
 

  Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

             6 grudnia 2013  

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej 

ul. Piotrowo 2, Poznań  

 

6 grudnia na terenie Politechniki Poznańskiej odbędzie się Dzień Budownictwa 

Pasywnego i Energooszczędnego. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Inżynierii 

Środowiska działające na terenie Politechniki Poznańskiej, a partnerem w organizacji jest 

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny. 

 

Podczas wydarzenia odbędzie się konferencja. Równolegle do niej prowadzone będą seminaria przez 

przedstawicieli firm, warsztaty praktyczne, konkursy oraz zabawy edukacyne dla dzieci. 

Organizowane będą również wystawy firm związanych z technologią budownictwa pasywnego i 

energooszczędnego. 

 

Dla kogo? 

Konferencja przede wszystkim kierowana jest do: 

 Przedstawicieli władz lokalnych, samorządowców 

 Właścicieli przedsiębiorstw prywatnych, zainteresowanych tematem budownictwa 

pasywnego i energooszczędnego 

 Inwestorów 

Ale również do studentów i całej społeczności. 

 

Cel wydarzenia: 

Celem wydarzenia jest poinformowanie o wymogach, jakie będą musiały spełniać budynki od 2021 

roku oraz zwiększenie świadomości społecznej w kwestii odnawialnych źródeł energii oraz 

budynków energooszczędnych i pasywnych. 

 

Tematyka konferencji: 

Na konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie rozwoju Budownictwa Pasywnego oraz Dodatnio-

Energetycznego w Europie, efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków. 

Omówione zostanie także ogrzewanie w zakresie technologii i rozwiązań stosowanych w budynkach 

pasywnych i energooszczędnych, oraz znaczenie wentylacji z rekuperacją. Będzie również 

poruszona tematyka roli Architekta podczas projektowania budynku, oraz pozyskania 

dofinansowania na budowę domu pasywnego. 

 

Program wydarzenia: 

 9:00 – 16:00   Konferencja 

 9:00 – 17:00   Warsztaty 

10:00 – 16:00  Seminaria 

12:00 – 15:00  Zwiedzanie domku pasywnego wybudowanego na terenie Politechniki 

Poznańskiej 

13:00 – 16:30  Zwiedzanie pasywnego klubu malucha ”CzyToGruszka” 

      17:00   Losowanie nagród 

 



 

  Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

 Przewidziane są również:

 Konkursy i quizy z nagrodami 

 Budowanie kolektora słonecznego 

 Badania kamerą termowizyjną 

         Warsztaty: „Odzysk ciepła - jak działa rekuperator?” 

         Warsztaty: „Budowa kanału wentylacyjnego” 

         Oglądanie instalacji solarnej w DS1 

         Zabawy edukacyjne dla dzieci 

 

Szczegóły oraz zapisy na konferencję na stronie www.dbpie.pl 

 

Rejestracja na konferencję odbywa się do dnia: 29 listopada 

 

WSTĘP WOLNY! 
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