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• Justyna Turek-Plewa – specjalistka ds. rekrutacji/WAZE/

• Joanna Sokolnicka – specjalistka ds. szkoleń/A. Słońca/

• Monika Szlachta – specjalistka ds. rozliczeń/A. Słońca/

• Maciej Kołowski – kierownik projektu/WAZE/

Zespół projektowy



Szkolenia kierujemy do 3 grup zawodowych :

instalatorów     budowlańców       architektów

firmy z sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw, 
prowadzące działalność gospodarczą z wpisem 
PKD:      sekcja F, dział 41-43;           sekcja M, dział 71.

Dla kogo?



• Krzysztof Jaźwicki - wykładowca szkoleń 
instalatorskich

• Agnieszka Figielek - wykładowca szkoleń z 
budownictwa pasywnego/ szkolenia z PHPP

• Krzysztof Frąszczak - wykładowca szkoleń zielone 
zawody 

Wykładowcy



W projekcie realizowane będą szkolenia mające na celu
podniesienie wiedzy i umiejętności branżowych
uczestnika z zakresu zastosowania proekologicznych
rozwiązań w budownictwie.

Program

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ    

DYSKUSJE         WSPÓLNE PROJEKTY   



Program

INSTALATORSKIE - dla budowlańców i instalatorów - 2 dni (wentylacja i instalacje 

grzewcze w budynkach pasywnych, energia solarna, pompy ciepła, rekuperacja, …)

Indywidualne ścieżki szkolenia budowlańców/instalatorów oraz architektów



ZIELONE ZAWODY  - budowlańcy, instalatorzy, architekci  - 1 dzień (OZE 
podstawy; aspekty prawne OZE w Polsce;  energooszczędność; eko-
marekting;  dofinansowania na inwestycje energooszczędne w budownictwie; 
clastering zielonych zawodów w branży budowlanej),

Program



PROJEKTOWANIE PHPP  - architekci  - 2 dni (nauka obsługi pakietu do 
projektowania budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego, 
projektowanie pasywne i niskoenergetyczne przy pomocy pakietu do 
projektowania pasywnego),

Program



Zakończeniem szkoleń jest wyjazd studyjny  - 1 dzień

WARSZTATY STUDYJNE - budowlańcy, instalatorzy, architekci w formie

wyjazdowej, prezentacja obiektów pasywnych i niskoenergetycznych, bezpośrednie spotkania
z architektami, wykonawcami i użytkownikami ww. obiektów.

Program



Miejsce szkoleń

HOT_elarnia**** Hotel & SPA
ul. Morenowa 33
62 - 040 Puszczykowo



Jakie atuty ma nasz projekt? 



Zajęcia z kamerą termowizyjną



Zajęcia z kamerą termowizyjną



• Podejście personelu do uczestników

• Atmosfera podczas szkoleń

• Miejsce szkoleń

• Wykwalifikowani trenerzy

Co wyróżnia nasz projekt 
szkoleniowy?



• Zaświadczenie o pomocy de minimis z wpisaną 
wartością pomocy

• Certyfikat ukończenia 

Co otrzymują Państwo po 
zakończeniu szkolenia







OZE INSTALATORSKIE PHPP WARSZTATY 
WYJAZDOWE

PAŹDZIERNIK 17 21 ; 22 23 ; 24 29

LISTOPAD 14 18 ; 19 20 ; 21 26

Terminarz szkoleń



CZY MAJĄ PAŃSTWO 
PYTANIA?



ZAPRASZAMY SERDECZNIE PAŃSTWA DO 
UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE

Maciej Kołowski

Kierownik Projektu

WWW.ZIELONEBUDOWANIE.PL


