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Miasto Zabrze zaprasza swoich mieszkańców i osoby pracujące w Zabrzu na darmowe 

szkolenia komputerowe i językowe. Dostępne szkolenia to certyfikowane Prawo Jazdy 

Komputerowe czyli ECDL BASE lub ECDL STANDARD, język angielski, język 

niemiecki. 

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ- pod adresem: https://miastozabrze.pl/miasto/projekty-unijne-i-

krajowe/jezykowo-komputerowo-szkolenia-dla-osob-pracujacych/ 

 

Zapraszamy wszystkich dorosłych, pracujących mieszkańców Zabrza lub osoby pracujące  

w Zabrzu. Dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymają osoby w wieku 50+ oraz osoby z 

wykształceniem max. ponadgimnazjalnym. Szkolenia współfinansowane przez Unię 

Europejską i Miasto Zabrze. 

 

Dostępne miejsca na szkolenia: 

- kursy komputerowe ECDL BASE/STANDARD 

ECDL to komputer od podstaw. Tutaj info – https://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-5/ 

ECDL STANDARD to usystematyzowana i pogłębiona wiedza i umiejętności podstawowych 

narzędzi używanych w pracy biurowej z komputerem. Tutaj info -

https://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-2/ 

- język angielski 

- język niemiecki 
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POCHWAL SIĘ PRACODAWCY SWOIM CERTYFIKATEM. 

 

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatnie: 

- w pełni darmowe szkolenia, 

- materiały szkoleniowe, 

- catering podczas wybranych szkoleń, 

- szkolenia stacjonarne lub on- line w zależności od sytuacji epidemiologicznej, 

- egzamin i certyfikat zewnętrzny, 

- zwrot kosztów nad osobą zależną (jeżeli dotyczy). 

 

Zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.jezykowo-

komputerowo.edu.pl/ 

 

Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji - dostępnym pod adresem: 

https://miastozabrze.pl/miasto/projekty-unijne-i-krajowe/jezykowo-komputerowo-szkolenia-

dla-osob-pracujacych/ 

 

Zapraszamy do kontaktu:  

Biuro Projektu: Zabrze przy ul. Wolności 286 (Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zabrze), 

pokój 310.   

Agnieszka Kowalczyk, telefon: 669 615 000  e- mail: jezykowokomputerowo@um.zabrze.pl,  

Arkadiusz Kozicki, telefon 32 37 33 597 

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób 

pracujących” dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020,  

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne ZIT. 
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