
 

Szanowni Państwo! 
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zdalnym nt.  

„Wykorzystanie odpadów komunalnych do produkcji ciepła – 
uwarunkowania prawne”, 

które odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. w godz. 11.00-13.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem 
aplikacji Zoom. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni, 
elektrociepłowni i firm współpracujących z ciepłownictwem – przede wszystkim Członków i Partnerów 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Program merytoryczny szkolenia: 
1) Informacja o aktualnym stanie prawnym w zakresie możliwości termicznego wykorzystania 

odpadów, z wykorzystaniem przykładowych konkretnych rozwiązań wdrażanych w mieście 
Białystok przez Spółkę PUHP „LECH” Sp. z o.o. zarządzającą spalarnią odpadów. 

2) Energetyczne wykorzystanie odpadów. 
3) Analiza procesu inwestycyjnego wraz z przykładowymi barierami. 
4) Analiza uwarunkowań prawnych wprowadzonych na mocy zmian dokonanych ustawą z dnia 19 

lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579). 

5) Racjonalne możliwości włączania się przedsiębiorstw ciepłowniczych w gospodarkę odpadami. 
6) Przedstawienie schematu ewentualnego postępowania uwzględniającego ww. aspekty prawne, 

aspekty ekonomiczne, bariery w realizacji projektów polegający na spalaniu odpadów, np. opór 
społeczny. 

7) Za i przeciw budowie termicznemu wykorzystaniu odpadów. 
8) Pytania i odpowiedzi. 
 
Szkolenie przeprowadzi:  
Radca prawny – dr Artur Modrzejewski z Wydziału Prawa, Uniwersytet w Białymstoku. 

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 mailowy każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia. 

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 szkoleniu, 

• link do szkolenia, 

• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom. 

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego 
wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia. 

Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na 
które prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub mailowo po szkoleniu. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają po szkoleniu e-mailem prezentację ze szkolenia w formacie pdf. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP na www.igcp.org.pl . 
 
                             W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 

Bogusław Regulski 
 
Wiceprezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 

Jacek Szymczak 
 
Prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 
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