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X OGÓLNOPOLSKIE FORUM POMP CIEPŁA 

I TECHNOLOGII GRZEWCZEJ HALA E, SALA D

UDZIAŁ BEZPŁATNY, REJESTRACJA: www.ForumPompCiepla.pl

01.03.2017, Kielce, 10:30–14:30

Prowadzenie: Jarosław Kotyza – kierownik Laboratorium OZE AGH, Grzegorz Burek – redaktor 

naczelny GLOBEnergia. Gość specjalny: Tomasz Zubilewicz, popularny dziennikarz telewizyjny.

• Rozpoczęcie konkursem dla publiczności.

• Podsumowanie rynku TOP50 GLOBEnergia 2016 – pompy ciepła gruntowe, powietrzne, 

CWU, dolne źródła, notowania cenowe instalacji.

• Analiza ekonomiczna instalacji pomp ciepła w zależności od dolnego źródła 

oraz systemów sterowania.

• Powietrzne pompy ciepła typu split lub monoblok? Analiza porównawcza.

• Przegląd rynku – nowości w branży pomp ciepła.

• Systemy dystrybucji ciepła w budynkach komercyjnych.

• Systemy zdalnego zarządzania energią cieplną w budynkach publicznych.

• Finansowanie inwestycji energooszczędnych – analiza programów wsparcia.

• Pompy ciepła w przykładach – przegląd inwestycji od domów jednorodzinnych 

po obiekty komunalne.

• Współpraca pomp ciepła z fotowoltaiką.

• ENERGETYCZNY TALK SHOW – sytuacja rynku grzewczym, patologie rynkowe.

• FORUM BRANŻOWE: wyzwania i problemy rynkowe fi rm wykonawczych.

• Rozstrzygnięcie konkursu dla fi rm wykonawczych „Dobre praktyki w dobrych rękach”.

Rejestracja i udział w wydarzeniu to także gratyfi kacja w postaci materiałów w formacie PDF, które zostaną 

przesłane po wydarzeniu dla uczestników forum.

FORUM

PARTNERZY FORÓW



HALA E, SALA D

VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM FOTOWOLTAIKI 

I MAGAZYNOWANIA ENERGII SOLAR+ 

02.03.2017, Kielce, 10:30–14:30

UDZIAŁ BEZPŁATNY, REJESTRACJA: www.globenergia.pl/wydarzenia/forumsolar

Prowadzenie: Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV, Grzegorz Burek – redaktor 

naczelny GLOBEnergia. Gość specjalny: Tomasz Zubilewicz, popularny dziennikarz telewizyjny.

• Rozpoczęcie konkursem dla publiczności.

• Raport TOP50 GLOBEnergia 2016 – moduły, falowniki, ceny instalacji.

• Rynek fotowoltaiczny w Polsce 2016 r. raport SBF Polska PV.

• Instalacje fotowoltaiczne w programach dotacyjnych. 

• System aukcyjny - szanse i zagrożenia dla rozwoju farm PV w Polsce.

• Możliwość pozyskania dotacji dla instalacji PV.

• Instalacje PV z zerowym eksportem mocy – wyzwania techniczne i legislacyjne.

• Instalacje PV w strukturze klastrów energii.

• Rozliczenie prosumentów w systemie opustów – praktyka branżowa.

• Odbiór instalacji PV – czego powinien wymagać inwestor.

• Problemy wykonawcze instalacji PV – na co zwrócić uwagę.

• Nowe rozwiązania w zakresie modułów PV – w które warto zainwestować.

• Systemy magazynowania energii.

• Fotowoltaika – aspekty ryzyka i ubezpieczenia.

Rejestracja i udział w wydarzeniu to także gratyfi kacja w postaci materiałów w formacie PDF, które zostaną 

przesłane po wydarzeniu dla uczestników forum.
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GRUPA STOISK                                                     HALA E

Miejsce na wizytówkę, pieczątkę lub wpisanie danych:

FIRMA 

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

E-MAIL

KONKURS DOBRE PRAKTYKI W DOBRYCH RĘKACH
Montujesz pompy ciepła, rekuperatory, kolektory słoneczne? A może 

instalacje fotowoltaiczne? Chcesz pokazać się na rynku? Zdobyć uznanie 

i rozgłos oraz nowych klientów? Czekamy na Ciebie! Na zgłoszenia czekamy 

do 20 lutego 2017 roku! Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: 

www.globenergia.pl/dobrepraktyki. Rozstrzygnięcie 01.03.2017 roku.

PASAŻ ENERGETYCZNY to kompleks stoisk eksperckich. W jednym 

miejscu i czasie można dowiedzieć się wszystkiego co niezbędne do reali-

zacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł i poszanowania energii.
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