
 • Możliwości dostosowania ciepłownictwa w Polsce do wymagań pakietu zimowego, konkluzji BAT oraz Dyrektywy w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych źródeł energetycznego spalania – aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne.

 • Możliwości zastąpienia kotłowni węglowych przez nowoczesne elektrociepłownie i ciepłownie gazowe z zastosowaniem 
gazyfikacji wyspowej.

 • Stan aktualny i możliwości rozwoju OZE we współpracy z systemami ciepłowniczymi.
 • Kierunki modernizacji źródeł ciepła w celu dostosowania do efektywnego systemu ciepłowniczego – studium przypadku: 

węglowe, gazowe, biomasowe, geotermia, solarne.
 • Uwarunkowania prawne termicznej utylizacji odpadów komunalnych w świetle znowelizowanych przepisów.
 • Problematyka dokładności lokalizacji miejsca awarii rurociągu preizolowanego z systemem impulsowym i rezystancyjnym 

(Brandesa).
 • Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania rur preizolowanych podwójnych.
 • Możliwości zastosowania pomp ciepła w systemach ciepłowniczych.
 • Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów w ciepłownictwie z programów krajowych i unijnych 

w obecnej 2014-2020 i przyszłej perspektywie 2021-2027. 
 • Prezentacja nowoczesnych technologii dla ciepłownictwa.

13 listopada 2019 r. środa
 • od 12.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
 • 13.00-14.00 Obiad
 • 14.30-18.00	 I	Sesja	konferencji	z	przerwą	na	kawę
 • 20.00  Kolacja koleżeńska

14 listopada 2019 r. czwartek
 • 7.00-9.00 Śniadanie
 • 9.00-14.00		 II	Sesja	konferencji	z	przerwą	na	kawę
 • 14.00 Obiad i wyjazd
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Bogusław	Regulski
Wiceprezes Zarządu

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

 • Miejsce obrad, zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Puławska Residence w Warszawie, ul. Puławska 361.
 • Program szczegółowy konferencji zostanie zamieszczony na stronie: www.igcp.org.pl
 • Informacje o Hotelu Puławska Residence na stronie: www.pulawskaresidence.com.pl
 • Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom: udział w konferencji, materiały konferencyjne, nocleg 

13/14.11.2019 r., wyżywienie od obiadu 13.11.2019 r. do obiadu 14.11.2019 r.
 • Firmom współpracującym z ciepłownictwem proponujemy dodatkowo promocję w formie:

• prezentacja oferty na forum konferencji (do 20 minut),
• ministoisko, 
• rollup 1x2 m w sali konferencyjnej,
• dystrybucja materiałów reklamowych (do 10 str. A4),
• reklama na okładce materiałów konferencyjnych (1 str. A4 kolor).

 • Kartę	 zgłoszenia	udziału	w	konferencji	prosimy	przesłać	do	dnia	31.10.2019	 r. w formie skanu e-mailem lub faksem 
do Centrum Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl, fax: 22 378 25 70.
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PLANOWANY PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI

PLANOWANY PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na: XVI Konferencję Techniczną, 
która odbędzie się w dniach 13-14.11.2019 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361.


