
PROGRAM   
SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO 

 

Bezpieczeństwo budowli w świetle 
wykonywanych przeglądów i zagrożenia 
wynikaj ące z nieprawidłowej eksploatacji 

kanałów kominowych. 
 

1. Informacje ogólne – wprowadzające. 
2. Wykonywanie przeglądów okresowych 

rocznych i pięcioletnich  w budynkach: 
a) mieszkalnych wielorodzinnych 
b) użyteczności publicznej (szkoły, 

przedszkola, obiekty służby zdrowia). 
3. Szczegóły na które nie zwrócono uwagi w 

czasie przeglądów, a ujawnione w czasie 
wykonywanych ekspertyz.  

4. Szczegóły na które należy zwrócić uwagę przy 
kontroli otoczenia budynku. 

5. Wpływ błędów projektowych lub 
wykonawczych na bezpieczeństwo eksploatacji 
budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia 
mieszkańców. 

  Temat prezentuje rzeczoznawca budowlany               
mgr inż. Jerzy Styś  

 
TERMIN I MIEJSCE  

Seminarium szkoleniowe  odbędzie się 12 grudnia 2013 r. 
w sali konferencyjnej PZITB O/Rzeszów ul. PCK 2                    
(3 piętro)  w godzinach 1000 - 1500 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Dla właściwej organizacji seminarium, prosimy                            
o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do dnia                       
6 grudnia 2013 r.  na adres: 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział w Rzeszowie    

ul. PCK 2,    35-060 Rzeszów 
tel.: (17) 8624135, fax.: (17) 8521389  

e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com  

INFORMACJA WST ĘPNA 

 

Okres zimowy stwarza szczególne warunki                     
i wymagania w zakresie ogrzewania mieszkań                
i lokali użytkowanych przez ludzi.  

Obecna zima przypomina wszystkich, że 
żyjemy w strefie podlegającej oddziaływaniom 
klimatu kontynentalnego, który „ma  prawo” 
latem mocno grzać zaś zimą mocno mrozić. Od 
20 przeszło lat lekkie zimy odzwyczaiły nas od 
długotrwałych mrozów i obfitych opadów śniegu. 
Zjawiska klimatyczne kierują się jednak swoimi 
prawami natury o których zawsze trzeba pamiętać.  

W związku z powyższym, zachęcamy do 
uczestnictwa w seminarium szkoleniowym, 
podczas którego omówione zostaną między 
innymi zagadnienia  dotyczące  niewłaściwej 
eksploatacji mieszkań i pomieszczeń użytkowych 
oraz skutecznego i solidnego przygotowania 
budynków do okresu zimowego. 
Seminarium szkoleniowe przeznaczone jest głównie 
dla zarządców i administratorów budynków                       
oraz użytkowników obiektów budowlanych. 
Informacje przekazywane w czasie szkolenia 
skierowane są także do osób wykonujących 
przeglądy okresowe zgodnie z art. 62 Ustawy 
Prawo budowlane oraz przedstawicieli nadzoru 
budowlanego. 
 
Uczestnicy  otrzymają  świadectwa uczestnictwa.  
Seminarium szkoleniowe będzie ilustrowane 
przykładami błędnych i wadliwych rozwiązań 
wraz z sposobami ich likwidacji. 
Z przyczyn organizacyjnych, termin seminarium 
szkoleniowego może ulec zmianie, o czym 
zainteresowani zostaną powiadomieni. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

***  

Bezpieczeństwo budowli w świetle 
wykonywanych przeglądów i zagrożenia 
wynikaj ące z nieprawidłowej eksploatacji 

kanałów kominowych 
***  

Rzeszów  12 grudnia  2013 r.  
 

1. Imię i nazwisko: ................................................................... 

2. Adres zamieszkania: ............................................................. 

........................................................................................ 

3. Nazwa i adres zakładu pracy: ................................................ 

......................................................................................................

............................................................................................ 

tel.: ......................................        fax: ...................................... 

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

 

POTWIERDZENIE  
Niniejszym potwierdzam zgłoszenie udziału w w/w seminarium 
szkoleniowym. Równocześnie zobowiązuję się wpłacić kwotę 
130,- zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych brutto) lub 
różnicę wynikającą z dofinansowania przez PDK OIIB, na 
podstawie otrzymanej faktury.  
Dofinansowanie Izby dla jej członków wg indywidualnych 
wniosków, zgodnie z Regulaminem PDK OIIB.  
Dofinansowanie Izby nie dotyczy firm. 
Rezygnacja lub nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia 
od zapłaty należności w pełnej wysokości. 
Upoważniam PZITB O/Rzeszów do wystawienia faktury bez 
podpisu odbiorcy.  

Nr  NIP .................................................... 
 
 
Podpis uczestnika lub  
kierownika instytucji zgłaszającej ............................................. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie 
• ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów 
      tel.: (17) 862 41 35  
      fax.: (17) 852 13 89 
      e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com  
      www.pzitb.rzeszow.pl  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
           
          Polski Związek Inżynierów 
          i Techników Budownictwa 
              Oddział w Rzeszowie  

 

     

 
organizuje  

seminarium szkoleniowe 

na temat: 

 

*** 
 

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI       
W ŚWIETLE WYKONYWANYCH 
PRZEGLĄDÓW I ZAGROŻENIA 

WYNIKAJĄCE                              
Z NIEPRAWIDŁOWEJ 

EKSPLOATACJI KANAŁÓW 
KOMINOWYCH 

 
*** 

 
Rzeszów 12 grudnia 2013 r.  


