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Szkolenia dla kadry kierowniczej 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

1.  Akademia Menadżera – cz. I (kierowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, 
prowadzenie zebrań, feedback rozmowy pracownicze, delegowanie, 
motywowanie pracowników) 

64h 

2.  Akademia Menadżera – cz. II (zarządzanie czasem, asertywność menadżera, 
rozwiązywanie konfliktów, elementy coachingu menadżerskiego) 

48h 

3.  Akademia Menadżera – cz. III (systemy ocen okresowych, ocena pracowników, 
prowadzenie rozmów oceniających) 

32h 

4.  Kierowanie pracownikami – jak osiągać wysokie wyniki dbając jednocześnie o 
dobre relacje? 

16h 

5.  Doskonalenie kompetencji lidera – szkolenie dla brygadzistów i team liderów  16h 

6.  Prowadzenie rozmów pracowniczych – jak komunikować oczekiwania i 
korygować zachowania pracowników? 

16h 

7.  Motywowanie pracowników – jak sprawić by praca sama w sobie stała się 
nagrodą? 

16h 

8.  Ocena pracowników – jak oceniać obiektywnie i motywująco? 16h 

9.  Prowadzenie zebrań – jak skrócić czas zebrań i zwiększyć ich efektywność? 16h 

10.  Zarządzanie przez cele – jak poprzez cele osiągać wysokie wyniki? 16h 

11.  Budowanie zespołu – jak uczynić mocne strony członków zespołu efektywnymi, 
a słabe nieistotnymi? 

16h 

12.  Rozwiązywanie konfliktów – jak szybko rozwiązywać konflikty między 
pracownikami i przekierowywać ich energię na realizację zadań? 

16h 

13.  Zarządzanie sobą w czasie i automotywacja – jak pokonać wewnętrznego 
„lenia” i zwiększyć swoją efektywność? 

16h 

14.  Rekrutacja pracowników – jak wybierać najlepszych pracowników? 16h 

15.  Mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne – przeciwdziałanie. Jak 
stworzyć warunki pracy wolne od mobbingu, dyskryminacji i molestowania 
seksualnego? 

16h 

16.  Microsoft Power Point na poziomie zaawansowanym – tworzenie 
profesjonalnych prezentacji  

16h 

17.  Microsoft Excel  jako skuteczne narzędzie w pracy menadżera 

(poziom podstawowy lub zaawansowany) 

(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

 

  



 
 

Competence –  Training &  Coaching                                               e-mail: biuro@competence-szkolenia.pl 
 

Szkolenia dla obszaru produkcji: zarządzanie produkcją, 

planowanie produkcji, utrzymanie ruchu  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

18.  Zarządzanie kosztami na produkcji 16h 

19.  VPM – wizualne zarządzanie wynikami 16h 

20.  Problem solving – rozwiązywanie problemów w lean 16h 

21.  Metody rozwiazywania problemów na produkcji  16h 

22.  TPM – skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu maszyn 16h 

23.  SMED, czyli usprawnienie i skrócenie procesu przezbrojenia maszyn 16h 

24.  Efektywne planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji 24h 

25.  Metody prognozowania zapotrzebowania i modele planowania w produkcji  16h 

26.  Bilansowanie linii produkcyjnych  16h                                                                   

27.  Kanban – od systemu push do pull. Planowanie operacyjne produkcji 16h 

28.  Planowanie produkcji w branży motoryzacyjnej według koncepcji poziomowania 
(Heijunka) 

16h 

29.  Produkcja jednostkowa – ETO, wdrożenie nowych wyrobów do produkcji 16h 

30.  Zarządzanie systemem obróbki cieplnej CQI-9  8h 

31.  Obsługa systemu SAP w obszarze sterowania i zarządzania produkcją  (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

32.  Microsoft Excel (poziom podstawowy lub zaawansowany) (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

  

 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

33.  Lean Manufacturing – system szczupłego zarządzania produkcją w branży 
motoryzacyjnej 

64h 

34.  Wybrane narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA 48h 

35.  Proces lessons learned – usprawnianie organizacji na podstawie wyciągniętych 
wniosków 

16h 

36.  Standaryzacja pracy w oparciu o 5S 16h 

37.  Training Within Industry  (TWI) –  program rozwoju umiejętności przełożonych 
(brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania 
Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), 
doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP). 

40h 
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Szkolenia dla pracowników ds. jakości 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

38.  Kurs: Specjalista ds. jakości w branży motoryzacyjnej  64h 

39.  Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym – interpretacja i wdrożenie 
wymagań IATF 16949 (ISO/TS 16949) 

16h 

40.  Zarządzanie procesowe w branży motoryzacyjnej według norm IATF 16949 oraz 
ISO 9001 

16h 

41.  Specyficzne wymagania klienta w koncernie motoryzacyjnym, czyli CSR w 
praktyce 

32h 

42.  Wymagania Środowiskowe Systemu Zarządzania wg normy PN – EN ISO 
14001:2015 

16h 

43.  Wdrożenie standardu TISAX w branży motoryzacyjnej  16h 

44.  APQP i PPAP – zaawansowane planowanie jakości 16h 

45.  Statystyczne zarządzanie jakością 24h 

46.  ABL – analiza błędu ludzkiego 16h 

47.  Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością 16h 

48.  Analiza FMEA – zarządzanie jakością zgodnie z wytycznymi branży 
motoryzacyjnej (AIAG&VDA) 

24h 

49.  Ocena ryzyka, analiza potencjalnych wad i ich skutków za pomocą FMEA 16h 

50.  LPA (Layered Process Audits) w branży automotive – audyty warstwowe według 
CQI-8 

16h  

51.  Audytowanie procesów zgodnie z normami VDA 16h 

52.  System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) 16h 

53.  MSA – analiza systemów pomiarowych 16h 

54.  Zarządzanie systemem obróbki cieplnej CQI-9  8h 

55.  Microsoft Excel (poziom podstawowy lub zaawansowany)  (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Szkolenia dla specjalistów ds. elektroniki, automatyki i robotyki 
oraz operatorów robotów przemysłowych i obrabiarek 

skrawających 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

56.  Programowanie robotów przemysłowych FANUC 32h 

57.  Programowanie robotów przemysłowych KUKA 32h 

58.  Programowanie robotów przemysłowych ABB 32h 

59.  Programowanie sterowników Mitsubishi 32h 

60.  Programowanie sterowników Siemens SIMATIC 32h 

61.  Programowanie z wykorzystaniem FluidSIM –  poziom podstawowy 16h 

62.  Programowanie z wykorzystaniem FluidSIM –  poziom zaawansowany 16h 

63.  Integracja robotów przemysłowych 16 h 

64.  Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator/ 
Programista CNC 

56h 

65.  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem FANUC 40h 

66.  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem SINUMERIK 24h 

67.  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN 24h 

68.  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem MAZATROL 24h 

69.  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem OKUMA 24h 

70.  Obsługa i programowanie wycinarki plazmowej CNC 48h 

71.  Obsługa i programowanie wycinarki laserowej CNC 48h 

72.  Obsługa i programowanie maszyn CNC wg indywidualnych potrzeb 24h– 64h  
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Szkolenia dla operatorów robotów spawalniczych/spawaczy 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

73.  Programowanie i obsługa robotów spawalniczych ABB (poziom podstawy lub 
zaawansowany) 

24h 

74.  Programowanie i obsługa robotów spawalniczych Kuka (poziom podstawy lub 
zaawansowany) 

24h 

75.  Programowanie i obsługa robotów spawalniczych FANUC (poziom podstawy lub 
zaawansowany) 

24h 

 

Szkolenia dla pracowników produkcji  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

76.  Lean Manufacturing – system szczupłego zarządzania produkcją na stanowisku 
pracy  

48h 

77.  Problem solving – rozwiązywanie problemów w Lean 16h 

78.  Training Within Industry  (TWI) –  program rozwoju umiejętności przełożonych 
(brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania 
Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), 
doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP). 

40h 

79.  Metody rozwiazywania problemów na produkcji  16h 
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Szkolenia dla pracowników obszaru spedycji i logistyki  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

80.  
Kurs specjalista ds. logistyki (obejmujący m.in.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, 
Zarządzanie wysyłkami, Regulacje prawne w transporcie, Zarządzanie 
magazynem, Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa) 

64h 

81.  Lean Logistic – szczupłe zarządzanie logistyką 48h 

82.  Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM 16h 

83.  Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa 16h 

84.  Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży 16h 

85.  Zarządzanie łańcuchem dostaw 16h 

86.  Dystrybucja i planowanie dostawy 16h 

87.  Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw 16h 

88.  Controlling w logistyce – Controlling operacyjny 24h 

89.  Cła i procedury celne 16h 

90.  
Obsługa oprogramowania SAP w obszarze logistyki  

(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

91.  Microsoft Excel w logistyce (poziom podstawowy lub zaawansowany) 
(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Szkolenia dla pracowników magazynu 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

92.  

Kurs: Magazynier (obejmujący moduły: Gospodarka magazynowa, Poprawne 
wypełnienie dokumentacji rozładunku-przeładunku, Raportowanie i 
odpowiedzialność pracowników magazynu, Organizacja stanowiska pracy – 
optymalizacja i usprawnienia procesu rozładunku –  załadunku) 

48h 

93.  Podział pracy i organizacja pracy pracowników na magazynie  24h 

94.  Zarządzanie gospodarką magazynową 16h 

95.  Poprawne wypełnienie dokumentacji rozładunku-przeładunku 16h 

96.  Raportowanie i odpowiedzialność pracowników magazynu 16h 

97.  Lean management w procesach magazynowych 48h 

98.  
Organizacja stanowiska pracy – optymalizacja i usprawnienia procesu 
rozładunku-załadunku 

16h 

99.  Zarządzanie i optymalizacja zapasów 24h 

100.  Obsługa oprogramowania SAP w gospodarce magazynowej 

(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

101.  Microsoft Excel w magazynie (poziom podstawowy lub zaawansowany)  
(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Szkolenia dla działu zakupów i zaopatrzenia 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

102.  Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia – metody redukcji kosztów w 
zakupach 

24h 

103.  Zarządzanie i optymalizacja zapasów 16h 

104.  Zarządzanie łańcuchem dostaw 16h 

105.  Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa 16h 

106.  Zarządzanie dostawcami –  metody wyboru i oceny dostawców 16h 

107.  PPAP –  Proces Zatwierdzania Części do Produkcji 16h 

108.  IMDS – International Material Data System  16h 

109.  Negocjacje zakupowe dla zaopatrzeniowców  32h 

110.  Obsługa oprogramowania SAP w obszarze zakupów i zaopatrzenia  (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

111.  Microsoft Excel jako narzędzie optymalizacji zaopatrzenia i dostaw 

(poziom podstawowy lub zaawansowany) 

(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

Szkolenia dla projektantów wzornictwa przemysłowego  

i operatorów CAD  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

112.  Solid Edge – poziom podstawowy lub zaawansowany  24h 

113.  Autocad – poziom podstawowy lub zaawansowany 24h 

114.  Solidworks – poziom podstawowy lub zaawansowany 32h 

115.  Catia – poziom podstawowy lub zaawansowany 32h  

116.  Autodesk inventor – poziom podstawowy lub zaawansowany 32h 
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Szkolenia dla pracowników działu księgowości i controllingu  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

117.  Kurs dla kandydatów na księgowego (stopień I) – zakup szkolenia w 
Stowarzyszeniu Księgowych 

82h 

118.  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (stopień II) – zakup 
szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych  

184h 

119.  Kurs dla kandydatów na głównych księgowych (stopień III) – zakup szkolenia w 
Stowarzyszeniu Księgowych 

204h 

120.  Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (stopień IV) – zakup 
szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych 

176h 

121.  Sporządzanie sprawozdań finansowych Bilans 2021 – rachunkowe i podatkowe 
zamknięcie roku 

16h 

122.  Podatek VAT w 2021/2022 roku – nowe przepisy, wyroki i interpretacje, pakiet 
SLIM VAT 2 

16h 

123.  Zmiany w VAT i CIT w 2022 oraz rozwiązania wybranych problemów, 
wątpliwości, interpretacji z zakresu podatku VAT/CIT 

24h 

124.  Polski Ład a system ubezpieczeń społecznych 8h 

125.  Polski Ład – zmiany w podatkach CIT i PIT 16h 

126.  Polski Ład w pigułce – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców 8h 

127.  Rozwiązania Polskiego Ładu w podatkach dochodowych (ryczałt, księga 
przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ulgi) 

8h 

128.  Jak opanować nowe przepisy i zmniejszyć ciężar podatkowy? Podatnicy w 
obliczu zmian wprowadzanych przez Polski Ład 

8h 

129.  Krajowy System e-Faktur, paragony elektroniczne  8h 

130.  Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce 32h 

131.  ABC prowadzenia ksiąg rachunkowych 32h 

132.  Rachunkowość w działalności produkcyjnej 16h 

133.  Księgowość i podatki w spółce komandytowej 8h 

134.  Rozliczenia podróży służbowych – krajowych i zagranicznych w 2022, w tym 
osób niebędących pracownikami  oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, 
ZUS 

8h 

135.  Środki trwałe w praktyce- klasyfikacja, ewidencja, wycena, amortyzacja 16h 

136.  Podatki dochodowe w pigułce, NKUP-y – wydatki, których nie można zaliczyć do 
kosztów  

16h 

137.  Fakturowanie i transakcje wewnątrzwspólnotowe wewnątrzwspólnotowe oraz 
faktury korygujące – zmiany przepisów od 2021 roku 

24h 

138.  Podatek Vat w praktyce  24h 
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139. Jednolity plik kontrolny w praktyce, zmiany w 2022 8h 

140.  Podatek u źródła 8h 

141.  Optymalizacja podatkowa 16h 

142.  Kontrola podatkowa i skarbowa – jak minimalizować ryzyko? 8h 

143.  Praktyczne aspekty windykacji należności dla działów księgowości 16h 

144.  Profesjonalna analiza finansowa przedsiębiorstwa 8h 

145.  Cash Flow – sporządzanie i analiza rachunku przepływów pieniężnych 8h 

146.  Konsolidacja sprawozdań finansowych w oparciu o MSR/MSSF oraz nowe 
regulacje dotyczące umów z klientami i instrumentów finansowych 

24h 

147.  Instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń 16h/24h 

148.  Rynki finansowe w ujęciu prawnym i alternatywne formy pozyskiwania kapitału 16h 

149.  Profesjonalne prowadzenie polityki kredytowej i analiza ryzyka 72h 

150.  Narzędzia Controlling Process Model 2.0 24h 

151.  Budżetowanie i controlling – opracowanie strategii z uwzględnieniem KPI 16h 

152.  Tworzenia skutecznych raportów 16h 

153.  Rachunek kosztów – kosztów rozliczanych w czasie  8h 

154.  Sporządzanie inwentaryzacji rocznej 16h 

155.  Obsługa programu Symfonia FK  16h 

156.  Obsługa programu Comarch Optima  24h 

157.  Microsoft Excel jako skuteczne narzędzie w pracy księgowego (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

158.  Microsoft Excel jako niezbędne narzędzie pracownika controllingu (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Szkolenia dla pracowników obsługi kadrowo-płacowej  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

159.  Kurs „Kadry i płace w praktyce” zakup szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych 120h 

160.  Prawo pracy  w pigułce  24h 

161.  Prawo pracy po zmianach 2021/2022 – szkolenie aktualizujące  16h 

162.  Polski Ład –  Zmiany kadrowo-płacowe w 2022 r. 24h 

163.  Dokumentacja pracownicza, dane osobowe 16h 

164.  Umowy cywilnoprawne w praktyce  16h 

165.  Ubezpieczenia społeczne i świadczenia z ubezpieczeń społecznych  24h 

166.  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 
wynagrodzeń 

8h 

167.  Naliczanie wynagrodzeń 24h 

168.  Urlopy wypoczynkowe, inne nieobecności oraz uprawnienia rodzicielskie 2021 r. 8h 

169.  Osoby niepełnosprawne – czas pracy, dokumentacja. Rozliczanie dofinansowań 
z PFRON w praktyce. 

8h 

170.  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie polskich pracowników za 
granicę 

24h 

171.  Kontrola PIP –   rozliczanie czasu pracy, prowadzenie dokumentacji 
pracowniczej i inne aspekty podlegające kontroli 

16h 

172.  Pracownicze plany kapitałowe 8h 

173.  Ochrona danych osobowych – obowiązki w obszarze kadr i płac  16h  

174.  Bezpieczeństwo informatyczne danych osobowych pracowników 16h 

175.  Obsługa programu Płatnik 16h 

176.  Obsługa programu Sage Symfonia Kadry i Płace 16h 

177.  Obsługa programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry 24h 

178.  Obsługa programu ENOVA  24h 

179.  Obsługa programu TETA 24h 

180.  Microsoft Excel jako skuteczne narzędzie w dziale kadr i płac (ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Szkolenia dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi  

i rekrutacji 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

181.  

Kurs: Zarządzanie zasobami ludzkimi  (obejmujący moduły: Proces rekrutacji i 
selekcji kandydatów, Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych, Budowanie 
ścieżek kariery i ścieżek rozwoju, Ochrona danych osobowych w procesie 
zarządzania zasobami ludzkimi) 

48h 

182.  

Kurs: Specjalista ds. szkoleń (obejmujący moduły: Badanie, analizowanie  
i określanie potrzeb szkoleniowych, Określanie celów szkoleniowych, Metody 
prowadzenia szkoleń, Weryfikacja kompetencji trenerów, Organizacja szkoleń, 
Ewaluacja szkoleń) 

48h 

183.  Skuteczne metody rekrutacji i selekcji pracowników 16h 

184.  Rekrutacja przez social media 8h 

185.  
Assessment Center jako najskuteczniejsza metoda rekrutacji pracowników – 
projektowanie, przeprowadzenie i ocena  

32h 

186.  
Employer Branding – jak zwiększyć ilość aplikacji?  

Budowanie marki pracodawcy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
16h 

187.  Prawo pracy i różne formy zatrudniania pracowników 16h 

188.  
Zarządzanie polityką szkoleniową w organizacji – konstruowanie, realizacja 
i ewaluacja 

16h 

189.  Badanie, analizowanie i określanie potrzeb szkoleniowych  16h 

190.  
Opracowanie i przeprowadzenie Development Center jako metody 
do diagnozowania potrzeb rozwojowych pracowników 

32h 

191.  Metody prowadzenia szkoleń wewnętrznych – metodyka, metody, ewaluacja  48h 

192.  
Aspekty prawne dotyczące organizacji szkoleń – rodzaje umów zawieranych 
z trenerami, kwestia praw autorskich i ich przenoszenia  

8h 

193. Planowanie ścieżek kariery. Metody i formy rozwoju kompetencji pracowników 24h 

194.  Coaching jako metoda rozwoju pracowników 32h 

195.  Ocena okresowa pracownika – projektowanie, wdrażanie, ewaluacja  

196.  Badanie zaangażowania pracowników – projektowanie, wdrażanie, ewaluacja 32h 

197.  Outplacement – metody i narzędzia 32h 

198.  
Microsoft Power Point na poziomie zaawansowanym – tworzenie 
profesjonalnych prezentacji 

16h 

199.  
Microsoft Excel na poziomie zaawanasowanym – tworzenie raportów 
i zestawień w procesie zarządzania zasobami ludzkimi  

32h 
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Szkolenia dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych i 

pracowników obsługi posprzedażnej  
Działów sprzedaży i obsługi klienta  

 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

200.  Kurs Skuteczny przedstawiciel handlowy – poziom podstawowy (ścieżka 
sprzedaży, typologia klientów, techniki sprzedaży, techniki negocjacji) 

48h 

201.  Kurs Skuteczny przedstawiciel handlowy – poziom zaawansowany (techniki 
wywierania wpływu, obrona przed manipulacją, wykorzystanie technik 
coachingu w sprzedaży) 

32h 

202.  Techniki sprzedaży – od badania potrzeb przez język korzyści do finalizacji 
sprzedaży 

32h 

203.  Techniki negocjacji – strategia, techniki i taktyki negocjacyjne, obrona przed 
taktykami stosowanymi przez klientów  

32h 

204.  Negocjacje warunków współpracy z producentami 16h 

205.  Specyficzne wymagania klienta w koncernie motoryzacyjnym, czyli CSR w 
praktyce 

32h 

206.  Techniki autoprezentacji w pracy handlowca z elementami biznesowego savoir-
vivre 

16h 

207.  Techniki i strategie wywierania wpływu w pracy handlowca 16h 

208.  Zarządzanie czasem w pracy handlowca, skuteczna realizacja planów 
sprzedażowych  

16h 

209.  Standardy w obsłudze klienta i sprzedaż konsultatywna 24h 

210.  Profesjonalna obsługa klienta – w tym trudnego klienta 16h 

211.  Efektywna komunikacja z klientem drogą elektroniczną 16h 

212.  Skuteczne zarządzanie reklamacjami i zwrotami gwarancyjnymi w branży 
motoryzacyjnej  

16h 

213.  Zarządzanie reklamacjami – prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego  8h 

214.  Odpowiedzialność prawna w branży motoryzacyjnej – wymagania prawne, 
bezpieczeństwo produktu, pozostałe regulacje 

16h 

215.  Prawne aspekty w pracy handlowca (kampanie reklamowe, oferty handlowe i 
ochrona danych osobowych) 

32h 

216.  Microsoft Power Point na poziomie zaawansowanym – tworzenie 
profesjonalnych prezentacji handlowych  

16h 

217.  Microsoft Excel  jako skuteczne narzędzie w pracy handlowca 

(poziom podstawowy lub zaawansowany) 

(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Szkolenia dla pracowników działu reklamy, marketingu i PR oraz 

komunikacji wewnętrznej 

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

218.  

Kurs: Marketing w firmie produkcyjnej (media społecznościowe, content 
marketing, reklamy Google Ads, reklamy w mediach społecznościowych, Google 
Analytics)  

56h 

219.  
Media społecznościowe jako narzędzie marketingu (Facebook, LinkedIn, 
YouTube, Instagram, TikTok) 

40h 

220.  
Skuteczny online marketing (strona internetowa, blog firmowy, e-mail 
marketing, newsletter firmowy) 

16h 

221.  Facebook i Instagram – komunikacja i reklama w mediach społecznościowych 16h 

222. L Linkedin – algorytmy działania, reklamy 16h 

223.  Youtube – prowadzenie kanału, tworzenie reklam 16h 

224.  
Video marketing – jak tworzyć atrakcyjne materiały wideo i zarządzać nimi 
w celach reklamowych? 

24h 

225.  
SEO i link building – optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych oraz 
pozyskiwanie wartościowych linków 

16h 

226.  
Google Analytics – skuteczna analiza statystyk i działań marketingowych na 
stronie internetowej  

16h 

227.  Tworzenie kampanii reklamowych w Google Ads 16h 

228.  Content marketing i tworzenie skutecznych tekstów reklamowych 32h 

229.  Blog jako narzędzie komunikacji marketingowej 8h 

230.  
SEO i link building – optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych oraz 
pozyskiwanie wartościowych linków 

24h 

231.  Budowanie strategii reklamowo-marketingowej 16h 

232.  Budowanie wizerunku firmy 16h 

233.  Branding i rebranding 8h 

234.  Identyfikacja wizualna marki jako element marketingu 8h 

235.  Marketing doświadczeń klienta  24h 

236.  Komunikacja wewnętrzna w organizacji jako element public relations 16h 

237.  Zarządzanie sytuacją kryzysową w firmie 8h 

238.  
Szkolenie dla rzeczników prasowych – sztuka autoprezentacji i wystąpień 
publicznych 

24h 

239.  Zarządzanie projektami w Public Relations 16h 

240.  Microsoft Excel jako skuteczne narzędzie w pracy marketingowca 
(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 

241. O Obsługa programów do tworzenia grafik i ofert w programach graficznych 
(programy płatne i bezpłatne) 

24-32h 
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Szkolenia dla projektantów i administratorów baz danych oraz 

programistów  

L.p. Temat szkolenia/kursu 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

1.  Zarządzanie projektami  (portfel projektów, wymagania w projektach)   24h 

2.  Administracji bazami danych Oracle SQL – poziom podstawowy 24h 

3.  Administracji bazami danych Oracle SQL – poziom zaawansowany 24h 

4.  Microsoft SQL Server – język SQL w zarządzaniu bazą danych  24h 

5.  Technologia .NET dla programisty  24h 

6.  Visual Basic 16h 

7.  Programowanie w PHP 32h 

8.  Programowanie w JavaScript 32h 

9.  Programowanie w C i C++ 40h 

10.  Python w praktyce programisty i administratora baz danych 40h 

11.  Język Java i UML dla programistów 44h 

12.  Język VHDL – programowanie układów FPGA 34h 

13.  Graficzne projektowanie baz danych 24h 

14.  Administrowanie systemem SAP 
(ilość godz. i 
poziom według 
potrzeb klienta) 
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Siedziba firmy Competence: 

 
ul. Stanisława Moniuszki 15/10, 59-100 Polkowice 
 

Tutaj pracuje założycielka i dyrektor generalny  

– Barbara Jaśkiewicz  
 
(psycholog z wykształcenia, trener biznesu i doradca, 

trener międzykulturowy i coach, specjalizuje się w 

szkoleniach z obsługi i negocjacji, autorka wielu  

nagrodzonych projektów szkoleniowych, ukończyła 
studia w Polsce i Niemczech, szkoli również w języku 

niemieckim) 

 

Tel.: 695 581 808 
e-mail: b.jaskiewicz@competence-szkolenia.pl  

 

Oddział w Katowicach: 
 
ul. Francuska 14/2 

40-027 Katowice 
 

Tu, w naszej nowej sali  
realizujemy szkolenia dla  
klientów ze Śląska. To jej  

zdjęcie widnieje powyżej. 

 

Odwiedź nas tam!  
 

Oddział w Zielonej Górze: 
 
ul. Elektronowa 2 

65-730 Zielona Góra 
 

Tu pracuje dział  
szkoleń komercyjnych i KFS. 
 

Michał Zych 

Tel.: 534 366 344 

e-mail: m.zych@competence-
szkolenia.pl 

Oddział w Sosnowcu: 
 
ul. Modrzejowska 20, Promenada 2/4 

41-200 Sosnowiec 
 

Tu pracuje dział  
szkoleń komercyjnych i KFS. 
  

Agnieszka Zębacka-Pantol 

Tel.: 534 553 593 

e-mail: a.pantol@competence-
szkolenia.pl 
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