
 • Układy energetyczne wytwarzania energii dla ciepłownictwa:
Techniczne i środowiskowe aspekty budowy i eksploatacji układów parowo-gazowych, kogeneracyjne bloki silnikowe 
i turbinowe, ogniwa paliwowe, układy energetyczne z wykorzystaniem odpadów, układy wykorzystujące odnawialne źródła 
energii. Aspekty ekonomiczne stosowania ww. układów.

 • Przegląd technologii termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych pod kątem możliwości zastosowania 
w przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

 • Dywersyfikacja paliw zasilających system ciepłowniczy: węgiel, biomasa i odpady, na przykładzie modernizacji i budowy 
źródeł ciepła w Olsztynie.

 • Finasowanie projektów w sektorze ciepłowniczym w ramach pomocy publicznej po roku 2020. Programy krajowe 
i europejskie: NFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy 2021-2023, Fundusz Modernizacyjny oraz Polityka Spójności 
2021-2027. 

 • Prezentacje nowoczesnych technologii dla ciepłownictwa.

 • Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – nowe obowiązki dla przedsiębiorstw ciepłowniczych:
zmiany w zakresie realizacji obowiązku,
• sposób realizacji obowiązku, opłata zastępcza,
• zmiany w zakresie pozyskiwania białych certyfikatów,
• zmiany dotyczące audytu efektywności energetycznej, procedura wykonania audytu,
• obowiązki podmiotów zobowiązanych i rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych.

 • Konieczność stosowania magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych z wykorzystaniem OZE i kogeneracji.

 • Możliwości obniżenia temperatury wody sieciowej w systemach ciepłowniczych – uwarunkowania techniczne 
i technologiczne.

 • Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej popiołów konwencjonalnych w REACH:
• Aktualizacja dokumentacji Wiodącego Rejestrującego popiołów klasycznych Evonik STEAG GmbH
• Planowane zmiany rozporządzenia REACH i nowe obowiązki dla wytwórców substancji,
• Aktualizacja dokumentacji przedsiębiorstw

 • Prezentacje nowoczesnych technologii dla ciepłownictwa.

PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI

I Sesja Konferencji w dniu 17.11.2020 w godz. 10:00-14:00

II Sesja Konferencji w dniu 18.11.2020 w godz. 10:00-14:00

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na: XVII Konferencję Techniczną, 
która odbędzie się w dniach 17-18.11.2020 r., w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Jest to Konferencja planowana wcześniej w formie stacjonarnej w Warszawie, która ze względu 
na sytuację epidemiczną związaną z Covid-19 w formie stacjonarnej nie będzie mogła się odbyć.
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 • Firmom współpracującym z ciepłownictwem proponujemy dodatkowo promocję w formie:
• wystąpienie z prezentacją w czasie konferencji (do 20 minut),
• film reklamowy (do 10 minut),
• reklama w materiałach konferencyjnych w formie elektronicznej z przekierowaniem do strony www (1 strona A4).

 • W załączeniu przesyłamy druk karty zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej w formacie pdf 
do Centrum Szkoleniowego IGCP 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 mailowe podane przez Państwa na 
karcie zgłoszenia.

 • Potwierdzenia będą zawierać:
• informację o zasadach rejestracji i udziału w konferencji,
• link do konferencji,

• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom.

 • Uczestnicy konferencji otrzymają e-mailem materiały konferencyjne w formie elektronicznej w formacie pdf.

 • Program szczegółowy konferencji zostanie zamieszczony na stronie: www.igcp.org.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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