
 

 

 
 

„Efektywność energetyczna w praktyce” 

bezpłatne szkolenia dla pracowników i właścicieli  

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa 

warmińsko-mazurskiego 

 

Centrum Kreowania Liderów S.A. ma zaszczyt  serdecznie zaprosić Państwa do udziału  

w bezpłatnym projekcie szkoleniowym finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W Projekcie postawiono na szkolenia, które przyczynią się do 

podniesienia kompetencji technicznych ich uczestników, między innymi w między innymi w zakresie 

zmniejszenia zużycia energii w firmie, metod oszczędzania energii, racjonalnego użytkowania 

urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz wprowadzania przedsięwzięć energooszczędnych  

w przedsiębiorstwach.  

Szkolenia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy technicznej z wykorzystaniem 

odpowiednich narzędzi tzw. know-how, stanowiące największą wartość dla firm głownie z sektorów 

przemysłowych i budownictwa. Szkolenie jest również dobrą alternatywą  

w związku z dynamicznymi zmianami cen energii na rynku. 

Zapraszamy również do bezpośredniego zgłaszania się do udziału w Projekcie poprzez 

wejście na stronę www.efektywnaenergia.eu wybierając interesujące szkolenia, oraz pobrać 

dokumenty zgłoszeniowe i dokładnie je wypełnić.   

 

Kto może uczestniczyć w Projekcie? 

Projekt skierowany jest do mikro (z wyłączeniem osób samozatrudnionych), małych i średnich 

przedsiębiorców z terenu całej Polski, prowadzących działalność w sektorze budownictwa  

i przetwórstwa przemysłowego oraz ich pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę). Wykonawca szczególnie zachęca  

do udziału kobiety i osoby w wieku 45+. 

Jak zgłosić się do Projektu? 

Aby zgłosić swój udział w Projekcie należy wybrać interesujące szkolenia, oraz pobrać dokumenty 

zgłoszeniowe i dokładnie je wypełnić, a następnie przesłać/dostarczyć osobiście do Biura Projektu  

w Poznaniu w celu weryfikacji i zawarcia Umowy szkoleniowej.  



 

 

 

Czy udział w zajęciach jest odpłatny? 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ich koszty w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Organizator zapewnia wyżywienie w czasie szkolenia, noclegi i profesjonalne 

materiały szkoleniowe. 

Ile godzin zajęć zaplanowano w ramach Projektu? 

Każdy uczestnik Projektu weźmie udział w 3 wybranych przez siebie dwudniowych szkoleniach  

(16 h każde). Łącznie w Projekcie zaplanowano ponad 6 tys. godzin zajęć. 

  

W razie pytań proszę o kontakt. 

Łączę wyrazy szacunku, 

Justyna Budkiewicz 

Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń 

 

Biuro:  

Centrum Kreowania Liderów S.A. 

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35 

tel. +48 61 643 52 57;  

fax +48 61 859 59 01 

E-mail: j.budkiewicz@ckl.pl 

www.ckl.pl 

www.efektywnaenergia.eu 
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