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Zaproszenie 
na Konferencję Budownictwa 
Pasywnego 2013 
Z wystawą specjalistyczną

Congress Center | Frankfurt nad Menem 

Kurs podstaw budownictwa pasywnego  
(j. niemiecki lub j. angielski)
środa, 17 kwietnia 2013

Forum rzemieślników  (j. niemiecki)
piątek, 19 kwietnia 2013

Forum oraz wystawa fachowa budownictwa 
pasywnego 
piątek, 19 kwietnia oraz sobota, 20 kwietnia 
2013

Wycieczka do budynków pasywnych
Niedziela, 21 kwietnia 2013
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17 Międzynarodowa Konferencja Budownictwa 
Pasywnego  Frankfurt nad Menem 2013

»  Zgłoszenia droga pocztową:
Passivhaus Institut
Rheinstraße 44/46, D-64283 Darmstadt

» Zgłoszenia drogą elektroniczną:
www.passivhaustagung.de

» Plan 17 Międzynarodowej Konferencji Budownictwa 
Pasywnego
15.10.2012 r. Ostateczny termin nadsyłania   
  referatów
Grudzień 2012 r. Powiadomienie autorów o przyjęciu i  
  przyporządkowaniu referatów
14.01.2013  r. Termin oddania nadesłanych   
  referatów do materiałów   
  konferencyjnych
17.04.2013 r. Kurs podstaw budownictwa   
  pasywnego w języku niemieckim i  
  angielskim.
18.04.2013  r. Warsztat poświęcony komponentom  
  dla budownictwa pasywnego
19.04.2013 r. Forum rzemieślników, Frankfurt nad  
  Menem
19/20.04.2013 r. 17 Międzynarodowa Konferencja   
  Budownictwa Pasywnego wraz z   
  wystawą specjalistyczną   
  budownictwa pasywnego Frankfurt  
  nad Menem
21.04.2013 r. Wycieczki do budynków pasywnych
» Konferencja prowadzona jest w językach: niemieckim 
i angielskim
Wszystkie niemieckie referaty tłumaczone są symultanicznie 
na język angielski.
Przy szczególnym wsparciu:

» Forum rzemieślników
Piątek, 19 kwietnia, Frankfurt nad Menem
Wystąpienia oraz wymiana doświadczeń specjalnie dla 
rzemieślników. Program/rejestracja od stycznia 2012 r. pod 
adresem: www.passivhaustagung.de 
Przy szczególnym wsparciu:

» Obrady 19 i 20 kwietnia 2013
Wczesna rezerwacja (do 15 lutego 2013 r.):                 513,- € 
Cena regularna:                   650,- €
Referenci:                    190,- €
(dla każdego przyjętego referatu/plakatu naukowego 
przyznawany jest tylko jeden rabat dla jego autora).
Zniżka studencka:                         50%
(tylko studenci dzienni, należy złożyć kopię legitymacji 
studenckiej)
» Uczestnictwo tylko w jednym dniu konferencji
Wczesna rezerwacja (do 15 lutego 2013):                    90,- €
Cena regularna:                   480,- €
(brak dalszej zniżki dla referentów i autorów plakatów naukowych 
przy udziale tylko jednego dnia)
»Uroczysty wieczór, piątek 19 kwietnia
Bufet – kolacja wraz z napojami                     89,- €
(ilość uczestników jest ograniczona)
» Wycieczka do wybudowanych budynków pasywnych, 
niedziela 21 kwietnia
Wycieczka z przewodnikiem                     95,- €
(tylko dla uczestników konferencji, ilość uczestników jest 
ograniczona)
Na wszystkie wymienione ceny członkowie IG-
Passivhaus Deutschland/iPHA oraz partnerzy otrzymują 
10% rabat.
» Kurs podstaw budownictwa pasywnego 
(język niemieckim i angielskim)  
środa, 17 kwietnia 9:00 – 17:00
Cena regularna:                   400,- €
Cena dla uczestnika konferencji:                 300,-  €
Rabat dla członków IG-Passivhaus Deutschland/iPHA-
Mitglieder partnerów i studentów:                     50 %
» Warsztaty „Passive House components workshop” 
czwartek, 17 kwietnia 10:30 – 17:00
Cena dla uczestników konferencji:                   79,-  €
Rabat dla członków IG-Passivhaus Deutschland/iPHA 
partnerów i studentów:                                         50 %
» Specjalny pakiet pięciodniowy IG-Spezial (rejestracja 
tylko do 15 lutego)
Zawiera: Kurs podstaw budownictwa pasywnego (w języku 
niemieckim lub angielskim) | warsztaty | „Passive House 
components workshop” | uczestnictwo w konferencji | 
wieczór uroczysty| uczestnictwo w wycieczce
Tylko dla członków IG-Passivhaus Deutschland/iPHA     789,- €
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 

» 1. Zgłoszenia
Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną. Są one wiążące 
i przyjmowane są w kolejności ich nadsyłania. Ilość 
uczestników jest ograniczona. Po dokonaniu rejestracji 
wysyłany jest rachunek. Rabat dla wczesnych za wczesną 
rejestrację przyznawany jest tylko gdy zarówno 
zgłoszenie jak i płatność dokonana zostanie do 15 lutego 
2013 r. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest jedynie po 
opłaceniu całej kwoty. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga 
formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa  do 
dnia 15 marca 2013 pobierana jest opłata administracyjna w 
wysokości 70 EUR. Późniejsza rezygnacja lub nie stawienie 
się na konferencję nie skutkuje zwrotem zapłaconej sumy. 
Dopuszcza się przekazanie biletu wstępu innej osobie. 

»  2. Oferta 
Oferta obejmuje: materiały konferencyjne, wystąpienia 
prelegentów, symultaniczne tłumaczenie niemieckich 
referatów na język angielski, obiad, przerwy kawowe, 
bilet komunikacji miejskiej (RMV - Rhein-Main-
Verkehrsverbund) obowiązujący na terenie strefy 50, 
Großraum Frankfurt wraz z lotniskiem) w dniach  18 
– 21.04.2013. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
ewentualnych zmian w programie.

» 3. Odwołanie imprezy, ograniczenie odpowiedzialności
Jeżeli 17 Międzynarodowa Konferencja Budownictwa 
Pasywnego lub jej część zostanie odwołana to tym fakcie 
bezzwłocznie powiadomią organizatorzy. W takiej sytuacji 
organizatorzy zobowiązani są do zwrotu jedynie opłaconych 
kosztów uczestnictwa. 

» 4. Rada naukowa
Sabine Djahanschah, Osnabrück (DE) | Wolfgang Feist, 
Innsbruck (AT) |Esther Gollwitzer, Darmstadt (DE) | Harald 
Halfpaap, Hannover (DE) |Robert Hastings, Wallisellen 
(CH) | Olivier Henz, Verviers (BE) |Björn Kierulf, Senec (SK) 
| Helmut Krapmeier, Dornbirn (AT) |Simone Kreutzer, Växjö 
(SE) | Ljubomir Miščević, Zagreb (HR) |Werner Neumann, 
Frankfurt (DE) | Søren Pedersen, Næstved (DK) |Rainer 
Pfluger, Innsbruck (AT) | Ludwig Rongen, Wassenberg 
(DE) |Burkhard Schulze Darup, Nürnberg (DE) | Rolf-Peter 
Strauß, Bremen(DE) | Anke Unverzagt, Hannover (DE) | 
Bernd Utesch, Frankfurt(DE) | Etienne Vekemans, Paris (FR) 
| Estelle Wüsten, Frankfurt (DE) |2 3 Mark Zimmermann, 
Dübendorf (CH) 
 

www.passivhaustagung.de
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» Budynek pasywny - solidny fundament dla zmiany 
polityki energetycznej 

Nadal bardzo często pytania dotyczące polityki 
energetycznej rozpatrywane są w kontekście „energetyki 
atomowej lub węgla” – pomijając przy tym kluczowe, 
zupełnie ine zrównoważone rozwiązanie. Jest nim 
mianowicie „polepszenie efektywności oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii”. Dom pasywny stanowi 
doskonały przykład ilustrujący w praktyce tą idee.

40% zapotrzebowania energetycznego w Europie 
pochłaniają budynki. To właśnie na nie wraz z ich olbrzymim 
zapotrzebowaniem na ciepło przypada największy udział z 
pośród innych potrzeb energetycznych (w drugiej kolejności 
wymienić należy transport – 25%). Budownictwo pasywne 
udowadnia, że istnieje niezawodne i solidne rozwiązanie 
tego problemu. W porównaniu z istniejącymi budynkami 
(o średnim zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania na 
poziomie 165 kWh/(m2a)), budynek pasywny pozwala na 
zaoszczędzenie 90% energii grzewczej. Niewielka reszta 
zapotrzebowania energetycznego może być pokryta z 
wielu opłacalnych ekonomicznie źródeł. Przykładem może 
służyć tu sprawdzone w praktyce wykorzystanie pellet 
oraz pomp ciepła napędzanych prądem elektrycznym 
wytwarzanym z odnawialnych źródeł. Aby udało się 
zaopatrzyć budynek pasywny niewielką ilością energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł, których umiejscowienie 
oznacza często kompromis wobec utraty cennego miejsca, 
należy stworzyć solidne podstawy funkcjonowania tych 
zrównoważonych energetycznie  rozwiązań. Energia musi 
być mianowicie wykorzystywana efektywnie zgodnie z 
najwyższymi standardami techniki. Jest to już dziś bardzo 
atrakcyjne ekonomicznie rozwiązanie. Budynek pasywny 
może bez trudu konkurować na rynku przy obecnych cenach 
paliw kopalnych ze standardowymi obiektami realizowanymi 
obecnie. Budynek pasywny może być zaopatrywany w 
energię wytwarzaną regionalnie z odnawialnych źródeł 
energii.

To, co wyróżnia budynek pasywny to fakt, że wykorzystywana 
efektywnie energia może być pozyskiwana wszędzie. 
Wymaga to w istocie trochę kreatywności od projektantów 
oraz rozsądku od inwestorów. Wartością dodaną wiążącą 
się z powstaniem lepszej jakości produktów są dodatkowe 
miejsca pracy w regionach – potwierdza się to wszędzie tam, 
gdzie wprowadzono standard budownictwa pasywnego. Ten 
aspekt ekonomii regionalnej jest integralną częścią strategii 
wiążącej się z budownictwem pasywnym – umożliwia on 
zmianę polityki energetycznej i sprawia, że jest ona do 
zaakceptowania społecznie. 

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist, Universität Innsbruck oraz 
twórca Passivhaus Institut 

           

» Obrady
Międzynarodowa konferencja budownictwa pasywnego 
jest największym na świecie spotkaniem ekspertów w tej 
dziedzinie. Podczas obrad w 2012 r. obecnych było ponad 
1000 uczestników z 45 państw. Osobom zapoznającym 
się dopiero z problematyką budownictwa pasywnego 
proponujemy udział w kursie podstaw budownictwa 
pasywnego, który odbędzie się 17 kwietnia 2013 r.  

» Call for Papers
Zachęcamy do nadsyłania referatów, które wygłaszane będą 
podczas 17 Międzynarodowej Konferencji Budownictwa 
Pasywnego. W szczególności mile widziane będą referaty 
dotyczące zakończonych projektów, a także innowacyjnych, 
opłacalnych rozwiązań i płynących z nich doświadczeń. 
Nadsyłać można dwa referaty na osobę. Wszystkie 
informacje dotyczące składania referatów odnaleźć można 
pod adresem: www.passivhaustagung.de 
Koniec nadsyłania referatów: 15 październik 2012

» Główne zagadnienia konferencji 2013

01 Wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
02 EnerPHit dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
03 Nowe produkty i komponenty, powłoka budynku, 
wentylacja, przeźroczyste przegrody zewnętrzne
04 Budynki niemieszkalne  
05 Budynki zabytkowe podlegające ochronie, a efektywność 
energetyczna
06 Budynki w zabudowie szeregowej oraz budynki 
jednorodzinne 
07 Termomodernizacja – detale
08 C.O. i C.W.U.
09 Projekty regionalne 
10 Regionalne środki wsparcia dla „Budownictwa 
pasywnego i odnawialnych źródeł energii” 
11 Propagowanie i realizacja w praktyce 
12 Zaopatrywanie osiedli budynków pasywnych z 
odnawialnych źródeł energii

Podczas obrad 2013 r. szczególna uwaga poświęcona będzie 
wykorzystaniu w praktyce oraz kombinacji „efektywności 
energetycznej oraz odnawialnym źródeł energii”. Jest 
to obszar wspierany przez UE w ramach projektu 
PassREg (Passive House Regions with RenewableEnergy) 
koordynowanego przez Passivhaus Institut. 

» Wystawa specjalistyczna  Passivhaus PLUS
Zarówno w nowym budownictwie, jak i w przypadku 
termomodernizacji starych obiektów komponenty 
budownictwa pasywnego zapewniają wysoki komfort przy 
niskich kosztach energii. Niezależnie czy mowa o materiałach 
ocieplających, oknach lub urządzeniach wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła – wszyscy wiodący dostawcy 
komponentów dla budownictwa pasywnego są obecni na tej 
wystawie. Ponadto można tu znaleźć szereg ekologicznych 
rozwiązań umożliwiających zaopatrywanie budynku 
pasywnego za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii 
oraz klasy doradztwo, materiały informacyjne, modele 
poglądowe oraz specjalistów gotowych odpowiedzieć na 
Twoje pytania. Uzupełnieniem wystawy będzie odbywająca 
się w jej trakcie seria wystąpień oferujących dalsze ciekawe 
informacje.

Data:   piątek, 19 oraz sobota 20.04.2013 r.
Miejsce:   Hala 5.0 Targi Frankfurt
  Halle 5.0 Messe Frankfurt
Wejście:  Ludwig-Erhard-Anlage
  60327 Frankfurt am Main
Godziny otwarcia:  19 kwietnia 2013, 9:00-19:00
  20 kwietnia 20113, 9:00 – 17:00
» Tematyka wystawy/tematy
• Termoizolacja
• Okna i drzwi
• Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, kompaktowe 
pompy ciepła wymienniki ciepła, kotły i systemy grzewcze, 
instalacje solarne i fotowoltaiczne
• Urządzenia kontrolne do pomiaru szczelności powietrznej 
budynków oraz techniki wentylacyjnej, kamery 
termowizyjne
• Produkty zapewniające szczelność powietrzną 
• Prefabrykowane budynki i elementy konstrukcyjne
• Przedsiębiorstwa budowlane, zrzeszenia specjalistów, 
biura projektowe i inżynieryjne, doradcy energetyczni oraz 
kontrolerzy jakości
• Oprogramowanie, literatura fachowa, doskonalenie 
zawodowe
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach 
pasywnych

» Grupy docelowe
Architekci, projektanci, biura inżynieryjne, doradcy 
energetyczni, dostawcy energii, przedstawiciela nauki i 
rozwoju, handel, przemysł, wspólnoty, inwestorzy prywatni

» Zamówienie dokumentacji wystawienniczej
Barbara Löbau
Passivhaus Institut
Anichstr. 29/54, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 570768
E-mail: barbara.loebau@phi-ibk.at

» Po prostu: rejestracja elektroniczna pod adresem 
www.passivhaustagung.de
» lub: można zgłosić się z tym wypełnionym formularzem na 
17 Międzynarodową Konferencję budownictwa Pasywnego 
w dniach 19 – 20 kwietnia 2013 r.

»  Proszę zaznaczyć:
 Wczesne zgłoszenie 
(zgłoszenie i płatność przed 15.04. 2013)
 Członek IG Passivhaus Deutschland/iPHA i partner
 Referent wybrany przez radę naukową obrad
 Student/ka (kopia ważnej legitymacji studenckiej)

 Uczestnictwo w piątek, 19 kwietnia oraz w sobocie 20 
kwietnia 2013 r.
 Uczestnictwo tylko w piątek, 19 kwietnia 2013  r.
 Uczestnictwo tylko w sobocie, 20 kwietnia 2013 r.

»  Dodatkowe oferty:
 Zamówienie 5 dniowego specjalnego pakietu IG 
(możliwe tylko do 15 lutego)
 Uczestnictwo w kursie podstaw budownictwa 
pasywnego (w języku niemieckim lub angielskim)w środę, 
17 kwietnia 2013r. 
 Uczestnictwo w warsztacie „PH components workshop”
 Uczestnictwo w forum rzemieślników w piątek, 19 
kwietnia 2013 r.
 Uczestnictwo w uroczystym wieczorze w piątek, 19 
kwietnia 2013 r.
 Uczestnictwo w wycieczce, niedziela, 21 kwietnia 
2013 r.* (tylko dla uczestników obrad, ilość miejsc jest 
ograniczona)

Opłata uczestnictwa wynosi EUR 
(rachunek zostanie wystawiony)

Imię, nazwisko:

Firma/Instytucja/Urząd:

Ulica, numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

Telefon/fax

e-mail:

 Akceptuję obustronne warunki organizatora dotyczące 
17 Konferencji budownictwa Pasywnego 2013 / oferty 
dodatkowej. Odpowiedzialność organizatora ogranicza się 
do wysokości uiszczonej opłaty uczestnictwa. 
 Niniejszym zgłaszam swój udział w 17 Konferencji 
Budownictwa Pasywnego / przedsięwzięciach zawartych 
w ofercie dodatkowej w dniach 17 - 21 kwietnia 2013 we 
Frankfurcie nad Menem. 

Miejscowość, data:

Podpis:

KONFERENCJA BUDOWNICTWA 
PASYWNEGO 

CALL FOR PAPERS WYSTAWA SPECJALISTYCZNA 
BUDOWNICTWA PASYWNEGO

ZGŁOSZENIA

Dalsze informacje oraz zgłoszenia:
www.passivhaustagung.de
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