informatycznym Oddział w Łodzi organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL Core (Podstawowy).  

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2010 roku (sobota) w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki 
Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź, w sali nr 320 w godzinach 9:00 – 15:00. 
 
 Program szkolenia ECDL Core (Podstawowy):  

  9:00 –   9:30 Rejestracja uczestników, wypełnienie i sprawdzenie dokumentów  
  9:30 – 11:00 "Idea ECDL, działania w Polsce"  
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa  
11:15 – 12:45 "Procedura przeprowadzania egzaminu ECDL"  
12:45 – 13:15 Przerwa obiadowa  
13:15 – 14:15 Demonstracja przeprowadzania i sprawdzania egzaminów ECDL w systemie 

egzaminacyjnym eECDL  
14:15 – 14:45 Pytania, dyskusja  
14:45 – 15:00 Wręczenie certyfikatów 

 
 
Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można pobrać ze strony 
http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf lub strona www.ecdl.com.pl, zakładka 
Do pobrania, sekcja Wzory i druki)  

  
Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która:  

• jest członkiem PTI, albo  
• nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, 

po uzyskaniu poparcia Koordynatora Edukacji Informatycznej właściwego Kuratorium 
Oświaty (lub Koordynatora Regionalnego ECDL) oraz Dyrektora szkoły, w której jest 
zatrudniony, albo  

• inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora 
ECDL.  

 
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 300 złotych (członkom PTI przysługuje 10% zniżki).  
Wpłaty proszę wnosić na konto:  

 Nr rachunku bankowego 
 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161 

 
Oddział Łódzki PTI 

 ul. Stefanowskiego 18/22 
 90-924 Łódź 

 
Tytuł wpłaty: "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL Core w Łodzi" 
do dnia 14 maja 2010 r.  
 
PRZYPOMNIENIE!  
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 
faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.  
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Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
 
 
Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty 
oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.com.pl oraz do wiadomości centrum@brost.pl  
 
Dokumenty zgłoszeniowe (karta rejestracji, dowód wpłaty) proszę przesłać e-mailem 
do Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej na adres centrum@brost.pl 
najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., natomiast oryginały dokumentów proszę dostarczyć bezpośrednio 
na szkolenie.  
 
Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Łodzi Beata Ostrowska. 
 

Beata Ostrowska 
Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź 
e-mail: centrum@brost.pl  
tel. 601 29 66 29  
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Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 

 
Szanowni Państwo,  
 
informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Informatycznym Oddział w Łodzi organizuje szkolenie egzaminatorów e-Citizen w Łodzi.  

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2010 roku (sobota) w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki 
Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź, w sali nr 320 w godzinach 15:00 – 17:30.  
 
Program szkolenia e-Citizen:  

15:00 – 15:15 Rejestracja uczestników, wypełnienie i sprawdzenie dokumentów  
15:15 – 16:00 "Procedura przeprowadzania egzaminu e-Citizen"  
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa  
16:15 – 17:00 Demonstracja przeprowadzania i sprawdzania egzaminów e-Citizen 
17:00 – 17:15 Pytania, dyskusja  
17:15 – 17:30 Wręczenie certyfikatów 

 
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można pobrać ze strony 
http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf lub strona www.ecdl.com.pl, zakładka 
Do pobrania, sekcja Wzory i druki) – proszę dopisać w nagłówku e-Citizen 

  
Egzaminatorem e-Citizen może zostać osoba, która:  

• jest członkiem PTI, albo  
• nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, 

po uzyskaniu poparcia Koordynatora Edukacji Informatycznej właściwego Kuratorium 
Oświaty (lub Koordynatora Regionalnego ECDL) oraz Dyrektora szkoły, w której jest 
zatrudniony, albo  

• inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL 
oraz  
• posiada uprawnienia egzaminatora ECDL Core. 
 

 
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 300 złotych (członkom PTI przysługuje 10% zniżki).  
Wpłaty proszę wnosić na konto:  

 Nr rachunku bankowego 
 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161 

 
Oddział Łódzki PTI 

 ul. Stefanowskiego 18/22 
 90-924 Łódź 

 
Tytuł wpłaty:  "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów e-Citizen w Łodzi" 
do dnia 14 maja 2010 r.  
 
PRZYPOMNIENIE!  
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 
faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.  
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Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty 
oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.com.pl oraz do wiadomości centrum@brost.pl  
 
Dokumenty zgłoszeniowe (karta rejestracji, dowód wpłaty, certyfikat egzaminator ECDL) proszę 
przesłać e-mailem do Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej na adres 
centrum@brost.pl najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., natomiast oryginały dokumentów (certyfikat 
do wglądu) proszę dostarczyć bezpośrednio na szkolenie.  
 
Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Łodzi Beata Ostrowska. 
 

Beata Ostrowska 
Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź 
e-mail: centrum@brost.pl  
tel. 601 29 66 29  

 
 
 



                                                               
 
 
 
 

 

Polskie Biuro ECDL 
 adres: 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39 lok. 4 

 e-mail: biuro@ecdl.com.pl   www: http://www.ecdl.com.pl   
tel: (22)636 18 47; (22)887 31 46; 0601 334 934 

 fax: (22)856-51-05 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
Szanowni Państwo,  
 
informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Informatycznym Oddział w Łodzi organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL Advanced w Łodzi.  

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2010 roku (sobota) w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki 
Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź, w sali nr 320 w godzinach 17:30-20.00.  
 
Program szkolenia ECDL Advanced 

17:30 – 17:45 Rejestracja uczestników, wypełnienie i sprawdzenie dokumentów  
17:45 – 18:30 "Procedura przeprowadzania egzaminu ECDL Advanced"  
18:30 – 18:45 Przerwa kawowa  
18:45 – 19:30 Demonstracja przeprowadzania i sprawdzania egzaminów ECDL Advanced 
19:30 – 19:45 Pytania, dyskusja  
19:45 – 20:00 Wręczenie certyfikatów 

 
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można pobrać ze strony 
http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf lub strona www.ecdl.com.pl, zakładka 
Do pobrania, sekcja Wzory i druki) – proszę dopisać w nagłówku ECDL Advanced 

  
Egzaminatorem ECDL Advanced może zostać osoba, która:  

• jest członkiem PTI, albo  
• nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, 

po uzyskaniu poparcia Koordynatora Edukacji Informatycznej właściwego Kuratorium 
Oświaty (lub Koordynatora Regionalnego ECDL) oraz Dyrektora szkoły, w której jest 
zatrudniony, albo  

• inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL 
oraz  
• posiada uprawnienia egzaminatora ECDL Core 
oraz  
• posiada zdane 4 egzaminy na poziomie zaawansowanym ECDL Advanced  

 
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 300 złotych (członkom PTI przysługuje 10% zniżki).  
Wpłaty proszę wnosić na konto:  

 Nr rachunku bankowego 
 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161 

 
Oddział Łódzki PTI 

 ul. Stefanowskiego 18/22 
 90-924 Łódź 

 
Tytuł wpłaty:  "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL Advanced w Łodzi" 
do dnia 14 maja 2010 r.  
 
PRZYPOMNIENIE!  
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 
faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.  
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Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty 
oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.com.pl oraz do wiadomości centrum@brost.pl  
 
Dokumenty zgłoszeniowe (karta rejestracji, dowód wpłaty, certyfikat egzaminator ECDL, 
certyfikaty ECDL Advanced) proszę przesłać e-mailem do Regionalnego Koordynatora ECDL 
w Łodzi Beaty Ostrowskiej na adres centrum@brost.pl najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., natomiast 
oryginały dokumentów (certyfikaty do wglądu) proszę dostarczyć bezpośrednio na szkolenie.  
 
Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Łodzi Beata Ostrowska. 
 

Beata Ostrowska 
Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź 
e-mail: centrum@brost.pl  
tel. 0601 296 629  
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