
Patrycja GOWOREK – Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza  Łukasiewicz  
– Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

CRO bez tajemnic w praktyce instalatora i operatora

Maurycy SZWAJKAJZER – właściciel firmy inżyniersko-consultingowej SZE Sp. z o.o.,  
konsultant techniczny sieci handlowych, specjalista w zakresie  R744 

Wpływ zaburzonych łańcuchów dostaw na branżę chłodniczą

Krzysztof PIETRZAK – właściciel firmy Meritum Competence, specjalista w zakresie przepisów prawnych  
dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy) i ochrony środowiska

Audyt firmy/przedsiębiorstwa/sklepu w zakresie działalności  
zgodnie z przepisami ochrony środowiska

Andrzej GRZEBIELEC – Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej, 
Politechnika Warszawska , prezes Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP

Rozwój i możliwości zastosowania instalacji chłodniczych z R744  
i R290 w małych obiektach handlowych i produkcyjnych

Bartosz NOWACKI – ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca 
Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, właściciel firmy ReBaNo

Błędy w instalacjach chłodniczych i związane z tym konsekwencje 
eksploatacyjne. Analiza przypadków

Jerzy KOT – Techvap, menadżer i inżynier w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji z ponad 25-letnim 
doświadczeniem, specjalizujący się w agregatach wody lodowej, systemach wyparnych, optymalizacji 
systemów sterowania cooling plant w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych

Systemy adiabatyczne w układach klimatyzacyjnych i chłodzenia 
przemysłowego – rozwiązania oraz ekonomia zastosowania  
w kontekście efektywności energetycznej i ochrony środowiska 

Bartosz BIERNACKI  – OPW Systems menedżer, specjalizuje się w systemach klimatyzacji precyzyjnej dla 
Centrów Przetwarzania Danych oraz instalacji przemysłowych, certyfikowany projektant ATD Uptime Institute

Klimatyzacja dużych Data Center w ujęciu technicznym  
i biznesowym. Założenia, optymalizacja, kontekst biznesowy

Tomasz KLINKOSZ – Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych, Dział Oceny Zgodności, UDT

Odbiór i bezpieczeństwo komercyjnych instalacji chłodniczych  
z R744 i R290

Artur KARCZMARCZYK – Specjalista w zakresie pomp ciepła 

Pompy ciepła z punktu widzenia instalatora – na jakie rozwiązania 
i parametry techniczne zwracać uwagę, jakie czynniki chłodnicze, 
układy z PV, błędy montażowe

Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, 
projektantów i  wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i  wentylacyjnych oraz pracowników pionów 
technicznych na XIX edycję Konferencji z cyklu:
 

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce  
– Nowe trendy rozwoju

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Te g o r o c z n y  t e m a t  p r z e w o d n i :

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności  

energetycznej 

28 października 2021 roku

Bieżące zagadnienia,  
uznani prelegenci 

z dużym doświadczeniem 
na rynku HVACR 

Możliwość bezpośrednich konsultacji  
i rozmów B2B 

Rynek HVACR cały czas ewoluuje w związku ze zmianami legislacyjnymi, a wraz z nim rozwijają się nowe technologie, 
rozwiązania chłodnicze i klimatyzacyjne. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, nowych rozwiązaniach 
i produktach, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na 
działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez naszą redakcję. 

NOWE MIEJSCE 
KONFERENCJI

O3 Hotel
 ul. Mangalia 1 

02-758 Warszawa
www.o3hotel.pl

Zarejestruj się już dziś

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI i REJESTRACJA:
https://konferencja.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/

REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
 

Renata NOWIKOW
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WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE
 

Paweł OTŁOWSKI
tel. kom.: +48 604 588 275

e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK
tel. kom.: +48 604 588 257

e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

dr inż. Agnieszka TOMASZEWSKA – Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy 
Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
– Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej

Legislacja F-gazowa – stan obecny i planowane zmiany

Dariusz GALICKI – Dyrektor ds. technicznych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe COOL

Trendy w chłodnictwie w świetle ograniczeń stosowania  
czynników HFC/HFO

Paweł MROCZEK – Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji HVAC oraz 
zarządzania eksploatacyjnego obiektów handlowych, biurowych i magazynowych. Obecnie CBRE GWS, w roli 
Global Energy Lead – odpowiedzialny za zarządzanie programem poszanowania energii dla Deutsche Bank

Zarządzanie obiektem w kontekście poprawy efektywności  
energetycznej instalacji HVACR

Michał ZALEWSKI – Kierownik sekcji szkoleń, KLIMA-THERM

Dokąd zmierza VRF? Kierunki rozwoju średnich i dużych systemów 
klimatyzacji bezpośredniego odparowania
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Andrzej RÓŻYCKI – Prezes Zarządu ENGIE SAR ekspert w zakresie organizacji struktur serwisowych i kierowania 
zespołami serwisowymi w obszarze profesjonalnych systemów i instalacji HVACR w oparciu o kryteria jakościowe, 
umowy na tzw. wynik. Certyfikowany specjalista do spraw utrzymania ruchu w obszarze Data Center

Niekontrolowane nadużywanie współczynników efektywności 
energetycznej  w procesie sprzedaży urządzeń i systemów HVAC


