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Witamy nowych członków: 
 

 

 

HOCHTIEF Polska S.A. 

 

Firma jest częścią międzynarodowej grupy Hochtief. Specjalizuje się w realizacji kompleksowych 

projektów budowlanych w obszarach budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego. 

Rok założenia: 1996 

 

 

 

 

 

 

  



TUV NORD Polska Sp. z o.o. 

 

Firma świadczy usługi z branży TIC (testy, inspekcje, certyfikacja). Certyfikacja systemów, wyrobów i 

osób. Posiada zespoły audytorów, inspektorów i specjalistów na całym świecie – znajomość 

obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych. 

Rok założenia: 1993 

 

 

 

 

 

ZPUE S.A. 

 

Firma produkcyjno-usługowa. Oferuje urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej. 

Rok założenia: 1996 

 

 

 

 

 

Podpisanie MOU pomiędzy EDF i polskimi 

firmami  

13 stycznia, Warszawa 
 



 

 

 

 

Piątek 13-go stycznia nowego roku okazał się szczęśliwy dla firm z sektora energetycznego.  

 

W Ambasadzie Francji w Polsce w obecności Ambasadora P. Frédérica BILLET przedstawiciele firmy 

EDF podpisali listy intencyjne o współpracy (Memorandum of Understanding) z kolejnymi pięcioma 

firmami z Polski w celu zacieśnienia współpracy w sektorze energetyki nuklearnej. 

 

Gratulujemy firmom członkowskim IGEOS: 

       APS Energia S.A. 

        Grupa Powen-Wafapomp S.A. 

 

MoU podpisały również: 

        ILF Consulting Engineers 

        HEXONIC Heat Exchangers 

        Respect Energy 

        WAKMET 

 

Gratulujemy i zapraszamy do współpracy. 

https://www.linkedin.com/company/apsenergia/
https://www.linkedin.com/company/grupa-powen-wafapomp-sa/
https://www.linkedin.com/company/ilf-consulting-engineers/
https://www.linkedin.com/company/hexonic-heat-exchangers/
https://www.linkedin.com/company/respectenergy/
https://www.linkedin.com/company/wakmet/


 

Konferencja  

„Łańcuch wartości energetyki jądrowej  

w Polsce” 

26 stycznia, Warszawa 

 

 

 

 

 

Na Uniwersytecie Warszawskim w Auli Wydziału Zarządzania odbyła się konferencja zorganizowana 

przez Klub Energetyczny, Instytut Energetyki i UW pt. „Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce”. 

 

W sesji I, na temat potencjału polskich firm w realizacji programu jądrowego wystąpił Bogdan 

Pilch – Dyrektor Generalny IGEOS, który przedstawił nie tylko dotychczasowe działania 

IGEOS Nuclear, ale również podzielił się planami na nadchodzący rok. Celem dalszych działań 

 



jest przede wszystkim podniesienie kompetencji i poziomu wiedzy polskiego przemysłu w 

zakresie udziału w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.  

 

Obok przedstawiciela IGEOS w panelu wystąpili również:  

 

Mateusz Berger – Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. 

Strategicznej      Infrastruktury Energetycznej 

Thierry Deschaux – Dyrektor Generalny, Przedstawicielstwa EDF w Polsce 

Miroslaw Kowalik – Prezes Westinghouse Electric Poland 

Andrzej Sidło – Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Michał Starski – Prodziekan ds. finansowych, Wydział Archeologii UW 

David Sledzik – GE Hitachi 

Tomasz Tomasiak – Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, PFR 

Tomasz Zadroga – CEO Respect Energy 

 

W drugiej części konferencji odbyła się ciekawa dyskusja na temat modeli biznesowych i 

finansowania projektu elektrowni jądrowej w Polsce. Poruszono również zagadnienia 

pozyskiwania paliwa dla elektrowni jądrowej.   

 

 

 

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

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
 

 

 

 

VI Kongres Innowacji w Energetyce 

23 marca 2023 

Hotel Sheraton, Warszawa 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABNhFDUBdpoSvW-qNJry6QH9ZBZdWGqqAjU
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAMtN2wBD0KgaeJFAnS9lSiHt-jvWsj5yYs
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAXgqMBH3uOuAN4ZlIBeN4tMpt_rn_Dkn0
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEsUIEBSwQACumo0k_R-QVtYg0PZjbJMF4
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAOJGKQB9HSSGtuiXIkLBw8BPOsUWt1in-w
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAlhKsMBoW2fX8YV10BBgn7hlcQidXowWZo
https://www.linkedin.com/in/ACoAACZS_QMBDUzZ7pmRB3_O_2BnI3GKhZGs-U4


 

 

 

W lutym ruszy rejestracja na VI edycję Kongresu Innowacji w Energetyce! 

 

Ten corocznie wyczekiwany event na stałe wpisał się do Państwa kalendarza. 

Wydarzenie organizowane jest przez Członków dla Członków IGEOS – niemniej zapraszamy również 

nowe firmy zainteresowane ścieżkami rozwoju światowej i polskiej energetyki. 

 

Tradycyjnie Kongres poprowadzi znany Państwu tandem profesorski: Wojciech Nowak (AGH) 

i Konrad Świrski (PW). 
 

Co przygotują w tej edycji?  
 

Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych IGEOS. 

 
 

                                                 

Jubileusz XXX-lecia IGEOS 

23  marca 2023 



Teatr Studio Buffo 

oraz 

Hotel Sheraton Warszawa 

 

 

 

 

W marcu br. mija dokładnie 30 lat odkąd Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska została 

zarejestrowana i rozpoczęła formalną swoją działalność.  

 

Z tej okazji 23 marca w Teatrze Buffo i Hotelu Sheraton odbędzie się towarzyskie spotkanie wszystkich 

Członków i Przyjaciół IGEOS oraz Partnerów współpracujących z nami od lat. 

 

Będzie to dobra okazja do wspomnień, przedstawienia zrealizowanych projektów i 

planowanych działań na przyszłość.  



 

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana udziałem w Jubileuszu w szerszej formie – zapraszamy 

do kontaktu: Monika Silva m.silva@igeos.pl, Mariola Sadowska sekretariat@igeos.pl 

 
Wstęp wyłącznie za zaproszeniami. 

 

 

 

 

ZMIENIAMY SIĘ! 

NOWY PODZIAŁ OBSZARÓW DZIAŁANIA 
 

 

 
 

Już wkrótce ruszy nowa strona internetowa IGEOS, która jest odzwierciedleniem prac Zarządu IGEOS 

nad nową koncepcją działań: wyspecjalizowanych, zawężonych i skupionych na danym segmencie 

sektora.  

 

Tak powstały grupy obszarów, które będą rozwijane w najbliższej przyszłości: 

mailto:m.silva@igeos.pl
mailto:sekretariat@igeos.pl


 

IGEOS NUCLEAR 

IGEOS GREEN&STORAGE 

IGEOS HYDROGEN 

IGEOS FOSSIL 

 

Zapraszamy Firmy Członkowskie do aktywnego działania w wymienionych obszarach.  

 

Zbieramy Państwa komentarze i uwagi w Biurze IGEOS. 

 

 

 

POWIĘKSZAMY ZESPÓŁ BIURA IGEOS 

 

 

 



 

Do Zespołu Biura IGEOS w 2023 r. dołączyły 2 osoby: 

 

Łukasz Skrzyński - manager z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, z czego 6-lat 

pracy w sektorze energetycznym i 4 lata pracy w Biurze Zarządu jednej z największych spółek 

energetycznych w Polsce 
oraz 

Paulina Tomaszewska – specjalista z 10-letnim doświadczeniem administracyjnym i projektowym. 

 

Obydwie osoby zasilą swoją wiedzą i energią przyszłe działania 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 

 

 


