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Program

Dzień I 13.04.2022

Moduł I: Dlaczego drewno?

9:00 Budownictwo drewniane w Polsce – aktualny stan, perspektywy, 
rola projektanta (Michał Komorowski)

9:30 System budowlany STEICO – gotowe rozwiązania, narzędzia dla 
projektanta, współpraca z projektantami (Michał Komorowski )

10:10 Przerwa

Moduł II: Fizyka budowli

10:30 Izolacja termiczna ścian i dachów – współczynnik przenikania  
ciepła U, mostki termiczne, przesunięcie fazowe, tłumienie wahań 
amplitudy temperatury (Marcin Paczyński)

11:30 Układ warstw ściany / dachu a ochrona przed wilgocią – konstrukcje 
otwarte i zamknięte dyfuzyjnie w praktyce (Michał Komorowski)

12:30 Przerwa

13:00 Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych według polskich 
przepisów (Marcin Paczyński)

13:45 Zakończenie

Rozwijaj swoje kompetencje, podążaj za trendem budownictwa 
zrównoważonego razem ze STEICO. Nasi eksperci przekażą 
specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania i wznoszenia  
budynków o konstrukcji drewnianej. Od czego zacząć? Jak dobrać 
układ ścian i dachu? Ile minut musi wytrzymać ściana podczas 
pożaru? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania,  
zarejestruj się już dzisiaj. Zapraszamy!

Akademia projektanta – III edycja 
13 - 14.04.2022

Uwaga!

• Liczba miejsc ograniczona

• Udział bezpłatny

• Certyfikat

• Nagranie nie będzie publikowane

SCAN Wiecej informacji o  
szkoleniu znajdziesz  
skanując QR kod lub  
klikając tutaj

Rejestracja udziału w  
AKADEMII STEICO ONLINE:

Pani Monika Sroka

Tel.: +48 67 35 66 215

E-mail: akademia@steico.pl

www.steico.com

ZAPROSZENIE NA AKADEMIĘ ONLINE

https://akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta/register


ZAPROSZENIE NA AKADEMIĘ ONLINE

Program

Dzień II 14.04.2022

Moduł II: Fizyka budowli cd.

9:00 Szczelność powietrzna budynków drewnianych (Michał Komorowski)

Moduł III: Dom drewniany w detalach 

9:45- 12:30 Budynek szkieletowy w detalach – posadowienie budynku,  
połączenia między ścianami, montaż okna, połączenia stropu,  
dach. Detale, obliczenia, przykłady. (Marcin Paczyński / Michał  
Komorowski)

12:30 Sesja pytań do ekspertów STEICO

Rozwijaj swoje kompetencje, podążaj za trendem budownictwa 
zrównoważonego razem ze STEICO. Nasi eksperci przekażą 
specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania i wznoszenia  
budynków o konstrukcji drewnianej. Od czego zacząć? Jak dobrać 
układ ścian i dachu? Ile minut musi wytrzymać ściana podczas 
pożaru? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania,  
zarejestruj się już dzisiaj. Zapraszamy!

Akademia projektanta – III edycja 

13 - 14.04.2022

SCAN Wiecej informacji o  
szkoleniu znajdziesz  
skanując QR kod lub  
klikając tutaj

Uwaga!

• Liczba miejsc ograniczona

• Udział bezpłatny

• Certyfikat

• Nagranie nie będzie publikowane

Rejestracja udziału w  
AKADEMII STEICO ONLINE:

Pani Monika Sroka

Tel.: +48 67 35 66 215

E-mail: akademia@steico.pl

www.steico.com
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https://akademiasteico.clickmeeting.com/akademia-projektanta-dzien-2/register

