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AKTUALNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA CIEPŁOWNICTWA

Szanowni Państwo,
z ogromnym żalem informujemy, że z  uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, planowane 
w formie stacjonarnej Konferencje Regionalne w terminach:
 • 6–7.12.2021 w Warszawie,
 • 9–10.12.2021 w Opolu,
 • 14–15.12.2021 w Sandomierzu,

nie będą mogły się odbyć.
Jednakże, mając na uwadze wagę spraw oraz okoliczności dla ciepłownictwa przygotowaliśmy 
dla wszystkich Państwa spotkanie, które zostanie zorganizowane w formie „online”.
Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w Konferencji online nt. „Aktualne problemy 
funkcjonowania ciepłownictwa”.
Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2021 r. w godz. 10.00–14.20 w formie zdalnej w aplikacji Zoom.

PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI ONLINE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W załączeniu formularz karty zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 9.12.2021 r. do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres 
e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
Bardzo prosimy o wpisanie na karcie zgłoszenia adresu e-mail każdego uczestnika konferencji.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają – na adresy e-mail wskazane na karcie zgłoszenia, potwierdzenie 
uczestnictwa.
Potwierdzenie uczestnictwa będzie zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w konferencji,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom.

W przeddzień konferencji, tj. 13.12.2021 r., zakwalifikowani uczestnicy konferencji otrzymają – na adresy 
e-mail wskazane na karcie zgłoszenia, indywidualne linki do zalogowania się na konferencji.

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 • 9.30–10.00 Logowanie uczestników

 • 10.00-10.10 Otwarcie konferencji

 • 10.10–11.10 Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa na przełomie lat 2021/2022.
	 	 Jacek	Szymczak	|	Prezes	Zarządu	IGCP
	 	 Bogusław	Regulski	|	Wiceprezes	Zarządu	IGCP

 • 11.10–11.40 Oferta Banku Ochrony Środowiska dla ciepłownictwa.
	 	 Przedstawiciele	Banku	Ochrony	Środowiska	SA

 • 11.40–12.10 Leanheat Network w usłudze DH Assist.
	 	 Artur	Sochaj	|	Kelvin	Sp.	z	o.o.
	 	 Maciej	Narloch	|	Danfoss	Poland	Sp.	z	o.o.

 • 12.10–12.30 Przerwa

 • 12.30–14.00 Obowiązki i odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych spółek po nowelizacji Kodeksu  
  Spółek Handlowych. Nowe obowiązki przedsiębiorstw wynikające z nowych aktów prawnych.

	 	 Dr	Małgorzata	Żurawik-Szychowska	|	Kancelaria	CWW	Wrocław

 • 14.00–14.20 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Życzenia Świąteczne.
	 	 Zarząd	IGCP,	Przewodniczący	Rad	Oddziałów
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