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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Centrum Szkoleniowe Comarch działa w ramach grupy kapitałowej Comarch. Specjalizuje się w
szkoleniach z technologii informatycznych, biznesu, finansów i księgowości oraz systemów ERP.
Spółka Comarch powstała w 1991 roku, obecnie zatrudnia ponad 5000 ekspertów IT na całym
świecie.
Centrum Szkoleniowe wchodzące w skład grupy kapitałowej działa na rynku szkoleniowym od roku
1996.
Główne wyróżniki Centrum Szkoleniowego:

1. Doświadczenie w branży szkoleniowej:
prowadzimy szkolenia dla około 10 000 osób rocznie;
posiadamy ponad 300 programów szkoleniowych;
posiadamy liczne referencje Klientów;
certyfikat z serii ISO 9001:2000 gwarantuje jakość świadczonych usług;
jesteśmy wpisani do rejestru kuratorium i rejestru w WUP Kraków;
posiadamy znak jakości „Małopolski standard usług edukacyjno-szkoleniowych”;
prowadzimy szkolenia autoryzowane Microsoft oraz Cisco.
2. Kadra trenerska liczy ok. 80 trenerów.
Wykładowcy posiadają następujące certyfikaty uwierzytelniające ich kompetencje zawodowe:
OCP – Oracle Certified Professional
MCSE – Microsoft Certified System Engineer
MCT – Microsoft Certified Trainer
Certified Lotus Instructor
Linux Certified Professional i Linux Certified Administrator
CCNP – Cisco Certified Network Professional
3. Szkolenia dostosowujemy do potrzeb klientów:
prowadzimy szkolenia otwarte (indywidualne zgłoszenia) jak i zamknięte (grupowe);
doradzamy jakie rozwiązania najlepiej wybrać, tak aby spełniły wymagania Klienta;
określamy dokładne cele i rezultaty szkoleń;
prowadzimy szkolenia w języku polskim oraz angielskim;
tworząc ścieżki szkoleniowe wskazujemy dla każdego odpowiedni poziom wiedzy.
4. Gwarancja szkoleniowa - wszystkie szkolenia zamknięte objęte są gwarancją szkoleniową.
5. Bogata i wszechstrona zawartość oferty:
programowanie (Java, .NET, PLSQL, XML, HTML, VBA, PHP),
projektowanie aplikacji (UML),
systemy operacyjne (Windows, Linux) ,
relacyjne bazy danych (Oracle, Microsoft, MySQL),
pakiety biurowe (Microsoft Office)
grafika komputerowa,
obsługa i konfiguracja sieci (autoryzacja Cisco),
aplikacje wspomagające zarządzanie,
systemy produkowane przez Comarch,
zarządzanie projektami
szkolenia finansowo - księgowe
szkolenia z marketingu internetowego
szkolenia interpersonalne
Od 2002 roku Centrum Szkoleniowe realizowało liczne projekty finanansowane z UE, w tym z EFS.
Poddziałanie 8.1.1 POKL:
1. Projekt otwarty, woj. małopolskie, 535 tyś, 01.2012-10.2013, szkolenia ICT i systemy ERP, 520
osób/250 firm
2. Projekt otwarty, woj. dolnośląskie, 492 tyś, 03.2012-12.2013, szkolenia ICT, 200 osób
3.
Projekt zamknięty (dla Oddział Comarch Katowice), woj. śląskie, 439 tyś, 03.2012-01.2014,
szkolenia ICT i zarządzanie projektami, 100 osób
4. Projekt zamknięty (dla Oddział Comarch Łódź), woj. łódzkie, 437 tyś, 04.2012-09.2013, szkolenia
ICT i zarządzanie projektami, 106 osób

5. Projekt otwarty, woj. podkarpackie, 499 tyś, 06.2013-03.2015, szkolenia ICT i systemy ERP, 165
osób/110 firm
6.
Projekt otwarty, woj. łódzkie, 792 tyś, 07.2013-12.2014, szkolenia ICT i systemy ERP, 274
osoby/110 firm
7.
Projekt otwarty, woj. śląskie, 410 tyś, 03.2014-06.2015, szkolenia zarządzanie ﬁrmą, wsparcie
inwestycji, ICT i systemy ERP, 330 osób/244 firmy
W każdym z zakończonych projektów zostały osiągnięte zakładane rezultaty (m.in. w obszarze
rozwoju kwaliﬁkacji UP). Projekty zostały poddane audytowi. We wszystkich przypadkach
stwierdzono, że prowadzona dokumentacja jest zgodna z umową o doﬁnansowanie, a projekty są
realizowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi i nie stwierdzono żadnych uchybień.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
MSUES.pdf skan_MSUES.pdf

Inne informacje
Comarch kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług.
Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle
określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Centrum Szkoleniowe może się poszczycić posiadaniem następujących certyfikatów jakości:
1. Certyﬁkat jakości ISO 9001:2000 na usługi szkoleniowe. Proces przygotowywania, prowadzenia
oraz oceniania szkoleń podlega rygorom procedur.
2. Autoryzowane Centrum Microsot oraz Cisco.
3. Znak jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno – Szkoleniowych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w
Małopolsce.
4. Centrum jest także autoryzowanym ośrodkiem testowym Pearson VUE. Dzięki temu przeprowadza
egzaminy na tytuły zawodowe autoryzowane przez największe ﬁ my z branży IT, m.in.: Oracle,
Microsoft, Novell, IBM, Lotus i Cisco.

