
 

ZAPROSZENIE 

Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”, 28 lutego 2019 r., Targi ENEX, Kielce 

 

Zapraszamy do udziału w VII Kongresie PORT PC "Dom bez rachunków", który odbędzie się 28 

lutego 2019 r. w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Wydarzenie 

towarzyszy Targom ENEX. 

Dla osób będących członkami stowarzyszeń i organizacji branżowych współpracujących z PORT PC 

obowiązuje specjalna cena 200 zł.  

Aby wziąć udział w Kongresie na preferencyjnych warunkach proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy 

i w uwagach na końcu formularza wpisać hasło: Współpraca z PORT PC. Cena standardowa zostanie 

obniżona do poziomu 200 zł. Kod obowiązuje do 11 lutego. 

Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w ciągu roku, gromadzące co roku 

około 300 osób z branży. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy  

i doświadczeń pomiędzy specjalistami. 

Głównym tematem VII Kongresu PORTPC będzie „budynek bez rachunków” z pompami ciepła  

i fotowoltaiką. Oprócz tego ważnymi tematami będą zastosowanie i znaczenie pomp ciepła  

w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji  

w Unii Europejskiej. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje  

o programie „Czyste Powietrze” i perspektywy zmian programu. 

Patronat Honorowy nad VII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

W panelu dedykowanym Czystemu Powietrzu weźmie udział m.in. Pan Minister Piotr Woźny – 

Pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. 

VII Kongres PORTPC rozpocznie też kampanię informacyjną „Dom bez rachunków” W trakcie sesji 

poświęconej temu tematowi wystąpią również czołowi eksperci z branży efektywnych budynków. 

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych  
z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządu, przedstawicieli branży grzewczej 
oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.  
 
 



 
Program* 

09:00 | Rejestracja zgłoszonych uczestników 

Powitalna kawa i spotkania kuluarowe 

9:50 | Sesja I – Efektywna elektryfikacja ogrzewania 

 Przywitanie, wyróżnienie PORTPC 2019 | Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC 
 Wprowadzenie | Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC 
 Znaczenie pomp ciepła dużej mocy w przemyśle i ciepłownictwie oraz perspektywy rozwoju 

branży | Pál Kiss – prezes zarządu węgierskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (MAHŐSZ) 
 Cele OZE 2030 oraz wpływ na rozwój branży pomp ciepła w najbliższych latach | dr Christian 

Schnell – wiceprezes Instytutu Jagiellońskiego 
 Czy technologie OZE będą standardem w polskich budynkach za 5-10 lat? | dr Marcin 

Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert ds. zmian klimatycznych i dziennikarz 
 Konkurs – na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle – wręczenie nagród 

 

12:00 | Przerwa kawowa 

12:30 | Debata ekspercka "Czyste Powietrze" i cele OZE 

 Uczestnicy: Piotr Woźny, dr Christian Schnell, dr Marcin Popkiewicz, Paweł Lachman, Marek 
Miara, Marek Beśka, Anna Bogdan 

13:30 | Lunch 

14:30 | Sesja II – Dom bez rachunków 

 Dom bez rachunków – poradnik PORTPC | Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC 
 Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych | Bogdan 

Szymański – prezes zarządu Polska PV 
 Dom bez rachunków – promocja w mediach społecznościowych | Grzegorz Burek – prezes 

zarządu GLOBENERGIA 
15:30 | Przerwa kawowa  

16:00 | Sesja III – Zmiany w technologii pomp ciepła 

 Nowe czynniki chłodnicze w pompach ciepła | Artur Karczmarczyk – członek PORT PC 
 Gruntowe pompy ciepła w dużych obiektach handlowych | Jakub Koczorowski – członek 

zarządu PORT PC 

16:40 | Dyskusja na temat zmian w technologii pomp ciepła i podsumowanie 

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie 
 
Rejestracja na wydarzenie obowiązkowa. 
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz z informacją o rejestracji na wydarzenie znajdują 
się na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.  
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Patronat Honorowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor Master    Sponsor Premium 

 

 

Sponsorzy przerwy kawowej 

 

 

Sponsor nagród w konkursie: przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle 

 

 

Sponsorzy Mini 

 

 

ponsorzy Mini 

Patroni medialni 


