
 

 

 

 

 

 

BMP 03/02/2021         Racibórz, 18.02.2021  

 

Szanowni Państwo, 
 

Ciepłownictwo na początku trzeciej dekady XXI w. wkracza w decydującą fazę swojego rozwoju. Spółki 
ciepłownicze aby móc dalej funkcjonować muszą w bardzo dużym zakresie zmienić swoje oblicza, 
węglowe oblicza. O procesie transformacji i najważniejszych wyzwaniach dla branży tradycyjnie 
porozmawiamy na największym spotkaniu ciepłowników w Polsce. 
 
Wiosenne Spotkanie Ciepłowników po raz kolejny przekształci się 
w spotkanie letnie. Obecnie obowiązujące obostrzenia ograniczają możliwości organizacji wydarzeń, 
wierzymy jednak, że w zaproponowanym terminie będzie możliwe przeprowadzenie konferencji 
stacjonarnie w odpowiednim reżimie sanitarnym, zupełnie jak rok wcześniej. 

 
XXVIII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników odbędzie się 12-14 lipca w hotelu Nosalowy Dwór w 
Zakopanem, na spotkanie serdecznie zaprasza BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna 
i Zawodowa” i portalu www.kierunekenergetyka.pl 

 

Nasze sympozjum to:  

 znaczące spotkanie kadry zarządzającej i technicznej oraz dostawców urządzeń i technologii 
stosowanych w ciepłownictwie. 

 mocny merytorycznie program, zawierający m.in. dwie debaty: 
- Projekt: TRANSFORMACJA. Jakie powinno stać się polskie ciepłownictwo 
- Gotowi na zmianę? Zarządzanie w spółkach ciepłowniczych w dobie transformacji 

 ważne tematy związane z nowymi trendami, rozwojem sieci ciepłowniczych, ochroną środowiska, 
optymalizacją i efektywnością, paliwami w ciepłownictwie podajemy w ciekawy sposób 

 możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych. 

 okazja do zadania pytań zaproszonym ekspertom, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie 
pytania, nie tylko na sali wykładowej, ale także na stoiskach wystawowych. 

 28 edycja, która świadczy o dużym zainteresowaniu i zaufaniu odbiorców. 
 
 

 
 

W sprawach związanych z udziałem proszę o kontakt z Magdaleną Widrińską:  
e-mail magda.widrinska@e-bmp.pl,  tel. 032/415 97 74 wew.29, kom. 792 809 881 
 

Z wyrazami szacunku 
Mateusz Grzeszczuk 

       Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  
 DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:  

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

Numer telefonu komórkowego                          
(na potrzeby systemy b2b) 

Adres e-mail          
(na potrzeby 
systemu b2b) 

 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

Numer telefonu komórkowego                          
(na potrzeby systemy b2b) 

Adres e-mail   
(na potrzeby 
systemu b2b) 

 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

Numer telefonu komórkowego                  
(na potrzeby systemy b2b) 

Adres e-mail     
(na potrzeby 
systemu b2b) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 
Koszt uczestnictwa:  1600 zł 

 

Do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 
 
 
Zakwaterowanie: we własnym zakresie 
 
 
DANE FIRMY:     
nazwa firmy 
 
 
Ulica 
 
 

kod miejscowość 

numer NIP 
 
 

telefon Fax 
 

osoba kontaktowa 
 
 

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz 
faktura proforma 

 

*  Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu  
** Oświadczamy, że akceptujemy  regulamin sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekenergetyka.pl)  
*** Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz  w związku z zapisami 
zawartymi w  regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej organizatorowi w celach jak w 
ww. regulaminie.  
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………..                                                                    …………………………………………………………………………… 
(pieczęć firmy)                                                                                                                                                                                   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
                                                                                                                                          
 

Osoba do kontaktu: 
Magdalena Widrińska 
Zastępca dyrektora działu sprzedaży  
magda.widrinska@e-bmp.pl, kom. 792 809 881, tel. 32 415 97 74 wew. 29         


