
 

 
Branża instalacyjna w ostatnich latach zmaga się z licznymi nowymi wyzwaniami i stoi w obliczu kolejnych, jak choćby 
wciąż wyczekiwana ustawa o OZE czy też nowe, rygorystyczne standardy ekologiczne dla urządzeń grzewczych. 
Efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, dbałość o środowisko naturalne to obecnie 
najpopularniejsze hasła wielu przedsięwzięć i inwestycji. Takich, które mogą przesądzić o losie setek firm projektowych i 
instalatorskich, podźwignąć branżę z dołka i stworzyć wiele tysięcy miejsc pracy. Ale pod pewnym warunkiem: że hasła te 
znajdą fachowe i zdroworozsądkowe przełożenie na jakość projektowania, wykonawstwa, serwisu i eksploatacji. 
Zagadnieniom tym, w ujęciu praktycznym, poświęcamy konferencję XI Kongresu INSTALEXPO, na którą gorąco Państwa 
zapraszamy. Nowa, interaktywna formuła tej konferencji przewiduje panele dyskusyjne z udziałem moderatorów, ekspertów  
i oczywiście wszystkich zaproszonych gości.  
 

XI Kongres INSTALEXPO odbywa się pod hasłem: 

Instalacje – trendy i wyzwania 
w świetle zaawansowanych technologii i nowych wymogów 

 

Kongres odbędzie się 3.10. 2013 r. w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej, przy ul. Kawęczyńskiej 36. 
 

Program konferencji: 
 

09:10-12:30 Część I  
Moderator dyskusji Tomasz Malowany, dyrektor Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji – stół ekspertów 

09:10-09:20 Rozpoczęcie  
09:20-10:20 Zagrożenia opłacalności OZE – zagadnienia wykonawcze, serwisowe i eksploatacyjne 
 – wprowadzenie, czyli krótki zarys wpływu obecnych uwarunkowań na dokonywanie wyborów w 

zakresie OZE oraz rozwój sprzedaży w Polsce (organizator) 
 – zakres grupy solarnej (kolektory, fotowoltaika) – Robert Słotwiński, Schueco, dział New Energy 
 – zakres pomp ciepła – Małgorzata Smuczyńska, Nibe Biawar  
 – zakres kotłów na biomasę – Tomasz Krakowczyk, Klimosz 
10:20-10:40 Prezentacja firmowa  
10:40-11:10 Kwalifikacje zawodowe instalatora OZE w praktyce (stan obecny, potrzeby do roku 2020, planowane  

działania – rozwój szkoleń i kształcenia). Wymagania kwalifikacyjne dla instalatorów OZE, gdzie 
zdobyć wiedzę oraz praktykę i uzyskać jej potwierdzenie – Monika Jarzemska, KAPE 

11:10-11:40           Zagrożenia efektywności inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej. Kwestie organizacji 
przetargów oraz wykładni norm i przepisów – Zenon Świgoń, ekspert Ministra Środowiska oraz 
ekspert Regionalnych Programów Operacyjnych z listy Ministra Rozwoju Regionalnego, rzeczoznawca 
PZITS  

11:40-12:10 Panel dyskusyjny   
12:10-12:55 Przerwa na lunch  
12:55 - 15:50 Część II  
  Moderator dyskusji Grzegorz Ojczyk, Herz  
12:55-13:10  Wr ęczenie statuetek Złotego Instalatora 
13:10-13:50 Rynek urządzeń grzewczych w Polsce wobec nowych standardów ekologicznych i wymogów 

etykietowania energetycznego (realia, konieczność stosowania wymogów, kierunki rozwoju)  
– aspekt pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych – Paweł Lachman, Port PC 
– aspekt kotłów na paliwa stałe i biomasę – Grzegorz Ojczyk, Herz 

13:50-14:20 Jednoczesna integracja (współpraca) i indywidualizacja instalacji w budynkach jedno- i 
wielorodzinnych – wyzwania dla projektantów – Arkadiusz Węglarz, KAPE 

14:20-14:40 Prezentacja firmowa  
14:40-15:00  Zarządzanie energią w budynku z perspektywy instalatora i użytkownika:  

– rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego (automatyka) – Jacek Biskupski, Unihome 
15:00-15:20 – rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego – Kazimierz Dorna, Ceteam 
15:20-15:50 Panel dyskusyjny 

 

Reklama: Uczestnictwo: 
Anna Dzianachowska 
a.dzianachowska@polskiinstalator.com.pl 
tel. 22 678 37 30 w. 216 

Natalia Popiel 
konferencja@polskiinstalator.com.pl 
tel. 22 678 35 60 w. 207 


