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Zamówienia Publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Szkolenie dla zaawansowanych (2 dni). cena od 899 zł

WARSZAWA 21-22 czerwca, 18-19 września, 23-24 listopada(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

16-17 maja, 14-15 września, 28-29 listopada
20-21 kwietnia, 8-9 sierpnia, 30-31 października

30-31 maja, 10-11 października(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Kontrola zamówień publicznych w 2017 r.
cena od 449 zł

WARSZAWA 2 czerwca, 20 października, 15 grudnia(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

6 października, 1 grudnia
19 kwietnia, 13 czerwca

1 czerwca, 10 listopada(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Szkolenie dla początkujących (2 dni). cena od 899 zł

WARSZAWA 19-20 czerwca, 11-12 września, 21-22 listopada(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

26-27 kwietnia, 3-4 sierpnia, 17-18 października
9-10 maja, 5-6 września

20-21 kwietnia, 27-28 czerwca, 7-8 września, 19-20 grudnia(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Zamówienia publiczne do 30 000 euro.
cena od 449 zł

WARSZAWA 19 maja, 6 października, 20 grudnia(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

24 maja, 4 października, 15 grudnia
6 kwietnia, 13 września, 13 grudnia

12 kwietnia, 15 września, 12 grudnia(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Zamówienia Publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? cena od 449 zł

WARSZAWA 21 sierpnia, 23 października, 21 grudnia(CENTRUM)
POZNAŃ
WROCŁAW
KATOWICE

11 maja, 10 sierpnia
18 maja, 3 listopada

9 czerwca, 29 sierpnia(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Specjalista ds. zamówień publicznych w 2017 r. – kurs (3 dni).
cena od 1290 zł

WARSZAWA 20-22 września, 12-14 grudnia(CENTRUM)
POZNAŃ
WROCŁAW
KATOWICE

17-19 maja, 25-27 października
3-5 października, 5-7 grudnia

6-8 czerwca, 7-9 listopada(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Jak wygrywać przetargi? Zamówienia publiczne w 2017 r.
z uwzględnieniem najnowszych zmian. cena od 490 zł

WARSZAWA 24 kwietnia, 28 sierpnia, 13 listopada(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

28 kwietnia, 31 sierpnia, 30 listopada
14 czerwca, 19 października

29 czerwca, 12 października(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Warsztaty dla zamawiających i wykonawców (3 dni). cena od 1955 zł

ZAKOPANE 27-29 września, 6-8 grudnia(CENTRUM)
GDAŃSK
KRAKÓW 24-26 maja, 23-25 sierpnia, 15-17 listopada

5-7 lipca(CENTRUM)
(CENTRUM)

Profesjonalna obsługa interesanta w urzędzie.
cena od 449 zł

WARSZAWA 25 kwietnia, 29 czerwca, 24 października(CENTRUM)

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami.
cena od 899 zł

WARSZAWA 24-25 maja, 27-28 września, 29-30 listopada(CENTRUM)

Skuteczna komunikacja interpersonalna.
cena od 449 zł

WARSZAWA 16 maja, 10 października(CENTRUM)

Profesjonalna obsługa klienta.
cena od 899 zł

WARSZAWA 20-21 kwietnia, 28-29 czerwca, 25-26 października(CENTRUM)

Zarządzanie sobą w czasie.
cena od 449 zł

WARSZAWA 30 maja, 19 września(CENTRUM)

Negocjacje i mediacje.
cena od 449 zł

WARSZAWA 25 kwietnia, 29 sierpnia, 28 listopada(CENTRUM)WARSZAWA 8 czerwca, 14 listopada(CENTRUM)

Wystąpienia publiczne.
cena od 449 zł
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Budżet zadaniowy w sektorze publicznym.
cena od 499 zł

WARSZAWA 18 maja, 21 września, 7 grudnia(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

25 maja, 22 września
14 czerwca, 7 listopada

20 czerwca, 9 listopada(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w 2017 r.
cena od 449 zł

WARSZAWA 17 maja, 26 września(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

28 czerwca, 22 września
28 kwietnia, 29 czerwca, 24 listopada

26 lipca, 14 grudnia(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Dotacje ze środków publicznych w 2017 r. - warsztaty (2 dni).
cena od 899 zł

WARSZAWA 6-7 czerwca, 11-12 października(CENTRUM)
KATOWICE
POZNAŃ
WROCŁAW

10-11 maja, 17-18 sierpnia, 12-13 grudnia
11-12 maja, 27-28 lipca, 22-23 listopada

29-30 czerwca, 18-19 października(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w 2017 r. - warsztaty (2 dni).
cena od 899 zł

WARSZAWA 21-22 czerwca, 14-15 września(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

5-6 lipca, 19-20 października
25-26 lipca, 8-9 listopada

25-26 kwietnia, 12-13 września, 23-24 listopada(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. - kurs (3 dni).
cena od 1350 zł

WARSZAWA 10-12 kwietnia, 6-8 września(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

7-9 czerwca, 22-24 listopada
9-11 maja, 20-22 września

19-21 kwietnia, 9-11 sierpnia, 19-21 grudnia(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli.
cena od 449 zł

WARSZAWA 9 sierpnia, 17 października(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

23 maja, 15 listopada
13 czerwca, 6 grudnia

23 czerwca, 13 października(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w 2017 r. cena od 449 zł

WARSZAWA 12 maja, 28 lipca, 12 października(CENTRUM)
POZNAŃ
KATOWICE
WROCŁAW

10 maja, 2 sierpnia, 5 października
30 maja, 3 sierpnia, 1 grudnia

23 maja, 28 lipca, 13 października(CENTRUM)
(CENTRUM)
(CENTRUM)

Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. - warsztaty (3 dni).
cena od 1955 zł

ZAKOPANE 27-29 września, 6-8 grudnia(CENTRUM)
GDAŃSK
KRAKÓW 24-26 maja, 23-25 sierpnia, 15-17 listopada

5-7 lipca(CENTRUM)
(CENTRUM)

Prawo pracy po zmianach w 2017 r. - szkolenie dla zaawansowanych.
cena od 899 zł

WARSZAWA 25-26 maja, 21-22 listopada(CENTRUM)

Rozliczanie podróży służbowych w 2017 r.
cena od 449 zł

WARSZAWA 4 kwietnia(CENTRUM)

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych.
cena od 449 zł

WARSZAWA 4 października(CENTRUM)

Urlopy po zmianach w 2017 r.
cena od 449 zł

WARSZAWA 17 maja(CENTRUM)

Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenie po zmianach w 2017 r.
cena od 449 zł

WARSZAWA 14 marca, 10 października(CENTRUM)
POZNAŃ 4 kwietnia, 19 września(CENTRUM)

Prawo pracy po zmianach w 2016 r. - warsztaty (3 dni).
cena od 1955 zł

ZAKOPANE 27-29 września, 6-8 grudnia(CENTRUM)
GDAŃSK
KRAKÓW 24-26 maja, 23-25 sierpnia, 15-17 listopada

5-7 lipca(CENTRUM)
(CENTRUM)

Czas pracy pracowników samorządowych.
cena od 449 zł

WARSZAWA 28 czerwca, 12 października(CENTRUM)WARSZAWA 9 czerwca, 19 września, 5 grudnia(CENTRUM)

Dokumentacja pracownicza w 2017 r.
cena od 449 zł



MIEJSCA W KTÓRYCH ORGANIZUJEMY SZKOLENIA:

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ?

/ wysokiej klasy wykładowcy, praktycy, mogący poszczycić się

wieloma publikacjami

małe grupy szkoleniowe liczące do 15 osób/
wysoki standard sal szkoleniowych/
profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe/

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie
Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych
potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy:

wybór tematu szkolenia/
dostosowanie programu szkolenia do oczekiwań Klienta/
wybór właściwej metody szkolenia/
sprawdzenie poziomu zaawansowania grupy docelowej/
atrakcyjna forma zajęć, interaktywny wykład w oparciu/
o prezentację multimedialną, liczne przykłady z praktyki,

ćwiczenia, panel dyskusyjny, indywidualne konsultacje

kontrola jakości szkoleń poprzez odpowiednio opracowane/
ankiety i raporty

przygotowywanie testów na życzenie Klienta/

Proponowane przez nas programy szkoleniowe stanowią wyjściowy

materiał do prac nad kształtem konkretnych projektów szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem wypracujemy optymalny

program, który zaspokoi zróżnicowane potrzeby szkoleniowe

uczestników. Wiemy, że dobry projekt szkoleniowy może powstać

jedynie po konsultacji z Klientem i w ścisłej z nim współpracy.

Poprzez takie działania umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń

optymalne warunki doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy,

spełniając ich specyficzne wymagania.

Firma ACC Training & Consulting Group prowadzi działalność szkoleniową

od 2007 roku, jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosuje

Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Została wpisana do rejestru instytucji

szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem

ewidencyjnym 2.14/00335/2010. Organizujemy szkolenia otwarte

i zamknięte (wewnętrzne) z następujących zagadnień:

ACC TRAINING & CONSULTING GROUP

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE      FINANSE  PUBLICZNE/

PRAWO  PRACY KOMPETENCJE  OSOBISTE/
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WARSZAWA (Centrum) Hotel Mercure, ul. Złota 48/54 POZNAŃ (Centrum) Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20

WROCŁAW (Centrum) Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1KATOWICE (Centrum) Hotel Angelo, ul. Sokolska 24

POZNAŃ (Centrum) Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20

WROCŁAW (Centrum) Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1KATOWICE (Centrum) Hotel Angelo, ul. Sokolska 24

WARSZAWA (Centrum) Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25


