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XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków IGEOS
9 czerwca 2022, Warszawa
W dniu 9 czerwca w Warszawie, odbyło się już po raz trzydziesty Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków, to najwyższa władza IGEOS i potencjał istnienia Izby.
Oprócz przyjęcia stosowanymi uchwałami m.in. sprawozdań: finansowych oraz z
działalności IGEOS w roku 2021, Walne IGEOS przystąpiło do wyborów nowych
władz.
XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGEOS wybrało nowy skład Zarządu
Izby:

XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGEOS wybrało nowy skład Komisji
Rewizyjnej:

XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGEOS wybrało nowy skład Sądu
Koleżeńskiego:

Dziękujemy wszystkim obecnym Reprezentantom Firm Członkowskich za udział w
obradach, a nowym władzom gratulujemy i życzymy sukcesów z energią!

Polish-French Nuclear Industry Day
22 czerwca 2022, Warszawa

Wydarzenie zostało zorganizowane przed firmę EDF pod patronatem J.E. Ambasadora
Francji w Polsce Frédéric Billet, we współpracy z IGEOS i GIFEN. Udział wzięli
przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz blisko 200 uczestników
reprezentujących ponad 90 firm polskiego i francuskiego biznesu.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i było miejscem licznych spotkań
business-to-business mających na celu rozwój wzajemnej współpracy w zakresie
projektowania, budowy i eksploatacji potencjalnych elektrowni jądrowych EPR w
Polsce i na świecie.
Z tej okazji EDF zawarł również nowe umowy o współpracy z pięcioma polskimi
firmami, potwierdzając tym samym ich prekwalifikację do udziału w potencjalnych
programach EPR: Polimex Mostostal, Sefako, Tele-Fonika Kable, Uniserv i ZRE
Katowice. Umowy o współpracy zostały również zawarte pomiędzy Bouygues Travaux
Publics a Budimex S.A. oraz pomiędzy IGEOS i GIFEN. Ta ostatnia umowa jest
szczególnie ważna w kontekście rozwijania wiedzy i współpracy pomiędzy naszymi
organizacjami.

Nuclear Quality Seminar
23 czerwca 2022, Warszawa

Drugi dzień wydarzenia zorganizowanego przez EDF i IGEOS NUCLEAR poświęcony
był aspektom merytorycznym procesu preselekcji EDF dla firm wykonawczych oraz
wymaganiom jakościowym jakie EDF stawia przed swoimi partnerami. Dodatkowo
omówiono zagadnienie certyfikacji i kodów (Kody AFCEN RCC, NQSA ISO 19443)
Był to kolejny krok w kształceniu polskiego przemysłu w zakresie wymogów sektora
nuklearnego.

Korean Nuclear and High-Tech Day
30 czerwca 2022, Warszawa

W ostatni dzień czerwca, w ramach wspierania polskiego projektu budowy elektrowni
jądrowych (PPEJ), odbyło się wydarzenie zorganizowane przez kolejnego potencjalnego
dostawcę technologii z zagranicy, jakim jest KHNP i Korea Team, czyli: KNA, KEPCO,
DOOSAN, Daewoo.

Celem wydarzenia była prezentacja koreańskiej, zaawansowanej technologii i kultury
oraz wzmocnienie relacji z Polską i poszerzenie współpracy z polskimi firmami.
W konferencji udział wziął Pan Minister Handlu, Przemysłu i Energii KOREI
Południowej Lee, Chang-Yang, który objął Patronatem wydarzenie. IGEOS była
Partnerem po stronie polskiej.
Odpowiadamy na zapotrzebowanie merytoryczne i promocyjne polskich firm sektora
energetycznego zainteresowanych udziałem i realizacją polskiego programu energetyki
jądrowej. Wspieramy local content na wszystkich płaszczyznach, stąd pragniemy
podziękować za tak liczne uczestnictwo w wydarzeniu.

Pod patronatem IGEOS ukazał się nowy słownik HYDROGEN przygotowany przez
firmę członkowską BIRETA.
Glosariusz jest dostępny online na stronie Słownik Hydrogen (bireta.pl)
Do kogo skierowany jest słownik?
Zarówno do przedstawicieli firm, kancelarii prawnych oraz instytucji publicznych
związanych z gospodarką wodorową, a także tłumaczy, dziennikarzy i osób prywatnych
zainteresowanych tematyką wodorową.
Glosariusz został opracowany przy współpracy ze specjalistami, którzy zawodowo
zajmują się tematyką wodorową.
Dlaczego warto skorzystać ze słownika?






Zawiera tysiąc pojęć - od bardziej ogólnych, po wysoce
specjalistyczne. Korzystając ze słownika, mają Państwo
pewność, że używają poprawnej, powszechnie stosowanej
terminologii.
Ma formę wygodnej wyszukiwarki. Umożliwia wybór
kombinacji językowej (z polskiego na angielski lub z
angielskiego na polski). Część pojęć opatrzona jest dodatkowymi
komentarzami dotyczącymi niuansów znaczeniowych i
kontekstu użycia.
Słownik będzie stale rozbudowywany i aktualizowany.

Rejestrując się na stronie słownika Słownik Hydrogen (bireta.pl) można skorzystać
z BEZPŁATNEGO PRÓBNEGO DOSTĘPU.
Dla członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska jest zapewniony
specjalny 33% rabat na zakup dostępu na 2 lata!
Z kodem IGEOS_2022 cena wyniesie tylko 199,00 zł netto (cena regularna to 299,00 zł
netto).

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPOWIEDZI:
„O przyszłości energetyki w Bełchatowie”
– konferencja BMP
5-7 września 2022

W dniach 5-7 września 2022 roku w Bełchatowie, stolicy polskiej energetyki, po raz 24
porozmawiamy o przyszłości branży i zielonej transformacji sektora.
Spotkajmy się w Bełchatowie, zapraszamy!
https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2221,88291.html
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