
PLANOWANY PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PLANOWANY HARMONOGRAM KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na: XVIII Konferencję Techniczną, 
która odbędzie się w dniach 17-18.11.2021 r. w Hotelu Puławska Residence w Warszawie 
przy ul. Puławskiej 361.

 • Pakiet Fit for 55 – cele, skutki dla ciepłownictwa systemowego
 • Technologie OZE dla miejskich systemów ciepłowniczych – rozwiązania technologiczne i możliwości zastosowania
 • Program Ciepłownia przyszłości – system ciepłowniczy w 80% zasilany z OZE
 • Mała elektrociepłownia gazowa w małym systemie ciepłowniczym
 • Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie
 • Rozbudowa ciepłowni w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego
 • Zaawansowany system monitoringu i sterowania systemem ciepłowniczym 
 • Finansowanie projektów w ciepłownictwie systemowym w latach 2021-2027. Prace nad nowymi programami 

pomocowymi – krajowymi i europejskimi
 • Innowacyjne rozwiązania, materiały w zakresie integracji cieplnej energii słonecznej, magazynów ciepła i instalacji 

fotowoltaicznych w systemach ciepłowniczych
 • Technologia suchego odprowadzania żużla spod kotłów węglowych, biomasowych czy na RDF
 • Maksymalizacja wydajności operacyjnej w zarządzaniu procesem wytwarzania ciepła, czyli:
W  jaki  sposób  nowoczesne  systemy  informatyczne  wspomagają  integrację  danych  produkcyjnych  w  przedsiębiorstwie 
oraz umożliwiają rzetelną analizę danych. Cyfryzacja przedsiębiorstwa jako wyznacznik świadomości sytuacyjnej

 • Prezentacje nowoczesnych technologii dla ciepłownictwa

 • Miejsce obrad, zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Puławska Residence w Warszawie, ul. Puławska 361.
 • Program szczegółowy konferencji zostanie zamieszczony na stronie: www.igcp.pl
 • Informacje o Hotelu Puławska Residence na stronie: www.pulawskaresidence.com.pl
 • Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom: udział w konferencji, materiały konferencyjne, 

nocleg 17/18.11.2021 r., wyżywienie od obiadu 17.11.2021 r. do obiadu 18.11.2021 r.
 • Firmom współpracującym z ciepłownictwem proponujemy dodatkowo promocję w formie:

• prezentacja techniczna w czasie konferencji (do 20 minut),
• ministoisko w holu przed salą konferencyjną, 
• rollup 1x2 m w sali konferencyjnej,
• dystrybucja materiałów reklamowych,
• reklama na okładce materiałów konferencyjnych (1 str. A4 kolor).

 • Kartę zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesłać do dnia 5.11.2021 r. w formie skanu pdf/jpg 
lub formie zamkniętej w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

17 listopada 2021 r. — środa
 • od 12.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
 • 13.00-14.30 Obiad
 • 14.30-18.00 I Sesja konferencji z przerwą na kawę
 • 20.00-23.00 Kolacja

18 listopada 2021 r. – czwartek
 • 7.00-9.00 Śniadanie
 • 9.00-14.00 II Sesja konferencji z przerwą na kawę
 • 14.00  Obiad i wyjazd
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