
 

Projekty realizowane na terenie województwa pomorskiego w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Realizator Tytuł projektu adres Dla kogo? Na co? 

1. Regionalna Izba 
Gospodarcza Pomorza 

Kształcenie 
ustawiczne szansą 
dla osób w wieku 
aktywności 
zawodowej 

80-244 Gdańsk, al. 
Grunwaldzka 82/Pok. 
302 
 
Tel. 58 305 23 25 

Osoby pracujące, powyżej 18 roku 
życia z terenu całego woj. 
pomorskiego. 

- podwyższeniem kompetencji TIK 
lub  
- kwalifikacji językowych lub  
- kwalifikacji zarządzania 
projektami 

2. Gmina Puck Nowe kwalifikacje 
zawodowe szansą 
na poprawę 
sytuacji 
mieszkańców 
Gminy Puck na 
rynku pracy. 

84-100 Puck, ul. 10 
Lutego 29 
 
Tel. 58 673 20 96 

Osoby zatrudnione w mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz w 
podmiotach ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstwach 
społecznych z terenu Gminy Puck 

- kwalifikacje zawodowe  w zakresie 
TiK, - kwalifikacje językowe: język 
angielski 
- inne kwalifikacje zawodowe m. in. 
w branżach budowlanej, 
turystycznej, logistycznej i oświacie. 

3. Centrum Edukacyjne 
Technik Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Akademia 
kwalifikacji 
językowych i ICT 
dla pomorskich 
pracowników 25+ 

76-200 Słupsk, ul. 
Mikołaja Kopernika 
28-31 
 
Tel. 598417109 

Pracownicy sektora MŚP lub 
podmiotów ekonomii 
społ./przedsiębiorstw społ. w 
wieku 25-64 lata, 
zamieszkujących na terenie pow. 
słupskiego i m. Słupsk 

- Szkolenia z zakresu języka 
angielskiego (poziom podstawowy i 
średniozaawansowany A1-B2) 
przygotowujące do egzaminu TELC;  
- Szkolenia ICT, przygotowujące do 
egzaminu IC3 Spark;   
- Szkolenia z zakresu języka 
niemieckiego (poziom podstawowy 
i średniozaawansowany A1-B2) 
przygotowujące do egzaminu 
WiDaF. 



 

4. Pomorskie 
Stowarzyszenie 
Przewoźników 
Drogowych 

Wykwalifikowane 
kadry sektora TSL 
wsparciem w 
rozwoju 
pomorskiej 
przedsiębiorczości 

81-212 Gdynia, ul. 
Hutnicza 1 

 
Tel. 58 663 69 93 

Pracownicy sektora MŚP, w wieku 
aktywności zawodowej z terenu 
woj. pomorskiego. 

- kursy na prawo jazdy kat. C, C+E 
oraz D, kwalifikację wstępną 
przyspieszoną (KWP) i kwalifikację 
wstępną uzupełniającą 
przyspieszoną (KWUP), 
- kurs operatora żurawi 
przenośnych HDS oraz Certyf. 
Kompet. Zawod. CPC). Wszystkie 
ww. szkolenia kończą się egz. 
państw. a uzyskane kwalif. 
uprawniają uczestników projektu do 
podjęcia pracy na stanowisku 
kierowcy sam. ciężar. o dmc. 
powyżej 3,5 t.(kat. C+KWP),  
- kurs kierowcy sam. Ciężarowych z 
przyczepą (kat. C,C+E,KWP), 
- kurs kierowcy autobusu (kat. 
D+KWP lub KWUP).  
 

5. ATJ LINGWISTA 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Edukacja - 
Certyfikacja - 
Kwalifikacja 

04-087 Warszawa, 
ul. Igańska 11 
 
Tel. 696078099 

Osoby dorosłe w wieku powyżej 
18r.ż. będący pracownikami 
sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz podmiotów 
ekonomii społecznej / 
przedsiębiorstw społecznych z 
terenu woj. pomorskiego. 
 

- szkolenia komputerowe 

6. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

Spawalnictwo - 
certyfikuj 
kompetencje, 
potwierdzaj 
kwalifikacje 

80-239 Gdańsk, ul. 
ks. Leona 
Miszewskiego 
12/13 
 
Tel. 583410076 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej  
18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 

- Szkolenia zawodowe w branży 
Technologii Offshore i Portowo-
Logistyczną. Tematyka szkoleń 
będzie zgodna z indywidualnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
uczestnika projektu 



 

zdiagnozowanymi podczas 
rekrutacji oraz z oczekiwaniami i 
potrzebami pracodawców. 

7. CENTRUM ROZWOJU 
SPOŁECZNO-
EKONOMICZNEGO 

KSZTAŁCENIE NA 
FALI 

39-120 Sielec, ul. 
Sielec 1A 
 
Tel. 172221575 
 
534-082-819 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej  
18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 

kursy/szkolenia: 
- Pracownik HR, 
- Pracownik działu handlowego, 
- zarządzanie projektami AgilePM, 
- inne kursy i szkolenia zawodowe 
uwzględniające potrzeby i 
predyspozycje uczestników, 
spójnych z oczekiwaniami 
pracodawców w woj. pomorskim. 
 

8. Softronic Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Cyfrowe 
Pomorskie 

61-896 Poznań, ul. 
Towarowa 37 
 
Te. 943721413 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej z 
terenu woj. pomorskiego. 

- szkolenia komputerowe w ramach 
ramy DIGCOMP w 5 obszarach 
(informacji, komunikacji, tworzenia 
treści bezpieczeństwa, 
rozwiazywania problemów). 
DIGCOMP zakończone egzaminem 
zewnętrznym ECCC lub 
równoważnym.  

9. Region Gdański NSZZ 
"Solidarność" 

Nowe 
kwalifikacje - 
nowe 
perspektywy - II 
edycja 

80-855 Gdańsk, ul. 
Wały Piastowskie 
24 
 
Tel. 583084352 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 
 

- szkolenia komputerowe TIK, 
- kursy językowe, 
- inne kursy i szkolenia zawodowe  
uwzględniające potrzeby i 
predyspozycje uczestników 
 
 
 
 

10. J&C GROUP Karolina 
Chadzypanagiotis-
Jurkiewicz 

Akademia 
Kwalifikacji 
Cyfrowych 

81-350 Gdynia, pl. 
Kaszubski 8/201 
 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 

- szkolenia komputerowe, egzamin i 
certyfikacja IC3. 
 



 

Tel. 505 444 195 powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

 

11. OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 
"POLDEK" DAGMARA 
ROMANOWICZ 

Kierowcy - 
zawodowcy 

80-460 Gdańsk, ul. 
Pilotów 3 
 
Tel. 58 340 86 06 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Szkolenia zawodowe głównie w 
branży transportowo-logistycznej. 
Tematyka szkoleń będzie zgodna z 
indywidualnymi potrzebami 
edukacyjnymi uczestników projektu 
zdiagnozowanymi podczas 
rekrutacji oraz z oczekiwaniami 
pom. pracodawców 
zdiagnozowanymi podczas analizy 
przeprowadzonej przez organizację 
Pracodawców Pomorza, z którą 
Wnioskodawca zawarł na potrzeby 
realizacji projektu  

12. Fundacja Phenomen Rozwiń swoje 
możliwości - 
zdobądź nowe 
kwalifikacje. 
Poprawa sytuacji 
na rynku pracy 
mieszkańców 
powiatu puckiego i 
wejherowskiego. 

84-100 Puck, ul. 
Wejherowska 
16/2 
 
Tel. 798765320 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej z terenów powiatu 
puckiego i wejherowskiego.  

- szkolenia TIK, 
- kursy języka niemieckiego, 
- kursy i szkolenia zawodowe w 
zakresie innych rynkowych 
kwalifikacji zawodowych w 
branżach kluczowych dla powiatu 
puckiego i wejherowskiego tj. w 
szczególności: budownictwo, 
BPO/SSC, sektor kreatywny, TSL, 
zdrowie i srebrna gospodarka, 
turystyka.  

13. RÓG SPÓŁKA JAWNA 
CONSULTING & 
BUSINESS TRAINING 

POMORSKA 
AKTYWNOŚĆ 
ZAWODOWA 
edycja 2.0 

39-200 Dębica, ul. 
Jana III 
Sobieskiego 9 
 
Tel. 146833370 
 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Kursy i szkolenia zawodowe zgodne 
ze zintegrowanym systemem 
kwalifikacji, w ramach którego 
uczestnicy projektu będą mieli 
możliwość uzyskania 
kwalifikacji/kompetencji zgodnych z 



 

p. Monika 
Mielewczyk tel. 
510-91-63-93 

zapotrzebowaniem rynku pracy, 
które potwierdzone zostaną 
certyfikatami uznanymi w danej 
branży.  

14. Trigonum Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Certyfikowany 
pracownik 
branży offshore i 
portowo-
logistycznej 

81-395 Gdynia, ul. 
Władysława IV 
43/107-108 
 
Tel. 589419493 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Szkolenia zawodowe z branży  
offshore i portowo-logistycznej, w 
tym w szczególności w zakresie: 
- alpinistyki przemysłowej, 
- specjalistycznych prac 
podwodnych, oraz 
-  zarządzanie projektami 

15. Powiat Malborski Podejmij 
inicjatywę - 
postaw na 
rozwój 

82-200 Malbork, 
pl. Słowiański 17 
 
Tel. 55 646 04 00 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu 
powiatów: malborskiego, 
nowodworskiego lub 
sztumskiego. 

- szkolenia i kursy w zakresie TIK, 
kończące się programem formalnej 
oceny i certyfikacji zewnętrznej, 
- kursy i szkolenia zawodowe 
zgodne ze zintegrowanym 
systemem kwalifikacji. 
 

16. LINIKA ffx Grażyna 
Maria Nowa 

Nowe 
kwalifikacje 
pomorskich 
pielęgniarek 

00-754 Warszawa, 
ul. Jurija Gagarina 
30/7 
 
Tel. 605459420 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej zamieszkałe na 
terenie województwa 
pomorskiego. 

- kurs specjalistyczny „Szczepienia 
ochronne dla pielęgniarek”; 
- kurs specjalistyczny „Opieka nad 
dziećmi i młodzieżą z cukrzycą”; 
- kurs specjalistyczny „Wykonanie 
badania spirometrycznego”; 
- kurs specjalistyczny „Opieka 
pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów”. 
 

17. City school Sp. z o.o. Znajomość 
języków obcych 
wizytówką 

00-682 Warszawa, 
ul. Hoża 66/68 
 
Tel. 222501494 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej zamieszkałe na 
terenie województwa 
pomorskiego. 

Kursy i szkolenia: 
- język angielski, 
- język niemiecki 



 

człowieka 
sukcesu 

zakończone certyfikatem zewn., 
potwierdzającym zdobycie 
określonego poziomu biegłości 
językowej (zg.z ESOKJ) 
 

18. ATJ LINGWISTA 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Pomorski 
Program 
Kwalifikacji 
Językowych 

04-087 Warszawa, 
ul. Igańska 11 
 
Tel. 696078099 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Kursy i szkolenia: 
- język angielski, 
- język niemiecki 
- język francuski 
na różnych poziomach 
zaawansowania wg ESOKJ, 
zakończone formalnym programem 
oceny i walidacji (egzamin 
zewnętrzny). 
 

19. HN Partners Kamil 
Hałaczkiewicz Adrian 
Nowak Spółka Cywilna 

Postaw na 
rozwój! 

90-043 Łódź, ul. 
Targowa 27 
 
Tel. 42 250 54 13 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

 
- kursy i szkolenia zawodowe 
zgodne ze zintegrowanym 
systemem kwalifikacji. 
-  szkolenia z zakresu TIK 
prowadzone na indywidualnie 
dostosowanym poziomie, 
zakończone egzaminem ECCC lub 
innym / równoważnym 
 
 

20. EURO FUNDUSZ s.c. 
A.Klusek, P.Kanarski 

KIERUNEK 
KWALIFIKACJE. 
Kwalifikacje 
drogą do 
poprawy sytuacji 
na rynku pracy. 

80-385 Gdańsk, ul. 
gen. Bora-
Komorowskiego 
3a/2 
 
Tel. 691800023 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Szkolenia zawodowe z branży 
budowlanej związanej z obsługą 
sprzętu ciężkiego, a także wózków 
jezdniowych.  
 
 



 

W związku z dużą maskulinizacją 
w zawodach budowlanych w 
pierwszej kolejności do projektu 
przyjmowane będą kobiety. 
 

21. PROCESSTEAM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Akademia 
rozwoju 
zawodowego 

00-526 Warszawa, 
ul. Krucza 16/22/1 
 
Tel. 223235501 

Osoby pracujące lub uczące się z 
terenu woj. pomorskiego. 

- Szkolenia językowe,  
- Szkolenia komputerowe, 
- Szkolenia z zarządzania 
projektami.  
 
 
 

22. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 
Rarytas J. i R. 
Markowscy Sp.J 

Czas na nowe 
kwalifikacje II 

82-200 Malbork, 
ul. Włościańska 2 
 
Tel. 607665818 

Osoby w wieku 18 lat i więcej 
(bezrobotnych i pracujących) 
zamieszkujących zgodnie z KC na 
terenie województwa 
pomorskiego, powiaty malborski 
i sztumski. 

- studia podyplomowe, 
- kursy języka angielskiego, 
- kursy języka niemieckiego. 

23. Tag-Consulting Marta 
Maciejak-Tomczyk 

Szkolenia 
językowe szansą 
na zwiększenie 
kwalifikacji. 

93-410 Łódź, ul. 
Łukowa 18a/5 
 
Tel. 501398278 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

- kursy języka angielskiego, 
- kursy języka niemieckiego 
na pełnym poziomie A, B lub C. 
 
 

24. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Słupsku 

Nowe 
kwalifikacje- 
nowe możliwości 

76-200 Słupsk, ul. 
Szczecińska 57 
 
Tel. 598452727 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej, zamieszkujące 
powiat słupski. 
 

- Kursy komputerowe/cyfrowe TIK, 
- kursy językowe z potwierdzeniem 
ich certyfikatami zewnętrznymi, 
na poziomie podstawowym wg 
ramy certyfikowanych programów 
szkoleń´ ECCC z obszaru DIGCOMP 
zakończone egzaminem 
zewnętrznym ECCC/ECDL w 5 
obszarach (informacji, komunikacji, 



 

tworzenia treści, bezpieczeństwa, 
rozwiązywania problemów), 
- kursy i szkolenia zawodowe 
zgodne ze zintegrowanym 
systemem kwalifikacji. 
 

25. POMORSKA 
SPECJALNA STREFA 
EKONOMICZNA 
SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Kompetencje 
Przemysłu 
Przyszłości 

81-703 Sopot, ul. 
Władysława IV 9 
 
Tel. 587404300 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej zamieszkujących woj. 
pomorskie będących 
pracownikami MMSP lub PES. 

Szkolenia zawodowe z zakresu:  
- spawania,  
- obsługi maszyn CNC,  
- szkolenia TIK,  
- inne szkolenia zawodowe zgodne 
z zintegrowanym systemem 
kwalifikacji,  
- kursy z obsługi maszyn ciężkich; 
 

26. Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne Oddział 
w Gdańsku 

Azymut: 
Edukacja 

80-830 Gdańsk, ul. 
Długi Targ 46/47 
 
Tel. 583015246 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej, będące 
pracownikami sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz pracowników podmiotów 
ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstw 
społecznych, z trenu woj. 
pomorskiego. 

1. Kursy i szkolenia z zakresu 
zarządzania projektami według 
metodyki: 
- PRINCE2®,  
- AgilePM , 
- SCRUM  
2. Inne szkolenia zawodowe dla 
których wypracowany został model 
walidacji i certyfikacji.  
 

27. Łukaszuk Andrzej 
Proword 

Pomorska 
Akademia 
Językowa 

21-500 Biała 
Podlaska, ul. 
Warszawska 
14/201 
 
Tel. 500857215 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

- Szkolenia z j. angielskiego 
grupowe lub realizowane 
indywidualnie, zgodne z ESOKJ, 
zakończone egzaminem 
zewnętrznym i uzyskaniem 
certyfikatu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji językowych 
zg. z ESOKJ. 



 

 
 

28. FUNDACJA 
GOSPODARCZA 

Kwalifikacje dla 
Pomorzan II 

81-538 Gdynia, ul. 
Olimpijska 2 
 
Tel. 58 622 60 17 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

- szkolenia zawodowe w zakresie 
spawania z cięciem tlenowym 
kończących się egzaminem 
uznanego Towarzystwa 
Klasyfikacyjnego;  
- szkoleń podstaw księgowości z 
Excelem i egzaminem ECDL B4; - 
szkolenia kadry i płace z obsługą 
komputera (WORD, EXCEL) i 
egzaminem ECDL B3 i B4.  
 

29. Fundacja Wspierania 
Inicjatyw Społeczno-
Sportowych IMPULS 

AKTYWNY JA. 
Kwalifikacje 
szansą na rozwój 
zawodowy. 

80-385 Gdańsk, ul. 
gen. Bora-
Komorowskiego 
3A/2 
 
Tel. 691 800 023 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Szkolenia zawodowe z branży 
budowlanej:  
- obsługa sprzętu ciężkiego,  
- obsługa wózków widłowych. 
 

30. Bydgoski Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego 
Stowarzyszenie 
Oświatowo-Techniczne 

Nowe 
kwalifikacje = 
nowe 
możliwości. 

85-739 Bydgoszcz, 
ul. Fordońska 120 
 
Tel. 52 345 36 73 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 

Szkolenia i kursy zawodowe z 
branży: spawalnictwo, 
budownictwo, przemysł, branża 
kosmetyczna, branża lotnicza i 
pokrewne dla każdej z wyżej 
wymienionych branż.  

31. Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i 
Położnych w Słupsku 

Wyższe 
kwalifikacje 
pielęgniarek i 
położnych 

76-200 Słupsk, ul. 
Księcia Józefa 
Poniatowskiego 4 
 
Tel. 598-427-863 

Pielęgniarki i położne z woj. 
pomorskiego w wieku aktywności 
zawodowej, w tym pracownicy 
sektora MŚP oraz PES.  

Kursy specjalistyczne: 
- Pielęgniarstwo ratunkowe dla 
pielęgniarek 
- Pielęgniarstwo ginekologiczno-
położnicze 
- Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u 



 

dorosłych dla pielęgniarek i 
położnych 
- Leczenie ran dla położnych 
- Leczenie ran dla pielęgniarek 
- Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa dla pielęgniarek i 
położnych 
- Resuscytacja oddechowo-
krążeniowa noworodka 
- Wywiad i badanie fizykalne 
- Edukator w cukrzycy 
 
Kursy dokształcające: 
- Komunikacja z pacjentem w 
pielęgniarstwie i położnictwie 
 
Kursy będą kończyć się egzaminem 
potwierdzającym nabyte 
kwalifikacje zawodowe – zgodnie z 
posiadaną przez OIPiP w Słupsku 
akredytacją nadaną przez Centrum 
Kształcenia Pielęgniarek i Położnych 
(CKPiP) w Warszawie. Zakłada się, 
że 90% uczestników/czek projektu 
zakończy udział z sukcesem. Liczba 
osób, które nabędą poprawią swoją 
sytuację na rynku pracy po 
zakończeniu realizacji projektu 
wyniesie 207. 
 
Wszystkie kursy przewidziane w 
projekcie są realizowane na 
podstawie Rozporządzenia 



 

Ministra Zdrowia z dnia 30 
września 2016 r. Dz.U z 2016r. poz. 
1761, są zatwierdzone przez 
Ministra Zdrowia i/lub przez CKPiP. 

32. Centrum Języków 
Obcych Izabela Szydło 

Pomorska 
Akademia 
Kompetencji 
Językowych i 
Komputerowych 

83-200 Starogard 
Gdański, ul. 
Lubichowska 70 
 
Tel. 58 775 09 33 

Osoby w wieku powyżej 25 lat i 
więcej, zamieszkujące lub 
pracujące na terenie woj. 
pomorskiego, 
w tym pracownicy MŚP i PES.  

- kursy języka niemieckiego: 
 A/B1 i A/B2 ,  
- kursy języka angielskiego: 
A/B1 i A/B2, 
- Kursy komputerowe ECDL. 
 
 

33. Perfect English 
Małgorzata Ston 

Moje 
kompetencje-
moja przyszłość 

33-300 Nowy 
Sącz, ul. Jana 
Matejki 17 
 
Tel. (18) 444 22 26 

Osoby w wieku aktywności 
zawodowej, zamieszkujące 
teren woj. pomorskiego, w 
tym pracownicy sektora MMŚP 
oraz podmiotów ekonomii 
społ./przedsiębiorstw społ. 
 

Szkolenia z j. angielskiego i 
niemieckiego na poziomach 
zgodnych z ESOKJ - dopasowanych 
do potrzeb i deficytów uczestników 
projektu, zakończonych egzaminem 
certyfikującym nabyte kwalifikacje. 
 

34. Towarzystwo 
Edukacyjne „Wiedza 
Powszechna”. 

Wszechnica 
kwalifikacji 
językowych i 
komputerowych 

80-264 Gdańsk, 
Al. Grunwaldzka 
137/7 
 
Tel. (58) 345 11 66 
 

Osoby zatrudnione w sektorze 
MMŚP i PES/PE, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
powyżej 18 r.ż. z terenu woj. 
pomorskiego. 
 
Preferencje dla osób 50+ i/lub o 
niskich kwalifikacjach. 

-  Szkolenia językowe ( język 
angielski i język niemiecki) na 
różnych poziomach. Zajęcia 
obejmują 120 godzin lekcyjnych. 
Szkolenie zakończone egzaminem 
TGLS. 
 
 -   Szkolenia komputerowe. Zajęcia 
obejmują 80 godzin lekcyjnych. 
Szkolenie zostanie zakończone 
egzaminem ECCC lub 
równoważnym. 



 

35. Powiat Chojnicki/ 
Centrum Edukacyjno-
Wdrożeniowe 

Podnosimy 
kompetencje 
zawodowe 

89-600 Chojnice,  
ul. J. Piłsudskiego 

30a, pok. 301 
 
tel. (52) 33 44 450 
 

Mieszkańcy powiatów 
chojnickiego, człuchowskiego i 
kościerskiego, którzy: 
- są pracownikami sektora 
MMŚP lub podmiotów 
ekonomii społ. 
 
W pierwszej kolejności do 
projektu będą przyjmowane 
osoby, które spełniają jeden lub 
kilka z poniższych warunków: 
- posiadają niskie kwalifikacje (tzn. 
wykształcenie co najwyżej 
średnie, zawodowe, techniczne 
lub ogólnokształcące), 
- są w wieku 25 lat i więcej, lub 
- są w wieku 50 lat lub więcej. 

Kursy i szkolenia z zakresu: 
 
- kurs prawa jazdy (kat. C, C+E, D), 
- kurs operatora koparki 
jednonaczyniowej, koparko-
ładowarki, podnośnika koszowego, 
wózka widłowego, 
- kursy ADR - uprawniające do 
przewozu materiałów 
niebezpiecznych, 
- kursy z zakresu kadr i płac, 
- kursy dla opiekunów dziecięcych i 
opiekunów dziennych. 
 
 

36. TWIN MEDIA Sp. Z o.o. Wysokie 
kwalifikacje 
Pomorzan 
 

ul. Zaułek Drozdowy 
2 
77-100 Bytów 
tel. (59) 307 03 66 
oraz 
 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 
ul. Krzywoustego 1 
84-300 Lębork 
tel. 530 072 740 
oraz 
 
Szkoła Branżowa  
ul. Strzelecka 34 
83-400 Kościerzyna 

Osoby powyżej 18 roku życia,  
w wieku aktywności 
zawodowej, zamieszkujące 
teren woj. pomorskiego, 
zatrudnione w sektorze MMŚP 
oraz podmiotach ekonomii 
społ./przedsiębiorstwach społ. 
 

- kursy języka angielskiego na 
poziomach od A1 do B2   - kurs w 
wymiarze 120 godzin dla 16 grup 
każda liczącą 12 uczestników. 
 
- kursy języka niemieckiego  na 
poziomach od A1 do B2 - kurs w 
wymiarze 120 godzin dla 4 grup 
każda liczącą 12 uczestników. 
 
- szkolenia komputerowe -  dla 6 
grup średnio po 10 osób. Szkolenia 
w wymiarze 72 godzin 
dydaktycznych, na które będą 
składać się zajęcia realizowane z 
trzech 24-godznnych modułów 



 

tel. 577 150 433 wybranych przez uczestników 
szkoleń spośród 4 następujących: 1) 
sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe (podstawy obsługi 
komputera); 2) edycja 
dokumentów; 3) obliczenia 
arkuszowe; 4) technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
(Internet). 
 
-  kurs prawa jazdy kat. C wraz z 
kursem kwalifikacyjnym na przewóz 
rzeczy lub kurs prawa jazdy kat. D 
wraz z kursem kwalifikacyjnym na 
przewóz osób – dla 40 uczestników 
projektu. 

37. CNJA Edukacja Witold 
Szaszkiewicz Sp.j.  

Sukces poprzez 
wyższe 
kwalifikacje. 

30-209 Kraków 
Ul. Królowej Jadwigi 
97 
Tel. 12 4310705 
Rekrutacja przez 
stronę: 
www.centrumidea.eu 

Osoby w wieku 18 lat i więcej 
uczących się, pracujących lub 
zamieszkujących na terenie 
następujących powiatów woj. 
pomorskiego: wejherowski, 
pucki, lęborski, słupski, 
kartuski, kościerski, tczewski, 
starogardzki, gdański. 

- kursy komputerowe – 
maksymalnie 10 osób w grupie (120 
h lekcyjnych) 
 
- kursy języka angielskiego lub w  
niemieckiego – maksymalnie 12 
osób grupie (120 h lekcyjnych) 
 
- kursy zawodowe – szkolenia w 
grupach lub indywidualnie w 
zależności od zapotrzebowania na 
daną usługę szkoleniową na 
lokalnym rynku pracy i potrzeb 
osób aplikujących do udziału w 
projekcie 



 

 

38. Para-Med Szkolenia 
Integracja Magdalena 
Spych 

Wykwalifikowany 
ratownik na 
pomorskim rynku 
pracy. 

Biuro projektu: 
Ul. Głowackiego 
111,  
82-200 Malbork, 
 
Ul. Krzemowa 
17B/13, 
 80-041 Gdańsk 
 
Kontakt: on-line: 
www.akademia-
nauczania.pl  

Osoby w wieku 25 lat i więcej 
(bezrobotnych i pracujących) 
zamieszkujących zgodnie z 
Kodeksem Cywilnym na terenie 
województwa pomorskiego, 
które z własnej inicjatywy 
zainteresowane są nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem kwalifikacji. 

- kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, gdzie po pozytywnie 
zdanym egzaminie, uczestnik 
otrzyma tytuł ratownika 
medycznego. 

http://www.akademia-nauczania.pl/
http://www.akademia-nauczania.pl/

