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Nowa strategia IGEOS 

Zwieńczeniem działań Komitetu Sterującego wyłonionego spośród Członków Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i 

Ochrony Środowiska  pod przewodnictwem p. Grzegorza Należytego (Siemens) jest nowa "Strategia IGEOS na rzecz 

rozwoju polskiego sektora energetycznego" przyjęta przez Zarząd 20 sierpnia 2018 r. i zaprezentowana podczas 



Sympozjum Energetyka Bełchatów (3.09.2018) przez Dyrektora Generalnego Pawła Racinowskiego i Z-cę Dyrektora 

Generalnego ds. Marketingu Monikę Silva. 

  

 

 

Koncepcja nowej strategii opiera się na V filarach i jest koniecznym dostosowaniem się do realiów działalności sektora i 

zmieniających się uwarunkowań prawnych i wymogów środowiskowych. 



  

 

 

Całość prezentacji nowej strategii jest dostępna na www.igeos.pl lub jako załącznik do niniejszego newslettera. 

Zapraszamy do czynnego udziału w pracach Izby. Państwa inicjatywy są dla nas źródłem informacji i wiedzy na temat 

aktualnych barier z jakimi spotykają się firmy sektora energetycznego. 

 

Polecamy również relację video z ogłoszenia nowej Strategii IGEOS podczas Sympozjum Energetyka Bełchatów i ze 

wspólnego stoiska z firmą członkowską Energoprojekt Katowice S.A. 

Relacja video z Sympozjum „Energetyka Bełchatów" 3-5 września 2018 

http://www.igeos.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=DvXjpwEhWcc


 

  

II Kongres Innowacji w Energetyce 

11 października 2018 r., Warszawa 

Zarejestruj się: Formularz bezpłatnej rejestracji na Kongres 

  

http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/formularz


 

  

Podczas tegorocznego Kongresu będą zaprezentowane: 

         najnowsze wdrażane projekty i rozwiązania innowacyjne 

         realizowane prace badawcze i naukowe w energetyce 

         wyniki prac innowacyjnych koncernów energetycznych i firm technologicznych 

Kongres Innowacji to: 

         partnerstwo wszystkich liczących się polskich producentów energii elektrycznej 

         aktywny udział dostawców podstawowych maszyn i urządzeń dla energetyki 

         oferty biur projektowych, firm technologicznych, wykonawczych  

i konsultingowych 

         prezentacje i udział jako moderatorzy uznanych profesorów głównych politechnik 

         pokazanie nie tylko planowanej, ale i wizjonerskiej energetyki 



         forum spotkań i kontaktów szerokiego grona wysokich managerów branży 

  

Po obradach, od godz 18:00 zapraszamy na Galę Ludzi Innowacji z premierowym występem ENERGY BAND – grupy 

energetyków-muzyków, którzy pokażą nam swoje drugie oblicze: artystyczne! 

  

Formularz rejestracji na GALĘ 

  

Polish-Korean Nuclear Forum 

20 września 2018 r., Warszawa 

  

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska partnerowała Ministerstwu Energii – organizatorowi Forum po stronie 

polskiej. 

  

Organizatorem po stronie koreańskiej była Korean Nuclear Association for International 

Cooperation (KNA) i Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)  

i Koncern KHNP. 

  

http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/formularz-gala


 

  

Spotkanie z udziałem firm członkowskich IGEOS: Bireta,  Doosan, Dominion, Energoprojekt Katowice, Famet, SBB 

Energy, Gotech miało na celu przybliżenie  możliwości współpracy pomiędzy firmami  i organizacjami Polski i Korei Płd.  

w zakresie projektów nuklearnych. 

  



 

  



 

  

Szczegółową relację zamieszczają portale branżowe ściśle współpracujące  

z IGEOS: Relacja Biznes Alert, Relacja Energetyka24.pl 

  

IV Kongres Energetyczny DISE 

19-20 września 2018 r., Wrocław 

IGEOS widzi potrzebę budowania i umacniania realcji z towarzystwami (TGPE, PTEZ, PTPiREE, TOE), izbami (IGCP) i 

innymi organizacjami działającymi w sektorze 

energetycznym. 

Zostaliśmy Partnerem Instytucjonalnym IV Kongresu Energetycznego organizowanego przez Dolnośląski Instytut Studiów 

Energetycznych (DISE) we Wrocławiu. 

https://biznesalert.pl/polsko-koreanskie-forum-jadrowe/
https://www.energetyka24.com/w-warszawie-odbylo-sie-polsko-koreanskie-forum-jadrowe


  

Relacja z Kongresu na 

DISE.org.pl 

  

  

Krajowy Konkurs Energetyczny 

12 września 2018 r., Katowice 

IGEOS wspiera młode talenty w dziedzinie energetyki – jesteśmy patronem Krajowego Konkursu Energetycznego im. 

Prof. Jacka Malko, którego X jubileuszowy finał pod hasłem "Wszystko zależy od energii" odbył się 12 września 2018 r. w 

Katowicach. 

Celem konkursu jest nie tylko budowanie świadomości energetycznej i ekologicznej młodzieży, ale także rozwijanie 

umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. 

  

http://dise.org.pl/n/
http://dise.org.pl/n/


 

  

Prace nadesłane na konkurs oceniło jury złożone z osobistości świata energetyki i nauki. Nadzór merytoryczny nad 

konkursem sprawował dyrektor Departamentu Regulacji  

i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA S.A. Edward Słoma, a jury przewodniczył ekspert w dziedzinie energetyki 

Andrzej Nehrebecki. Autorką projektu jest dr Halina Rechul. 

  



 

  

Dyrektor Generalny IGEOS Paweł Racinowski pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody. 

  

  

XXXI Targi ENERGETAB 

 11-13 września 2018 r., Bielsko - Biała 

  

Nowej Strategia IGEOS i wyzwania sektora energetycznego były przedmiotem rozmów  

z odwiedzającymi Targi ENERGETAB 2918 i stoisko Izby. 

  



 

  

W tym roku pokazaliśmy się na wspólnym stoisku z firmami: Ventus Communications  

i Targi Kielce. 

Wspieramy innowacyjne produkty rywalizujące w konkursie targowym – w tej edycji konkursu statuetkę Izby Gospodarczej 

Energetyki i Ochrony Środowiska z rąk Dyrektora IGEOS otrzymał Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa za 

zestaw oświetleniowy SNAKE II LED. 

  



 

  

Gratulujemy! 

  

Seminarium  

 

"Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 

połowie 2018 r." 

24 lipca 2018 r., Warszawa 

IGEOS zrealizowała partnerski projekt z Towarzystwem Obrotu Energią - seminarium na temat zmian uwarunkowań 

funkcjonowania rynku energetycznego zarówno  

w zakresie przyjętych regulacji formalno-prawnych, jak i projektowanych nowych rozwiązań. 

  



 

  

Seminarium dało możliwość zapoznania się z: 

           nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii 

           wpływem tej ustawy na uczestników rynku energii elektrycznej - wytwórców, w tym OZE i prosumentów, 

operatorów, spółki obrotu i odbiorców końcowych energii elektrycznej 

           zmianami IRiESP (karty aktualizacji) 

           stanem wdrożenia rynku mocy w Polsce i jego możliwym wpływem na działalność przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej 

  



 

  

Serdecznie dziękujemy Prelegentom za interesujące wypowiedzi i Gościom za aktywny udział w wydarzeniu. 

  

Electrify Europe  

19-21 czerwca 2018 r., Wiedeń 

IGEOS była współorganizatorem pierwszej edycji Polskiego Pawilonu na targach Electrify Europe w Wiedniu - jako 

odnowiona formuła Power-Gen. 

  



 

  

Celem Polskiego Pawilonu było stworzenie forum z silnym przekazem innowacyjności  

i jakości polskiej myśli technicznej, wspomaganie współpracy między polskimi 

przedsiębiorcami i pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi klientami. 

Udział w Polskim Pawilonie wzięli m.in. nestorzy wystawienniczy targów PowerGen: 

Energoprojekt Katowice i Rafako, którzy od ponad 20 lat promują swoje usługi  

i pozyskują klientów na wydarzeniach międzynarodowych. 

W Pawilonie wystawili się także: Mostostal Kraków, Energomotaż Zachód 

Wrocław, MKL Bau, REMAK, Grupa SKB. 

  



 

  

Electrify Europe czyli odnowiona formuła POWER-GEN Europe to największe targi poświęcone energii elektrycznej w Unii 

Europejskiej i doskonała okazja do spotkania się  

z wystawcami i zwiedzającymi z całego świata. 

  

Relacja video z Power Gen Europe 
    

https://www.youtube.com/watch?v=NKsMDav5PGY&t=160s


   

 

  

Ankieta dla firm sektora energetycznego  

  

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, skierowanej nie tylko do firm członkowskich, ale wszystkich przedsiębiorców z 

sektora energetycznego.  

Ankieta ma na celu rozszerzenie obszarów działania naszej Izby i wypełnianie elementów nowej strategii.   

  

Dzięki ankiecie pozyskamy niezbędne informacje do dalszej pracy IGEOS. Wszelkie zdobyte tą drogą informacje są 

poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.  

  

Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy! 

  

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 5 minut.  

https://www.igeos.pl/pl/


  

Prosimy o przesłanie jej skanu na m.silva@igeos.pl 
  

  

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska  

      ul.Krucza 6/14, 00-950 Warszawa  

                                      
  

 

https://www.facebook.com/izbaenergetyki/  

 

 https://twitter.com/IGEiOS 

 

Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera prosimy o odesłanie e-maila zwrotnego z treścią „NIE"  

  

  

Administrator danych oraz informacje kontaktowe 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska z siedzibą  

w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, telefon: 22 621 65 72, adres e-mail sekretariat@igeos.pl 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

dane osobowe są przetwarzane przez IGEiOŚ w celach: 

a)           organizacji szkoleń  

b)           organizacji konferencji, warsztatów 

c)           realizacji celów statutowych IGEiOŚ 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a)           zgoda wyrażona przez Panią/Pana; 

b)          b.niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa  

w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEOŚ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

Okres przez który dane będą przetwarzane 

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w 

szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z  IGEiOŚ lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia 

zakończenia konferencji/szkolenia; 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione: 

mailto:m.silva@igeos.pl
https://www.facebook.com/izbaenergetyki/
https://twitter.com/IGEiOS
mailto:sekretariat@igeos.pl


a)           podmiotom świadczącym na rzecz IGEiOŚ usługi informatyczne; 

b)          podmiotom świadczącym na rzecz IGEiOŚ usługi kadrowo-księgowe i prawne; 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

1           ma Pani/Pan prawo do żądania od IGEiOŚ jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych; 

2           ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych; 

3           ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

4           ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych 

niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.  

  

  

 

 


