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SEKRETEM BIZNESU
JEST WIEDZIEĆ TO,

CZEGO NIE WIEDZĄ INNI

Arystoteles Onassis

Szanowni Państwo,

Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. prowadzi 
działalność szkoleniowo-doradczą od 2009 roku. 
Specjalizujemy się w projektowaniu i organizacji szkoleń 
otwartych realizowanych w formie warsztatów oraz 
szkoleń biznesowych (zamkniętych) „in company” 
dostosowanych stricto do oczekiwań konkretnych 
przedsiębiorstw lub instytucji. Jesteśmy firmą, która 
wspiera przedsiębiorczość i oferuje innowacyjne 
rozwiązania biznesowe.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę 
biznesową obejmującą:  

a.  Usługi doradzcze i szkoleniowe dostosowane do
 potrzeb klienta (business package of knowledge)

b.  Pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój 
 i wsparcie biznesu (projekty szkoleniowe, inwestycyjne,
  badawczo – rozwojowe)

c.  Doradztwo i obsługa projektów biznesowych (misje
 gospodarcze, badania rynku, kojarzenie partnerów)

Swoje działania rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb 
klienta i zaproponowania konkretnych działań, przyjmując 
założenie, że nie ma  idealnych rozwiązań, ani dwóch 
identycznych firm.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Lubelskiego Centrum Consultingu



1300 dni szkoleniowych
569 przedsiębiorstw
50+ projektów inwestycyjnych
10 000+ godzin szkoleniowych
30 trenerów współpracujących
10 ekspertów biznesu 
30 partnerów
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KNOWPACK BUSINESS PACKAGE OF KNOWLEDGE
Jest usługą doradczo-szkoleniową, która powstaje w wyniku pracy naszego zespołu i Państwa firmy, 
stanowiącą nasz wspólny produkt. To Państwo stawiają przed nami wyzwania i problemy, a my dobieramy 
do nich rozwiązanie. Każda firma, każdy klient i każda branża to inna historia, inny KNOWPACK. Nie ma 
mowy o przypadku, czy o wybraniu uniwersalnych rozwiązań – takie po prostu w biznesie nie istnieją. Nie 
oferujemy programów edukacyjnych, standardowego doradztwa, czy ogólnych szkoleń. KNOWPACK jest 
zestawem elementów, które układamy wspólnie z naszymi klientami tworząc unikatowe rozwiązania. 
KNOWPACK nie jest wizją biznesową, ani obietnicą zmian, jest nową jakością, którą my oferujemy 
Państwu, a Państwo przekażą ją swoim klientom… bo klienci o wiele dłużej pamiętają jakość niż cenę. 

JAK TWORZYMY KNOWPACK:
LET’S PLAY THE GAME… (zagrajmy w grę) - nasz ekspert biznesu (business expert) odwiedza 
Państwa przedsiębiorstwo i zaprasza do gry modelami biznesowymi pracowników. 45 minut pokazuje 
jak działa przedsiębiorstwo – jak wygląda komunikacja, relacje, sposób myślenia, metody rozwiązywania 
problemów. Na tym etapie staramy się przeprowadzić identyfikację potrzeb na poziomie organizacji. 
Czego można dowiedzieć się o firmie w 45 minut? Wszystkiego. Dlaczego chcemy bawić się z naszym 
klientem? Jim Dougherty (redaktor Harvard Business Review, weteran businessu)  zauważył, że „(…) 
wielu liderów uważa, że ich rola polega na wyznaczaniu kierunku i dzieleniu się informacjami, a nie na
 ich zbieraniu. To błąd”. Żeby działać, trzeba określić cel.

QUICK MEETING (szybkie spotkanie) - spotkanie osoby z Państwa firmy z naszym specjalistą, który 
poprosi o wypełnienie specjalnego formularza oceniającego Państwa  preferencje  i identyfikującego 
potrzeby na poziomie stanowiska. Szanujemy Państwa czas, minimalizujemy formalności. Dwie strony 
dokumentu przygotowane przez naszych ekspertów rynku, doradców zawodowych i psychologów 
powiedzą nam więcej o przedsiębiorstwie niż obszerne kwestionariusze. Długie formularze i umowy 
zostawmy dla banków. 

EMPLOYEE TEST (test pracownika)– teraz czas na pracowników. Anonimowe ankiety pozowolą nam 
ocenić czego im brakuje, a Państwu zdecydować czy chcecie z naszą pomocą to zmienić. To działanie
pozwala ocenić deficyt wiedzy na poziomie pracownika.

GOLDEN WEEK  (złoty tydzień) - w ciągu tygodnia nasz specjalista przygotowuje dla Państwa program 
szkolenia zawierający proponowone bloki szkoleniowe. W nowoczesnym biznesie ważne jest podejście 
interdyscyplinarne, zatem uważamy, że należy łączyć różne obszary wiedzy, szkolenia miękkie 
z twardymi. Z naszych doświadczeń wynika, że takie rozwiązania są najbardziej efektywne. W ofercie, 
oprócz zakresu szkolenia dobieramy najlepsze dla Państwa techniki oraz metody prowadzenia zajęć 
(korzystamy wyłącznie z aktywnych form), a także dobieramy eksperta
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a. dokonujemy ide ntyfikacji potrzeb na 
 WSZYSTKICH trzech poziomach firmy – 
 stanowiska, pracownika i organizacji. 
 Traktujemy przedsiębiorstwo jako całość, 
 a nie zbiór elementów

b. proponujemy kompleksowe, interdyscyplinarne  
 rozwiązania, a nie szablonowe szkolenia

c. przygotowujemy dla Państwa raport 
 zawierający rekomendacje i wnioski

d. widzimy różnicę między
 TRENERAMI a EKSPERTAMI

IDENTYFIKACJĘ POTRZEB 
PRZEPROWADZAMY DLA PAŃSTWA 
BEZPŁATNIE

Dopiero po identyfikacji potrzeb decydują się 
Państwo na skorzystanie z KNOWPACKA, 
ustalamy wtedy termin szkoleń, miejsce, 
dostosowujemy program do Państwa sugestii.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymują unikatowy 
KNOWBOOKS (zestaw materiałów i opracowań 
stworzony w oparciu o Państwa indywidualne 
potrzeby).

Po wprowadzeniu KNOWPACKA przygotowujemy 
dla Państwa raport zawierający wnioski 
i rekomendacje na przyszłość. 

DLACZEGO NASZE DZIAŁANIA 
SĄ INNE OD WSZYSTKICH:
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CO WCHODZI
W SKŁAD 
KNOWPACKA?

a. Bezpłatna identyfikacja potrzeb przeprowadzona  
 na poziomie organizacji, pracownika i stanowiska

b. Bezpłatne opracowanie indywidualnego planu 
 działania dla przedsiębiorstwa

c. Usługa doradczo-szkoleniowa dostosowana 
 ściśle do potrzeb świadczona przez naszych 
 ekspertów biznesu (business eksperts)

d. Przygotowane specjalnie dla Państwa 
 KNOWBOOKS (materiały i opracowania)

e. Catering (na życzenie klienta)

f. Raport zawierający wnioski, rekomendacje dla 
 przedsiębiorcy po przeprowadzonych szkoleniach
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ELEMENTY KNOWPACKA:
LOGISTYKA I TRANSPORT
Zgadnienia tematyczne dotyczące łańcucha dostaw, płatności, ryzyka, rozliczeń, kontroli, procesów 
logistyczno – transportowych, wyboru dostawców/partnerów/klientów, kwestie prawne i finansowe – w tym 
podwójnego finansowania. Szkolimy/doradzamy we wszystkich kwestiach, które decydują o efektywnym 
i nowoczesnym zarządzaniu i obsłudze procesów logistyczno – transportowych. Współpracujemy z Instytutem 
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, a nasi eksperci przygotowują pracowników przedsiębiorstw na terenie 
całej Polski do egzaminu JUNIOR LOGISTIC/TRENER.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY
Zajmujemy się wszystkimi aspektami, które zwiększają efektywność przedsiębiorstw w zakresie handlu 
międzynarodowego. Dobór kontarhentów/partnerów, podpisywanie tworzenie umów, wprowadzanie 
nowych produktów na rynki międzynarodowe, finanse i marketing międzynarodowy – to tylko niewiele 
obszarów, z których doradzamy i szkolimy. Współpracujemy z Lubelską Izbą Przemysłowo – Handlową, 
organizujemy spotkania przedsiębiorców, misje gospodarcze, obsługujemy międzynarodowych klientów 
(w tym TERGOPOWER – norweska firma zajmująca się budową ekoelektrowni w Polsce), uczestniczyliśmy 
w procesie tworzenia FRUTY S.A. Nasi eksperci to praktycy, prowadzący własną działalność, zasiadający 
w Radach Nadzorczych,  z sukcesem zajmujący się handlem międzynarodowym. 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I FINANSE
Pokazujemy Państwu jak skutecznie, zarządzać przedsiębiorstwem w czasie wielu zmian w środowisku 
biznesu, biorąc pod uwagę czynnik ryzyka. Jesteśmy w stanie pokazać jak tworzy się architekturę finansową 
organizacji, jak stworzyć analizy i prognozy finansowe. Dzięki temu Państwa przedsiębiorstwo będzie 
w stanie skutecznie przewidywać zmiany. Nasi trenerzy zajmowali/zajmują najwyższe stanowiska 
w przedsiębiorstwach, ich wiedza i doświadczenie mogą okazać się dla Państwa bezcenne. Szkolenia 
finansowe przygotowują dla Państwa eksperci w dziedzinie ekonomii, pracownicy naukowi i doradcy wielu 
polskich przedsiębiorców.

MARKETING I BUDOWANIE MARKI
Nowoczesna firma nie może działać bez skutecznego planu marketingowego. Czasami niepowodzenie wielu 
przedsięwzięć zależy od źle dobranej lub opracowanej strategii marketinowej. Pomagamy Państwu stworzyć, 
udoskonalić i zmienić plan marketingowy, pokazujemy jak kreować markę, jak wprowadzić ją na rynek, oraz 
jak zwiększyć sprzedaż używając marki. Nasi eksperci są w stanie przeprowadzić dla Państwa audyt 
wizerunkowy, jak również pokazać jak udoskonalić (lub wprowadzić) e-marketing w Państwa firmie.  Nasz 
ekspert z ponad 12 letnim doświadczeniem w projektach komercyjnych, organizacjach i jednostkach
samorządowych pokaże Państwu, co zrobić żeby marka przynosiła zysk.
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KOMPETENCJE MIĘKKIE
…równie ważne co twarde umiejętności. Kompetencje 
miękkie – czyli jak negocjować, jak zarządzać sobą 
i ludźmi, jak stosować persfazję … i wiele innych. 
Tematyka szczególnie polecana nie tylko  kadrze 
zarządzającej, ale również wszystkim osobom, 
którzy w swojej pracy mają kontakt z klientami. 
Bardzo często, to kompetencje miękkie decydują 
nie tylko o tym czy odniesiemy sukces, ale również 
czy przekonamy do naszego sukcesu innych.

NARZĘDZIA BIZNESOWE I E-BIZNES
Podstawowe narzędzia umożliwiające skuteczne 
działanie w biznesie, obejmujące komunikację 
w organizacji, wykorzystanie nowych mediów 
w procesach biznesowych, tworzenie prezentacji 
multimedialnych, zarządzanie projektami biznesowymi, 
metodykę PRINCE 2 FOUNDATION, szkolenia 
komputerowe o różnym stopniu zaawansowania (w tym 
certyfikowane). Współpracujemy z partnerami, 
którzy z powodzeniem od wielu lat wykorzystują 
najnowsze narzędzia biznesowe dla poprawy 
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Efektywność energetyczna jest kluczowa dla 
właściwego i racjonalnego zarządzania wydatkami. 
Ekologia i czysta energia są priorytetem w polityce 
państwa i UE. Nowe rozwiązania w zakresie rozwiązań 
ekologicznych pozwalają zapewnić lepsze funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw i dostosować ich działanie 
do restrykcji unijnych. Nasi eksperci pokażą Państwu 
jak zminimalizować wydatki na energię, jak wrowadzać 
nowe ścieżki zarządzania energią w przedsiębior-
stwie i jak stać się przedsiębiorstwem przyjaznym 
środowisku. Nasze doświadczenie w obsługe dużych 
zagranicznych firm zajmujących się energią pozwala 
nam działać skutecznie i efektywnie.
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Sergiusz Kuczyński - doktor nauk humanistycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, 
doświadczony trener i wykładowca z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, negocjacji handlowych, 
praktyki biznesu, który doświadczenie zdobywał jako kierownik ds. rynków WNP w Agencji Zaopatrzenia 
Technicznego REALL, specjalista ds. eksportu w INTRALL POLSKA sp. z o.o., Quality Management Officer, 
specjalista ds. eksportu w Firmie Cukierniczej „Solidarność” Lublin, obecnie Prezes Zarządu Europejskiej 
Grupy Wemikulitowej, szkolenia prowadzi w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim.

Mirosław Szcześniak - konsultant, trener, specjalista w dziedzinie TSL  (transportu, spedycji, logistyki). 
Absolwent Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Szczecińskim. Wiedzę zdobywał na wielu specjali-
stycznych szkoleniach i praktykach m.in. w Niemczech, Austrii i Holandii. W zawodzie od 23 lat, swoje 
doświadczenie zdobywał w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych takich jak m.in.: Polska Żegluga 
Morska, Pekaes Multispedytor Ltd., Transintra Spedition Ltd., Best Logistics Ltd., ATC Cargo S.A. Obecnie 
zarządza firmą SARON Shipping Consulting. Równolegle od 2003 roku prowadzi szeroką działalność 
w charakterze konsultanta i trenera TSL, realizując również projekty unijne związane z tą tematyką.

Halina Obel - doświadczony trener i doradca (ponad 5 000 godzin szkoleniowych) certyfikowany trener 
biznesu posiadający dyplom MBA, oraz dyplom Członka Rad Nadzorczych (egzamin państwowy), 
doradca MMŚP, twórca strategii firm, wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi i przedsiębiorczości, 
kompetencji społecznych, menadżerskich i interpersonalnych współpracujący z takimi przedsiębiorcami 
jak PGE Białystok, PGE Lublin, PGE Rzeszów, Florian Rzeszów, Enterplan W-wa, ITI Poznań, Rolchem, 
Adrem, Awex, Hortico, Zakładay Tytoniowe, Społem woj. lubelskie, Carrfour, Aldik, Ahold; praktyk biznesu 
– w swojej karierze była między innymi członkiem Grupy kapitałowej Orlen „Petroprofit” sp. z o.o. oraz 
pracowała w LPPH Odczynniki Chemiczne. 

Michał Furmanek - trener z 12 letnim doświadczeniem w zarządzaniu marketingiem i komunikacją 
w międzynarodowym środowisku biznesowym, akademicki i samorządowym oraz 7 letnim doświadczeniem 
w zarządzaniu multidyscyplinarnymi, międzynarodowymi projektami rozwoju biznesu i modelowani 
dystrybucji. Doświadczenie zdobywał jako brand manager w Urzędzie Miasta Lublin, dyrektor ds. rozwoju 
w Securia Eastern Europe, project manager w grupie kapitałowej TAS Ukraina, dyrektor 
ds. marketingu w grupie Nordea.

BUSINESS EXPERTS:
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Mariusz Kicia –  doktor nauk ekonomicznych, trener, przedsiębiorca; doradca w zakresie wyceny przed-
siębiorstw, strategii rozwoju, analiz i raportów finansowych, uczestnik negocjacji z kapitałodawcami, 
twórca ekspertyz i dokumentów na potrzeby transakcji kapitałowych; ekspert Polskiej Akademii Nauk; 
w swojej karierze był Członkiem Rad Nadzorczych w SYNTEA S.A., INTER-BUD S.A., FAWAG Lubelskie 
Fabryki Wag S.A., LubMAN UMCS sp. z o.o., obecnie Prezes Zarządu Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Marcin Setlak –  trener e-biznesu, e-marketingu oraz kreacji, zajmuje się komunikacją w organizacji, 
oraz brandingiem, twórca indywidualnych aplikacji biznesowych, oraz innowacyjnych usług z pogranicza 
biznesu i nowych mediów, doświadczenie zawodowe w tej stosunkowo nowej gałęzi zdobywał od 2002 
roku; obecnie dyrektor zarządzający Promoship Sp. J. agencja komunikacji zintegrowanej. 

Marian Stani – trener i doradca, przedsiębiorca, wykładowca w zakresie rozwiązań ekologicznych, 
gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, posiadający dyplom MBA oraz Certyfikat i uprawnienia 
Eksperta – Projektanta procesów Czystych Produkcji, absolwent kursu dla członków Rad Nadzorczych, 
Konsultant Programu Umbrella Project  ONZ i Rządu USA  d/s. Rozwoju Państw Europy Centralnej 
i Wschodniej, autor Strategii Rozwoju Miast i Terenów Wiejskich (Radom, Szczecin, Ostrowiec 
Świętokrzyski ,Niepołomice, Witonia , Fabianki ), autor wniosków w ramach programów Phare, ISPA, 
Ekofundusz, NFOŚi GW  itp. dla Samorządów i podmiotów Gospodarczych. Realizował programy 
poprawy stanu środowiska naturalnego w Macedonii, Chorwacji, na Ukrainie. Dyrektor i właściciel biura 
doradczego „Ecostan”.

Marcin Czarnacki – doktor nauk ekonomicznych, autor/współautor ponad 200 biznesplanów, 30 
studiów wykonalności, 40 strategii, 4 strategii rozwoju klastrów; doświadczenie biznesowe zdobywał 
jako analityk finansowy w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – 
Technologicznego S.A., doradca i twórca planów finansowych w Capital Care Sp. z o.o., analityk klienta 
korporacyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A., obecnie Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych 
w Medica Poland - Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.; trener, wykładowca, doradca.
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