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W cyklicznym newsletterze prezentujemy Państwu wydarzenia „z życia Izby”. 

Od lutego br. przy IGEOS działa Zespół ds. Wsparcia Przemysłu Krajowego  

w Energetyce Jądrowej znany szerzej jako IGEOS NUCLEAR. 

 

Zapraszamy do lektury o działaniach zarówno IGEOS jak i IGEOS NUCLEAR. 

 

Konferencja  

Budowa polskiego potencjału jądrowego 

2 marca, Warszawa 

 

 

 

   

 



 

 

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja Międzynarodowego 

Instytutu Energii Jądrowej I2EN z Francji (International Institute of Nuclear Energy) pt. 

„Budowa polskiego potencjału jądrowego" pod patronatem Ambasadora Francji 

i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

  

Na konferencji Paweł Żbikowski - Członek Zespołu IGEOS NUCLEAR, Dyrektor 

Projektu GK Polimex Mostostal i Prezes fundacji Portal nuclear.pl przedstawił 

studentom polskich uczelni możliwości pracy i kariery zawodowej dla inżynierów 

sektora jądrowego. 

 

Na budowie, w szczycie realizacji projektu, możliwe jest zapotrzebowanie nawet na 7 

tys. pracowników, a cały projekt budowy NPP zakłada utworzenie nowych miejsc pracy 

na poziomie 28-35 tys. (za MKiŚ). 

 

Sektor energetyki nuklearnej jawi się jako bardzo atrakcyjny dla przyszłych kadr 

inżynierskich. 

 

Konferencja  

Rola Energetyki Jądrowej w Ochronie 

Klimatu 

5 kwietnia, Senat RP, Warszawa 

 

https://www.linkedin.com/company/institut-internationale-de-l'-nergie-nucl-aire-i2en-/
https://www.linkedin.com/company/ministerstwo-klimatu/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA-WymgB447gWCPHNDx67MXZpB__foBhhG0
https://www.linkedin.com/company/polimex-mostostal-s-a-/
https://www.linkedin.com/company/portal-nuclear-pl/


 
 

IGEOS gościła na konferencji zorganizowanej przez Senacką Komisję Nadzwyczajną 

do spraw Klimatu pt. Rola Energetyki Jądrowej w Ochronie Klimatu. 
 

Ciekawe wystąpienia i dawka wiedzy od przedstawicieli wyższych uczelni tj AGH, UW, 

NCBJ, PW, PAN i Spółki PEJ były transmitowane on-line. 
 

Po prezentacjach odbyła się ożywiona dyskusja zarówno zwolenników jak i 

przeciwników energetyki jądrowej. Wymiana zdań jest niezwykle ważna w obliczu tak 

strategicznego projektu, jakim jest budowa elektrowni atomowej. 

 

Konferencja energetyczna  

EuroPOWER & OZE POWER 

7 kwietnia, Warszawa 
 

 



 
 

 

Udział w EuroPOWER to już nasza tradycja. Od początku jej  powstania wydarzenie 

stawia sobie za cel omówienie najbardziej aktualnych wyzwań i problemów 

dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. 

 
Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie 

przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży 

energetycznej. 

 

Kluczowym dla polskich firm zainteresowanych udziałem w projekcie budowy polskich 

elektrowni jądrowych było wystąpienie Ministra Ireneusza Zyska - Podsekretarza Stanu, 

Pełnomocnika Rządu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu  

i Środowiska, który podkreślił, że fundamentem bezpieczeństwa energetycznego  

w Polsce jest budowa elektrowni jądrowych, a udział OZE w miksie energetycznym 

musi wzrosnąć. 

 

Po więcej szczegółów z relacji zapraszamy na stronę organizatora 

https://konferencjaeuropower.pl/ 

 
 

Kongres Budownictwa Polskiego 

12–13 kwietnia, Poznań 

https://www.linkedin.com/company/ministerstwo-klimatu/
https://www.linkedin.com/company/ministerstwo-klimatu/
https://konferencjaeuropower.pl/


 

 
 

W dwudniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora budownictwa i 

energetyki oraz branż towarzyszących. Kongres objął cykl debat, wykładów i obrad z 

udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz 

przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających 

realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju. 
 

IGEOS objęła powyższe wydarzenie Patronatem Branżowym oraz wsparła 

merytorycznie panel „Energia i Środowisko”, w którym zaprezentowany został m.in. 

Kodeks Dobrych Praktyk dla branży elektroenergetycznej, sygnowany przez naszą Izbę. 
 

 

Szkolenie IGEOS i EDF w zakresie 

standardów stosowanych w przemyśle 

jądrowym 

11 kwietnia, Warszawa 

 



 
 

11 kwietnia 2022 roku Zespół IGEOS NUCLEAR, we współpracy z firmą EDF, 

zorganizował w Warszawie szkolenie dla decydentów i menadżerów wysokiego 

szczebla, mające na celu wprowadzenie do tematyki specyficznych standardów 

stosowanych w przemyśle jądrowym. 
 

Zrealizowane w ramach cyklu „Suppliers Academy” warsztaty obejmowały także 

zagadnienia związane z filozofią bezpieczeństwa reaktorów jądrowych typu PWR oraz 

z zakresem i typami prac wykonywanych przy budowie elektrowni jądrowych. 

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie przy wykonywaniu wspomnianych prac to 

kluczowy element współpracy EDF z Partnerami. 

 

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów i spółek zaangażowanych w 

realizację polskiego programu energetyki jądrowej (PPEJ) – Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska, Polskiej Agencji Atomistyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskich 

Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o. – oraz firmy zrzeszone w IGEOS (członkowie IGEOS 

NUCLEAR  przygotowujący się do uczestnictwa w budowie elektrowni jądrowych lub 

zainteresowani rozwojem swojej działalności w sektorze jądrowym). 

 

 



Polsko-Fińskie Forum Przemysłu 

Jądrowego 

20-22 kwietnia, Warszawa 

 

 
 

W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. w Warszawie miało miejsce Polsko-Fińskie Forum 

Przemysłu Jądrowego (Polish-Finnish Nuclear Summit) zorganizowane po stronie 

polskiej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP oraz IGEOS, a po stronie 

fińskiej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Republiki Finlandii, Izbę Przemysłu 

Nuklearnego Finnuclear Association oraz Business Finland  

 

Wydarzenie to zgromadziło blisko 120 uczestników reprezentujących fińskie i polskie 

podmioty, wykonujące prace dla szeroko rozumianej energetyki jądrowej: 

przedstawicieli firm produkcyjnych oraz inżynieryjnych, ośrodków naukowych, 

instytucji dozorowych oraz administracji rządowych obu krajów. 

 

W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowano określone rozwiązania wypracowane  

w Finlandii w zakresie regulacji prawnych i dozorowych, funkcjonowania ośrodków 

naukowych, przyjętych rozwiązań gospodarki odpadami jądrowymi i materiałami 

promieniotwórczymi oraz przygotowania inwestycji w nowe bloki jądrowe. 

 

W drugim dniu Forum odbyła się natomiast specjalna sesja blisko siedemdziesięciu 

bezpośrednich spotkań B2B pomiędzy przedstawicielami firm z obu krajów, 



poprzedzona prezentacjami osiągnięć i potencjału współpracy. Polskie prezentacje 

przedstawili Członkowie IGEOS: APS Energia, Ecol i Energoprojekt Katowice.  

 

Memorandum of Understanding  

pomiędzy amerykańską firmą BECHTEL  

a polskimi firmami   

25 kwietnia, Warszawa 

 

 
 
 

25 kwietnia, w zacnej rezydencji Ambasadora USA w Polsce, przy obecności Pana 

Ambasadora Marka Brzezinskiego oraz najwyższego szczebla managementu 

firmy Bechtel i Westinghouse Electric Company doszło do podpisania MoU 

(Memorandum of Understanding) pomiędzy polskimi firmami a firmą Bechtel w 

zakresie współpracy przy realizacji projektu budowy elektrowni jądrowych w Polsce.  
 

Gratulujemy szczególnie firmom członkowskim IGEOS: Budimex, Energoprojekt- 

Katowice i Polimex Mostostal wpisania się w historię tworzenia projektu, a wszystkie 

firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z IGEOS Nuclear. 

 

Europejski Kongres Gospodarczy 

25-27 kwietnia, Katowice 

 

https://www.linkedin.com/company/bechtel-corporation/
https://www.linkedin.com/company/westinghouse-electric-company/
https://www.linkedin.com/company/budimex/
https://www.linkedin.com/company/polimex-mostostal-s-a-/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeosnuclear&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6924407875435925504


 
 

Nie mogło zabraknąć obecności IGEOS na tej największej imprezie biznesowej  

w Polsce. 

 

Europejski Kongres Gospodarczy to reprezentatywne i otwarte forum debaty o 

przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Formuła tego wydarzenia poszerza się i 

rozwija, biorąc chociażby pod uwagę wydarzenia ostatnich dwóch lat. Kongres stał się 

marką całorocznej kampanii medialnej, obejmującej spektrum tematów 

najważniejszych dla przyszłości gospodarki. 

 

Panel „Energetyka Jądrowa" na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach 

pokazał jak ważnym elementem bezpieczeństwa europejskiej energetyki stały się 

projekty nuklearne.  

 

Całe spektrum tematów i relacji mogą Państwo znaleźć na stronie organizatora: 

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/ 

 

 

Szkolenie  

Podstawy energetyki jądrowej  

27 kwietnia, on-line 

 

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/


 
 

W dniu 27 kwietnia we współpracy z IGEOS odbyło się szkolenie pt. „Podstawy 

energetyki jądrowej dla firm biorących udział w projekcie polskiej energetyki jądrowej", 

organizowane przez Fundację Nuclear.pl   

 

Podczas czterogodzinnego wykładu, rozpoczynającego nowy cykl 

„Akademia nuclear.pl dla firm", przedstawiciele kluczowych polskich firm związanych 

z budownictwem energetycznym mogli zapoznać się z założeniami, harmonogramem i 

technologiami zaproponowanymi do realizacji w Projekcie Polskiej Energetyki 

Jądrowej. 

 

Wykład zakończył się sesją pytań i odpowiedzi podczas której dyskutowano o miksie 

energetycznym dla Polski oraz wyjaśniono wątpliwości słuchaczy w kwestiach 

związanych z energetyką jądrową. 

 

 

Porozumienie o współpracy  

pomiędzy I2EN - Międzynarodowym 

Instytutem Energii Jądrowej a polskimi 

uczelniami  

28 kwietnia, Warszawa 

 

https://www.linkedin.com/company/fundacja-nuclear-pl/
http://nuclear.pl/


 
 

W Ambasadzie Francji w Warszawie, w obecności Ambasadora Francji w Polsce 

Frédérica Billet, odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 

Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej I2EN a Politechniką Warszawską i 

Uniwersytetem Warszawskim.  
 

Dokument zakłada wspólne działania na rzecz pozyskania studentów do rozpoczęcia 

studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową i podjęcia pracy w sektorze 

badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym. 

 

Jest to kolejny krok w stronę kształcenia kadr pod program polskiej energetyki 

jądrowej.        

 

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

-                            
 

SAVE THE DATE 

 

Już dzisiaj zapraszamy na nadchodzące 

wydarzenia IGEOS NUCLEAR: 

 25 maja, Warszawa 

 



 
 

 14 czerwca, Praga, Czechy 

 

Zachęcamy do udziału w 14. Międzynarodowej Konferencji dot. Energetyki Nuklearnej 

pt. Budowa elektrowni jądrowej w Czechach - test zdolności Europy do dekarbonizacji 

produkcji energii elektrycznej.  

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Organizatora: https://ners2022.jmm.cz/ 

https://ners2022.jmm.cz/


 22 czerwca, Ołtarzew k/Warszawy 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

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 

 
 


