
1. Podsumowanie zakresu zmian rozporządzenia taryfowego wprowadzonych w 2022 r.

2. Minimalny wzrost przychodów w obszarze wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła – 
praktyczne podejście/ustalenie na podstawie opublikowanych informacji przez Prezesa URE.

3. Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie 
taryfy dla ciepła.

4. Zwrot z zaangażowanego kapitału ujęty w kalkulacji cen i stawek opłat – aktualne uwarunkowania.

5. Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji – metoda uproszczona – par. 13 Rozporządzenia 
taryfowego – praktyczne podejście wynikające ze zmiany rozporządzenia w 2022 r.

Artur Sadowski – Prezes Zarządu, Doradca biznesowy, w DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o. Kraków, 
Ekspert z zakresu opracowywania taryf dla ciepła.
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Opracowywanie taryf dla ciepła –
problemy wybrane

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Opracowywanie taryf dla ciepła – problemy wybrane”, które odbędzie 
się w dniu 26 stycznia 2023 r. w godz. 10.00-14.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

26 stycznia 2023

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Do pobrania karta zgłoszenia w formacie docx.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu jpg lub 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 szkolenia.

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 szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia 
indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego wyżej zakresu 
szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia.

Uczestnicy szkolenia będą mogli prelegentowi zadawać pytania na czacie, na które prelegent udzieli odpowiedzi 
w trakcie trwania szkolenia lub mailowo po szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP
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