AWM - Akademia
Wizażystyki Maestro
Olaf Tabaczyński

Ul. Dolna Wilda 6 A /
2
Poznań
maestro@awm.pl
tel: 601 404 808
tel: 693 423 132

Oferowane szkolenia:
STYLIST
SZKOŁA ROCZNA
250 godzin zajęć!
80% praktyki!
Koszt brutto 550,00 zł za 1. Miesiąc
RAMOWY PROGRAM SZKOŁA ROCZNA - „STYLIST”
1. Specyfika pracy stylisty – miejsce pracy, sprzęt, rynek
pracy;
2. Analiza kolorystyczna – budowa barw, filozofia koloru,
typy kolorystyczne, omówienie etapów analizy
kolorystycznej, wykonanie każdemu studentowi pełnej
analizy; mapowanie jako budowanie indywidualnych barw
personalnych w stylizacji;
3. Historia mody – inspiracje współczesnego świata mody,
słownik, poszczególne elementy garderoby, ich rozwój i
przemiany, występowanie na przestrzeni wieków, rys
historyczny;
4. Materiałoznawstwo – znajomość tkanin, nazewnictwo,
słownik;
5. Stylizacja - historyczne i kulturowe aspekty, anatomiczny
podział ciała, typy osobowości, typy sylwetek, ;
6. Kreowanie wizerunku – barwy i kształty jako formy
wzajemnego oddziaływania, techniki doboru garderoby,
fasonów, zamykanie sylwetki, zasady doboru garderoby na
każdą okazję, dodatki, ;
7. Zasady kreowanie wizerunku biznesowego – business
image na dzień i na wieczór, dress code, wiązanie krawatów i
apaszek, fasony elementów garderoby, dodatki;
8. Zasady savoir vivre – sztuka umiejętności bywania i
komunikowania się, której nie widać coraz bardziej doceniana
na rynku zawodowym;
9. Etykieta w biznesie – przywitania, autoprezentacja, zasady
pierwszeństwa, precedencja, etykieta przy stole, small talk –
odgrywani scenek;
10. Warsztaty rysunku modowego – pozwolą na lepszą
komunikację z klientem i wyrażanie kreacji artystycznych
nowych projektów podczas stylizacji;
11. Projektowanie garderoby „z niczego” – Paper Research
jako forma zajęć kreatywnego myślenia o stylach, stylizacji i
wizerunku klienta, zajęcia mają na celu poszerzenie
umiejętności wychodzących poza ramy strojów gotowych;
12. Techniki doboru fryzur – kształt głowy, kształt twarzy,
profil boczny, proporcje ciała a korekta, fizyczna objętości
włosów, znacznie koloru we fryzurze, barwa a objętość
optyczna fryzury, trójwymiarowość fryzur;
13. Stylizacja fryzur – warsztaty – prowadzone pod opieką
szkoleniowca szkoleniowców z zakresu: pielęgnacji,
strzyżenia, koloryzacji i upięć – Krzysztofa Cyborowskiego.
Aby szkolenie było optymalnie uszyte na miarę - częściowo
program będzie dopasowany do oczekiwań grupy;
14. Techniki doboru zapachów – nowatorska i niezwykle
skuteczna metoda indywidualnego dobierania zapachów
(perfum, wód toaletowych i innych) na podstawie Barw
Personalnych®, które są wynikiem profesjonalnej analizy
kolorystycznej C.A.S.;
15. Egzamin teoretyczny;
16. Obrona pracy dyplomowej.

MAKEUP ARTIST
SZKOŁA ROCZNA
250 godzin zajęć!
80% praktyki!
Koszt brutto 550,00 zł za 1. Miesiąc
RAMOWY PROGRAM ROCZNEJ SZKOŁY – „MAKEUP
ARTIST”
1. Specyfika pracy make up artist – miejsce pracy, sprzęt,
kosmetyki, rynek pracy;
2. Podstawowe zagadnienia kosmetyki pielęgnacyjnej;
3. Etapy wykonywania makijażu;
4. Budowa kształtu twarzy – rodzaje kształtów, techniki
modelażu wewnętrznego i zewnętrznego;
5. Techniki niwelowania niedoskonałości twarzy –
camouflage eye, camouflage basic, camouflage medium,
camouflage photo, camouflage jako podkład, korekta blizn i
bliznowców, ;
6. Oczy – kształty, korygowanie kształtów, profesjonalne
techniki malowania, wyznaczanie diagonale oka, kreska na
oku jako forma nadania kształtu i pożądanego stylu;
7. Nos – kształty i techniki korygowania;
8. Usta – kształty, techniki malowania, korygowania,
powiększania, dobór kolorów;
9. Brwi – stylizacja i nadanie prawidłowego kształtu do
budowy twarzy, techniki malowania i korygowani asymetrii,
henna;
10. Rzęsy – techniki tuszowania, nadawanie odpowiedniego
kształtu rzęs w stylizacji makijażu oka, techniki przyklejania
sztucznych rzęs w kępkach i na taśmie, henna;
11. Róż – techniki aplikowania, korekta kształtu twarzy,
rodzaje stosowanych produktów;
12. Analiza kolorystyczna – budowa barw, filozofia koloru,
typy kolorystyczne, mapowanie jako budowanie
indywidualnych barw personalnych;
13. Rodzaje makijaży: dzienny, wieczorowy, karnawałowy,
makeup no makeup, smoky eye;
14. Makijaż dermatologiczny – blizny i bliznowce,
zakrywanie tatuaży;
15. Makijaż kobiety dojrzałej – repigmentacja liniowa i pudry
pigmentacyjne;
16. Makijaż ślubny wraz ze stylizacją;
17. Makijaż dla noszących okulary i szkła kontaktowe;
18. Makijaż telewizyjny;
19. Makijaż fotograficzny – do fotografii czarno-białej i
kolorowej;
20. Makijaż fashion;
21. Style w makijażu: lata 20-te, 30-te, 40-te, 50-te, 60-te, 70te, 80-te, 90-te;
22. Najnowsze trendy w makijażu;
23. Egzamin teoretyczny.
24. Obrona pracy dyplomowej.
MAKEUP ARTIST + STYLIST
SZKOŁA DWULETNIA
500 godzin zajęć!
80% praktyki!

PROMOCJA 440,00zł zamiast 550,00zł
FASHION DESIGNER
SZKOŁA ROCZNA
225 godzin zajęć!
80% praktyki!
Koszt brutto 550,00 zł za 1. Miesiąc
RAMY PROGRAMOWE ROCZNEJ SZKOŁY "FASHION
DESIGNER"
1. Historia sztuki
2. Historia mody
3. Projektanci XX w.
4. Współczesne trendy mody
5. Rysunek modowy
6. Materiałoznawstwo
7. Kolorystyka i podstawy kompozycji
8. Zasady kompozycji kolekcji odzieży
9. Technologia odzieży
10. Konstrukcja i modelowanie form odzieży
11. Wiadomości wstępne
12. Modelowanie konstrukcyjne form wybranych
asortymentów odzieży damskiej
13. Modelowanie wtórne form podstawowych
14. Konstrukcja i modelowanie form wg projektu
plastycznego
15. Opracowanie szablonów
16. Ocena poprawności modelowania na sylwetce
17. Końcowy przegląd prac i zaliczenie.
COACH szkolenie szyte na miarę - indywidualne terminy i
zakres.
Coach - to szkolenie indywidualne prowadzone dla 1. lub 2.
studentów
Czas oraz zakres są dopasowywane indywidualnie do
zapotrzebowania.
COACH - MISTRZOWSKIE SZKOLENIA - COACH
seminaria obejmują 160 godzin zajęć;
zajęcia odbywają się w sposób ciągły przez 3 tygodnie;
system indywidualnych zajęć, gdzie tylko jeden lub dwóch
studentów pod okiem trenera realizuje program praktyczny i
teoretyczny;
istnieje możliwość indywidualnego dopasowania programu
i terminów szkolenia;
system szkoleń, który cieszy się ogromnym powodzeniem
wśród osób mających jasno sprecyzowane potrzeby i cele;
metoda dająca spektakularne rezultaty - dzięki
najlepszemu współczynnikowi czasu poświęconego jednemu
studentowi;
indywiduale formy realizacji zajęć - Mistrz i uczeń;
70% czasu poświęcamy na praktykę.
Każdy student otrzymuje 3. skrypty odpowiednio do działu i
zakresu tematycznego a AWM podczas zajęć udostępnia
profesjonalny sprzęt oraz kosmetyki.

Po ukończeniu szkolenia wręczane są Licencjonowane
Certyfikaty sygnowane przez Międzynarodowego Mistrza.
Uczestnicy szkolenia pracują pod okiem Mistrza i pracują na
klientach pozyskanych z zewnątrz.

IT - Akademia
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

Ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
Osoba do kontaktu:
Przemysław Głowacz,
tel. 61 868 54 17 wew.
126
e-mail:
pglowacz@zdz.com.pl

1. Informacje ogólne:
Bazując na kompetencjach w szkoleniach komputerowych
wypracowanych w ostatnich latach również dzięki
wdrożeniom projektów: - Znajomość technik IT źródłem
sukcesów przedsiębiorstw - Szkolenia komputerowe - IT@kademia - Wzmocnienie kompetencji pracownika dzięki
podniesieniu kompetencji informatycznych - Strefa IT Szkolenia komputerowe, pragniemy zaprosić państwa do
skorzystania z bogatej oferty kursów komputerowych
prowadzonych dla zainteresowanych indywidualnie osób jak i
realizowanych w formach zamkniętych na zlecenie firm i
instytucji. Aktualnie dysponujemy ponad 35 komputerami
stacjonarnymi oraz dwoma pracowniami mobilnymi
zbudowanymi w oparciu o 25 komputerów klasy laptop notebook. Wszystkie komputery mają zainstalowane
najnowsze wersje oprogramowania pozwalające w dowolnym
miejscu i czasie realizować nasze cele szkoleniowe.
2. Otrzymane certyfikaty i akredytacje:
- Certyfikat ISO 9001:2008
- Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
- Najwyższa Jakość Quality International 2011
- Certyfikat Zarzadzania Jakością TUV SUD
- Certyfikat "DOBRE BO POLSKIE"
- Certyfikat "NAJLEPSZE W POLSCE"
- Akredyatcje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu
3. Proponowane szkolenia:
AutoCAD (60 h - 790 zł)
Grafika komputerowa Corel Draw, Photoshop (60h - 690 zł)
Webmaster - architekt i programista (40h - 960 zł)
Programista w PHP (40h - 960 zł)
Sprzedaż internetowa, e-marketing, e-promocja (40h - 550 zł)
MS Excel (15h - 350 zł)
MS ACCESS + SQL (20h - 520 zł)
Podstawowy kurs komputerowy (50h - 690 zł)
Office i Internet (50h - 690 zł)
Profesjonalna obsługa biura (50h - 690 zł)

Księgowość komputerowa (50h - 790 zł)
Obsługa programów księgowych Symfonia, Płatnik ZUS (50h
- 790 zł)
Kadry i płace, ZUS (50h - 790 zł)
Sprzedawca kasjer (50h - 690 zł)
Magazynier (40h - 550 zł)
Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu (20h - 420 zł)
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych (15h - 370 zł)
Po zakończeniu kursu Zaświadczenie ukończenia zgodnie z
drukiem MEN
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
Centrum Kształcenia w
Poznaniu

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44
Jeleniogórska 4/6
Poznań 60-179

Kursy spawalnicze
Szkolimy spawaczy w następujących metodach: MMA, MAG,
TIG, GAS.
Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i
licencjonowanych egzaminatorów do egzaminowania
spawaczy.
Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa około 5
tygodni.
Kursy spawania stali niestopowych i stopowych oraz
aluminium systemach modułowym i podstawowym
organizujemy również na zlecenie firm z wykorzystaniem
bazy zlecającego.
Pierwszy poziom - kursy spawania blach i rur ze stali
niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach
spawania:
- elektroda otuloną – 111 (MMA),
- elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
- elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:
- ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową,
- przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do
wykonywania zawodu spawacza,
- nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
- posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane
uprawnienia o nowy proces spawania.
Drugi poziom kwalifikacji - kursy spawania blach ze stali
niestopowych spoinami czołowymi w procesach spawania:
- elektrodą otuloną – 111 (MMA),
- elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
- elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG),
- gazowego acetylenowo-tlenowego – 311 (GAS).
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:
- ukończyli kurs spawania pierwszego poziomu kwalifikacji

po minimum półrocznej praktyce spawalniczej lub ukończyli
kurs w systemie podstawowym w danej metodzie.
Wyjątek: kurs spawania gazowego 311, (GAS) - kandydaci,
którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
spełniają podstawowe warunki, oraz spawacze posiadający
książkę spawacza, chcący poszerzyć posiadane uprawnienia
spawalnicze.
Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym
(teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:
- Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji
angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata,
uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Zakład Doskonalenia
Zawodowego
Centrum Kształcenia w
Poznaniu

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44
Jeleniogórska 4/6
Poznań 60-179

Osoba do kontaktu: Rafał Trąbczyński, tel. 61 868 54 17 wew.
130
Kursy Energetyczne
Bezpieczna obsługa urządzeń sterylizacyjnych
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z
zakresu sterylizacji. Przygotowanie praktyczne do bezpiecznej
obsługi urządzeń sterylizacyjnych.
Uzyskane umiejętności i wiedza pozwolą na prawidłową,
profesjonalną i bezpieczną obsługę urządzeń sterylizacyjnych
oraz wykorzystanie w praktyce zróżnicowanych metod
sterylizacji.
Kursy elektryczne
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w
zakresie eksploatacji "E" i dozoru "D" urządzeń, instalacji i
sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną.
1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu
nie wyższym niż 1kV
2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1kV
Palacz kotłów C.O.
Przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych i
parowych wysokoprężnych, pracujących przy ciśnieniu od
0,07-4,0 MPa - dla parowych oraz przy temperaturze do 150
0C (180 0C) - dla wodnych. Przygotowanie do egzaminu dla
uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego (Dz.U. 54/97).

Centrum Szkolenia
Kadry Budowlanej
Centrum Kształcenia
ZDZ

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44
Jeleniogórska 4/6
Poznań 60-179

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej Centrum
Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje nowe, atrakcyjne
szkolenia pracowników branży budowlanej
Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji na rynku pracy
zawodów budowlanych i zapotrzebowaniu na kadrę w tych
zawodach uruchomiło POLIGON BUDOWLANY w celu
jeszcze lepszego kształcenia i organizacji kursów

zawodowych z zakresu technologii budowlanych.
Model szkoleń budowlanych, który obowiązywał do tej pory,
polegał na przekazaniu wiedzy teoretycznej z zakresu danego
szkolenia, a następnie wysłaniu słuchaczy na plac budowy,
gdzie odbywali zajęcia praktyczne.
Stworzenie nowoczesnego Centrum Szkolenia Kadry
Budowlanej umożliwiło skoncentrowanie w jednej bazie
szkoleniowej zajęć teoretycznych jak i praktycznych.
Pozwoliło z jednej strony na lepszą kontrolę procesu
edukacyjnego w ramach kursu, z drugiej zaś umożliwiło
odbywanie zajęć praktycznych przeplatanych odpowiednim
materiałem teoretycznym, co znacząco wpływa na jakość
przyswajanej wiedzy.
Wszystkie szkolenia przewidują 110-230 godz dydaktycznych
całość zajęć na POLIGONIE BUDOWLANYM rzetelną i
fachową kadrę trenerów dydaktyków możliwość
zorganizowania dojazdu i noclegu dla uczestników szkoleń.
W pomieszczeniach odpowiednio przygotowanej hali
realizowane są kursy według programów zaprojektowanych
we współpracy ze specjalistami Wielkopolskiego Cechu
Rzemiosł Budowlanych, na podstawie programów nauczania
w odpowiednich zawodach znajdujących się w bazie ZDZ
Poznań. Wszystkie realizowane kursy posiadają
AKREDYTACJĘ WIELKOPOLSKIEGO KURATORA
OŚWIATY.
Zapraszamy do współpracy przy organizowaniu szkoleń
instytucje rynku pracy, osoby prywatne i firmy branży
budowlanej, chcące podnieść kwalifikacje nowo
zatrudnianych pracowników. Projektujemy szkolenia na
zamówienie!
Proponowane szkolenia
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (od 80h)
Malarz (budowlany) / Tapeciarz (80h)
Glazurnik - Posadzkarz / Płytkarz (80h)
Sucha zabudowa wnętrz (40h)
Murarz - Tynkarz (80h)
Zbrojarz (80h)
Dekarz (80h)
Hydraulik (80h)
Brukarz (80h)
Blok ogólny (obowiązkowy): BHP, technologia,
materiałoznawstwo, rysunek zawodowy, kosztorysowanie
(również komputerowe), itp.

Certyfikaty
Każda osoba kończąca szkolenie otrzymuje zaświadczenie o
Ukończeniu kursu (zgodnie z § 2 ust. 1 rozp. Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji w formach pozaszkolnych
(Dz. U. Nr 31, poz. 216))
Zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie certyfikatu w języku
angielskim/niemieckim potwierdzającego ukończenie
szkolenia.
Osoby kończące z oceną celującą otrzymują dodatkowo List
Polecający sygnowany przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego.
Test egzaminacyjny składa się z części teoretycznej i
praktycznej:
część teoretyczna - pisemny egzamin testowy przeprowadzony
na zakończenie kursu
część praktyczna - umiejętności praktyczne będą oceniane
systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny
cząstkowe)
Warunki płatności
- Grupy zlecone - cena kalkulowana zależnie od wielkości
grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne
- Zgłoszenia indywidualne - przyjmujemy zapisy, średnio 1
kurs / kwartał:
1 moduł - od 1350,00 zł
2 moduły - od 1790,00 zł
3 moduły - od 1950,00 zł
4 moduły - od 2200,00 zł
Sekretariat szkoleń:
POZNAŃ - ul. Jeleniogórska 4/6,
p. Barbara Ulrych-Bedyńska
61 868 54 17 w 224,
Centrum Kształcenia
ZDZ

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44
Jeleniogórska 4/6
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Kursy transportowe
Certyfikat kompetencji zawodowych CPC - dla
spedytorów i przewoźników wykonujących transport
drogowy osób lub rzeczy
Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji
Zawodowych
w Transporcie Drogowym odpowiedniego rodzaju (krajowy
lub międzynarodowy
zarobkowy przewóz osób) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury
z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów
kompetencji
zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51)
Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z

mechanicznym napędem podnoszenia
Zakres tematyczny kursu obejmuje wiadomości o dozorze
technicznym, klasyfikację,
budowę i eksploatację wózków, wiadomości z zakresu BHP
oraz naukę jazdy
i manewrowania. Po ukończeniu szkolenia następuje
sprawdzenie kwalifikacji
w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną
przez właściwy organ
dozoru technicznego. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje
wydaniem
zaświadczenia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
RP.
Kurs podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych
- Poznanie systemu bezpieczeństwa z uwzględnieniem
podstawowych czynników
- Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami,
dotyczącymi przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych zarówno
międzynarodowymi, jak i krajowymi
- Poznanie rodzajów towarów niebezpiecznych i związanych z
nimi zagrożeń
- Poznanie środków ostrożności w zależności od rodzaju
zagrożenia
- Poznanie i omówienie warunków postępowania po wypadku
- Zapoznanie kierowcy z jego obowiązkami podczas
rozładunku i załadunku
oraz transportu
- Zapoznanie kierowcy z regulacjami dotyczącymi transportu
odpadów
niebezpiecznych.
Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych
w cysternach
Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu w
cysternach kierowane jest
do kierowców pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o
pojemności powyżej lm3, kierowców pojazdów - baterii o
pojemności całkowitej powyżej lmJ oraz kierowców pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne w kontenerachcysternach, cysternach
przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej
3m3 na jednostkę transportową. W kursie mogą uczestniczyć
osoby, które posiadają przeszkolenie zakresu Kursu
podstawowego ADR.
Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG
Szkolenie przygotowujące uczestników do zdania egzaminu
kwalifikacyjnego w Oddziale Terenowym Transportowego
Dozoru Technicznego dla osób zajmujących się napełnianiem
zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem
skroplonym, zwanych dalej zbiornikami LPG.

Centrum Kształcenia
ZDZ

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44
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Szkolenia BHP
Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada Certyfikat
Centralnego Instytutu C Pracy - Państwowego Instytutu
Badawczego (CIOP PIB) akredytujący do prowadzenia
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Realizujemy zlecenia indywidualne oraz zlecenia firm i
instytucji publicznych dla wszystkich grup zawodowych.
Proponujemy wszystkie dostępne formy kształcenia.
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
Szkolenie uwzględnia wszystkie aspekty Dz.U. nr 216 poz.
1824 - rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14.10.2005r. w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
1 .Cel szkolenia
Szkolenie realizowane w formie instruktażu stanowiskowego
lub/oraz szkolenia okresowego pracowników skierowane jest
dla osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub
mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz
pracodawców i osób kierujących ww. pracownikami.
Uczestnik szkolenia:
• pozna potencjalne zagrożenia zdrowia wynikającego z
narażeniem na działanie pyłu azbestu,
• będzie znał wartości dopuszczalnych i faktycznych stężeń
pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby
monitorowania zanieczyszczeń powietrza,
• pozna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy
na określonym stanowisku oraz związanych z tym
stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
• pozna zasady organizowania i wykonywania pracy w sposób
bezpieczny dla siebie i innych osób w tym stosowania:
- środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i
obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
- specjalnych środków ostrożności minimalizujących
narażenie na działanie pyłu azbestu
- zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań
higienicznych, w tym powstrzymania się od palenia tytoniu w
miejscu pracy.
• pozna zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, a
także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy
wypadkom.
2. Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami szkolenia są pracownicy zatrudnieni przy
pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi
azbest oraz pracodawcy i osoby kierujące takimi
pracownikami m.in. : właścicieli lub zarządców
nieruchomości, służb utrzymania i prowadzących kontrole
okresowe obiektów budowlanych, nadzoru technicznego
specjalistycznego i inwestorskiego, pracowników
Wojewódzkiego/Powiatowego nadzoru budowlanego,
Wydziałów Ochrony Środowiska
Wojewódzkich/Powiatowych/Gminnych, osoby pełniące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanta,
kierownika budowy, inspektora nadzoru, rzeczoznawcy
budowlanego) przedsiębiorców budowlanych, zarządców
składowisk odpadów niebezpiecznych.

3. Forma i czas trwania szkolenia
Proponujemy szkolenie zamknięte realizowane w odpowiedzi
na zlecenie lub formę otwartą: zapisy osób zainteresowanych
prowadzone są aż do uzbierania 10 osobowej grupy
szkoleniowej pozwalającej ustalić termin i rozpocząć
szkolenie
Efektywna część szkolenia to jednodniowe - 5,5 godzinne
seminarium.

4. Pakiet Szkoleniowy
Dla słuchaczy przewidzieliśmy:
- udział w szkoleniu
- materiały pomocnicze (notatniki, długopisy)
- materiały merytoryczne (podręczniki/skrypty)
- serwis kanapkowy
- serwis kawowy
- zaświadczenia i certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.
- ubezpieczenie
- catering(na życzenie)
- dojazd busem/autobusem (na życzenie)
Słuchacze otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem
zatwierdzonym dla szkoleń z zakresu BHP i sygnowane przez
ZDZ Poznań i jeśli zajdzie taka potrzeba opatrzone
wizualizacją zgodną z warunkami promocji szkoleń EFS.
5. Cena szkolenia
Proponowany podstawowy koszt szkolenia: 300zł/os.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm i instytucji:
zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z
zagrożeniami i
lub zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób
postronnych

których personel należy do grup podwyższonego ryzyka
które ubiegają się o uzyskanie certyfikacji jakości produkcji i
usług oraz innej
certyfikacji międzynarodowej opartej o standardy europejskie
(np.: ISO, G.M.R)
na które obowiązek szkolenia został narzucony przez
ustawodawcę
na mocy obowiązujących przepisów.
Centrum Kształcenia
ZDZ

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44
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• Kosmetyka (technik 2 lata)
• Fryzjerstwo, stylizacja, wizaż (1,5 roku)
• Roczna szkoła mody
• Roczny kurs wizażu
• Roczny kurs fryzjerski
• Studium dietetyki i fitness (1rok)
• Studium stylizacji paznokci (1 rok)
• Pedicure leczniczy
Oferowane szkolenia:
•
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu
•
Dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i
młodzieży
•
Instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i
młodzieży
•
Z zakresu czasu pracy kierowcy
•
Doszkalające dla kierowców przewożących towary
niebezpieczne ADR
•
Kierowców wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
•
Dla kandydatów na diagnostów samochodowych
•
Na doradcę do spraw bezpieczeństwa w zakresie
transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR
•
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
drogowego

Okręgowa Spółdzielnia
Pracy „Oświata”

ul. Klasztorna 2
61-779 Poznań
tel. 61 852-24-01
e-mail: oswiata@osposwiata.com.pl

Omega edukacja

Biuro/Sekretariat:
ul. Półwiejska 8/5
(róg Ogrodowej 20)
61-887 Poznań

Oferowane szkolenia:

Miejsce prowadzenia
zajęć:

Excel: start 15.04.2013 PROMOCJA tylko 349 zł zamiast 399
zł

Zespół Szkół
Komunikacji im.
Hipolita
Cegielskiego
ul. Fredry 13
szkoła naprzeciwko
„Okrąglaka”
61-701 Poznań

Word: start 16.04.2013 PROMOCJA tylko 349 zł zamiast 399
zł

DTP: start 22.04.2013 PROMOCJA tylko 599 zł zamiast 645
zł
ABC Komputera: start 18.04.2013 PROMOCJA tylko 399 zł
zamiast 445 zł
ABC Internetu: start 25.04.2013 PROMOCJA tylko 399 zł
zamiast 445 zł
CorelDRAW: start 23.04.2013 PROMOCJA tylko 445 zł
zamiast 499 zł
Adobe Photoshop: start 07.05.2013 PROMOCJA tylko 445 zł
zamiast 489 zł

Administrator Sieci: start 06.05.2013 PROMOCJA tylko 499
zł zamiast 545 zł
Kadrowo – płacowy: start 09.05.2013 PROMOCJA tylko 399
zł zamiast 449 zł
Kosmetyczny: start 13.05.2013 PROMOCJA tylko 499 zł
zamiast 550 zł
Tworzenie stron WWW: start 14.05.2013 PROMOCJA tylko
350 zł zamiast 445 zł
Grafika komputerowa: strat 16.05.2013 PROMOCJA 350 zł
zamiast 449 zł
Tipsy metoda żelowa: start 24.04.2013 PROMOCJA 280 zł
zamiast 350 zł
AutoCAD
E – marketing
Komputerowy
Księgowość komputerowa
Pisanie bezwzrokowe
Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Profesjonalna asystentka / sekretarka
Manicure
Pedicure
Masaż
Przedłużanie rzęs
Stylizacja paznokci
Tipsy (metoda żelowa, akrylowa, fiberglass)
SZKOLENIOWIEC
SP. Z O.O.

ul.Obornicka 229, 60650 Poznań
telefon/fax:
(61) 8400 440 CENTRALA
(61) 6562 060 - DZIAŁ
SZKOLEŃ Z EFS
NIP: 7811759975
NR KONTA: 97 1240
1763 1111 0010 2003
7159

Wizaż
• Szkolenie w zakresie ADR
• Kursy prawa jazdy
• Kwalifikacja wstepna kierowców
• Kursy spawania
• Kursy udzielania pierwszej pomocy
• Kurs dla wykładowców do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
• Szkolenia dla opiekunów
• Kurs księgowości
• Kurs kadrowo-płacowy
• Kursy komputerowe
• Kursy prowadzenia działalności gospodarczej
• Kurs rysunku
• Wózki widłowe

e-mail:
biuro@szkoleniowiec.p
oznan.pl

Ośrodek dydaktyczny
KC Centrum Rozwoju

• Diagnostyka silnika
• Szkolenia energetyczne
• Szkolenia konserwatora terenów zieleni

Profesjonalna obsługa trudnego klienta- warsztat
praktyczny
Cena szkolenia: 280.00 zł brutto za 1 osobę
Termin szkolenia:
Od 2013-04-24 do 2013-04-24
Czas trwania szkolenia: Dni 1 / godzin 8
Miejsce szkolenia:
Poznań (Ośrodek dydaktyczny KC
Centrum Rozwoju)
Typ szkolenia: Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa: 2013-04-24 - Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia:
Katarzyna Gaszka , tel
797458721 , kontakt@kccr.pl
Opcja i tryb szkolenia:
Stacjonarne / Środek tygodnia
Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników wiedzy na temat skutecznych
rozmów, oraz umiejętności koniecznych do prowadzenia
efektywnych rozmów z klientami.
Poznanie technik asertywnych
Opanowanie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego
komunikowania się werbalnego i niewerbalnego
Poznanie tajników efektywnej komunikacji.
Podniesienie umiejętności sprawnego i efektywnego
komunikowania się
Podniesienie jakości rozmów z klientem trudnym
Program szkolenia
Rozmowa z klientem- proces komunikacji i jego etapy.
Sztuka prezentacji siebie i organizacji w profesjonalnym
świetle.
Aktywne słuchanie klienta/petenta- pułapki i zagrożenia
komuniakcji pozytywnej (ćwiczenia warsztatowe).
Rozpoznanie potrzeb klienta- przeformułowanie ( ćwiczenia
warsztatowe ).
Rodzaje pytań a zrozumienie komunikatu (p. otwarte, p.
zamknięte, p.sprawdzające, p. naprowadzające).
Standardy obsługi bezposredniej i telefonicznej (przykłady).
Asertywność w obsłudze klienta (mity, przyzwyczajenia,
pułapki).
Techniki asertywne wykorzytywane w konkretnych
przykładach (ćwiczenia warsztatowe).
Przyjmowanie i generowanie komunikatów krytykujących do
klienta (ćwiczenia warsztatowe).
Techniki radzenia sobie z manipulacją i wpływem klienta.
Typologia trudnego klienta i techniki radzenia sobie z
poszczególnymi typami (ćwiczenia warsztatowe).
Istotność komunikatów werbalnych, niewerbalnych i
podprogowych w standardach obslugi klienta (ćwiczenia
warsztatowe).
Przeszkody komunikacyjne i ich wpływ na efektywność
kontaktu.
Wyrażanie sympatii w trakcie rozmowy z klientem (ćwiczenia
warsztatowe).

Zakres usług wchodzących w szkolenie
szkolenie, poczęstunek, bufet kawowy, dwudaniowy obiad,
komplet materiałów dydaktycznych, imienny certyfikat
ukonczenia szkolenia

PUP KANN® Sp. z
o.o.

60-622 Poznań,
ul.Warmińska 1
( budynek hotelu
OLIMP, drugie piętro )

Prywatny Ośrodek Szkoleniowy KANN® oferuje
następujące kursy i szkolenia:

tel. 618433-801,

- okresowe dla pracowników , pracodawców i osób
kierujących
- okresowe dla służb bhp i społecznych inspektorów pracy,
- okresowe dla pracodawców wykonujących obowiązki ……..
- ocena ryzyka zawodowego,
- doradztwo z zakresu bhp.

618433-803,
618417-476

KURSY BHP

fax. 618433-804,
www.kann.pl

( zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione na druku wg
wzoru MEN )
KURSY Z ZAKRESU PRAWA PRACY
( zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione na druku wg
wzoru MEN )
KURSY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ
( zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione na druku wg
wzoru MEN )
SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI MASZYN I
URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH
(SZKOLIMY WE WSZYSTKICH KLASACH
UPRAWNIEŃ !! )
- koparki jednonaczyniowe,
- koparki wielonaczyniowe,
- koparki łańcuchowe,
- spycharki,
- ładowarki,
- koparko-spycharki,
- koparko-ładowarki
- równiarki,
- pogłębiarki,
- wiertnice poziome,
- palownice,
- inne w zakresie wszystkich klas uprawnień.
( uprawnienia państwowe wystawione w książeczce wg wzoru
podanego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
GOSPODARKI z dnia 21 września 2001r., opublikowane w
Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r. poz. 1263 )
SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI MASZYN I
URZĄDZEŃ DROGOWYCH
( SZKOLIMY WE WSZYSTKICH KLASACH

UPRAWNIEŃ !! )
- walce drogowe,
- rozściełacze mieszanek bitumicznych,
- zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych,
- remontery nawierzchni dróg,
- frezarki nawierzchni dróg,
- zagęszczarki wibracyjne,
- przecinarki nawierzchni dróg,
- piły łańcuchowe z napędem spalinowym,
- ręczne narzędzia udarowe,
- inne w zakresie wszystkich klas uprawnień.
( uprawnienia państwowe wystawione w książeczce wg wzoru
podanego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
GOSPODARKI z dnia 21 września 2001r., opublikowane w
Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r. poz. 1263 )
SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI MASZYN I
URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
( SZKOLIMY WE WSZYSTKICH KLASACH
UPRAWNIEŃ !! )
- sprężarki,
- zespoły maszyn do produkcji mas betonowych,
- zespoły maszyn do rozkładania mas betonowych,
- betoniarki,
- pompy do betonu,
- podajniki do betonu,
- agregaty tynkarskie,
- rusztowania budowlane,
- inne w zakresie wszystkich klas uprawnień.
( uprawnienia państwowe wystawione w książeczce wg wzoru
podanego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
GOSPODARKI z dnia 21 września 2001r., opublikowane w
Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r. poz. 1263 )
SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI URZĄDZEŃ
PODDOZOROWYCH
1. operatorzy żurawi.
przenośnych,
przewoźnych,
stałych,
samojezdnych,
szynowych.
2. operatorzy suwnic i cięgników.
sterowanych z poziomu zerowego,
sterowanych z kabiny,
specjalnego przeznaczenia.
3. operatorzy dźwigów.
towarowych,
szpitalnych,
budowlanych.
4. operatorzy podestów ruchomych.
stacjonarnych,

przewoźnych,
przejezdnych,
samojezdnych.
5. operatorzy wózków jezdniowych ( uprawnienie II WJO )
oraz wózków specjalizowanych ( uprawnienia I WJO )
6. konserwatorzy.
( uprawnienie wydane przez INSPEKTORAT DOZORU
TECHNICZNEGO w Poznaniu WARUNKI TECHNICZNE
DOZORU TECHNICZNEGO DT-DE-90/WO –
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA z dnia
18 lipca 2001 r. opublikowane w Dz. U. z dnia 31 lipca 2001
r. z późniejszymi zmianami)
KURSY ENERGETYCZNE ( ELEKTRYCZNE-grupa I,
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA-grupa
II, GAZ-grupa III )
- EKSPLOATACJA,
- POMIARY,
- DOZÓR.
( zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez SEP dla grupy I
oraz PZITS dla grupy II i III, wg ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. - Dz. U.
Nr 59, poz. 377).
KURSY BHP ORAZ INNE SPECJALISTYCZNE DLA
NAUCZYCIELI
( zaświadczenie o ukończeniu wystawione na druku
właściwym dla danego kursu – wzór MEN ... )
KURSY Z ZAKRESU MINIMUM SANITARNEGO
(zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1997r. w
sprawie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień
higieny wymaganych od osób biorących udział w produkcji
lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub
substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz zasad
uzyskiwania takich kwalifikacji ( Dz. U. Nr 105, poz. 670 ))
DORADZTWO Z ZAKRESU BHP
- ocena ergonomiczności w miejscu pracy,
- identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w
miejscu pracy,
- ocena poziomu bezpieczeństwa maszyn i instalacji
technologicznych,
- planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych, np. wybór
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- opracowania technicznych projektów stosowania maszyn
i/lub sprzętu ochraniającego stanowisk pracy,
- ocena wydatku energetycznego.

OCENE STANU TECHNICZNEGO MASZYN I
URZADZEŃ
W aspekcie wystawienia znaku CE, ( w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy ).
Wymagania te określone są w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 191, poz. 1596) ze zmianami 2004-05-01
Dz.U.2003.178.1745 § 1, w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Wielkopolski
Uniwersytet Oświaty
Pozaszkolnej
Sp. z o.o. w Poznaniu

ul. Bastionowa 47 61663 Poznań
tel. 8516-917, 8527651
wuop@neostrada.pl

Kursy spawania
1.Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
2.Spawanie blach spoinami czołowymi
3.Spawanie rur spoinami czołowymi
4. Cięcie plazmą
5. Cięcie tlenem
6. Lutowanie gazowe
7. Zgrzewania elektrycznego – oporowego punktowego
Kursy kierowców wózków jezdniowych + wymiana butli
gazowych
Kursy obsługi i konserwacji urzadzeń poddozorowych
Szkolenie przygotowujący do egzaminów sprawdzających
kwalifikacje osób na uprawnienia dozorowe
Szkolenie przygotowujący do egzaminów sprawdzających
kwalifikacje konserwatorów urządzeń podlegające Dozorowi
Technicznemu
Kurs operatorów suwnic / cięgników
Kurs operatorów żurawi
Kurs operatorów podestów ruchomych
Kurs operatorów dźwigów
Kursy eksploatacji i dozoru na uprawnienia energetyczne
Szkolenie przygotowujący do egzaminów sprawdzających
kwalifikacje osób na uprawnienia elektro – energetyczne –
grupa 1, 2, 3
Kursy pedagogiczne
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Kursy pomocy przedlekarskiej
Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Kursy na licencje pracownika ochrony I i II stopnia
Kurs kasjera kas fiskalnych
Kurs kasjera kas walutowych
Kursy p-poż
Kurs dmuchacza ozdób choinkowych
Kurs przygotowujący do zawodu brukarza
Kurs przygotowujący do zawodu murarza i tynkarza
Kurs przygotowujący do zawodu stolarza
Kurs przygotowujący do zawodu szwaczki

Kursy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie
Kursy de kupażu

Nawigator
Doradztwo
Gospodarcze

Serdecznie zapraszamy
do naszej siedziby przy
ulicy Wojskowej 6 apt.
B7
Uwaga, wejście od
ulicy Ułańskiej 15
adres do
korespondencji
Nawigator Doradztwo
Gospodarcze
ul. Michałowo 15
61-314 Poznań
kontakt z nami:
61 670 37 22 od
poniedziałku do piątku
Małgosia - 604 102
685; 531 04 09 07
Sławek - 604 100 613
Magda - 792 002 617
fax 61 671 33 83

Sprzedaż
Techniki sprzedaży
Sprzedaż przez telefon
Zarządzanie sprzedażą
Trudne sytuacje w sprzedaży
Radzenie sobie z zastrzeżeniami
Negocjacje
Negocjacje dla początkujących
Negocjacje dla zaawansowanych
Zarządzanie
Zwinne zarządzanie projektami
Skuteczny menedżer
Projekt menedżer
Przywództwo
Motywowanie
Zarządzanie zmianą
Oceny pracownicze
Komunikacja menedżerska

e- mail
office@navigator.com.
pl
TEB Edukacja Sp. z
o.o.

al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel. (061) 885 34 34
fax. (061) 885 34 32
e-mail: centrala@teb.pl

W ofercie znajdują się m.in.:
Profesjonalne wybielanie w gabinecie stomatologicznym
Podstawy języka migowego
SKALING, PIASKOWANIE, KIRETAŻ W CODZIENNEJ
PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ
Asystowanie podczas zabiegów implantologicznych w
stomatologii
Fluoryzacja i lakowanie zębów
Przedłuzanie rzęs
Przedłużanie i stylizacja paznokci
Manicure hybrydowy
Masaż gorącymi kamieniami
Kosmetyka pielęgnacyjna w warunkach domowych
Masaż klasyczny I stopnia
Masaż klasyczny I i II stopnia
Dieta osób starszych
Kadry, płace, ZUS
Kadry, płace oraz ZUS
Grafika komputerowa
Język niemiecki dla opiekunów medycznych
Podstawy obsługi komputera (Word, excel)

Obsługa komputera w stopniu podstawowym
Obsługa komputera dla zaawansowanych
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
TATUAŻ BROKATOWY
Profesjonalna makijażystka-wizażystka
PIERCING ROZSZERZONY
Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała + fale radiowe
ORGBUD-SERWIS
Sp. z o.o.

60-916 Poznań, ul.
Stablewskiego 43
tel./fax (61) 864-25-91
do 95

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMJ Usługi
Finansowo-Prawne

ul. Sienkiewicza 22
60-818 Poznań
tel./fax 61 843 05 69
tel. kom. 600 765 650

Kurs 4-dniowy - komputerowego kosztorysowania robót
budowlanych
Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych I
i II stopnia
Kurs 4-dniowy - komputerowego kosztorysowania robót
budowlanych - akredytowany przez MENiS - kurs bez
VAT
Seminarium 1-dniowe - ZAGROŻENIA W
UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA
ROBOTY BUDOWLANE. Problematyka z obszaru
kalkulacji kosztorysowej
1-dniowe Warsztaty kosztorysowe - sprawna obsługa
KOBRY
Seminarium: Techniki rozliczeń projektów
inwestycyjnych
2 seminaria: Prawo zamówień publicznych po
znaczących zmianach w 2009 r. oraz Przygotowanie
inwestycji budowlanej od strony kosztowej
Jak poprawnie przygotować inwestycję do realizacji od
strony kosztowej?
Umowa o roboty budowlane - zabezpieczeniem
interesów inwestora i wykonawcy
Przebieg procesu inwestycyjnego w świetle
obowiązujących przepisów
WADY DOKUMENTÓW W ZAMÓWIENIACH NA
ROBOTY BUDOWLANE
Dynamika cen, a wynagrodzenie w umowach o roboty
budowlane
Kalkulacja ofertowa wykonawcy a wynagrodzenie w
umowach o roboty budowlane

W myśl zasady, że nauka to powodowanie zmian w obszarach
wiedzy, umiejętności
i postaw proponujemy Państwu szkolenia w następujących
obszarach:
•
•
•

bloki tematyczne z zakresu: sprzedaży, zarządzania,
komunikacji, sztuki negocjacji, rozwoju osobistego,
imprezy integracyjne, warsztaty Public Relations, trening
dla trenerów,
bloki tematyczne z zakresu prawa gospodarczego.

Tematyka i zakres szkoleń oraz sposoby ich realizacji ustalane
są indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.
Dostosowanie szkolenia do Państwa potrzeb ułatwi
wprowadzenie korzystnych zmian, poprawi jakość
świadczonych usług i stworzy nowe możliwości rozwoju.
Etapy realizacji szkoleń:

Poznanie specyfiki Firmy.
Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.
Przygotowanie programu szkoleniowego.
Uzgodnienie programu, metod i warunków technicznoorganizacyjnych szkolenia.
Realizacja szkolenia.
Ocena efektów szkolenia.
Ideą naszych szkoleń jest aktywne uczestnictwo i praktyczne
rozszerzanie wiedzy w zintegrowanych zespołach roboczych
oraz coaching, będący okazją do poszerzenia wiedzy i rozwoju
umiejętności z zakresu zarządzania kadry kierowniczej.
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

H. Cegielski Poznań
S.A.
Centrum Kształcenia

Tel. 61 8311438
Tel. 61 8311232
Ul 28 Czerwca 1956 r.
nr 223/229
Poznań

Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego są
odzwierciedleniem potrzeb i zmian w gospodarce rynkowej.
Prowadzone są jako jedno lub kilkudniowe konferencje i
seminaria
Szkolenie spawaczy na następujących kursach:
•
•
•

spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,
spawania blach spoinami czołowymi,
spawania rur spoinami czołowymi
następującymi procesami:
- elektrodami otulonym E (111),
- metodą MIG, MAG (131, 135, 136),
- metodą TIG (141),
spawanie łukiem krytym ŁK(121) - prowadzone są u klienta
na posiadanym przez niego urządzeniu
spawania prętów ze stali do zbrojenia betonu
obsługi palnika acetylenowo-tlenowego
Kursy spawania prowadzone są według programów
opracowanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i
umożliwiają zdobycie kwalifikacji spawalniczych na trzech
poziomach kwalifikacji:
•
•
•

Ośrodek Szkolenia
Zawodowego
Motomex
Łukasz Walkiewicz

Poznań
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr
5,
os. Władysława
Łokietka 104
Pniewy
62-045, ul. Promienista
5
telefony:
biuro 061 29 11 953
fax 061 29 10 331
kom. 601 720 648
e-mail: motomexatd@wp.pl

spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi
spawacz blach spoinami czołowymi
spawacz rur spoinami czołowymi

Prawo jazdy ABCDET
Wymiana prawa jazdy
Kursy na przewóz rzeczy/osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
Certyfikaty kompetencji zawodowych
w transporcie drogowym
Kurs diagnosty samochodowego
Obsługa tachografów cyfrowych
Przewóz towarów niebezpiecznych
Wózki widłowe

Poznańskie Centrum
Edukacji Ustawiczne i
Praktycznej

Dział kursów i szkoleń

Oferta kursów i szkoleń PCEUiP:

Poznańskie Centrum
Edukacji Ustawicznej i
Praktycznej

Szkolenia mechatroniczne:

tel. (61) 66 06 619
e-mail:
szkolenia@pceuip.pl

Programowania obrabiarek CNC (80 godz.)
Kurs podstawowy M1 - Podstawy sterowania PLC S7 (40
godz.)
Kurs rozszerzony M2 - Możliwości programowe sterowników
PLC S7 (40 godz.)
Pneumatyka i elektropneumatyka (30 godz.)
Szkolenia OZE:
Montaż instalacji klimatyzacji oraz OZE (60 godz.)
Kursy spawalnicze:
METODY SPAWANIA
KURS PODSTAWOWY
MIG (131) Spawanie blach 145 godzin, w tym 120 zajęć
praktycznych i 25 godzin teoretycznych
MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
145 godzin, w tym 120 zajęć praktycznych i 25 godzin
teoretycznych
TIG (141) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi103
godzin, w tym 80 zajęć praktycznych i 23 godziny zajęć
teoretycznych
MMA (111) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
163 godzin, w tym 140 zajęć praktycznych i 23 godziny zajęć
teoretycznych
Spawanie gazowe (311) Spawanie blach 127 godzin, w tym
31 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych
Inne szkolenia i kursy:
• ABC Firmy (70h)
• Mechanik urządzeń chłodniczych (130h)
• Kurs księgowości z elementami kadr i płac (100h)
• Specjalista ds. kadr i płac (60h)
• Obsługa kas fiskalnych (30h)
• Grafik komputerowy z elementami reklamy (100h)
• Szkolenie z zakresu obsługi i tworzenia baz danych
MS Access (30h)
• Power Point - tworzenie prezentacji multimedialnych
(9h)
• Arkusz kalkulacyjny EXCEL - kurs podstawowy
(30h)
• Kurs komputerowy - obsługa komputera i Internet od
podstaw (70h)
• Kurs prowadzenia sprzedaży internetowej - podstawy
prawne, księgowość oraz obsługa sklepów
internetowych (70h)
• Kurs florystyczny (30h)
• Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej (90h)

•
•
•
•
•

Opiekun osób starszych (70h)
EBC*L - Kurs przygotowawczy do egzaminu (45h)
Montaż instalacji klimatyzacji oraz OZE (60 godz.)
Księgowość, finanse i kadry

Akademia
Doskonalenia Technik
Informatycznych Studium Informatyki,
kursy komputerowe

Poznań 60-687
os. Batorego 101
tel. +48 61.8241651
fax 61.8241671
kom. +48 606350671

• Kurs podstaw projektowania stron internetowych xHTML, CSS
• Kurs CMS Joomla
• Internetowy kurs podstaw projektowania stron
internetowych - xHTML, CSS
• Internetowy kurs CMS Joomla
• Aplikacji internetowych
• Sieci komputerowych i administrowania serwerami
sieciowymi
• Montażu i eksploatacji komputerów osobistych

Agencja Szkoleniowo Edukacyjna „Perfekt”

tel: 510 068 886
60-854 Poznań
e-mail:
biuro@perfektkursy.pl
biuro: ul.
Strzałkowskiego 5/7

Kursy komputerowe:
• Kurs podstawowy MS Word
• Kurs podstawowy MS Excel
• Kurs podstawowy MS Access
• Kurs podstawowy MS Paint
Kursy biznesowe:
• Księgowość małej formy
• ABC własnej firmy
• Asystentka – sekretarka
• Zakładanie wlanej działalności gospodarczej
• Zasady podejmowania i prowadzenia działalności
• Samozatrudnienie – dlaczego warto założyć własną
firmę
Kursy ekonomiczne:
• Książka przychodów i rozchodów – kurs I stopnia
• Kadry, płace, ZUS
• Ubezpieczenia społeczne
• Inwestycja w przedsiębiorstwie
• Książka przychodów i rozchodów – kurs II stopnia
• Gospodarka magazynowa
• Praktyczne korzystanie z Internetu przy prowadzeniu
działalności gospodarczej
• Specjalista ds. ZUS
Handel i sprzedaż:
• Obsługa kas fiskalnych
• Profesjonalna obsługa klienta
• Radzenie sobie z trudnym klientem
• Zaawansowane techniki sprzedaży
• Skuteczne negocjacje handlowe
• Negocjacje w handlu
• Trudny klient – obsługa reklamacji
• Obsługa klienta i techniki sprzedaży
Prawnicze:
• Zamówienia publiczne

•
•
•
BHP
•
•

Prawo PRACY
Ochrona danych osobowych
Skuteczna windykacja wierzytelności
Instruktaż stanowiskowy
Instruktaż ogólny

HR
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikacja wewnętrzna w firmie
Rekrutacja i selekcja kadr
Dokumentacja pracownicza
Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Tworzenie motywacyjnych systemów wynagrodzeń
Tworzenie strategii HR
Rekrutacja i selekcja pracowników – planowanie
zasobów pracowniczych
Komunikacja interpersonalna i rozwój osobisty

Zawodowe
• Spawanie wg norm europejskich – elektryczne
elektrodami otulonymi 111
• Operator podestów ruchomych przejezdnych
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Asystent osoby niepełnosprawnej
• Opiekun w domu pomocy społecznej
• Petsitter – profesjonalny opiekun dla zwierząt
• Spawanie wg norm europejskich – gazowe
• Kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
• Operator suwnic
• Operator dźwigów
• Operator żurawi
• Opiekun osoby starszej z elementami masażu
• Pierwsza pomoc i ewakuacja w sytuacji zagrożeń
Unia europejska:
• Kurs pisania wniosków unijnych
• Fundusze unijne: jak pozyskać i jak rozliczyć
• Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw
• Jak napisać projekt w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
• Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
unijnych
ATUT Spółka z o.o.

ul. Zwierzyniecka 10/3
60-813 Poznań
Biuro czynne od 11.0017.00
szkolenia@atut.com.pl
tel. +48 61 853 06 49,
+48 61 851 85 66
fax. +48 61 851 85 66,
+48 61 853 06 49
http://www.atut.com.pl

•
•
•

Kursu pilotażu wycieczek z elementami rezydentury.
Kurs Turystyki Biznesowej
Pilot specjalista turystyki myśliwskiej

Arbiz
Akademia Biznesu

Ul. Wilczak 16A lok.
213
61-626 Poznań
Tel. 61 670 93 95
Fax 61 642 73 63

ATC Poznań
ul. Mrągowska 11,
60-161 Poznań
Tel. 61 665-88-33
Fax 61 665-88-39
Tel. kom. 730 730 716
e-mail:
atcpoznan@atcgrupa.p
l

Oferowane szkolenia:
• Techniki sprzedaży w praktyce – warsztaty
• Nowoczesne techniki sprzedaży SELL – uchylanie
zastrzeżeń klienta
• Sztuka przemawiania – warsztaty
• Wystąpienia publiczna i autoprezentacja
• Profesjonalny Przedstawiciel Handlowy
• Profesjonalny Trener Wewnętrzny
• Specjalista ds. sprzedaży
• Skuteczna sprzedaż 2.0 w firmie
• Negocjacje handlowe
• Profesjonalna Asystentka/Asystent – e-learning
• Specjalista do spraw funduszy unijnych PO KL –
projekty miękkie – e-learning
• Specjalista do spraw funduszy unijnych – projekty
inwestycyjne – e-learning
Oferta szkoleniowa:
• Kursy DGSA, ADR, LPG - Szkolenia z zakresu:
ADR podstawowy, ADR cysterna, DGSA
podstawowy, DGSA uzupełniający, LPG.
• Kursy CPC
• Kursy maszyn budowlanych
• Kursy spawania
• Kursy BHP i pierwsza pomoc
• Kursy energetyczne SEP
• Kursy Instruktor Nauki Jazdy
• Kursy Instruktor techniki Jazdy

ATC Gostyń
ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
Tel. 65 572-04-08
Fax 65 575-12-32
Tel. kom. 535 42 14 58
e-mail:
atcgrupa@atcgrupa.pl
Centrum Edukacji i
Innowacji

ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań
tel. 061 843 37 17
fax. 061 850 11 44
www.stronaszkoleniow
a.pl
e-mail:
m.matouszek@stronasz
koleniowa.pl

Oferowane szkolenia:
• Skuteczna windykacja należności
• Zamówienia publiczne – dostawy i usługi
• Zamówienia publiczne dla początkujących –
szkolenie dla zamawiających
• Zamówienia publiczne dla początkujących –
szkolenie dla wykonawców

Centrum Edukacji
Logistycznej Spółka z
o.o.

ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Oferowane szkolenia:
• Szkolenia ogólnologistyczne
• Zaopatrzenie
• Produkcja
• Dystrybucja
• Transport i spedycja
• Koszty
• Personel w logistyce
• Informatyka
• Szkolenia miękkie

tel. +48 (61) 855-74-22
tel./fax +48 (61) 85574-21
tel. kom. +48 504 263286
e-mail: cel@jms.pl
e-mail: cel2@jms.pl
e-mail:
j.antczak@cel.jms.pl

Centrum Kreacji
Multimedialnej
sudiumfoto.pl

POZNAŃ - siedziba
firmy
ul. Strzelecka 28/4
(wejście od ulicy)
61-846 Poznań

Oferowane szklenia:
• Kurs fotografii cyfrowej
• Kurs cyfrowej obróbki zdjęć – PHOTOSHOP

tel. kom. 502-327-865
Adam Buczkowski
lub e-mail:
kursfoto(małpa)kursfot
o.pl
Centrum szkoleniowe
Corio
Anna BrzozowskaGierak

ul. Stolarska 1/10
61-720 Poznań
tel.: 503-086-728
godz. otwarcia: 8-20
e-mail:
biuro@coriocs.pl

IGD Consulting

ul. Kaczeńcowa 38, 60175 Poznań
tel/fax:61-660-75-14
lub 61-661-12-33
e-mail:
biuro@igd.poznan.pl

Oferowane szkolenia:
• Makijaż permanentny
• Twarz i ciało
• Brwi i rzęsy
• Dłonie
• Stopy
• Pierong
• Masaż ciała
• Makijaż i wizaż
Oferowane szkolenia:
• Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym
• Opiekun Dzienny
• Jak założyć własny żłobek?
• Szkolenie ,,Super Niania’’
• „Profesjonalny przedstawiciel handlowy”

www.egd.com.pl
Kandulski SP.J.

ul. Swarożyca 3a
61-615 Poznań

Zapraszamy na szkolenia z zakresu zdobnictwa
cukierniczego:

tel. 61 82 27 949
fax 61 82 20 051
cukiernia@kandulski.pl

KURSY CUKIERNICZE 4-DNIOWE:
I. Cukier, karmel
Dekoracje i eksponaty z karmelu na różne okoliczności:
1. Karmel dla początkujących, cena 950 zł
2. Karmel dla zaawansowanych, cena 1150 zł
II. Czekolada, cena 950 zł
Dekoracje i eksponaty z czekolady,
III. Dekoracja tortów i ciast, cena 950 zł
Dekoracja tortów, ciast i rolad- zastosowanie czekolady ,
karmelu, stylu angielskiego, techniki żelowania w dekoracji
tortów ciast i rolad
KURSY CUKIERNICZE 2-DNIOWE:
I. Marcepan, cena 450 zł
Modelowanie i formowanie różnych dekoracji i figurek oraz

przygotowanie młodzieży do konkursów krajowych i
zagranicznych
II. Produkcja pralin i czekoladek, cena 450 zł
Produkcja pralin i czekoladek o różnych nadzieniach, smakach
i kształtach - drobne dekoracje z czekolady.
II. Rzeźba w lodzie, cena 1845 zł
Techniki rzeźbienia figur i eksponatów w lodzie.
Szkolenia odbywają się w małych [6-10 osobowych] grupach,
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkoleniowych.
Kurs trwa od poniedziałku do czwartku lub od poniedziałku
do wtorku w godz.
FARYSZ Ośrodek
szkoleniowy ADR

ul. Pusta 21, 61-053
Poznań
tel. (61) 870-88-23
www:
http://www.fadr.net/
e-mail: fadr@fadr.net

KURSY
• kurs podstawowy w zakresie przewozów towarów
niebezpiecznych
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w
cysternach
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów
wybuchowych (klasa 1)
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów
promieniotwórczych (klasa 7)
• kurs dla spedytorów , nadawców, magazynierów w
zakresie towarów niebezpiecznych
• kurs w zakresie napełniania i opróżniania cystern
• napełnianie zbiorników samochodowych gazem
palnym LPG
• doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie towarów
niebezpiecznych
• Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu
drogowego towarów niebezpiecznych

Fashion School

Adres:
ul. 27 Grudnia 3 (2
piętro)
61-737 Poznań

Oferowane szkolenia:
•
Akademia malarstwa
•
Kod ubioru i autoprezentacja
•
Kurs modelowania i konstrukcji ubioru
•
Kurs Kreacji Wizerunku
•
Kobiece Warsztaty Visażu
•
Kurs kroju i szycia
•
Kurs Stylizacji Mody

List:
sekretariat@fashionschool.pl
Telefon:
+48
61 639 41 45
Telefon komórkowy:
+48 500 11 44 40
Gekko solutions

ul. Paderewskiego 8,
61-770 Poznań
tel. (61) 851-85-92, tel.
kom. 601-542-757
www:
http://www.gekko.pl/
e-mail: biuro@gekko.pl

OFERTA SZKOLENIOWA
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalne Techniki Windykacji
System szkolenia telewindykatorów
Techniki odzyskiwania długów dla firm
windykacyjnych
Zabezpieczanie należności i prewindykacja
Windykacja w branży leasingowej
Jak reagować na wymówki dłużników
Windykacja bezpośrednia

•
•
•
•

Windykacja bezwzględna - Sąd, Komornik,
Inne sposoby
Szkolenia branżowe (banki, gminy,
firmy spedycyjne itd.)

Grupa Ratownictwa
Medycznego Pa_RaMed
Paweł Antczak

e-mail:
biuro@paramedgroup.pl

Kursy i szkolenia:
• Kurs Podstawowy z zakresu pierwszej pomocy
• Kurs Kompletny z zakresu pierwszej pomocy
• Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej
• Kurs Postępowania w Wypadkach Komunikacyjnych
• Poligon ratowniczy
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci
"Entliczek pentliczek jestem mały ratowniczek"
• Dotychczas szkoliliśmy

Instytut Doradztwa
Europejskiego IDE

Os. Oświecenia 101/13
61-212 Poznań

Aktualna oferta szkoleniowa:

tel. +48 601 636 032
e-mail: ask@ide.eu.pl

„Źródła finansowania działalności innowacyjnej w latach
2007-13”
„Źródła finansowania szkoleń w latach 2007 – 13”
„Rozliczenie projektów w programowaniu 2004 – 6”
Przekrój tematyczny szkoleń:
dostępne fundusze unijne
szkolenia osób bezrobotnych
szkolenia pracowników zagrożonych utratą pracy
szkolenia pracowników MSP
finansowanie działalności innowacyjnej
planowanie strategiczne a dotacje
twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych

Instytut Szkoleń
Medycznych TOP
MED

Ul Przemysłowa 53,
61-541 Poznań
Sekretariat czynny w
dni robocze w
godzinach 10:00 18:00
Telefony kontaktowe:
+48 61 671 26 26
+48 781 46 17 29
E mail:
info@szkoleniamedyczne.org

Oferowane szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkolenie z ortoptyki
Szkolenie z refrakcji wzroku
Szkolenie z optyki - kwalifikacyjny kurs zawodowy
Szkolenie z opieki nad osobami starszymi
Szkolenie - Psychologia otyłości
Szkolenie masażysty - rehabilitanta
Szkolenie medyczno - zielarskie
Szkolenie, kurs dla sekretarek medycznych
Szkolenie pomocy stomatologicznej
Szkolenie sanitariusza szpitalnego
Szkolenie Psychologia seksualna
Szkolenie z zakresu protetyki słuchu

Kursy Fotografii
„Wiedziec więcej“

ul. Towarowa 45, 61896 Poznań
tel. (61) 668-21-94, tel.
kom, 697-763-395
www:
http://www.widziecwie
cej.pl
e-mail:
info@widziecwiecej.pl

- kurs fotografii cyfrowej - poziom I
- warsztaty "Podstawy fotografii w weekend" - poziom I
- kurs fotografii cyfrowej - poziom II
- kurs fotografii cyfrowej - poziom III
- studia podyplomowe - poziom IV
- warsztaty "Podstawy pracy z zewnętrzną lampą błyskową" poziom II

Medyczne Studium
Zawodowe im. PCK

ul. Mostowa 6
Poznań 61-855
www.mszpck.edu.pl

Oferowane szkolenia:
• Opiekun medyczny
• Asystentka Stomatologiczna
• Opiekunka środowiskowa
• Higienistka stomatologiczna
• Technik dentystyczny
• Opiekun w domu pomocy społecznej
• Ratownik medyczny
• Opiekun osoby starszej

biuro.msz@wsck.pl
Numery telefonów
Sekretariat:
Małgorzata
Roszkiewicz -sekretarz
szkoły
Luiza Więckowska
(0 61) 852 99 20
tel/fax (061) 851-63-67
GSM 695 941 560
Międzynarodowa
Szkoła
Barmanów i
Sommelierów

Al. Niepodległości 8A,
61-875 Poznań
Tel/Fax: +48 61 633 14
44
poznan@msbis.com

Oferowane szkolenia:
• Szkolenie barmańskie
• Szkolenie flair
• Szkolenie Pro Bar Workshop
• Kurs barmański
• Kurs sommelierski
• Kurs kelnerki
• Kurs barista
Szkolenia dla bezrobotnych
Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy
masz możliwość nieodpłatnie przeszkolić się w wybranym
kierunku.
Jeśli Twój Urząd Pracy nie oferuje Szkolenia dla wybranej
przez Ciebie profesji, a Zawód Barmana niestety nie często
figuruje w ofercie szkoleniowej UP, zapraszamy do
skorzystania ze SZKOLENIA W TRYBIE
INDYWIDUALNYM.
Co należy zrobić, aby uzyskać skierowanie na SZKOLENIE
BARMAŃSKIE w MSBiS (osoby bezrobotne):
- Zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zamieszkania
Urzędzie Pracy
- Podczas spotkania z doradcą zawodowym zgłosić chęć
podjęcia SZKOLENIA BARMAŃSKIEGO i wskazać naszą
szkołę jako placówkę prowadzącą (aby zaoszczędzić czas
warto skorzystać z możliwości pobrania lub uzupełnienia
wymaganych dokumentów on-line)

- Upewnić się czy Urząd Pracy skontaktuje się z MSBiS czy
też niektóre dokumenty należy dostarczyć osobiście (zależy to
od danego UP)
- Odebrać skierowanie na szkolenie i z nim stawić się
pierwszego dnia Szkolenia w MSBiS
Jeśli powyższa procedura stanowić będzie problem lub jest
niezrozumiała, prosimy o kontakt ze Szkołą - chętnie
pomożemy.
Uczestnicy SZKOLEŃ BARMAŃSKICH skierowani przez
Urzędy Pracy korzystają z takich samych praw i przywilejów
jak pozostali uczniowie MSBiS.
Na przestrzeni lat wykształciliśmy setki osób bezrobotnych.
Współpracowaliśmy z Urzędami Pracy z terytorium całej
Polski zarówno na poziomie Szkoleń w trybie indywidualnym
jak i realizacji dużych grupowych projektów szkoleniowych.
Referencje od w/w Urzędów znajdują się w siedzibach Szkoły
i na życzenie zostaną udostępnione wniosokującym
instytucjom.
NIEPUBLICZNA
PLACÓWKA
EDUKACJI
USTAWICZNEJ EFIB

ul. Owsiana 4/1, 61667 Poznań
tel. 694 655 766, 694
852 177
tel/fax 61 8 26 08 65
kursy@efib.pl,
efib@efib.pl

Ośrodek Doskonalenia
Kadr SIMP w
Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Tel./ fax. 61 853 80 37
e-mail:
biuro@odksimp.pl

Kursy instruktorskie:
• Aqua fitness
• Fitness – ćwiczenia psychofizyczne
• Sporty siłow
• Pływanie
• Hipoterapia
• Fitness – nowoczesne formy gimnastyki
• Nornic walking
• Kurs ogólny
• Sztuki walki
• Jazda konna
• Kinezygerontoprofilaktyka
• Kajakarstwo
• Łucznictwo
Szkolenia doskonalące:
• Aeroboxing Basic
• Step
• Fitball and easyball
• Trening funkcjonalny
• Pierwsza pomoc
• Choreografia & dance
• Zdrowy kręgosłup
• Trener personalny
• Joga dla kobiet w ciąży
Oferowane szkolenia:
• Szkolenie na Uprawnienia Cieplne Gr II
• Szkolenie na Uprawnienia Elektryczne Gr I
• Szkolenie na Uprawnienia Gazowe Gr III
• Szkolenie Sprzedażowe- Skuteczny Handlowiec-sekret
udanej sprzedaży
• Excel w Pigułce- kurs komputerowy MS Excel

Ośrodek Szkolenia i
Doskonalenia
Zawodowego

tel.: 669-910-212
tel.: 601-799-686
tel/fax: (061) 6497-483
kontakt mailowy:
biuro@szkoleniaeuro.pl
Skrytka pocztowa 45
60-964 Poznań 33

Polskie Towarzystwo
Energetyczne PTE

Wojska Polskiego 50
60-637 Poznań
61 814 11 52 504 878
659 (Tel.
kom.)pte.edu.pl

Oferowane szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•

"Kasjer Złotowy" - PLN
"Kasjer EURO" - EUR
"Kasjer Walutowy" - EUR; GBP; CHF; USD
"Kasjer Złotowo-Walutowy" - PLN, EUR; GBP; CHF;
USD
"Zamówienia publiczne" - szkolenia , wsparcie
Szkolenia BHP
Szkolenia, audyt P.POŻ

Kurs podstawowy 8 h, kurs rozszerzony 16 h, kurs pełny 50 h.
1. Biogazownie
Kurs podstawowy 8 h, kurs rozszerzony 16 godzin
- projektowanie procesu technologicznego,
- projektowanie zakładu,
- warunki środowiskowe,
- lokalizacja,
- źródła finansowania inwestycji,
- rachunek zysków i strat,
- pozwolenie na budowę,
- warunki realizacji inwestycji,
- odbiór obiektu po zakończeniu budowy,
- warunki eksploatacji obiektu.
2. Kolektory słoneczne dobór, montaż i instalacja, serwis.
Kurs podstawowy 8 godz., kurs rozszerzony 16 h
- energia słoneczna,
- rodzaje kolektorów,
- dobór i obliczanie kolektorów na potrzeby przygotowania
CWU i podgrzewania CO,
- montaż kolektorów rurowych i płaskich,
- instalacja solarna, dobór i wykonanie.
- montaż kolektorów na dachach, uchwyty, sposoby montażu.
- próby i montaż,
- praca na wysokości,
- zawieranie umowy na wykonanie instalacji solarnej,
- odbiór wykonanej pracy,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Pompy ciepła kurs 16 h.
- pompy gruntowe,
- pompy powietrzne,
- dobór i obliczanie pomp na potrzeby przygotowania CWU i
podgrzewania CO,
- montaż pomp,
- wykonanie instalacji, próby i odbiór.
4. Docieplanie budynków, czas trwania kursu 16 godz.
- metoda lekka mokra na styropianie i wełnie mineralnej,
- metoda lekka sucha na styropianie i wełnie mineralnej.
5. Docieplanie budynku i wykonanie elewacji, czas trwania
kursu 16 h.:

- ceramicznej, - metalowej, - tworzywowej pcv. - inne
tworzywa.
6. Wykonanie tynków metodą natrysku, malowanie,
szpachlowanie czas trwania kursu 16 h., za pomocą:
- pistoletów i agregatów natryskowych.
7. Wykonanie podbitki dachowej PCV i pokrycie elewacji
boazerią PCV czas trwania kursu 16 h.
Technologia, zasady projektowania pokrycia, wykonanie
pokrycia.
8. Folia PCV wierzchniego krycia dachów czas trwania
kursu 16 h.
Trwałość pokrycia ok. 50 lat. Folia PCV, zasady
wykonywania pokrycia, technologia pokrycia. Urządzenia do
wykonywania pokrycia. Próby szczelności dachu. Wykonanie
pokrycia.
9.Wykonywanie świadectw energetycznych za pomocą
programów komputerowych czas trwania kursu 8 godz.
10. Wykonywanie audytów energetycznych, czas trwania
kursu 16 h.
11. Budowa domu pasywnego; czas trwania kursu 24 godz.
1. Technologia wykonania domu pasywnego.
2. Próba podciśnieniowa dla oceny poprawności wykonania
budynku.
3. Kamera termograficzna w ocenie poprawności wykonania
budynku.
12. Termografia. Kurs 8 h.
13. Rekuperatory. Kurs 8 h.
14. Okna pasywne i uszczelnienia.
15. Ubezpieczenia.
16. Komunikacji społecznej:
17. Wolne oprogramowanie czas trwania kursu 8 godz.Programy Linuxa. Komputer, notebook, podstawowe
informacje o urządzeniach i programach, korzystaniu z
komputera. Systemy operacyjne, programy użytkowe.
18. Internet czas trwania kursu 8 godz. - łączenie,
przeglądarki internetowe, zabezpieczenie komputera
przed wirusami, konta pocztowe, skype. Zakupy w
internecie.
19. GPS czas trwania kursu 8 godz. - mapy samochodowe,
nawigacja satelitarna samochodowa, indywidualna.
Lokalizator GPS. Obsługa i korzystanie a urządzeń.
20. Monitoring budynku czas trwania kursu 16 godz.obiektu i mienia ruchomego. Systemy nadzoru i ochrony
mienia. Indywidualne systemy ochrony mienia i osób.
Zasady projektowania systemu, dobór i montaż urządzeń.
Wykonanie instalacji i uruchomienie sytemu. Zapis obrazu
i dźwięku. Podgląd zdarzeń poprzez internet.
21. Ochrona środowiska:
- rodzaje zanieczyszczeń i ich emisja, - zanieczyszczenia
ziemi, powietrza i wody,
- prognoza oddziaływania na środowisko,
22. Odnawialne źródła energii.
23. System reklamy wizualnej:
- LED i OLED w reklamie wizualnej.
24. Systemy zabezpieczeń pojazdów i mienia:
- metoda DNA. - lokalizatory GPS. - monitoring
25. Odory:
- przemysłowe,
- produkcji i hodowli w rolnictwie,
- zanieczyszczenia atmosfery.

- badania i analizy.

POZNANKURSY.PL

ul. Odrzycka 17a
60-186, Poznań
tel. 51 61 71 901 (nie
udzielamy informacji
przez sms)
e-mail:
zapisy@poznankursy.pl
e-mail:
biuro@poznankursy.pl

Poznańskie Centrum
Kształcenia
Zawodowego

60-523 POZNAŃ ul.
Dąbrowskiego 75
(Pasaż Jeżycki)
tel./fax 61 662 40 13,
61 847 08 46
biuro@pckz.poznan.pl

Oferowane kursy:
• kurs grafiki komputerowej I stopień
• kurs programów biurowych MS office
• kurs podstawy komputera ABC komputera
• kurs rysunku i malarstwa
• kurs DTP - z przygotowania do druku
• szybki kurs grafiki komputerowej - fotomontaż
• kurs grafiki komputerowej II stopień
• kurs grafiki komputerowej III stopień

SZKOLENIA BHP
•
dla pracodawców wykonujących zadania służby
BHP
•
szkolenie bhp i ppoż.dla pracodawców i innych
osób kierujących pracownikami
•
szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
•
szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników na
stanowiskach inżynieryjno-technicznych
•
szkolenie pracowników służby bhp i osób
wykonujących zadania tej służby
•
szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników na
stanowiskach administracyjno-biurowych
•
szkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bhp
•
praca na wysokości przy usuwaniu śniegu z
powierzchni dachów
RATOWNICTWO MEDYCZNE
•
pierwsza pomoc przedmedyczna
•
ratownik przedmedyczny
•
obsługa defibrylatora
KURS WÓZKI WIDŁOWE
•
kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
•
wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych
•
konserwator wózków jezdniowych
podnośnikowych
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE (GR II, III) I
ELEKTRYCZNE (GR I )
uprawnienia energetyczne i elektryczne
URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE DOZOROWI
TECHNICZNEMU
•
operator wciągników i wicągarek II W

•
operator wciągników i wciągarek sterowanych z
kabiny I W
•
operator dźwigów szpitalnych (I D TzO, Sz)
•
operator dźwigów towarowo-osobowych (II D TO)
•
operator dźwigów towarowych (II D T)
•
operator podestów ruchomych wiszących,
masztowych i stacjonarnych II P
•
operator podestów ruchomych przejezdnych I P
•
operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego
II S
•
operator suwnic sterowanych z kabiny I S
•
operator żurawi
KONSERWATORZY URZĄDZEŃ TRANSPORTU
BLISKIEGO:
•
konserwator dźwignic
•
konserwator wózków podnośnikowych
•
LPG
•
napełnianie zbiorników samochodowych gazem
(LPG)
KURS SPAWANIA
•
135 – MAG (spawanie w osłonie gazów
aktywnych)
•
spawanie stali niskostopowych spoinami
pachwinowymi
•
spawanie stali wysokostopowych (nierdzewnych)
spoinami pachwinowymi
•
spawanie stali niskostopowych spoinami
czołowymi
•
spawanie stali wysokostopowych (nierdzewnych)
spoinami czołowymi
•
spawanie rur ze stali niskostopowych spoinami
czołowymi
•
spawanie rur ze stali wysokostopowych
(nierdzewnych) spoinami czołowymi
•
131 – MIG (spawanie w osłonie gazów
obojętnych)
•
spawanie aluminium i jego stopów spoinami
pachwinowymi
•
spawanie aluminium i jego stopów spoinami
czołowymi
•
141 – TIG (spawanie elektrodą nietopliwą w
osłonie gazów obojętnych):
•
spawanie aluminium i jego stopów spoinami
pachwinowymi
•
spawanie rur z aluminium i jego stopów spoinami
czołowymi
•
spawanie aluminium i jego stopów spoinami
czołowymi
•
spawanie stali wysokostopowych (nierdzewnych)
spoinami pachwinowymi
•
spawanie stali wysokostopowych (nierdzewnych )
spoinami czołowymi
•
spawanie rur ze stali wysokostopowych
(nierdzewnych) spoinami czołowymi
•
spawanie stali niskostopowych spoinami

pachwinowymi
•
spawanie stali niskostopowych spoinami
czołowymi
•
spawanie rur ze stali niskostopowych spoinami
czołowymi
•
111 – MMA spawanie elektryczne (łukowe
elektrodą otuloną)
•
spawanie stali niskostopowych spoinami
pachwinowymi
•
spawanie stali wysokostopowych (nierdzewnych)
spoinami pachwinowymi
•
spawanie stali niskostopowych spoinami
czołowymi
•
spawanie stali wysokostopowych (nierdzewnych)
spoinami czołowymi
•
spawanie rur ze stali niskostopowych spoinami
czołowymi
•
spawanie rur ze stali wysokostopowych
(nierdzewnych) spoinami czołowymi
•
311 – SPAWANIE GAZOWE
•
spawanie blach spoinami czołowymi stali
niestopowych
•
spawanie rur spoinami czołowymi stali
niestopowych
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
•
kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu
•
kurs pedagogiczny dla wykładowców
pozaszkolnych form kształcenia
ŁADUNKOZNAWSTWO
•
ładunkoznastwo oraz klasyfikacja palet,
pojemników i kontenerów ładunkowych
Profesjonalna
Kosmetyka

os. Stefana Batorego 14
60-687 Poznań

Europejskie Centrum
Edukacji
ABANT Sp. J.

tel. 61 8 218 758
tel.kom. 513 059 007

Agnieszka Baranowska
- Socha

biuro@abant.pl

Oferowane szkolenia:
przedłużanie i modelowanie płytki
paznokciowej 3 metodami
- przedłużanie i modelowanie płytk
i paznokciowej jedną z wybranych metod
- pedicure leczniczo - kosmetyczny
- piercing
- upiększanie oprawy oka
- makijaż permanentny

www.abant.pl
STUDIO
KULINARNE
GALES
Leszek GRYKA

61-065 Poznań, ul.
Gronostajowa 5

STUDIO PRZEPROWADZA SZKOLENIA KULINARNE
w zakresie :

tel. 61 876 89 50,
tel.kom. 604 33 29 13

A – podnoszenia ogólnych umiejętności zawodowych
kucharzy
treningi kulinarne dla kucharzy -pobudzające ich fantazję
zawodową umożliwiającą im samodzielne opracowania
kolejnych ciekawych propozycji potraw

e-mail:
leszekgryka@hotel.pl

B – zmian potraw w karcie menu

wspólnie z kucharzami danego lokalu opracowanie dań w
ciekawszej dla konsumenta formie
dostosowanie menu do możliwości technicznych i lokalowych
kuchni oraz lokalnych tradycji.
opracowywanie receptur potraw na specjalne zamówienie - z
określonego przez zleceniodawcę surowca i przypraw
C – konsultacji dla właścicieli zakładów gastronomicznych
przygotowanie oferty gastronomicznej dla nowo otwieranych
zakładów gastronomicznych i szkolenie pracowników
szkolenie przygotowawcze do pracy w gastronomii dla nowo
zatrudnianego personelu
racjonalny dobór sprzętu i wyposażenia technicznego dla
nowych i unowocześnianych kuchni , dostosowany do
prawdziwych potrzeb i możliwości pełnego wykorzystania
odsprzedaż na wyłączność receptur eksperymentalnych dań
opracowanych w STUDIU GALES - zainteresowanym
właścicielom lokali gastronomicznych
D – doradztwa kulinarnego i testów wyrobów dla firm
wytwórczych
możliwości wykorzystania produktów spożywczych danej
Firmy w kuchni i przygotowanie propozycji
eksperymentalnych potraw na bazie produktów tej Firmy
walory użytkowe i możliwości wykorzystania przez kucharzy
sprzętu i urządzeń gastronomicznych danej Firmy
przygotowanie teoretyczne i praktyczne przedstawicieli
handlowych Firm i Hurtowni Spożywczych do specyfiki pracy
z klientem HORECA
udział kucharzy w opracowaniu materiałów edukacyjnych i
reklamowych Firm współpracująch ze STUDIEM GALES
RODZAJE I CZAS TRWANIA SZKOLENIA
1. Szkolenie kulinarne - teoretyczne - 1 dzień
2. Szkolenie kulinarne - z jednego tematu
np. zakąski (ciepłe i zimne) - 3 dni
3. Szkolenie kulinarne - ogólne
(zakąski, zupy, dania desery) - 5 dni
4. Przygotowanie menu dla zakładu i szkolenie personelu - 5
dni
5. Tworzenie oryginalnych receptur potraw z powierzonych
produktów na indywidualne potrzeby Klienta - 3 dni
6. Eksperymentalne gotowanie (żywioł) tylko na bazie
posiadanych produktów - zakąski, zupy, dania - 3 dni
7. Nowa forma potraw według sprawdzonych receptur Klienta
- 2 dni
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Obejmują omówienie podstaw następujących zagadnień :

Przygotowanie potraw bankietowych i cateringowych
Zasady serwowania potraw
Międzynarodowe standardy kulinarne
Zasady utrzymania higieny i dostosowania się do systemu
HACCP
Organizacja pracy na kuchni
Panowanie nad kosztami potraw (Food Cost)
PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
PRZYRZĄDZANIE POTRAW ZAKĄSKOWYCH, SOSÓW,
DODATKÓW + UŁOŻENIE NA TALERZACH I
PÓŁMISKACH
( Pasztety terriny royale roladki galantyny itp.)
PRZYRZĄDZANIE ZUP CZYSTYCH, KREMOWYCH,
ZIMNYCH, REGIONALNYCH I STANDARDÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
( buliony consomme veloute creme puree chłodniki itp.)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW Z RYB I OWOCÓW
MORZA
(Terriny rolady zupy dania zapiekanki sosy grilowane
duszone)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW MIĘSNYCH I Z DROBIU –
ZIMNE I CIEPŁE
(pieczenia rolady zapiekanki terriny pasztety grill gulasze)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW GRILOWANYCH
(marynaty bejce sosy dodatki warzywne farsze itp.)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW JARSKICH - ZIMNE I
CIEPŁE
(sałatki surówki zapiekanki zupy dipy terriny dodatki do
dań)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW MĄCZNYCH - RYŻE
,KASZE, MAKARONY
(placki torciki makarony zapiekanki, ciasta dekoracyjne,
chleby, pyzy, naleśniki, kluski frytki, spetzle itp.)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW Z JAJ I SERÓW
(royale zapiekanki sałatki desery dodatki do dań dekoracje)
PRZYRZĄDZANIE SOSÓW CIEPŁYCH I ZIMNYCH
(Fond glace zasmażki dipy salsa chutney veloute majonez
vinaigrette)
PRZYRZĄDZANIE POTRAW Z SAŁATEK I SURÓWEK
(sosy, zakąski , brunche itp.)
PRZYRZĄDZANIE DODATKÓW Z ZIEMNIAKÓW,
CIAST, JARZYN ,OWOCÓW
(zapiekanki chipsy placki tarty rosti spetzle confites frytki )
PRZYRZĄDZANIE FARSZÓW I MARYNAT
(knele panady przyprawy )

PRZYRZĄDZANIE SZYBKICH DESERÓW
GASTRONOMICZNYCH
(sosy coulis ciasta torciki kremy do ciast naleśniki dodatki
polewy)

IT School

Ul. Piątkowska 163
60-650 Poznań
tel./fax: (61) 661-10-89
e-mail:
info@itschool.pl
NIP: 661-229-25-40

Oferowane szkolenia:
Microsoft Office
Access I, Access II, Access VBA,
Excel I, Excel II, Excel VBA I,
Excel VBA II, Outlook,
PowerPoint, Word I, Word II,
Publisher, Visio, Office VBA.
Bazy danych
Oracle: SQL, PL/SQL, Administracja,
PostgreSQL: SQL, PL/pgSQL, Administracja,
MySQL: SQL, Administracja.
Podstawowe
Windows - podstawy obsługi,
OpenOffice.org Calc,
OpenOffice.org Writer,
OpenOffice.org Impress,
OpenOffice.org Base.
Zarządzanie projektami
Project Std I, Project Std II,
Project Pro I, Project Pro II,
OpenProj, Zarządzanie projektami, zespołem projektowym,
ryzykiem i portfelem projektów.
WWW
HTML, PHP i MySQL I, PHP i MySQL II, SEO.
Grafika
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Elements, GIMP.

Wielkopolskie
Centrum Wiedzy

Poznań ul. Mostowa 6
tel.784 00 90 69
siedziba:
ul. Nowa 2,
Gowarzewo
63-004 Tulce
e-mail:
biuro@wcw.poznan.pl
tel. 784 009 069

Kursy opiekuńcze:
Kurs opieki na osobami z zaburzeniami psychicznymize
Spotkałeś na swej drodze osobę, która inaczej niż ogół odbiera
świat?
Pacjent leczony psychiatrycznie ma prawo żyć normalnie, we
własnym mieście, we własnym domu, tylko ty jako opiekun...
Kurs opieki nad chorym w wybranych zaburzeniach
neurologicznych
Twój bliski przebył udar mózgu? Twoja dobra znajoma ma
Alzhaimera?
Chciałbyś pomóc, tylko nie wiesz jak się do tego zabrać?

Podczas naszego kursu nauczymy cię, jak zmienić pozycje u...
Kurs opieki nad osobami starszymi
Masz problem z opieka nad twoim bliskim, bo jest osobą w
podeszłym wieku, a może nawet chorym leżącym?
Stary człowiek to nie mebel, on też czuje, chciałby być
aktywny ,a ty możesz mu pomoc...
KPP i pierwsza pomoc
Kurs pierwszej pomocy
Widziałeś kiedyś, gdy nagle ktoś zasłabł na ulicy? Może
miałeś to nieszczęście, że ktoś z twoich bliskich się poparzył,
albo zranił, a ty stałeś bezradny nie wiedząc od czego
znacząc?
Nie...
Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)
Działasz w OSP, a może jesteś ratownikiem WOPR?
To sam wiesz, że część twojej działalności to akcje ratunkowe.
Jak skutecznie działać w akcji ratowniczej? Co robić, gdy na
twoich oczach...
Inne szkolenia
Język migowy
Współczesny człowiek chętnie uczy się języków obcych choć
wcale nie wyjeżdża do dalekich krajów. Jest w Polsce grypa
ludzi, którzy czasem czują się obco we własnym kraju.
Osoby niesłyszące...
PROJEKT WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE
„WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE” to projekt zainicjowany
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Poznania w roku szkolnym 20010/2011 i kontynuowanym w
roku bieżącym, dedykowany dla uczniów...
więcej
Kurs doskonalący umiejętności manualne
Masz sprawne ręce i lubisz precyzyjne zajęcia? Marzysz by
zostać technikiem dentystycznym, a może wybierasz się na
ASP? A może chcesz doskonalić swe umiejętności w pracy z
glinką i gipsem?
...
Trening umiejętności interpersonalnych
Twoja praca cie wypala? Nie wiesz jak wyrazić swoje zdanie?
Chcesz się bronić, a rezultacie atakujesz innych i masz kolejny
problem? Twój podopieczny jest zaborczy, masz tylko jemu
poświęcać czas...
Wyższa Szkoła
Edukacji I Terapii
Centrum Kursów I
Szkoleń

•
•
•
•
•
•
•

Podstawy Jogi dla dzieci
Warsztat: problem upadków u osób starszych
Funkcjonalna ocena stawu kolanowego. Techniki
osteopatyczne.
Taping w urazach sportowych
Kurs rosyjskiego masażu miodowego
Kurs masażu tkanek głębokich
Kurs masażu on-site

Akademia
Wychowania
Fizycznego im.
Eugeniusza
Piaseckiego w
Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi
27/39
61-871 Poznań
Tel./Fax. 61 835-50-94
mail:
cdks@awf.poznan.pl
www.awf.poznan.pl/stu
diai kursy

•
•

Kurs terapii punktów spustowych
Kompleksowa fizjoterapia po mastektomii

•
•
•

Kursy instruktora sportu
Kursy instruktora rekreacji ruchowej,
Kursy nauki pływania niemowląt i małych dzieci Aqua
Baby,
Warsztaty Joga dla dzieci,
Kursy Żeglarza Jachtowego i Sternika,
Coaching sportowy
Organizacja imprez sportowych,
Marketingowe zarządzanie sportem
Marketingowe zarządzanie małymi i średnimi
obiektami sportowo-rekreacyjnymi
Warsztaty Aqua Fitness, itp.

•
•
•
•
•
•
•
•

