
 

 
Koniec lat 90-tych XX wieku i pierwsze dziesięciolecie XXI wieku poświęcone były  
w dużej części termomodernizacji budynków z lat 70-tych i 80-tych. Nadchodzi jednak 
czas, w którym będziemy zwracać więcej uwagi na termomodernizację budynków 
zabytkowych. Właśnie temu tematowi poświęcone są 11. Dni Oszczędzania Energii, 
pod hasłem "Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną 
konserwatorską". Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października  
we Wrocławiu.  
Organizatorami wydarzenia są Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Patronat honorowy  
nad konferencją objęła m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków – dr Magdalena Gawin. 
 
Dni Oszczędzania Energii to konferencja cykliczna, organizowana od 2001 roku. 
Tegoroczna, 11. edycja, jest skierowana do przedstawicieli samorządów, projektantów, 
konserwatorów oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej. Celem wydarzenia jest 
popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju ujętego w programach rewitalizacji miast. 
Konferencja stwarza możliwości do spotkania i konsultacji środowisk: inwestorów, 
zarządców, projektantów oraz konserwatorów zabytków.  
 
Główne tematy poruszane na 11. Dniach Oszczędzania Energii dotyczyć będą zagadnień 
konserwatorskich przy „głębokiej” termomodernizacji budynków zabytkowych. Omówione 
zostaną nowoczesne metody osuszania ścian, termoizolacji od wewnątrz oraz na istniejące 
ocieplenie, a także energooszczędne sposoby wentylacji i klimatyzacji. Poruszone zostaną 
również ważne dla zdrowia mieszkańców miast zagadnienia niskiej emisji. 
 

Na 11. Dniach Oszczędzania Energii występować będą wysokiej klasy specjaliści  
w dziedzinie budownictwa i efektywności energetycznej. W konferencji potwierdzili już swój 
udział znani i cenieni wykładowcy m.in.: 

 
 
prof. dr hab. inż. Henryk Nowak 
Kierownik Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. 



 
dr hab. inż. Robert Wójcik 
Kierownik  Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 
 
 
 
dr inż. Robert Geryło 
Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Instytutu Techniki Budowlanej. Członek 
Rady Naukowej ITB oraz Rady Naukowej Energy Efficient Buildings Association. 
 
 
 
 
 
dr inż. Adam Ujma 
Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, zastępca Kierownika 
Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli 
 
 

 
 
.Na czas konferencji organizatorzy przewidzieli także dodatkowe atrakcje, m.in.: 

 wystawę materiałów służących poprawie efektywności energetycznej, 
 prezentację wyników konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną TOPTEN OKNA 

2015, 
 interesujące pokazy: 
 montażu stolarki okiennej i drzwiowej, 
 wytrzymałości udarowej izolacji, 
 systemu ocieplenia na ocieplenia, 
 prób szczelności budynku, 
i wiele innych prezentacji. 
 

11. Dni Oszczędzania Energii odbędą się  
we Wrocławskim Centrum Kongresowym  
przy ul. Wystawowej 1, zaraz obok 
zabytkowej Hali Stulecia. 
 
 
Głównym mecenasem konferencji jest firma 
BASF. 
 

 
 
 
Szczegółowy program 11. Dni Oszczędzania Energii, ofertę współpracy oraz formularz 
zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.doe.cieplej.pl. 


