
Korespondencja seryjna 
 
Ćwiczenie 1. 
Przygotować dokument główny korespondencji seryjnej o treści pokazanej na rys. Dane 
adresowe zapisać w pliku mieszkańcy. Wydrukować zawiadomienia do wszystkich 
mieszkańców. 
 

Imię Nazwisko Miejscowość Kod Ulica 
Jan Nowak Warszawa 00-234 Cicha 45/2 
Marek Kowalski Kraków 00-123 Mała 23/4 
Aniela Wójcik Częstochowa 42-200 Dworcowa 2/4 

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny dom"      Warszawa, dn. 12.03.2006 
 00-345 Warszawa Ul. Jasna 2 

 
 

«Imię_» «Nazwisko» 

 «kod» «miasto» 

 Ul. «Ulica» 

Zawiadamiamy, że od dnia 01.03.06 wzrasta czynsz za lokal w związku ze wzrostem 
ogólnych kosztów utrzymania budynku. Dokładne rozliczenia podajemy poniżej. 

 
 
 

Z poważaniem 
 

Prezes Jan Nowak 

Ćwiczenie 2. 
Przygotować dokument główny korespondencji seryjnej dane adresowe zapisać w pliku. 

Ta część dokumentu to nagłówek, 
wyróżniony kolorem. 

Tutaj wstaw grafikę 
(ustawić wym. rys. 2 cm i 

3 cm) 
 

Teatr MIMOZA Centrum Rekreacji, ul. Rozrywkowa 5 

«Nazwa»  
«Ulica» 
«kod» «miasto» 

Zapraszamy pensjonariuszy na nieodpłatne przedstawienie naszego teatru w każdą środę miesiąca. 
W załączeniu przesyłamy repertuar na najbliższe półrocze. 
 

Nazwa Kod Miasto Ulica
Klub seniora „Pogodna Jesień" 00-678 Warszawa Ul. Miła 3
Dom Opieki „Senior" 00-789 Warszawa PL. Wyjątkowy 7
Przystań - Dzienny Dom Pobytu 00-234 Warszawa Al. B. Prusa 23

Scal zaproszenia do wszystkich adresatów w nowy dokument. 


	Korespondencja seryjna
	Ćwiczenie 1.
	Przygotować dokument główny korespondencji seryjnej o treści
	Imię
	Nazwisko
	Miejscowość
	Kod
	Ulica
	Jan
	Nowak
	Warszawa
	00-234
	Cicha 45/2
	Marek
	Kowalski
	Kraków
	00-123
	Mała 23/4
	Aniela
	Wójcik
	Częstochowa
	42-200
	Dworcowa 2/4
	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny dom"      Warszawa, dn. 1
	00-345 Warszawa Ul. Jasna 2
	«Imię_» «Nazwisko»
	«kod» «miasto»
	Ul. «Ulica»
	Zawiadamiamy, że od dnia 01.03.06 wzrasta czynsz za lokal w 
	Z poważaniem
	Prezes Jan Nowak
	Ćwiczenie 2.
	Przygotować dokument główny korespondencji seryjnej dane adr
	Ta część dokumentu to nagłówek, wyróżniony kolorem.
	Tutaj wstaw grafikę (ustawić wym. rys. 2 cm i 3 cm)
	Teatr MIMOZA Centrum Rekreacji, ul. Rozrywkowa 5
	«Nazwa»
	«Ulica»
	«kod» «miasto»
	Zapraszamy pensjonariuszy na nieodpłatne przedstawienie nasz

