
PANEL2050 Regional Trainings 

POLAND 
 

 Training series: Possibilities of financing activities related to improving air 

quality in Mazovia. Project preparation and project management - 

Transition to low-carbon energy? Together it is possible.  

Seria treningów: Możliwości finansowania działań związanych z 

poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza. Przygotowanie 

projektów i zarządzenie projektami. - Przejście na energetykę 
niskoemisyjna? Razem jest to możliwe.  

 



Trainings’ table of contents / Treść szkoleń 

1. Save energy - protect the climate / Oszczędzaj energię – chroń klimat  

 (15.09.2017; 22.09.2017; 29.09.2017) 

2. Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia / 
Możliwości finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie 
Mazowsza (15.09.2017; 22.09.2017; 29.09.2017) 

3. Energy planning in the commune including dispersed energy sources / Planowanie 
energetyczne w gminie z uwzględnieniem rozproszonych źródeł energii  

 (15.09.2017; 22.09.2017) 

4. Energy management in the commune – a  way to a low-emission economy / 
Zarządzanie energią w gminie drogą do gospodarki niskoemisyjnej   

 (15.09.2017; 22.09.2017; 29.09.2017) 

5. Replacement of heat sources in residential buildings - project preparation and 
project management / Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – 
przygotowanie projektów i zarządzanie projektami (22.09.2017; 29.09.2017) 

6. Municipal energy strategy and hierarchical planning in the commune / Gminna 
strategia energetyczna a zhierarchizowane planowanie w gminie (29.09.2017) 

7. Strategic energy partnerships PPP and energy cooperatives / Strategiczne 
partnerstwa energetyczne PPP i spółdzielnie energetyczne (15.09.2017; 29.09.2017) 



Trainings / Treningi 

1. Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia. Project 
preparation and project management - Transition to low-carbon energy? Together it 
is possible. Skórzec Commune 15.09.2017 / Możliwości finansowania działań 
związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza. Przygotowanie 
projektów i zarządzenie projektami. - Przejście na energetykę niskoemisyjna? Razem 
jest to możliwe. Skórzec 15.09.2017 

 

  TRAINING PROGRAM / PROGRAM SZKOLENIA 

• Save energy - protect the climate / Oszczędzaj energię – chroń klimat – Agnieszka Kobylińska  

• Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia / Możliwości 
finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza – Marek 
Pszonka  

• Energy planning in the commune including dispersed energy sources / Planowanie 
energetyczne w gminie z uwzględnieniem rozproszonych źródeł energii - Arkadiusz Piotrowski  

• Energy management in the commune – a  way to a low-emission economy / Zarządzenie 
energią w gminie drogą do gospodarki niskoemisyjnej – Arkadiusz Piotrowski  

• Strategic energy partnerships PPP and energy cooperatives / Strategiczne partnerstwa 
energetyczne PPP i spółdzielnie energetyczne – Arkadiusz Piotrowski 

 

 



Trainings / Treningi 

2.  Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia. Project 
preparation and project management - Transition to low-carbon energy? Together it 
is possible. Wodynie Commune 15.09.2017 / Możliwości finansowania działań 
związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza. Przygotowanie 
projektów i zarządzenie projektami. - Przejście na energetykę niskoemisyjna? Razem 
jest to możliwe. Wodynie 15.09.2017 

 

  TRAINING PROGRAM / PROGRAM SZKOLENIA 

• Save energy - protect the climate / Oszczędzaj energię – chroń klimat – Agnieszka Kobylińska  

• Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia / Możliwości 
finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza – Marek 
Pszonka  

• Energy planning in the commune including dispersed energy sources / Planowanie 
energetyczne w gminie z uwzględnieniem rozproszonych źródeł energii - Arkadiusz Piotrowski  

• Energy management in the commune – a  way to a low-emission economy / Zarządzenie 
energią w gminie drogą do gospodarki niskoemisyjnej – Arkadiusz Piotrowski  

• Strategic energy partnerships PPP and energy cooperatives / Strategiczne partnerstwa 
energetyczne PPP i spółdzielnie energetyczne – Arkadiusz Piotrowski 

 

 



Trainings / Treningi 

3.  Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia. Project 
preparation and project management - Transition to low-carbon energy? Together it 
is possible. Kotuń Commune 22.09.2017 / Możliwości finansowania działań 
związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza. Przygotowanie 
projektów i zarządzenie projektami. - Przejście na energetykę niskoemisyjna? Razem 
jest to możliwe. Kotuń 22.09.2017 

 

  TRAINING PROGRAM / PROGRAM SZKOLENIA 

• Save energy - protect the climate / Oszczędzaj energię – chroń klimat – Agnieszka Kobylińska  

• Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia / Możliwości 
finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza – Marek 
Pszonka  

• Energy planning in the commune including dispersed energy sources / Planowanie 
energetyczne w gminie z uwzględnieniem rozproszonych źródeł energii - Arkadiusz Piotrowski  

• Energy management in the commune – a  way to a low-emission economy / Zarządzenie 
energią w gminie drogą do gospodarki niskoemisyjnej – Arkadiusz Piotrowski  

• Replacement of heat sources in residential buildings - project preparation and project 
management / Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – przygotowanie projektów i 
zarządzanie projektami – Arkadiusz Piotrowski  

 

 



Trainings / Treningi 

4.  Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia. Project 
preparation and project management - Transition to low-carbon energy? Together it 
is possible. Siedlce Commune 22.09.2017 / Możliwości finansowania działań 
związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza. Przygotowanie 
projektów i zarządzenie projektami. - Przejście na energetykę niskoemisyjna? Razem 
jest to możliwe. Siedlce 22.09.2017 

 

  TRAINING PROGRAM / PROGRAM SZKOLENIA 

• Save energy - protect the climate / Oszczędzaj energię – chroń klimat – Agnieszka Kobylińska  

• Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia / Możliwości 
finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza – Marek 
Pszonka  

• Energy planning in the commune including dispersed energy sources / Planowanie 
energetyczne w gminie z uwzględnieniem rozproszonych źródeł energii - Arkadiusz Piotrowski  

• Energy management in the commune – a  way to a low-emission economy / Zarządzenie 
energią w gminie drogą do gospodarki niskoemisyjnej – Arkadiusz Piotrowski  

• Replacement of heat sources in residential buildings - project preparation and project 
management / Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – przygotowanie projektów i 
zarządzanie projektami – Arkadiusz Piotrowski  

 

 



Trainings / Treningi 

5.  Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia. Project 
preparation and project management - Transition to low-carbon energy? Together it 
is possible. Korczew Commune 29.09.2017 / Możliwości finansowania działań 
związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza. Przygotowanie 
projektów i zarządzenie projektami. - Przejście na energetykę niskoemisyjna? Razem 
jest to możliwe. Korczew 29.09.2017 

 

  TRAINING PROGRAM / PROGRAM SZKOLENIA 

• Save energy - protect the climate / Oszczędzaj energię – chroń klimat – Agnieszka Kobylińska  

• Possibilities of financing activities related to improving air quality in Mazovia / Możliwości 
finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza – Marek 
Pszonka  

• Municipal energy strategy and hierarchical planning in the commune / Gminna strategia 
energetyczna a zhierarchizowane planowanie w gminie – Arkadiusz Piotrowski  

• Energy management in the commune – a  way to a low-emission economy / Zarządzenie 
energią w gminie drogą do gospodarki niskoemisyjnej – Arkadiusz Piotrowski  

• Replacement of heat sources in residential buildings - project preparation and project 
management / Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – przygotowanie projektów i 
zarządzanie projektami – Arkadiusz Piotrowski  

• Strategic energy partnerships PPP and energy cooperatives / Strategiczne partnerstwa 
energetyczne PPP i spółdzielnie energetyczne – Arkadiusz Piotrowski 

 

 




