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24 lata doświadczenia na rynku
szkoleniowym

zrealizowanych dni
szkoleniowych

zadowolonych
uczestników szkoleń

własnych sal szkoleniowych, aula
widowiskowa, hala sportowa

lat doświadczeń na rynku
edukacyjnym (ZSCE)

lat realizacji szkoleń 
językowych

pozyskana kwota
dofinansowania  z EFS

uczestników
projektów EFS

16800
160000

14
60
21

24MLN
10000

66 edycji studiów podyplomowych
(w tym 7 edycji MBA)



Serdecznie zapraszamy do współpracy
 
 

Marcin Puchalski
Prezes Zarządu

Centrum Edukacji Sp. z o.o

Spółka Centrum Edukacji działa w branży szkoleń od 1999 roku stwarzając nowe możliwości firmom
poprzez tworzenie kompleksowych programów szkoleniowych. Szeroka gama szkoleń oraz kursów
pozwala pracownikom wszystkich szczebli zdobywać nowe umiejętności i niezbędne kompetencje,
budując ich firmom przewagę konkurencyjną na rynku. Potrafimy idealnie dopasować do
indywidualnych potrzeb wszystkie rozwiązania edukacyjne wykorzystywane przez naszych
ekspertów. Wiemy, jak wdrożyć proces ciągłego doskonalenia na poziomie zarówno pracownika, 
jak i całej organizacji.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
ORLEN Laboratorium SA
Fundacja ORLEN
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 

NASI PARTNERZY:

     im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Politechnika Warszawska
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
SPR Wisła Płock
Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN SA
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Łódzka

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Przynależność do Sieci Szkół Telc
Wdrożony i utrzymany Certyfikat ISO od 2004 roku
Atest Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
Wysokie lokaty i wyróżnienia w niezależnych rankingach (m.in. „Book of Lists”, „Gepardy Biznesu”,
„Ranking Perspektywy”, „Diamenty Forbesa” i wiele innych)

WYRÓŻNIA NAS JAKOŚĆ:

SZKOLENIA, EVENTY, WYNAJEM SAL 
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH



Propozycje
szkoleniowe

Oferta szkoleniowa Centrum Edukacji
powstała w wyniku wieloletnich obserwacji 
i analiz potrzeb wielu przedsiębiorstw
działających w różnych sektorach
gospodarki. Każda z firm może wybrać
najbardziej odpowiednie propozycje z gamy
projektów szkoleniowych. 

W przypadku, gdy potrzeby Klienta
wykraczają poza ramy naszej oferty,
gwarantujemy szkolenia dedykowane, "szyte
na miarę" specjalnie dla danej firmy. Forma
organizacyjna szkoleń zależy od preferencji
Klienta. 
Przygotowane i prowadzone projekty
szkoleniowe realizowane są w różnych
formach edukacyjnych (szkolenia, kursy,
wykłady, pigułki szkoleniowe). 

Zarządzanie zmianą
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzenie strategiczne – lider XXI
wieku
Zarządzanie zespołem – budowanie
zespołu i relacji
Zarządzanie zespołem rozproszonym 

Zarządzanie zespołem – delegowanie
zadań i udzielanie informacji zwrotnej
Zarządzanie zespołem – skuteczne
motywowanie
Zarządzenie zespołem – podnoszenie
efektywności pracy zespołu
Coachingowy styl zarządzania
Budowanie kultury organizacyjnej – rola
lidera

     i w pracy hybrydowej

ZARZĄDZANIE
Działanie zorientowane na wynik 

Efektywne zarządzanie projektami
Zwinne techniki zarządzania projektami
Zarządzanie różnorodnością
Zarządzenie emocjami
Data Science dla kierowników
digitalizacyjnych
Digitalizacja i innowacyjność
Zarządzanie stresem
Efektywne delegowanie

     w przywództwie XXI wieku

Główne obszary szkoleniowe



Prawo pracy
Szkolenia antykorupcyjne
Szkolenia antymobbingowe
Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
Prawne aspekty ochrony danych
osobowych
Mediacje dla pracodawcy
Prawne aspekty zawierania umów

PRAWO DLA MENADŻERA

Finanse dla niefinasistów
Analiza finansowa przedsiębiorstw
Ocena ryzyka finansowego
Controlling operacyjny i rachunkowość
zarządcza
KPI – kluczowe wskaźniki efektywności
Postępowania podatkowe
Zmiany w podatkach CIT, PIT i VAT
Akcyza
Środki trwałe, wartości niematerialne 

Wycena spółek
Ocena i analiza projektów
inwestycyjnych

     i prawne

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Budowanie modeli kompetencyjnych
Skuteczna rekrutacja
Zarządzanie polityką szkoleniową
Wymiana wiedzy w organizacji –
skuteczność mentoringu
Ocena okresowa pracowników
Planowanie i rozliczenie czasu pracy
Mediacje ze związkami zawodowymi
Train the trainers

HR

Praca pod presją
Automotywacja
Skuteczność osobista
Zarządzanie czasem
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Krytycznie myślnie – jako kluczowa
kompetencja
Prezentacja biznesowa
Umiejętność przekonywanie i perswazji
Pozyskiwanie informacji, analiza
branżowa
Analiza i wyciąganie wniosków –
budowanie kompetencji analitycznych 

     i cyfrowych

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej 
Zmiany KSH dla Biura Zarządu 
Nowelizacje dla Członków Zarządu i Rad
Nadzorczych w ramach nowelizacji KSH

BIURO ZARZĄDU

https://www.centrumedukacji.pl/PL/rozwojowe/otwarte/Strony/Asystent-Zarz%c4%85du-i-Rady-Nadzorczej.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/rozwojowe/otwarte/Strony/Zmiany-KSH-dla-Biura-Zarz%c4%85du.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/rozwojowe/otwarte/Strony/Nowelizacje-dla-Cz%c5%82onk%c3%b3w-Zarz%c4%85d%c3%b3w-i-Rad-Nadzorczych-w-ramach-Polskiego-%c5%81adu.aspx


Zarządzanie produkcją
Kontrola procesu produkcyjnego
Zarządzanie gospodarką magazynową
Magazynowanie – Lean Managment
Umiejętności kierownicze dla
brygadzistów
Zarządzenie łańcuchem dostaw

PRODUKCJA, LOGISTYKA

Techniki sprzedaży
Prospecting dzisiejszych czasów
Up-selling i cross-selling
Jakość obsługi klienta
Style komunikacji z klientem –
budowanie relacji
Budowanie mapy doświadczeń klienta
Negocjacje handlowe
Techniki utrzymania klienta
Obsługa klienta przez telefon
Profesjonalny wizerunek przedstawiciela
handlowego
Budowanie strategii marketingowej
Budowanie wizerunku w Social Media
Marketing internetowy – e-commerce
Content Marketing
Google ADS
SEO: pozycjonowanie
Customer Experience

SPRZEDAŻ 
OBSŁUGA KLIENTA



Szkolenia MS Excel
Szkolenia MS Power Point
Szkolenia MS Outlook
Szkolenia MS Project
Szkolenia MS Word
Szkolenia MS Access

SZKOLENIA Z APLIKACJI BIUROWYCH

Powyższe zakresy szkoleń realizowane są na różnych poziomach oraz dla wielu
zastosowań dla biznesu, w zależności od potrzeb Klienta.

W ramach obszaru Centrum Szkoleń i Eventów realizowane są studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration we współpracy z Gdańską Fundacją
Kształcenia Menedżerów, kierowane dla sektora energetycznego.

W ofercie Centrum Edukacji są Programy menadżerskie tworzone we współpracy 
z Klientem.

STUDIA I PROGRAMY



Szkolenia
obligatoryjne

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami organizowane 

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych organizowane
w formie seminarium
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i P.POŻ. organizowane w formie
kursu, seminarium
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych organizowane w formie kursu
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych w systemie
czterobrygadowym 12 - godzinnym na stanowiskach, na których wykonywane 

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych w systemie
czterobrygadowym 8 - godzinnym na stanowiskach, na których wykonywane są
prace szczególnie niebezpieczne, organizowane w formie instruktażu (9h)
Szkolenie BHP - dokumentacja powypadkowa
Ocena ryzyka zawodowego
Szkolenie okresowe dla wyższej kadry kierowniczej (Dyrektor I i II) i kadry
inżynieryjno-technicznej uprawnionej do zatwierdzania pisemnych zezwoleń 

Szkolenie z zakresu systemów eksplozymetrycznych, pomiarów badania zawartości
tlenu, eksplozywności i toksyczności (obsługa eksplozymetrów przenośnych)

             w formie kursu

             są prace szczególnie niebezpieczne organizowane w formie instruktażu (13h)

             na prace szczególnie niebezpieczne, organizowane w formie samokształcenia
             kierowanego



RATOWNICTWO CHEMICZNE:
Kurs podstawowy oraz obligatoryjny dla zakładowych ratowników chemicznych
Ratownictwo wodne - kurs specjalistyczny
Ratownictwo wysokościowe - kurs specjalistyczny
Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych
Szkolenie doskonalące dla pracowników Terminali Paliw
Szkolenie na trenażerze pożarowym

Uprawnienia energetyczne – G1, G2 i G3
Obsługa podestów ruchomych
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia
Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych
Napełnianie zbiorników przenośnych
Obsługa dźwigu towarowo-osobowego
Obsługa przeciągarek wagonowych
Obsługa suwnicy z kabiny
Obsługa suwnicy z poziomu "0"
Hakowy - sygnalista
Kurs z pierwszej pomocy przedlekarskiej (w tym dla pracowników zmianowych)
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Uprawnienia na stanowisko prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie
bocznicy kolejowej
Uprawnienia na stanowisko Manewrowy
Uprawnienia na stanowisko Ustawiacz
 Szkolenia z zakresu ISO 45001:2018, w tym m.in.:

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018, 

Praktyczna interpretacja normy ISO 45001:2018 wraz z elementami audytowania
Szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych ZSZ. 

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

             ISO 19011:2018

             Wymagania przepisów w zakresie BHP dla audytorów wewnętrznych

 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 Logistyka i Transport Drogowy 
 Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych
 Zarządzanie Energią   
 Odnawialne Źródła Energii 
 Zarządzanie Środowiskowe
 Gospodarowanie Odpadami i Substancjami Niebezpiecznymi 

STUDIA PODYPLOMOWE

W ramach obszaru Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowane są również Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe w zawodzie Technik Technologii Chemicznej.

https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Bezpieczenstwo-i-Higena-Pracy.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Logistyka-i-transport-drogowy.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Bezpiecze%C5%84stwo-Proces%C3%B3w-Przemys%C5%82owych.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Zarz%C4%85dzanie-Energi%C4%85.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Odnawialne-%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a-Energii.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Zarz%C4%85dzanie-%C5%9Arodowiskowe.aspx
https://www.centrumedukacji.pl/PL/studia/Strony/Gospodarowanie-Odpadami-i-Substancjami-Niebezpiecznymi.aspx


Szkoła Jęzków
Obcych

W naszej szkole od ponad 20 lat
uczymy języków: angielskiego,
niemieckiego, włoskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, czeskiego, rosyjskiego, 
a także polskiego dla obcokrajowców.

Każdy kurs językowy prowadzony jest
przez jednego z 50 wykwalifikowanych
i doświadczonych lektorów, wśród
których znajdują się native speakerzy.
Kompetencje lektorów potwierdza
liczba ponad 1200 słuchaczy, którzy 
co roku decydują się na rozwój
umiejętności językowych pod ich
okiem.

Doceniają oni nie tylko profesjonalizm i ciągłe doskonalenie warsztatu
i prowadzących, ale przede wszystkim ich zaangażowanie i nacisk na rozwój
umiejętności językowych w przyjaznej, otwartej i sprzyjającej nauce atmosferze. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

KURSY OGÓLNE - od poziomu A1 do C1, jest to etap nauki gdzie uczymy się języka i doskonalimy 
poznane umiejętności

KURSY EGZAMINACYJNE - przygotowujące do egzaminów min.: ósmoklasisty, maturalnych, a także 
do międzynarodowych certyfikatów (np. FCE, CAE, TELC)

KURSY KONWERSACYJNE I WARSZTATY TEMATYCZNE – prowadzone przez lektorów polskich 
oraz native speakerów

KURSY ONLINE LUB HYBRYDOWE - zajęcia mogą odbyć się w dowolnym miejscu, w którym 
Słuchacz ma dostęp do internetu, nie wymagają specjalnych aplikacji ani logowania się - Słuchacz
otrzymuje link po kliknięciu którego łączy się bezpośrednio z lektorem.

USŁUGI LINGWISTYCZNE – czyli tłumaczenia pisemne (zwykłe lub przysięgłe), audyty wewnętrzne
weryfikujące umiejętności językowe pracowników

KURSY SPECJALISTYCZNE – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prowadzimy
kursy z zakresu języka specjalistycznego dla określonych branż np.: finanse, prawo, medycyna,
energetyka etc. Dla odpowiednio sformułowanych potrzeb Klienta organizowane są szkolenia językowe
w grupach odpowiednio dobranych pod względem poziomu zaawansowania oraz specyfiki branży



KURSY "SZYTE NA MIARĘ" - kursy tworzone w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie słuchaczy,
których zakres może dotyczyć zarówno prywatnych jak i zawodowych celów: usystematyzowania
zakresu wiedzy, przygotowania do wystąpień, konferencji, podróży itp.

KURSY WAKACYJNE – intensywne kursy wakacyjne, półkolonie językowe, warsztaty językowe z native
speakerem, kursy konwersacyjne „Angielski przy kawie”

DOSTĘP DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ - dodatkowe narzędzie wspomagające proces nauki,
pozwalające na samodzielne powtarzanie i usystematyzowanie zrealizowanego materiału

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM – kompleksowa organizacja szkoleń językowych, która 
w naszej ocenie pozwoli na sukces. Szeroka gama usług w skład której wchodzą m.in.:

analiza umiejętności i kompetencji językowych pracowników (test oraz rozmowa z lektorem),
która pozwala nam na określenie celów i oczekiwań słuchaczy
propozycja programu nauczania
elastyczne ustalenie harmonogramu zajęć, propozycja terminów oraz jego intensywności
zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych
nadzór nad przebiegiem szkolenia: listy, raporty frekwencji i postępów, ankiety i analizy na
życzenie Zleceniodawcy
kompleksowe wsparcie administracyjne oraz metodyczne

Kursy językowe w naszej szkole nastawione są na praktyczną znajomość języka, 
a także na przygotowanie słuchaczy do efektywnej komunikacji w życiu codziennym
jak i zawodowym.

Nasze elastyczne podejście do zróżnicowanych potrzeb słuchaczy sprawia, że
nieustannie wspieramy tysiące kursantów w rozwoju ich pasji i umiejętności
językowych!



Eventy, spotkania
pracownicze

Specjalizujemy się w budowie  
i obsłudze stref wizerunkowych -
targów i wystaw. Z pełnym
zaangażowaniem podejmujemy się
zadań, takich jak projektowanie 
i budowa stoisk targowych,
obsługa stoiska i jego promocja.

Kreatywne rozwiązania i solidna
realizacja to nasz przepis na
atrakcyjne stoisko. Oferujemy
kompleksowe wsparcie, pomoc 
i doradztwo. Mamy świadomość, że
stoisko firmowe stanowi wizytówkę
firmy.

koncepcję stoiska wraz z jego produkcją
multimedia, nagłośnienie, oświetlenie 

profesjonalną obsługę techniczną
doświadczone hostessy
upominki dla gości stoiska

     i inne

W ramach obsługi targów zapewniamy:

PIKNIKI I KONCERTY
Posiadamy doświadczenie w organizacji pikników i koncertów (także w ramach
CSR). Proponujemy ciekawe, oryginalne pomysły dostosowane do potrzeb 
i budżetu Klienta. Propozycje atrakcji na każdej imprezie są zawsze  dopasowane
do grupy docelowej, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Szczególną uwagę
przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa, dlatego każda nasza impreza jest
odpowiednio zabezpieczona (ochrona, zabezpieczenie medyczne, p.poż). Mamy
praktykę w przygotowywaniu dokumentacji imprez masowych.

Zapewniamy kompleksowo wszystkie elementy imprez plenerowych: miejsce,
catering, atrakcje, stanowiska tematyczne i edukacyjne, urządzenia do integracji,
sceno-technikę, artystów, logistykę, zaplecze socjalne, pozwolenia i dokumentacje
oraz wiele innych aspektów potrzebnych przy organizacji imprezy dla kilku tysięcy
Gości. Realizowaliśmy koncerty gwiazd, kabaretów oraz solistów.

STREFY WIZERUNKOWE
I STOISKA TARGOWE



WYDARZENIA SPECJALNE

tour bolidu po Polsce, Czechach i Niemczech
światową premierę bolidu F1
akcję na rzecz płockich seniorów
organizację Ogrodów Światła
Dni BHP dla Grupy Kapitałowej ORLEN

Specjalizujemy się w organizacji wydarzeń specjalnych – przygotowywanych pod
konkretne potrzeby marketingowe i komunikacyjne.
Na swojej liście realizacji mamy m.in.:

KONFERENCJE PRASOWE

miejsca konferencji, w tym konferencji plenerowych
technikę konferencyjną i multimedialną
transmisje on-line z wozami satelitarnymi
catering oraz zakwaterowanie
współpracę z dziennikarzami
usługi logistyczne i przewozowe
ochronę

Kompleksowo organizujemy konferencje prasowe oraz briefingi prasowe.
Działamy szybko i skutecznie dbając o najwyższą jakość organizacji i przekazu.
Zapewniamy:

WYDARZENIA ON-LINE
Wirtualne wydarzenia firmowe organizujemy przy wykorzystaniu najnowszych
dostępnych technologii cyfrowych. Eventy online to nasza nowa oferta, która
powstała w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.

Realizujemy wydarzenia w całości w przestrzeni wirtualnej lub hybrydowo,
zapewniając atrakcyjne i jednocześnie bezpieczne show. Udowadniamy, że
spotkania online mogą mieć swoją moc i być tak samo skuteczne, jak te
tradycyjne, które pamiętamy z poprzednich miesięcy i lat. Nasze doświadczenie
przenosimy do sieci. Kompleksowo organizujemy transmisje online, czyli live
streaming.



spójną koncepcję eventu i pomoc w dopasowaniu rozwiązań technicznych
lokalizacje i studia do streamingu online
technikę do produkcji onlinowej i telewizyjnej, postprodukcji oraz montażu 

zespół doświadczonych techników i realizatorów
obsługę i przygotowanie prelegentów
obsługę i oprawę artystyczną

W ramach realizacji eventów online oferujemy:

      w czasie rzeczywistym pozwalającą na realizację wydarzeń online w dowolnej        
      formie

LOGISTYKA I WSPARCIE
Świadczymy usługi logistyki i wsparcia eventów takie jak usługi transportowe 
i przewozowe, brandingowe, obsługi gotowych stoisk, hostessy, usługi
rezerwacyjne i recepcyjne, koordynacja zaproszeń, przyjmowania zgłoszeń,
organizacja biletowa i wiele innych w zależności od potrzeb Klientów.



dwupoziomową aulę konferencyjno-widowiskową dla 300 osób, wyposażoną 

2 sale do 60 osób
aulę do 150 osób wraz z nagłośnieniem i 2 projektorami multimedialnymi
2 sale wykładowe - do 30 osób
2 sale wykładowe do 5 osób na potrzeby szkoleń indywidualnych bądź małych grup
szkoleniowych
salę komputerową - łącznie 15 stanowisk pracy wyposażoną w nowoczesny sprzęt ze
stałym łączem internetowym o przepustowości 500 Mb/s
przestronny hol przystosowany do organizacji recepcji
salę gimnastyczną
halę sportową wraz z widownią i nagłośnieniem

Centrum Edukacji, oprócz organizacji projektów typowo szkoleniowych, świadczy usługi
wynajmu sal, kompleksowej organizacji konferencji, seminariów i spotkań biznesowych. 

Do dyspozycji uczestników szkoleń oddajemy: 

     w nagłośnienie estradowe, wysokiej jakości projektor multimedialny. Możliwość  
     nagrywania spotkań 2 kamerami obrotowymi full HD, możliwość transmisji na żywo za 
     pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Youtube)

Usługi
konferencyjne
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