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Firma P.H.U „Plusk” Sp. z o.o. specjalizująca się w realizacji szkoleń  

i  doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy   

z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa  do udziału  

w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: "Bądź EKO!” 

 

Termin:              23-26.10.2014  lub 27-30.11.2014 

Miejsce szkolenia:    Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne „CISÓWKA” 

                                           ul.Górnośląska 7, Wisła 

                                           

Tematy szkoleń (jeden do wyboru): 
 

1. „Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy” 
                 2. „Ekoinnowacje kluczem do konkurencyjności” 
 
4- dniowy bezpłatny pakiet wyjazdowy zawiera : 
     
      - materiały szkoleniowe; 
      - pełne całodzienne wyżywienie; 
      - noclegi w pokojach 3 i 4 osobowych;  
      - wieczór integracyjny (np. ognisko/grill, bankiet).  
 
W szkoleniu mogą wziąć udział: 
 
Grupę docelową projektów stanowią przedsiębiorcy z sektora MMŚP (mikro,    
mali lub  średni przedsiębiorcy) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ich pracownicy. 
 
Za pracowników będą uznawane następujące osoby: 
 
- pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), 
 
- osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką 
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zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w 
ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają 
w stosunku pracy, 
 
- właściciele pełniący funkcje kierownicze, 
 
- wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w 
przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 
 
- firmy posiadające we Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS   
  jedno z PKD z branży budowlanej w szczególności sekcja F, dział 41,42,43. 
 
 
Udział w Projekcie składa się z 3 etapów: 

 
I Etap - Analiza potrzeb przedsiębiorstwa (2h) 
II Etap - Szkolenie ( 32h) 
III Etap - Doradztwo (2h dla każdego Uczestnika) 

 
 

Projekt finansowany jest w ramach pomocy de minimis 
 
 
KONTAKT: 
 
P.H.U. „Plusk” Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi 
ul. Gdańska 91/93, pok.17, budynek E, I p. 
90-613 Łódź 
 
justyna@szkoleniawkk.pl , 512-340-468 
marta@szkoleniawkk.pl , 504-092-727 
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