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Wykorzystujemy unikalną możliwość łączenia 
doświadczeń zdobywanych w ramach projektów 
wdrożeniowych z potencjałem szkoleniowym.

Przy realizacji usług szkoleniowych wykorzystujemy wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne blisko 1000 

ekspertów zdobyte podczas realizacji projektów z obszarów naszej działalności: produkcji i rozwoju oprogramo-

wania, dostarczania infrastruktury informatycznej, udostępniania centrów danych, usług bezpieczeństwa i zaufania 

oraz komunikacji masowej. Naszą siłą napędową jest bliski kontakt z klientem i doskonała znajomość jego potrzeb, 

czemu sprzyja działalność prowadzona w kilkunastu biurach w całej Polsce. Te atuty umożliwiają nam zachowanie 

elastyczności charakteryzującej mniejsze firmy przy jednoczesnym czerpaniu z potencjału Grupy Asseco, polskie-

go giganta o międzynarodowej skali działania.
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W swojej działalności koncentrujemy się na ludziach.

Od ponad 25 lat wspieramy pracowników w budowaniu ich karier zawodowych oraz organizacje w zwiększaniu 

efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w całym cyklu życia pracownika w organizacji. W swojej 

działalności koncentrujemy się na ludziach, pracownikach przedsiębiorstw, jednostek budżetowych oraz pozosta-

łych instytucji.

Podczas współpracy z klientami dbamy o to, aby projektowane procesy edukacyjne były kompletne, efektywne 

oraz racjonalne. Przy realizacji usług główny wysiłek kładziemy na zapewnienie jakości świadczonych usług, dbając 

między innymi o odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenia trenerów dedykowanych do realizacji szko-

leń. Usługi świadczone przez nas objęte są certyfikatem jakości ISO 9001.

Nasza oferta łączy wieloletnie doświadczenie spółek, które przed połączeniem z Asseco Data Systems S.A. 

były liderami na polskim rynku usług szkoleniowych.

Szkolenia katalogowe

W swojej ofercie posiadamy szkolenia dotyczące 

między innymi rozwiązań IT, aplikacji biznesowych, 

zarządzania projektami i usługami, zarządzania i przy-

wództwa oraz szkolenia rozwijające umiejętności 

biznesowe.

Outsourcing procesów 
szkoleniowych

Udostępniamy nasz potencjał szkoleniowy w po-

staci doświadczenia, procesów i procedur, kadry 

operacyjnej i zarządzającej oraz systemów informatycz-

nych zapewniając naszym klientom usługi w modelu 

Learning Business Process Outsourcing.

COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Lider szkoleń obejmujących 

rozwiązania IT, aplikacje biznesowe 

oraz systemy dedykowane 

projektowane na zamówienie.

Profirma sp. z o.o.

Lider usług dot. zarządzania 

kompetencjami oraz szkoleń z zakresu 

przywództwa, zarządzania, efektywności 

osobistej, sprzedaży i HR.

CTPartners S.A.

Lider szkoleń i doradztwa w obszarach 

zarządzania usługami i projektami IT.

Szkolenia projektowane na zamówienie

Dostarczamy zarówno szkolenia, jak i inne usługi roz-

wojowe projektowane w odpowiedzi na potrzeby 

konkretnego klienta.

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania szkoleń

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne wspar-

cie w procesie pozyskiwania funduszy unijnych na 

działania szkoleniowe i doradcze oraz nasze pełne za-

angażowanie na etapie realizacji projektu i rozliczania 

uzyskanych dotacji.



4 |  Siła efektywnej organizacji

Szkolenia katalogowe.

Szkolenia katalogowe zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które w nieustannie zmieniającym się świecie, 

muszą w sposób najbardziej efektywny zdobyć lub utrzymać kompetencje zgodne z celami rozwojowymi, zarówno 

swoimi, jak i organizacji. Są to przede wszystkim szkolenia autoryzowane przez uznane na świecie międzynaro-

dowe organizacje. W wielu przypadkach tworzą one ścieżki szkoleniowe umożliwiające zdobycie konkretnych 

kompetencji i potwierdzających je certyfikatów. Wachlarz kilkuset szkoleń autoryzowanych uzupełniają szkolenia 

e-learningowe, które wspierają proces dydaktyczny dając możliwość samokształcenia się oraz warsztaty autorskie 

zaprojektowane przez ekspertów grupy Asseco.

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2® Agile, MSP®, M_o_R® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do spółki AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2® 

Agile, MSP®, M_o_R® Accredited logo są znakami towarowymi należącymi do spółki AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. APMG-International™ jest znakiem towarowym spółki 

APM Group Limited, APMG-International Change Management oraz Swirl Device logo są znakami towarowymi APM Group Limited. AgilePM®, AgilePgM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business 

Consortium Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. BRMP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Business Relationship Management Institute, Inc. DSDM®, Atern® i AgilePM® są zarejestrowanymi znakami 

handlowymi Dynamic Systems Development Method Limited. HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziłu UBM LLC. PMBOK® Guide jest 

zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Insitute, Inc. PMI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Insitute, Inc. PMP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym 

Project Management Insitute, Inc. The PMI Registered Education Provider logo jest zarejestrowanym znakiem Project Management Institute, Inc. TOGAF® i TOGAF® 9.1 są zarejestrowanymi znakami towarowymi 

The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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Obszary szkoleń katalogowych.

Microsoft • CISCO • Oracle • Java

ISTQB® • TOGAF® • BPMN • Enterprise Architect • 

UML • IQBBA

Wykorzystując nasze doświadczenia z projektów 

wdrożeniowych rozwijamy umiejętności rzeczywi-

ście przydatne w codziennej pracy.

Uczymy jak w optymalny sposób ułożyć roz-

proszone procesy architektoniczne w spójne, 

zintegrowane, odpowiadające na zmiany środo-

wisko oraz ukierunkować IT na realizację strategii 

biznesowej organizacji.

Dostarczamy „uszyte na miarę” kompletne zespoły 

IT, zrekrutowane i wyszkolone zgodnie z wymaga-

niami.

ITIL® • DevOps • Lean IT • HDI® Support Center • 

BRMP

CISA®  • CRISC® • CyberSecurity • ISO 27001

Kompetencje osobiste • Kompetencje społeczne • 

Umiejętności biznesowe • BHP • Microsoft Office

Zarządzamy usługami IT oferowanymi między inny-

mi w naszych centrach danych. Znamy te standardy, 

mamy praktykę w ich stosowaniu i uczymy innych, 

jak je stosować.

Nasze szkolenia są ukierunkowane na przeka-

zanie praktycznych umiejętności w zakresie 

projektowania i wdrażania systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji.

Umożliwiają samokształcenie bez konieczności 

opuszczania miejsca pracy. Szkolenia e-learnin-

gowe udostępniamy poprzez system zarządzania 

szkoleniami elektronicznymi, także proces nauki jest 

w pełni monitorowany.

Rozwiązania IT

Architektura biznesu i IT

Asseco Academy Starter

PRINCE2® • PRINCE 2® Agile • Agile PM®  • Scrum • 

M_o_R®, MSP®, MoP® • Change Management™ • 

Project Management Institute (PMI)®

Microsoft Office • Adobe • Autodesk • PREZI • 

OpenOffice • GoogleDocs 

Akademia Leo • Akademia Certum • AMMS

Sami zarządzamy projektami i wiemy doskona-

le jak to robić. Dlatego też potrafimy skutecznie 

przygotować zespoły projektowe nie tylko do 

egzaminów certyfikacyjnych, ale również do 

wymagającej roli kierowników lub członków ze-

społów projektowych.efektywnego sposobu 

uzyskania określonego celu.

Uczymy nie tylko funkcjonalności określonego 

oprogramowania, ale przede wszystkim efektyw-

nego sposobu uzyskania określonego celu.

Wiemy najlepiej jak wdrażać i wykorzystywać roz-

wiązania tworzone w naszej grupie kapitałowej. 

Chętnie uczymy tego naszych klientów.

ITIL® i zarządzanie usługami

Bezpieczeństwo informacji

Szkolenia e-learningowe

Zarządzanie projektami 
i programami

Aplikacje biznesowe

Szkolenia z rozwiązań grupy 
Asseco



6 |  Siła efektywnej organizacji

Nasze doświadczenie
w realizacji szkoleń 
katalogowych w liczbach.

Dlaczego wybrać Asseco 
jako dostawcę szkoleń katalogowych?

Jesteśmy ekspertami, którzy w prowadzonych szkoleniach wykorzystują doświadczenia  

z projektów wdrożeniowych.

Zatrudniamy blisko 1000 ekspertów, którzy na co dzień tworzą, rozwijają i utrzymują systemy infor-

matyczne, budują sieci i dostarczają infrastrukturę informatyczną, zarządzają centrami danych oraz 

świadczą usługi bezpieczeństwa i zaufania w ramach największego centrum certyfikacji funkcjonu-

jącego w Polsce.

Nasze kompetencje nie ograniczają się jedynie do produktów  

i rozwiązań objętych zakresem szkoleń.

Z powodzeniem dostarczamy i wdrażamy rozwiązania takich producentów, jak: IBM, Cisco, 

Microsoft, Oracle, Hewlett Packard, EMC2, HUAWEI, Dell, Lenovo, Veeam, Juniper Networks.  

Specjalizujemy się w technologiach i rozwiązaniach, których potrzebują i oczekują nasi klienci. 

Na co dzień zarządzamy projektami i tym doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami.

Każdego dnia z sukcesem zarządzamy projektami, w ramach których budujemy i rozwijamy syste-

my biznesowe, wdrażamy sieci i dostarczamy infrastrukturę informatyczną, przygotowujemy centra 

danych oraz wdrażamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo informacji.

Na co dzień zarządzamy usługami IT i tego uczymy naszych klientów.

Każdego dnia z sukcesem zarządzamy usługami IT oferowanymi m.in. w naszych centrach danych. 

Działamy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami takimi, jak Information Technology  

Infrastructure Library. Znamy te standardy, stosujemy je sami i uczymy innych, jak je stosować.

Posiadamy praktyczne doświadczenie w zarządzaniu architekturą korporacyjną.

Tworzymy autorskie rozwiązania opierając się o własne doświadczenia oraz praktyki zebrane  

w takich opracowaniach jak ITIL®, TOGAF® i in. Pokazujemy jak skutecznie zarządzać architekturą kor-

poracyjna, by doprowadzić do celu, jakim jest dopasowanie działalności IT do potrzeb i oczekiwań 

biznesu.

lat doświadczenia w realizacji 

usług szkoleniowych

25+

Nasze doświadczenie
w realizacji szkoleń 
katalogowych w liczbach.

Dlaczego wybrać Asseco 
jako dostawcę szkoleń katalogowych?
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Dostarczamy wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Uświadamiamy i uczymy, że najsłabszym ogniwem są ludzie, a inwestycja w dostarczenie im wie-

dzy o zagrożeniach i odpowiedzialności za bezpieczeństwo to najlepsza strategia cyberobrony. 

Nasze szkolenia z obszaru bezpieczeństwo IT bazują na najlepszych praktykach i światowych stan-

dardach zarządzania usługami IT.

Posiadamy skuteczne narzędzia diagnozowania kompetencji.

Diagnoza poziomu posiadanych kompetencji jest podstawą zaprojektowania przez nas działań 

rozwojowych szytych na miarę oraz oceny efektów kształcenia. W tym zakresie wykorzystujemy 

sprawdzony na tysiącach pracowników i rozpoznawalny na rynku pakiet kompetencji zawodowych.

Spełniamy wysokie standardy świadczenia usług szkoleniowych wymagane przez zewnętrzne 

firmy akredytujące i autoryzujące.

Nasze standardy świadczenia usług szkoleniowych są corocznie weryfikowane i potwierdzane 

przez zewnętrzne firmy, których jesteśmy partnerami, takie jak: Microsoft, Cisco, Novell, Oracle,  

Axelos, Peoplecert, Autodesk, APMG, PMI, BiZZdesign, ScrumStudy, ISACA, SJSI, HDI®.

Naszych klientów otaczamy dodatkową opieką w postaci programów gwarancyjnych.

Naszym klientom zapewniany dodatkową opiekę świadczoną w ramach kilkunastu programów 

dających dodatkowe korzyści, np.: gwarancję bezpłatnego przeszkolenia nowozatrudnionego 

pracownika na miejsce osoby wcześniej uczestniczącej w szkoleniach lub gwarancję bezpłatnego 

powtórzenia szkolenia w przypadku, w którym osoba przeszkolona nie jest w pełni zadowolona 

z jego jakości.

W sposób kompleksowy zaspokajamy potrzeby naszych klientów.

Szanując czas naszych klientów skupiamy się na kompleksowej realizacji potrzeb edukacyjnych. 

Zrealizowaliśmy ponad 4 000 unikalnych tematów szkoleń angażując ponad 2 000 trenerów  

i ekspertów.

uczestników 

kursów

500 000+
przeszkolonych 

firm i instytucji

35 000+
współpracujących 

trenerów i ekspertów 

2 000+
unikalnych 

tematów sesji

4 000+
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Programy gwarancyjne to nasze zobowiązanie 
do dodatkowej opieki nad klientami.

Nasze doświadczenie oraz podejście do realizacji usług szkoleniowych stały się fundamentem do wypracowania 

unikalnej na polskim rynku formuły współpracy z klientami. Przygotowaliśmy propozycję, której celem jest obni-

żenie kosztów inwestycji w rozwój kompetencji pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa 

i stabilności współpracy oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczonych przez nas usług. Naszym klientom 

oferujemy dodatkową opiekę świadczoną w ramach kilkunastu programów. Programy te obejmują między innymi 

gwarancję bezpłatnego powtórzenia szkolenia w przypadku, w którym osoba przeszkolona nie jest w pełni zado-

wolona z jakości uzyskanej usługi, czy też gwarancję bezpłatnego przeszkolenia nowozatrudnionego pracownika 

na miejsce osoby wcześniej uczestniczącej w szkoleniach.
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Wybrane programy gwarancyjne 
dla szkoleń katalogowych.

Gwarancja 100% satysfakcji

Twoje prawo bezpłatnego powtórzenia szkolenia.

Gwarancja inwestycji w pracownika

Twój przywilej bezpieczeństwa inwestycji w rozwój kompetencji pracowników bez obawy o kon-

sekwencje rozwiązania umowy o pracę przez pracownika.

Gwarancja dodatkowych szkoleń e-learning

Twój przywilej bezpłatnego rozwoju kompetencji z wykorzystaniem szkoleń e-learning.

Gwarancja dopasowania zakresu

Twoja pewność dostosowania szkolenia do potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem specyfiki śro-

dowiska biznesowego organizacji, w której pracujesz.

Gwarancja terminu szkolenia

Twoja pewność realizacji szkolenia w zaplanowanym terminie.

Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Twoja możliwość zorganizowania kursu w siedzibie Twojej firmy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Twój przywilej uczestnictwa w szkoleniu demonstracyjnym gwarancją podjęcia właściwej decyzji 

o jego wyborze.

Gwarancja aktualizacji i dostępności materiałów szkoleniowych w chmurze

Twój komfort korzystania z materiałów szkoleniowych w chmurze przy szkoleniach autoryzowanych 

Microsoft.

Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers

Twoja możliwość otrzymania dodatkowych korzyści przy realizowaniu karnetów szkoleniowych.

Gwarancja właściwego doboru szkolenia

Twoje prawo skorzystania z wiedzy i wsparcia konsultantów oraz trenerów w zaplanowaniu kompe-

tencji rozwojowych pracowników.

Szczegółowy opis gwarancji wraz z regulaminami ich świadczenia dostępny jest na stronie 

 szkolenia.assecods.pl.
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W sposób kompleksowy rozwijamy umiejętności 
wykorzystywane w codziennej pracy.

Współczesne środowisko biznesowe jest niezwykle skomplikowane i podlega ciągłym transformacjom. Wprowa-

dzenie zmiany do organizacji bądź poprawa jej efektywności wymaga od pracowników udoskonalenia posiadanych 

bądź uzyskania nowych umiejętności. Jesteśmy ekspertami w projektowaniu i realizacji dedykowanych działań 

rozwojowych, w tym szkoleń. Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu, dostarczamy naszym klientom komplek-

sowe rozwiązania, poczynając od określenia potrzeb kompetencyjnych pracowników, poprzez przygotowanie 

zaspokajających je szkoleń, a kończąc na ich profesjonalnej realizacji z wykorzystaniem różnorodnych technologii.
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Zakres naszych usług bazuje na jasno zdefiniowanych  
25 procesach dot. budowania i realizacji kompleksowych 
programów rozwojowych, w tym szkoleń.

W ramach realizowanych usług zapewniamy również wymaganą infrastrukturę oraz nowoczesne systemy informa-

tyczne wspierające edukację.

Identyfikacja potrzeb 
rozwojowych 
pracowników

• Zarządzanie relacjami 

z klientem

• Identyfikacja potrzeb 

rozwojowych pracowników

• Ocenianie i testowanie 

uczestników projektu

TECHNOLOGIE

• Zarządzanie i utrzymywanie platform LMS / LCMS / HRMS

• Zarządzanie i utrzymywanie narzędzi dla twórców 

merytorycznej zawartości programów rozwojowych

• Zarządzanie i utrzymywanie środowisk do działań rozwojowych

START CEL

Dostarczanie  
działań  
rozwojowych

• Rekrutacja i selekcja 

trenerów

• Rozwój trenerów

• Prowadzenie działań 

rozwojowych

• Wsparcie dostarczania 

działań rozwojowych

• Ocena i ewaluacja 

programów i działań 

rozwojowych

• Dobór lokalizacji i zasobów 

szkoleniowych

Logistyka i administracja
działaniami 
rozwojowymi

• Rejestracja uczestników 

działań rozwojowych

• Harmonogramowanie 

działań rozwojowych

• Rozliczanie i fakturowanie 

usług rozwojowych

• Zarządzanie dostawcami 

usług rozwojowych

• Komunikacja i promocja

• Monitorowanie 

i raportowanie

• Zapewnianie materiałów 

szkoleniowych

Wytwarzanie zawartości 
programów i działań 
rozwojowych

• Zarządzanie portfolio 

działań rozwojowych

• Projektowanie programów 

i działań rozwojowych

• Produkcja zawartości 

działań rozwojowych

• Profilowanie zawartości 

działań rozwojowych

• Skład i publikacja materiałów 

do działań rozwojowych

• Przegląd i aktualizaja 

programów i działań 

rozwojowych
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Dlaczego wybrać Asseco jako partnera 
projektującego szkolenia na zamówienie?

Rozwijamy praktyczne umiejętności wykorzystywane w codziennej pracy.

Uczestnicząc w projektach realizowanych przez ponad 20 000 pracowników grupy Asseco w 54 

krajach na całym świecie, wykorzystujemy na co dzień umiejętności, które rozwijamy w ramach 

szkoleń. Wiemy zatem dobrze, jakie kompetencje są rzeczywiście przydatne w codziennej pracy.

Uczymy nie tylko funkcjonalności oprogramowania, ale przede wszystkim sposobu uzyskania 

określonego celu.

Demonstracje prowadzone przez trenerów oraz ćwiczenia wykonywane przez uczestników 

szkoleń są oparte na przypadkach użycia (ang. use case) projektowanych zgodnie z techniką sto-

sowaną w inżynierii oprogramowania, w celu opisania wymagań tworzonego oprogramowania.

Projektujemy i organizujemy szkolenia w oparciu o normę jakości ISO 9001.

Od wielu lat utrzymujemy wysoką jakość usług szkoleniowych, które projektujemy, organizujemy 

i prowadzimy w oparciu o normę ISO 9001, co potwierdzają okresowe przeglądy i certyfikacje.

Jesteśmy partnerem, któremu ufa ogromne grono klientów, czego potwierdzeniem jest skala  

naszego działania.

Od ponad 10 lat jesteśmy liderem polskiego rynku usług ukierunkowanych na rozwój kompetencji 

pracowników. W publikowanych co roku raportach Computerword TOP 200  zajmujemy czołowe 

miejsce wśród "Największych dostawców usług szkoleniowych"

Nasze doświadczenie 
w projektowaniu 
szkoleń na zamówienie. projektantów i analityków

zaangażowanych jednocześnie

w jednym projekcie

40+

Dlaczego wybrać Asseco jako partnera 
projektującego szkolenia na zamówienie?

Nasze doświadczenie 
w projektowaniu 
szkoleń na zamówienie.
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Poprzez szkolenia zwiększamy rzeczywistą efektywność pracowników.

Mamy bardzo dobre wyniki w projektowaniu i dostarczaniu szkoleń szytych na miarę, których 

celem jest wzrost efektywności pracowników. Projektowane przez nas szkolenia są dostosowa-

ne do procesów biznesowych i wynikających z nich zadań wykonywanych na poszczególnych 

stanowiskach.

Stosujemy elastyczne formy nauczania.

Wiemy z praktyki, iż wiodące organizacje i ich pracownicy potrzebują nowoczesnych i elastycznych 

form nauczania. Zapewniamy możliwość zdalnego uczestnictwa w szkoleniach tradycyjnych, czy 

też uczestnictwa w klasach wirtualnych, w ramach których wszyscy uczestnicy pracują zdalnie.

Potrafimy realizować duże, zaawansowane przedsięwzięcia edukacyjne.

Dzięki dwudziestopięcioletniemu doświadczeniu zbudowaliśmy strukturę, zaplecze techniczno-

-logistyczne oraz potencjał merytoryczny do realizacji dużych zaawansowanych przedsięwzięć 

edukacyjnych. W naszym portfolio znajdują się projekty dla ponad 80 tysięcy osób z jednej organi-

zacji, w których każdego dnia szkoliliśmy ponad 100 grup jednocześnie, zapewniając łącznie ponad 

350 merytorycznie przygotowanych trenerów.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

W naszej ocenie każda organizacja posiada unikalne wymagania i potrzeby szkoleniowe, zaś rolą 

firmy szkoleniowej jest ich rozpoznawanie, kreowanie i zaspokajanie. W związku z powyższym spe-

cjalizujemy się w realizacji dedykowanych procesów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb 

klienta.

budżet największego 

realizowanego projektu

szkoleniowego

80 000 000+
zaprojektowanych 

unikalnych dni szkoleń 

przez naszych ekspertów

10 000+
trenerów realizujących 

szkolenia w ramach 

transformacji biznesu 

naszego klienta

350+
uczestników 

kursów z jednej 

organizacji

82 000+
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Stosujemy różne metody dostarczania szkoleń, 
aby nauka była dopasowana do Twoich potrzeb.

Wiemy z praktyki, iż wiodące organizacje i ich pracownicy potrzebują nowoczesnych i elastycznych form naucza-

nia. Zapewniamy możliwość zdalnego uczestnictwa w szkoleniach tradycyjnych, czy też uczestnictwa w klasach 

wirtualnych, w ramach których wszyscy uczestnicy pracują zdalnie.

Metoda Asseco 
Tradycyjna klasa

Asseco 
e-learning

Asseco 
Zdalna klasa

Asseco 
Wirtualna klasa

Asseco Szkolenie 
na życzenie

Opis

Szkolenie tradycyjne 
w sali szkoleniowej 

prowadzone 
w wyznaczonym 

czasie

Multimedialne 
szkolenie 

elektroniczne do 
samokształcenia 
dostępne przez 

Internet 24h/dobę

Dostęp zdalny przez 
Internet do sali 

szkoleniowej, w której 
w wyznaczonym 

czasie prowadzone 
jest szkolenie

Szkolenie tradycyjne 
w sali szkoleniowej 

prowadzone 
w wyznaczonym 

czasie

Szkolenie tradycyjne 
w sali szkoleniowej 

prowadzone 
w wyznaczonym 

czasie

Tryb nauki
Grupowy (osoby 

w sali szkoleniowej)
Indywidualny

Grupowy (osoby 
w sali szkoleniowej 

i podłączone 
poprzez Internet)

Grupowy (osoby 
podłączone 

poprzez Internet)
Indywidualny

Sala szkoleniowa
Dostępna w danej 

lokalizacji
-

Dostępna 
w danej lokalizacji 
szkoleniowej oraz 
poprzez Internet

Dostępna poprzez 
Internet

-

Miejsce przebywania 
uczestnika szkolenia

Sala szkoleniowa 
zapewniona 
przez Asseco

Dowolne z dostępem 
do Internetu

Dowolne z dostępem 
do Internetu lub 
pomieszczenie 

szkoleniowe 
zapewnione 
przez Asseco

Dowolne z dostępem 
do Internetu lub 
pomieszczenie 

szkoleniowe 
zapewnione 
przez Asseco

Dowolne z dostępem 
do Internetu

Trener Ekspert Asseco - Ekspert Asseco Ekspert Asseco -

Dostępność
W zaplanowanym 
harmonogramie

Na żądanie
W zaplanowanym 
harmonogramie

W zaplanowanym 
harmonogramie

Na żądanie

Odbiorcy szkoleń
Osoby preferujące 

doświadczenia 
nauki grupowej

Osoby mające 
limitowany czas, który 
mogą spędzić z dala 
od biura czy domu

Osoby preferujące 
doświadczenia 
nauki grupowej 
z ograniczonym 

czasem i budżetem 
na przejazdy 
i akomodację

Osoby z jednej firmy 
pracujące w różnych 

lokalizacjach

Osoby mające 
limitowany czas, który 
mogą spędzić z dala 
od biura czy domu
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Jesteśmy elastyczni w doborze lokalizacji szkolenia.

Centra konferencyjne, do których zapraszamy uczestników naszych szkoleń, mieszczą się w nowoczesnych obiek-

tach, położonych w bliskiej odległości od centrum miast. Lokalizacje te obejmują profesjonalnie przygotowane 

i odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe mogące przyjąć nawet 350 osób. Sale szkoleniowe umożliwiają 

organizację różnego rodzaju szkoleń i spotkań, w tym wymagających zapewnienia stanowisk komputerowych. 

W lokalizacjach, dla uczestników szkoleń i spotkań, oferowane są usługi gastronomiczne.

• centra konferencyjne w nowoczesnych  

budynkach w największych miastach w Polsce,

• ścisłe centrum miasta bądź bliska  

odległość od centrum,

• duży wybór sal o różnych wielkościach  

dostosowanych zarówno do prowadzenia  

szkoleń biznesowych, doradztwa, konferencji,  

jak i laboratoriów do szkoleń informatycznych,

• komfortowe sale wyposażone w pełną  

infrastrukturę szkoleniową,

• zaplecze gastronomiczne.

Miejsca szkoleń
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Skutecznie pozyskujemy zewnętrzne źródła 
finansowania działań rozwojowych.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie w procesie pozyskiwania funduszy unijnych na działania 

szkoleniowe i doradcze w Asseco Data Systems oraz nasze pełne zaangażowanie na etapie realizacji projektu i roz-

liczania uzyskanych dotacji. W ramach usługi zapewniamy:

• dobór optymalnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb klienta – przygotujemy analizę potencjalnych 

źródeł finansowania działań szkoleniowych ze środków krajowych i unijnych oraz doradzimy, które rozwiązanie 

jest najkorzystniejsze;

• przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z pozyskaniem środków – udzielimy informacji o wszelkich 

formalnościach związanych z aplikowaniem o finansowanie zewnętrzne i opracujemy wymaganą dokumentację;

• wsparcie formalno-organizacyjne – doradzimy zarówno na etapie aplikowania o środki, jak i w trakcie realizacji 

działań rozwojowych oraz rozliczenia pozyskanej dotacji.
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Dlaczego wybrać Asseco jako partnera 
w pozyskiwaniu źródeł finansowania szkoleń?

Posiadamy ogromne doświadczenie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, prowadzeniu i rozliczaniu projek-

tów w zakresie rozwoju kompetencji pracowników współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

W naszym portfolio znajduje się kilkaset projektów o łącznej wartości ponad 400 mln zł.

Budzimy zaufanie.

Uczestniczyliśmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla ponad tysiąca firm – zarówno 

małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, m.in.: Asseco Poland S.A., Aiton Caldwell S.A., Bank 

BPH S.A., Centrum Informatyki ZETO S.A., Flextronics International Poland sp. z o.o., Gerdins Cable 

Systems sp. z o.o., Interfood Polska sp. z o.o., International Paper Kwidzyn sp. z o.o., Multimedia 

Interactive sp. z o.o, Poczta Polska S.A., PZU S.A., Śliwa Plastic Injection Moulding sp. z o.o., Telkom 

Telmor sp. z o.o.

Ludzie są naszą siłą.

Posiadamy dedykowany dział zatrudniający zespół z ponad 10-letnim stażem w pozyskiwaniu i re-

alizacji projektów szkoleniowo-doradczych dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych. 

Tworzą go ludzie z pasją, którzy nie boją się nowych wyzwań.

Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta.

Wiemy, że każda organizacja posiada unikalne wymagania i potrzeby szkoleniowe. Jesteśmy w sta-

nie dopasować zakres naszych usług do indywidualnych potrzeb naszego klienta.

Cenimy czas naszych klientów.

Dzięki posiadanym umiejętnościom, sprawdzonym procedurom, wsparciu rozwiązań informatycz-

nych i zamiłowaniu do ciągłego doskonalenia się, działamy sprawnie i skutecznie.
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Nasz doświadczony zespół jest do Twojej dyspozycji.

Mariusz Lala
Dyrektor 

zarządzający

mariusz.lala@assecods.pl 

20+ lat doświadczenia na rynku 

usług szkoleniowych

Krzysztof Smyk
Menadżer zespołu realizującego 

projekty szkoleniowe

krzysztof.smyk@assecods.pl

15+ lat doświadczenia w realizacji projektów 

dla średnich i dużych organizacji

Joanna Płażyńska
Menadżer 

zespołu sprzedaży

joanna.plazynska@assecods.pl

11+ lat doświadczenia w opiece  

i wspieraniu klientów kluczowych

Iwona Barańska
Menadżer zespołu 

szkoleń aplikacyjnych

iwona.baranska@assecods.pl

15+ lat doświadczenia w projektowaniu 

i dostarczaniu szkoleń na zamówienie

Katarzyna Kapała
Menadżer zespołu logistyki 

i realizacji szkoleń

katarzyna.kapala@assecods.pl

16+ lat doświadczenia  

w organizacji i realizacji szkoleń

Jacek Żaczek
Menadżer zespołu 

szkoleń IT

jacek.zaczek@assecods.pl

15+ lat doświadczenia w realizacji 

projektów, w tym szkoleniowych

Justyna Szymańska
Menadżer zespołu pozyskującego 

zewnętrzne środki finansowe

justyna.szymanska@assecods.pl 

13+ lat doświadczenia w pozyskiwaniu 

źródeł finansowania działań rozwojowych

Michał Florys
Kierownik linii biznesowej Usługi 

IT i Bezpieczeństwo Informacji

michal.florys@assecods.pl 

16+ lat doświadczenia w obszarze 

zarządzania usługami

Gabriela Groth-Rolka
Menadżer zespołu 

szkoleń biznesowych

gabriela.groth-rolka@assecods.pl 

18+ lat doświadczenia w kierowaniu 

projektami szkoleniowo-doradczymi
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 Asseco Academy

Infolinia +48 801 30 30 30

Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21, 

81-321 Gdynia

tel. +48 58 522 28 28 

academy@assecods.pl

academy.asseco.pl


