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Działamy od 2007 r., zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie IT. 
W ramach oferty edukacyjnej organizujemy szkolenia, kursy, warsztaty dla szeroko pojętej branży IT. Jako twórcy oprogramowania realizujemy 
projekty związane z przetwarzaniem języka naturalnego, analizą obrazu i automatyzacją procesów. Tworzymy narzędzie dla osób niewidzących 
i niedowidzących do automatycznego odczytu dokumentów tekstowo-obrazowych. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą usług Omega-PSIR oraz 
DataCite. Współorganizujemy konkurs PolEval, konferencję AI & NLP Day.

Czym się zajmujemy?
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Główne obszary działania
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Spis treści
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Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie voucherów
2

Kończy się rok, a Ty dalej masz budżet szkoleniowy? Nie zdążysz go wykorzystać w tym roku,
np. z uwagi na obciążenie projektowe pracowników? Zachęcamy do zakupu vouchera, który daje 
możliwość zablokowania środków z budżetu i wykorzystanie ich w późniejszym okresie.
Voucher zakupiony do 31 grudnia 2022 roku należy wykorzystać do końca 2023 roku.

Produkty edukacyjne Sages, na które można zakupić voucher:
szkolenia otwarte,
szkolenia dedykowane (dla zespołów), 
kursy Kodołamacz,
kursy masterclass, blended-learning, e-learning.

Rodzaje proponowanych przez nas voucherów:
voucher na konkretne szkolenie lub kurs,
voucher kwotowy na dowolną wartość.

Vouchery szkoleniowe

Zasady wykorzystania vouchera
na szkolenia otwarte / kursy

Voucher uprawnia do udziału w dowolnym szkoleniu 
otwartym lub kursie z autorskiej oferty Sages. 

Voucher nie jest przypisany do konkretnej osoby,
dowolna osoba może wziąć udział w szkoleniu lub kursie. 

Przy zakupie vouchera nie obowiązują zniżki
z programu premiowego ani bieżące promocje.

Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

Voucher można wykorzystać na dowolne szkolenia
z oferty Sages lub z tematu zamówionego przez Klienta.

W momencie zadeklarowania wysokości budżetu, wycena
liczby dni szkoleniowych do dyspozycji w ramach podanej kwoty.

Realizacja szkolenia nastąpi w terminie ustalonym
zgodnie z potrzebami Klienta.

Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

Zasady wykorzystania vouchera
na szkolenia dedykowane

http://www.sages.pl/vouchery?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
http://www.sages.pl/vouchery?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
http://www.sages.pl/vouchery?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22




Administracja i DevOps

Analiza, projektowanie
i architektura

Bezpieczeństwo

Big Data

Chmura

Data Science

Frontend

Inne języki programowania

Python

Rozwiązania
mobilne

Systemy wbudowane i IoT

Technologie starsze lub niszowe

Testowanie

Tworzenie gier

UX

GIS i geoinformatyka

Zarządzanie

Platforma Java

Platforma .NET

Praca z kodem

Obszary technologiczne, w których 
oferujemy wsparcie:
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Ofertę szkoleń otwartych kierujemy zarówno do firm, mających potrzebę przeszkolenia pojedynczych 
pracowników, jak i do osób prywatnych, chcących podnieść swoje kwalifikacje.
Zajęcia realizowane są w określonym terminie i według programu opisanego na stronie szkolenia. 
Szkolenia otwarte są realizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej w czasie rzeczywistym.

Opiekunowie szkoleń otwartych:

Kinga Dymek
Public Courses Advisor

k.dymek@sages.com.pl
+48 530 612 226 

Gwarantujemy komfortowe warunki nauki w małych grupach. Szkolenia technologiczne 
prowadzimy w grupach liczących do 10 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz 
aktywizację każdego uczestnika.

Zaletą szkoleń otwartych jest stosowanie ankiety przedszkoleniowej, pozwalającej zebrać grupę
możliwie jednorodną pod kątem posiadanego poziomu wiedzy i oczekiwań względem szkolenia.

Szkolenia prowadzą trenerzy, czynni praktycy, będący na bieżąco z rozwojem omawianych na szkoleniach 
technologii. To ważne, ponieważ uczestnicy, bardziej niż wykładu teoretycznego, oczekują wiedzy, 
którą mogą wykorzystać w swojej pracy. 

Szkolenia otwarte

zrealizowanych
szkoleń otwartych

1 078
przeszkolonych

uczestników

5 770
zadowolonych

Klientów

98%

Jakość szkoleń ma dla nas znaczenie!

Wszystkie szkolenia otwarte
z naszej oferty mogą być
dofinansowane.
Szczegóły znajdziesz
na stronie o dofinansowaniach.

Marta Sobczak
Public Courses Coordinator

m.sobczak@sages.com.pl
+48 537 410 042 

Więcej informacji o szkoleniach otwartych znajdziesz na stronie z terminami szkoleń.

mailto:k.dymek@sages.com.pl
mailto:m.sobczak@sages.com.pl
https://www.sages.pl/szukaj/terminy?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22


https://www.sages.pl/szkolenia/bazy-danych-nosql-mongodb
https://www.sages.pl/szkolenia/ireb-foundation-level-szkolenie-i-egzamin
https://www.sages.pl/szkolenia/iqbba-poziom-podstawowy-szkolenie-z-egzaminem-certyfikacyjnym
https://www.sages.pl/szkolenia/analiza-biznesowa-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-systemow
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-systemow-dla-analitykow
https://www.sages.pl/szkolenia/modelowanie-procesow-biznesowych-w-uml-i-bpmn-przy-uzyciu-narzedzia-enterprise-architect
https://www.sages.pl/szkolenia/enterprise-architect-narzedzie-do-modelowania
https://www.sages.pl/szkolenia/uml2-dla-analitykow
https://www.sages.pl/szkolenia/infrastruktura-klucza-publicznego
https://www.sages.pl/szkolenia/big-data-i-platforma-hadoop-wprowadzenie
https://www.sages.pl/szkolenia/apache-spark-z-wykorzystaniem-jezyka-python
https://www.sages.pl/szkolenia/apache-kafka-wprowadzenie-do-architektury-sterowanej-zdarzeniami
https://www.sages.pl/szkolenia/docker-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/kubernetes-w-praktyce
https://www.sages.pl/szkolenia/terraform-automatyzacja-wdrozen-infrastracture-as-code-w-chmurze-aws
https://www.sages.pl/szkolenia/analiza-danych-tekstowych-i-jezyka-naturalnego
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-reactjs
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-angular
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowane-tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-angular


Nazwa szkolenia

Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem NestJS

Programowanie .NET - kurs zaawansowany

Zaawansowany Spring framework

Spring framework

Architektura mikroserwisów na platformie Spring Cloud

Programowanie reaktywne w języku Java i Spring WebFlux

Python podstawy

Python średnio zaawansowany

Python zaawansowany

ISTQB - Foundation Level (szkolenie i egzamin) 

Zautomatyzowane testy usług sieciowych z użyciem SoapUI

Testy wydajnościowe aplikacji internetowych z wykorzystaniem 
Apache JMeter

User Experience - projektowanie satysfakcji odbiorcy

Product Management i Product Design

JIRA - Prowadzenie i praca w projekcie agile

Jak rekrutować specjalistów w branży IT 

Zarządzanie Projektami IT

Postman - automatyzacja testów funkcjonalnych serwisów REST API

RestAssured (Java) - automatyzacja testów funkcjonalnych
serwisów REST API
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Kategoria

Frontend

Platforma .NET

Praca z kodem

Platforma Java

Python

Testowanie

UX

Zarządzanie

Pełna oferta szkoleń dostępna na stronie www.sages.pl/szkolenia

Kalendarz szkoleń

http://www.sages.pl/szkolenia
https://www.sages.pl/szkolenia/tworzenie-aplikacji-z-wykorzystaniem-nestjs
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-.net-kurs-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowany-spring-framework
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-mikroserwisow-z-wykorzystaniem-spring-cloud
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-reaktywne-w-jezyku-java-i-spring-webflux
https://www.sages.pl/szkolenia/kontrola-wersji-z-git
https://www.sages.pl/szkolenia/python-podstawy
https://www.sages.pl/szkolenia/python-srednio-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/python-zaawansowany
https://www.sages.pl/szkolenia/istqb-foundation-level-szkolenie-i-egzamin
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-serwisow-rest-api-postman
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-serwisow-rest-api-java
https://www.sages.pl/szkolenia/zautomatyzowane-testy-uslug-sieciowych-z-uzyciem-soapui
https://www.sages.pl/szkolenia/testy-wydajnosciowe-aplikacji-internetowych-z-wykorzystaniem-apache-jmeter
https://www.sages.pl/szkolenia/user-experience-projektowanie-satysfakcji-odbiorcy
https://www.sages.pl/szkolenia/product-management-i-product-design
https://www.sages.pl/szkolenia/jira-prowadzenie-i-praca-w-projekcie-agile
https://www.sages.pl/szkolenia/jak-rekrutowac-specjalistow-w-branzy-it
https://www.sages.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami-it
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Stawianie na rozwój pracowników to podstawa współczesnego biznesu. Pracownicy i zespoły są tym 
lepsze, im więcej wiedzy i kompetencji posiadają. Podstawową, a zarazem główną zaletą szkoleń 
dedykowanych jest możliwość pełnego dostosowania programu szkolenia do wymagań i potrzeb 
klienta oraz wiedzy i oczekiwań uczestników.

Opiekunowie szkoleń dedykowanych:

Co wyróżnia nasze szkolenia:
Indywidualne podejście.
Elastyczność programu.
Nacisk na praktykę.
Zajęcia prowadzone przez praktyków.
Analiza potrzeb szkoleniowych.
Nauka poprzez warsztaty oraz przykłady z projektów z branży klienta.
Raport podsumowujący szkolenie i rekomendacja kolejnych działań.
Szkolenia odbywają się stacjonarnie w ustalonej lokalizacji lub w formie zdalnej.

Mentoring
Proponujemy konsultacje z naszymi ekspertami dla członków zespołów lub firm, których celem jest osiągnięcie 
założonych rezultatów poprzez udzielanie wskazówek, naprowadzeń czy spotkań konsultacyjnych 1:1.

Szkolenia dedykowane

zrealizowanych
szkoleń dedykowanych

2 046
przeszkolonych uczestników

(w tym roku już ponad 2000 uczestników)

18 565
zadowolonych

Klientów

98%

Marcin Poncyliusz
Sales Team Manager

m.poncyliusz@sages.com.pl

+48 570 269 615

Danuta Tomczak-Lech
Key Account Manager

d.tomczak@sages.com.pl

+48 533 775 916 

Katarzyna Plewczyńska
Key Account Manager

k.plewczynska@sages.com.pl

+48 734 423 344

Łukasz Kupis
Key Account Manager

l.kupis@sages.com.pl

+48 600 851 284

Więcej informacji o szkoleniach znajdziesz na stronie szkoleń dedykowanych

Proces realizacji szkolenia
dedykowanego:

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
naszych klientów pracujących

w międzynarodowym środowisku 
większość naszych szkoleń realizujemy

w języku angielskim.

Nasze szkolenia prowadzimy
w grupach liczących max. 10 osób. 

Pozwala to na indywidualne podejście 
oraz aktywizację każdego uczestnika.

ANALIZA POTRZEB

REALIZACJA SZKOLENIA

PODSUMOWANIE

https://www.sages.pl/szkolenia?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
mailto:m.poncyliusz@sages.com.pl
mailto:d.tomczak@sages.com.pl
mailto:k.plewczynska@sages.com.pl
mailto:l.kupis@sages.com.pl


https://www.sages.pl/szkolenia/figma-projektowanie-uzytecznych-interfejsow?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/projektowanie-ui-produktow-cyfrowych?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/nienadzorowana-reprezentacja-autoenkodery-i-model-generatywne?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/modele-interpretowalne?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/zwiekszanie-wydajnosci-sieci-neuronowych?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/zastosowania-sota-w-przewarzaniu-konkretnych-danych?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-w-jezyku-go?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/javascript-zaawansowane-programowanie?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/programowanie-w-cpp-20?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/docker-w-praktyce?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/poprawa-jakosci-kodu-zrodlowego?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/kubernetes-w-praktyce?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22


nowe w ofercie najpopularniejszePolecane programy szkoleń

W ramach warsztatu uczestnicy kompleksowo poznają 
ekosystem Apache Kafka. Każdy moduł szkolenia 
Apache Kafka zawiera ćwiczenia wraz ze szczegółowym 
omówieniem potencjalnych wyzwań przy wdrożeniach 
produkcyjnych.

Apache Kafka - wprowadzenie
do architektury sterowanej zdarzeniami

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Na szkoleniu zapoznamy uczestników z założeniami 
biblioteki React, nauczymy jak stosować architekturę 
Redux i przekażemy praktyczną wiedzę na temat 
budowania aplikacji internetowych.

Tworzenie aplikacji
z użyciem React

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów posiada-
jących podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, 
którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane
z tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych, 
działających po stronie przeglądarki.

Tworzenie aplikacji
z użyciem Angular

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie dedykowane dla osób mających doświad-
czenie w pracy z frameworkiem Angular, chcących 
poznać bardziej zaawansowane praktyki związane 
między innymi z architekturą, wydajnością i skalowa-
niem aplikacji opartych na tym narzędziu.

Zaawansowane tworzenie
aplikacji z użyciem Angular

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Na szkoleniu uczestnicy poznają język Python oraz 
popularne narzędzia wykorzystywane przez dewelo-
perów. nauczą się najważniejszych idiomów programi-
stycznych, a także zdobędą podstawy programowa-
nia obiektowego.

Python podstawy

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie adresowane do osób znających już podstawy 
programowania w języku Python, które chcą
poszerzyć swoją wiedzę. nauczyć się refaktoringu
i dobrych praktyk związanych z tworzeniem czystego 
kodu oraz poznać alternatywne wersje interpretera.

Python średniozaawansowany

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie adresowane jest do średnio zaawansowa-
nych i zaawansowanych programistów, posługują-
cych się swobodnie językiem Python. którzy chcą 
pogłębić w zaawansowanym aspekcie znajomość 
mechanizmów i idiomów języka Python.

Python zaawansowany

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do analityków i programistów, 
którzy są zaznajomieni z językiem Python i chcą poznać 
jedno z najpopularniejszych narzędzi do przetwarzania 
danych. Celem szkolenia jest zapoznanie z API Apache 
Spark oferowanym przez bibliotekę pySpark oraz pozna-
nie metod przetwarzania dużych wolumenów danych.

Apache Spark z wykorzystaniem 
języka Python

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do 
Spring framewok z naciskiem na dobre praktyki związa-
ne z jego wykorzystaniem. W trakcie szkolenia opanu-
jesz Spring framework w stopniu umożliwiającym jego 
zastosowanie w realnym projekcie.

Spring framework

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Szkolenie adresowane do programistów znających 
Spring framework, chcących poznać jego zaawansowane 
aspekty. Celem szkolenia jest ugruntowanie i solidne 
rozszerzenie wiedzy dotyczącej Spring framework, 
Spring Data oraz poznanie metod integracji Spring z 
innymi technologiami.

Zaawansowany Spring
framework

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Postman to platforma do budowania, testowania i używa-
nia API. Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości 
narzędzia w zakresie automatyzacji testów funkcjonalnych 
REST API i nauczą się sposobów oraz strategii uruchamia-
nia testów w procesie CI. Dowiedzą się także jak planować 
dobrą architekturę na poziomie API.

Postman - automatyzacja testów
funkcjonalnych serwisów REST API

SPRAWDŹ SZKOLENIE

Celem szkolenia Architektura systemów dla analityków jest 
nabycie wiedzy koniecznej do wykrywania zagrożeń architek-
tonicznych, dzięki czemu analityk biznesowy już w trakcie 
wywiadów z klientem będzie w stanie dokonywać pierwszych 
założeń architektonicznych, co z kolei pozwoli na zgłębienie 
kluczowych aspektów.

Architektura systemów
dla analityków

SPRAWDŹ SZKOLENIE
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https://www.sages.pl/szkolenia/spring-framework?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/architektura-systemow-dla-analitykow?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/zaawansowany-spring-framework?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.sages.pl/szkolenia/automatyzacja-testow-funkcjonalnych-serwisow-rest-api-postman?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
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Nasze produkty są oparte na najnowocześniejszej technologii. Ich niezawodność i dopasowanie do potrzeb klientów są możliwe dzięki zespołowi 
składającemu się z wybitnych ekspertów i ekspertek, którzy/e są na pierwszej linii teorii i praktyki tworzenia i wdrażania innowacji technologicznych.

Łukasz Andrzejewski - w Sages od 2014 roku

Łukasz ma ponad 15-letnie doświadczenie na sali szkoleniowej. W ciągu 
ostatnich 5 lat przeszkolił ponad 1000 osób. Przeprowadził szkolenia dla 
największych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, czy informatycznej. 
Między innymi dla: Santander Bank Polska S.A., ERGO Hestia, Asseco Poland 
czy Orange. Specjalizuje się w szeroko pojętych technologiach Java,
rozwiązaniach frontendowych i mobilnych. 

Opinia ze szkolenia Łukasza:  "Prowadzący posiadał rozległą wiedzę, którą 
przekazał na konkretnych przykładach. W trakcie szkolenia pokazywał
i objaśniał każdy z elementów składowych przykładów.”

Matt Harasymczuk - w Sages od 2015 roku

Ukończył studia z zakresu informatyki, a także lotnictwa i kosmonautyki. Jest 
właścicielem habitatu, symulatora bazy kosmicznej, i tworzy dla niego system 
operacyjny wykorzystujący mechanizmy uczenia maszynowego (sieci neuro-
nowe). Napisał kilka książek dotyczących inżynierii oprogramowania,
procesów IT oraz astronautyki. Ma ponad 7500 godzin doświadczenia
w prowadzeniu warsztatów dla ponad 28 000 osób.

Opinia ze szkolenia Matta:  "Bardzo dobre połączenie warstwy praktyczniej i 
teoretycznej. Przyjemny sposób prowadzenia. Czułem się bardzo swobodnie 
i nie miałem problemu wejść w interakcję z prowadzącym.”

Kamil Mrzygłód - w Sages od 2018 roku

Od 10 lat jest związany z technologiami Microsoftu, skupiając się głównie na 
dostarczaniu wydajnych i zautomatyzowanych systemów wspierających 
różnorakie aplikacje klienckie. W 2018 roku został uhonorowany tytułem 
Microsoft MVP w kategorii Azure za wkład w budowanie społeczności
i dogłębną wiedzę techniczną związaną z tą technologią. 

Opinia ze szkolenia Kamila:  "Rozległa wiedza prowadzącego, odpowiedzi na 
pytania i bezproblemowe przejście lub zmiana tematów.”

Piotr Nazimek - w Sages od 2014 roku

Projektuje, implementuje i weryfikuje zabezpieczenia, głównie w projektach 
systemów transportowych i kontroli dostępu, które wykorzystują sprzętowe 
moduły bezpieczeństwa. Tworzył oprogramowanie dla bankomatów, 
terminali płatniczych i biletomatów, realizowałem projekty kart miejskich m.in. 
w Białymstoku, Tarnowie, Poznaniu i Krakowie. Prowadzi szkolenia komercyjne 
od 2012 roku. W tym czasie przeszkolił ponad 2100 osób z kilkudziesięciu 
różnych firm. 

Opinia ze szkolenia Piotra:  "Bardzo dobry prowadzący, szkolenie bardzo 
techniczne, ogólnie bardzo pozytywnie spędzony kurs.”

Patryk Pilarski - w Sages od 2018 roku

Specjalizuje się w pracy z danymi - od małych po duże, od Data Science po 
Data Engineering. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Politech-
nice Warszawskiej na ścieżce Big Data - przetwarzanie i analiza dużych 
zbiorów danych. Jako trener Sages prowadzi następujące kursy: Apache 
Spark z wykorzystaniem języka Python, Analiza danych z użyciem apache 
Spark, Analiza danych tekstowych i języka naturalnego. Prowadzi również 
zajęcia w ramach Bootcampu Data Science. 

Opinia ze szkolenia Patryka:  "Było dużo praktycznych zadań. Był świetny 
kontakt z prowadzącym.  Oby nadal prowadził zajęcia - z chęcią wezmę udział.”

Marcin Chrost - w Sages od 2019 roku

Jest inżynierem z ponad 15-letnim stażem w branży IT. Prowadzi liczne prelekcje 
i warsztaty, które cieszyły (i nadal cieszą) się dużym uznaniem uczestników. 
Aktualnie pracuje jako Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie 
JCommerce. Tworzy rozwiązania dla klientów oraz zajmuję się rekrutacją, 
analizą techniczną potencjalnych projektów i rozwojem szeroko rozumianej 
"kultury techniczno-programistycznej". Wspiera także młodszych kolegów
w rozwoju zawodowym, co daje mi zawsze dużą satysfakcję.

Opinia ze szkolenia Marcina:  "Kompetentny prowadzący, ciekawe materiały, 
dobrze przygotowane ćwiczenia.”

Kadra trenerska

Aktualnie współpracujemy z ponad 300 ekspertami. Najbliżej współpracujący trenerzy:
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Unikalny benefit dla branży IT
Dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie dla pracowników
Stacja IT nieprzerwanie od 2015 roku dzieli się praktyczną wiedzą, podczas organizowanych warsztatów 
dla branży IT. Ma na swoim koncie ponad 11 500 przeszkolonych uczestników oraz blisko 800 zrealizo-
wanych warsztatów (stacjonarnych i zdalnych), których wyróżnikiem jest praktyczne podejście, niska 
cena oraz ponad 250-osobowa kadra trenerska.

Co otrzymujesz w pakiecie:
Wejściówki na warsztaty zdalne dla Pracowników
Dostęp do pełnej oferty min. 10 warsztatów miesięcznie
Nagrania z warsztatów dla Pracownika
Raporty o stanie zapisów i wykorzystaniu wejściówek
Comiesięczny newsletter z aktualną ofertą warsztatów
Dostęp do wybranych kursów e-learningowych Sages

Postaw na benefit, który poszerza kompetencje Twojego zespołu!

Pakiet wejściówek jest to jednorazowo płatny abonament pozwalający na korzystanie przez 
każdego pracownika z pełnej oferty warsztatowej Stacji IT przez 12 lub 6 miesięcy.
Jest to benefit, który nie tylko zapewnia stały rozwój Twoich pracowników, ale także przekłada 
się na jakość pracy w bieżących projektach.

Szukasz sposobu na budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy?
Proponujemy wspólny warsztat, podczas którego Twoja firma będzie miała możliwość pokazania się 
członkom naszej społeczności. Ty decydujesz m.in. o tym, jaki ma być temat warsztatu, jaka ma być 
jego formuła i czy warsztat poprowadzi osoba z Twojej firmy, czy jednak nasz trener.
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Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Stacji IT

Anna Grudnicka
Marketing & Event Specialist

a.grudnicka@sages.com.pl
+48 881 680 476

http://www.stacja.it/oferta-dla-firm?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
mailto:a.grudnicka@sages.com.pl
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Masterclass Premium - co to jest?
Kompleksowy kurs e-learningowy

+ konsultacje/warsztaty
i opieka autora kursu.

To nie jest zwykły
kurs e-learningowy. 

Tutaj jest poczucie pracy w grupie,
są spotkania z autorem i sensownie

rozłożony plan i czas pracy. 

Skuteczna metoda blended learning
Oferta dedykowana na kompleksowe kursy e-learningowe Masterclass w połączeniu z warsztatami 
lub konsultacjami z ekspertami.
Teoria i zadania do samodzielnego wykonania umieszczone są na interaktywnej platformie, natomiast 
warsztaty i problemy rozwiązywane są podczas spotkań zdalnych z autorem kursu.

*Bazując na sprawdzonym know-how, obszernej bazie
ekspertów i profesjonalnym zapleczu organizacyjnym
jesteśmy w stanie sprawnie przygotować również kursy
z innych tematów niż wymienione w ofercie. Szczegóły
do indywidualnych ustaleń.

Do wyboru kursy:

Kurs składa się z:
lekcji w formie nagrań wideo (ok. 20-50 godzin nagrań w zależności od kursu)
dedykowanych konsultacji i/lub warsztatów w zamkniętej grupie objętej programem
materiałów szkoleniowych oraz praktycznych wskazówek
zadań do samodzielnej pracy
forum w zamkniętej grupie dyskusyjnej z dostępem do autora kursu
certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika

E-learning i kursy w dedykowanej
formie Blended-learning

Wzmocnienie zaangażowania:
oficjalne otwarcie kursu przez autora
z omówieniem całego programu szkolenia
i trybu nauczania

test na koniec kursu

cykliczne raporty na życzenie klienta
plus 3 dostępy kontrolne (dla leaderów
oddelegowanych zespołów)

harmonogram spotkań dostosowany
do wytycznych klienta

certyfikaty ukończenia kursu

tempo szkolenia jest tzw. "self-paced" -
uczestnicy odbywają kurs we własnym
tempie w obrębie tygodnia

konsultacje lub warsztaty w zależności
od wybranego pakietu

W ramach oferty klient otrzymuje nielimitowany dostęp do kursu e-learningowego
dla pracowników objętych programem oraz 3 dostępy dla leaderów.

Clean Architecture

Uczenie maszynowe

Python dla programistów

Przetwarzanie języka naturalnego

Umowy IT 

Junior Java Developer

Programowanie na platformie Android

Programowanie na platformie iOS

Inne - w pełni dostosowane do potrzeb klienta*

Edyta Wilgos
Chief Product Officer

e.wilgos@sages.com.pl
+48 884 886 842

Więcej informacji na ten temat znajdziesz
na stronie kursów

https://kursy.sages.pl/?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
mailto:e.wilgos@sages.com.pl


Studia Podyplomowe
Od 2016 roku jesteśmy partnerem merytorycznym uczelni wyższych. Współpracujemy z Politechniką 
Warszawską oraz Akademią Leona Koźmińskiego. Nasi eksperci współtworzą ofertę edukacyjną,
wnosząc poza wiedzą także doświadczenie projektowe i biznesowe. W ten sposób studia podyplomowe, 
w których mamy swój udział, rozwijają kompetencje odpowiadające na realne potrzeby firm.  

Co wyróżnia nasze studia:

PRAKTYKA PRZED TEORIĄ
Prezentujemy rozwiązania projektowe i biznesowe, przekazujemy dobre praktyki oraz przykłady 
ich zastosowań w organizacjach. Program studiów i dobór tematyki zbudowany na podstawie 
doświadczeń wyniesionych z biznesu.

ZAJĘCIA Z PRAKTYKAMI
Wszyscy wykładowcy, poza doświadczeniem akademickim, na co dzień związani są z projektami 
komercyjnymi. To połączenie daje dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how.

KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI
W ramach studiów rozwijane jest spektrum umiejętności z zakresu wybranego zestawu technologii i 
narzędzi, kompetencje projektowe oraz w przypadku studiów dla menedżerów umiejętności 
strategicznego wykorzystania technologii do realizacji celów organizacji.

Dlaczego warto dofinansować studia dla pracownika:
zapewnia to wysoką retencję: zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju wpływa na ich ocenę  
buduje przewagi konkurencyjne: zapewnienie kompetencji w obszarach: big data, data science czy rozwiązań
chmurowych pozwala na korzystanie z nowych technologii dających możliwość szybszego rozwoju
tworzy pozytywny wizerunek: pokazanie, że firma ma nowoczesne podejście do zarządzania oraz technologii 

12

Opiekun produktu:

Anna Citko-Mikuła
Chief Operating Officer

a.mikula@sages.com.pl
+48 796 062 806

Nasze kierunki studiów:

Więcej informacji znajdziesz 
na stronie studiów ALK.

6 zakończonych edycji

140 absolwentów

Więcej informacji znajdziesz 
na stronie studiów PW.

11 zakończonych edycji

blisko 800 absolwentów

  Data Science. Algorytmy, narzędzia i aplikacje
dla problemów typu Big Data

  Big Data
Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

Wizualna analityka danych

Data Science i Big Data w zarządzaniu

mailto:a.mikula@sages.com.pl
http://datascience.ii.pw.edu.pl/?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
https://www.zarzadzanie.ai/?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22


https://www.kodolamacz.pl/dla-firm/?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22
mailto:e.wilgos@sages.com.pl


To program rozwojowy obejmujący cykl zajęć, w ramach którego uczestnicy zdobywają dogłębną wiedzę 
oraz pełne kompetencje w zakresie wybranej tematyki. Różni się od tradycyjnego szkolenia zakresem
materiału, który w przypadku Akademii obejmuje pełny obszar tematyczny, nie zaś wybrane jego aspekty.

Akademia dla firm

Program szkolenia jest przygotowany w sposób pozwalający na przyrostowe, gruntowne poznanie 
nowych technologii i spójny rozwój kompetencji. 
Przygotowujemy go z udziałem ekspertów zarówno w zakresie merytorycznym (praktycy, architekci 
rozwiązań, team leaderzy), jak i w aspekcie edukacyjnym (przedstawiciele instytucji akademickich, 
wieloletni nauczyciele i wykładowcy).

Program rozwojowy obejmuje od 180 do 240 godzin zajęć.
Rekomendowana wielkość grupy: do 15 osób.
Każdy program rozwojowy kończy się wykonaniem projektu zaliczeniowego.
Tryb zajęć: weekendowy, ale możliwe jest przeprowadzenie programu rozwojowego w trybie dziennym 
lub wieczorowym.
Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym.

Więcej informacji na temat oferty
znajdziesz na stronie wsparcia dla firm.

Edyta Wilgos
Chief Product Officer

e.wilgos@sages.com.pl
+48 884 886 842

Na jakie potrzeby odpowiada Akademia?

Atuty Akademii dla Firm:

Zadbanie o rozwój pracowników

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie
warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana
na przykładzie praktycznych zadań.

Zapewnienie potrzebnych
kompetencji bez konieczności
rekrutacji nowych pracowników

Wzmocnienie wizerunku pracodawcy
poprzez ciekawą ofertę benefitów
dotyczących rozwoju

Absolwenci Akademii dla firm z zakresu
Data Science mogą otrzymać dyplom
Akademii Leona Koźmińskiego.
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Przykładowe Akademie rozwojowe:

Akademia Java Developer PRO

Przekwalifikowanie grupy programistów z innych języków w kierunku programowania w języku Java. W trakcie 
kursu uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności budowania kompletnych aplikacji od warstwy utrwalania, aż po 
usługi REST / interfejs użytkownika.

Akademia Data Science PRO

Nauka nowoczesnego podejścia do analizy danych dla osób, które pracują na stanowiskach związanych z anality-
ką danych, w szczególności dużych danych.

Akademia Business Intelligence PRO

Rozwój kompetencji cyfrowych w obszarze BI (od procesów po narzędzia analityczne i hurtownie danych).

Akademia DevOps PRO

Zdobycie kompetencji pożądanych na rynku pracy, dostosowanych do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań 
pracodawców względem kandydatów stanowiska Systems Engineer/DevOps.

Akademia Mobile Developer PRO

Nauka tworzenia nowoczesne aplikacje mobilne na platformy Android i iOS z wykorzystaniem popularnych narzę-
dzi developerskich m.in. tj. Android Studio, Gradle czy Xcode i Swift Package Manager.

PRAKTYKA PRZED TEORIĄ

W ramach programu rozwijamy praktyczne
umiejętności związane z daną technologią
i tematyką.

KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

Wszyscy prowadzący zajęcia na co dzień pracują
w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej
wiedzy i praktycznego know-how.

NAUKA Z PRAKTYKAMI

mailto:e.wilgos@sages.com.pl
https://oferta.sages.pl/akademia-dla-firm?utm_source=sages&utm_medium=email&utm_campaign=katalog22


Szkolenia dedykowane.

Marcin Poncyliusz
Sales Team Manager

m.poncyliusz@sages.com.pl
+48 570 269 615

Katarzyna Plewczyńska
Key Account Manager

k.plewczynska@sages.com.pl
+48 734 423 344

Danuta Tomczak-Lech
Key Account Manager

d.tomczak@sages.com.pl
+48 533 775 916

Łukasz Kupis
Key Account Manager

l.kupis@sages.com.pl
+48 600 851 284

Szkolenia otwarte.

Kinga Dymek
Public Courses Advisor, Financial Expert

k.dymek@sages.com.pl
+48 530 612 226

Marta Sobczak
Public Courses Coordinator

m.sobczak@sages.com.pl
+48 537 410 042

Oferta rozwiązań
Sages Solutions.

Rafał Rębilas
Key Account Manager

r.rebilas@sages.com.pl
+48 882 080 125

Agnieszka Dymińska
Key Account Manager

a.dyminska@sages.com.pl
+48 884 197 360

Kursy rozwojowe (Akademie)
i e-learning.

Edyta Wilgos
Chief Product Officer

e.wilgos@sages.com.pl
+48 884 886 842

Studia podyplomowe.

Anna Citko-Mikuła
Chief Operating Officer

a.mikula@sages.com.pl
+48 796 062 806

Pakiety edukacyjne Stacji IT.

Anna Grudnicka
Marketing & Event Specialist

a.grudnicka@sages.com.pl
+48 881 680 476

Sages sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa
biuro@sages.com.pl    tel. 22 203 56 00
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