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Do Dyrekcji szkół prowadzących egzaminy zawodowe 

Niniejszym informujemy, że ruszyła platforma do zapisów na szkolenia z obsługi systemu informatycznego  

do egzaminów zawodowych dla  osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu zawodowego w części 

pisemnej przy komputerze pod adresem zawodowe.net. Szkolenia są organizowane przez firmę Business 

Center 1 w ramach projektu realizowanego przez CKE pn. „Modernizacja egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.2). 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu  

w formie elektronicznej, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Projekt realizowany jest na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

Szkolenia będą organizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku.  

Kandydatami na uczestników szkoleń są po dwie osoby z każdej szkoły, prowadzącej część pisemną egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wskazane przez dyrektora szkoły. 

Jedna z tych osób będzie pełnić funkcję operatora systemu, a druga jest osobą decyzyjną w zakresie zgłaszania 

zdających i przeprowadzania egzaminu. 

Szkolenia są przewidziane do realizacji w trybie weekendowym na terytoriom całej Polski.  

Rejestracji należy dokonać na ww. stronie zawodowe.net tam też znajduje się harmonogram i szczegółowy 

wykaz miejscowości realizacji szkoleń. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem maila. 

Z poważaniem 

Zespół Realizacji Szkoleń CKE 

 

Business Center 1 

Ul. Staromiejska 2/7 

40-013 Katowice 

 

Poniżej kontakt do konsultantów odpowiedzialnych za obsługę placówek podlegających poszczególnym 

Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym: 

OKE Gdańsk: tel. kom. 537 337 592 , mail wioleta.rakowska@bc1.pl 

OKE Jaworzno: tel. kom. 537 337 517, mail pawel.marzec@bc1.pl 

OKE Kraków: tel. kom. 537 337 591, mail sylwia.socha@bc1.pl 

OKE Łomża: tel. kom. 537 337 592, mail wioleta.rakowska@bc1.pl 

OKE Łódź: tel. kom. 537 337 610, mail adam.wyrwa@bc1.pl 

OKE Poznań: tel. kom. 537 337 590, mail tomasz.knopp@bc1.pl 

OKE Warszawa: tel. kom. 537 337 596, mail artur.chwiendacz@bc1.pl 

OKE Wrocław: tel. kom. 537 337 596, mail artur.chwiendacz@bc1.pl 

Telefon na centralę: 32 781 50 70, mail bc1@bc1.pl 


