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W dniu 5 maja br. Prezes Zarządu firmy Pan Piotr Szewczyk odebrał statuetkę  

w kategorii Lidera MŚP z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. 

 

Gala XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odbyła się w Pałacu 

Prezydenckim. 

 

 

https://www.igeos.pl/
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Firma APS ENERGIA została zgłoszona przez IGEOS będącą instytucją 

certyfikowaną do zgłoszeń do nagrody gospodarczej. 

 

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 

nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki oraz 

przedsiębiorczości w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach 

specjalnych. 

 

Gratulujemy zwycięzcom, 

a szczególnie firmie członkowskiej APS Energia S.A. 

  
 
 

 

 

 
 

31 maja 2021 

Podcast EkoŚwirski z Prezesem IGEOS 
  

 



      

 

Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu ”ekoŚwirski’’, w którym Profesor Konrad 

Świrski przeprowadza rozmowę z Prezesem Zarządu IGEOS p. Józefem 

Węgreckim – Członkiem Zarządu ds. Operacyjnych w PKN ORLEN S.A. 

Prezesi wspólnie próbują dotrzeć do odpowiedzi na pytanie czy polskie koncerny 

mogą być neutralne klimatycznie. 

 

Zapraszamy do słuchania na: 

Spotify: https://spoti.fi/3cbn0b4 

Apple Podcasts: https://apple.co/3g4qHR8 

Youtube: https://bit.ly/2SPNd8k 

 

 

 

 

26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYVMMEh7IMw
https://www.youtube.com/watch?v=SYVMMEh7IMw
https://spoti.fi/3cbn0b4
https://apple.co/3g4qHR8
https://bit.ly/2SPNd8k


 

 

 
 

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, 

konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką 

Warszawską. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. 

złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków 

akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa. 

 

W trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizują naukowcy i zespoły 

badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty są wyłaniane 

przez eksperckie jury, które wybiera zgłoszenia o największym potencjale rozwoju 

naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i 

gospodarki. 

 

Nagrody w każdej kategorii wynoszą:  

 

I nagroda –  10 000 złotych 

II nagroda –  5 000 złotych 

III nagroda – 3 000 złotych 

 

Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa 

przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.  

 

 

http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=393&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na jesień 2021 r. 

 

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, regulamin oraz informacje o nagrodach 

dostępne są na stronie:  www.pw.edu.pl/siemens 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

W grudniu 2020 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-B-

20106 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 

Metody określania pola powierzchni izolacji”, która określa jednoznacznie sposób 

obmiaru prac izolacyjnych wykonywanych na rynku polskim. Normę stosuje się 

przy projektowaniu, wykonywaniu, remoncie i modernizacji izolacji wyposażenia 

budynków i instalacji przemysłowych zarówno ciepłochronnej. jak  

i zimnochronnej oraz przy jej odbiorze po zakończeniu robót. 

 

Norma powstała z inicjatywy i przy udziale firm zrzeszonych w Polskim 

Stowarzyszeniu Wykonawców Izolacji Przemysłowych, z których część jest 

również Członkami IGEOS. 

 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

Bezpłatne webinaria 

dla Członków IGEOS w czerwcu  
 
 

 

 

http://www.pw.edu.pl/siemens
http://www.pswip.pl/wydarzenia/48/norma-pn-b-20106
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=394&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


 

 

 
 

Przypominamy, że trwa cykl webinarów pod patronatem IGEOS dla 

przedsiębiorców. Spotkania prowadzą eksperci z Grant Thornton. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w interesujących Państwa webinarach. 

 

Szczegółowy harmonogram i zapisy: 

 

CZERWIEC 

 

Webinar: Jak właściwie zabezpieczyć firmę rodzinną i rodzinny majątek? 

Data: 1 czerwca (wtorek) 

godz. 10.00-11.00 

 

Webinar: Kiedy obniżanie obciążeń podatkowych staje się niedozwoloną 

optymalizacją podatkową? 

Data: 8 czerwca (wtorek) 

godz. 10.00-11.30 

 

Webinar: Współczesne planowanie podatkowe dla małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Data: 9 czerwca (środa) 

godz. 10.00-11.00 

 

Webinar: Nowy Model Biznesowy - jak się za to zabrać? 

 

https://grantthornton.pl/webinar-jak-wlasciwie-zabezpieczyc-firme-rodzinna-i-rodzinny-majatek-1-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-kiedy-obnizanie-obciazen-podatkowych-staje-sie-niedozwolona-optymalizacja-podatkowa-8-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-kiedy-obnizanie-obciazen-podatkowych-staje-sie-niedozwolona-optymalizacja-podatkowa-8-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-wspolczesne-planowanie-podatkowe-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-9-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-wspolczesne-planowanie-podatkowe-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-9-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-nowy-model-biznesowy-jak-sie-za-to-zabrac-10-vi/
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=395&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


Data: 10 czerwca (czwartek) 

godz. 10.00-11.30 

 

Webinar: Zarządzanie firmą w kryzysie. Jak wzmocnić odporność procesów 

rządzących? 

Data: 15 czerwca (wtorek) 

godz. 10.00-11.00 

 

Webinar: Jak bezpiecznie zawierać umowy inwestycyjne w niepewnych czasach? 

Data: 16 czerwca (środa) 

godz. 10.00-11.30 

 

Webinar: Strategia podatkowa i procedury – kto powinien je mieć i dlaczego ? 

Data: 17 czerwca (czwartek) 

godz. 10.00-11.30 

 

Webinar: Sprzedaż i zakup firmy – jak właściwie się do nich przygotować? 

Data: 22 czerwca (wtorek) 

godz. 10.00-11.30 

 

Webinar: Ceny transferowe – czego nauczył nas pierwszy rok z nowymi 

przepisami i co czeka nas obecnie. 

Data: 24 czerwca (czwartek) 

godz. 10.00-11.30 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów! 

 

 
 

26-27 maja  

FOTOWOLTAIKA- DZIŚ I JUTRO 

Konferencja ZIAD Bielsko- Biała już za nami 
 

 

https://grantthornton.pl/webinar-zarzadzanie-firma-w-kryzysie-jak-wzmocnic-odpornosc-procesow-zarzadczych-15-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-zarzadzanie-firma-w-kryzysie-jak-wzmocnic-odpornosc-procesow-zarzadczych-15-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-umowy-inwestycyjne-w-niepewnych-czasach-czyli-jak-bezpiecznie-zawierac-umowy-dotyczace-transakcji-na-udzialach-przedsiebiorstwach-czy-nieruchomosciach-19-v/
https://grantthornton.pl/webinar-strategia-podatkowa-i-procedury-kto-powinien-je-miec-i-dlaczego-17-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-sprzedaz-i-zakup-firmy-jak-wlasciwie-sie-do-nich-przygotowac-22-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-ceny-transferowe-czego-nauczyl-nas-pierwszy-rok-z-nowymi-przepisami-i-co-czeka-nas-obecnie-24-vi/
https://grantthornton.pl/webinar-ceny-transferowe-czego-nauczyl-nas-pierwszy-rok-z-nowymi-przepisami-i-co-czeka-nas-obecnie-24-vi/


 
 

W dniach 26-27 maja odbyła się pierwsza konferencja naukowo-techniczna pn. 

FOTOWOLTAIKA DZIŚ I JUTRO, poświęcona zagadnieniom związanym  

z fotowoltaiką. 

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej: 

www.konferencjebranzowe.pl 

 

Podsumowaniem konferencji będą praktyczne pokazy systemów fotowoltaicznych 

podczas 34 edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich 

ENERGETAB 2021 w Bielsku-Białej. 

 

Dla uczestników konferencji przewidziano losowanie nagród 15 września 2021 r. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Zapraszamy na 34.Targi ENERGETAB 

w dniach od 14-16 września 2021 r. 
  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konferencjebranzowe.pl%2F&h=AT2WHyYSZX9tbh1sqlWN6zd9Q1zHRCfQ82aJpOp3GcrNeKBLHT0J4n_qPooOql0IyKNcXVwhmccWjAfyShi6-VE69deh-LTqgy-CdpHgqFX8gnICyKzHI7WEX42A7tqY2_OE_UOSZP47d8gmX01I3aWV0yJTYbHjo2MUCzNHDAi3SkbtlITRtOAcXGxs1c_5RtAxyzf79Btv4WcNCJZfoU7y3h2yiArx9w0e4C32XBlCWP03MyKCJjUhqGvUTs1PR2uCStoMrV60xov-4uHzuQr5T6Xtx3v5C336ZzP__spfd4sNZlMbGKhyojgnIz_yrQgk8pY3A3m61QQTvzoDHpsD4tTKogh_LE7jPDtqgzrPK1SwRykpxEqfoE_LIkvBPWElun5kMmwQdP_5K66bpl0qHb7rcwodqvTQDXjVyaV38fMbt1FnqPGXGY-XyvdiLNbale2kcducfYW8sMQGyE_jcXlRmfyE032kSf52JEdBbx8yetFaxV8MPUONBD8II4qdgXPWn81zsvYVYBxMa3eczMJ-ZYGNFbdy4-8EbhoqLA0JqRDXbtDfm_lC-1IJboRLS5_dq26OVtbraj2w2Cr8suavvD-eVNUKrA
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=400&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


 

  

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury  

i technologii dla przemysłu energetycznego. Jest to zarazem jedno  

z najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora elektroenergetycznego 

organizowane przez firmę członkowską ZIAD Bielsko-Biała. 

 

W tym roku w ramach wydarzenia planowane są konferencje, seminaria, warsztaty 

i prezentacje wystawców. 

 

Targi ENERGETAB to doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych 

między wystawcami a projektantami, dostawcami usług i czołowymi 

przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych - zarówno z Polski jak i  

z zagranicy.  

 

W czasie tegorocznych targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi 

medalami oraz pucharami „szczególnie wyróżniające się produkty" zgłoszone 

przez wystawców. Jak co roku IGEOS czynnie weźmie udział w pracach jury  

i przyzna swoją statuetkę za najlepszy produkt. 

 

Wstęp na targi jest bezpłatny po obowiązkowej rejestracji: 

http://energetab.pl/formularze-zgloszeniowe-2021-energetab/ 

 

Teren targów znajduje się u stóp rekreacyjnych obiektów położonych na Dębowcu 

i Szyndzielni. 
 
 
 

 

 

 
 

Enlit Europe 

30 listopada – 2 grudnia 2021 Mediolan, 

Włochy 

 

 

 

http://energetab.pl/formularze-zgloszeniowe-2021-energetab/
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=396&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


 

 

Pozytywną energią napawają nas wiadomości o powrocie cyklicznych imprez 

międzynarodowych. Świat powoli nabiera kształtów „nowej normalności”. 

Znane uprzednio jako PowerGen Targi ENLIT EUROPE zapraszają do odwiedzin 

jeszcze w tym roku! 

  

Firmy członkowskie IGEOS od lat doceniają walory i jakość tych 

targów.  Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji zarówno jako odwiedzający, 

czy też wynajmując miejsce na własne stoisko (wystawcy).  

 

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia strony targów oraz czynnego udziału:  

https://www.enlit-europe.com/euw 
 
 

 
 

 

 
 

V Kongres Innowacji w Energetyce 

ZMIANA DATY na 21 października 2021 r. 
 

Przypominamy o nowej dacie V Kongresu Innowacacji w Energetyce 

   
 

 

https://www.enlit-europe.com/euw
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=397&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


  

 
 

 

 

Zapraszamy do śledzenia strony: www.kongresinnowacji.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.kongresinnowacji.igeos.pl/pl/
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=56&link=398&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57

