
PLANOWANY PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PLANOWANY HARMONOGRAM KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:
XIX Konferencję Techniczną, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2022 r. w Hotelu 
Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361.

 • Uwarunkowania krajowe i unijne technicznej transformacji ciepłownictwa systemowego z uwzględnieniem 
wykorzystania OZE.

 • Propozycje modernizacji ciepłowniczych urządzeń wytwórczych z wykorzystaniem RDF jako zamiennika 
węgla kamiennego.

 • Zastosowanie pomp ciepła w ciepłownictwie systemowym – aspekty techniczne.
 • Pompy ciepła jako przyszłość ciepłownictwa lokalnego – przykłady rozwiązań.
 • Zastosowanie pomp ciepła jako źródła energii w ciepłownictwie systemowym – w świetle Planu Komisji 
Europejskiej REPowerEU. 

 • Wodór jako paliwo przyszłości dla ciepłownictwa systemowego.
 • Transformacja ciepłownictwa do OZE w projektach NCBR.
 • Sieci preizolowane w ciepłownictwie – rodzaje złączy preizolowanych i badanie ich jakości.
 • Możliwości finansowania projektów modernizacyjnych w ciepłownictwie systemowym z krajowych 
i unijnych programów pomocowych.

 • 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 16/17.11.2022 r., wyżywienie od obiadu 16.11.2022 r. do obiadu 17.11.2022 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 4.11.2022 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

16 listopada 2022 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
 • 20.00-24.00 Kolacja

17 listopada 2022 r. – czwartek
 • 7.00-9.00 Śniadanie
 • 9.00-14.00 II Sesja konferencji z przerwą na kawę
 • 14.00  Obiad i wyjazd

PATRONAT MEDIALNY
COW | INSTAL

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP

Warszawa | 16-17 listopada 2022

http://www.igcp.pl
http://www.pulawskaresidence.com.pl
mailto:c.szkoleniowe%40igcp.org.pl?subject=

