
Rynek Ciepła Systemowego VI

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli zarządów oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw ciepłowniczych, 

elektrociepłowni, ciepłowni oraz firm współpracujących z ciepłownictwem.

Planowany program merytoryczny:

I Sesja problemowa „Otoczenie prawne ciepłownictwa systemowego”.
• Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – aspekty praktyczne wdrożenia, obowiązki i korzyści przedsiębiorstw 

ciepłowniczych.

• EMAS – wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu – założenia, warunki rejestracji w systemie.

• Praktyczne aspekty wejścia w życie nowego rozporządzenia taryfowego dla ciepła. 

• Obowiązek zakupu ciepła przez dystrybutora z OZE. 

II Sesja problemowa „Ciepło systemowe narzędziem poprawy jakości powietrza w mieście – certyfikacja systemów 
ciepłowniczych”.
• Niska emisja i jej skutki dla mieszkańców miast.

• Certyfikacja systemów ciepłowniczych. 

• Osiągnięcia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Lublinie.

III Sesja problemowa „Marketing i promocja ciepła systemowego w praktyce”.
• Promocja wspólnej marki produktowej.

• Marketing szeptany – jak osiągnąć sukces dzięki rekomendacji klientów.

IV Sesja problemowa „Aspekty techniczne poprawy efektywności energetycznej ciepłownictwa systemowego”.
• Nowe europejskie wytyczne projektowania węzłów cieplnych – wpływ obecnych warunków pracy m.s.c. na dobór 

wymienników ciepła i ocenę węzłów. 

• Inteligentny system sterowania dostawą ciepła systemowego do odbiorców – aspekty techniczne i ekonomiczne 

• Prezentacje nowoczesnych technologii i usług dla ciepłownictwa systemowego
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PREZYDENT MIASTA PUŁAWY
JANUSZ GROBEL

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach
oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
zapraszają do udziału w VI Konferencji Rynek Ciepła Systemowego,
która odbędzie się w dniach 14-16 lutego 2017 r. 

Puławy
14-16 lutego 2017
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14 luty 2017 r. – wtorek
 14.00-18.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
 18.00-19.30 Koncert w Domu Chemika
 19.30-22.00 Kolacja

15 luty 2017 r. – środa
 7.00-9.00 Śniadanie
 9.00-11.00 I Sesja problemowa 
 11.00-11.30 Przerwa
 11.30-12.30 II Sesja problemowa 
 12.30-13.30 III Sesja problemowa 
 13.30-14.30 Obiad
 15.00-18.00 IV Sesja problemowa
 19.00-24.00 Kolacja integracyjna w Pałacu Czartoryskich

16 luty 2017 r. – czwartek
 7.00-10.00 Śniadanie
 10.00-13.00 Wycieczka do Kazimierz Dolnego 
 13.00-14.00 Obiad i wyjazd

Informacje organizacyjne:
Miejsce obrad: Hotel IUNG, Al. Królewska 17 w Puławach.
Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Hotel IUNG Al. Królewska 17, informacja o hotelu na stronie: www.iung.pulawy.pl
Hotel Izabella ul. Lubelska 1, informacja o hotelu na stronie: www.izabella.pl
Hotel Pół Ławy ul. Czartoryskich 6, informacja o hotelu na stronie: www.scsk.pl
Program szczegółowy konferencji zostanie zamieszczony na stronie: www.igcp.org.pl
Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom konferencji: udział w konferencji, materiały 
konferencyjne, noclegi 14/15.02.2017 r. oraz 15/16.02.2017 r. wyżywienie od kolacji 14.02.2017 r. do obiadu 16.02.2017 r., 
udział w imprezach towarzyszących.
Firmom współpracującym z ciepłownictwem proponujemy dodatkowo promocję w formie:
• prezentacja (15 min.) oferty na forum konferencji,
• reklama w materiałach konferencyjnych (1 str. A4 kolor),
• dystrybucja materiałów reklamowych,
• prezentacja oferty na ministoisku.
Kartę zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 2.02.2017 r. w formie skanu e-mailem lub faksem do Centrum 
Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl, fax: 22 378 25 70.
Zgłoszenia prezentacji/reklamy należy przesłać do 30.01.2017 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu

Lubelskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

Jolanta Jańczak
Prezes Zarządu

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach

Ryszard Jabłoński
Prezes Zarządu

Planowany program ramowy Puławy
14-16 lutego

2017

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach
oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
zapraszają do udziału w VI Konferencji Rynek Ciepła Systemowego,
która odbędzie się w dniach 14-16 lutego 2017 r. 


