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Witamy w Nowym Roku!  

Życzymy Państwu i sobie, aby ten rok 

okazał się bardziej pomyślny i pełen zdrowia! 
 

 

Styczeń 2022 
 

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska jeszcze w 2021 roku, 23. grudnia, zatwierdziło „Program 

wsparcia krajowego przemysłu do współpracy z energetyką jądrową” wymagany 

postanowieniami Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). 

Głównym elementem dokumentu jest przedstawienie kierunków działań, w wyniku których 

podniesione zostaną kompetencje polskich firm w procesie ich włączenia w światowe łańcuchy 

dostaw.  

 

  

https://www.igeos.pl/


Działania te oparte będą nie tylko na polskim programie jądrowym, ale i na projektach 

zagranicznych.  
 

IGEOS czynnie włącza się w powyższy program działań. O naszych inicjatywach będziemy 

Państwa informować już wkrótce! 

 

21 stycznia 2022, Warszawa 

Firmy członkowskie IGEOS podpisały MoU z firmą Westinghouse Electric Poland. 

 

 
                                                                                                              

                                                                                                                Zródło: https://www.westinghousenuclear.com/poland/ 

 
 

 

Wśród 10 firm, z którymi Westinghouse Electric Company podpisała memorandum o 

współpracy znalazły się również firmy członkowskie IGEOS: Mostostal Kraków S.A., 

RAFAKO S.A. oraz Polimex Mostostal S.A. 

 

Jest to kolejny krok do budowy potencjału polskich firm w łańcuchu dostaw dla energetyki 

jądrowej.  

 

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą w tym temacie zapraszamy do kontaktu z 

Biurem IGEOS.  

 
 

https://www.westinghousenuclear.com/poland/


Kodeks Dobrych Praktyk dla branży 

energetycznej 

 

 
 
 

Również w grudniu ubiegłego roku 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”.  

 

Dalszym krokiem będzie przyjęcie Kodeksu Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej przez 

IGEOS jako dokumentu rekomendowanego do implementacji wśród Członków IGEOS, 

zarówno po stronie Zleceniodawców jak i Zleceniobiorców. 

 

A w kwietniu b.r. będziemy również szczegółowo omawiać Kodeks na Kongresie 

Budownictwa Polskiego organizowanego przez PZPB w Poznaniu.  

 

Wkrótce więcej szczegółów na temat Panelu naszej Izby, a na ten moment zapraszamy na 

stronę:   https://www.kongresbudownictwa.eu/pl 

 

 

 

https://www.kongresbudownictwa.eu/pl


Współpraca IGEOS 
 

Strategic Points 
 
 

 
 
 

 

Dbając o rozwój kompetencji miękkich firm członkowskich IGEOS nawiązała współpracę z 

grupą ekspercką STRATEGICPOINTS.PL, która: 

       pracuje dla Klientów, dla których ważny jest spójny i trwały wizerunek zarówno 

osobisty, jak i firmy  

       w oparciu o autorskie narzędzia i wiedzę ekspercką dostarcza zarówno zaktualizowane 

materiały do podejmowania decyzji, jak i narzędzia do realizowania tych wyborów  

       zatrudnia ekspertów w dziedzinach: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, zarządzanie projektami, komunikacja strategiczna, zarządzanie 

wizerunkiem, zarządzanie kryzysem i komunikacją w kryzysie, marketing. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia kompetencji zespołu poprzez 

dedykowane szkolenia: https://strategicpoints.pl/ 

 

 

 

 

https://strategicpoints.pl/


Global Tax Reclaim 
 
 

 
 
 

Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu z firmą GlobalTaxReclaim, którą IGEOS 

pozyskała jako Partnera do rozliczeń podatkowych z zagranicą.  
 

Firma ta od 18 lat pomaga przedsiębiorcom z całej Europy, i nie tylko, odzyskać VAT 

zagraniczny. Usługa polega na zwrocie podatku VAT, głównie z podróży służbowych, ale 

również z innych kosztów za granicą (koszty transportu itp.). 

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Biurem IGEOS. 
 

 
 

 
 

 

 

 

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 



 
 


