
KARTA ZGŁOSZENIA  
udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 

 

„Budownictwo energooszczędne  
– prawo, technologia, praktyka” 

Poznań, 16 – 17 kwietnia 2007 r. 
 

Jednostka zgłaszająca....................................................................... 

........................................................................................................... 

Adres…………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………….............. 

NIP………………………………………….................................……… 

Tel.....……………………...........… Fax ……………..........…………… 

E-mail …….……………………................…………............................. 
Osoba upoważniona do kontaktów 

………………………………………...…………………………………… 

 

Osoby biorące udział w Konferencji 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Izba/Stowarzyszenie): 

 
1. …………………………………………....................……………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 
 

 

Koszt udziału w Konferencji: do 26.03. – 690 zł i do 06.04. – 790 zł  
 

Opłatę wynoszącą RAZEM…………………… zł  
przekażemy na konto: 

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286 

 

do 26 marca lub 6 kwietnia 2007 r.  
z dopiskiem: „KONFERENCJA 10/07” 

 

Pro s z ę  o  z a rez e rw o w ani e  noc l egu  w  dn iu :  
15.04.2007 16.04.2007 

pokój 1-osobowy 
� 

miejsce w pokoju 
2-osobowym 

� 

pokój 1-osobowy 
� 

miejsce w pokoju 
2-osobowym 

� 

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać 
wraz z potwierdzeniem przelewu na fax: 061 655 81 01  

lub na adres firmy:  
ABRYS Sp. z o.o., 60-124 Poznań, ul. Daleka 33 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz 
organizowania imprez przez ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu a także 

zobowiązujemy się do zapłaty. 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o. o. w Poznaniu, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz U nr 133, poz. 883). 

 
 
...................................                                       ................................. 
      Gł. Księgowy                                                  Dyrektor/Prezes 

Informacje organizacyjne: 
 

1. Termin Konferencji: 16 – 17 kwietnia 2007 r.  

2. Miejsce Konferencji: Hotel Novotel Poznań Malta, ul. Warszawska 
64/66, 61-028 Poznań, tel. 061 654 31 00, www.novotel.pl.  

3. Biuro Konferencji czynne będzie w Hotelu od godz. 9:00 dnia 
16.04.2007 r. do zakończenia Konferencji. 

 
4. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenia zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12.10.1993 r. (Dz U nr 103, poz. 472). 

5. Opłata za udział jednej osoby w Konferencji wynosi 790 zł i obejmuje: komplet 
materiałów konferencyjnych i promocyjnych oraz pakiet Wydawnictw 
Komunalnych**, koszt wyżywienia oraz udział w uroczystej kolacji, koszty 
organizacyjne. 

6. Dla osób, które zgłoszą swój udział do dnia 26.03.07 r., koszt udziału jest 
niższy o 100 zł i wynosi 690 zł. 

 
UWAGA: Dla członków Izb i Stowarzyszeń, które objęły patronat  
nad Konferencją lub są jej Partnerem, przewidziany został rabat w wysokości 
20% od opłaty za udział w Konferencji i wynosi odpowiednio do 26.03. – 552 zł 
i do 6.04. – 632 zł. Prosimy o zaznaczenie na karcie obok nazwiska nazwy 
Izby lub Stowarzyszenia. 

 
7. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:  

 

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286 

do dnia 26 marca lub 6 kwietnia 2007 r. 
z dopiskiem„Konferencja – 10/07”. 

 
8. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia 

wraz z potwierdzeniem przelewu. 

9. Zakwaterowanie: Abrys Sp. z o.o dokonuje tylko rezerwacji miejsc 
hotelowych. Każdy z uczestników po przyjeździe dokonuje opłaty za 
noclegi we własnym zakresie. Do Państwa dyspozycji zostały 
zarezerwowane pokoje w Hotelu Novotel Poznań Malta  
(nad Jez. Maltańskim) ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji. 
Doba hotelowa w hotelu trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu  
do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi: 

§ pokój 1 – osobowy – 180 zł, 

§ miejsce w pokoju 2 – osobowym – 110 zł 

10. Powyższe ceny dotyczą jednej doby i obejmują podatek VAT.  

11. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem do dnia 06.04.2007 r.  
UWAGA: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty  
za udział w Konferencji.  

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, 
niewykonanie przez Nich bądź niewykorzystani przez uczestników 
jakiegokolwiek punktu programu zgodni z „Warunkami organizowania 
imprez przez ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu” – dostępnymi  
na stronie www.abrys.pl. 

14. Dodatkowych informacji udzieli: 
 

Kinga Jaskólska 
tel. (061) 655 81 20, kom.: 608 376 797 

e-mail: k.jaskolska@abrys.pl  

** Pakiet Wydawnictw Komunalnych zawiera (po 1 egzemplarzu):  
Przegląd Komunalny oraz Czysta Energia 

 

 
 

Z AP R O S Z E N I E  
 
 

Ogólnopolska 
Konferencja Szkoleniowa 

 
BUDOWNICTWO 

ENERGOOSZCZĘDNE 
 – PRAWO, TECHNOLOGIA, 

PRAKTYKA 
 

 
 
 

Patronat Honorowy: 
Minister Budownictwa 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii 

Stowarzyszenie Architektów Polskich 
 

Partner: 
 

 
 
 
 

Poznań, 16 – 17 kwietnia 2007 r. 
 



Szanowni Państwo, 
 

celem konferencji „Budownictwo energooszczędne – prawo, 

technologia, praktyka” jest zapoznanie uczestników  

z projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi oraz wynikającymi  

z nich obowiązkami oceny energetycznej budynków, jak również 

technologiami dostępnymi na rynku.  

O tym, czy budynek będzie energooszczędny decyduje 

przede wszystkim projekt, który powinien być wykonany zgodnie  

z zasadami energooszczędności oraz prawidłowy system wentylacji  

i ogrzewania wykorzystujący alternatywne źródła energii.  

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku energooszczędnego jest 

sztuką wymagającą dokładnej analizy i optymalizacji w zakresie 

różnych, zaawansowanych dziedzin inżynierskich. 

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość 

zapoznania się z rozwiązaniami w budownictwie 

energooszczędnym. Zaprezentowane zostaną możliwości poprawy 

standardu energetycznego istniejących budynków poprzez realizację 

inwestycji energooszczędnych. W drugim dniu konferencji zostanie 

przedstawiona koncepcja budynku inteligentnego jako efektu 

tendencji rozwojowych w projektowaniu budynków. 

Spotkanie to jest również doskonałą okazją  

do przeprowadzenia rozmów ze środowiskiem architektów, 

projektantów, instalatorów, deweloperów oraz do wymiany 

kontaktów z przedstawicielami producentów materiałów i technologii. 

 
ZAPRASZAMY! 

 

PROGRAM KONFERENCJI* 

16 kwietnia (poniedziałek) 
10:00 Otwarcie Konferencji 

Sesja I Aspekty prawne 

10:10 – 10:30 Systemy oceny energetycznej budynków – wprowadzane 
w Polsce przepisy Unii Europejskiej** 

10:30 – 11:00 Zasady energetycznej 
certyfikacji budynków  

prof. doc. dr hab. inż.  
Krzysztof Żmijewski 
Politechnika 
Warszawska 

11:00 – 11:15 Pytania i dyskusja 

11:15 – 11:45 PRZERWA NA KAWĘ 

Sesja II Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie 

11:45 – 12:15 

Definicje, kryteria i realizacje 
domów pasywnych 
Tendencje rozwojowe  
w budownictwie 

dr inż.  
Ryszard Wnuk 
Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki 

 

12:15 – 12:45 
Systemy ogrzewania  
i wentylacji w budownictwie 
pasywnym 

prof. dr hab. inż.  
Edward 
Szczechowiak 
Radosław Górzański 
Politechnika 
Poznańska 

12:45 – 13:15 

Możliwość wykorzystania 
energii promieniowania 
słonecznego w budownictwie 
w Polsce 

dr inż.  
Dorota Chwieduk 
Polskie Towarzystwo 
Energetyki Słonecznej 

13:15 – 13:30 Pytania i dyskusja 

13:30 – 14:30 OBIAD 

14:30 – 14:50 Dom pasywny w Polsce 
M & L Lipińscy 
Biuro Projektowe 
Wrocław 

14:50 – 15:10 
Pompy ciepła – praktyczne 
wykorzystanie w budownictwie 
pasywnym 

prof. dr hab. inż.  
Edward 
Szczechowiak 
Radosław Górzeński 
Politechnika 
Poznańska 

15:10 – 15:40 Dom energooszczędny  
czy dom tani? 

prof. dr hab. inż. 
Wojciech Bonenberg  
Politechnika 
Poznańska 

15:40 – 16:10 

Możliwości finansowania 
oszczędności energetycznej 
oraz odnawialnych źródeł 
energii w Polsce 

Lilla Lesiak 
European Institute of 
Environmental Energy 

16:10 – 16:30 Pytania i dyskusja 

16:30 – 16:45 Podsumowanie dnia 

16:45 – 17:15 PRZERWA NA KAWĘ 

19:30 UROCZYSTA KOLACJA 
 

17 kwietnia (wtorek) 

Sesja III Budynki inteligentne jako efekt tendencji 
rozwojowych 

10:00 – 10:30 Pojęcie i koncepcja budynku 
inteligentnego 

dr inż.  
Teresa Kupczyk – 
Koordynator Projektu 
Politechnika 
Wrocławska 

10:30 – 11:00 

Faza koncepcyjna, faza 
projektowania inteligentnego 
budownictwa 
mieszkaniowego 

mgr inż.  
Dariusz Koński 
Autoryzowane 
Centrum Szkoleniowe 
EIB/KONNEX 

11:00 – 11:15 Pytania i dyskusja 

11:15 – 11:45 PRZERWA KAWOWA 

11:45 – 12:00 Zarządzanie energią  
w budynku 

prof. dr hab. inż.  
Jan Syposz 
Politechnika 
Wrocławska 

12:00 – 12:30 
Tendencje rozwojowe  
w zakresie automatyki 
budynków - perspektywy 

dr inż.  
Teresa Kupczyk – 
Koordynator Projektu 
Politechnika 
Wrocławska 

12:30 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji 

13:00 OBIAD 
 
 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 
**Wystąpienie niepotwierdzone 

Patronat medialny: 
 

 
 

 

  

  

 
 

 
 

PREZENTACJA OFERTY FIRMY NA KONFERENCJI 
Zapraszamy do prezentacji oferty Państwa firmy podczas trwania 
Konferencji! Oferujemy możliwość dotarcia do licznej jednocześnie 
wyselekcjonowanej grupy odbiorców. W ofercie jest do wyboru kilka 
form prezentacji firmy, co pozwala na optymalizację działań 
marketingowych. Taka forma promocji cieszy się dużym uznaniem  
ze względu na swoją celowość i skuteczność. 
 
 
Oferujemy następujące formy promocji: 
• rozdanie folderów, gadżetów reklamowych przez 

biuro konferencji, 
500 zł 

• zamieszczenie folderów reklamowych, ofert  
w materiałach konferencyjnych, 

600 zł 

• dodanie CD-Rom’ów z ofertą w materiałach 
konferencyjnych, 

600 zł 

• powierzchnia wystawiennicza przed salą obrad 
– do 2 m2 

900 zł 

• 10-minutowe wystąpienie promocyjne podczas 
obrad konferencji 

1200 zł 

 
D o d a t k o w y c h  i n f o r m a c j i  d o t y c z ą c e j  

p r o m o c j i  u d z i e l i :  
 

P awe ł  S zad z i ew ic z 
T el . :  06 1  6 5 58 1  2 4 l ub  6 0 8 3 76  79 7 

e- m ai l :  p r omoc ja@ ab r ys .p l  
 


