
 

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. 

ZAPROSZENIE 
 

Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie na podstawie Rozdziału IV pkt. 3, pkt. 5 i pkt 6 „Zasad 
organizacji i zakresu działania Oddziałów Regionalnych” zwołuje Zgromadzenie Oddziału Regionalnego 
Południowo-Zachodniego IGCP na dzień 25 maja 2021 r. godz. 10.00. 

Zgromadzenie w formie zdalnej zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Zoom. 

Proponowany porządek Obrad Zgromadzenia Oddziału:  
1. Sprawy porządkowe: 

a. Otwarcie Zgromadzenia Oddziału przez Przewodniczącego Rady Oddziału. 
b. Informacja o zmianie „Zasad organizacji i zakresu działania Oddziałów Regionalnych” oraz 

„Regulaminu obrad Zgromadzenia Oddziału Regionalnego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 
w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej” uchwalonymi przez Radę 
Izby, które umożliwiają przeprowadzanie Zgromadzeń Oddziału w formie zdalnej oraz przedłużenie 
kadencji Rad Oddziałów / Przedstawi Zarząd Izby 

c. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Oddziału. 
d. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Oddziału. 
e. Informacja o możliwości składania wniosków.  

2. Informacja Zarządu IGCP o wykonaniu przez IGCP zadań w 2020 r. oraz planach Izby na 2021 r. 
3. Informacja o pracy Oddziału Regionalnego w 2020 r. i Planie działania Oddziału na rok 2021 r. 

a. Podjęcie Uchwały ws. przyjęcia Planu działania Oddziału Regionalnego na 2021 r. 
4. Podjęcie Uchwał ws. zgłoszonych wniosków. 
5. Część szkoleniowa Zgromadzenia Oddziału: 

a. Doświadczenia KAPE z realizacji projektu ELENA. Najciekawsze rozwiązania techniczne                                        
i praktyczne aspekty dotyczące pozyskiwania dofinansowania na projekty ciepłownicze. 

b. Prezentacja: GE – partnerem ciepłownictwa w procesie dekarbonizacji. 
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Oddziału. 

W Zgromadzeniu Oddziału Członkowie Izby przyporządkowani do Oddziału reprezentowani są jednoosobowo 
przez osoby przewidziane prawem do reprezentacji podmiotu gospodarczego lub działające   w oparciu o pisemne 
pełnomocnictwo takich osób.  

Informacje organizacyjne: 
▪ Uczestnicy Zgromadzenia Oddziału rejestrują się na Zgromadzenie przesyłając zgłoszenia na załączonym 

formularzu e-mailem na adres c.szkoleniowe@igcp.org.pl do dnia 21.05.2021 r. 
▪ Zgłoszeni uczestnicy Zgromadzenia Oddziału otrzymają na służbowe adresy e-mail podane na formularzu 

zgłoszenia indywidualne linki do zalogowania się na Zgromadzenie. 
▪ Udział w Zgromadzeniu Oddziału jest bezpłatny.  
▪ W załączeniu przesyłamy:  

✓ Formularz zgłoszenia 
✓ Regulamin obrad Zgromadzenia Oddziału Regionalnego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
▪ Informujemy, że na stronie www.igcp.pl w części dla Członków Izby po zalogowaniu w Dziele „Baza wiedzy” 

w zakładce „Opracowania branżowe” – dostępnej po zalogowaniu, został zamieszczony jednolity tekst „Zasad 
organizacji i zakresu działania Oddziałów Regionalnych” z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałami Rady Izby z dnia 29.04.2021 r. o możliwości przeprowadzania Zgromadzeń Oddziału w formie 
zdalnej oraz o przedłużeniu kadencji Rad Oddziałów. 

▪ Informujemy, że „Instrukcja korzystania z aplikacji Zoom” oraz „Instrukcja przeprowadzenia obrad i głosowań 
na Zgromadzeniu Oddziału w formie zdalnej w aplikacji Zoom” zostanie do Państwa przesłana pocztą 
elektroniczną. 

▪ W przypadku pytań w sprawie Zgromadzenia Oddziału prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym 
– Pani Olga Pełka, tel. 601 655 270. 

                                                   Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Bogusław Regulski 
Wiceprezes Zarządu 
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