
1. Wprowadzenie w problematykę przyłączania nowych odbiorców. Aspekty techniczne i prawne. 

2. Obowiązki przedsiębiorstw ciepłowniczych w  zakresie warunków technicznych przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej. Zagadnienia odmowy wydania warunków. Pobierania opłat przyłączeniowych. Aspekty prawne. 

3. Budowa modelu oceny ekonomicznej projektów przyłączeniowych: 
a) zagadnienia wyceny nakładów, w tym kosztów służebności przesyłu, 
b) zdyskontowany rachunek przepływów finansowych, 
c) ocena efektywności ekonomicznej projektu, 
d) przykładowe analizy. 

4. Budowa strategii rynkowej i jej wpływ na politykę przyłączeniową przedsiębiorstw ciepłowniczych.

5. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w procesie budowy strategii rynkowej.

 • Krzysztof Rodak – Wiceprezes Zarządu Fundacji Przyjazna Energia, Tarnów. Przez wiele lat pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu MPEC Tarnów. Posiada doświadczenie w  tworzeniu i  wdrażaniu planów strategicznych 
w branży ciepłowniczej.

 • Jacek Janis – Prezes Zarządu Fundacji Przyjazna Energia, Tarnów. Autor wielu audytów energetycznych, analiz 
technicznych, ekonomicznych i prawnych, strategii operacyjnych oraz założeń do planów i programów.
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SZKOLENIE

Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty
przyłączania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w  szkoleniu nt. „Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty przyłączania nowych 
odbiorców do sieci ciepłowniczej”, które odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. w godz. 10.00-15.00 w formie 
zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

30 marca 2023
ONLINE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

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,

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia 
wiadomości zawierające:

 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej,
 • indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

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

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

https://www.igcp.pl/wp-content/uploads/KZ_Szkolenie_30_03_23.docx
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