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MATERIAŁY Z WEBINARIUM  

 

Szanowni Państwo, 

 

we wtorek 16 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się webinarium 

zatytułowane „Program polskiej energetyki jądrowej – przygotowanie 

współpracy ze światowym sektorem cywilnej energetyki jądrowej”.  

Prelegentami byli przedstawiciele agencji i instytucji związanych z sektorem 

oraz firm realizujących projekty elektrowni z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii i Polski. 

Webinarium zostało zorganizowane przez naszą Izbę (IGEOS) ze studia  

w Warszawie. 

 

 

 

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


Wydarzenie objęło Honorowym Patronatem Ministerstwo Klimatu  

i Środowiska.  

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział i zainteresowanie wydarzeniem.  

Przed monitorami zasiadło blisko 300 osób - przedstawicieli firm polskich oraz 

zagranicznych zainteresowanych projektami nuklearnymi na całym świecie. 

 

Dostęp do prezentacji i nagrań video poszczególnych Prelegentów 

przedstawiamy poniżej.  

 

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

Andrzej Sidło, Główny Specjalista, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Strategia przemysłowa w ramach programu Polskiej energetyki 

jądrowej prezentacja PDF 

 

 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3ZmOz9oIRo 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/oOUUYSMZz6g 

 

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

Jessica Johnson, Communications & EU Stakeholders Director, FORATOM 

The role of nuclear energy in the UE  

https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/MKi_Program_wsparcia_krajowego_przemysu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U3ZmOz9oIRo
https://youtu.be/oOUUYSMZz6g
https://www.youtube.com/watch?v=U3ZmOz9oIRo


prezentacja PDF 

 

 

 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=JfJepHxMHHQ 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/pIb0dcGOBC0 

 

 

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

Mehdi Daval, Market Analysis Group, Commercial Dept.F4E 

ITER - możliwości dla biznesu  

prezentacja PDF 

 

  

https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Jessica_Johnson.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JfJepHxMHHQ
https://youtu.be/pIb0dcGOBC0
https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Mehdi_Daval.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JfJepHxMHHQ
https://www.youtube.com/watch?v=ntzrhMNuAwY


nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=ntzrhMNuAwY 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/NUOoSPBIzwk 

 
 
 

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

Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy 

Międzynarodowej, KUKE S.A. 

System wsparcia eksportu oferowany przez KUKE  

prezentacja PDF 
 

 
 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=2d3mz0IQjm4 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/QTh3BHYltsI 

 

 

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

Ernest Staroń, Naczelnik, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego, 

Państwowej Agencji Atomistyki 

Znaczenie jakości w energetyce jądrowej w kontekście norm i certyfikacji  

https://www.youtube.com/watch?v=ntzrhMNuAwY
https://youtu.be/NUOoSPBIzwk
https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Piotr_Maciaszek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2d3mz0IQjm4
https://youtu.be/QTh3BHYltsI
https://www.youtube.com/watch?v=2d3mz0IQjm4


prezentacja PDF 

 

 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=FaKbG827iH0 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/OD3HCu5OHwc 

 

 

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

Dr. Thomas Riekert, Head of Nuclear Safety, TÜV NORD 

EnSys GmbH  & Co. KG 

Solutions related to licencing of nuclear technology- 

codes/norms/standards prezentacja PDF 

 

 

https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Ernest_Staro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FaKbG827iH0
https://youtu.be/OD3HCu5OHwc
https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Thomas_Riekert.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FaKbG827iH0
https://www.youtube.com/watch?v=rH57KMnOO_Q


 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=rH57KMnOO_Q 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/nAXf2krzkeo 

 

 

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

Mateo Ramos, Operation and Control Rooms Director, Tecnatom 

Analysis of the implementation of nuclear projects taking into account the 

challenges (difficulties) - perspective of suppliers  

prezentacja PDF 

 

 
 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYSo1rM_bNM 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/ysBEDNozY0c 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rH57KMnOO_Q
https://youtu.be/nAXf2krzkeo
https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Mateo_Ramos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tYSo1rM_bNM
https://youtu.be/ysBEDNozY0c
https://www.youtube.com/watch?v=tYSo1rM_bNM


Fidel Sesumaga Gonzalez, IDOM 

Impementation  and development  of the local  suplly chain facing a FOAK 

reactor- challenges in a nuclear power plant construction for newcomers  

prezentacja PDF 

 

 
 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=-IRBAsCoKEo 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/qv20N-TTNiw 

 

 

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

Richard Everett, Head of Procurement, Rolls Royce 

British experience with involvement of supply chain in nuclear projects  

and Fit4Nuclear service by NAMRC in UK  

prezentacja PDF 
 

https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Fidel_Semumaga.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-IRBAsCoKEo
https://youtu.be/qv20N-TTNiw
https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Rich_Everett.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-IRBAsCoKEo


 
 
 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJcM6S_ObGw 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/FUPFqAI0bes 

 

 

 

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

Wojciech Majka, Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o. 

Specyfika energetyki jądrowej na przykładzie projektu wykonanego przez 

polskie przedsiębiorstwo w kontekście wymagań technicznych  

i organizacyjnych  

prezentacja PDF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJcM6S_ObGw
https://youtu.be/FUPFqAI0bes
https://igeos.pl/images/materialypokonferencyjne/Ecol_services_dedicated_to_NPP_WM_TK_2021_IGEO_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rJcM6S_ObGw
https://www.youtube.com/watch?v=puxpoGUMGi0


 

nagranie video w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=puxpoGUMGi0 

oraz w języku angielskim: 

https://youtu.be/kycTcGUbR9o 

 

 

Zapraszamy do śledzenia dalszych wydarzeń na naszej stronie internetowej 

www.igeos.pl 

 
 

  
 

 

 

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 

ul. Chałubińskiego 8 

Budynek CH8, piętro 28 

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 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=puxpoGUMGi0
https://youtu.be/kycTcGUbR9o
http://www.igeos.pl/

