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uczestnictwa w Studiach Podyplomowych 

„Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" 

XXV edycja 
 

realizowanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

we współpracy 

z 

Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej 

Rok akademicki 2023/24 

 

1.   Nazwisko i imię: ..................................................................................................................... 

2.   NIP: ........................................................... PESEL: ............................................................... 

3.   Nr i seria dowodu osobistego ................................................................................................. 

4.   Data urodzenia: .................................... miejsce urodzenia: .................................................. 

5.   Imię ojca: ................................................................................................................................ 

6.   Miejsce zamieszkania: ................................................. Kod pocztowy: ................................ 

ulica: ............................................................................ nr: ..................... m. ........................ 

7.   telefon domowy: .................................... telefon kom.: ......................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................... 

8.   Wykształcenie: ....................................................................................................................... 

9.   Nazwa ukończonej uczelni ..................................................................................................... 

10. Wydział: ................................................................................................................................. 

Kierunek: ................................................ Specjalność: ......................................................... 

11. Rok ukończenia studiów: ........................ Uzyskany tytuł: .................................................... 

12. Pełna nazwa i adres zakładu pracy: ....................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

13. Nr tel.: ...................................................... Nr fax.: ................................................................ 

14. Nr NIP*) (Firmy): ................................................................................................................... 

15. Zajmowane stanowisko: ......................................................................................................... 

 

 

 

 

Data: .................................. ........................................................... 

(czytelny podpis kandydata) 

 

 
*)W przypadku finansowania przez Firmę 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

mailto:malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl
http://www.centrumedukacji.pl/
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Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl 

Miejsce realizacji zajęć: Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w salach wykładowych i ćwiczeniowych 
Centrum Edukacji Sp. z o.o. przy Al. Kobylińskiego 25 w Płocku lub On-line, natomiast zajęcia warsztatowe (40 godz.) na terenie 

Zakładu Produkcyjnego. 

Forma realizacji studiów – sześć zjazdów (poniedziałek - piątek). 

Termin realizacji studiów – uzależniony od rekrutacji 

Dane dotyczące Zamawiającego (prosimy wpisać drukowanymi literami): 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko**: 

Ulica: Kod: Miasto: 

NIP (dotyczy firmy): tel: e-mail: 

Osoba do kontaktu: 

**)dotyczy zgłoszeń indywidualnych 
 

 

 

Imię i Nazwisko e-mail*** telefon 

   

   

   

***)podanie poprawnego indywidualnego adresu e-mail umożliwia wysłanie uczestnikowi potwierdzenia udziału w studiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……….………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

(Pieczątka Zakładu Pracy)  (Pieczątka i podpis osoby reprezentującej ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dane dotyczące uczestników Studiów (prosimy wpisać drukowanymi literami): 

Cena za studia : 7.200,00 netto* (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych netto) 
*Cena obejmuje przeprowadzenie zajęć w ramach studiów, materiały szkoleniowe oraz wydanie dyplomu ukończenia studiów. 

Numer konta: Bank PKO S.A. II Oddział Łódź 47 1240 3028 1111 0010 3742 2539 

( z dopiskiem „BPP XXV edycja” W-10) 
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