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PROGRAM WARSZTATÓW 
 

30 stycznia, 2018  

Rozpoczęcie warsztatów: 10:00 

10:00 Budynki przyszłości: atrakcyjne, dodatnio-energetyczne budynki projektowane w zgodzie z 

naturą  (20 min.) – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 

10:20 Atrakcyjna bryła budynku w standardzie pasywnym – omówienie przykładów z Polski (30 

min.) – Agnieszka Figielek, Pasywny m2
 

10:50 Okna w budynku pasywnym – ochrona przed chłodem i źródło ciepła (20 min.) – Sebastian , 

Pasywny m2
 

11:10 Prawidłowy montaż okien w budynkach energooszczędnych (20 min.)  

11:30 Technologia drewnianych budynków szkieleowych (20 min.) - Filip Urbaniak, Steico 

11:50 Drewniane budynki w standardzie pasywnym - omówienie przykładów  wykorzystania 

naturalnego materiału w budynkach przyszłości (30 min.) – Agnieszka Figielek, Pasywny m2
 

12:20 Program dofinansowania drewnianych budynków energooszczędnych (20 min.) - Bartosz 
Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 

12:40 Płyta fundamentowa z instalacją grzewczą (20 min.) – Piotr Majewski, Legalett 

13:00 Projektwanie według wzorców natury – Biophilic design – co to takiego?  (20 min.) - Bartosz 
Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 

13:20 Przykłady wykorzystania zieleni na i wokół budynków (20 min.) – Bartosz Byczkowski, 

Garte 

13:40 Podsumowanie konferencji (10 min.) - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski 
Dom Pasywny 

14:30 Wyjazd  i oprowadzenie po drewnianym obiekcie  w standardzie pasywnym na terenie 

Poznania (autokar odjeżdża z terenu MTP i wraca na teren MTP) (90 min.)  

Powrót na teren MTP  17:00  
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31 stycznia, 2018  

Rozpoczęcie warsztatów: 10:00 

10:00 Poza standard pasywny – wykorzystanie  energii odnawialnej w budynkach dodatnio-

energetycznych (10 min.) – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 

10:10 Instalacje fotowoltaiczne w budynkach przyszłości – czyli jak nie płacić za energię (20 min.) – 
Michał Szewczyk, Bison Energy 

10:30 Wykorzystanie pomp ciepła i powierzchniowych systemów rozprowadzania do ogrzewania i 

chłodzenia budynków  (20 min.) – Grzegorz Żbik, Hennlich 

10:50 Mieszkamy w budynku przyszłości – relacja inwestora zamieszkującego drewniany budynek 

dodatnio-energetyczny w standardzie pasywnym  (30 min.) – Przemysław Romaniuk, właściciel 
domu pasywnego 

11:20 Łączenie systemu wentylacji z systemem grzewczo-chłodzącym (20 min.) – Bartosz 

Radomski, projektant instalacji HVAC 

11:40 Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Komfort świeżego powietrza i odzysk ciepła, które już 

mamy. (20 min.) - Marek Klechammer, Zehnder 

12:00 Szkoła podstawowa wraz z halą sportową w standardzie pasywnym w Siechnicach – przykład 

gospodarności w samorządach (20 min.) - Jerzy Frydlewicz - wydziału inwestycji  Siechnice 

12:20 Liczy się wejście – drzwi w budynkach pasywnych (20 min.) - Czesław Suski, CAL 

12:40 System błyskwicznej budowy obiektów przy wykorzystaniu technologii traconego szalunku (20 
min.) – Jakub Wójcik, Izodom Polska 

13:00 Kompleksowa termomodernizacja poddasza historycznej kamienicy w Poznaniu według 

standardu EnerPhit – tani sposób na super komfortowe, super-energooszczędne i tanie mieszkanie 

lub biuro w centrum (30 min.) - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom 

Pasywny 

13:30 Doskonalenia zawodowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego (20 min.) – 
Kamil Wiśniewski, PIBPiEO 

13:50 Podsumowanie – jak mądrze inwestować w budynek przyszłości (10 min.) - Bartosz 
Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny 

14:30 Wycieczka i oprowadzenie po biurze Pasywny m2 - termomodernizacji historycznej kamienicy 

na ul. Zeylanda w Poznaniu według standardu EnerPhit – (1 godz.)  

Zakończenie  warsztatów: 15:30 


