
 

Wykaz usług szkoleniowych: 

Lp. Nazwa szkolenia/kursu Odbiorca Czas realizacji szkolenia (od….do) 

1 Zarządzanie projektami 
 
 

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 9-11.06.2008, 27.06.2008 (32 godziny 
lekcyjne) 

2 Pozyskiwanie środków z funduszy UE: POKL 2007-2013 
 

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 09-11.07.2008 (24 godziny lekcyjne) 

3 Przygotowanie wniosku o dotację w ramach POKL 2007-2013 
 
 

PAIZ Konsulting Sp. z o.o.  9-10.10.2008 (16 godziny lekcyjne) 

4 Pozyskiwanie funduszy strukturalnych w ramach POKL Lechaa Consulting Sp. z o.o. wrzesień 2009 (12 godzin lekcyjnych) 

5 Specjalista ds. projektów europejskich z obsługą komputera 
 
 

Lechaa Consulting Sp. z o.o.  luty –czerwiec 2009r. 5 grup 
szkoleniowych (łącznie 176 godzin 

lekcyjnych ) 

6 Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 

Lechaa Consulting Sp. z o.o. październik 2009 - lipiec 2010 - 4 grupy 
(łącznie 140 godzin lekcyjnych) 

7 Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury drogowej 

 
 

Lechaa Consulting Sp. z o.o. listopad 2009 - maj 2010 - 4 grupy 
(łącznie 140 godzin lekcyjnych) 

8 Sprzedawca-fakturzysta z obsługą komputera i kasy fiskalnej 

Projekt „Rolnik w nowej roli” 

Fundacja Q wrzesień 2010 (32 godziny lekcyjne): 
Obsługa klienta – 16 godz., Negocjacje i 
techniki sprzedaży – 8 godz.; reklama i 
marketing w handlu detalicznym – 8 

godz.  
 
 9 Innowacje w przedsiębiorstwie i źródła ich finansowania Bazus Sp. z o.o. maj 2011 (8 godzin lekcyjnych) 



 

10 Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w ramach 

projektu „Akademia kreatywnych kobiet” 

Fundacja Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

czerwiec – sierpień 2011 (60 godzin 
lekcyjnych) 

11 Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w ramach 

projektu „Akademia kreatywnych kobiet” 

Fundacja Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

wrzesień – listopad 2011 (60 godzin 
lekcyjnych) 

12 Wykorzystanie funduszy UE do finansowania rozwoju 

przedsiębiorstw poprzez innowacje 

Bazus Sp. z o.o. październik 2011 (8 godzin lekcyjnych) 

13 Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w ramach 

projektu „Akademia kreatywnych kobiet” 

Fundacja Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

październik – grudzień 2011 (60 godzin 
lekcyjnych) 

14 Opracowanie projektów inwestycyjnych w ramach projektu „Czas 

na przedsiębiorczość” Fundacji Nowy Staw – Europejski Dom 

Spotkań  

Lechaa Consulting Sp. z o.o.  Październik – listopad 2011 (24 godziny 
lekcyjne) 

15 Rozliczanie projektów miękkich i inwestycyjnych 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich 

PM Group Zubrycki, 
Panasewicz Sp. j. na zlecenie 

Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego – 8 grup 

szkoleniowych 

Styczeń – luty 2012  
(łącznie 64 godziny szkoleniowe, w tym: 

24 godzin zajęć komputerowych, 8 godzin 
zajęć teoretycznych – warsztat 

horyzontalny i 32 godziny konsultacji) 

16 Opracowanie projektów inwestycyjnych – analiza wytycznych, 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznesplanu 

Bazus Sp. z o.o. luty 2012 (16 godzin lekcyjnych) 

17 Obsługa klienta  Bazus Sp. z o.o. Kwiecień 2012 
(8 godzin lekcyjnych) 

18 Andragogika i prowadzenie szkoleń Bazus Sp. z o.o.  Kwiecień 2012 
(8 godzin lekcyjnych) 



 

19 Efektywne zarządzanie czasem Markiz Sp. z o.o. 25 i 26 września   
2012 r.  

2 grupy x 8 godzin lekcyjnych 

20 Budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w zespole POL-INOWEX S.A.  wrzesień – październik 2012 
2 grupy x 16 godzin lekcyjnych 

21 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne POL-INOWEX S.A. październik – listopad 2012 
2 grupy x 16 godzin lekcyjnych 

22 Innowacje w przedsiębiorstwie i źródła finansowania w ramach 

projektu „Zmiana poprzez wiedzę i jakość”  

Fundacja Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

listopad-grudzień  
2012 r.  

(48 godzin lekcyjnych) 

23 
Kompetencje menedżerskie w procesie zmiany  

Fundacja Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

marzec 2013 (20 godzin lekcyjnych) 

24 Szkolenia pracowników w ramach projektu Akademia EDUBAZUS: 
  

Bazus Sp. z o.o. marzec – czerwiec 2013 łącznie 96 godzin 
lekcyjnych 

szkolenie efektywności osobistej 

„Efektywna współpraca w zespole” (16 

godzin lekcyjnych), „Zarządzanie czasem” 

(16 godzin lekcyjnych);  
szkolenia sprzedażowe: obsługa klienta, 

telemarketing, warsztaty skutecznej 

sprzedaży (32 godziny lekcyjne);  
szkolenia trenerskie: praca z grupą, 

andragogika, sytuacje trudne (32 godziny 
lekcyjne) 



 

25 Szkolenie kompetencji trenerskich w ramach projektu Szkoła 

Trenerów Biznesu dla MMŚP  

Ekspedite Szkoła Trenerów 
Biznesu w Lublinie 

Wrzesień 2013 – kwiecień 2014 r., łącznie 
160 godzin lekcyjnych (2 grupy x 80 

godzin lekcyjnych)  

26 Szkolenie dotyczące rozliczania projektów zrealizowanych w 

ramach I i II priorytetu PO IiŚ dla beneficjentów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 

Toruniu 

18 grudnia 2014 r. 
8 godzin lekcyjnych (1 grupa 60 osób) 

27 4 skuteczne narzędzia zarządzania czasem nie tylko dla trenerów Szkolenie otwarte Ekspedite 
Katarzyna Ostroga 

styczeń 2014  
2 grupy, 16 godzin lekcyjnych 

28 4 skuteczne narzędzia zarządzania czasem PWN  styczeń 2014, marzec 2014 
2 gr x 4 godziny lekcyjne 

29 Menedżer – trener, coach, mentor  Pol-Inowex Sp. z o.o. S.K.A. Styczeń, luty, marzec 2014 – łącznie 96 
godzin lekcyjnych 

3 gr x 32 godziny lekcyjne 

30 Pozyskiwanie i realizacja projektów współfinansowanych ze 

środków UE – przygotowanie wniosku o dofinansowanie i 

rozliczanie projektów 

Szkolenie otwarte dla 
przedsiębiorstw z branży TLS 

z obszaru całego kraju 

Październik 2014 – maj 2015 łącznie 160 
godzin lekcyjnych 

(10 gr x 16 godzin lekcyjnych) 

31 Rozliczanie projektów PO WER – aspekty finansowe (praca w 

systemie SL2014) 

Szkolenie dla beneficjentów 
WUP Olsztyn 

Listopad 2016 – 8 godzin lekcyjnych 

32 Rozliczanie projektów PO WER – monitoring postępu 

rzeczowego, wskaźniki, wykazywanie personelu, przepływ 

uczestników i ochrona danych osobowych (praca w systemie 

SL2014) 

Szkolenie dla beneficjentów 
WUP Olsztyn 

Listopad 2016 – 8 godzin lekcyjnych 



 

33 Udzielanie zamówień w projektach PO WER – PZP, zasada 

konkurencyjności, rozeznanie rynku, Baza Konkurencyjności 

Szkolenie dla beneficjentów 
WUP Olsztyn 

Listopad 2016 – 8 godzin lekcyjnych 

34 Angażowanie personelu i rozliczanie wynagrodzeń – kadra 

merytoryczna i zarządzająca 

Szkolenie dla beneficjentów 
WUP Olsztyn 

Grudzień 2016 – 8 godzin lekcyjnych 

35 Równość szans i dostępność w projektach PO WER – od wniosku 

o dofinansowanie do końcowego rozliczenia 

Szkolenie dla beneficjentów 
WUP Olsztyn 

Grudzień 2016 – 8 godzin lekcyjnych 

36 „Magiczne zaklęcia rejestratorki medycznej” – warsztaty 

profesjonalnej obsługi klienta 

Szkolenie komercyjne, 
pracownice rejestracji w 

gabinetach i przychodniach 
stomatologicznych  

Lipiec 2017 – 6 godzin lekcyjnych 

 

 


