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Odliczamy dni do Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera 2014
 

Znamienici goście, przedstawiciele rządu, samorządów, ludzi nauki, sektora finansowego, branży
deweloperskiej, architektów, debaty tematyczne i panele konferencyjne, ogłoszenie Rankingu
Miast, Uroczysta Gala z niezliczoną ilością atrakcji – to tylko niektóre z elementów, składających
się na najważniejsze wydarzenie w sektorze nieruchomości, jakim jest Kongres Mieszkaniowy –
Dni Dewelopera.  Piąta już edycja tego wydarzenia, rozpocznie się już 7 października we
Wrocławskim Centrum Kongresowym, położonym w kompleksie Hali Stulecia. Głównym
organizatorem Kongresu jest Polski Związek Firm Deweloperskich, przy współudziale Narodowego
Banku Polskiego, Zachodniej Izby Gospodarczej i Hali Stulecia. Kongres Mieszkaniowy – Dni
Dewelopera organizowany jest w ramach obchodów 25-lecia Pracodawców RP pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera są kierunki zmian,
jakie zachodzą w miastach XXI wieku,  w kontekście nowych inwestycji mieszkaniowych, które tworzą
podstawową tkankę miejskiej zabudowy mającą wpływ na jakość i standard życia mieszkańców, które z
roku na rok ulegają zmianom.  Nie bez znaczenia jest również fakt przemian społecznych i
gospodarczych, tak wyraźnie widocznych w aspekcie dynamicznie zmieniających się aglomeracji.

W pierwszym dniu Kongresu, 7 października o godzinie 10.00 nastąpi oficjalne otwarcie wydarzenia. Od
godziny 10.30 rozpoczną się debaty tematyczne – pięć tematów moderowanych przez znawców rynku
nieruchomości mieszkaniowych. Uczestnicy debat to eksperci rynku, analitycy, architekci, finansiści,
prawnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych. Tematy debat to:

- Kodeks budowlany – ewolucja czy rewolucja
- Czy metr kwadratowy mieszkania musi tyle kosztować?
- UOKiK na rynku nieruchomości, czyli reforma rejestru klauzul abuzywnych, zmiany w postępowaniu
SOKiK, ustawa o ochronie praw konsumenta oraz ustawa deweloperska
- Źródła finansowania uczestników rynku nieruchomości 
- Rola strategii i planowania miejskiego w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce

Wśród potwierdzonych gości można wymienić m.in., Adama Grehl – Wiceprezydenta Wrocławia,
Roberta Dziwińskiego - Prezesa GUNB, Łukasza Wrońskiego –  Zastępcę Dyrektora Departamentu
Polityki Konsumenckiej UOKiK, Łukasza Złakowskiego – członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Budowlanego, Bolesława Melucha - Doradcę Zarządu Związku Banków Polskich , Rafała Finster -
Prezesa Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Jacka Furgę - Przewodniczącego Komitetu ds.
Finansowania Nieruchomości ZBP, Jana Szubę – Dyrektora NBP we Wrocławiu, Wojciecha Okońskiego
- Prezesa Honorowy PZFD, Gabriela Marka - Zastępcę Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-
Budowlanych we Wrocławiu

Tuż po debatach tematycznych odbędzie się pokaz Oskara Zięty – artysty i designera, który opowie o
designie w architekturze i zaprezentuje gościom wydarzenia swoje prace.

W drugim dniu Kongresu, 8 października o godzinie 9.30 nastąpi otwarcie Konferencji, którą wypełnią
trzy panele dyskusyjne:

- Polskie miasta XXI wieku - kierunki zmian
- Aspekty finansowe kluczowe dla rozwoju rynku mieszkaniowego
- Dobre prawo warunkiem rozwoju

Goście występujący w panelach to m.in. Premier Jan Krzysztof Bielecki, Olgierd Dziekoński - Sekretarz
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Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Adam Jasser - Prezes UOKiK, Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Janusz Żbik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, prof. Zygmunt Niewiadomski - Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej,
Andrzej Reich - Dyrektor Departamentu KNF, Jarosław Szanajca - Prezes Honorowy PZFD, Grzegorz
Kiełpsz - Prezes Zarządu PZFD, Konrad Płochocki - Dyrektor Generalny PZFD.

Zwieńczeniem piątej edycji Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera będzie zebranie rekomendacji
i wniosków dotyczących dalszego rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce,
wypracowanych podczas wydarzenia oraz ich przekazanie przedstawicielom administracji rządowej i
instytucji państwowych.

Dodatkowo 9 i 10 października odbędzie się wydarzenie towarzyszące Kongresowi Mieszkaniowemu –
Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Unii Deweloperów Nieruchomości (UEPC) – organizacji
zrzeszającej ponad 30 tys. deweloperów z całej Europy.

Do wydarzenia pozostały już tylko dwa tygodnie, dlatego zachęcamy do rejestracji na stronie
Kongresu Mieszkaniowego. (http://kongres.pzfd.pl/registration/). Wszelkie szczegóły wydarzenia
znajdą Państwo na stronie internetowej. (kongres.pzfd.pl). Zapraszamy do wzięcia udziału w
Kongresie Mieszkaniowym - Dni Dewelopera 2014!
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Dodatkowych informacji udzielają:
Hanna Hylińska,
tel. +48 881 968 067, h.hylinska@publicon.pl
Szymon Matuszyński,
tel. +48 662 155 380, s.matuszynski@publicon.pl

***

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono ponad stu
deweloperów w Polsce.

Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa
każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. Dlatego PZFD czynnie
stara się budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem. Organizacja czuwa nad bezpieczeństwem 
i profesjonalnym przebiegiem procesu zakupu mieszkania, jest także autorem zasad Kodeksu Dobrych
Praktyk w relacjach Klient - Deweloper. PZFD pragnie też dążyć do nawiązywania partnerskich relacji 
z władzami polskich miast, by wspólnie tworzyć przyjazne ludziom nowe obszary miejskie.
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