
PROGRAM SEMINARIUM  
 

1. 1000 – 1015   Wprowadzenie.  
- Zbigniew Kęsy 
 

2. 1015 – 1100    Nowe wytyczne dotyczące 
parametrów budynku w oparciu o 
WT2013, 
- mgr inż. Łukasz Borowski 
- Zbigniew Kęsy 
 

3. 1100  – 1200  Systemy PPOŻ i oddymiające, 
wytyczne techniczne 
- mgr inż. Łukasz Borowski 
- Zbigniew Kęsy 

 
4. 1200– 1215 – przerwa kawowa  

 
5. 1215 – 1300   Wytyczne dotyczące 

właściwego projektowania i montażu 
stolarki aluminiowej 
- Zbigniew Kęsy 
- mgr inż. Łukasz Borowski 

 
6. 1300  – 1345  Błędy podczas montażu 

stolarki aluminiowej 
- Zbigniew Kęsy 
- mgr inż. Łukasz Borowski 

Dyskusja.  

Seminarium prowadzić będą:   

- Zbigniew Kęsy - Z-ca Dyrektora 
Sprzedaży Obiektowej ALUPROF S.A. 

- mgr. inż. Łukasz Borowski - Projektant 
Specjalista, Dział Wsparcia Technicznego 
 

ALUPROF S.A. to jeden z wiodących europejskich 
dystrybutorów systemów aluminiowych dla budownictwa. W 
ofercie firmy dostępne są systemy okienno – drzwiowe, fasadowe, 
rolet i bram oraz stalowe. Szerokie zaplecze logistyczne, 
nowoczesny park maszynowy, tłoczenie profili w ramach Grupy 
Kapitałowej oraz własne lakiernie pozwalają przedsiębiorstwu na 
pełną niezależność i elastyczność rynkową - co od wielu lat 
owocuje rozwojem portfela klientów i obszarów dystrybucji. 
Zlokalizowane w Bielsku-Białej i Opolu zakłady ALUPROF S.A. 
dysponują prawie 80 000 m2 powierzchni i nowoczesnym 
wyposażeniem, m.in.: 
• zautomatyzowaną linią do produkcji kształtowników 

zespolonych, 
• ośmioma najnowszej generacji liniami do produkcji profili  

i skrzynek roletowych, 
• magazynami wysokiego składowania, 
• nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami do 

lakierowania proszkowego. 
ALUPROF S.A. należy do Grupy Kapitałowej Kęty S.A. – 

najbardziej nowoczesnej i najszybciej rozwijającej się firmy             
w branży aluminiowej w Polsce. Spółka tworzy holding skupiający 
16 spółek działających w kraju i zagranicą, które przetwarzają 
łącznie blisko 55 tys. ton surowców aluminiowych, a swoje wyroby 
sprzedają do kilkudziesięciu krajów w Europie i na świecie. Grupa 
Kęty jest liderem na polskim rynku profili aluminiowych, 
systemów aluminiowych i opakowań giętkich. Spółka zatrudnia 
blisko 3370 osób i generuje prawie 1,5 mld konsolidowanych 
przychodów ze sprzedaży. Na liście jej około 3300 odbiorców są 
międzynarodowe koncerny, duże i średnie przedsiębiorstwa,           
a także hurtownie i warsztaty rzemieślnicze reprezentujące niemal 
wszystkie gałęzie przemysłu, począwszy od branży budowlanej 
poprzez motoryzacyjną, wyposażenia wnętrz, elektromaszynową, 
a skończywszy na branżach spożywczych.                   

  
TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM 

Seminarium odbędzie się 9 października (czwartek) 2014 r.  
w godzinach:  1000 – 1345  - w sali konferencyjnej PZITB 

Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2  (III piętro) 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Dla właściwej organizacji seminarium, prosimy                         

o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do dnia                    
6  października 2014 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 

  

.KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Seminarium szkoleniowo-promocyjne  

Firmy ALUPROF S.A. 

*** 

Systemy aluminiowe - 
WT 2013 , systemy PPOŻ, 

wytyczne i błędy montażowe 
*** 
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1. Imię i nazwisko: .................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

  tel.: .............................................................................................   

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

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
 

 
 
 
Podpis uczestnika lub  
kierownika instytucji zgłaszającej ............................................. 
 



 

 
City Center, Rzeszów 

 
 

 
Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne 

 i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej 

 
 

 
Centrum Nanotechnologii  

Uniwersytetu Rzeszowskiego  
 
 

 
Szklane Domy, Zakopane 

 

 

 
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW  
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  
ODDZIAŁ W RZESZOWIE 
 
 ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów 
      tel.: (017) 862 41 35   
      fax: (017) 852 13 89 
      e-mail:  rzeszow.pzitb@gmail.com    

www.pzitb.rzeszow.pl   
 
 
 

 
ALUPROF S.A.  
 ul. Warszawska 153 

43-300 Bielsko-Biała  
tel.:  (33) 81 95 300  
fax.: (33) 82 20 512 
http://www.aluprof.eu  

 
 
 
 

Zbigniew Kęsy 
Z-ca Dyrektora Sprzedaży Obiektowej 
tel. kom.: 664 759 463 
zkesy@grupakety.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa 

Oddział w Rzeszowie  
 

 
Seminarium szkoleniowo-promocyjne 

nt. 
 
 
 

Systemy aluminiowe - 
Wymagania Techniczne 2013, 

systemy przeciwpożarowe, 
wytyczne i błędy montażowe  

 
 
 

Office Plus Warszawa Sp. z o.o. 
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