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Wstęp
Introduction
Szanowni Państwo
Na sukces SEKA S.A. pracują zatrudnieni w niej
ludzie. To oni tworzą firmę, budują jej markę
i uczestniczą w jej życiu. W związku z tym ważne
jest, aby środowisko pracy było im przyjazne
i sprzyjało dalszemu rozwojowi. Niewątpliwie składają się na to kwestie związane z zapewnieniem
odpowiednich warunków pracy, przestrzeganiem
norm prawnych dotyczących pracowników, a także inwestowanie w ludzi poprzez podnoszenie
ich kwalifikacji zawodowych. Te czynniki powinny
stanowić priorytet w polityce personalnej każdego przedsiębiorstwa. SEKA S.A., która działa od
1988 roku, jest tego żywym przykładem. Mam
przyjemność przedstawić naszą ofertę, która
z całą pewnością pomoże Państwu realizować
zamierzone cele.

Na sukces firmy
pracują zatrudnieni w niej ludzie.
A company owes its success
to the work of its employees.

Dear all
SEKA owes its success to the work of the people it
employs. It is them who create the company, build
its brand and participate in its life. It is therefore
important to maintain a work environment that is
friendly and favours development. This undoubtedly
involves issues related to providing appropriate
conditions of work, complying with legal standards
concerning labour and investing in people by
improving their qualifications. These factors should
have priority in the human resources policy of each
enterprise. SEKA S.A., which was established in
1988, is a vivid example of such approach. I am
pleased to present our offer which I believe will help
you reach your objectives.

Maciej SEKUNDA

Prezes Zarządu SEKA S.A.
CEO SEKA S.A.
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O firmie

Company info

Jakość, której możesz zaufać

The quality you can trust

ZAKRES USŁUG
bezpieczeństwo pracy i ppoż. oraz ochrona
środowiska,
doradztwo w zakresie prawa pracy oraz
w sprawach personalnych,
szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi,
bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości i podatków oraz szkolenia zawodowe,
doradztwo z zakresie projektów unijnych,
przygotowania projektów szkoleniowych,
inwestycyjnych.

GWARANTOWANA WYSOKA
JAKOŚĆ USŁUG
wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2002,
Gazela Biznesu 2003-2009 i 2012,
Certyfikat CIOP-PIB,
ISO 9001:2008.

19
ODDZIAŁÓW
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1988
ROK ZAŁOŻENIA

KONTAKT | tel.: 22 517 88 33 | e-mail: seka@seka.pl

225
SPECJALISTÓW

950
STAŁYCH UMÓW

SCOPE OF SERVICES
work safety, fire safety and environemental
protection,
counselling on labour law and human resources,
providing training courses on labour law
and social insurance, human resources
management, occupational health and safety,
accounting and taxes, and vocational training
courses,
consultancy on European Funds, preparing
training and investment projects.

WE HAVE ALSO BEEN
AWARDED WITH:
a distinction for the Mazowiecka Firma 2002
(Company of the Year 2002 in Mazowsze
Region),
Gazela Biznesu 2003-2009 and 2012 award,
a CIOP-PIB certificate,
ISO 9001:2008 certificate.

NASI KLIENCI, NASZ POTENCJAŁ

OUR CLIENTS, OUR POTENTIAL

Nasi stali Klienci to ponad 700 firm zatrudniających łącznie ponad 300 000 pracowników. Takiej
liczbie pracowników zapewniamy przestrzeganie
przepisów prawa pracy i ochrony pracy.

Our long-standing Clients include over 700
companies with over 300 000 workers. For such
number of employees we assure observance of labour
law and occupational safety.

Dotychczas przeszkoliliśmy blisko 1 000 000 osób.
Dzięki nam kilkadziesiąt tysięcy z nich zdobyło
nowy zawód. Stale zwiększająca się liczba klientów oraz wysoka dynamika rozwoju sprawiły, że na
dziś SEKA S.A. posiada 16 oddziałów w miastach
wojewódzkich oraz przedstawicieli terenowych
w całej Polsce.

We have so far trained nearly 1 000 000 people.
For several thousand of them it has meant a new
profession. As a result of the ever increasing number
of clients and high growth dynamics, SEKA S.A. is
currently operating field branches in 16 largest
Polish cities and representative offices all around
the country.

CONTACT | tel.: 22 517 88 33 | e-mail: seka@seka.pl
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Usługi BHP

Health & Safety Services

Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie

Take care of safety in your company

"W sumie jedyne rzeczy, które mają w życiu znaczenie, są proste.
Rodzina, przyjaciele, bezpieczeństwo i zdrowie."
John Marsden
"In summary there are few simple things in life that matter.
Family, friends, safety and health."
John Marsden

4

KONTAKT | tel.: 22 517 88 33 | e-mail: bhp@seka.pl

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy
na zasadzie outsourcingu, w tym m. in.:

Highly specialized services in the area of health and
safety at work provided in the form of outsourced
supervision over the conditions of work. The services
include:

- w pełni realizujemy obowiązek pracodawcy
dotyczący utworzenia służby bhp w przedsiębiorstwie
- prowadzimy audyty warunków pracy,
- doradzamy pracodawcom na temat interpretacji obowiązujących przepisów,
- sporządzamy dokumentacje powypadkowe,
- oceniamy ryzyko zawodowe,
- kompleksowo przeprowadzamy obowiązkowe
szkolenia,
- reprezentujemy pracodawcę w przypadku
czynności kontrolnych organów nadzoru nad
warunkami pracy.

- Complete execution of the employer’s duty to
establish H&S forces on site;
- Auditing the work conditions;
- Advising on the interpretation of the applicable
regulations of the law;
- Drawing up post-accident documentations;
- Assessing occupational risk;
- Comprehensively conducted mandatory training;
- Representing the employer in investigations
carried out by work conditions control
authorities.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako
zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711
§2 kodeksu pracy. Świadczone usługi wykonujemy
w ramach:

We supervise work conditions on site as an outsourced H&S force in compliance with art. 23711
§2 of the Labor Code. The services are rendered
under:

- umów stałych (usługa kompleksowa)
dotyczących nadzoru bhp,
- jednorazowych zleceń.

- Permanent H&S supervision contracts
(complex services);
- Individual, one-off jobs.

CONTACT | tel.: 22 517 88 33 | e-mail: bhp@seka.pl
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Usługi ochrony ppoż.

Fire protection services

Zapobiegaj, edukuj, chroń...

Prevent, educate, protect…

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Udzielamy wsparcia dla firm i instytucji w zakresie
wykonania zadań i obowiązków z obszaru ochrony
przeciwpożarowej, wynikających z obowiązujących
przepisów. Oferujemy pomoc w dostosowaniu
budynków, obiektów lub terenów do wymogów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy usługi
doradztwa i prewencji pożarowej, w tym m. in.:

Support for companies and institutions in the area
of fire protection tasks and duties resulting from
the applicable provisions. Assistance in the adaptation
of buildings, facilities and grounds to fire protection
requirements. Advisory and fire prevention services,
including:

- opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa
pożarowego,
- kontrolujemy stan ochrony przeciwpożarowej,
- opracowujemy ocenę zagrożenia wybuchem
w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnętrznych,
- organizujemy praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji,
- przeprowadzamy zajęcia z użyciem
podręcznego sprzętu gaśniczego,
- przeprowadzamy przeglądy stanu technicznego
urządzeń ppoż. (gaśnice, agregaty gaśnicze,
hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i inne),
- szkolimy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

„Człowiek to rzeczownik,
a rzeczownikiem rządzą przypadki.”
Krystyna Siesicka - „Zapałka na zakręcie”
„Man is a noun, a noun is governed by cases.”
Krystyna Siesicka - „The match at the bend”

6
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-

Development of fire safety instructions;
Fire protection level inspections;
Compliance explosion risk assessment;
Practical verification of the organization and
conditions of evacuation;
- Lessons in the use of portable firefighting
equipment;
- Technical inspections of firefighting devices
(fire extinguishers, fire-fighting units, indoor
and outdoor fire hydrants, etc.);
- Fire protection training courses, including training
for persons designated to fight fire and evacuate
workers.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

Usługi z zakresu ppoż. świadczymy w ramach:

Fire protection services are rendered under:

-

-

umów stałych,
jednorazowych zleceń,
ćwiczeń,
szkoleń.

CONTACT | tel.: 22 517 88 33 | e-mail: nadzor@seka.pl

Permanent contracts,
Individual, one-off jobs,
Exercise contracts,
Training contracts.
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Szkolenia i uprawnienia zawodowe

Training and professional qualifications

Twoi ludzie - Twój kapitał

Your people - Your capital

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Od 1988 roku szkolimy pracowników dla firm,
instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Naszą
działalność rozpoczęliśmy oferując szkolenia z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy, które do dziś stanowią podstawowy trzon
naszej działalności. Obecnie rozszerzyliśmy naszą
ofertę o kolejne ważne dla naszych Klientów szkolenia, m.in.: z zakresu rachunkowości, zarządzania
zasobami ludzkimi, komputerowe, jak również zawodowe.

We have been training employees for businesses,
public institutions and private persons since 1988.
At first our business was focused on the labor law
and H&S training, which still continue to constitute
our key and core activity. At present our offer is
extended covering training in other important areas
like accounting, management of human resources,
as well as computer and vocational training.

Realizujemy też projekty szkoleniowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Oferujemy szkolenia z zakresu:
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkoleń zawodowych,
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- rachunkowości i podatków,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- ochrony środowiska,
- komputerowych programów biurowych,
- inne, dedykowane na życzenie Klienta.

„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to,
czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody.
Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu
młodym.”
Henry Ford

We also implement training projects co-financed
from the European Social Fund.
We offer training services in the following areas:
- Health and Safety at work,
- Vocational training,
- Labor law and social security,
- Accounting and taxes,
- Human resources management,
- Protection of environment,
- Office computer programs,
- Other, customized training courses.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

OUR STRENGTHS

Szkolenia prowadzimy w dwóch formach:

Training courses are carried out in two different
forms:
- Stationary training (courses, training, lectures,
conferences),
- On-line learning (e-learning, blended-learning).

- stacjonarnie w formie kursów, szkoleń,
wykładów, konferencji,
- on-line: e-learning, blended-learning.

„Everyone who stop learning ages, no matter if is 20 or 80 years
old. Who continue to study stays young. Most wonderful thing
in life is keeping the mind young.”
Henry Ford
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Ochrona środowiska

Eco-outsourcing

Troska o otoczenie leży w Twoim interesie

Taking care of the environment - it’s in your interest

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska – od audytów środowiskowych,
przez eko-outsourcing i opracowanie wniosków
o wydanie decyzji środowiskowych, po wdrażanie
systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001).

Complex environmental protection services from
environmental audits, through eco-outsourcing and
development of applications for the issue of
environmental decision, to implementation of the
environment management systems (ISO 14001).

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu ochrony
środowiska w zakresie:

Complex environmental protection services including:

-

•
•
•
•
•
•
•

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

Usługi z zakresu ochrony środowiska świadczymy
w ramach:

Environmental protection services are rendered
under:

eko-outsourcingu,
opracowań środowiskowych,
audytów środowiskowych,
sprawozdawczości,
systemów zarządzania środowiskiem ISO
14001,
- pomiarów,
- szkoleń.

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje.”
R. Ingersoll

Eco-outsourcing,
Environmental studies,
Environmental audits,
Reporting,
Environment management systems ISO 14001,
Measurements,
Training.

„Nature knows no reward than punishment, knows only the consequences.”
R. Ingersoll
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KONTAKT | tel.: 32 700 22 36 | e-mail: srodowisko@seka.pl

umów stałych,
umów na konkretne zadania – zlecenia
jednorazowe.

CONTACT | tel.: 32 700 22 36 | e-mail: srodowisko@seka.pl

Permanent contracts;
Contracts for a specific task – one-off jobs.
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Więcej na seka.pl

Doradztwo z prawa pracy

Labor law advisory services

Poznaj swoje prawa i obowiązki

Know your rights and responsibilities

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Od blisko 20 lat świadczymy usługi doradztwa
w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zakres
naszych usług dopasowujemy do wymogów konkretnej Firmy, a dowodem ich wysokiej jakości jest
zaufanie Klientów oraz prowadzenie działalności
zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2008.

For almost 20 years we have been providing advisory
services in the area of widely understood labor law. The
scope of services is tailored to the needs of individual
partners. High quality of services provided by our
company is confirmed by trust shown by our customers
and ensured by an ongoing compliance with Quality
Management System meeting the requirements of ISO
9001:2008 standard.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa z prawa pracy w tym:
doradztwo prawne,
audyt,
negocjacje,
reprezentację przed sądem.

Legal advisory,
Audit,
Negotiations,
Representation before the court.

„Nieznajomość prawa szkodzi”

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

„Ignorantia iuris nocet”

Usługi z zakresu doradztwa prawnego świadczymy
w ramach:

Legal advisory services are rendered under:

umów stałych,
umów na konkretne zadania.
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We offer complex services in the area of labor law,
including:

KONTAKT | tel.: 22 517 88 44 | e-mail: prawny@seka.pl

CONTACT | tel.: 22 517 88 44 | e-mail: prawny@seka.pl

Permanent contracts,
Contracts for specific tasks.

13

Więcej na seka.pl

Doradztwo z prawa pracy

Labor law advisory services

Poznaj swoje prawa i obowiązki

Know your rights and responsibilities

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Od blisko 20 lat świadczymy usługi doradztwa
w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zakres
naszych usług dopasowujemy do wymogów konkretnej Firmy, a dowodem ich wysokiej jakości jest
zaufanie Klientów oraz prowadzenie działalności
zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2008.

For almost 20 years we have been providing advisory
services in the area of widely understood labor law. The
scope of services is tailored to the needs of individual
partners. High quality of services provided by our
company is confirmed by trust shown by our customers
and ensured by an ongoing compliance with Quality
Management System meeting the requirements of ISO
9001:2008 standard.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa z prawa pracy w tym:
doradztwo prawne,
audyt,
negocjacje,
reprezentację przed sądem.

Legal advisory,
Audit,
Negotiations,
Representation before the court.

„Nieznajomość prawa szkodzi”

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

„Ignorantia iuris nocet”

Usługi z zakresu doradztwa prawnego świadczymy
w ramach:

Legal advisory services are rendered under:

umów stałych,
umów na konkretne zadania.

12

We offer complex services in the area of labor law,
including:

KONTAKT | tel.: 22 517 88 44 | e-mail: prawny@seka.pl

CONTACT | tel.: 22 517 88 44 | e-mail: prawny@seka.pl

Permanent contracts,
Contracts for specific tasks.

13

Więcej na seka.pl

Obsługa kadrowo-płacowa

Human resources and payroll services

Jakość - to się opłaca!

Quality pays off

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu profesjonalnych systemów kadrowo-płacowych współpracujemy z firmami w całej Polsce. Wraz ze skutecznym zarządzaniem obsługą,
redukujemy koszty i dążymy do zapewnienia naszym klientom sprawnych i efektywnych procesów
na każdym etapie rozliczenia.

Many years of experience and the use of professional
human resources and payroll systems allow us to work
together with companies from all parts of Poland.
Ensuring efficient service we also reduce the costs
and develop effective processes on every step of operation.
Our offer includes:

Nasza oferta obejmuje:
• administrację płac,
• administrację kadr,
• raportowanie.
Na życzenie klienta możemy ograniczyć zakres
naszych zadań wyłącznie do kadr lub płac. To, co
wyróżnia nas w działaniu, to rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność oraz elastyczność. Realizując naszą usługę zatroszczymy się o jej
indywidualny charakter, w pełni dopasowany do
potrzeb Państwa działalności.

„Formy wynagrodzeń zależą od struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa i poglądów na funkcje płac, dlatego można uznać,
że sposób wynagradzania jest cechą kultury danej organizacji.”
Zofia Jacukowicz
„Forms of employment depend on company organisational structure
and view on incomes' function, hence one can assume,
the way of rewarding is a feature of companies culture.”

• Payroll administration,
• Human resources administration,
• Reporting.
On request of the customer we can reduce the scope of
our services to human resources or payroll only. What
make us stand out are our reliability, perseverance,
punctuality, accuracy and flexibility. Providing our
services in this area we care about their individual
character, fully adjusted to the needs of your operations.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

Naszych klientów obsługujemy w cyklu miesięcznym w ramach:

Our customers are serviced in monthly cycles
under:

- stałej umowy,
- zleceń jednorazowych (audyty kadrowopłacowe).

- Permanent contracts;
- One-off jobs (human resources and payroll
audits).

Zofia Jacukowicz
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Zarządzanie bezpieczeństwem

Safety management

Stan pewności i spokoju

The state of confidence and peace

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie
zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, ochrony danych osobowych, zarządzania ciągłością działania, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług
dopasowanych do konkretnego profilu organizacji.

Complex solutions for crisis management and defense
affairs, personal data protection and business
continuity management, complying with the applicable laws. Guaranteed top quality of services tailored
to the specific profile of your organization.

Pakiet naszych usług obejmuje m.in.:
• szkolenia symulacyjne, merytoryczne i ćwiczenia praktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony danych osobowych, testy
BCP, wsparcie poszkoleniowe;
• doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania
kryzysowego, ochrony infrastruktury
krytycznej, ochrony danych osobowych;
• audyty i kontrole bezpieczeństwa;
• tworzenie i wdrażanie dokumentacji (Plan
Zarządzania Kryzysowego, Polityka Ochrony
Danych Osobowych, Instrukcja zarządzania
systemami teleinformatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, inne);
• outsourcing ABI (przejmowanie pełnych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
danych osobowych).

„I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył."
Ignacy Krasicki
„And the one should be responsible that take stick safety measure,
As one that entrusted security to stupid.”
Ignacy Krasicki

16

KONTAKT | tel.: 22 517 88 04 | e-mail: bezpieczenstwo@seka.pl

The range of provided services includes:
• Simulation and merit-based training, actual
practice in crisis management and personal data
protection, BCP tests, post-training support;
• Advisory and consultancy services for crisis
management, protection of critical infrastructure
and protection of personal data;
• Safety audits and controls;
• Development and implementation of
documentation (Crisis Management Plan, Personal
Data Protection Policy, Instruction for Managing
Personal Data Processing Information and
Communication Systems, others);
• Outsourcing ABI (taking over full obligations
of the Information Security Administrator in
accordance with the Personal Data Protection
Act).

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

Usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
świadczymy w ramach:

Security management services are provided
under:

•
•
•
•

•
•
•
•

umów stałych,
jednorazowych zleceń,
ćwiczeń, treningów,
szkoleń.

CONTACT | tel.: 22 517 88 04 | e-mail: bezpieczenstwo@seka.pl

Permanent contracts,
One-off jobs,
Exercises, training courses contracts,
Training contracts.
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Fundusze unijne

EU projects

Rozwijaj firmę dzięki dotacjom

Take advantage of subsidies to expand your company

ZAKRES USŁUG

SCOPE OF SERVICES

Dla klientów, którzy zamierzają pozyskać środki
finansowe z Unii Europejskiej na szkolenia i doradztwo, oraz którzy już realizują projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze współfinansowane ze
środków unijnych oferujemy kompleksową obsługę
w zakresie prowadzenia projektów.

For customers who intend to raise funds from the
European Union on training and consultancy and who
are already implementing training and consultancytraining projects co-financed from the EU funds we
offer complex project-management services.

Projekty szkoleniowe:
przygotowanie założeń projektu,
przygotowanie wniosku aplikacyjnego,
doprowadzenie do końca procesu podpisywania umowy,
zarządzanie projektem.
Projekty inwestycyjne:
analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego,
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
doradztwo w zakresie zarządzania i sprawozdawczości projektu.

„Każdy dolar racjonalnie zainwestowany daje korzyści
społeczeństwu, a każde marnotrawstwo ma w długiej
perspektywie złowrogie konsekwencje.”
Warren Buffet
„Each dollar rationally invested gives profits to society
and each waste has in long term evil consequences.”

Training projects:
Development of project guidelines,
Preparation of application,
Completion of the contract awarding procedure,
Project management.
Investment projects:
Analysis of investment project,
Development of application documentation,
Advisory services in the area of project management and reporting.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

FORM OF SERVICES

Usługi z zakresu projektów unijnych świadczymy
w formie:

EU project-related services are rendered in the
form of:

doradztwa,
tzw. „gorącej linii” (hot-line),
audytów przedprojektowych,
szkoleń.

Consulting services,
Hot-line,
Pre-project audits,
Training courses.

Warren Buffet
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Nasza struktura
Our structure
Słupsk
Elbląg

GDAŃSK

KOSZALIN

OLSZTYN

Suwałki

BYDGOSZCZ
SZCZECIN

Piła

GORZÓW
WLKP.
POZNAŃ
Zielona Góra

BIAŁYSTOK

TORUŃ

Płock

Włocławek

Konin
Kalisz

WARSZAWA

Skierniewice

ŁÓDŹ

Legnica WROCŁAW

Radom

KIELCE

Jelenia Góra
Częstochowa
Wałbrzych OPOLE

Zamość
Tarnobrzeg

KATOWICE
KRAKÓW
Centrala Head Office

RZESZÓW

BIELSKO-BIAŁA

Oddziały terenowe Regional branches
Przedstawiciele terenowi Regional representatives
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LUBLIN

Przemyśl

Centrala
Head Office

Relacje Inwestorskie
Investor Relations

Dział Księgowości
Accounts Department

ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel.: 22 517 88 88
fax: 22 517 88 87

tel.: 22 517 88 88
ri@seka.pl

tel.: 22 517 88 22
ksiegowosc@seka.pl

Dział Szkolenia
Training Department

Dział Nadzoru
Supervision Department

Dział Projektów Unijnych
European Funds Department

tel.: 22 517 88 11
szkolenia@seka.pl

tel.: 22 517 88 33
nadzor@seka.pl

tel.: 22 517 88 00
projekty@seka.pl

Dział Prawny
Legal Department

Dział Handlowy
Sales Department

Dział Operacyjny
Operations Department

tel.: 22 517 88 44
prawny@seka.pl

tel.: 22 517 88 66
handlowy@seka.pl

tel.: 22 517 88 88
operacyjny@seka.pl

SEKA S.A. w Polsce
SEKA S.A. in Poland
BIAŁYSTOK

BIELSKO-BIAŁA

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

ul. Św. Rocha 11/1
15-879 Białystok
tel.: 85 871 22 30
fax: 85 871 22 31
bialystok@seka.pl

ul. Podwale 45
43-300 Bielsko - Biała
tel.: 33 300 10 00
fax: 33 300 10 01
bielsko@seka.pl

ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
tel.: 52 522 57 50
fax: 52 522 57 51
bydgoszcz@seka.pl

ul. Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk
tel.: 58 732 08 80
fax: 58 732 08 81
gdansk@seka.pl

GORZÓW WLKP.

KATOWICE

KIELCE

KOSZALIN

ul. Jana Matejki 32
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 737 46 20
fax: 95 737 46 21
gorzow@seka.pl

ul. Piotra Skargi 8
40-091 Katowice
tel.: 32 700 22 30
fax: 32 700 22 31
katowice@seka.pl

ul. Leonarda 1
25-311 Kielce
tel.: 41 230 98 50
fax: 41 230 98 51
kielce@seka.pl

ul. Zwycięstwa 148
75-613 Koszalin
tel.: 94 721 42 00
fax: 94 721 42 01
koszalin@seka.pl

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

ul. Wrocławska 75
30-011 Kraków
tel.: 12 203 19 20
fax: 12 203 19 21
krakow@seka.pl

ul. Wolska 11
20-411 Lublin
tel.: 81 464 16 30
fax: 81 464 16 31
lublin@seka.pl

ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
tel.: 42 280 10 50
fax: 42 280 10 51
lodz@seka.pl

ul. Dworcowa 7
10-413 Olsztyn
tel.: 89 679 94 40
fax: 89 679 94 41
olsztyn@seka.pl

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SZCZECIN

ul. Strzelców Bytomskich 7
45-084 Opole
tel.: 77 545 75 40
fax: 77 545 75 41
opole@seka.pl

ul. Norwida 14
60-867 Poznań
tel.: 61 624 02 60
fax: 61 624 02 61
poznan@seka.pl

ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów
tel.: 17 717 65 20
fax: 17 717 65 21
rzeszow@seka.pl

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin
tel.: 91 881 95 00
fax: 91 881 95 01
szczecin@seka.pl

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
tel.: 56 640 20 37
fax: 56 640 20 38
torun@seka.pl

ul. Paca 37
04-386 Warszawa
tel.: 22 517 88 50
fax: 22 517 88 08
warszawa@seka.pl

ul. Kaszubska 8
50-214 Wrocław
tel.: 71 738 38 00
fax: 71 738 38 01
wroclaw@seka.pl

Więcej informacji na temat działalności SEKA S.A.
For more information on SEKA S.A.
seka.pl
Zapraszamy do kontaktu
We invite you to contact us

ODDZIAŁY:
Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk,
Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin,
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań,
Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88
fax: 22 517 88 87

NIP: 113-01-22-021
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000082102

seka.pl
facebook.com/SEKAszkolenia

SEKA S.A.
PORTRET FIRMY
COMPANY PROFILE

