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KURS PODSTAWOWY  

TERMOWIZJA W DIAGNOSTYCE BUDOWLANEJ I 
ENERGETYCZNEJ  

 
 

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska organizuje cykl kursów dotyczących zastosowania 
termowizji w diagnostyce budowlanej oraz w diagnostyce energetycznej.  
 
Dla zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia została powołana Rada Programowa z 
udziałem prof. Henryka Nowaka, Politechnika Wrocławska.  
 
Wykładowcy to wybitni specjaliści  mający wieloletnie doświadczenie ze stosowania techniki 
termowizyjnej, w skład których wchodzą: 
 
prof. nadzw. Henryk Nowak –Kierownik Zakładu Fizyki Budowli Środowiska Instytut 
Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 
Mgr in ż. Jerzy Żurawski - audytor energetyczny DAEiŚ,  CEM (Certifird Energy Manager), 
audytor UE  
Dr Alina Wróbel  – Wydział Geodezji Górniczek i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo 
- Hutniczej, Kraków  
Mgr in ż Wiesław Tomaszewski -   Kierownik laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki na 
Uniwersytecie Przyrodniczy we Wrocławiu 
Mgr in ż. Krystian Dusza – specjalista od spraw cieplnych i wilgotnościowych  
 
Miejsca i terminy szkoleń , będą umieszczane na stronie internetowej www.cieplej.pl, a 
także na formularzach zgłoszeniowych znajdujących się w załącznikach na stronie .  
 
Program szkoleń, będzie obejmować część teoretyczną a także praktyczną.  
 
I dzień:         
9.00-11.00 – podstawy termografii     
11.15- 13.15 – termografia w budownictwie/energetyce 
14.15- 16.15 -  obsługa kamery termograficznej 
 
Pomiary kamerą termowizyjną – zajęcia terenowe (3-4 godziny) 
 
II dzień: 
10.00-12.00 – obsługa programów do interpretacji zdjęć termograficznych 
12.15- 13.15 – interpretacja zdjęć 
13.45-16.00 – opracowanie wyników pomiarów 
16.00-17.00- Dyskusja 
Każdy z uczestników będzie miał za zadanie wykonać własne zdjęcia termowizyjne, które 
będzie samodzielnie  interpretować  za pomocą programów.   
 

        Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 
              



Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń na bieżąco będą uzupełniane na stronie 
internetowej www.cieplej.pl 
 
 
Liczba uczestników, jest ograniczona do maks. 15 osób. O uczestnictwie w danym 
szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: 
 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego  faxem lub emailem magdalena@cieplej.pl 
 

2. Opłata w wysokości 1.5000 zł (zwolnienie z podatku VAT)  na konto: 
 
BOŚ 27 1540 1030 2001 7763 2861 0001 
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, A. Cena-Soroko, J. Żurawski 
ul. Pełczyńska 11 
51-180 Wrocław 
NIP 898-18-28-138 
 
Tytułem termografia ( z dopiskiem typ szkolenia) 
 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE:  
 
Dla uczestników szkolenia udostępniany są: 
 
1 Materiały szkoleniowe : Dostępne na płycie CD i na wydruku 
 
2. Opis obsługi programów komputerowych  
 
 
UWAGA 
Na szkoleniu będą zapewnione komputery dla każdego uczestnika z wgranymi programami 
komputerowymi firmy InfraTec. . 
 
Na zakończenie szkolenia , uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzaj ący odbycie 
szkolenia.  
 
W sprawie dalszych szczegółowych informacji  prosimy o  kontakt z Marią Soroko pod 
numerem telefonu 071-202-887; 509 202 887 lub pod adresem emaliowym 
magdalena@cieplej.pl.  
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