
Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach
zapraszają na: IX Konferencję „Rynek Ciepła Systemowego”, która odbędzie się w dniach 19-21 lutego 2020 r.
w Hotelu Mercure Lublin Centrum w Lublinie przy Alejach Racławickich 12.

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

PLANOWANY PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI OBEJMUJE:
I sesja: Uwarunkowania prawne ciepłownictwa systemowego

 • Strategia dla ciepłownictwa – jak kształtują się kierunki transformacji sektora w warunkach polskich.
 • Pozycja ciepła systemowego w świetle nowych wymagań energetycznych budynków.
 • Umowy na dostawę ciepła: wytwórca-dystrybutor, dystrybutor-odbiorca – aspekty prawne i praktyczne.
 • Dostępne aktualnie oraz planowane w nowej perspektywie finansowej środki pomocowe na modernizację i rozwój 

ciepłownictwa systemowego.

II sesja: Modernizacja ciepłownictwa systemowego – rozwiązania techniczne
 • Kogeneracja w ciepłownictwie – praktyczne aspekty wsparcia kogeneracji.
 • Uwarunkowania związane z wykorzystaniem biomasy przy modernizacji źródeł ciepła.
 • Teoria i praktyka zastosowania magazynów ciepła w nowoczesnych systemach ciepłowniczych.
 • Prezentacje nowoczesnych technologii dla ciepłownictwa systemowego.

III sesja: Promocja ciepła systemowego
 • Trendy społeczne związane z ekologią, oszczędnością, niemarnowaniem zasobów.
 • Wyniki badań zwyczajów konsumenckich związanych z użytkowaniem ciepła systemowego.
 • Założenia i cele komunikacji marketingowej marki Ciepła Systemowego „20C20”.
 • Debata nt. Czy komunikowanie oszczędzania ciepła jest dobrym biznesem dla ciepłowników?
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 • Miejsce obrad, zakwaterowanie, wyżywienie: Hotel Mercure Lublin Centrum przy Al. Racławickich 12 w Lublinie. 
Informacja o hotelu na stronie: https://mercure-lublin-centrum-hotel.at-hotels.com/pl/

 • Program szczegółowy konferencji zostanie zamieszczony na stronie: www.igcp.pl
 • Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom konferencji:

• udział w konferencji oraz materiały konferencyjne,
• noclegi 19/20.02.2020 oraz 20/21.02.2020, wyżywienie od obiadu 19.02.2020 do śniadania 21.02.2020,
• udział w imprezach towarzyszących.

 • Firmom współpracującym z ciepłownictwem proponujemy dodatkowo promocję w formie:
• prezentacja (15-20 min.) oferty na forum konferencji,
• reklama w materiałach konferencyjnych (1 str. A4 kolor),
• dystrybucja materiałów reklamowych,
• rollup w sali konferencyjnej,
• prezentacja oferty na ministoisku.

 • Kartę zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 7.02.2020 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

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

PLANOWANY PROGRAM RAMOWY
19 lutego 2020 r. – środa

 • 13.00-15.00 Rejestracja uczestników, obiad
 • 15.00-18.30 I Sesja konferencji
 • 20.00  Kolacja uroczysta

20 lutego 2020 r. – czwartek
 • 7.00-9.00 Śniadanie
 • 9.00-13.00 II Sesja konferencji
 • 13.00-14.00 Obiad
 • 15.00-18.00 III Sesja konferencji 
 • 18.00-19.00 Kolacja
 • 20.00  Program artystyczny

21 lutego 2020 r. – piątek
 • 7.00-10.00 Śniadanie i wyjazd
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W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Marek Goluch
Prezes Zarządu

Lubelskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu

Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie

Paweł Iwaszko
Prezes Zarządu

Okręgowego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach


