
ONLINE
10 grudnia

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie uprzejmie zaprasza na Konferencję 
Regionalną „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa” dla Oddziału Regionalnego Południowo-
Zachodniego IGCP, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. w formie zdalnej z wykorzystaniem 
aplikacji Zoom.

KONFERENCJA REGIONALNA OR POŁUDNIOWY-ZACHÓD

PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem jako zamknięty plik pdf 

lub w formie skanu pdf/jpg do Centrum Szkoleniowego na adres e-mail:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl

 • Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego 
zgłoszonego uczestnika konferencji.

 • Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane 
przez Państwa na karcie zgłoszenia.

 • Potwierdzenia będą zawierać:
• informację o zasadach rejestracji i udziału w konferencji,
• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
• link do pobrania materiałów konferencyjnych.
 • Zakwalifikowani uczestnicy konferencji na 2 dni przed konferencją otrzymają na adresy e-mail podane 

na karcie zgłoszenia indywidualne linki do zalogowania się na konferencji.

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak

Prezes Zarządu IGCP
Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu IGCP

 • 9.30-10.00 Logowanie uczestników

 • 10.00-11.00 Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa
  na przełomie lat 2020/2021.
	 	 Jacek	Szymczak	|	Prezes	Zarządu	IGCP
	 	 Bogusław	Regulski	|	Wiceprezes	Zarządu	IGCP

 • 11.00-11.30 Inwestycje w kogenerację – aspekty prawne i praktyczne.
  Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić proces inwestycyjny?
	 	 Mirosław	Romanowicz	|	ECO	SA	Opole

 • 11.30-11.50 Mapy Strat Ciepła – lotnicze badania termowizyjne w celu lokalizacji  
  strat w sieciach ciepłowniczych.

  www.mapystratciepla.pl
	 	 Witold	Kuźnicki	|	MGGP	Aero	Sp.	z	o.o.

 • 11.50-12.10 Zarządzanie i optymalizacja rozproszonych systemów ciepłowniczych.
  www.honeywell.com
	 	 Rafał	Kaczorowski	|	Honeywell	Sp.	z	o.o.	Warszawa

 • 12.10-12.30 Przerwa

 • 12.30-13.00 Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw ciepłowniczych —
  uregulowania prawne i aspekty praktyczne.
	 	 Andrzej	 Cieślak	 |	 Dynacon	 Sp.	 z	 o.o.	 –	 z	 Centrum	 Operacyjnym 
	 	 w	 Iwinach	 k.	 Wrocławia,	 Ekspert	 ds.	 cyberbezpieczeństwa	 
	 	 i	komunikacji	przemysłowej,	Założyciel	i	Prezes	Dynacon	Sp.	z	o.o.

 • 13.00-14.00 Praca zdalna a Prawo pracy i RODO.
  Dostępność cyfrowa stron internetowych. 
	 	 Dr	Bartosz	Mendyk	|	Kancelaria	Prawna

 • 14.00-14.20 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
  Życzenia Świąteczne.
	 	 Zarząd	IGCP
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