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POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA

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”,
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

KURS MYKOLOGICZNO – BUDOWLANY

„OCHRONA BUDYNKÓW
PRZED WILGOCIĄ,
KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM”

KOMUNIKAT NR 1
13.02-24.02.2023 r.
WROCŁAW

I NFORMACJE OGÓLNE
Kurs mykologiczno – budowlany nt. „Ochrona budynków przed wilgocią,
korozją biologiczną i ogniem”, spełniający wymagania kursu podyplomowego, trwać będzie od 13.02-24.02.2023 r.
Tematyka kursu zrealizowana zostanie w ciągu 140 godzin. Wykładowcami
będą najlepsi specjaliści w dziedzinie ochrony obiektów budowlanych.
Przewidujemy również prezentacje rozwiązań systemowych. Kurs kończy
się egzaminem ( dla chętnych ) i wydaniem świadectwa. Ukończenie kursu
stanowi warunek konieczny do uzyskania w późniejszym czasie
rzeczoznawstwa PSMB, według zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu.
Może być również przydatne dla członków Izby Inżynierów Budownictwa
i zarządców budynków. Uczestnicy kursu powinni legitymować się
ukończeniem studiów wyższych technicznych w dziedzinie: budownictwo
lądowe, wodne, architektura, technologia drewna, konserwacja zabytków,
wyjątkowo chemiczna i biologiczna inżynieria materiałowa lub biotechnologia.
Miejsce kursu: Wrocław
Kierownik kursu: dr inż. Zygmunt Matkowski

Adres dla korespondencji :
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa,
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57, I p.

tel/fax. 71- 344 80 12 e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
Termin kursu : 13-18.02 i 20.02-24.02.2023 r.
Warunki uczestnictwa :
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2600 zł + VAT(23%) (bez kosztów
podróży, zakwaterowania i wyżywienia) – obejmuje koszty udziału
w kursie, materiałów kursowych oraz koszty organizacyjne.

Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto: Polskie
Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Zarząd Główny, Wrocław
nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327 z dopiskiem – „KURS” i z
adnotacją kogo wpłata dotyczy. Przewiduje się ograniczoną ilość
uczestników – decyduje więc kolejność zgłoszeń.

TERMINY:
- przesłanie karty zgłoszenia
31.12.2022 r.
- wniesienie opłat
15.01.2023 r.
- przesłanie przez organizatorów informacji
o zakwalifikowaniu do udziału w kursie
31.01.2023 r.
Opłaty wniesione po 15.01.2023 r. nie będą zwracane w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w kursie.
Program ogólny kursu
Część teoretyczna
zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych
mikroorganizmy niszczące materiały budowlane
destrukcyjne działanie szkodników biologicznych, tj. grzybów domowych,
grzybów-pleśni, owadów, glonów i bakterii na elementy drewniane i na
inne materiały budowlane pochodzenia organicznego i nieorganicznego
wybrane działy fizyki budowli
synergistyczne oddziaływanie czynników degradacyjnych na obiekty
identyfikacja czynników biologicznych i technicznych
szkodliwy wpływ mikroorganizmów na zdrowie ludzi i zwierząt
ocena stanu zagrożenia budynków oraz ich elementów przez czynniki
biologiczne
zasady prawidłowej profilaktyki konstrukcyjnej, chemicznej
i eksploatacyjnej
diagnostyka i zabezpieczanie przeciwwilgociowe obiektów budowlanych
z podaniem nowoczesnych metod osuszania zawilgoconych budynków,
w tym zabytkowych
stosowanie efektywnych metod i środków chemicznych do robót
impregnacyjno-odgrzybieniowych i przeciwogniowych
zabezpieczenia materiałowe i konstrukcyjne obiektów
wybrane działy ochrony przeciwpożarowej
organizacja nadzoru i odbioru robót impregnacyjno-odgrzybieniowych
sporządzanie ekspertyz mykologiczno-budowlanych i prawidłowe ich
wykorzystanie przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót

Część praktyczna
Przewidziano zajęcia w terenie, na obiektach porażonych przez
czynniki biologiczne. Podczas ich trwania wykonywane będą grupowe
i indywidualne ekspertyzy mykologiczno – budowlane budynków.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA*

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA*

w kursie nt.
„OCHRONA BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ,
KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM”
Wrocław 13.02-24.02.2022 r.

w kursie nt.
„OCHRONA BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ,
KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM”
Wrocław, 13.02-24.02.2023 r.
Imię i nazwisko ..........................................................................................
Tytuł i stopień zawodowy ........................................................................
Data i miejsce urodzenia …….................................................................
Adres zamieszkania, tel. ........................................................................
……………………………………..............................................................
e-mail .................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSMB z siedzibą we Wrocławiu moich danych
osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji kursu
mykologiczno-budowlanego. Warunki uczestnictwa podane w informatorze są mi znane i
wyrażam na nie zgodę.

..........................................
podpis kierownika jednostki
delegującej i pieczątka

......................................
podpis uczestnika

Należność za udział w kursie w wysokości 2600 zł +VAT(23%)
należy wpłacać na konto: Polskie Stowarzyszenie Mykologów
Budownictwa,
Zarząd
Główny,
53-601
Wrocław,
ul. Tęczowa 57, I p., nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327,
z dopiskiem – „KURS” i z podaniem nazwiska uczestnika.
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Dane do faktury, Adres: …………………………………………………..
…………………………………………………NIP..................................

*

Kartę proszę wypełnić oddzielnie dla każdego uczestnika

Imię i nazwisko ....................................................................................
Tytuł i stopień zawodowy ........................................................................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................................
Adres zamieszkania, tel. ........................................................................
……………………………………..............................................................
e-mail .................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSMB z siedzibą we Wrocławiu moich danych
osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji kursu
mykologiczno-budowlanego. Warunki uczestnictwa podane w informatorze są mi znane i
wyrażam na nie zgodę.

..........................................
podpis kierownika jednostki
delegującej i pieczątka

......................................
podpis uczestnika

Należność za udział w kursie w wysokości 2600 zł +VAT(23%)
należy wpłacać na konto: Polskie Stow arzyszenie Mykologów
Budownictwa,
Zarząd
Główny,
Wrocław,
53-601
ul. Tęczowa 57, I p., nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327,
z dopiskiem – „KURS” i z podaniem nazwiska uczestnika.
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Dane do faktury, Adres:………………………………………………
……………………………………………….NIP..............................

*

Kartę proszę wypełnić oddzielnie dla każdego uczestnika

