
 

 

WPŁYW SYSTEMU WENTYLACYJNEGO NA 

► JAKOŚĆ POWIETRZA   

► KOMFORT CIEPLNY 

► WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE 

 

 

 
 

 

 
SZKOLENIE  

ORGANIZOWANE POD PATRONATEM 
STOWARZYSZENIA „KOMINY POLSKIE „ 

 

ORGANIZATOR „PROGREDI” :  41-800 Zabrze, Zaolziańska 11  www.progredi.pl  
e-mail: szkolenia @progredi.pl     Tel:      Sekretariat: 0-32/ 337-01-20 do 21 

 

 

  
C

E
L
: 

  
. 1. Przedstawienie kompromisowych rozwiązań w równoważeniu działania wentylacji  a komfortu 

zamieszkiwania  
2. Omówienie głównych nieprawidłowości działania wentylacji w realizacji podstawowego celu 
stawianego budynkom mieszkalnym. 

3. Wskazanie kierunków poprawy działania wentylacji poprzez dobór odpowiednich urządzeń. 
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1.  Zasady działania wentylacji w mieszkaniach i budynkach oraz jej wpływy na komfort 
zamieszkiwania, komfort cieplny, jakość powietrza.  

2. Wymagania wentylacyjne – dyskusja aktów prawnych i oczekiwań (zalecenia dotyczące strumieni 
powietrza i jego wymiany oraz czynniki i parametry wymuszające i zakłócające procesy wymiany 
powietrza).  

3. Rodzaje i rozwiązania systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym 
(kanałowa wentylacja naturalna, wentylacja wspomagana, wentylacja hybrydowa, wentylacja 
mechaniczna wywiewna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, indywidualne aparaty 
grzewczo-wentylacyjne). 

4. Prezentacja wybranych wyników badań dokonywanych za pomocą metod pomiarowych (testów 
szczelności pomieszczeń i ich przegród - okien, ilości powietrza, testów wskaźnikowych, symulacji 
komputerowej). 

5. Główne problemy utrudniające oczekiwane działanie i eksploatowanie budynków: 

► szczelność powłoki zewnętrznej (przegród otaczających) ► dobór powierzchni i uzbrojeń 

kanałów wywiewnych ► zmiany parametrów klimatu wewnętrznego ► zagrożenia zdrowia 

6.  Wnioski i zalecenia do zastosowania w praktyce w zakresie: 

► optymalizacji wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego ► realizacji i konserwacji             

► urządzeń wentylacyjnych ► eksploatacji i zasad korzystania z urządzeń wentylacyjnych. 
 
PROWADZĄCY: 
Prof. dr hab. inż. Marian Nantka , praktyk i naukowiec, wysokiej klasy specjalista w zakresie 
problematyki wentylacji w budownictwie mieszkaniowym. Pracownik Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Energetyki, Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. 
 

DANE ORGANIZACYJNE: 

MIEJSCE SZKOLENIA:                                                       ŁÓDŹ,  „Łódzka Kamienica”, ul. Kilińskiego 16 
DZIEŃ I GODZINY szkolenia:                                               12 stycznia 2009                               10.00-15.00 
KOSZT DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:                                                                                             220 zł 
 

KOORDYNATOR SZKOLENIA:  Pani  Mirela Kowalczyk                                          Tel/Faks: 0-32/ 337-01-20 
SYMBOL SZKOLENIA:                                                                                                                     93WBMLD 

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE::                                                                      wweeddłłuugg  zzaałłąącczzoonneejj  KKAARRTTYY  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIOOWWEEJJ    

 cena obejmuje również: materiały szkoleniowe I poczęstunek 
 szkolenie zostanie zakończone wydaniem odpowiednich zaświadczeń.  

 szkolenie spełnia wymagania dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez zarządców 



 

PROGRED I
Centrum Kształcenia Ustawicznego

KRAJOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA                                    

Tel.: (0-32) 775-01-80 do 81 ; faks:(0-32)337-01-20 
e-mail: szkolenia@progredi.pl 

 

Temat szkolenia / seminarium pt. : 

  

TERMIN 

 
 

Dane zgłaszającego : 
 

Nazwa firmy : ................................................................................................................................... 

Adres : ............................................................................................................................................. 

Branża :  .....................................................................      Tel.: .................................................. 

Telefaks : ....................................................................       e-mail: ................................................... 

NIP: .......................................................           Liczba osób zatrudnionych w firmie*: .................. 

Osoba do kontaktu : .................................................................................................... 

  *- dane nieobowiązkowe 

LP IMIĘ I NAZWISKO TERMIN* 
 

(!) – Prosimy wpisać datę i miejscowość urodzenia oraz województwo. 

1                             

              (!) 
 

2                             

              (!) 
 

3                             

              (!) 
 

4                             

              (!) 
 

5                             

              (!) 
 

Preferowana forma płatności (prosimy zaznaczyć): gotówka    , przelew  

Należność za udział w szkoleniu w kwocie      ….……. zł 
prosimy przekazać   konto: BRE BANK: 

 Numer               44 1140 2004 0000 3802 3422 1975  

Dla: PROGREDI, Gliwice ul. Kruczkowskiego 23   
Jako tytuł płatności obligatoryjnie prosimy podać symbol szkolenia :  
Możliwość rezygnacji: Faksem do siódmego dnia przed szkoleniem. 
 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
uczestnika: 

 
 

Pieczęć firmowa : 
 
 
 
 

Interesują nas oferty pozostałych kursów i seminarium z zakresu budownictwa * T N 
* - właściwe zaznaczyć X 

 

93WBMLD 

 


