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 V Kongres Innowacji w Energetyce – Save the date!  

10 czerwca 2021! 

 

 

 

 
 

Przed nami V edycja Kongresu Innowacji w Energetyce. 

Mimo pandemii strategie firm energetycznych są stale rozwijane i podążają za 

trendami światowymi! W tegorocznej edycji kongresu spojrzymy na następne 20 lat. 

Kongres odbędzie się pod hasłem „Epokowa zmiana polskiej energetyki - rola 

innowacji”. 

Jeśli pozwolą nam warunki epidemiczne, zaprosimy Państwa do uczestnictwa w tym 

wydarzeniu do Hotelu Marriott w Warszawie, ale na pewno spotkamy się równolegle  

w relacji on-line ze studia Kongresu. 

Tradycyjnie Kongres poprowadzi tandem profesorski Nowak - Świrski. Czy Profesor 

Wojciech Nowak przejdzie na zieloną stronę mocy? Zobaczymy 10 czerwcu 2021 r. 

Już zapraszamy i prosimy o zanotowanie daty Kongresu w Państwa kalendarzach. 

 

 

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


Dla nieobecnych i zapracowanych relacja z IV Kongresu 

https://www.kongresinnowacji.pl/ 
 
 
 

 

 

 
 

Kodeks Dobrych Praktyk dla sektora energetycznego 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

IGEOS dołączyła do prac Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców 

Budownictwa.  Celem powołanego Zespołu Kodeksu Dobrych Praktyk dla sektora 

energetycznego jest opracowanie zbioru spójnych i przejrzystych zasad i regulacji 

koniecznych dla prawidłowej współpracy stron w procesie przygotowania i realizacji 

zadań inwestycyjnych. 

Widzimy uzasadnioną potrzebę rozpoznania i mitygowania ryzyk towarzyszących 

inwestycjom publicznym, a także stworzenia środowiska formalno-prawnego 

umożliwiającego rozwój i bieżącą działalność polskich przedsiębiorstw. 

Chętniej podejmujemy działania, w których jasno możemy ocenić ryzyko. Ta zasada 

dotyczy również przedsiębiorstw czy instytucji publicznych. Dlatego w jak najszybszym 

czasie należy odbudować zaufanie między stronami procesu inwestycyjnego. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kampania społeczno-biznesowa IGEOS w czasie pandemii koronowirusa 

Cash flow na projektach – to się liczy! 
 

 

https://www.kongresinnowacji.pl/


  
 

 

 

 
 

Ruszamy z kampanią społeczno-biznesową mającą na celu zmianę postaw i relacji 

Inwestor – Wykonawca – Podwykonawca.  

Kampania wpisuje się w prace nad poprawnością przebiegu procesów inwestycyjnych  

w polskim sektorze energetycznym. 

Chcemy zbudować świadomość solidarności w utrzymaniu płynności finansowej firm 

energetycznych łańcucha wykonawczego projektów. 

Przesłanki Kampanii 

       Utrzymanie płynności finansowej na projekcie 

       Nieobciążanie kosztami opóźnień wyłącznie Wykonawcy 

       Zahamowanie odwoływanych przetargów, na które tworzone są  

     kosztochłonne oferty 

       Usprawnienie pracy urzędów technicznych  

     wydających/przedłużających certyfikaty do wykonywania zawodu 

Nie tylko firmy członkowskie mogą przyłączyć się do akcji! 

Przestrzeganie partnerstwa i wykazanie zrozumienia sytuacji w stosunkach 

biznesowych jest ważne dla wszystkich: 

 



       Zachęcaj do udziału wszystkich partnerów biznesowych poprzez  

     promowanie kampanii 

       Zgłoś do IGEOS pozytywne przykłady firm solidarnych (dołączają  

     do akcji jako patroni) 

       Zgłoś do IGEOS negatywne przykłady niewywiązywania się  

     z płatności (IGEOS interwencja pismem) 
 
 
 

 

 

 
 

List Rzecznika MŚP do Premiera w sprawie planu powrotu 

do normalności gospodarczej 
 

  
 

 

 

 

 
 

Od grudnia ub.r. Członek Zarządu IGEOS aktywnie uczestniczy w pracach Rady 

Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Przekazujemy Państwu link do listu Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców do Prezesa Rady Ministrów z 11 stycznia br.  

w sprawie planu powrotu do normalności gospodarczej. 

 

Dodatkowo informujemy, iż Zarząd IGEOS pracuje nad dalszymi konkretnymi 

postulatami do Ministra Rozwoju i Ministra Aktywów Państwowych, które mają na celu 

zaakcentowanie problemów wszystkich firm energetycznych w obliczu pandemii. 

Wynikami prac i odpowiedziami ze strony rządowej, na które bardzo liczymy, 

podzielimy się z Członkami w bieżącej korespondencji. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-apel-premier-wsparcie-poszkodowanych-przez-pandemie/


 

Walne Zgromadzenie Członków IGEOS 2021 
 

  
 

 

 

 
 

Podsumowanie działalności IGEOS i sprawozdanie finansowe za rok 2020 czyli 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGEOS odbędzie się w Warszawie  

w dniu 17 czerwca 2021r. (czwartek).  

Firmy Członkowskie prosimy o zanotowanie tej daty w kalendarzu. 

 

Z utęsknieniem wyczekujemy również informacji, czy uda nam się zorganizować w tym 

roku spotkanie integracyjne, które zawsze towarzyszyło obradom WZ. 

 

Trzymamy kciuki i, mamy nadzieję, do szybkiego zobaczenia! 
 
 
 

 

 

 

 
 

Materiały z webinarium Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – przygotowanie 

współpracy ze światowym sektorem cywilnej energetyki jądrowej.  
 

 



  
 

 

  

 
 

Dla zapracowanych, którzy nie wzięli udziału oraz dla poszukujących międzynarodowej 

wiedzy w zakresie energetyki nuklearnej przedstawiamy link do materiałów  

z webinarium „Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – przygotowanie współpracy ze 

światowym sektorem cywilnej energetyki jądrowej”, które odbyło się 10 grudnia 2020 r. w 

formule on-line. 

Zapis video całego wydarzenia dostępny jest w dwóch wersjach językowych: 

 w języku polskim tutaj 

 w języku angielskim tutaj 

Dostęp do prezentacji poszczególnych panelistów znajduje się na stronie IGEOS pod 

linkiem https://igeos.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/35-webinarium-rozwoj-energetyki-

jadrowej-w-polsce-10-12-2021 

 

Panelistami byli przedstawiciele agencji i instytucji związanych z sektorem oraz firm 

realizujących projekty elektrowni z Austrii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, 

Korei Płd. i USA. 

Webinarium zorganizowane zostało przez IGEOS we współpracy z Międzynarodową 

Agencją Energii Atomowej. Honorowym Patronem było Ministerstwo Klimatu  

i Środowiska. 

 

W wydarzeniu zorganizowanym w formule on-line ze studia w Warszawie udział wzięło 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF-Fimhif64&t=525s
https://www.youtube.com/watch?v=NugBan5iXPE
https://igeos.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/35-webinarium-rozwoj-energetyki-jadrowej-w-polsce-10-12-2021
https://igeos.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/35-webinarium-rozwoj-energetyki-jadrowej-w-polsce-10-12-2021


ponad 300 osób – przedstawicieli firm polskich i zagranicznych zainteresowanych 

projektami nuklearnymi na całym świecie. 

Webinarium było szeroko komentowane na forach międzynarodowych, na platformie 

LinkedIn, stronach firmowych Facebooka i Twittera. 

  

 

 

 

Ambasada USA zaprasza do bezpłatnego udziału w wirtualnych targach Florida 

International Trade Expo w dniach 16-18 marca 2021 

 

  

Zaproszenie skierowane jest do dystrybutorów, agentów, przedstawicieli handlowych  

z Europy, Ameryki Południowej, Kanady, Meksyku, Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu 

zainteresowanych czystymi technologiami, ochroną środowiska, budownictwem i IT. 

Rejestracja na stronie: https://www.floridaexpo.com/product-categories 
 

Zapraszamy do śledzenia działań IGEOS w mediach społecznościowych: 

                   
 
 

 

  

  

 

 

 

 
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 

ul. Chałubińskiego 8 

Budynek CH8, piętro 28 

https://www.floridaexpo.com/product-categories/
https://www.facebook.com/izbaenergetyki
https://www.linkedin.com/in/izba-gospodarcza-energetyki-i-ochrony-%C5%9Brodowiska-74134514a/
https://twitter.com/IGEiOS
https://www.youtube.com/channel/UCh9AY7Z4g7N9whUa6ALY3AA/videos


00-613 Warszawa 

tel. +48 22 102 22 10 e-mail: sekretariat@igeos.pl  

 

Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera kliknij tutaj. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska kliknij 
tutaj 

 

mailto:sekretariat@igeos.pl

