
 

 NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNIKI 
GRZEWCZEJ I KOMINOWEJ 

ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT  
W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM 

 

 

 
 

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 

 

 

CEL SZKOLENIA: 
Omówienie rozwiązań technicznych, charakterystyki urządzeń, sposobów 
postępowania, podnoszących poziom bezpieczeństwa i komfort zamieszkiwania 
lokatorów. 
 

PROGRAM 

I. Zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w budownictwie mieszkaniowym przyczyny, skutki i 
sposoby zapobiegania –profilaktyka -odpowiedzialność prawna administratorów budynków 
mieszkalnych, służb kominiarskich i obsługi technicznej za zaistniałe wypadki zatruć. 

II. Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) stan techniczny, 
prawidłowość ciągu, drożności, szczelności, wykrywanie zagrożeń, metody postępowania i metody 
zapobiegania zagrożeniom. Nadzór administracyjny nad infrastrukturą budynków. 

IIII. Główne cechy konstrukcyjne urządzeń wpływających na bezpieczeństwo użytkowania                               
i zamieszkiwania oraz oszczędność energii. 

 Układy Centralnego ogrzewania, 

 Układy Ciepłej Wody Użytkowej 

 Urządzenia kondensacyjne oraz urządzenia z zamkniętą komorą spalania. 
IV. Modernizacja infrastruktury budynków (grzewczej i kominowej) oraz inne prace modernizacyjne 
służące poprawie funkcjonowania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)                
w budownictwie mieszkaniowym jako metoda na eliminację zagrożeń bezpieczeństwa i poprawę 
komfortu życia mieszkańców.  
V. Techniczne możliwości poprawy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków wyposażonych w szczelne okna i budynków po termo modernizacji 

VI. Dostosowanie współczesnych systemów kominowych i wentylacyjnych do wymogów Unii 
Europejskiej-dyrektywa budowana 89/106/EWG i zharmonizowanych norm kominowych  

 
PROWADZĄCY: 

mgr inż. Zbigniew Tałach , praktyk i naukowiec, kierownik Zakładu Technik Instalacyjnych             
w krakowskim Instytucie Nafty i Gazu. Wysokiej klasy specjalista w zakresie technik 
instalacyjnych   i kominowych. 
 

DANE ORGANIZACYJNE: 

MIEJSCE SZKOLENIA:                                                                                                                       POZNAŃ 
DZIEŃ I GODZINY szkolenia:                                                                    28 stycznia 2009          10.00-15.00 
KOSZT:           350 zł brutto, dla członków Stowarzyszenia Kominy Polskie                                        250 zł brutto                                                               

KOORDYNATOR SZKOLENIA: Pani  Karina Sobieszek                                        Tel/Faks: 0-32/ 337-01-20 
SYMBOL SZKOLENIA:                                                                                                                     93NTGPN 

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 

 


