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W ramach swojej działalności stowarzyszenie wykonuje:
► ekspertyzy mykologiczne i mykologiczno-budowlane w zakresie:
budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego, rolniczego
i obiektów zabytkowych ;
► przeglądy techniczne budynków, szczególnie w zakresie:
zawilgocenia, odwodnienia, odgrzybiania, impregnacji, izolacji poziomych
i pionowych, porażonych przez grzyby i owady konstrukcji drewnianych
wraz z badaniami wilgotnościowymi i mikrobiologicznymi;
► szkolenia :
seminaria szkoleniowe nt. „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją
biologiczną i ogniem”,
kursy mykologiczno – budowlane dla kandydatów na rzeczoznawców,
warsztaty mykologiczno – budowlane dla rzeczoznawców PSMB,
sympozja aktualizujące wiedzę nt. „Ochrona obiektów budowlanych
przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”,
seminaria promocyjne dla firm specjalistycznych z cyklu: „Nowoczesne
technologie i techniki w budownictwie”,
oraz inne szkolenia i odczyty na zamówienie;
► wydawnictwa specjalistyczne
dla celów dydaktyczno-szkoleniowych oraz informacyjnych.
Ekspertyzy mykologiczne i mykologiczno-budowlane oraz przeglądy
techniczne wykonują rzeczoznawcy PSMB.
Szkolenia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, w tym pracownicy
naukowi uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych.

organizuje

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

„GRZYBY PLEŚNIOWE W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH”

20 maja 2020 r.

WROCŁAW

INFORMACJE OGÓLNE
Tarasy, dachy i poddasza oraz piwnice, sutereny i przyziemie budynków
stanowią bardzo trudny problem projektowy i wykonawczy, a liczba awarii
tych obiektów jest bardzo duża – rzeczoznawcy budowlani mają
w związku z tym dużo problemów do rozwiązania. Potwierdzają to zarówno
konstruktorzy budowlani, jak również mykolodzy budownictwa. Problemy
wilgotnościowe, a w konsekwencji mykologiczne oraz trwałościowe
dominują podczas eksploatacji obiektów. Jedną z głównych przyczyn tego
stanu rzeczy jest stosunkowo słaba znajomość szczegółów dotyczących
przedmiotowych spraw i to zarówno w sferze projektowej, jak
i wykonawczej. Spotyka się rozwiązania godne propagowania, ale
dominują złe i bardzo złe.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska budowlanego proponując
seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów w tych dziedzinach.

TERMIN
Zgłoszenia telefoniczne, mailowe lub załączoną Kartą Zgłoszenia –
do 20.05.2020 r.

Program ogólny seminarium:
1. Wiadomości wprowadzające.

Kierownik seminarium: prof. dr hab. inż. Henryk Stoksik
Miejsce seminarium: Wrocław, ul. Tęczowa 57 (Ip.)

2. Wpływ warunków eksploatacyjnych na mikroklimat

Adres dla korespondencji :
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57,
tel/fax. 71-344 80 12
e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
www.psmb.wroclaw.pl

3. Wnioski

wewnętrzny w budynkach mieszkalnych.

Terminy seminarium : 20.05.2020 r. godz. 16.30-18.30
Wykładowca: mgr inż. Barbara Dąbrowska – doświadczona mykolog
budownictwa mieszkalnego.

Przewodniczący PSMB

Warunki uczestnictwa :

Prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi:80,00zł (brutto)dla chętnych
spoza PSMB, 50,00zł(brutto) dla członków PSMB, 20,00zł (brutto) dla
emerytów i rencistów,
Zasłużeni Seniorzy – bezpłatnie.

Należność za udział w seminarium należy wpłacić na konto: Polskie
Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 50-453 Wrocław
Tęczowa 57, nr 37 1030 00190109853000456327 z dopiskiem
dotyczącym tematu seminarium i z adnotacją kogo wpłata dotyczy.
Przewiduje się ograniczoną ilość uczestników – decyduje więc
kolejność zgłoszeń.
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