
 • Inteligentna sieć ciepłownicza, zastosowanie telemetrii i GIS w systemach ciepłowniczych.
dr Łukasz Kotyński | Politechnika Warszawska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych
dr hab. Małgorzata Kwestarz | Politechnika Warszawska, Zakład Systemów Ciepłowniczych 
i Gazowniczych

 • Rozwiązania techniczne i korzyści z zastosowania telemetrii i GIS w systemie ciepłowniczym w Łodzi.
Olga Wilamek | Dział ds. Efektywności Eksploatacji, Veolia Energia Łódź SA
Kamil Sprzączak | Dział Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej, Veolia Energia Łódź SA

 • Rozwiązania techniczne i korzyści z zastosowania elementów inteligentnego zarządzania siecią 
ciepłowniczą w miejskim systemie ciepłowniczym w Lublinie.
Dariusz Szabatkiewicz | Kierownik Działu Zarządzania Siecią, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej SA

 • Zarządzanie inteligentną siecią ciepłowniczą w perspektywie 2027 roku — wykorzystanie danych 
z ciepłomierzy i regulatorów do mierzenia efektywności dostarczania komfortu cieplnego.
Przemysław Szot | Dyrektor Sprzedaży — Sektor Energetyczny, ConnectPoint Sp. z o.o. 

 • 9.30-10.00 Logowanie uczestników
 • 10.00-10.45 Wykład: dr Łukasz Kotyński, dr hab. Małgorzata Kwestarz | PW
 • 10.45-11.15 Referat: Olga Wilamek, Kamil Sprzączak | Veolia Energia Łódź
 • 11.15-11.45 Przerwa
 • 11.45-12.15 Referat: Dariusz Szabatkiewicz | LPEC Lublin
 • 12.15-12.45 Prezentacja: Przemysław Szot | ConnectPoint 
 • 12.45-13.30 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników seminarium

PLANOWANY PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM

PLANOWANY HARMONOGRAM SEMINARIUM

SEMINARIUM TECHNICZNE
ONLINE

Inteligentna sieć ciepłownicza,
telemetria i GIS w ciepłownictwie

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w SEMINARIUM TECHNICZNYM nt. „Inteligentna sieć 
ciepłownicza, telemetria i GIS w ciepłownictwie”, które odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. w godz.: 
10.00-13.30 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

6 maja 2021

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W załączeniu przesyłamy kartę 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 seminarium.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane przez 
Państwa na karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w seminarium,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów seminaryjnych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed semianrium otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia 
indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na seminarium.
W czasie trwania seminarium uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie, na które prelegenci 
na bieżąco będą odpowiadali.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl
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W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP
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