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CENNIK KURSÓW I SZKOLEŃ OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI 
 

NAZWA KURSU  CENA  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Administracja Publiczna 1 035,00 zł 

MODUŁ I: Partnerstwo publiczno-prywatne – założenia i praktyka 420,00 zł 

MODUŁ II: Planowanie przestrzenne w współczesnej administracji 420,00 zł 

MODUŁ III: Prawo i praktyka postępowania administracyjnego 420,00 zł 

MODUŁ IV: Zamówienia publiczne i zlecanie zadań w administracji 420,00 zł 

MODUŁ IX: Administracja w i wobec UE 420,00 zł 

MODUŁ V: Informatyczne narzędzia nowoczesnego pracownika administracji 420,00 zł 

MODUŁ VI: Prawne podstawy legislacji 420,00 zł 

MODUŁ VII: Strategia rozwoju jednostki samorządowej 420,00 zł 

MODUŁ VIII: Prawo pracy dla urzędników 420,00 zł 

MODUŁ X: Sądy wspólnotowe a praktyka administracyjna 420,00 zł 

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym 1 035,00 zł 

Fundusze europejskie dla oświaty 630,00 zł 

Kontrola, nieprawidłowości i ewaluacja funduszy strukturalnych 520,00 zł 

AUDYT I JAKOŚĆ  

Auditor wewnętrzny systemu HACCP  520,00 zł 

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22000:2018  575,00 zł 

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 9001 + ISO 14001  575,00 zł 

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 9001:2015 520,00 zł 

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 45001  690,00 zł 

Audytor wewnętrzny wg Standardu BRC Food wersja 7  720,00 zł 

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg wymagań ISO 45001:2018  520,00 zł 

BEZPIECZEŃSTWO  

Ochrona danych osobowych  390,00 zł 

Ochrona informacji niejawnych  2 700,00 zł 

Zarządzanie kryzysowe 500,00 zł 

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI  
Szacowanie nieruchomości i wycena projektów inwestycyjnych  660,00 zł 
Zarządzanie nieruchomościami  1 320,00 zł 

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE  
ABC Przedsiębiorczości  460,00 zł 
Analiza finansowa  1 200,00 zł 
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza  520,00 zł 

Kadry i płace w firmie  850,00 zł 
Księgowość budżetowa  800,00 zł 
Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera  1 300,00 zł 
Rachunkowość dla Managerów  580,00 zł 
Rachunkowość dla wspólnot mieszkaniowych  480,00 zł 
Rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych 480,00 zł 
Strategia zarządzania projektem  400,00 zł 
Windykacje – skuteczne negocjacje z dłużnikami  700,00 zł 
Zmiany w podatku CIT  500,00 zł 

GASTRONOMIA 

Kurs barmański  680,00 zł 

Kurs barmański w stylu Flair  350,00 zł 
Kurs kelnerski  580,00 zł 

Kurs kulinarny – kucharz zawód dla osób z fantazją  1 320,00 zł 
Kurs sommelierski  650,00 zł 

Szkolenie baristyczne  300,00 zł 

Warsztaty SUSHI  380,00 zł 

INFORMATYKA 

Grafika wektorowa  480,00 zł 
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HTML/XHTML/CSS/PHP  650,00 zł 

Podstawy grafiki rastrowej  480,00 zł 

Tworzenie aplikacji internetowych  690,00 zł 

Wprowadzenie do systemu Linux  480,00 zł 

Wstęp do technologii mobilnych   680,00 zł 

Zarządzanie projektami  520,00 zł 

MARKETING 

Coaching w procesie sprzedaży  550,00 zł 

Efektywność osobista i zarządzanie terytorium sprzedaży  520,00 zł 
Emisja głosu  350,00 zł 
Etyka i etykieta w biznesie  450,00 zł 

Handlowanie to gra   420,00 zł 
Instagram w biznesie 700, 00 zł 

Kreatywne i strategiczne działanie w sprzedaży   560,00 zł 
Lejek sprzedaży  400,00 zł 

Marka osobista w mediach społecznościowych  550,00 zł 

Marketing strategiczny 550,00 zł 

Negocjacje i mediacje  550,00 zł 

Negocjacje w biznesie  550,00 zł 
Nowoczesne techniki sprzedaży  550,00 zł 
Profesjonalna obsługa sekretariatu i klienta  550,00 zł 

Strategie skutecznej sprzedaży  1 200,00 zł 
Sztuka zamykania sprzedaży   650,00 zł 

Telemarketing – sprzedaż przez telefon   650,00 zł 

Współpraca z trudnym klientem  550,00 zł 

 Promocja w Internecie od A do Z 1 200,00 zł (szkolenie 2-dniowe); 
750,00 zł (szkolenie 1-dniowe) 

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej  500,00 zł 

 Mediacje rodzinne  550,00 zł 
 Poradnictwo socjalno – prawne  550,00 zł 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  550,00 zł 

 Rozwiązywanie konfliktów  500,00 zł 
 Sztuka motywacji  500,00 zł 

 Technika kontraktu socjalnego  550,00 zł 

OPIEKA NAD DZIECKIEM, OSOBĄ STARSZĄ I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 Menadżer żłobka   950,00 zł 

 Opiekun dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)   2 100,00 zł 

 Opiekun dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z MPD   2 100,00 zł 

 Opiekun dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu   2 100,00 zł 

 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych   1 500,00 zł 

 Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym   1 600,00 zł 

 Organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 NOWOŚĆ  400,00 zł 

 Profesjonalna niania – kurs domowej opieki nad dzieckiem   700,00 zł 

 Stosowana analiza zachowania – III stopniowy  bazowy kurs terapii behawioralnej  1 300,00 zł 

 Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3   900,00 zł 

 Szkolenie podnoszące świadomość kadry z zakresu zjawiska niepełnosprawności  350,00 zł 

 Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3   400,00 zł 

 Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym  750,00 zł 

 Szkolenie z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami  350,00 zł 

 Szkolenie z zakresu wdrażania edukacji włączającej  350,00 zł 

 Wsparcie uczniów i ich rodziców w sytuacji kryzysowej w związku z powrotem uczniów do szkół   120,00 zł 

PRAWO I FINANSE 
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 Aktualna problematyka zamówień publicznych   420,00 zł 

 Kontrola zamówień publicznych   575,00 zł 

 Kontrola zarządcza   793,00 zł 

 Kontrola, nieprawidłowości i ewaluacja funduszy strukturalnych   520,00 zł 

 Naliczanie wynagrodzeń   345,00 zł  

 Nowe zasady delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Praca tymczasowa - nowe przepisy 400,00 zł 
 Obowiązki agencji zatrudnienia wobec pracowników cudzoziemskich. Procedury ruchu bezwizowego 400,00 zł 

 Pełnione funkcje i ich rola w procedurze zamówień publicznych  420,00 zł 
 Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego   810,00 zł 
 Prawo pracy w praktyce   400,00 zł  

 Rozliczenia międzynarodowe   400,00 zł 

 Zabezpieczenie wierzytelności w prawie międzynarodowym    480,00 zł 

 Zamówienia publiczne   480,00 zł  

 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro (analiza porównawcza aktualnych i nowych regulacji 
prawa) 

 460,00 zł 

 Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom.   450,00 zł  

PSYCHOLOGIA 

 Diagnoza osobowości i temperamentu człowieka  400,00 zł 

 Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  400,00 zł 

 Psychologia osobowości  350,00 zł 

 Psychologia w oświacie – szanse i zagrożenia w zawodzie nauczyciela  400,00 zł 

 Rozwój inteligencji emocjonalnej małego dziecka  400,00 zł 

ROZWÓJ OSOBISTY    

 Asertywność i stawianie granic w biznesie i w życiu 510,00 zł 

 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne  510,00 zł 
 Budowanie zespołu  510,00 zł 
 Coaching Dla Menedżerów  850,00 zł 

 Coachingowe metody zarządzania NOWOŚĆ 510,00 zł 

 Coachingowe narzędzia pracy z klientem 780,00 zł 
 Efektywne przeprowadzanie zebrań   510,00 zł 

 Efektywne przywództwo  510,00 zł 

Etyka i etykieta w biznesie  500,00 zł 

Kapitan na statku, czyli w poszukiwaniu idealnego stylu przywództwa  500,00 zł 

Komunikacja interpersonalna  500,00 zł 

Komunikacja i praca z klientem 500,00 zł 

Kreatywność w życiu zawodowym i osobistym  500,00 zł 

Leadership – budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, delegowanie uprawnień  580,00 zł 

Ocena i motywowanie pracowników  550,00 zł 

Personal Branding  500,00 zł 

Przeprowadzanie ocen pracowniczych  500,00 zł 

Psychologia osobowości 500,00 zł 

Rekrutacja i selekcja pracowników  620,00 zł 

Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem  500,00 zł 

Szkolenia i doskonalenie kompetencji pracowników  400,00 zł 

Szkolenie dla pracowników działów personalnych z zakresu prawa pracy  600,00 zł 

Trener wewnętrzny  750,00 zł 

Trening asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem  530,00 zł 

Trening delegowania zadań, czyli o sztuce podziału pracy i ustalania priorytetów  530,00 zł 

Trening kreatywności, czyli jak uaktywnić swoją prawą półkule   530,00 zł 

Trening Umiejętności Społecznych NOWOŚĆ 350,00 zł 

Turbodoładowanie – warsztaty motywacyjne  530,00 zł 

Współpraca w zespole  550,00 zł 
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Współpraca zespołu menedżerskiego  550,00 zł 

Wypalenie zawodowe  550,00 zł 

Zarządzanie działem HR  650,00 zł 

Zarządzanie konfliktem  500,00 zł 

Zarządzanie zasobami ludzkimi  600,00 zł 

Zarządzanie zmianą  550,00 zł 

TURYSTYKA I HOTELARSTWO  

ABC Hotelarstwa  480,00 zł 

ABC Recepcji  450,00 zł 

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży  200,00 zł 

Kierownik wycieczek szkolnych  200,00 zł 

Obsługa trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym  500,00 zł 

Organizacja pracy w hotelarstwie w pionie pobytowym  500,00 zł 

Organizacja projektów eventowych  500,00 zł 

Pilot wycieczek  700,00 zł 

Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych  500,00 zł 

Wprowadzenie do systemu ProHott  500,00 zł 

Wprowadzenie do systemu Worldspan  500,00 zł 

Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży  210,00 zł 

TRANSPORT I LOGISTYKA 

Efektywne poszukiwanie dostawców na rynkach krajowych i zagranicznych  500,00 zł 

Efektywne zarządzanie logistyczne  750,00 zł 

Gospodarka magazynowa  550,00 zł 

INTRASTAT – działanie systemu w Unii Europejskiej – obowiązki podmiotów  550,00 zł 

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie  550,00 zł 

Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa  550,00 zł 

Logistyka produkcji 650,00 zł 

Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS® 2010  550,00 zł 

Przechowanie dóbr i zarządzanie zapasami  550,00 zł 

Strategiczna Karta Wyników jako przełożenie celów strategicznych na codzienność przedsiębiorstwa  550,00 zł 

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym  550,00 zł 

ZDROWIE 

Rejestratorka medyczna 480,00 zł 

Dietetyka 

Bezpieczeństwo żywności  580,00 zł 

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki  580,00 zł 

Oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycznym/ żywieniowym  580,00 zł 

Żywienie zbiorowe oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa posiłków w żywieniu zbiorowym  580,00 zł 

Psychodietetyka  3 000,00 zł 

Warsztaty z psychodietetyki 580,00 zł 

Pierwsza pomoc 

Pierwsza pomoc  200,00 zł  

Pierwsza pomoc dla Nauczycieli  650,00 zł  

 
 

  

 

 

 

http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/index.php?id=923
http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/index.php?id=923
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INNE OPŁATY 

  

RODZAJ OPŁATY KWOTA Tytuł przelewu 

Wystawienie duplikatu zaświadczenia, 
certyfikatu, legitymacji 

100,00 zł 
Opłata za wystawienie duplikatu 

zaświadczenia, certyfikatu, legitymacji 
„nazwa kursu….” Wystawienie duplikatu zaświadczenia, 

certyfikatu, legitymacji po dwóch latach od 
ukończenia 

150,00 zł 

Wystawienie zaświadczenia, certyfikatu w 
języku angielskim 

200,00 zł  
Opłata za wystawienie zaświadczenia, 

legitymacji, certyfikatu w języku angielskim 
„nazwa kursu….” 

Wystawienie zaświadczenia, certyfikatu w 
innym języku obcym 

250,00 zł  
Opłata za wystawienie zaświadczenia, 

legitymacji, certyfikatu w języku obcym 
„nazwa kursu….”  

Wysłanie zaświadczenia, certyfikatu lub 
innego dokumentu listem zwykłym 

15,00 zł 
Opłata za wysyłkę zaświadczenia/ 

certyfikatu „nazwa kursu….” 

Wysłanie zaświadczenia, certyfikatu lub 
innego dokumentu listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru 
18,00 zł  

Opłata za wysyłkę zaświadczenia/ 
certyfikatu „nazwa kursu….”  

  


