
    

   DODATKOWE INFORMACJE 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 

 

KIEROWNIK KURSU 

dr inż. Agnieszka Królikowska tel.:   0 604 553 244 

e-mail: akrolikowska@ibdim.edu.pl 

 

ORGANIZACJA KURSU 

mgr inż. Urszula Paszek tel.: 0 600 457 498 

e-mail: upaszek@ibdim.edu.pl 

 

 

Informacje o dodatkowych kursach organizowanych przez 

IBDiM na stronie: 

www.ibdim.edu.pl 

 

 
 
 
 
Kursy spełniają wymogi szkolenia specjalistycznego, określone 
w wymaganiach PN – ISO 9001 i mogą być zaliczone w poczet 
doszkalania zawodowego pracowników. 

 

 

 

 

  

               

KURS 
 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD WYKONYWANIEM 
ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH NA 

KONSTRUKCJACH BETONOWYCH 
 

BETON 2 / 2022 
 

 

 

12 - 16 grudnia 2022 r. 
 

Kurs w formie zdalnej 
 

 

 

 
 

 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

 
Zakład Mostów 

Pracownia Zabezpieczeń 
Antykorozyjnych 

 

Tel 

(022) 39 00 282 
 
 

0 600 457 498 

ul. Instytutowa 1 
03-302 Warszawa 

mailto:akrolikowska@ibdim.edu.pl
mailto:upaszek@ibdim.edu.pl
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Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Pracownia Zabezpieczeń Antykorozyjnych 

zaprasza na 2 część specjalistycznego kursu z dziedziny 

zapewnienia trwałości betonowych obiektów mostowych 

pt.: 
 

 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD WYKONYWANIEM 
ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH NA 

KONSTRUKCJACH BETONOWYCH 
 

BETON 2 / 2022 

 

Kursy przeznaczone są dla wykonawców: konstrukcji, napraw            

i zabezpieczeń antykorozyjnych, projektantów, osób 

weryfikujących projekty oraz inspektorów nadzoru i przedstawicieli 

inwestorów. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE: 

 wykłady,  

 ćwiczenia,  

 prezentacje. 

 
 

TEMATYKA KURSU: 
 

  
1. Zaprawy naprawcze 

2.   Połączenia elastyczne 

3. Techniki iniekcji 

4. Przyczyny powstawania rys 

5. Torkrety 

6. Wzmocnienia 

7. Powłoki antygraffiti 

8. Wady powłok 

9. Izolacjo-nawierzchnie 

 

Po ukończeniu cyklu kursów, na wniosek uczestnika, 

wydajemy certyfikat zaświadczający o przeszkoleniu w pełnym 

zakresie tematyki dotyczącej wyrobów i systemów do napraw 

i ochrony betonu.  

                                                             

 

 

 



OPŁATY: 

Opłata za udział w kursie 

BETON 2 / 2022 

Termin wniesienia opłaty: 
do 30.11.2022 r. 

2 400 zł 2 000 
1) 

zł 

1)
 Cena kursu w przypadku wysłania karty zgłoszeniowej do dnia 30.11.2022 r.

 

Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit b ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 
2011 r. §13 pkt 19 (Dz. U. Nr 73 Poz. 392)   

 

Opłata za kurs obejmuje: udział w szkoleniu, materiały naukowe, 

świadectwo ukończenia szkolenia [po uzyskaniu pozytywnej oceny 

z egzaminu] oraz Certyfikat zbiorczy w języku polskim [po 

uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów i dostarczeniu 

wymaganych dokumentów]. 

 

 

KARTY ZGŁOSZENIOWE 

Kartę zgłoszeniową z dopiskiem „KURS BETON 2 / 2022” należy 

przesłać najpóźniej do 30 listopada 2022 r.  

na adres: IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa,  

lub mailowo na adres: upaszek@ibdim.edu.pl  

   WPŁATY ZA KURS: 

Wpłatę należy dokonać na konto IBDiM 

PEKAO SA Oddział w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 

 

nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 

z dopiskiem KURS BETON 2 / 2022” 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

 przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej 

 wniesienie opłaty za kurs przed rozpoczęciem kursu 

 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 

Każdy uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs do         

7 grudnia 2022 r. drogą mailową lub telefoniczną. 

 

W przypadku nie przyjęcia na kurs, z powodu braku miejsc, 

Instytut zwraca 100% wpłaconej kwoty za kurs. 

 

   REZYGNACJA 

Ewentualną rezygnację z kursu należy przesłać najpóźniej do             

30 listopada 2022 r.  

Informujemy, że w przypadku:  

 nie zgłoszenia rezygnacji  

 zgłoszenia rezygnacji po 30.11.2022 r. 

Instytut nie dokona zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie, a w razie 

nie dokonania wpłaty, wystawi fakturę VAT za udział w szkoleniu. 
 

mailto:upaszek@ibdim.edu.pl

