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1. O nas

Dynamicznie rośniemy

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi 
doradcze w zakresie podatków, business consultingu, outsourcingu, doradztwa  
finansowo-księgowego i prawnego, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. 

Akademia Biznesu wchodzi w skład grupy MDDP, która jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się firm doradczych w Polsce. Należymy do grona 5 największych firm 
szkoleniowych w kraju, znajdujemy się również w pierwszej trójce firm szkoleniowych 
z zakresu księgowości. 

Oferujemy szerokie spektrum szkoleń i kursów w zakresie podatków, rachunkowości, 
finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy 
rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych.
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Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych 
i doradczych działających na polskim i międzynarodowym rynku. Wieloletnia praktyka 
w organizowaniu projektów rozwojowych pozwala nam na dzielenie się z Państwem 
wiedzą najwyższej klasy ekspertów-praktyków, konsultantów, trenerów, coach’ów. 

Inspirujemy do zmian i pragniemy być postrzegani, jako dogodny partner przedsiębiorstw 
w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności. Podstawą wszystkich naszych 
projektów jest profesjonalne badanie potrzeb przedsiębiorstwa i przyszłych uczestników 
oraz nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań. Dzięki temu nasze 
warsztaty są postrzegane, jako użyteczne i cenne źródło wiedzy. Dają temu wyraz 
dotychczasowi Klienci, którzy chętnie powracają na nasze zajęcia bez względu na formułę: 
szkoleń zamkniętych, otwartych, konferencji czy seminariów.

2. Misja

Rozwijamy kompetencje pracowników
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Kompetencje twarde – to przedsięwzięcia dla działów finansowo-księgowych z szeroko  
rozumianej księgowości. Nasze projekty skierowanie są dla przedsiębiorstw sektora 
prywatnego, jak i jednostek publicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również 
szkolenia dedykowane poszczególnym branżom m.in. dla banków, zakładów ubezpieczeń 
po budownictwo, farmację czy TSL, gdzie program zajęć dostosowany jest do sektora 
dla którego jest adresowany. Kształcimy na kilku poziomach merytorycznych w zakresie 
podstawowym, jak i wysoce zaawansowanym z podatków, rachunkowości, finansów oraz 
prawa.

Kompetencje miękkie – współpracując z Klientami wyodrębniliśmy kilkanaście  
niezbędnych kompetencji biznesowych przekładających się na skuteczność organizacyjną 
i efektywność poszczególnych zespołów lub ich jednostek. Wybrane interwencje 
szkoleniowe lub całe programy rozwoju realizujemy na różnych poziomach wiedzy 
i umiejętności, zawsze uwzględniając specyfikę branżową i kulturę organizacyjną 
odbiorców. Podstawowe obszary w których dostarczamy wiedzę to: rozwój kompetencji 
menedżerskich, sprzedażowych czy wybrane obszary tzw. efektywności biznesowej, 
osobistej oraz aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Zakres merytoryczny

Dostarczamy praktyczną wiedzę
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4. Formuła
Konferencje – unikalne, ważne wydarzenia o najwyższym standardzie, obejmujące istotne 
z punktu widzenia każdej organizacji zagadnienia biznesowe lub planowane zmiany 
w przepisach prawa np. bilansowego i podatkowego, wskazujące rozwiązania bieżących 
problemów. 

Szkolenia otwarte – powstają na podstawie aktualnych potrzeb rynkowych i rekomendacji 
naszych Klientów, stanu prawnego oraz proponowanych przez ustawodawcę zmian. Nasi 
eksperci metodyczni wsłuchują się w potrzeby organizacji i poprzez tę formę dydaktyczną 
oferują najnowsze trendy biznesowe, najlepsze praktyki, narzędzia i rozwiązania poprawiające 
efektywność organizacyjną. 

Na przełomie kwietnia i maja oraz na początku listopada cyklicznie organizujemy wyjazdowe 
szkolenia zagraniczne m.in. w: Egipcie, Włoszech, Grecji czy też w Hiszpanii.

W ramach szkoleń otwartych otrzymują Państwo profesjonalnie opracowane i przygotowane 
autorskie materiały w postaci skryptów, prezentacji, ćwiczeń i testów oraz niezbędne ustawy 
i przepisy wykonawcze. Podczas zajęć, jak również bezpośrednio po ich zakończeniu, mają 
Państwo możliwość zadawania pytań, rozwiązania nurtujących problemów.

Szkolenia zamknięte – organizując szkolenia zamknięte zawsze kierujemy się dogłębną 
analizą potrzeb w procesie przygotowania zakresu warsztatu, efektywnością samego 
szkolenia a także satysfakcją Klienta. 

Wszystkie projekty szkoleniowe realizowane przez Akademię Biznesu MDDP mają charakter 
projektu dedykowanego. Program szkolenia dopasowywany jest do specyfiki grupy i potrzeb 
przedsiębiorstwa. Każde szkolenie poprzedza identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, 
które są podstawą wszelkich czynności związanych z rozwojem pracowników. 

Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych jest przeprowadzana w trzech obszarach:
• indywidualnym – poszczególni pracownicy organizacji
• grupowym – zespoły pracownicze
• całej organizacji

W zależności od poziomu pomiaru efektywności szkolenia i jego rodzaju dobierane są  
odpowiednie narzędzia takie jak badania (MBTI, 360, Extended Disk, itp.) ankiety, testy  
czy wywiady.

Szkolenia informatyczne – proponujemy wyspecjalizowane szkolenia informatyczne 
począwszy od aplikacji biznesowych Microsoft Office, po zaawansowane szkolenia 
techniczne autoryzowane i autorskie. Na bazie długoletnich doświadczeń trenerów 
stworzyliśmy szkolenia umożliwiające skuteczne zastosowanie narzędzi informatycznych  
w nowoczesnej firmie.
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Proponujemy różne rozwiązania

Kursy zawodowe – organizujemy certyfikowane kursy umożliwiające zdobycie nowego 
zawodu, jak również podnoszące uzyskane już kwalifikacje. Forma kursu umożliwia szerokie 
spektrum zapoznania się z proponowaną tematyką oraz zastosowania teorii w praktyce  
podczas warsztatów, ćwiczeń i innych proponowanych aktywnych form nauki, pod opieką 
wybitnych ekspertów. Zapewniamy wysoki poziom zajęć co znajduje potwierdzenie 
w opiniach i ankietach. 

Szczególną popularnością cieszą się kursy przygotowujące do zawodu księgowego  
i analityka finansowego oraz do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Studia podyplomowe – oferowane w celu poszerzenia i aktualizacji wiedzy, doskonalenia 
zawodowego oraz planów dotyczących zmiany profilu zawodowego lub przekwalifikowania. 

Studia organizujemy we współpracy z wiodącymi uczelniami w kraju takimi jak: Wyższe Szkoły 
Bankowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zakres tematyczny naszych zajęć obejmuje nie tylko takie kierunki jak: podatki, rachunkowość,  
i zarządzanie finansami, ale również wszelkie tematy związane z zarządzaniem na poziomie 
menedżerskim, w tym psychologię, Lean, IT.
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Współpracujemy z najlepszymi

5. Prelegenci

Nasi trenerzy to wysoce wykwalifikowani, doświadczeni i kreatywni eksperci-praktycy.  
Ich umiejętności, ugruntowana wiedza, bogate doświadczenie zawodowe, profesjonalizm 
oraz ukierunkowanie na potrzeby Klienta, umożliwiają wskazywanie optymalnych oraz 
innowacyjnych rozwiązań problemów natury biznesowej (np. prawnopodatkowej lub 
rozwoju wszelkich kompetencji miękkich). 

Ekspertów dobieramy w zależności od specyfiki tematu zadania, organizacji i grupy, tak 
aby jak najlepiej zostały zaspokojone rzeczywiste potrzeby Zleceniodawcy i uczestników 
szkolenia.
 
Dbając o jak najwyższy standard oferowanych usług do ich realizacji dobieramy wyłącznie 
wysokiej rangi specjalistów. Obecnie współpracujemy z liczbą ponad trzystu ekspertów, 
wśród których są: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni, psycholodzy, praktycy 
biznesu, programiści oraz informatycy.
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6. Lokalizacja

Do dyspozycji uczestników przeznaczamy przestronne, klimatyzowane sale wyposażone 
w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, z dostępem do szybkiego Internetu, znajdujące 
się w kompleksie biurowym Atrium Tower w Warszawie. Świetne usytuowanie budynku,  
w samym centrum Warszawy gwarantuje połączenia z wszystkimi środkami transportu. 
Budynek Atrium Tower jest oddalony zaledwie 100 m od przystanków tramwajowych  
i autobusowych, 400 m od stacji metra Rondo ONZ oraz 1km od  Dworca Centralnego.

Na terenie całego kraju wykorzystywany jest także kompleks różnorodnych sal wykładowych 
oraz wysokiej jakości catering w prestiżowych Hotelach i Centrach Konferencyjnych.

Zapewniamy doskonałą organizację
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7. Nasi Klienci

Jesteśmy rzetelnym partnerem
Podczas realizacji każdego programu rozwojowego (bez względu na jego formę) kluczowa 
jest dla nas jakość świadczonych usług. Firmy, które skorzystały z naszych szkoleń,  
to zarówno spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną podnosić 
i zdobywać nowe kompetencje, jak też największe grupy kapitałowe oraz jednostki sektora 
finansów publicznych. Niezmiernie cieszy nas fakt, że nasze przedsięwzięcia spotykają się 
z tak dużym zainteresowaniem i uznaniem. 
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8. Nagrody

Lider rynku

22 lipca 2014 r. Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) 
ogłosiło laureatów konkursu o tytuł: Firma Szkoleniowa Roku.  
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Akademia 
Biznesu MDDP uzyskała tytuł Firma Szkoleniowa Roku 2014.

W najnowszym rankingu najlepszych firm szkoleniowych 
opublikowanym w listopadzie 2014 r. przez magazyn ”Home & 
Market” zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce. Ranking został 
oparty na podstawie twardych danych: wysokości osiągniętych 
przychodów, liczby trenerów, kursantów indywidualnych  
i biznesowych oraz zakresie prowadzonych szkoleń.

W rankingu  najlepszych  firm szkoleniowych w Polsce 
opublikowanym przez „Book of Lists 2013” Akademia Biznesu 
MDDP zajęła pierwsze miejsce. Ranking opracowany został 
na podstawie osiągniętych przychodów.
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