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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 20 
Liczba godzin: 16 

Termin: szkolenie dwudniowe 15 - 16 listopada, w godz. 9.00 - 15.30  

Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu 
do 10 listopada 2016 cena brutto 
wyniesie: 

 650 zł -  dla studentów, słuchaczy 
 i absolwentów WSB oraz uczelni 
partnerskiej: Wyższej Szkoły 
Filologicznej i dla partnerów 
Programu Firma 

 700 zł - dla pozostałych osób 
 

Cena zawiera:  
 16 godzin szkoleniowych 
 certyfikat  
 catering kawowy  
 dostęp do bezpłatnego parkingu 

przy uczelni 
 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

  Program – w skrócie 

 Wielokulturowość, jako zbiór czynników, mechanizmów  
i interakcji o dużym znaczeniu dla organizacji 

 Trendy w zarządzaniu 
 Organizacja interkulturowa – jak powstaje? jak się zmienia?  

i czy zawsze świadomie?  
 Analiza procesu zarządzania w warunkach uelastycznienia rynku 

pracy 
 Różnice w podejściu do konkurencyjności 
 Bariery kulturowe  
 Oddziaływanie uwarunkowań kulturowych 
 Kluczowe aspekty polityki personalnej w organizacjach  
 Wyzwania menedżerskie 
 Budowanie skutecznych i efektywnych zespołów  
 Modelowanie optymalnych systemów komunikacji i przepływu 

informacji w złożonej rzeczywistości interkulturowej 
 Synergia kulturowa czyli jak zadbać o unikatowość i sukces 

organizacji międzykulturowej 
 

15 -16 listopada 2016 

 Zarządzanie interkulturowe w perspektywie praktyki 
menedżerskiej – szanse, wyzwania, kompetencje 

szkolenie we Wrocławiu 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 12 
Liczba godzin: 16 
Termin: szkolenie dwudniowe 19 - 20 listopada 2016 w godz. 9.00 - 16.00 
 
Zgłoszenie udziału: 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk 

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 10 listopada 2016 

cena brutto wyniesie: 

 900 zł -  dla studentów, słuchaczy 

 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: 

Wyższej Szkoły Filologicznej i dla partnerów 

Programu Firma 

 950 zł - dla pozostałych osób 

Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 certyfikat  

 catering kawowy  

 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem 
wartości dodanej w procesach, a następnie wprowadzenie 
oraz przećwiczenie mapowania procesu z wykorzystaniem 
Mapy Strumienia Wartości (VSM), która wspiera organizację 
w doskonaleniu sposobu zarządzania posiadanymi aktywami. 
Dzięki warsztatowej formule szkolenia uczestnicy będą mogli 
spróbować wykorzystać konkretne techniki w celu 
udoskonalenia przykładowego procesu, bazującego  
na rzeczywistym przypadku. 

Szkolenie dedykowane jest procesom usługowym  
i biurowym, które do tej pory nie były przedmiotem tego typu 
działań, natomiast aktywne otoczenie wymagające ciągłego 
doskonalenia wszystkich procesów rzuciły nowe światło na ich 
funkcjonowanie oraz stawiane im wymagania. 

 
Certyfikacja 

Uczestnik po zaliczeniu testu otrzymuje certyfikat 
sygnowany przez Wyższą Szkołę Bankową oraz trenera 
szkolenia – certyfikowanego Six Sigma Black Belt’a. 

Mapowanie strumienia wartości  
(Value Stream Mapping) dla procesów usługowych 

szkolenie we Wrocławiu 

19 - 20 listopada 2016 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 

Liczba miejsc: 15 

Liczba godzin: 16 

Termin: szkolenie dwudniowe 19 - 20 listopada 2016, w godz. 09.00 - 15.00 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 10 listopada 2016  
cena brutto wyniesie: 

 370 zł -  dla studentów, słuchaczy 

 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: Wyższej 

Szkoły Filologicznej i dla partnerów Programu Firma 

 420 zł - dla pozostałych osób 

Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 zapewnienie komputerów  

z oprogramowaniem 

 certyfikat  

 catering kawowy  

 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 
Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Podczas szkolenie uczestnik zdobędzie podstawową 
wiedzę na temat funkcjonaliści  
MS Excel popartą przykładamy oraz możliwościami 
wykorzystania jej w codziennym życiu czy pracy. 
Poszczególne zagadnienia będą prezentowane na 
przykładach i konkretnych zastosowaniach opcji w 
praktyce. 

 Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności: 

 Zapisywania, tworzenia i poruszania się po 
arkuszu 

 Przygotowywania danych, ich formatowanie 
i przekształcania według własnych potrzeb 

 Tworzenia tabel, zestawień  
z wykorzystaniem podstawowych  
funkcji i formuł 

 Przeglądania danych ich filtrowania 
i sortowania 

 Przekształcania danych 
 Tworzenia wykresów 

szkolenie we Wrocławiu 

Ms Excel poziom podstawowy 

19 - 20 listopada 2016 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia


 

                                      zaprasza na: 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 

Liczba miejsc: 15 

Liczba godzin: 16 

Termin: szkolenie dwudniowe 26-27 listopada 2016, w godz. 09.00 - 15.30 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 10 listopada 2016  
cena brutto wyniesie: 

 500 zł - dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSB 
oraz dla partnerów Programu Firma 

 590 zł - dla pozostałych osób 
 
Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 
 komplet materiałów szkoleniowych 
 zapewnienie komputerów  

z oprogramowaniem 
 certyfikat  
 catering kawowy  
 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 
Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy 
uczestników z zakresu obsługi arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz 
przedstawienie jego zaawansowanych funkcji. 
Ćwiczenia wykorzystane podczas szkolenia pozwolą 
w efektywny sposób nabyć dodatkową wiedzę i 
umiejętności tworzenia tabel, zestawień oraz 
obliczeń oraz ich używania  
w codziennym życiu i pracy. Podczas szkolenia 
uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane i 
najbardziej przydatne funkcje MS Excel. 

Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę  
na temat: 

 Zaawansowanych formuł i funkcji 
 Formatowania warunkowego danych 
 Niestandardowych filtrów oraz opcji 

sortowania 
 Narzędzia tabel przestawnych 

szkolenie we Wrocławiu 

Ms Excel poziom 
średniozaawansowany 

26 - 27 listopada 2016 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 12 
Liczba godzin: 16 
Termin: szkolenie dwudniowe 26 - 27 listopada 2016 w godz. 9.00 - 16.00 
 
Zgłoszenie udziału: 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk 

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 10 listopada 2016 

cena brutto wyniesie: 

 900 zł -  dla studentów, słuchaczy 

 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: 

Wyższej Szkoły Filologicznej i dla partnerów 

Programu Firma 

 950 zł - dla pozostałych osób 

Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 certyfikat  

 catering kawowy  

 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Wprowadzenie uczestnika w podstawy metodyki Six Sigma, 
tym samym: 

 zapoznanie ze sposobem wyboru   
i prowadzenia projektów usprawnieniowych 

 omówienie i zastosowanie  
na konkretnym przykładzie podejścia DMAIC 

 prezentacja podstawowych narzędzi metodyki  
6 Sigma 

 zastosowanie narzędzi do przeprowadzenia 
usprawnienia na przykładowym projekcie 
 

Certyfikacja 

Uczestnik po zaliczeniu testu otrzymuje certyfikat Six Sigma 

Yellow Belt  sygnowany przez Wyższą Szkołę Bankową oraz 

trenera szkolenia – certyfikowanego Six Sigma Black Belt’a. 

szkolenie we Wrocławiu 

26 - 27 listopada 2016 

3. edycja Six Sigma Yellow Belt 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 

Liczba miejsc: 10 

Liczba godzin: 16 

Termin: szkolenie dwudniowe 26 – 27 listopada w godz. 9.00 - 15.45 
 
Zgłoszenie udziału: 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

 
Cel 

Dostarczenie uczestnikom narzędzi 
niezbędnych do podniesienia poziomu 
biznesowych kompetencji językowych  
i świadomego operowania językiem 
angielskim w międzynarodowym środowisku 
pracy. 
 
Wymagania wstępne 

 j. angielski - na poziomie B2 

 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 15 listopada 2016 

cena brutto wyniesie: 

 320 zł -  dla studentów, słuchaczy 
 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: 
Wyższej Szkoły Filologicznej i dla partnerów 
Programu Firma 

 370 zł - dla pozostałych osób 

Cena zawiera:  

 16 godziny szkoleniowe 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 certyfikat  

 catering kawowy  

 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Business English - Presentation 
 

26 - 27 listopada 2016 

szkolenie we Wrocławiu 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 

Liczba miejsc: 12 

Liczba godzin: 24 

Termin: szkolenie czterodniowe 26 - 27 listopada oraz 3 - 4 grudnia 2016 w godz. 9.00 - 14.00 
 

Zgłoszenie udziału: 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

 
Cel 

Dostarczenie uczestnikom narzędzi niezbędnych 
do podniesienia poziomu biznesowych 
kompetencji językowych  
i świadomego operowania językiem angielskim 
w międzynarodowym środowisku pracy. 
 
Wymagania wstępne 

 j. angielski - na poziomie B2 

 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu 
do 15 listopada 2016 cena brutto wyniesie: 

 410 zł -  dla studentów, słuchaczy 
 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: 
Wyższej Szkoły Filologicznej i dla partnerów 
Programu Firma 

 470 zł - dla pozostałych osób 
 

Cena zawiera:  
 24 godziny szkoleniowe 
 komplet materiałów szkoleniowych 
 certyfikat  
 catering kawowy  
 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Business English - Finance 
 

od 26 listopada 2016 

szkolenie we Wrocławiu 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 15 
Liczba godzin: 16 
Termin: szkolenie dwudniowe 3 - 4 grudnia 2016, w godz. 9.00 - 15.30 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu 
do 10 listopada 2016 cena brutto 
wyniesie: 

 590 zł -  dla studentów, słuchaczy 
 i absolwentów WSB oraz uczelni 
partnerskiej: Wyższej Szkoły 
Filologicznej i dla partnerów 
Programu Firma 

 650 zł - dla pozostałych osób 
 
Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 
 certyfikat  
 catering kawowy  
 dostęp do bezpłatnego parkingu 

przy uczelni 
 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

  Program – w skrócie 

 Zmiany w Pzp zakresie definicji oraz w zakresie przedmiotowym 
stosowania ustawy polegające na wprowadzeniu nowych wyłączeń 

 Udzielanie zamówień mieszanych  
 Nowe zasady i obowiązki związane z planowaniem zamówień 

publicznych 
 Nowe zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania  

o udzielenie zamówienia 
 Nowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia 
 Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków po zmianach 
 Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawców i moment ich żądania (dokumenty podmiotowe) 
 Zasady polegania na zasobach innych wykonawców - zasady 

wspólnego ubiegania się o zamówienie 
 Tryby postępowania w nowym stanie prawnym 
 Zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej 
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
 Umowy w zamówieniach publicznych 
 Środki ochrony prawnej po implementacji dyrektyw do polskiego 

systemu zamówień publicznych 

 

szkolenie we Wrocławiu 

3 - 4 grudnia 2016 

Prawo zamówień publicznych  
- nowelizacja 2016 

 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 

Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 12 
Liczba godzin: 16 
Termin: szkolenie dwudniowe 10 - 11 grudnia 2016, w godz. 9.00 - 15.30 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 15 listopada 2016 

cena brutto wyniesie: 

 900 zł -  dla studentów, słuchaczy 

 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: 

Wyższej Szkoły Filologicznej i dla partnerów 

Programu Firma 

 950 zł - dla pozostałych osób 

Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 certyfikat  

 catering kawowy  

 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności identyfikowania 
oraz twórczego rozwiązywania problemów, na które każdy 
z nas napotyka w codziennej pracy. Jeżeli nie masz czasu na 
bezproduktywne spotkania, niesprawdzone pomysły które 
pózniej przyjdzie Ci wdrożyć i wziąć za nie odpowiedzialność 
– to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie uczy w jaki 
sposób wykorzystać intuicyjne narzędzia aby wypracować 
sprawdzone rozwiązania, a następnie wdrożyć je 
wykorzystując synergię zespołów. 
 

Certyfikacja 

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat 

sygnowany przez Wyższą Szkołę Bankową oraz trenera 

szkolenia – certyfikowanego Six Sigma Black Belt’a. 

szkolenie we Wrocławiu 

10 - 11 grudnia 2016 

Raport A3 (A3 Problem Solving) 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 15 
Liczba godzin: 16 
Termin: szkolenie dwudniowe 10 - 11 grudnia 2016, w godz. 09.00 - 15.00 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 1 grudnia 2016  
cena brutto wyniesie: 

 370 zł -  dla studentów, słuchaczy 

 i absolwentów WSB oraz uczelni partnerskiej: Wyższej 

Szkoły Filologicznej i dla partnerów Programu Firma 

 420 zł - dla pozostałych osób 

 
Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 zapewnienie komputerów  

z oprogramowaniem 

 certyfikat  

 catering kawowy  

 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 
Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Podczas szkolenie uczestnik zdobędzie podstawową 
wiedzę na temat funkcjonaliści  
MS Excel popartą przykładamy oraz możliwościami 
wykorzystania jej w codziennym życiu czy pracy. 
Poszczególne zagadnienia będą prezentowane na 
przykładach i konkretnych zastosowaniach opcji w 
praktyce. 

 Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności: 

 Zapisywania, tworzenia i poruszania się po 

arkuszu 

 Przygotowywania danych, ich formatowanie 

i przekształcania według własnych potrzeb 

 Tworzenia tabel, zestawień  

z wykorzystaniem podstawowych  

funkcji i formuł 

 Przeglądania danych ich filtrowania 

i sortowania 

 Przekształcania danych 

 Tworzenia wykresów 

szkolenie we Wrocławiu 

Ms Excel poziom podstawowy 

10 - 11 grudnia 2016 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 15 
Liczba godzin: 16 
Termin: 17.12.2016 - 24.06.2017 9.00 - 16.15 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu 
do 30 listopada 2016 cena brutto 
wyniesie: 

 4500 zł -  dla studentów, słuchaczy 
 i absolwentów WSB oraz uczelni 
partnerskiej: Wyższej Szkoły 
Filologicznej i dla partnerów 
Programu Firma 

 4700 zł - dla pozostałych osób 
 
Cena zawiera:  

 4 sesje weekendowe 
 certyfikat w języku polskim i 

angielskim: 
 komplet materiałów szkoleniowych 
 catering kawowy oraz obiadowy 

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

   

Jaki jest cel tego szkolenia? 
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji: 

 technicznych (analiza danych i wnioskowanie statystyczne), 
 organizacyjnych (identyfikowanie potencjalnych usprawnień) 
 zarządzania projektami (DMAIC) 

 
 

Co wyróżnia to szkolenie? 
 64 godziny intensywnego szkolenia z metodyki DMAIC oraz 

narzędzi, które każdy Green Belt znać powinien 
 nauka statystki na narzędziu MINITAB 
 interaktywne warsztaty i ćwiczenia na konkretnych studiach 

przypadków, konkretnych projektach 
 możliwość konsultowania własnych 

projektów usprawnieniowych w trakcie zajęć 
 w razie potrzeby – gwarantowana dostępność trenera pomiędzy 

zjazdami za pośrednictwem telefonu i/lub Skype 
 

szkolenie we Wrocławiu 

 Six Sigma Green Belt   

od 17 grudnia 2017  

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

 
Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 

Liczba miejsc: 15 

Liczba godzin: 16 

Termin: szkolenie dwudniowe 17-18 grudnia 2016, w godz. 09.00 - 15.30 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 1 grudnia 2016  
cena brutto wyniesie: 

 500 zł - dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSB 
oraz dla partnerów Programu Firma 

 590 zł - dla pozostałych osób 
 
Cena zawiera:  

 16 godzin szkoleniowych 
 komplet materiałów szkoleniowych 
 zapewnienie komputerów  

z oprogramowaniem 
 certyfikat  
 catering kawowy  
 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 
Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy 
uczestników z zakresu obsługi arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz 
przedstawienie jego zaawansowanych funkcji. 
Ćwiczenia wykorzystane podczas szkolenia pozwolą 
w efektywny sposób nabyć dodatkową wiedzę i 
umiejętności tworzenia tabel, zestawień oraz 
obliczeń oraz ich używania  
w codziennym życiu i pracy. Podczas szkolenia 
uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane i 
najbardziej przydatne funkcje MS Excel. 

Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę  
na temat: 

 Zaawansowanych formuł i funkcji 
 Formatowania warunkowego danych 
 Niestandardowych filtrów oraz opcji 

sortowania 
 Narzędzia tabel przestawnych 

szkolenie we Wrocławiu 

Ms Excel poziom 
średniozaawansowany 

17 - 18 grudnia 2016 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 15 
Liczba godzin: 8 
Termin: szkolenie jednodniowe 28 grudnia 2016, w godz. 09.00 - 16.00 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 1 grudnia 2016  
cena brutto wyniesie: 

 390 zł - dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSB 
oraz dla partnerów Programu Firma 

 450 zł - dla pozostałych osób 
 
Cena zawiera:  

 8 godzin szkoleniowych 
 komplet materiałów szkoleniowych 
 certyfikat  
 catering kawowy  
 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 
Program 

 Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców i 
osób prowadzących działalność gospodarczą 
(samozatrudnionych) – zmiany od 1.01.2017 r. 

 Jak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
za zleceniobiorców po zmianie przepisów i wprowadzenia 
stawki godzinowej 

 Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który 
równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia. 

 Umowa zlecenia zawarta z własnym 
pracownikiem lub wykonywana na rzecz 
własnego pracodawcy – obowiązki płatnika 
składek. 

 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę. 

 Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców. 

 Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe 
składane za zleceniobiorców. 

 Umowa o dzieło. 
 Obowiązki płatnika związane z opłacaniem 

składek za osoby wykonujące kontrakt 
menadżerski 

 Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za 
czas choroby, zasiłków chorobowych, 
macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego – 
obowiązki płatników 

 Zmiany w zakresie wystawiania zwolnień 
lekarskich i dokumentowania uprawnień do 
zasiłku. 

 Odpowiedzi na pytania uczestników 
 

Istnieje możliwość wystawienia faktury 

szkolenie we Wrocławiu 

Umowy cywilnoprawne od 
01.01.2017 

 28 grudnia 2016 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 

Liczba miejsc: 15 

Liczba godzin: 16 

Termin: szkolenie od 25 lutego do 17 września 2017, w godz. 09.00 - 15.30 
 
Zgłoszenie udziału 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 15 grudnia 2016  
cena brutto wyniesie: 

 5200 zł - dla studentów, słuchaczy i absolwentów 
WSB oraz dla partnerów Programu Firma 

 5500 zł - dla pozostałych osób 
 
Cena zawiera:  

 5 sesji weekendowych 
 1 sesję certyfikacyjną 
 certyfikat w języku polskim i angielskim: 
 w przypadku ukończenia szkolenia i dodatkowo 

zaliczonej obrony projektu - certyfikat uzyskania 
tytułu Green Belt 

 komplet materiałów szkoleniowych 
 catering kawowy oraz obiadowy 
 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 
 
 
 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Cel 

Celem szkolenia jest certyfikacja uczestników do 
poziomu Lean Management  Black Belt, przy 
jednoczesnej weryfikacji kompetencji technicznych, 
przywódczych, zarządzania projektem 
usprawnieniowym oraz świadomości biznesowej  
uczestników.  

Program: 
 Podstawy wiedzy menedżerskiej  
 Zarządzanie projektami  
 Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości 
 SPC – ‘in God we trust, all other must bring 

data’ 
 SPC – ‘in God we trust, all other must bring 

data’ 
 TPM – ‘deus ex machina’ 
 Just-In-Time, Kanban – czyli na miejsce, na czas 
 SMED – im szybciej tym lepiej? 
 SMED – im szybciej tym lepiej? 
 Kaizen – czyli usprawnianie nie ma końca 
 8D czy A3? – efektywne rozwiązywanie 

problemów 

szkolenie we Wrocławiu 

od 25 lutego 2016 

Lean Management Black Belt 

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
 

Miejsce szkolenia: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 
Liczba miejsc: 12 
Liczba godzin: 96 
 
Termin: 11.02.2017 - 16.09.2017 w godz. 9.00 - 16.15 oraz sesja certyfikacyjna planowana we wrześniu 
 
Zgłoszenie udziału: 

1. Wejdź na stronę www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 

2. Wybierz z lewego menu „Lista szkoleń” 

3. Odszukaj na liście interesujące Cię szkolenie  

4. Zapoznaj się ze szczegółami szkolenia (termin, program, trener, cena) 

5. Zapisz się online klikając w czerwony przycisk  

Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Opłata 

Zgłaszając udział w szkoleniu do 15 grudnia 2016  

 cena brutto wyniesie: 

 5900 zł - dla studentów, słuchaczy 

i absolwentów WSB oraz  

dla partnerów Programu Firma 

 6200 zł - dla pozostałych osób 

 
Cena zawiera:  

 6 sesji weekendowych (jedna już się odbyła) 
 1 sesję certyfikacyjną 
 certyfikat  
 komplet materiałów szkoleniowych 
 zapewnienie komputerów  

z oprogramowaniem 
 catering kawowy oraz obiadowy 
 dostęp do bezpłatnego parkingu przy uczelni 

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury. 

Certyfikowane szkolenie dla osób posiadających certyfikat 

i/lub wiedzę i doświadczenie z poziomu Green Belt.  

Adresowane jest do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej 

wszystkich poziomów oraz wybranych pracowników, 

stanowiących potencjał dla przyszłego rozwoju firmy. 

Cel 

Celem szkolenia jest certyfikacja uczestników do poziomu Six 

Sigma Black Belt przy jednoczesnej weryfikacji kompetencji 

technicznych, przywódczych, zarządzania projektem oraz 

biznesowych uczestników, a w wyniku tego przygotowanie  

do pełnienia w organizacji roli Six Sigma Black Belt. 

Certyfikat 

Realizacja projektu usprawnieniowego stanowi podstawę 

uzyskania certyfikatu Six Sigma Black Belt, sygnowanego 

przez prestiżową uczelnię - Wyższą Szkołę Bankową  

we Wrocławiu oraz komisję egzaminacyjną składającą się  

z  praktyków certyfikowanych Black Beltów.  

szkolenie we Wrocławiu 

5. edycja Six Sigma Black Belt   

od 11 lutego 2017  

http://www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia
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Kontakt          
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 217 

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                          www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia 
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