
 

 

  

 
 

 
    

 

  

 
Ekologus Sp. z o.o.  e-mail: ekologus@ekologus.pl 
43-309 Bielsko-Biała,  ul. Jaskółcza 29   
 

NIP: 547-19-40-780       REGON: 072720333      Sąd Rejonowy w B-B VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000030618 
www.ekologus.pl      ← 

tel.: (33) 496 03 00 
fax: (33) 496 03 22 

 Przedstawiwamy Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje 
pracowników i kadry kierowniczej. Naszym priorytetem jest zawsze najwyższy standard świadczonych 
usług oraz zadowolenie i korzyść Klienta. Metodologia i forma prowadzenia zajęć jest dobierana 
odpowiednio do specyfiki omawianych tematów. Miejsca prowadzenia szkoleń zamkniętych 
(dedykowanych) ustalamy indywidualnie wg potrzeb Klienta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia zamknięte proponowane są w przypadku chęci przeszkolenia 10 lub więcej osób. Czas trawnia szkoleń oraz 
program dopasowujemy do indywidualnych potrzeb wynikających z przeprowadzonej przed szkoleniem ankiety. 
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu. 

- Doświadczeni trenerzy, posiadający wieloletnie doświadczenie  w   powadzeniu szkoleń dla administracji publicznej  
- Trenerzy przedmiotów prawniczych egzekucja administracyjna i cywilna , administracyjna, postępowanie  
  administracyjne, ordynacja podatkowa, podatki 
- Menadżerowie projektów unijnych 
- Byli pracownicy Izb Skarbowych, Urzędów Marszałkowskich oraz Ministerstwa Środowiska. 
- Pracownicy PARP, specjaliści z zamówień publicznych,  finansów  oraz zarządzania projektami UE.   
- Certyfikowani Konsultanci ds. Rozwoju Organizacyjnego wg międzynarodowych standardów Advisio, 
  trenerzy  zarządzania posiadający międzynarodowe certyfikaty 
- Trenerzy szkoleń informatycznych programiści, twórcy unikalnych formuł szkoleniowych oraz nowoczesnych form  
   nauki w szkolnictwie. 

1. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce  

2. Prawo administracyjne 

3. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

4. Prawo w ochronie środowiska 

5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

6. Szkolenie z zabezpieczenia danych osobowych  

7. Szkolenie dla kierowników rozwijające umiejętności menadżerskie 

8. Coaching szkoleniowy wzmacniający umiejętności menadżerskie  

9. Szkolenie ogólne z zarządzania projektami unijnymi 

10.  Szkolenia z efektywnego wykorzystania Internetu 

11.  Finanse publiczne i inne wg potrzeb 

TEMATY SZKOLEŃ  

 

PROGRAMY SZKOLEŃ dostępne na zapytanie: szkolenia@ekologus.pl  

                      tel.: 33 822 90 26 

 

Gwarancja 

najwyższego 

poziomu 

Zaproszenie do współpracy 
w zakresie szkoleń 

dla Administracji Publicznej 
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