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pła EUCERT. Bardzo duże zainteresowanie 
wzbudziła informacja, że od początku maja 
2014 ruszają szkolenia systemu EUCERT dla 
instalatorów w Parku Naukowo Technolo-
gicznym „Euro-Centrum” w Katowicach.
Podczas konferencji przedstawiona została 
też kolejna część wytycznych projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła – „Skrócona metoda obliczania rocz-
nego współczynnika efektywności SCOP dla 

sprężarkowych pomp ciepła wg wytycznych 
VDI 4650 cz. 1” oraz inne narzędzia wsparcia 
przygotowane przez PORT PC dla programu 
PROSUMENT. 
Szczególnie ważnym narzędziem jest kalku-
lator efektywności SCOP stworzony – wg wy-
tycznych PORT PC (na bazie VDI 4650 cz. 1) 
dostępny on-line na stronie www.portpc.pl
Ważnym punktem programu konferencji 
PORT PC było wystąpienie Pawła Bartoszew-
skiego z NFOŚiGW, dotyczące założeń pro-
gramu PROSUMENT i dofinansowania mikro  
i małych instalacji z OZE. Poruszono temat 
nagłych zmian wprowadzonych do pro-
gramu już po zakończeniu konsultacji spo-
łecznych. Z punktu widzenia przedstawicie-
li branży grzewczej OZE obecne założenia 
programu wykluczają z dofinansowania in-
stalacje OZE służące jako jedyne źródło (bez 
produkcji energii elektrycznej z OZE) do pro-
dukcji ciepła. Temat wzbudził wśród uczestni-
ków dużo kontrowersji czego przejawem był 
szereg pytań oraz długa i gorąca dyskusja. 

PORT PC rozdaje karty 
na rynku pomp ciepła

  Konferencja ta była kolejnym już spotka-
niem zorganizowanym przez Polską Organiza-
cję Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT 
PC) mającym na celu wypracowanie wspól-
nej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń 
dla producentów, instalatorów, przedstawi-
cieli handlowych oraz projektantów instalacji 
z pompami ciepła. 
Łącznie w spotkaniu udział wzięło ponad  
170 osób.

Tematyką konferencji objęte były istotne za-
gadnienia związane z aktualnym stanem 
oraz najbliższą przyszłością techniki grzew-
czej w Polsce, przedstawiono założenia pro-
gramu PROSUMENT, omówiono planowane 
zmiany w technice grzewczej, uwarunkowa-
ne przepisami prawnymi i ekologicznymi. 
Ważnym tematem konferencji był wpro-
wadzany w Polsce przez PORT PC program 
szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp cie-

9 kwietnia 2014 roku w czasie targów INSTALACJE w Poznaniu odbyła się Konferencja PORT PC  
„Wiedza daje przewagę. Rewolucja w technice grzewczej w 2015 roku. Czy jesteś na nią 
przygotowany?”. Ważnym tematem konferencji był wprowadzany w Polsce przez PORT PC 
program szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT. Największe zainteresowanie 
wzbudziła informacja, że od początku maja 2014 ruszają szkolenia systemu EUCERT dla 
instalatorów w Parku Naukowo Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach.
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Głównym tematem kolejnego Kongresu 
PORT PC (23 września w Warszawie) będzie: 
„Rozwiązania przyszłości dostępne już 
dziś”.

„Wytyczne projektowania,  
wykonania i odbioru instalacji  
z pompami ciepła. Część 1:  
Dolne źródła do pomp ciepła”. 

Materiały zostały opracowane i wydane 
przez Polską Organizację Rozwoju Technolo-
gii Pomp Ciepła (PORT PC). Jest to pierwsze 
tego typu opracowanie na polskim rynku. 
Tworzone przez ponad 3 lata wytyczne to 
kompendium wiedzy na temat dolnych źró-
deł do pomp ciepła. Pierwsza część serii wy-
tycznych obejmuje temat dolnych źródeł do 
pomp ciepła współpracujących ze sprężar-
kowymi pompami ciepła pozyskującymi cie-
pło zawarte w gruncie. Dolne źródła ciepła 
pozyskujące ciepło z powietrza czy wody 
będą opisane w kolejnych, przygotowywa-
nych częściach.
W ponad stustronicowym opracowaniu za-
warta jest obszerna charakterystyka grun-
towych wymienników ciepła z podziałem 
na pionowe, poziome i koszowe. W poszcze-
gólnych rozdziałach poza ogólnym opisem 
technologii znajdują się szczegółowe infor-
macje dotyczące procedur projektowa-
nia i wykonywania instalacji, liczne ilustracje 
i wykresy, przykłady obliczeń, listy kontrolne. 
Ponadto wskazane zostały aktualnie obo-
wiązujące akty prawne mające wpływ na 
omawiany w wytycznych temat.
Nad wytycznymi PORT PC pracował Zespół 
Redakcyjny pod przewodnictwem prezesa 
PORT PC – Pawła Lachmana oraz wicepreze-
sa PORT PC – dr. Adolfa Mirowskiego. W skład 
zespołu wchodzi kilkunastu specjalistów  

w dziedzinie pomp ciepła posiadających 
dużą wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie 
doświadczenie praktyczne w zakresie dol-
nych źródeł ciepła. Co więcej, pozytywne 
recenzje publikacji zostały wystawione przez 
przedstawicieli instytucji naukowych: dr. inż. 
Mariana Rubika z Politechniki Warszawskiej 
oraz dr. inż. Kazimierza Wojtasa z Politechniki 
Krakowskiej.
Rangę wytycznych PORT PC podnosi reko-
mendacja dyrektora Departamentu Energii 
Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, któ-
rej treść zamieszczona została na początku 
publikacji. W ocenie Ministerstwa Gospodar-
ki wytyczne to interesujące źródło informacji 
dla projektantów, wykonawców, studentów 
oraz użytkowników pomp ciepła. Inicjatywa 
opracowania wytycznych wpisuje się w kie-
runek realizacji Krajowego Planu Działania  
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,  
a także w działania promujące wykorzysta-
nie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie  
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.
Prace nad kolejnymi częściami serii wytycz-
nych PORT PC, dotyczącymi dolnych źródeł 
zostały już rozpoczęte, a ich publikacji moż-
na się spodziewać w przeciągu najbliższego 
roku. Wytyczne PORT PC dystrybuowane są 
tylko w wersji drukowanej, zamówienia moż-
na składać na stronie internetowej stowarzy-
szenia w zakładce „Wytyczne”.

Opracowane na podstawie materiałów 
PORT PC.  

Wytyczne projektowania, 
wykonania i odbioru 
instalacji z pompami ciepła 
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