
Wystawy ENEX  
i ENEX - Nowa Energia  
w Targach Kielce to  
merytoryczne dyskusje,  
biznes i światowe 
nowości. To co roku 5 
tysięcy zwiedzających. 

Tematyka energetyki, elektrotechniki 
i odnawialnych źródeł energii, co roku w 
marcu sprowadza do Targów Kielce spe-
cjalistów tych branż z kilku krajów świata. 
Międzynarodowe Targi Energetyki i Elek-
trotechniki ENEX oraz Targi Odnawialnych 
Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia na 
stałe wpisały się już w kalendarz wielu 
firm. Dwudniowa, obfitująca w wydarzenia 
formuła targów wpływa pozytywnie na fre-
kwencję zwiedzających - jest ich, co roku, 
około 5 tysięcy. Kilkanaście konferencji 
towarzyszących „kieleckim spotkaniom  
z energią” sprawia, że jest to jedno z naj-
bardziej merytorycznych wydarzeń, tej 
dynamicznie rozwijającej się branży. Za-
praszamy na kolejne wystawy z pozytyw-
ną energią 30-31 marca 2016 roku. Przed 
nami 19. edycja targów ENEX i 15. edycja 
targów ENEX - Nowa Energia. 

ENEX oraz ENEX - Nowa Energia stały 
się w ciągu ostatnich osiemnastu lat areną 
prezentacji najnowszych maszyn i urządzeń 
energetycznych oraz elektroenergetycz-
nych. To tu znajdziemy innowacyjne tech-
nologie armatury sieciowej, kolektorów sło-
necznych czy pieców opalanych drewnem 
lub kotłowni opalanych biomasą. Stoiska 
targowe wypełnia co roku najnowocześniej-

szy sprzęt związany z odnawianymi źródła-
mi energii, wytwarzaniem, przesyłaniem,  
a także dystrybucją energii oraz eksploata-
cją urządzeń energetycznych i moderniza-
cją tych już istniejących. 

Niezmiennym zainteresowaniem cieszą 
się branżowe konferencje, debaty. To tu 
szeroko z udziałem znanych specjalistów i 
praktyków, omawiane są najbardziej palą-
ce problemy, nowe ustawy, przepisy. Blisko 
1500 osób biorących w nich udział świadczy 
o tym, że ENEX oraz ENEX - Nowa Energia 
to imprezy niezmiernie potrzebne szero-
ko rozumianej branży energetycznej. Targi  
w Kielcach to także miejsce, gdzie nowa 
myśl techniczna, nowatorskie rozwiązania 

BLISKIE SPOTKANIA   
Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ

doskonale łączą się z konkretnym bizne-
sem, a wystawcy przeprowadzają wiele 
udanych rozmów, które często przynoszą 
współpracę przy jednym lub wielu projek-
tach. 

Targi branży energetycznej komplekso-
wo uzupełnia od lat inna wystawa - Mię-
dzynarodowe Targi Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.  
W roku 2016 będzie to ich 17. edycja, która 
poświęcona jest nowoczesnym technolo-
giom gospodarowania odpadami, innowa-
cyjnym maszynom i systemom wspomaga-
jącym ochronę środowiska.

Zapraszamy do Targów Kielce 30-31 
marca 2016!

Targi Odnawialnych Źródeł Energii
Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki

30-31 marca 2016 nr 2/2015

Kieleckie targi ENEX na stałe wpisały się w kalendarz polskiej branży energetycznej.

www.enex.pl
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Blisko 100 firm, ponad 
1000 uczestników 
konferencji, 5000 
branżowych  
specjalistów - oto  
bilans minionej edycji  
ENEX I ENEX - Nowa  
Energia 2015. 

XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki 
i Elektrotechniki ENEX oraz XIII Targi Od-
nawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa 
Energia, które odbywały się od 5 do 6 
marca 2015 roku w Targach Kielce, stały 
się nie tylko miejscem branżowych konfe-
rencji i ważnych rozmów, ale też udanego 
biznesu. O energetyce, elektrotechnice 
i odnawialnych źródłach energii w marcu 
dyskutowali przedstawiciele czterech kra-
jów świata. 

Targi, odbywające się po raz pierwszy 
w dwudniowej, skróconej formule, oka-
zały się, zdaniem branży, bardzo dobrym 
pomysłem. Blisko 100 firm kompleksowo 
zaprezentowało ofertę dotyczącą nowo-
czesnego wytwarzania, dystrybucji i prze-
syłu energii oraz eksploatacji i modernizacji 
urządzeń energetycznych.      

Miniona edycja 2015 zaskakiwała inten-
sywnością i ilością merytorycznych dys-
kusji z udziałem uznanych specjalistów 
branży. W kilkunastu branżowych konfe-
rencjach, nazywanych roboczo „Kielecki-

mi spotkaniami z energią”, udział wzięło 
ponad 1000 osób. Jednym z wydarzeń, 
cieszących się ogromnym zainteresowa-
niem było Forum Technologiczne, przy-
gotowane przez redakcję GLOBEnergia, 
którego tematem było przygotowanie się 
do zmian na rynku instalacji odnawialnych 
źródeł energii. W ramach tego wydarzenia 
odbyło się dwudniowe VIII FORUM POMP 
CIEPŁA oraz  VI FORUM SOLAR+. 

Nie mniejszym zainteresowaniem pod-
czas targów cieszył się PASAŻ ENER-
GETYCZNY z grupą ekspertów, którzy 
udzielali profesjonalnych porad i odpo-
wiadali na pytania zwiedzających. Cieka-
wym wydarzeniem była także konferen-
cja „Energetyka prosumencka w ustawie 
o odnawialnych  źródłach energii”, zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich, na której poruszano mię-
dzy innymi zagadnienia dotyczące nowej 
ustawy o OZE.

Kompleksowo 
o branży

Zakres branżowy targów ENEX obejmuje: 
wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii, 
maszyny i urządzenia energetyczne i elektro-
energetyczne oraz ich eksploatację i moder-
nizację, a także budownictwo energetyczne, 
informatykę w energetyce, odnawialne źródła 
ciepła i energii, czy skojarzone wytwarzanie 
energii i ciepła, wytwarzanie ciepła dla syste-
mów ciepłowniczych oraz technologie syste-
mów przesyłowych i armatury sieciowej. 

Pasaż energetyczny

Pasaż Energetyczny to już tradycja tar-
gów ENEX i ENEX - Nowa Energia - mówi 
w wywiadzie dla Targów Kielce Grzegorz 
Burek, prezes Globenergia.

- Czym jest pasaż energetyczny?
- Pasaż energetyczny to grupa stoisk 
eksperckich, gromadząca specjalistów 
z wielu dziedzin: od techniki grzewczej po 
systemy produkcji energii elektrycznej. Tu 
dowiemy się więcej na temat pomp ciepła, 
gruntowych wymienników ciepła, fotowol-
taiki,  systemów gromadzenia oraz za-
rządzania energią. Całość stoisk zaaran-
żowano wokół sali konferencyjnej Forum 
Technologicznego, gdzie przez dwa dni 
odbywały się duże spotkania branżowe. 
W pierwszy dzień targów miało miejsce 
Krajowe Forum Pomp Ciepła, a w drugi 
Forum Fotowoltaiczne SOLAR+. Pasaż 
to doskonała okazja, by z jednej strony 
porozmawiać i znaleźć odpowiedzi na py-
tania w zaciszu stoiska, a z drugiej strony 
spotkać się z całą branżą na organizowa-
nych forach. 

Grzegorz
Burek
prezes
Globenergia

ENERGETYCZNE 
DYSKUSJE 
I BIZNES 

Tematyka, jaką poruszają wystawcy 
na stoiskach targów ENEX - Nowa Ener-
gia dotyczy biogazu, biomasy, energii 
słonecznej, wodnej, wiatrowej, geoter-
malnej oraz jądrowej. Zakres branżowy 
obejmuje także biopaliwa płynne, po-
jazdy na biopaliwo, informatyczne roz-
wiązania dla sektora OZE, automatykę 
i osprzęt eksploatacyjny i narzędzia. 
Targi ENEX - Nowa Energia prezentują 
również sposoby wytwarzania i przesy-
łania energii, technologie pozyskiwania 
energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 
odnawialnych czy też technologie ba-
zujące na odnawialnych źródłach ener-
gii. Wystawa porusza kwestie związane 
z możliwościami finansowania energii ze 
źródeł odnawialnych, wszelkie doradz-
two energetyczne i finansowe. Jest rów-
nież miejscem prezentacji urządzeń i li-
nii technologicznych do produkcji pelet.

 - Dlaczego taka tematyka jest potrzeb-
na?
 - Tematyka mikrogeneracji rozproszonej, 
czyli własnego ciepła i prądu produkowa-
nego lokalnie staje się bardzo ważna nie 
tylko w kontekście bezpieczeństwa kraju. 
Jest to również szansa na miejsca pracy 
i podatki, z których pieniądze pozostają 
w regionie. Inwestorzy są pragmatyczni, 
niezależnie od wymienionych czynników, 
kierują się rachunkiem ekonomicznym. 
W branży OZE dużo się dzieje. Ruszył 
już program Prosument, czyli konkretnie 
dopłaty do m.in. pomp ciepła, kotłów na 
biomasę, fotowoltaiki, małych turbin wia-
trowych, itd. Co najważniejsze, po wielu 
latach została zaakceptowana i wchodzi 
w życie ustawa o Odnawialnych Źródłach 
Energii. Jednym z ważniejszych skutków 
będą od 1 stycznia 2016 roku dopłaty do 
produkcji energii elektrycznej z fotowol-
taiki oraz net-metering, czyli rozliczanie 

półroczne energii wyprodukowanej przez 
gospodarstwo i kupionej od zakładu ener-
getycznego. To spora szansa na rozwój 
takich instalacji.
Który producent jest odpowiedni i najlep-
szy? Na jakie parametry zwracać uwagę? 
Co powinno wzbudzić naszą czujność 
przy wyborze instalatora? Takie pytania 
zadaje sobie każdy inwestor, a pytań ro-
dzi się coraz więcej. Forum Technologicz-
ne redakcji GLOBEnergia  zorganizowane 
w dniach 30-31 marca 2015 roku  w Kiel-
cach było okazją do przygotowania się  
na zmieniający się rynek instalacji odna-
wialnych źródeł energii. Dla instalatorów 
była to również jedyna okazja do zapo-
znania się z zapotrzebowaniem rynku na 
usługi, ze skalą planowanych inwestycji, 
rodzajem dominujących na rynku techno-
logii, z przewidywanymi trendami. 

- Dziękujemy z rozmowę.

Wywiad z ekspertemEcha minionej edycji

Targi ENEX są miejscem prezentacji wielu branżo-
wych nowinek.

Pasaż Energetyczny to okazja, by podyskutować  
o rozwiązaniu konkretnych problemów.
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Blisko 5 lat trwały prace  
nad nowym brzmieniem 
ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Długo  
oczekiwana, budząca  
wiele kontrowersji  
ustawa, została  
w końcu przyjęta. 

Podzieliła nawet rządzącą koalicję. 
Ustawa silnie wspiera energetykę obywa-
telską. Jej nowe zapisy wielu określa jako 
rewolucyjne. Ale jakie będą jej efekty, zo-
baczymy za rok. O komentarz do ustawy 
o OZE poprosiliśmy eksperta Ryszarda 
Gajewskiego, prezesa Polskiej Izby Bio-
masy. 

Targi Kielce: - Jakie są najważniej-
sze różnice pomiędzy dotychczas 
stosowanym prawem energetycznym 
a nową regulacją?

Ryszard Gajewski: - Należy pamiętać, że 
sama ustawa nie jest i nie może być listą 
pobożnych życzeń. Właściwie to jest wy-
padkową możliwości finansowych państwa 
oraz uwarunkowań, w jakich się znajduje-
my. Po pierwsze to proponuje całkowicie 
nowy system wsparcia - system aukcyjny.  
Będziemy na tak szeroką skalę prekursora-
mi jego wprowadzania w Europie. Oby się 
sprawdził. Obowiązujący system zielonych 
certyfikatów powoli będzie zastępowany 
nowymi rozwiązaniami. Nowość to system 
taryf gwarantowanych (feed-in tariff) dla 
prosumentów do 3 kW i do 10 kW mocy 
zainstalowanych. W proponowanym projek-

cie ustawy zyskują także prosumenci, któ-
rzy mogą samodzielnie produkować prąd  
na własne potrzeby. Nie należy też zapo-
minać, że ideą ustawy jest doprowadzenie 
do wypełnienia naszych zobowiązań, zwią-
zanych między innymi z udziałem energii 
z OZE w systemie energetycznym.

TK: - Jak Polska Izba Biomasy oce-
nia nowy dokument?

RG: - Jest jeszcze stanowczo za wcze-
śnie, aby oceniać ten dokument, właściwie 
to dopiero za rok dowiemy się czy propono-
wane rozwiązania zostały trafnie zapisane. 
Ustawa weszła w życie i od razu trwają pra-
ce nad jej nowelizacją. Na obecnym etapie 
jest w niej coś dla każdego.  A to, co Polską 
Izbę Biomasy najbardziej interesuje, czyli 
energetyka rozproszona, oparta o małych 
źródłach wytwarzania, rysuje się w obec-
nym projekcie dość zachęcająco. Jeżeli 
proponowane zapisy pozostaną w ustawie, 
to jest szansa na rozwój energetyki prosu-
menckiej. Mam nadzieję, że tak będzie. 

TK:- Jakie są korzyści dla energetyki 
obywatelskiej - poprawka prosumenc-
ka wzbudziła wiele kontrowersji. Czy 
system taryf gwarantowanych ozna-
czać będzie znaczny wzrost liczby naj-
mniejszych wytwórców energii? Czy 
mamy szanse na powstawanie spół-
dzielni energetycznych?

RG: - Zaproponowana poprawka oczywi-
ście wzbudza kontrowersje, zwłaszcza u du-
żych graczy rynku. Jeżeli przejdzie, to będzie 
to wielki sukces, bo „małe jest piękne”. Pragnę 
przytoczyć tutaj sukces z rynku brytyjskiego, 
gdzie po wprowadzeniu tego typu wsparcia, 
w ubiegłym roku domowe instalacje fotowolta-
iczne zainstalowało 125 tysięcy brytyjskich go-

spodarstw domowych! Dzięki temu, całkowity 
potencjał instalacji fotowoltaicznych brytyjskich 
prosumentów wzrósł o 700 MW. Inwestycje 
prosumentów w Wielkiej Brytanii są wspierane 
w ramach brytyjskiego systemu taryf gwaran-
towanych (feed-in tariffs – FiT). Mam nadzieję,  
że w naszym przypadku,w tym systemie będą 
się rozwijały również pozostałe technologie.

Jeżeli chodzi o spółdzielnie energe-
tyczne, to patrząc dzisiaj na naszych 
zachodnich sąsiadów, jest to jak najbar-
dziej właściwy kierunek rozwoju. Bar-
dzo mocno popieramy, jako Polska Izba 
Biomasy, powstawanie spółdzielni ener-
getycznych. Temat ten dopiero raczkuje 
i głęboko wierzymy, że rozwinie się na 
szeroką skalę. 

TK: - Jak Polska Izba Biomasy oce-
nia Targi Kielce i targi Enex w świetle 

W Polsce ponad 70 
procent budynków 
ogrzewanych jest 
kotłami na paliwa stałe 
( to około 4 mln kotłów). 
Sytuacja ta zmienia się 
z roku na rok na korzyść 
pomp ciepła. 

Pompy ciepła montowane są zarówno 
w nowych budynkach, jak i termomoder-
nizowanych. W przypadku nowych budyn-
ków, w ciągu kilku lat rozwinie się bardzo 
mocno rynek powietrznych pomp ciepła. 
W przypadku budynków modernizowanych 
gwałtownie wzrośnie rynek układów hybry-
dowych (pompa ciepła + kocioł gazowy). 

Dzisiaj, za gruntową pompę ciepła z zasob-
nikiem buforowym, osprzętem (rury i kształtki 
stalowe, rury i kształtki polipropylenowe, filtry, 
izolacja, zawory odcinające i bezpieczeństwa, 
naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u,) i montażem 
do ogrzania powierzchni 150 m2, wraz z grun-
towym pionowym wymiennikiem do pompy 
ciepła w postaci odwiertów pionowych w licz-
bie 3x70 m.b. (w sumie 210 m.b.) należy za-
płacić około 48 900 zł netto. Instalacja z grun-
tową pompą ciepła do ogrzania budynku 
o powierzchni 180 m2, razem z zasobnikiem 
c.w.u. o pojemności 300 l, zasobnikiem bufo-
rowym 300 l, wymiennikiem gruntowym w po-
staci odwiertów pionowych w liczbie 2x40 m.b. 
(w sumie 80 m.b.) z osprzętem i montażem 
kosztuje już ponad 51 000 zł netto. 

Taniej z pompą ciepła

Powietrzne pompy ciepła są tańszym 
rozwiązaniem. Za pompę ciepła do obiek-
tu o powierzchni użytkowej 105 m2 wraz 
z jednostką zewnętrzną i jednostką we-
wnętrzną, wspornikiem ściennym, zbior-
nikiem buforowym 100 l, osprzętem (rury, 
chłodnicze, rura i kształtki stalowe, rura 
i kształtki polipropylenowe, filtry, izolacja, 
zawory odcinające i bezpieczeństwa, na-
czynia wzbiorcze c.o. I c.w.u)

materiałami elektrycznymi, wyposażeniem 
rozdzielni i  montażem instalacji pompy ciepła 
trzeba wydać około 28 100 zł netto.  Za podob-
ną instalację, ale z pompą o mocy 8 kW po-
zwalającą ogrzać powierzchnię 120 m2 i bufo-
rem 270 l należy zapłacić około 32 000 zł netto. 

Mimo, iż inne dostępne na rynku roz-
wiązania do ogrzewania i produkcji ciepłej 
wody użytkowej są tańsze, to pompy cie-
pła przekonują do siebie niskimi kosztami 
eksploatacyjnymi, stosunkowo krótkim 
czasem zwrotu nakładów inwestycyjnych, 
a przede wszystkim wygodą i komfortem 
użytkowania. Dobrze dobrane, odpowied-
nio zaprojektowane i wykonane instalacje 
dają możliwość łatwej kontroli pracy ukła-
du i zdalnego sterowania pompą ciepła  
za pomocą aplikacji w smartfonie lub 
przez łącze internetowe. 

Co więcej, pojawiają się produkty coraz 
lepsze i coraz bardziej energooszczędne 
- ciekawym rozwiązaniem są gotowe sys-
temy: rewersyjne pompy ciepła zapewnia-
jące grzanie i chłodzenie, komfort wenty-
lacji budynku wraz z produkcją c.w.u. przy 
wykorzystaniu ciepła odzyskanego z po-
wietrza odpadowego. To rozwiązania 
nowoczesne, bezawaryjne i komfortowe, 
często posiadające opcję współpracy z in-
stalacją fotowoltaiczną. 

Etykiety energetyczne

Ostatnie zmiany legislacyjne, z pewnością 
wpłyną na rozwój świadomości społecznej 
na temat wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii. Mamy nadzieję, że spowoduje  
to zmianę myślenia, o tym, co jest tradycyjne, 
szczególnie w kwestiach techniki grzewczej. 
Od 26 września 2015 roku wprowadzone 
zostaną etykiety energetyczne zgodnej z wy-
tycznymi UE dla nowych generatorów ciepła. 
Co to oznacza dla Kowalskiego? Nic innego 
jak to, do czego jest już przyzwyczajony przy 
zakupie pralki, lodówki czy zmywarki, czyli  
do pełnych, przejrzystych informacji na dołą-
czonych etykietach. 

Program Prosument
Program Prosument również został zmoder-

nizowany na korzyść branży pomp ciepła. Wa-
runki, jakie są stawiane przez program Prosu-
ment wykluczają nierzetelnych wykonawców.  
Wykluczają również pompy niewiadomego 
pochodzenia. Poprawki w zapisach programu 
pomagają potencjalnemu inwestorowi w podję-
cie decyzji o konfiguracji najlepszego dla niego 
systemu - czy instaluje elektrownię fotowolta-
iczną, czy pompę ciepła, czy jedno i drugie.  

Źródło: GLOBEnergia Plus http://globe-
nergia.pl/plus

Czyli nowa sytuacja 
na rynku urządzeń 
grzewczych

Wiadomości z branży  

rozwoju i zmian branży odnawialnych 
zasobów energii?

RG: - Od ponad dziesięciu lat Targi 
Kielce konsekwentnie wspierają rozwój 
odnawialnych źródeł energii, między in-
nymi organizując Targi ENEX - Nowa 
Energia. Targi te są aktualnie najważ-
niejszym wydarzeniem wystawienniczym 
i konferencyjnym dla branży OZE w Pol-
sce, a nawet w naszej części Europy. Zna-
czenie ich będzie stale rosło, chociażby 
z powodu uchwalenia wreszcie po latach 
ustawy o OZE. Wprowadzenie kategorii 
energetyki obywatelskiej, opartej na OZE, 
przyczyni się do powstania dużej grupy 
prosumentów, którzy staną się natural-
nymi uczestnikami wydarzeń targowych 
podczas kolejnych ENEX - NE.

TK: - Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z ekspertem

Liczba zwiedzających i prowadzonych rozmów podczas Targów 
ENEX dowodzi, że to najważniejsze wydarzenie dla branży.

Nowa ustawa 
o OZE - czy to 
przełom?
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Polska, jako jeden  
z ostatnich krajów 
UE wprowadza 
rozwiązania dla rynku 
fotowoltaicznego. Mowa 
tu oczywiście o ustawie 
o odnawialnych źródłach 
energii. 

Daje to nadzieję i szansę na skorzystanie 
z dobrych doświadczeń tych, którzy byli przed 
nami i uniknięcia błędów, jakie popełnili.

Przyjęcie przez Sejm ustawy o odna-
wialnych źródłach energii znacznie ożywi-
ło rynek fotowoltaiczny w Polsce. Widać  
to po wzroście dynamiki sprzedaży, szcze-
gólnie systemów dachowych. Rośnie za-
interesowanie mikro i małymi instalacjami 
i ten trend powinien się utrzymać. Oży-
wienie na rynku spowodowało, że ceny 
instalacji stały się dla inwestorów coraz 
bardziej atrakcyjne. Za instalację o mocy 
2 kW, w skład którego wchodzi 8 modułów 
polikrystalicznych, inwerter, zestaw mon-
tażowy, przewody, rozdzielnica, złączki 
elektryczne, ograniczniki przepięć, wraz 
z transportem i montażem należy zapłacić 
13 800 zł brutto. 

Zestaw o mocy 3 kW, dachowy, mon-
towany na blachodachówce, czyli 21 mo-
dułów, falownik, konstrukcja wsporcza, 
okablowanie, dostawa i montaż to koszt 

20 382 zł brutto. Taka sama instalacja zlo-
kalizowana na gruncie jest nieco droższa, 
bo kosztuje 21 932 zł brutto. Za naziem-
ną instalację o mocy 7 kW trzeba zapłacić 
42 550 zł brutto. W tych cenach rzetelne 
firmy wykonawcze oferują również doku-
mentację techniczną wraz z wnioskiem  
do zakładu energetycznego oraz komplek-
sowe pomiary powykonawcze. W ciągu  
7 lat, same ceny modułów PV spadły o 80 
procent. Analitycy przewidują, że w najbliż-
szym dziesięcioleciu instalacje fotowolta-
iczne będą opłacalne już bez wsparcia.

Dzięki nowej ustawie OZE, choć na-
dal wymaga ona poprawek, oczekujemy 
przede wszystkim silnego narzędzia, za-
chęcającego Polaków do aktywnego włą-
czenia się w ochronę środowiska. Słabo 
nasycony polski rynek energii odnawial-
nej, w porównaniu z dojrzałymi rynkami 
UE, rozwija się bardzo szybko.  Prosu-
menci szukają nowoczesnych systemów 
PV od  renomowanych producentów 
o ustabilizowanej pozycji rynkowej. 

O tym, że Polska jest gotowa na obie-
cującą podróż ku fotowoltaice świadczy 
fakt, że coraz więcej czołowych producen-
tów komponentów fotowoltaicznych budu-
je swoje marki właśnie w naszym kraju. 
Coraz częściej na targach branżowych 
i konferencjach można spotkać i poroz-
mawiać z przedstawicielami światowych 
liderów w produkcji modułów fotowoltaicz-
nych czy falowników. 

Źródło: GLOBEnergia Plus http://globe-
nergia.pl/plus

Waldemar Bajbak, 
SOLTEC – Pure Solar Energy 

- Jesteśmy na targach ENEX po raz 
czwarty i jest to zdecydowanie najlepsza 
edycja z dotychczasowych - niesamowita 
frekwencja, minimalny odsetek przypadko-
wych zwiedzających – widać, że te targi od-
wiedzają ludzie z branży. Aż trudno uwierzyć 
w te tłumy. Jesteśmy na stoisku we trzech 
i nie mamy czasu nawet na krok się stąd 
oddalić  - nawet nie mamy szans podejrzeć 
konkurencji, nie mówiąc o pójściu na konfe-
rencję. To coś niewiarygodnego – jestem pod 
ogromnym wrażeniem. Przeprowadziliśmy  
tu na targach już bardzo dużo rozmów bizne-
sowych, które - jeśli przeczucie mnie nie myli 
– przyniosą wymierne korzyści. Skrócenie 
targów wyszło wszystkim na dobre.

Jarosław Brzozowski,
kierownik Działu Marketingu, 
OBR ORAM

-   W tych targach urzeka nas atmosfe-
ra ze strony organizatorów – od zgłoszenia  
aż do ostatnich chwil pobytu na targach. 
Cały czas czujemy, ze jesteśmy w dobrych 
rękach. Na każdym kroku możemy liczyć  
na pomoc i nie ma takiego problemu, które-
go organizatorzy nie byliby w stanie rozwią-
zać praktycznie na poczekaniu. W tym roku 
warto podkreślić niesamowitą frekwencję, 
bardzo dobrze zdefiniowany profil klienta 
i naprawdę konkretne rozmowy – nie chcę 
zdradzać szczegółów, ale nawiązaliśmy 
dzisiaj ważny kontakt, który , wszystko  
na to wskazuje, zaowocuje bardzo dobrą,  
intratną współpracą w przyszłości. Na pew-
no pojawimy się za rok – już po raz kolejny!

Szukamy 
nowoczesnych 
systemów PV 
- od renomowanych 
producentów 
o ustabilizowanej 
pozycji rynkowej 

Okiem partnerów i wystawcówWiadomości z branży

Ryszard Gajewski, 
Prezes Polskiej Izby Biomasy
  
 - Polska Izba Biomasy reprezen-

tuje firmy z branży odnawialnych źródeł 
energii, dla których Targi ENEX - Nowa 
Energia są od wielu lat uznanym i ocze-
kiwanym wydarzeniem targowym w Pol-
sce. Po ponad dziesięciu latach współ-
organizowania kolejnych edycji możemy 
potwierdzić, że w dużym stopniu Targi 
ENEX - Nowa Energia przyczyniły się  
do integracji naszego środowiska tak w 
zakresie biznesowym, jak i kontaktów 
osobistych. Rok 2015 był rokiem szcze-
gólnym dla naszej branży, gdyż po ponad 
pięcioletnim okresie oczekiwania otrzy-
maliśmy wreszcie nową Ustawę o OZE. 
Aczkolwiek nie mieliśmy możliwości omó-
wienia podczas targów jej ostatecznego 
kształtu, to jednak jej ogólne założenia 
były wszystkim dobrze znane i to właśnie 
targi przyczyniły się do wypracowania 
ostatecznego stanowiska branży w spra-
wie ustawy. Możemy więc powiedzieć, że 
ze względów merytorycznych Targi ENEX 
Nowa Energia odgrywają dla branży OZE 
kluczową rolę. 

Aktualnie infrastruktura targowa, którą 
dysponują Targi Kielce jest bez wątpienia 
najwyższej jakości w Polsce oraz w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej i naszym zda-
niem to tylko kwestia czasu, aby została 
właściwie doceniona przez potencjalnych 
wystawców i odwiedzających targi.

Sławomir Krystek, 
Dyrektor Generalny,
Izba Gospodarcza Energetyki 
i Ochrony Środowiska 

- Zarówno w Polsce, jak i na świecie wciąż 
rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródła-
mi energii. Już sam ten fakt jest prognozą do-
syć optymistyczną. Sądzę, że kieleckie targi 
ENEX i ENEX - Nowa Energia będą się dalej 
rozwijać i tego im życzę. Imprezy zyskały, po 
modernizacji infrastruktury targowej, która 
z Targów Kielce uczyniła ośrodek o klasie 
europejskiej. Jestem pod wrażeniem zmian. 
Dobre położenie i połączenia drogowe, jakie 
powstały, nowoczesne hale, dynamicznie 
działające kierownictwo sprawiają, że mają 
szansę być wiodącym ośrodkiem.   

W zakresie odnawialnych źródeł energii 
targi w Kielcach muszą być dla całej  bran-
ży miejscem ciągłej wymiany doświadczeń, 
informacji o pojawiających się światowych 
nowościach. Już teraz pokazują możliwości 
wszystkim tym, którzy dopiero zamierzają zaj-
mować się energią odnawialną. Łączą grupy 
producentów, dostawców i zainteresowanych 

wykorzystaniem. Pełnią ważną rolę edukacyj-
ną - sygnalizują problemy, ukazują drogi roz-
woju i tym samym namawiają do korzystania 
z nich. Są miejscem, gdzie można zdobyć 
rzetelną, prawdziwą wiedzę o energetyce od-
nawialnej, bo tej wciąż brakuje Polakom. Te-
goroczne targi ENEX i ENEX - Nowa Energia 
pokazały, że w obliczu nowej ustawy o OZE, 
wciąż mamy coś do zrobienia.   

W Polsce stawiamy na odnawialne źró-
dła energii - wykorzystanie energii wiatru -  
to może być nasza przyszłość. Podobnie 
powinniśmy skupiać się na możliwościach 
pozyskiwania energii w procesie przetwarza-
nia śmieci. To, mam wrażenie, możliwe kie-
runki na przyszłość targową. Potrzebna jest 
większa współpraca z towarzystwami, izba-
mi gospodarczymi. Drogą do rozwoju byłyby 
też imprezy towarzyszące, które ciekawie 
pokazywałyby praktyczną stronę energetyki 
odnawialnej. 




