doradztwo techniczne

ZESPÓŁ
SZKOLENIOWCÓW
DORADCÓW TECHNICZNYCH
ATLAS

W zawodzie wykonawcy
ciągle trzeba się uczyć, i w tym
fachowców wspiera ATLAS.
Na pomoc i doradztwo w zakresie
technologii i produktów ATLASA
zawsze możesz liczyć. Oto zespół
16 profesjonalnych Trenerów –
Szkoleniowców ATLAS.

KIM SĄ?
–– po pierwsze: to profesjonaliści – mistrzowie w swoim
zawodzie, posiadający wiedzę i wiele lat doświadczenia. Ich praca, szereg szkoleń pozwoliły im zdobyć kompetencje, które nadal nieustannie rozwijają.
Każdego dnia czerpią z tego oni, ale i ludzie, którym
pomagają.
–– po drugie: to Twoi koledzy po fachu – praktycy z krwi
i kości, którzy najlepiej rozumieją problemy, z jakimi
spotykasz się w pracach remontowo-budowlanych.
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JAKIE SĄ ZADANIA SZKOLENIOWCÓW?
–– doradzają, jakie produkty i systemy
z oferty ATLASA najlepiej sprawdzą się
w konkretnej sytuacji na budowie.
–– udzielają porad dotyczących prawidłowej aplikacji
produktów.
–– prowadzą praktyczne pokazy/instruktaże
na inwestycjach.
–– prowadzą profesjonalne szkolenia technologiczno-produktowe w punktach partnerskich
i hurtowniach w swoim regionie.
–– dzielą się swoją wiedzą z wykonawcami.

POZNAJ ZESPÓŁ
PROFESJONALNYCH
SZKOLENIOWCÓW
DORADCÓW
TECHNICZNYCH
ATLAS
JAKIE MAJĄ WYPOSAŻENIE?
–– auta, w których przewożą profesjonalny sprzęt, umożliwiający prowadzenie zarówno szkoleń teoretycznych,
jak i aplikację produktów znajdujących się w ofercie firmy,
–– narzędzia, które ułatwią rozwiązanie problemu na
budowie.

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ
DO NICH NA SZKOLENIE?
Każdy Szkoleniowiec-Doradca Terenowy ma swój region,
w którym szkoli wykonawców chętnych do nauki. To
oznacza większą dostępność zajęć w terenie – każdy
fachowiec może dzięki temu wybrać dogodną lokalizację szkolenia – najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy.
Przekazują wiedzę praktyczną i teoretyczną w hurtowniach, w marketach budowlanych oraz na budowie.

KONTAKT

Pełną listę szkoleń znajdziesz na:
www.swiatatlasa.com.pl

2

W sprawach organizacji szkoleń i instruktarzu prosimy kontaktować się z odpowiednim przedstawicielem technicznym
na stronie
www.atlas.com.pl w zakładce Doradcy/Wsparcie techniczne

Region 1

Region 2

Region 3

Moje doświadczenie zawodowe… Przygodę w budownictwie rozpocząłem w połowie lat 70.
Po ukończeniu szkoły w zawodzie technik budownictwa ogólnego pracowałem w Gdańskim Kombinacie
Budowy Domów, która stawiała trójmiejskie osiedla
mieszkaniowe. Na przełomie lat 80/90. wyjeżdżałem
na kontrakty zagraniczne. W 1990 założyłem własną firmę budowlaną – między innymi przez 16 lat
współpracowałem z stoczniami; świadczyłem usługi glazurnicze na jednostkach pływających. Wiedzę
przekazywałem tym, którzy uczyli się zawodu murarza
i glazurnika. Od 2012 jestem związany z ATLASEM.
Cenię swoją pracę za… Jako trener codziennie mam inne wyzwania. Praca wymusza na mnie
poznawanie coraz nowszych technologii z zakresu
budownictwa, zdobywanie wiedzy o nowych produktach. No, a potem całą swoją wiedzę i doświadczenie mogę przekazać innym. Mam niesamowitą
frajdę wykonywać taką pracę.
Po godzinach… W rewanżu dla przyrody z moimi
wnuczkami zakładam domki lęgowe dla ptaków, domki
dla pszczół murarek, bo to od nich możemy nauczyć się
pracowitości, umiejętności i wiedzy w budowie domków
dla swojego potomstwa.

Moje doświadczenie zawodowe … Pierwsze kroki w budowlance stawiałem w wakacje przy
betoniarce, cegielni przy wyrobie cegieł, potem
wykonywałem posadzki, schody z lastryko. Dwanaście lat temu założyłem własną firmę. Należałem do Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy, w 2010 r.
zdałem egzamin na Mistrza w zawodzie glazurnik.
Głównie zajmowałem się wykańczaniem mieszkań
i domów, jak i kapitalnymi remontami. Solidność to
moja wizytówka.
Cenię swoją pracę za… To bardzo różnie, ale
na pewno swoją pracę cenię za możliwość rozwoju,
samodzielność i przede wszystkim za bezpośredni
kontakt z wykonawcami w ich miejscu pracy, w terenie. Bardzo podoba mi się również duża możliwość rozwoju i szkoleń.
Po godzinach… Po pracy lubię spędzać czas
ze znajomymi i w gronie rodzinnym. Spacery po górach, nad morzem, pożeglować po jeziorach, przejażdżki rowerem. A najczęściej to spacer z psem.

Moje doświadczenie zawodowe… Blisko
20 lat prowadziłem własną działalność związaną
z pracami budowlanymi. Nadal stale się doszkalam,
o czym świadczą kolejne dyplomy i certyfikaty z kursów (dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnika,
dyplom czeladniczy w zawodzie glazurnika). Wykonywałem wszystkie prace związane z wykończeniem
wnętrz, ale największą przyjemność sprawiało mi
układanie płytek (glazura, terakota, gres, granit, piaskowiec i mozaika).
Cenię swoją pracę za… codzienny kontakt
z kolegami, wykonawcami na budowie, na szkoleniach, w hurtowniach. Rozmowy o wszystkim i o niczym. Uczenie się, nowinki technologiczne.
Po godzinach… Po pracy kiedy znajdę wolną
chwilę, to aktywnie odpoczywam: gram w piłkę, jeżdżę na rowerze wokół konińskich jezior, łowię ryby
metodą spinningową i spędzam czas na działce –
tam zawsze jest coś do zrobienia.

WIESŁAW SKOK

PIOTR NIEDBAŁA

PRZEMYSŁAW KROKOS
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Szczecin

Region 4

DARIUSZ RYCHLIŃSKI
Doświadczenie zawodowe… Przez 27 lat
prowadziłem własną działalność ze specjalizacją
roboty okładzinowe. Moją specjalizacją są łazienki,
renowacje, budowa i projektowanie. Doświadczenie zdobywałem na budowach w Hiszpanii i Niemczech (gdzie prowadziłem firmę przez 10 lat). Nie
boję się wyzwań – im projekt trudniejszy, tym lepiej. Inspiruję się budowlami sakralnymi, zamkami,
pałacami, wybudowanymi i ozdobionymi przez największych mistrzów.
Cenię swoją pracę za… bezpośredni kontakt
z wykonawcami na budowie, dzielenie się wiedzą
praktyczną i merytoryczną. Największą satysfakcję mam, jak po spotkaniu podchodzą wykonawcy
i dziękują za przekazaną wiedzę i pytają, kiedy następne szkolenie. Duże znaczenie ma także ciągłe
podnoszenie własnych kompetencji przez szkolenia
w firmie.
Po godzinach… Jeśli mam dużo czasu, na
przykład tydzień, to z żoną zwiedzamy Polskę i Europę. Po pracy zawsze jest w domu zawsze coś do
zrobienia. Lubię spacery, jazdę rowerem, pływanie.

Region 5

Region 6

Moje doświadczenie zawodowe… Przygodę
z budowlanką rozpocząłem ok. 1995 r., kiedy jako kilkunastoletni chłopak dorabiałem sobie przy drobnych
pracach remontowych. Na poważnie budowlanką zająłem
się ok. 2000 r. Podczas odwiedzin we Włoszech pracowałem dla jednej z polskich firm budowlanych w Perugii,
a następnie losy rzuciły mnie do Norwegii. Doświadczenia
tam zdobyte okazały się bezcenne w późniejszej pracy
zawodowej w kraju, gdzie zająłem się pracami wykończeniowymi i nie tylko. Swoje kompetencje potwierdziłem
dyplomem mistrzowskim w zawodzie glazurnik oraz autoryzacją ATLAS. Dziś w każdym remoncie pojawiają się
płytki i prace okładzinowe. W tym zakresie z pewnością
pomógł mi portal ATLAS fachowca, gdzie poznałem wielu
ludzi, z którymi mogłem wymieniać doświadczenia, opinie,
czerpać wiedzę. Kontakt z nimi pozostał do dziś.
Cenię swoją pracę za… Choć zmieniła się forma
mojej pracy, bo od 4 lat pracuję jako szkoleniowiec-doradca techniczny w ATLASIE, to cieszy mnie bardzo
fakt, że pozostaję w branży, w kontakcie z wykonawcami i mogę pomagać im przy realizacji zleceń, wspierać
technicznie oraz merytorycznie kolegów po fachu.
Po pracy… Jak wiadomo nie samą pracą człowiek żyje, a mając rodzinę (żonę Elę, córkę Kalinę i syna
Dawida), to jej poświęcam resztę czasu.

Moje doświadczenie zawodowe… Z wykształcenia i zamiłowania jestem Technologiem Robót Wykończeniowych. Od 12 lat pracuję w branży
budowlanej, do dziś prowadzę własną działalność
gospodarczą, zajmującą się remontami oraz wykańczaniem wnętrz. Pierwsze kroki na budowie stawiałem jako młodociany pracownik. Doświadczenie
zdobywałem przy wznoszeniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, termoizolacji oraz renowacji
budynków użyteczności publicznej oraz sakralnych.
W ATLASIE jestem od ponad 4 lat.
Cenię swoją pracę za… za nienormowany
czas pracy. Codzienne spotkania z wykonawcami
w rynku TT i DIY - wymiana doświadczeń z kolegami po fachu. Największą satysfakcję sprawia mi
rozwiązywanie trudnych tematów (problemów) – nie
tylko u siebie w regionie. Robię to co lubię.
Po godzinach… Dużo się dzieje w moim życiu, więc wolnego czasu jest niewiele. Każdą wolną
chwilę spędzam z rodziną, latem: spacery, jazda na
rowerze, podróże, zimą: jazda na snowboardzie.

TOMASZ AUCHIM

PATRYK KIJAK
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Warszawa

Region 7

Region 8

Region 9

PIOTR MATCZAK
VEL BŁASZCZAK

ALEKSANDR POSLED

WOJCIECH TOMCZYK

Moje doświadczenie zawodowe… Urodziłem
się i wychowałem w Białorusi, więc nie ma dla mnie
rzeczy niemożliwych! Do wszystkiego doszedłem
sam. Kiedy przyjechałem do Polski, nie znałem nawet
języka. Wszelkie osiągnięcia na tle zawodowym i nie
tylko zawdzięczam swojej ciężkiej pracy. W Białorusi
zdobyłem zawód tokarza CNC, murarza i tynkarza.
W 1994 r. przyjechałem do Polski. Tu również zająłem
się budownictwem. Posiadam też tytuł mistrza glazurnika. Do 2000 r. było to budownictwo ciężkie, później
zająłem się wykończeniami, dokładniej glazurnictwem
i zabudową suchą. Od 2010 r. pracowałem głównie na
produktach ATLASA, a w 2011r. uzyskałem tytuł autoryzowanego glazurnika ATLASA. W 2016 r. zacząłem
prowadzić szkolenia w terenie, a od dwóch lat jestem
oficjalnym szkoleniowcem w regionie mazowieckim.
Cenię swoją pracę za… różnorodność. Za to,
że każda rozwiązywana sprawa jest inna, wyjątkowa,
dzięki czemu stale muszę być na bieżąco, dokształcać
się, co bardzo sobie cenię. Ta praca wymaga myślenia.
Po godzinach… Bardzo lubimy jeździć z rodziną w góry, zwłaszcza latem. Uwielbiamy spacery,
piesze wycieczki. Gdy czasu jest mniej, wybieramy
się na basen. Dużą przyjemność sprawia mi też
czytanie książek. Najczęściej wybieram literaturę
wschodnią.

Moje doświadczenie zawodowe… W ATLASIE pracuję już 4 lata (nie wiem, kiedy to zleciało).
Natomiast z produktami ATLASA miałem do czynienia znacznie wcześniej, bo już w latach 90. Pierwsze
doświadczenie zdobywałem już jako nastolatek wykonując pracę remontowe w gospodarstwie rodziców
co stało się początkiem mojej przygody z budowlanką.
I tak w '97 roku pierwsza działalność gospodarcza –
usługi remontowo-budowlane. Na początku były to
drobne usługi remontowe, dzięki którym się rozwijałem
i zdobywałem cenne doświadczenie. Z czasem pozwoliło to realizować całkiem spore projekty. A teraz mogę
się nim dzielić z kolejnym pokoleniem wykonawców,
którzy są na różnym etapie swojej kariery.
Cenię swoją pracę za… możliwość dalszego
rozwoju, uzupełniania wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie, za możliwość pracy w świetnym
zespole. Cenię ją również za elastyczny czas pracy
i możliwość decydowania w podejmowaniu działań.
Największą satysfakcją jest możliwość dzielenia się
zdobytym doświadczeniem z innymi Wykonawcami
jak również reprezentowania firmy.
Po godzinach… Moim hobby jest wędkarstwo
i zawsze potrafię znaleźć na nie czas. Wszystko zależy od dobrej organizacji, której nauczyłem się, prowadząc swoją działalność.

Moje doświadczenie zawodowe… Moją karierę w budowlance rozpocząłem w 1993 r. Z zawodu
jestem technikiem architektury. Projektowanie wnętrz,
aranżacje, kosztorysowanie, wszelkie prace budowlane
to były moje codzienne zajęcia. Kursy i szkolenia były
kolejnym krokiem w rozwoju zawodowym. Uzyskałem
tytuły mistrzowskie w zawodzie glazurnik i technolog
robót wykończeniowych w budownictwie oraz szereg
licencji, autoryzacji i certyfikatów kwalifikacyjnych.
Poddałem się również ocenie kolegów z branży, kiedy
znalazłem się w finale Mistrzostw Polski Glazurników.
Nadal jestem otwarty na nowe technologie i materiały.
Cenię swoją pracę za… Cenię sobie niezwykle relacje z wykonawcami, a ich zaufanie do mnie
jest bardzo ważne, daje mi zapał do pracy. Budujące
jest też to, że kiedy przekazuję im wiedzę oraz własne
doświadczenia, widzę pozytywne zmiany w ich pracy.
Wykonawcy, z którymi spotykałem się na instruktażach
i budowach mają większą pewność siebie, nie mają
wątpliwości, jak pracować na naszych produktach.
Po godzinach… Ostatnie cztery lata wyglądały
nieco inaczej niż wcześniejsze lata. Po godzinach spędzam więcej czasu z rodziną. Spacery, basen, książki.
Znalazłem też trochę czasu na poszerzanie wiedzy
i rozpocząłem studia zawodowe na kierunku architektura wnętrz.
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Region 10

Katowice

MAREK OGAZA
Doświadczenie zawodowe… W branży jestem od 23 lat. Pierwsze kroki stawiałem jako energetyk w Hucie. Przez 13 lat prowadziłem własną działalność. Zajmowałem się pracami wykończeniowymi,
głównie glazurnictwem, gładziami, tynkami dekoracyjnymi, ociepleniami budynków i suchej zabudowy.
W ATLASIE jestem od 9 lat.
Cenię swoją pracę za… Uwielbiam robić to, co
robię. Największą satysfakcję daje mi szacunek i zaufanie do mojej osoby wśród kolegów wykonawców.
Po godzinach… Moją pasją jest wędkarstwo
wyczynowe. Od 10 lat zajmuję się łowieniem dużych
karpi na feeder. Po za pracą lubię spędzać czas aktywnie, uprawiam nordic walking, jeżdżę na rowerze
i pływam.

Region 11

Kraków

Region 12

MIROSŁAW KWIATKOWSKI

RAFAŁ TÖPPICH

Moje doświadczenie zawodowe… Przez
wiele lat prowadziłem własną działalność gospodarczą. Głównie były to remonty domów i mieszkań, tzw.
„wykończeniówka”. Pracowałem również jako ociepleniowiec, dekarz, murarz-tynkarz, elektryk, instalator.
Dostosowywałem się do potrzeb rynku. Pozwoliło mi
to na poszerzenie wiedzy praktycznej i popchnęło do
udziału w kursach oraz szkoleniach. Dzięki swoim doświadczeniom mogę dokładniej zagłębić się w temat.
Szkoleniowo z ATLASEM jestem od samego narodzenia tego pomysłu, czyli od czerwca 2010 r.
Cenię swoją pracę za… Praca daje mi ogromną satysfakcję, gdyż pomagam innym, współpracując
z liderem w branży. Moje szkolenia czy instruktaże pomagają im uniknąć błędów. Tak naprawdę świadomy
wykonawca szuka wiedzy właśnie poprzez szkolenia
realizowane przez producentów i bardzo się cieszę, że
mogę spełniać ich oczekiwania.
Po godzinach… Branża budowlana jest moją
pasją, więc nawet po godzinach cały czas zgłębiam
swoje umiejętności, uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach branżowych. Z najbliższymi prowadzimy też Pogotowie Rodzinne dla „dzieci w potrzebie”,
za co zostaliśmy odznaczeni Orderem Zasłużonego
dla Miasta Krakowa oraz Złotym Krzyżem Zasługi
z rąk Prezydenta Polski.

Moje doświadczenie zawodowe… Z budownictwem związany jestem od zawsze. Po szkole zawodowej rozpocząłem naukę w wieczorowym technikum budowlanym, następnie rozpocząłem pracę jako
jeden z najlepszych absolwentów w firmie budowlanej. Przy remontach i budowach miałem możliwość
pracy w Niemczech, Austrii, Czechach oraz Francji.
Najlepiej wspominam jednak Korsykę, gdzie miałem
możliwość pracować przy budowie siedziby wojsk
lotniczych. Prowadząc wieloletnią działalność, zajmowałem się głównie układaniem kamienia sztucznego
i naturalnego w budownictwie mieszkaniowym. Szkoleniowcem w ATLASIE jestem od 4 lat.
Cenię swoją pracę za… W swojej pracy cenię sobie kontakt z wykonawcami i to, że mogę im
pomóc, doradzić. Bardzo lubię też pewnego rodzaju
wolność i możliwość decydowania o swoim czasie.
Po godzinach… W wolnym czasie intensywnie
gram w darta. Jest to rodzaj sportu barowego, ale coraz bardziej wychodzi na zewnątrz w formie turniejów,
spotkań towarzyskich i zawodów, jak na przykład różnego rodzaju turnieje w ramach województwa, okręgu czy też nawet ogólnokrajowe. Mogę się pochwalić,
że w zeszłym sezonie steel darta w Opolu zdobyłem
I miejsce z największą ilością tak zwanych maksów.
Bardzo lubię też żeglarstwo regatowe.
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Wsparcie w północno-zachodniej
części kraju

Wsparcie w południowo-wschodniej
części kraju i na Śląsku

TOMASZ WENUS

ZBIGNIEW STASIAK

Moje doświadczenie zawodowe… Pracuję w budowlance od 17 lat.
Przez tyle lat zajmowałem się dociepleniami, szeroko rozumianą wykończeniówką, systemami suchej zabudowy oraz tynkami dekoracyjnymi. W ATLASIE
jestem od początku 2017 r.
Cenię swoją pracę za… Praca w ATLASIE to dla mnie nieustanny rozwój. Możliwość pracy w grupie profesjonalistów z branży budowlanej. Największą satysfakcję przynoszą rozwiązane problemy na budowie, przeszkoleni
wykonawcy - ich wdzięczność. Często słyszymy z „drugiej ręki” o pozytywnych
efektach naszej pracy. To buduje.
Po godzinach… Jak już mam wolny czas, to spędzam go z rodziną. Najczęściej aktywnie. Wycieczki rowerowe, kąpiele w jeziorach.

Moje doświadczenie zawodowe… Jestem budowlańcem z wykształcenia. Prawie 20 lat prowadziłem działalność gospodarczą, pracowałem w kraju oraz w Niemczech. Docieplenia, płytki, wykończenia, budowa domów itd.
W ATLASIE jestem od 2 stycznia 2017 r., ale zawsze byłem mocno związany z tą
marką. Od 1996 r. pracuję na materiałach ATLASA.
Cenię swoją pracę za… Praca, którą wykonuję, to coś takiego, o czym
marzyłem. Wcześniej często współpracowałem z ludźmi z firmy ATLAS w Lublinie (targi budowlane, ściany reklamowe w hurtowniach). Bardzo się cieszę, że
jestem teraz w zespole, pomagamy innym, otwieramy oczy, wlewamy olej do
głów ludziom, którzy każą siebie nazywać budowlańcami. Mimo że bywa ciężko
ze względu na duży region, to w markecie, pikniku czy na budowie, serce mi
się raduje i widzę sens tej pracy. Gdy dziękują mi osoby, którym starałem się
pomóc rozwiązać techniczny problem, gdy po szkoleniu uczestnicy osobiście mi
dziękują czy proszą o pomoc.
Po godzinach… Czasu wolnego od pracy mam mało, ale staram się go
spędzać z rodziną.
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Wsparcie w północno-wschodniej
i centralnej części kraju

Wsparcie w południowo-zachodniej
części kraju

JAROSŁAW SUŁEK

MAREK WEBER

Moje doświadczenie zawodowe…Przez kilkanaście lat zajmowałem
się pracami remontowo-wykończeniowymi. Przez 2 lata pracowałem też w firmie instalacyjnej systemów alarmowych i kontroli dostępu. Posiadam dyplom
mistrza w zawodzie glazurnik. W ATLASIE jestem od ponad 4 lat.
Cenię swoją pracę za… dużą swobodę w planowaniu realizacji zadań
oraz szkolenia poszerzające naszą wiedzę. Największą satysfakcję mam, gdy
uda mi się pomóc wykonawcy w rozwiązaniu problemu.
Po godzinach… Jeżeli mam wystarczająco dużo czasu to jadę na Mazury pożeglować, jeżeli mniej to zwiedzanie okolicy na rowerze.

Moje doświadczenie zawodowe… Z wykształcenia jestem Technikiem
Budownictwa Nowoczesnego. Już jako nastolatek pracowałem na budowie, w
różnych firmach budowlanych, gdzie zdobyte doświadczenie w różnych dziedzinach pozwoliło mi w przyszłości na założenie własnej firmy. Prowadziłem budowy
od stanu surowego otwartego pod klucz w kraju i za granicą. Cały czas pogłębiam
wiedzę z obszaru zawodowego o czym świadczą liczne Certyfikaty i Dyplomy np.
Certyfikacja Glazurnicza i Termoizolerska w ATLASIE, dyplom Mistrza Glazurnika
oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Ostatnio świeże zdobyte certyfikaty to serwisant dozowników do kolorowania tynków i farb firmy Fast & Fluid oraz Hero. W
branży pracuję od 23 lat, a w ATLASIE jestem od 3 lat.
Cenię swoją pracę za… Budownictwo daje mi wiele satysfakcji i możliwość spełnienia się w praktyce, dzielenia się wiedzą z innymi, pomocą innym w
rozwiązywaniu bieżących problemów na budowach czy inwestycjach. Praca w tak
zacnym towarzystwie Szkoleniowców i z wykonawcami to naprawdę przyjemność.
Po godzinach… Jak wszyscy dzisiaj, nie mam zbyt wiele wolnego czasu,
ale każdą wolną chwilę spędzam z rodziną. Uwielbiam wędrówki górskie, jazdę na
rowerze i pracę w ogródku, która mnie odpręża.

