
 

 

SZKOLENIE 
d l a  z a r z ą d c ó w  n i e r u c h o m o ś c i  

 

 
 

 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą 

wentylacyjną. Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych 

sposobów wentylowania w budownictwie. Organizowane przez nas szkolenie przybliży 

Państwu zagadnienia techniczne i prawne przydatne osobom profesjonalnie zarządzającym 

budynkami, osobom z działów technicznych oraz administratorom. Zdobyta wiedza 

pomoże w identyfikacji oraz rozwiązaniu problemów z istniejącą instalacją wentylacyjno-

klimatyzacyjną. 
 

17.06.2010 
       Łódź 

Szkolenie jest zatwierdzone 
przez Ministerstwo 

Infrastruktury pod numerem  
1487 

 

Wentylac ja  
w budownictwie mieszkaniowym 
Prawo i technika – budowa, eksploatacja, modernizacje 

 

 

9 
godzin edukacyjnych 

 

w ramach obowiązkowego doskonalenia 

zawodowego licencjonowanych 
 zarządców nieruchomości 

 

Co powoduje typowe problemy wentylacyjne? Jak temu zaradzić? 
● słaby ciąg w kanałach wentylacyjnych ● zawilgocenie mieszkań ● eksploatacja 

● nawiew z kratek wentylacyjnych ● złe spalanie gazu – zagrożenie tlenkiem węgla  
 

PROGRAM SZKOLENIA 
8.15 – 8.30 Rejestracja uczestników 
 

8.30 – 11.30 Wentylacja naturalna w budynkach mieszkalnych 
■ Zasady poprawnej wentylacji mieszkań 

■ Wymagania prawne i zmiany w przepisach dotyczących wentylacji 

■ Systemy wentylacji, wady działania, sposoby rozwiązania problemów 

■ Eksploatacja wentylacji naturalnej 

■ Metody pomiarów skuteczności wentylacji 
 

11.45 – 15.00 Metody modernizacji wentylacji naturalnej 
■ Metody doprowadzenia powietrza wentylacyjnego 

■ Nasady kominowe – rodzaje nasad, zastosowanie, dobór 

■ Wentylacja mechaniczna, wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w budynku 

wielorodzinnym 

■ Wentylacja mieszkań uzależniona regulacją wilgotności 

- System mechanicznej wentylacji mieszkaniowej 

- Wentylacja hybrydowa 
 

15.15 – 16.30 Bezpieczne użytkowanie gazu 
■ Bezpieczny dobór oraz zasady znakowania wyrobów kominowych. Przegląd kominów i rozwiązań w 

zakresie wentylacji dedykowanych indywidualnym mieszkaniom w budynkach wielokondygnacyjnych 

■ Remonty systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym - kotły 

z zamkniętą komorą spalania 

- wymagania dotyczące przewodów spalinowych i wentylacji 

NA SZKOLENIE        
ZAPRASZAMY: 

 

  ● Zarządców                    

      nieruchomości 
 

● Administratorów 

      budynków 
 

  ● Pracowników  

      działów 

      technicznych 
 

  ● Pozostałe osoby    

zainteresowane 

tematyką 

 

SZKOLENIE PROWADZĄ SPECJALIŚĆI  REPREZENTUJĄCY: 
   ● Stowarzyszenie Polska Wentylacja    
 

MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Biznesowe „Faktoria”, ul. Dowborczyków 25 Łódź 
 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
■ Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie faksem lub mailem formularza zgłoszeniowego 

oraz uiszczenie opłaty w terminie.  

■ Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność dokonywania wpłat. Brak wpłaty w 

zadeklarowanym terminie spowoduje przesunięcie zgłoszonych osób na listę rezerwową. 

■  Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia, przerwy kawowe oraz drobny  poczęstunek.  

 
KOSZT UDZIAŁU:  

● 210 zł brutto 
kolejne osoby z jednej firmy 

 - rabat 10% 
 

 
 

Szczegółowe informacje organizacyjne są dostępne w biurze Stowarzyszenia 

tel.: 22 619 64 60 wew. 12, mail: spw2@wentylacja.org.pl, 

 osoba odpowiedzialna: Marta Dobrakowska. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

  

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym.  
Prawo i technika – budowa, eksploatacja, modernizacje 

17.06.2010 Łódź 

 

Zgłaszam udział w szkoleniu „ Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym. Prawo i technika – budowa, eksploatacja, 

modernizacje ”, odbywającym się dnia 17 czerwca 2010 w Łodzi w Centrum Biznesowym „Faktoria”, ul. Dowborczyków 25, 

następujących osób (proszę wpisać drukowanymi literami): 
 

Imię                                                                Nazwisko                                                                                Stanowisko 

1………………………………………..…….               ………………………………………..…………………………..              ………………………………………………..……………. 

2……………………………………..……….               ………………………………..…………………………………..              ………………………………………………..……………. 

3……………………………………...………               ………………………………..………………….……………….              ………………………………….………….………………. 

4………………………………………..…….               …………………………………..……………………………..…              ………………………………………..……………………. 

5………………………………………..…….               …………………………………..……………………………..…              ………………………………………..……………………. 

Akceptuję koszt udziału w wysokości (proszę zaznaczyć odpowiednie pola): 

� 210 zł brutto za pierwszą osobę zgłoszoną z firmy 

� 189 zł brutto za druga i kolejne osoby zgłoszone z jednej firmy lub dla członka Stowarzyszenia Polska Wentylacja 
 

Razem do zapłaty …………………………… zł brutto, słownie………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Zobowiązuję się wpłacić powyższą kwotę najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem na konto Stowarzyszenia Polska Wentylacja: 

Bank DnB NORD Polska S.A. III o/Warszawa 84 1370 1037 0000 1701 4021 5800. 
 

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, potwierdzenie uczestnictwa oraz drobny poczęstunek. 
 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność wpłat. Odwołanie uczestnictwa na mniej niż 2 dni przed szkoleniem wiąże się 

z pokryciem całości kosztów uczestnictwa. Odwołanie uczestnictwa przyjmowane jest jedynie drogą pisemną (mailem, faxem lub listownie). 
 

 

Dane do wystawienia faktury (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

nazwa firmy ............................................................................................................................. numer NIP ......................................................................... 

ulica …................................................................................ nr .................... kod pocztowy ....................... miasto ............................................................. 

telefon kontaktowy ........................................................................................................... e-mail: ...................................................................................... 

W celu dokonania wpłaty przed szkoleniem proszę o wystawienie faktury proforma: 

� TAK, faktura proforma jest mi niezbędna do dokonania płatności 

� NIE, faktura proforma nie jest mi potrzebna do dokonania płatności 
 

W przypadku odwołania szkolenia przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę w ciągu 5 dni roboczych 

na konto: (prosimy podać numer) 
 
 

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

Imię i nazwisko osoby w Państwa firmie odpowiedzialnej za wypełnienie niniejszej umowy-zgłoszenia 
 

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

Wypełniając dane wyrażam zgodę na przetwarzanie ich przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osoba zgłaszająca dane ma prawo do wglądu do nich oraz żądania zaprzestania ich 

przetwarzania lub usunięcia. Żądanie musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym do siedziby Stowarzyszenia. 

 

 
 

 

 

 
Pieczątka firmy                                                                                                                       Data i podpis 

SPW WWW 
 

Zgłoszenie należy wysłać do 15 czerwca 2010  faxem na numer 022 677 07 37  lub mailem na adres spw2@wentylacja.org.pl 
 

Szczegółowy dostępne w biurze Stowarzyszenia tel. 22 619 64 60  wew. 12  mail spw2@wentylacja.org.pl 


