
Praktyczne warsztaty  
dla projektantów z zakresu  
pomp ciepła i fotowoltaiki
 
Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie
11 grudnia 2014 r.

Certyfik
at

Patroni merytoryczni: Patroni medialni: 



Projektancie,

zapraszamy Ciebie na ważne, bo praktyczne warsztaty z zakresu pomp ciepła i fotowoltaiki, opar-
te o aktualne wytyczne ustawodawcy. Jest to wydarzenie, którego nie powinieneś opuścić, jeśli 
chcesz być na bieżąco z wymaganiami stawianymi przed Tobą przez państwo i Unię Europejską.

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty.

Dlaczego powinieneś wziąć udział w szkoleniu?

Argument Pierwszy – szkolenie pokaże jak zmiany w obowiązującym prawie wpływają na spo-
sób projektowania przez Ciebie źródeł ciepła i energii. 

Omawiamy definicję energii pierwotnej, końcowej, użytkowej, EP, EK, EU – wymagania dotyczące 
projektowanych obiektów, a także sposoby radzenia sobie z zapisami prawa, w taki sposób, aby 
obliczenia zawsze się zgadzały.

Argument drugi – warsztaty praktycznie pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie  (dobór 
w oparciu o program doborowy) do przygotowanych przykładów źródeł ciepła i fotowoltaiki dla 
konkretnych obiektów.

Argument trzeci – są to zajęcia z wieloletnimi praktykami – czyli otrzymasz najświeższą wiedzę, 
praktyczne wskazówki, a dodatkowo zobaczysz wszystkie omawiane rozwiązania na żywo w Cen-
trum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisz się już dziś: http://centrumenergetyki.com.pl/szkolenia-2/

Radosław Grech,
Prezes Zarządu  

Centrum Energetyki Odnawialnej



Agenda

Podczas szkolenia odbędzie się wspólny wykład, następnie uczestnicy zostaną podzieleni na 
2 grupy warsztatowe, każda po maksymalnie 20 osób.

  830 - 900 Rejestracja 

  900 - 915 Powitanie - Radosław Grech, Prezes CEO

  910 - 1000  Wykład o energetyce polskiej i tendencjach światowych, po 
którym świat energetyki już nigdy nie będzie taki sam…  

- prof. Dr hab. Inż. Marian Miłek

1000 - 1615 Część warsztatowa: 

Grupa A Grupa B

1000 - 1100 Pompy ciepła Fotowoltaika

1100 - 1115 Przerwa kawowa

1115 - 1300 Pompy ciepła Fotowoltaika

1300 - 1330 Lunch

1330 - 1615 Fotowoltaika Pompy ciepła
 

Warsztaty z  zakresu pomp ciepła i  fotowoltaiki zostaną przeprowadzone w  oparciu praktyczne 
przykłady następujących obiektów:

• Domek jednorodzinny, 165 m2 – ogrzewanie podłogowe, chłodzenie pasywne, rekuperacja, 
CWU.

• Nowoczesna firma produkcyjno-usługowa – ogrzewanie i  chłodzenie powierzchni biuro-
wych, ogrzewanie hali, CWU.

• Obiekt Hotelowy/SPA – ogrzewanie /chłodzenie, basen, CWU, kuchnia.

 
Warsztaty pompy ciepła – Koncepcja, dobór, schematy aplikacyjne, obliczenia EP, EU, EK na 
podstawie obowiązujących przepisów. Warsztaty zostaną poprowadzone w oparciu o praktyczne 
przykłady i z zastosowaniem programu do doboru pomp ciepła. 

- Michał Mika, Kierownik Produktu Pompy Ciepła, Danfoss

 
Warsztaty z fotowoltaiki – Koncepcja, dobór, projektowanie – udział w tworzeniu EP, EU, EK. 

- Radosław Grech, Prezes Zarządu, CEO



Wykładowcy i prowadzący ćwiczenia

Prof.dr hab.inż. Marian Miłek – polski profesor, polityk, inżynier mechanik, były wojewoda zielonogór-
ski i wiceminister skarbu, senator VI kadencji. 

Był też członkiem rad nadzorczych zarówno spółek samorządowych (KTBS), jak i spółek SP (Elektrocie-
płownia Zielona Góra SA, Elektrownia Turów SA, i in), zazwyczaj pełniąc funkcję przewodniczącego. 

Jest autorem lub współautorem ok. 80 publikacji oraz 12 książek dotyczących tematyki dokładnych 
pomiarów elektrycznych, przetworników pomiarowych, pomiarów wielkości nieelektrycznych oraz róż-
nych zagadnień związanych z energetyką. Od kilku kadencji jest członkiem Komitetu Metrologii i Apara-

tury Pomiarowej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej 
i ekspertem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

 
Michał Mika – Kierownik Produktu w dziale Odnawialnych Źródeł Energii firmy Danfoss Poland sp.z o.o. 
Prowadzi szkolenia z  zakresu doboru, montażu, uruchomienia i  serwisu pomp ciepła. Przygotowuje 
analizy i  koncepcje zastosowania pomp ciepła w obiektach mieszkalnych i  komercyjnych. Rozwiązuje 
bieżące problemy użytkowania pomp ciepła i ich współpracy z innymi urządzeniami do dostawy ciepła 
i chłodu do budynków. Uczestniczy w uruchomieniach. Setki zaprojektowanych rozwiązań. Autor arty-
kułów w parasie branżowej: GlobEnergia, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Budujemy Dom.

Prowadził wykłady na Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo–Hutniczej i Uczelni Łazarskiego w Warsza-
wie. Ekspert podczas edycji 2012  konferencji Future4build. Członek grupy roboczej podczas wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce. 

Certyfikat Członka Założyciela Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, certyfikat szkolenia EUCERT prowa-
dzonych wg zaleceń europejskiej organizacji pomp ciepła EHPA, uczestnik szkoleń w Thermia – Szwecja i Danfoss – Niemcy.

Pasjonat i propagator rozwiązań grzewczo-chłodzących i odzysku energii z wykorzystaniem pomp ciepła. Poszukujący no-
wych możliwości zastosowania pomp ciepła. Wspierający innych.

 
Radosław Grech – Prezes Zarządu CEO. Dyrektor Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. 
V-ce Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. 

Pracownik badawczy, laureat wielu nagród naukowych i dydaktycznych. Współtwórca i koordynator wie-
lu projektów badawczych w tym min.: 
•  Hybrydowy układ pomp ciepła z niskotemperaturowym magazynem energii wykorzystującym dwu-

stopniową zmiennofazowość czynnika roboczego. 
• Zastosowanie ogniwa wodorowego w różnych modelach przedsiębiorstwa. 
• Hala laboratoryjna energooszczędna ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. 
• Ciepło z rodzimej biomasy przygotowanie i realizacja projektu wspólnie z BTU Cottbus. 

Autor różnorodnych publikacji w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonej gospodarki. Inicjator wielu działań 
w zakresie OZE w wojewódzkim lubuskim, propagator idei odnawialnych źródeł energii zarówno w środowisku naukowym, jak 
i wśród przedsiębiorców oraz lokalnych mieszkańców. Ceniony ekspert i lider opiniotwórczy przez wiele renomowanych firm 
polskich i zagranicznych. Chętnie dzielący się wiedzą i swoim doświadczeniem, ciągle poszukujący nowych rozwiązań i możli-
wości rozwoju. Współautor nowych, innowacyjnych produktów z dziedziny OZE, które niebawem wejdą na rynek.

Informacje organizacyjne

Termin: 11 grudnia 2014 r.

Miejsce:  Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie  
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów

Rejestracja przez www: http://centrumenergetyki.com.pl/szkolenia-2/

Termin rejestracji: 28 listopada 2014 r.

Informacji organizacyjnych udziela pani Agnieszka Lednik-Stachowska:  
 telefon: 530 191 603; email: konferencje@centrumenergetyki.com.pl 

Koszt:   Koszt szkolenia wynosi 450zł netto. Każdy uczestnik może 
skorzystać z pomocy de minimis w wysokości 300zł.  
Czyli koszt przy skorzystaniu z pomocy de minimis 150zł netto.

Konto do wpłat za szkolenie 88 1500 1810 1218 1006 7671 0000

Termin wpłat: 8 grudnia 2014 r.


