
Członkowie Stowarzyszenia

Zaproszenie

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 
jest stowarzyszeniem osób, fi rm, instytucji i uczelni oraz ośrodków 

badawczych związanych z branżą pomp ciepła. 
Do głównych celów PORT PC należą: rozpowszechnienie wiedzy na 

temat pomp ciepła – prowadzenie kampanii informacyjnej, tworzenie 
warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce 

oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła.

Jako organizacja branżowa, PORT PC jest członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA) i współpracuje 

z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie 
(niemieckie BWP, szwajcarskie FWS). 

W działaniach PORT PC uczestniczą wybitni specjaliści z polskich 
i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych, 

m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, 
Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE 
w Niemczech. Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-

Naukowa PORT PC pod przewodnictwem dr. inż. Mariana Rubika, 
niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie technologii 

pomp ciepła w Polsce.

Partnerzy 

Polska Organizacja Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła

2. Międzynarodowe Targi Energii 
Odnawialnej i Energooszczędności

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła



10:00 – 10:10 
Otwarcie Kongresu, przywitanie gości 
(Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC)

10:10 – 13:00 
Referaty wprowadzające

10:10 – 10:35 
Perspektywy rozwoju technologii pomp 
ciepła w Polsce  
•  Korzyści ekologiczne i ekonomiczne 

zastosowania pomp ciepła w Polsce 
•  Znaczenie technologii i perspektywy rozwoju 

w Polsce
(Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC) 

10:35 – 10:55 
Pompy ciepła a projekt ustawy o OZE 
•  Wkład pomp ciepła w rozwój Odnawianych 

Źródeł Energii, mechanizmy finansowania pomp 
ciepła  
(Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki)

10:55 – 11:20 
Projekt programu dofinansowania budynków 
pasywnych i energooszczędnych 
•  Wprowadzenie programu w 2013 roku 

(Przedstawiciel NFOŚiGW) 

11:20 – 11:45 
Przerwa na kawę 

11:45 – 12:10 
Perspektywy rozwoju pomp ciepła w Europie 
•  Pompy ciepła jako istotne narzędzie w europej-

skiej polityce energetyczno–klimatycznej
•  Znaczenie efektywności pomp ciepła w Europie 

i na świecie
(Thomas Nowak – Sekretarz generalny EHPA)

12:10 – 12:35
Rozwój pomp ciepła w Niemczech 
•  Historia rozwoju pomp ciepła, przegląd działań 

wspierających wykorzystanie technologii pomp 
ciepła w  Niemczech

•  Znaczenie i perspektywy zastosowania 
pomp ciepła w budynkach pasywnych 
i energooszczędnych w Niemczech  
(Karl Heinz Stawiarski – Dyrektor Generalny 
Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła BWP)

12:35 – 13:00
Znaczenie programów badawczych pomp 
ciepła w Polsce i na Świecie.   
•  Dostęp on-line  do ponad 30 obiektów 

w Niemczech ze strony www.portpc.pl 
(Marek Miara – Instytut Fraunhofera ISE) 

13:00 – 14:00 
Lunch

14:00 – 16:05 
Referaty tematyczne

14:00 – 14:25 
Wytyczne PORT PC dla dolnych źródeł ciepła  
•  Pierwsze na rynku wytyczne branżowe OZE 

w Polsce,
•  Najważniejsze zagadnienia zawarte 

w wytycznych
(Adolf Mirowski – V-ce Prezes Zarządu PORT PC)

14:25 – 14:50 
Pompy ciepła jako standardowe rozwiązania 
w budynkach energooszczędnych, pasywnych 
i około zero–energetycznych
(Marian Rubik – Przewodniczący Rady 
Programowo–Naukowej Port PC, 
Andrzej Oczoś – Członek Zarządu PORT PC)

14:50 – 15:15 
Informacja o rynku pomp ciepła w Polsce 
i kampania informacyjna o pompach ciepła  
•  Ogłoszenie konkursu PORT PC dla uczelni 

wyższych
(Małgorzata Smuczyńska – Sekretarz Zarządu 
PORT PC)

15:15 – 15:40 
Szkolenia EHPA EUCert – Europejski system 
szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła 
•  Inauguracja szkoleń i certyfikacji w 2013 roku 

w Polsce
•  100% spełnienie wymogów Dyrektywy OZE
(Artur Karczmarczyk – V-ce Prezes Zarządu PORT PC)

15:40 – 16:05 
Planowane działania PORT PC w 2013 roku
(Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC)

16:05 – 16:50 
Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów OZE

16:50 – 17:00 
Podsumowanie i zamknięcie Kongresu 
PORT PC 
(Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC) 
 

Partnerzy merytoryczni:

I Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
pt. „Perspektywy rozwoju pomp ciepła i ich znaczenie w budynkach 
energooszczędnych, pasywnych i około zero–energetycznych” 
(18. października 2012 r.) 

Europejska Organizacja 
Pomp Ciepła EHPA

Instytut  
Fraunhofera ISE

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w: 

I Kongresie Polskiej Organizacji Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła

pt. „Perspektywy rozwoju pomp ciepła i ich znaczenie w budynkach 
energooszczędnych, pasywnych i około zero–energetycznych” 

który w dniu 18 października odbędzie się w Warszawie na terenie 
Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej – Centrum Konferencyjne

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji 
branżowych i instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła 
w Polsce oraz przedstawicieli branży grzewczej, którzy przedstawią 
specyfikę i różnicę między polskim a europejskim rynkiem pomp ciepła 
oraz zapoznają uczestników Kongresu z aktualną sytuacją rynkową 
m.in. w ustawodawstwie, w programach finansowania, z perspektywami 
i możliwościami rozwoju pomp ciepła w Polsce.

Mamy nadzieję, że spotkanie to dostarczy Państwu wielu ciekawych informacji 
z zakresu technologii pomp ciepła i będzie okazją do wymiany doświadczeń 
w gronie międzynarodowych Ekspertów i Partnerów branżowych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność 
nadsyłanych potwierdzeń!!

Z wyrazami szacunku

Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC
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