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O nas  

 

Sitrax école to nowoczesna szkoła językowa specjalizująca się w nauczaniu 

języków obcych oraz języka polskiego jako obcego.  

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, prowadzimy kursy 

językowe w różnych wariantach: zajęcia w małych grupach oraz kursy 

indywidualne w siedzibie u klienta. 

Specjalizujemy się w tłumaczeniach zwykłych i specjalistycznych. Wspieramy 

dział handlowy - obsługujemy zagraniczną korespondencję przychodzącą i 

wychodzącą oraz zapewniamy outsourcing językowy. 

Organizujemy tłumaczenia konferencyjne , eventy firmowe oraz spotkania 

międzynarodowe. 

Zapewniamy wykwalifikowanych tłumaczy.  

Sitrax école to szkoła języków obcych, która stawia sobie za główny cel wysoką 

jakość nauczania, dlatego też przy doborze lektorów zwracamy szczególną 

uwagę na ich kwalifikacje, otwartość oraz autentyczność. 

Współpracując z naszą szkołą przyczyniacie się Państwo do rozwoju sportu na 

Pomorzu oraz promowania znajomości języków obcych. 

Sitrax école Szkoła języków obcych wspiera Pomorski Klub Hokejowy MH 

Automatyka oraz Akademię Sportu Pomorze. 

Naszym celem jest promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

oraz pokazanie jak ważnym elementem, w życiu codziennym i zawodowym, jest 

znajomość języków obcych. 

 

 

 



Nasza oferta  

KURSY JĘZYKOWE 
 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, chorwacki, 

rosyjski norweski, szwedzki, chiński , arabski oraz język polski jako obcy. 

 

Przez cały okres nauki, nasz dział kształcenia, nadzoruje poprawny 

przebieg realizacji materiału z danego kursu językowego. Lektorzy zobowiązani 

są do sporządzania comiesięcznych raportów z przeprowadzonych zajęć, na 

podstawie których zostaną wystawione certyfikaty ukończenia kursu oraz 

raport końcowy.  

Zapewniamy:  
 

 Test sprawdzający poziom znajomości języka obcego 

 Materiały szkoleniowe  

 Bezpłatny dojazd lektora  

 Stałe stawki godzinowe  

 Certyfikat ukończenia kursu  

Cena kursu : 
 

Koszt szkolenia jest uzależniony od następujących czynników:  

 Częstotliwości kursu i jego długości  

 Typu szkolenia  

 Ilości słuchaczy (zajęcia grupowe, indywidualne)  

 Miejsca szkolenia  

 Narodowości oraz specjalizacji lektora  

 



 

Szanowni Państwo, 

Nauczanie języka obcego jest istotnym 

elementem, pozwalającym na swobodne 

porozumiewanie się nie tylko w biurze, ale i 

również w życiu prywatnym. 

Poprzez podnoszenie kwalifikacji swoich 

pracowników przyczyniacie się do  rozwoju 

ich kompetencji oraz umiejętności 

niezbędnych do wykonywania pracy. 

W nauczaniu języka obcego najważniejsze 

jest indywidualne poznanie potrzeb 

językowych każdego pracownika, w celu 

opracowania skutecznego planu nauczania. 

Jako lektor języka polskiego jako obcego oraz języka francuskiego jestem 

przekonana, że dobry nauczyciel to taki, który oprócz wykształcenia wyższego 

oraz praktyki, posiada zdolności interpersonalne. 

Nawiązując współpracę z Państwa firmą dokonam wszelkich starań, by szkoła 

Sitrax école stała się synonimem wysokiego poziomu nauczania oraz zaufanego 

partnera.  

Anna Parzyńska 

Prezes sitrax sp. zo.o.,  

Doktorant UG w Instytucie filologii romańskiej, 

 lektor języka polskiego jako obcego 

 

 

 

 

 

 



Lektorzy: 

 

 Poziom wiedzy językowej pozwala na nauczanie języka obcego na 

wymaganym poziomie. 

 Z pasją wykonują swój zawód. 

 Indywidualnie dopasowują tok nauczania do potrzeb językowych swoich 

słuchaczy. 

Organizujemy: 
 

 Szkolenia z języka ogólnego 

 Szkolenia specjalistyczne 

 Szkolenia branżowe 

 

 Konwersacje  
(z lektorem lub  z native speakerem) 

Przygotowujemy do egzaminów: 
 

 Marlins 

 DELF i DALF 

 CPE  
(kurs prowadzi lektor, posiadający certyfikat CPE) 

 TOEIC, TOEIC Bridge, WIDaf, TFI, TOEFL  
(kurs prowadzony przez egzaminatora TOEIC) 

 

 

 

 

 

 



CENTRUM EGZAMINACYJNE MARLINS 

 

Przygotowujemy do egzaminu Marlins  

 kursy grupowe 

 kursy indywidualne 

 

Przeprowadzamy egzaminy  

 sześć dni w tygodniu 

 na specjalne życzenie klienta ustalamy indywidualne terminy egzaminu 

 

Jesteśmy pierwszym centrum egzaminacyjnym w Gdańsku. 

 

 

TŁUMACZENIA 

- pisemne:  

 zwykłe, specjalistyczne oraz przysięgłe.  

 tłumaczymy teksty do publikacji, prospekty oraz broszury 

informacyjne 

 

- ustne:  

 konsekutywne 

 symultaniczne 

 

Zapewniamy kompleksową obsługę konferencji, szkoleń oraz spotkań 

biznesowych. 

Koszt tłumaczenia wyceniany indywidualnie. Uzależniony od typu, miejsca 

oraz języka tłumaczenia. 



Outsourcing językowy 

 

Nasi pracownicy stają się Waszymi pracownikami. 

Zespół naszych tłumaczy wykona: 

 przeprowadzi rekrutację na pracowników z wymaganą biegłą znajomości 

danego języka obcego 

 dokona oceny poziomu merytorycznego tłumaczeń kandydatów na 

stanowisko tłumacza 

 wykona pisemne tłumaczenia dokumentacji firmowej. 

 przetłumaczy stronę internetową  

 zajmie się obsługą zagranicznej korespondencji przychodzącej oraz 

wychodzącej - sprawnie zarządza przepływem informacji i na bieżąco 

informuje  o przebiegu prac. 

 wykona tłumaczenia ustne podczas konferencji, szkoleń oraz spotkań 

biznesowych 

 Staje się asystentem-tłumaczem, gdy zachodzi potrzeba zatrudnienia 

tłumacza wewnątrz firmy do realizacji konkretnego projektu krótko- lub 

długoterminowego. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

Anna Parzyńska 

Kom. 669.726.022 

Email: biuro@sitraxecole.eu 

http://www.sitraxecole.eu  

http://www.sitraxecole.eu/

