
 

Harmonogram 

 

Miesiąc Rok Temat szkolenia Opis Organizator/Prowadzący

Listopad 2020
Prawidłowy montaż stolarki 

budowlanej

Okna pionowe. Przygotowanie otworów do montażu. 

Zasady montażu konstrukcji standardowych. Mechaniczne 

połączenie okien i drzwi balkonowych ze ścianą.

Technologie montażu systemów 

osłonowych

Rolety zewnętrzne i wewnętrzne (dachowe, pionowe) 

Sposoby doboru i montażu osłon, markizy. Napędy do 

osłon.  

Luty

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Październik

Grudzień

Vademecum – o czym monter 

wiedzieć powinien

Podstawowe terminy i definicje: rodzaje konstrukcji okien i 

drzwi balkonowych, budowa, funkcje. Wymagania ogólne 

dotyczące okien i drzwi balkonowych z uwzględnieniem 

wytycznych ITB.

Okna energooszczędne. Zasady 

montażu w licu muru głównego i 

w strefie docieplenia 

Prawidłowa izolacja i uszczelnienie złącza okiennego i drzwi 

balkonowych. Materiały do uszczelnień w systemie 

trójwarstwowym.

Styczeń

Rodzaje bram i stosowanych napędów, rodzaje prowadzeń. 

Przygotowanie otworu i montaż bram. Regulacje 

mechaniczne bram, montaż napędu sterowania, jego 

aktywacja i programowanie. 

Zasady doborów systemów okuciowych do poszczególnych 

rodzajów stolarki. Regulacja okien i drzwi balkonowych, 

zasady ogólne. Przykłady usterek i sposoby ich naprawy i 

regulacji. Regulacje okuć systemowych. 

Systemy okuciowe stosowane w 

stolarce okiennej i drzwiowej

Systemy: przesuwne, HST, PSK, Harmonijka. Dobór oszklenia 

i systemy montażu ciężkich zestawów szybowych. Zasady 

bezpieczeństwa.  

Stolarka budowlana w systemach 

wielkogabarytowych

Okna dachowe. Przygotowanie 

otworów w dachu do montażu 

okien

Montaż okna, uszczelnienie i izolacja połączenia okna z 

dachem. Montaż kołnierzy uszczelniających. Prace 

wykończeniowe.

Grupa "Porozmawiajmy o dobrym montażu"

Marzec 2021

Związek POiD

Drzwi zewnętrzne

Rodzaje konstrukcji drzwiowych. Podstawowe parametry i 

wymagania. Konstrukcje drzwi antywłamaniowych, sposoby 

montażu. Montaż ościeżnicy. Materiały i narzędzia. 

Izolacyjność termiczna połączenia ościeżnicy ze ścianą. 

Wyposażenie, uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne.  

Rodzaje, wymagania, sposoby montażu drzwi z różnymi 

systemami ościeżnicowymi

Bramy garażowe i przemysłowe

Drzwi wewnętrzne wejściowe i 

drzwi wewnątrzlokalowe



 

Szkolenia będą odbywały się online na grupie dyskusyjnej „Porozmawiajmy o DOBRYM MONTAŻU”, przy użyciu narzędzi 

do transmisji wideo, np. Facebook live, Zoom, Microsoft Teams, LiveWebinar.  

Przewidywana częstotliwość podstawowa szkoleń – raz w miesiącu. 

Pierwsze szkolenie – inauguracyjne Związku POiD: 2 października br. (dokładna godzina szkolenia zostanie podana w 

późniejszym terminie). 

Gospodarzem każdego szkolenia będzie Związek POiD. Szkolenia mogą być również prowadzone przez Partnerów 

kampanii „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” – firmy z branży stolarki budowlanej. 

Planowany czas trwania szkolenia: około 1 godziny. 

Szkolenia mogą również przeprowadzać również Ambasadorzy kampanii – profesjonalni monterzy, zaś Partnerzy kampanii 

mogą też realizować na grupie konkursy dla uczniów i udostępniać treści merytoryczne – o tego typu dodatkowych 

działaniach, stanowiących rozszerzenie podstawowego harmonogramu szkoleń będziemy Państwa każdorazowo 

informować. 

Dodatkowo w każdy poniedziałek będzie publikowany przez Edmonta (Brand Hero kampanii) cytat motywacyjny dla 

uczniów. Brand Hero kampanii będzie występował na Grupie w roli mentora. 

*** 
O Grupie „Porozmawiajmy o dobrym montażu” 

 
Ma charakter zamknięty. A powstała z myślą o uczniach w połowie kwietnia 
br. jako odpowiedź na sytuację epidemiczną w kraju i związanie z nią 
zamknięcie szkół. 
 
Grupa liczy obecnie 105 członków, wśród których większość stanowią 
uczniowie i nauczyciele szkół, w których kształci się młodzież 
do wykonywania zawodu „montera stolarki budowlanej”, a także 
pokrewnych kierunków. Należą do niej także przedstawiciele Związku POiD, 
Partnerzy i Ambasadorzy ostatniej edycji „DOBREGO MONTAŻU”.   
 
 
 
 
 


