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IV edycja Targów WNE, Paryż
Pawilon Polski
30 listopada – 2 grudnia 2021 r.
IGEOS wzięła udział w 4. edycji Targów WNE (World Nuclear Exhibition) w Paryżu.
Polska reprezentacja składała się z ponad 20 firm, które wystawiły się na wspólnym
stoisku zorganizowanym przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i
Środowiska. IGEOS reprezentowała Dyrektor Monika Silva.
Trzy intensywne dni spędziliśmy na interesujących spotkaniach i rozmowach,
poznawaniu najnowszej technologii i imponujących projektów światowej energetyki
jądrowej!

Przedstawiciele polskich firm: Dominion Polska, Egis Poland, Energomontaż-Północ,
Rafako i Zarmen podpisali porozumienie o współpracy z francuskim Koncernem EdF.

Odwiedziliśmy również nowoczesny kampus R&D w Saclay, w którym zarówno EdF
jak i CEA (Commissariat à l’Eenrgie Atomique) realizują wspólnie określone prace
badawczo-wdrożeniowe w obszarze energii i energetyki jądrowej i OZE.

Udaliśmy się również na rozmowy do Ambasady RP w Paryżu, jednej z trzech
najpiękniejszych Ambasad w stolicy Francji.

Uczestniczyliśmy w spotkaniach B2B z firmami z całego świata oraz z zrzeszeniami
handlowymi, a Pawilon Polski odwiedziły osobistości francuskich władz jak Pani
Minister delegowana ds. przemysłu Agnes Pannier-Runacher.

Podczas seminarium zorganizowanym przez francuską izbę sektora energetyki jądrowej
GIFEN, Dyrektor Monika Silva zaprezentowała potencjał polskich firm w realizacji
projektu budowy elektrowni jądrowych oraz ich dotychczasowe doświadczenie w
światowych kontraktach.

To był bardzo owocny czas!
Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach IGEOS, o czym będziemy
Państwa informować na bieżąco.

Podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk
dla branży energetycznej
13 grudnia 2021 r., Warszawa

W dniu 13 grudnia br. nastąpiło oficjalne podpisanie „Kodeksu Dobrych Praktyk dla
branży energetycznej” – dokumentu będącego dekalogiem postępowania w relacjach
Inwestor – Wykonawca.
Dokument powstał w ramach Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa (PZPB), z którym IGEOS ściśle współpracowała blisko rok, angażując
się w prace 6 Zespołów merytorycznych.
W wyniku pracy kilkudziesięciu członków wspomnianych zespołów powstał dokument
wraz z matrycami ryzyk dla poszczególnych modeli realizacyjnych: „buduj”, „projektuj
i buduj” oraz „pod klucz”.
Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej stanowi platformę dialogu dla
wszystkich interesariuszy procesu realizacyjnego w tym obszarze, jest formułą otwartą
i gotową na aktualizacje względem zmieniającego się otoczenia dla przedsięwzięć w
branży energetycznej.

Sektor energetyczny nie posiadał dotąd zunifikowanego modelu rozwiązań bazującego
na spójnych i akceptowalnych przez branżę zasadach i regulacjach zapewniających
prawidłową współpracę stron w procesie przygotowania i realizacji zadań
inwestycyjnych.
Współtwórcami Kodeksu byli: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej (PTPiREE), Polskie Sieci Elektroenergetycznych (PSE), oraz Grupa
ORLEN w obszarze energetycznym.
Proces tworzenia rozwiązań został merytorycznie wsparty przez Stowarzyszenie
Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz International Project
Management Association Polska (IPMA Polska).
Kompleksowe wsparcie prawne całego procesu projektowego zapewniła Kancelaria
CMS.
Na finalnym etapie ustaleń do procesu oceny Kodeksu przystąpiła Prokuratoria
Generalna RP, która pozytywnie zaopiniowała wypracowany dokument.
Kodeks Dobrych Praktyk, po uwzględnieniu sugestii Prokuratorii, został formalnie
przyjęty i podpisany przez Komitet Sterujący Projektem, którego Członkiem jest
Dyrektor Monika Silva.

Podpisaną treść Kodeksu Dobrych Praktyk do pobrania znajdą Państwo tutaj.

Witamy Nowych Członków!

Firma MCKB Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi to profesjonalny generalny wykonawca,
który czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu budowy i zapewnia sprawny
dwudziestoczterogodzinny serwis gwarancyjny.
MCKB szkoli pracowników Inwestora odpowiedzialnych za eksploatację oraz oferuje
usługi kompleksowego zarządzania obiektem w czasie eksploatacji.

Firma Elemont Sp. z o.o. z Opolu to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane, które
od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie
środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie
ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach
kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną
uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz”, budując instalacje energetyczne
posiadające pozytywny wpływ na środowisko.

Katalog - XXVIII Targów Pracy i Praktyk
dla Elektroników i Informatyków
zgłoszenia do 21 marca 2022 r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku, począwszy od 2008 r. Każdorazowo,
w jednej edycji Targów udział bierze udział ok. 70 firm i instytucji.
Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingoworekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy,
prowadzące działalność wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej i użytkowej.
Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,
ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni
warszawskich, o zbliżonym profilu kształcenia.
Z powodu sytuacji epidemicznej XXVIII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania
elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu
przewidujemy na dzień 21 marca 2022.
Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 r.
Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową:
http://www.elka.pw.edu.pl

Wesołych Świąt!
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