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APM Grupa sp. z o.o. działająca także pod marką APMedukacja (strona Internetowa: 
https://www.apmedukacja.pl/) istnieje na rynku szkoleń od lipca 2017 roku. Jednak 
pod różnymi markami nasz Zespół działa nieprzerwanie od 2000 roku.  

W tym czasie przeprowadziliśmy wiele szkoleń zarówno dla sektora publicznego jak 
i prywatnego. Pomimo bardzo szerokiego wachlarza tematycznego, szkolenia APM 
stoją zawsze na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, o czym świadczą pozytywne 
referencje i opinie, którymi chętnie dzielą się Klienci firmy.  

APM Edukacja wykorzystuje własną bazę trenerów, którzy są pracownikami firmy 
bądź osobami ściśle współpracującymi, ekspertami i najczęściej praktykami w swoich 
dziedzinach.  

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że klienci (firmy duże i mniejsze), realizują 
z nami kolejne szkolenia z nowych tematów lub tych samych, ale dla kolejnych 
pracowników. Uważamy, że to jest najlepsza rekomendacja dla firmy zajmującej się 
edukacją.  

Kierujemy się jasnymi zasadami: 
• Klientów traktujemy jak partnerów.  
• Stale się uczymy i podnosimy kwalifikacje. 
• Realizujemy projekty we wszystkich segmentach rynku.  
• Najważniejsza dla nas jest jakość, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. 

Firma - to także i przede wszystkim ludzie – zarówno młodzi, pełni entuzjazmu, jak 
i doświadczeni z tytułami naukowymi i obyciem międzynarodowym.  
Nasze motto „wdrażamy wiedzę” oddaje nasz sposób działania: szybko i skutecznie 
wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania. 
  

 
 O nas 

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie 
byłeś, idź drogą, którą my już znamy. 

https://www.apmedukacja.pl/
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NASZA MISJA 

Dostarczenie rzetelnej, profesjonalnej 
informacji pozwalającej na rozwój 
i podniesienie dojrzałości organizacji.  

  

 
NASZE WARTOŚCI 

 

 

KOMPETENCJE 

 Kompetencje to wiedza i doświadczenie. W naszym zespole 
zatrudnieni są managerowie, osoby z wieloletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu, kierownicy projektów, specjaliści, a także kadra 
akademicka oraz trenerzy biznesu. Połączenie praktyki 
i najnowszych teorii naukowych daje nam możliwość wdrażania 
rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klientów.  

 

JAKOŚĆ 
 Kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości świadczonych przez 
nas usług jest kompleksowe podejście do każdego problemu. 
Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z zakresu 
zarządzania, finansów, sprzedaży, prawa, podatków, nowych 
technologii, ICT, PR i innych, dopasowując zespół ekspertów do 
potrzeb projektu. Skutkuje to zadowoleniem Klientów 
potwierdzonym referencjami i umowami o stałej współpracy.  

 WIARYGODNOŚĆ 

 Wierzymy, że dobrze wykonana usługa to za mało. Liczy się 
jeszcze etyka, zaufanie i indywidualne podejście do Klienta. 
Nadrzędna zasada określająca nasz stosunek do pracy to win-win: 
wierzymy, że wygrana wszystkich stron stanowi w biznesie 
fundament budowy sukcesu firmy oraz ważne narzędzie jej rozwoju 
i świadomego kształtowania publicznego wizerunku, naszego oraz 
naszych partnerów.  



  

APM Grupa sp z o.o. |  ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa | tel.: + 48 22 354 60 65 | e-mail: biuro@apmedukacja.pl | NIP: 70107071 4/12 
 

  

SZKOLENIA 
 
WIEDZA – POMAGAMY CI SIĘ ROZWIJAĆ 

 
 

 
 
NASZA RECEPTA 
NA SUKCES 

Stawiamy na kompetencje, jakość 
i wiarygodność. Mamy doświadczenie 
i aktualną wiedzę.  
Oferujemy kompleksowe rozwiązania. 
Działamy rzetelnie, szybko i profesjonalnie. 
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Jesteś jedyną osobą  
na świecie, która może 
wykorzystać Twój potencjał. 

   

   
   

Nasze priorytety to najwyższa jakość usług 
szkoleniowych, dostosowanie programów nauczania do potrzeb 
Klientów i wykorzystanie w nich najnowszych rozwiązań nauki 
oraz własnych, unikatowych doświadczeń płynących 
z realizowanych projektów. Każde oferowane przez nas 
szkolenie ma na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy 
i kompetencji jego uczestników. 

Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy, posiadający 
bogate doświadczenie w biznesie i administracji, gdzie 
zdobywali wiedzę w swoich dziedzinach. Nasi eksperci są 
autorami książek i publikacji, które tworzą normy zawodowe 
w zakresie zarządzania, rozwoju kompetencji osobistych 
i  informatyki, a także posiadają wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć szkoleniowych.   

 

  

NASZE USŁUGI 

Promocje i pomysły autorskie 
• Materiały szkoleniowe przekazywane na 

laptopach 

• Współpraca z fundacją „Centrum Rozwoju 
Biznesu” – szkolenia dofinansowane 

• Zintegrowany system szkoleń 

• Blended-learning oraz e-Learning 
z wykorzystaniem naszej platformy 
informatycznej 

Szkolenia otwarte 
• administracja 

• marketing 

• finanse 

• Business English 

• komputerowe 

• logistyka 

• prawo 

• umiejętności osobiste 

• Unia Europejska 

• sprzedaż 

• zarządzanie, zarządzanie projektami 

Projekty szkoleniowe, szkolenia zamknięte 
• ścieżki kompetencyjne budowane dla 

zaspokojenia indywidualnych potrzeb 
Klientów 

• audyty kompetencji, opracowywanie strategii 
 

  

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI 
Cieszymy się ze wszystkich naszych osiągnięć, ale 

wyróżniamy: 

• od wielu lat współpracujemy z różnymi instytucjami 
(APMG, Microsoft, KIG i inne) uczestnicząc w procesie 
upowszechniania wiedzy w najlepszym wydaniu; 

• kilka ciekawszych projektów: 
o Szkolenia dla sieci sprzedaży KAKADU – ok 400 osób  

(w tym 40 kierowników); 
o planowanie strategiczne w MŚP – 1 200 

uczestników, 6 000 dni szkoleniowych, ponad 
20 000 godzin doradztwa; 

o komunikacja wewnętrzna z elementami kultury 
organizacji - dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
– 200 osób; 

o podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawa – 20 różnych 
tematów, przeszkolone 1 750 osób. 

• Oferujemy szkolenia dofinansowane, gdzie wszelkie 
formalności po naszej stronie. Klientom zostaje tylko 
wybrać tematykę i wypełnić zgłoszenie. 
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Obszar Tematyka 
(poniższe tematy szkoleń są linkami do programów – proszę kliknąć) 

N
o

w
o

ść
 

D
n

i Koszt szkolenia 
netto PLN dla  

grupy do 12 os. 

Poziom 
dofinansowania 

K
o

m
p

et
e

n
cj

e 
m

en
ed

że
rs

ki
e

 

Budowanie zespołu projektowego  1 2 700 80% 

Coaching managerski ✓  2 5 300 60% 

Finanse dla niefinansistów  2 4 750 60% 

Konflikty i mediacje  1 2 650 80% 

Komunikacja wewnętrzna w organizacji ✓  2 4 950 60% 

Podstawy Przedsiębiorczości ✓  1 2 650 80% 

Rekrutacja i selekcja pracowników  2 4 950 60% 

Warsztat lidera  1 2 600 80% 

Warsztaty negocjacyjne dla zarządu i dyrektorów sprzedaży ✓  1 3 200 60% 

Za
rz

. p
ro

j.
 i 

p
ro

ce
sa

m
i 

Metoda Kanban w logistyce produkcji ✓  1 3 750 40% 

MS Project dla managerów  1 2 650 80% 

Zarządzanie małym zespołem. Jak zarządzać a nie rządzić. ✓  1 2 750 80% 

Zarządzanie produkcją  2 8 950 40% 

AGILE – zwinne zarządzanie projektami  2 5 850 60% 

Zarządzanie projektami  1 3 200 80% 

Zarządzanie projektami (metodyka + komunikacja) ✓  2 4 850 60% 

Zarządzanie ryzykiem w projektach  1 3 850 60% 

Zarządzanie zespołem pracowników w warunkach zmian ✓  2 4 950 60% 

Sz
ko

le
n

ia
 

p
ra

w
n

e
 

Gospodarka odpadami  2 4 900 60% 

Kodeks Postępowania Administracyjnego  2 4 950 60% 

Ochrona danych osobowych RODO  1 4 850 60% 

Prawo Pracy w 2020 roku  2 4 950 80% 

Prawo Zamówień Publicznych  2 5 300 60% 

Umowy w obrocie gospodarczym ✓  1 3 250 60% 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i o

so
b

is
te

 Kreatywne rozwiązywanie problemów  2 4 950 60% 

Mindfulness: nowe podejście do przeżywania i redukcji stresu ✓  1 3 950 40% 

Opanuj stres! – techniki relaksacyjne  2 4 750 60% 

Perswazja, manipulacja – 6 zasad Cialdini’ego ✓  1 2 900 60% 

Perswazja, wpływ, manipulacja – techniki obrony  2 4 950 60% 

Profesjonalna Asystentka ✓  2 4 950 60% 

Work-Life Balance ✓  1 4 200 40% 

Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji  2 4 750 60% 

Zarządzanie sobą w czasie  1 2 650 80% 

Sp
rz

ed
aż

 i 
n

eg
o

cj
ac

je
 

Negocjacje handlowe  2 5 300 60% 

Profesjonalna obsługa klienta; W restauracji; Na recepcji  2 4 900 80% 

Skuteczne domykanie sprzedaży  1 2 800 80% 

Sprzedaż produktów luksusowych oraz marek premium ✓  2 5 950 60% 

Techniki sprzedaży bezpośredniej wersja 2 dniowa ✓  2 4 600 60% 

Techniki sprzedaży bezpośredniej wersja 1 dniowa ✓  1 2 650 60% 

Techniki negocjacji. Rozwiązywanie konfliktów  2 5 300 60% 

Telemarketing. Techniki w rozmowach telefonicznych. ✓  2 4 900 80% 

Zaawansowane techniki sprzedaży i tworzenia relacji z klientem  2 5 300 60% 

 

szkolenia 
dofinansowane 

Poniżej przedstawiamy Tematykę Szkoleń posiadających dofinansowanie 
w ramach współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Biznesu.  

Szkolenia odbywają się w lokalizacji Zamawiającego (dowolna lokalizacja w Polsce) 
w indywidualnie uzgodnionych terminach! 

Poniższy koszt podany jest za całą grupę, niezależnie, czy będzie 5 osób czy 12. 

https://www.apmprojekt.com.pl/BudowanieZespoluProjektowego.pdf
https://apmprojekt.com.pl/coachingmanagerski.pdf
https://apmprojekt.com.pl/FinansedlaNiefinansist.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Konfliktyimediacje.pdf
https://apmprojekt.com.pl/KomunikacjaWew.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PodstawyPrzedsiebiorczosci.pdf
https://apmprojekt.com.pl/RekrutacjaSelekcjaPracownikow.pdf
https://apmprojekt.com.pl/WarsztatLidera.pdf
https://apmprojekt.com.pl/WarsztatyNeg.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Kanban.pdf
https://apmprojekt.com.pl/MSP.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzMalymZespolem.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzadzanieProdukcja.pdf
https://apmprojekt.com.pl/AGILE.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzadzanieProjektami.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzadzanieProjektami2dni.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzRyzykiemProj.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzadzanieZespZmiana.pdf
https://apmprojekt.com.pl/GospodarkaOdpadami.pdf
https://apmprojekt.com.pl/KPA.pdf
https://apmprojekt.com.pl/RODO.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PrawoPracy.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PrawoZamowienPublicznych.pdf
https://apmprojekt.com.pl/UmowywObrocieGosp.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Kreatywne.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Mindfulness.pdf
https://apmprojekt.com.pl/OpanujStres.pdf
http://apmprojekt.com.pl/PerswazjaManipulacjaCialdiniego.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PerswazjaManipulacja.pdf
http://apmprojekt.com.pl/ProfesjonalnaAsystentka.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Work-LifeBalance.pdf
https://apmprojekt.com.pl/WystapieniaPubl.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZarzadzanieSobawCzasie.pdf
https://apmprojekt.com.pl/NegocjacjeHandlowe.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ObslugaKlienta.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ObslugaKlientaRecepcja.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ObslugaKlientaRestauracja.pdf
https://apmprojekt.com.pl/DomykanieSPD.pdf
https://apmprojekt.com.pl/SPDProdLuksusowychiMarekPremium.pdf
https://apmprojekt.com.pl/TechnikiSprzedazyBezp2.pdf
https://apmprojekt.com.pl/TechnikiSprzedazyBezp1.pdf
https://apmprojekt.com.pl/TechnikiNegocjacji.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Telemarketing.pdf
https://apmprojekt.com.pl/SPDiRelacje.pdf
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Obszar Tematyka 
(poniższe tematy szkoleń są linkami do programów – proszę kliknąć) 

N
o

w
o

ść
 

D
n

i Koszt szkolenia 
netto PLN dla  

grupy do 12 os. 

Poziom 
dofinansowania 

N
ar

zę
d

zi
a 

b
iu

ro
w

e 

MS Excel podstawy pracy  1 2 650 80% 

MS Excel średniozaawansowany  2 3 800 80% 

MS Excel zaawansowany  2 4 350 80% 

MS Outlook z OneNote ✓  1 2 850 80% 

MS Power Point  1 3 100 80% 

MS Word podstawy pracy  1 3 100 80% 

MS Word zaawansowany  2 3 800 80% 

Podstawy użytkowania komputerów  2 3 750 80% 

MS Access poziom podstawowy  2 4 350 80% 

Libre Office Calc ✓  2 3 800 80% 

Libre Office Write ✓  1 3 100 80% 

A
d

m
in

is
tr

ac
ja

 

p
u

b
lic

zn
a

 Archiwizacja dokumentacji  1 3 300 80% 

Fundusze unijne 2014-2020 w sektorze publicznym  2 4 350 80% 

Prawo Zamówień Publicznych  2 5 300 60% 

Gospodarka odpadami  2 4 900 60% 

IT
 

Adobe Photoshop  1 3 200 80% 

AutoCAD kurs podstawowy ✓  2 5 300 60% 

AutoCAD kurs zaawansowany ✓  2 5 700 60% 

HTML i CSS ✓  2 5 300 60% 

MS Access zaawansowany (z VBA); MS Excel programowanie VBA ✓  2 5 400 60% 

SQL od podstaw ✓  2 5 300 60% 

TSQL zaawansowany ✓  2 5 300 60% 

M
ar

ke
ti

n
g 

Branding, strategia budowania marki  2 5 350 60% 

Employer branding. Jak skutecznie budować markę pracodawcy. ✓  2 5 350 60% 

Personal branding. Jak zbudować markę osobistą. ✓  2 5 350 60% 

Kreacja skutecznej reklamy  1 2 650 80% 

Marketing w Internecie  1 2 950 80% 

Social Media marketing  2 5 300 60% 

Sprzedaż online: e-Commerce  1 3 200 60% 

K
ad

ry
 i 

P
ła

ce
 

Excel w Kadrach i Płacach - warsztaty ✓  2 3 950 60% 

Rekrutacja i selekcja pracowników  2 4 950 60% 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ✓  1 2 950 60% 

Prawo Pracy po zmianach w 2018 i 2019 roku  2 4 950 80% 

Ocena okresowa pracowników  2 4 950 60% 

Płace - kompendium wiedzy ✓  2 5 450 40% 

Przeciwdziałanie mobbingowi ✓  1 2 750 60% 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ✓  1 2 950 60% 

Zatrudnianie cudzoziemców ✓  1 2 500 80% 

Fi
n

an
se

 

i p
o

d
at

ki
 Excel w Księgowości - warsztaty ✓  2 3 950 60% 

Budżetowanie i zarządzanie kosztami ✓  2 5 450 40% 

Podatki VAT i CIT po nowelizacji ✓  2 5 100 40% 

Podatek dochodowy od osób fizycznych ✓  1 2 850 60% 

Samochód w firmie, rozliczanie podróży ✓  1 2 700 60% 

Sz
ko

le
n

ia
 

sp
e

cj
al

is
ty

cz
n

e
 Prawo budowlane ✓  2 5 300 60% 

Proces inwestycyjny krok po kroku ✓  2 5 400 40% 

Realizacja kontraktu zgodnie z FIDIC ✓  2 5 850 40% 

Spedycja i transport ✓  2 5 300 60% 

Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy ✓  1 2 400 80% 

https://apmprojekt.com.pl/ExcelPodstawyPracy.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ExcelSredniozaawansowany.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ExcelZaawansowany.pdf
https://apmprojekt.com.pl/MSOutlook.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PowerPoint.pdf
https://apmprojekt.com.pl/MSWordPodstawy.pdf
http://apmprojekt.com.pl/MSWordZaawansowany.pdf
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Podstawy-Uzytkowania-Komputerow-1-lub-2-dni/115
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/MS-Access-poziom-podstawowy-1-lub-2-dni/113
http://apmprojekt.com.pl/LibreOffoceCalc.pdf
http://apmprojekt.com.pl/LibreOffoceWriter.pdf
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Archiwizacja-dokumentacji-1-dzien/91
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Fundusze-unijne-2014-2020-w-sektorze-publicznym-2-dni-/134
https://apmprojekt.com.pl/PrawoZamowienPublicznych.pdf
https://apmprojekt.com.pl/GospodarkaOdpadami.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Photoshop.pdf
https://apmprojekt.com.pl/AutoCADPodstawowy.pdf
https://apmprojekt.com.pl/AutoCADZaawansowany.pdf
https://apmprojekt.com.pl/HTMLiCSS.pdf
https://apmprojekt.com.pl/MSAccesZaawansowany.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ExcelVBA.pdf
https://apmprojekt.com.pl/SQLpodstawy.pdf
https://apmprojekt.com.pl/TSQLzaawansowany.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Branding.pdf
https://apmprojekt.com.pl/EmployerBranding.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PersonalBranding.pdf
https://apmprojekt.com.pl/Reklama.pdf
https://apmprojekt.com.pl/MarketingwInternecie.pdf
https://apmprojekt.com.pl/SocialMedia.pdf
https://apmprojekt.com.pl/eCommerce.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ExcelwKadrachiPlacachWarsztaty.pdf
https://apmprojekt.com.pl/RekrutacjaSelekcjaPracownikow.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PPK.pdf
https://apmprojekt.com.pl/PrawoPracy.pdf
https://apmprojekt.com.pl/OcenaOkresowaPracownikow.pdf
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Place-kompendium-wiedzy-2-dni/83
https://apmprojekt.com.pl/Mobbing.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZFSS.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ZatrudnianieCudzoziemcow.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ExcelwKsiegowosciWarsztaty.pdf
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Budzetowanie-i-zarzadzanie-kosztami-2-dni/80
https://apmprojekt.com.pl/PodatkiVATiCIT.pdf
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-1-dzien/81
https://www.apmedukacja.pl/pl/p/Samochod-w-firmie%2C-rozliczanie-podrozy-1-dzien/84
https://www.apmprojekt.com.pl/PrawoBudowlane.pdf
https://apmprojekt.com.pl/ProcesInwestycyjny.pdf
https://apmprojekt.com.pl/FIDIC.pdf
https://apmprojekt.com.pl/SpedycjaiTransport.pdf
https://apmprojekt.com.pl/BHP.pdf
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Przykłady realizowanych szkoleń Liczba uczestników 

Szkolenia dla pracowników firmy Centrum Medyczne CMP sp. z o.o., Piaseczno. Na 

przestrzeni 2,5 roku wiele szkoleń z zakresu od MS Excel przez zarządzanie projektami do 

szkoleń miękkich, sprzedażowych, rozwoju kompetencji osobistych, prawnych, tworzenia 

planów marketingowych. Łącznie kilkadziesiąt szkoleń, sesji coachingowych, doradztwa 

i konsultingu. 

650 osób 

Nowe regulacje prawne w kontroli i monitorowaniu podwykonawców na projektach 

inwestycyjnych, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, ENEA WYTWARZANIE Sp. 

z o.o., Świerże Górne – wiele szkoleń w latach 2014-2019. 

50 osób 

HTML i CSS, SQL różne poziomy zaawansowania. Na przestrzeni kilku lat wiele szkoleń dla 

grup 10-12 osobowych. RESET2 Sp. z o.o., Wrocław 
80 osób 

Zarządzanie projektami, Opanuj stres! – techniki relaksacyjne, oraz inne szkolenia w latach 

2018/2019. NEONET S.A., Wrocław  
40 osób 

Szkolenia z narzędzi biurowych MS Outlook, OneNote, MS Excel, MS Project – różne 

poziomy zaawansowania, grupa ok 40 osób podzielona na kila zespołów, kilka szkoleń 

z różnych zakresów w latach 2017-2019. PEMES PRODUKCJA KOCHANOWSKI 

I WSPÓLNICY SP.J., Ząbki 

100 osób 

Zarządzanie ryzykiem w projektach, Kreatywne rozwiązywanie problemów 2018r., 

Techniki negocjacji, Adamed Pharma S.A., Czosnów 2018-11-05 
45 osób 

Zarządzanie zespołem sprzedażowym, 4 grupy po 12 osób (kierownicy sklepów), SUPER 

ZOO Sp. z o.o. (marka KAKADU) Warszawa, Gliwice, maj-czerwiec 2019 oraz Telefoniczna 

obsługa Klientra dla Contact Centre 

50 osób 

Zarządzanie ryzykiem, Marketing w Internecie, Negocjacje handlowe, Perswazja wpływ 

manipulacja, Social media marketing, Przeciwdziałanie mobbingowi, MS Project dla 

managerów, Kreacja skutecznej reklamy, Warsztaty negocjacyjne dla Zarządu. Mazowiecki 

Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki – szkolenia realizowane 

w 2019r. 

120 osób 

MS Excel – różne poziomy, Zarządzanie sobą w czasie, planowane kolejne tematy. Bakoma 

sp z o.o., Szymanów 
60 osób 

Przykład szkoleń „drobniejszych” z maja 2019: 

• Zaawansowane techniki sprzedaży, 12 osób, Biomasa Partner Group Sp. Z o.o.,  

• Zarządzanie Projektami, 16 osób, Technopomiar Sp. z o.o.  

• Kreatywne reagowanie na sytuacje kryzysowe, 17 osób, Bama Logistics Sp. z o.o.,  

• Komunikacja w zespole, 23 osoby, DBMS sp. z o.o.   

• Przeciwdziałanie mobbingowi, 22 osoby (2 grupy), 2x3 S.A., Krzęcin  

90 osób 

 
 

Referencje 
Najtańszym źródłem rozwoju jest 
wykorzystanie doświadczeń innych. 
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Przykłady realizowanych szkoleń Liczba uczestników 

Projekt „Akademia sprzedażowa” dla Poczty Polskiej—kierowanie zespołem sprzedaży dla 

naczelników urzędów pocztowych i kierowników punktów pocztowych „Aktywna 

sprzedaż” dla pracowników służb obsługi klienta. 

6 885 osób 

Szkolenia z systemu TREZOR 3.0, szkolenia i warsztaty praktyczne z administracji i obsługi 

systemu budżetowania jednostek samorządu terytorialnego na zlecenie Ministerstwa 

Finansów. 

Projekt realizowany w 4 województwach w przeciągu 1,5 miesiąca (30-180 uczestników 

dziennie) 

3 500 osób 

Szkolenia w zakresie reagowania kryzysowego dla Komendy Głównej Policji. Organizacja 

4 tematycznych konferencji, każda dla ponad 100 osób. 
2 100 osób 

Szkolenia w zakresie studium wykonalności na poziomie zaawansowanym dla 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmował realizację 123 szkoleń na terenie 

Polski. 

1 500 osób 

Szkolenia w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. 

Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną”, 

współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG,  na zlecenie Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

1 697 osób 

Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy z zakresu MS Excel, MS Word, MS 

Access poziom zaawansowany. 
870 osób 

Cykl szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu pn. „Internet w domu szansą na 

rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin”. W ramach projektu 

przeprowadzonych zostało łącznie 40 szkoleń. 

600 osób 

Cykl szkoleń dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z zakresu "Komunikacji wewnętrznej 

z elementami kultury organizacji”. 
240 osób 

Projekt szkoleń „Media Równych Szans” na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw 

Równego Traktowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
200 osób 

Projekt szkoleń dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z zakresu "Kształtowania 

i rozwoju osobistego pracowników obsługujących klienta". 
110 osób 

Projekt szkoleń i coachingu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, obejmująca tematy: 

„Budowanie zespołu”, „Siła rozmowy z pracownikiem”, „Autoprezentacja”, Nowoczesne 

przywództwo”, „Coaching pracowników”, „Wystąpienia publiczne” i przeprowadziliśmy 

łącznie 225 godzin coachingu indywidualnego dla Uczestniczek szkoleń. 

150 osób 

Cykl szkoleń wewnętrznych z zakresu „Prezentacji i wystąpień publicznych”, „Psychologii 

motywacji i motywowania pracowników”, „Perswazji i wywierania wpływu”, „Trening dla 

trenerów” na zlecenie Wyższego Urzędu Górniczego. 

95 osób 

Szkolenie umiejętności osobistych pt. „Umiejętności osobiste” na zlecenie Krajowej Spółki 
Cukrowej S.A. 

50 osób 
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Referencje Zaufali nam między innymi (wycinek) 



  

APM Grupa sp z o.o. |  ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa | tel.: + 48 22 354 60 65 | e-mail: biuro@apmedukacja.pl | NIP: 70107071 11/12 
 

 

 

Arkadiusz Dyl  
Specjalista ds. rozwoju, trener z dużym 
doświadczeniem w zakresie sprzedaży, 
kompetencji miękkich. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał przez 15 lat pełnienia 
funkcji menedżerskich w firmach o profilu 
sprzedażowym i usługowym.  

Kaja Kosowska  
Coach (członek ICF Global i Stowarzyszenia 
Coachów Polskich), trener, konsultant 
strategicznego rozwoju biznesu oraz 
wykładowca. Posiada ponad 10 letnie 
doświadczenie w kierowaniu zespołami oraz 
projektami w firmach polskich i zagranicznych. 

 

Sebastian Graczkowski 
Specjalista ds. zarządzania, wieloletni 
wykładowca, trener, konsultant. Szkolenia 
prowadzi od 2003 roku. Posiada 15 letnie 
doświadczenie – praca na wielu 
stanowiskach pracy od sprzedażowych, 
poprzez managerskie, eksperckie.  

Marcin Stachura  
Wieloletni konsultant, doradca biznesowy 
i trener z zakresu zarządzania projektami, 
tworzenia i wdrażania strategii dla firm. Trener 
MS Office. Kierownik projektów, programów, 
wdrożeniowiec systemów informatycznych. 

 

Krzysztof Fruba 
Specjalista ds. marketingu, sprzedaży, 
zarządzania i kompetencji miękkich. Od 
ponad 10 lat trener marketingu, sprzedaży 
i zarządzania. Zrealizował ponad 8000 godzin 
szkoleniowych.   

Sylwia Pardus  
Od ponad 12 lat zajmuje się wspomaganiem 
rozwoju ludzi jako trener i coach. Wspiera 
zespoły, talenty, managerów oraz pracuje 
indywidualnie poprzez coaching. 

 

Łukasz Skawiński 
Trener, doradca biznesowy w zakresie 
sprzedaży, obsługi klienta, kompetencji 
miękkich. Na swoim koncie posiada ponad 
3000 przeprowadzonych godzin szkoleń 
grupowych oraz konsultacji indywidualnych.  

Krzysztof Wiak  
Trener – praktyk. Menedżer /ekspert w zakresie 
zarządzania logistyką, dystrybucją, customer 
service i eksportem. Menedżer wyższego 
szczebla z ponad 20 letnim doświadczeniem 
zawodowym.  

 

Beata Knap 
Wieloletni trener z zakresu kompetencji 
miękkich, technik sprzedaży i obsługi klienta. 
Posiada 10-letnie doświadczenie w biznesie 
w obszarze pozyskiwania i zarządzania 
funduszami unijnymi.   

Jan Dytko  
Doświadczony trener, praktyk, wykładowca 
i dr nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Posiada doświadczenie 
zawodowe w zakresie dydaktyki na kilku 
uczelniach. 

 

Jacek Grądzki  
Trener, asesor, konsultant, project manager. 
Posiada wieloletnie doświadczenie 
w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, 
negocjacji, zarządzania, efektywności 
osobistej, komunikacji, coachingu, 
telemarketingu oraz team buildingu.  

Katarzyna Kulhawik  
Studia doktoranckie z zarządzania gospodarką 
odpadami. Prowadzenie szkoleń i konferencji 
z ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
w kraju i za granicą. Autorka książki z zakresu 
gospodarki odpadami. 

 

Monika Chodyra 
Profil zawodowy: coach, trener, wykładowca 
1000 godzin indywidualnego coachingu 
menedżerskiego, 300 godzin coaching Life, 
200 godzin coachingu kariery, 200 godzin 
treningu medialnego.  

Barbara Dąbrowska 
Absolwentka MBA UW oraz SGH – ścieżka 
rachunkowość. Posiada licencję MF oraz certyfikat 
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 
z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu. Pozyskuje uprawnienia 
z zakresu ACCA. 

 

Rafał Tomaszkiewicz 
Doświadczony trener sprzedaży i marketingu  
z wieloletnią praktyką w renomowanej, 
międzynarodowej firmie FMCG. Philip Morris 
Polska Distribution Sp. Z.o.o - Senior 
Commercial Organization Trainer. „Master 
Trainer Institute” w Ferney –Voltaire  

Wojciech Kurek 
Doświadczony grafik, fotograf – praktyk. 
Doświadczenie pracy w programach: Adobe 
Photoshop CS, Ilustrator, QuarkXpress, 
InDesign3, Digital Photo Professional. 
Wykonuje kreatywne projektowanie, edycję, 
obróbkę i retusz zdjęć. 

 
 

Trenerzy Wybrani trenerzy (bardzo mały wycinek) 
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APM Grupa sp. z o.o. 
Tytusa Chałubińskiego 9/2;  
02-004 Warszawa 
NIP: 7010707199 
KRS: 0000694493 
Tel.: +48 22 354 60 65 
Mob.: +48 518 394 440; +48 609 960 241 
Mail: biuro@apmedukacja.pl 

 

 
 

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie 
byłeś, idź drogą, którą my już znamy. 

mailto:biuro@apmedukacja.pl

