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Witamy nowych Członków IGEOS: 
 

 

 
 

Agencja rozwoju Przemysłu S.A. 

 

Firma realizuje rządowe programy zwalczające skutki pandemii SARS-CoV-2 tj. 

Tarczy Antykryzysowej, dedykowanej przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi 

skutkami pandemii oraz Polityki Nowej Szansy jako instrument pomocowy oferowany 

przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. 

 

 
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 

 

Firma dostarcza usługi, które pozwalają klientom spełnić wymagania związane z 

jakością, BHP, ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną (certyfikacja, 

inspekcje, testy laboratoryjne, audyty, kontrole, weryfikacje). 

 

 
 

 

 
 

ENETECS Sp. z o.o. 

  



 

Firma oferuje usługi projektowe dla przemysłu oraz usługi projektowe zakresu 

elektrycznego oraz AKPiA dla obiektów przemysłowych. Doradztwo inżynieryjne. 

 

 

PFPE Robert Kopciński 

 

Firma oferuje kompleksowy serwis inżynierski w zakresie: ochrony przed pożarem, 

zagrożeniami wybuchowymi i chemicznymi (koncepcja, SIWZ, wsparcie budowy i 

odbiory), doboru i projektowania systemów teletechnicznych (automatyka pożaru, 

cyberbezpieczeństwo, CCTv, kontrola dostępu, telefonia i sieć strukturalna) – 

kompleksowa obsługa. 

 
RAFAKO S.A. 

 

Firma oferuje specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa 

oraz branży ropy i gazu w Polsce i zagranicą. Kluczowy dostawca rozwiązań 

technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska. 

 

 

 

Uponor Infra Sp. z o.o. 

Firma produkuje systemy  rurowe  grawitacyjne, ciśnieniowe oraz elementy 

prefabrykowane (zbiorniki, studzienki, kształtki). 

 



 

Westinghouse Electric Poland Sp. z o.o. 

Firma to Global Shared Services Centre dla koncernu Westinghouse Electric Company 

na świecie. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla sektora cywilnej energetyki 

atomowej w zakresie obsługi serwisowej obecnie pracujących reaktorów jądrowych, 

układów automatyki cyberbezpieczeństwa, jak również nowych produktów w obszarze 

energetyki jądrowej. 

 

 

Międzynarodowe Energetyczne Targi 

Bielskie ENERGETAB®2022 

12-14 września, Bielsko-Biała 

 

 
 

 

Za nami 35. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich 

ENERGETAB®2022. 

 

W tegorocznych targach wzięło udział 362 wystawców, których ekspozycje 

zlokalizowane były na prawie 4 ha rekreacyjnych terenów u podnóża Szyndzielni, 

zarówno w hali wielofunkcyjnej jak i w pięciu halach namiotowych oraz na terenach 

otwartych. 

 

Na terenach otwartych zostały wydzielone trzy specjalne strefy: 

• Strefa Odnawialnych Źródeł Energii  

• Strefa Elektromobilności  

• Strefa Praktycznych Pokazów technologii elektrycznych 

 

IGEOS jak co roku przyznała nagrodę - Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony 

Środowiska za produkt: Corab System Tracker - fotowoltaiczny system nadążny 

zgłoszony przez firmę: firmy CORAB S.A., której serdecznie gratulujemy! 

https://energetab.pl/


 

 

 
 

Szczegółowa relacja na : https://energetab.pl/ 
 

 
 

 

Podpisanie MOU z polskimi firmami  

przez WESTINGHOUSE Electric Company 

19 września, Warszawa 
 

 

https://energetab.pl/


 
 

W obecności Ambasadora USA Marka Brzezińskiego 22 polskie firmy podpisały 

Memorandum of Understanding o współpracy przy budowie elektrowni jądrowej z 

amerykańską firmą Westinghouse Electric Company. 

 

Wśród nich znalazło się 10 firm członkowskich IGEOS: 

     Mostostal Puławy   

     Fabryka Kotłów „SEFAKO"    

     Grupa Powen-Wafapomp   

     Bureau Veritas Group   

     ENERGOPROJEKT-KATOWICE    

     APS Energia   

     BIRETA Professional Translations   

     Ecol   

     Mostostal Kraków   

     Emerson Process Management   

Serdecznie gratulujemy i wierzymy w udaną współpracę! 
 

Pozostałe firmy zapraszamy do współpracy z IGEOS Nuclear: 

Kersten 

FAMUR FAMAK 

ZPUE  

Monta Materials Handling 

GL Steel 

Prochem 

ZRE Katowice 

TUV NORD Polska 

https://www.linkedin.com/company/westinghouse-electric-company/
https://www.linkedin.com/company/mostostal-pu%C5%82awy-s-a-/
https://www.linkedin.com/company/sefako/
https://www.linkedin.com/company/grupa-powen-wafapomp-sa/
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-group/
https://www.linkedin.com/company/energoprojekt-katowice-sa/
https://www.linkedin.com/company/apsenergia/
https://www.linkedin.com/company/bireta-professional-translations/
https://www.linkedin.com/company/ecol/
https://www.linkedin.com/company/mostostal-krak%C3%B3w-s-a-/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABIJahQBY1F9_jwaH7e7kyPDijMMCIQdScY
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeosnuclear&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6977683699748253696
https://www.linkedin.com/company/famur-famak-s-a/
https://www.linkedin.com/company/zpue-s-a-/
https://www.linkedin.com/company/gl-steel-sp-z-o-o/
https://www.linkedin.com/company/prochem/
https://www.linkedin.com/company/tuv-nord-polska/


Izotechnik 

Grafton Recruitment 

Eaton Electric 

Energomontaż-Północ Bełchatów 

 

 
 

Misja kanadyjska OCNI 

20-23 września, Warszawa 
 

 

 
 

W dniach 20-23 września Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie gościło 

delegację firm kanadyjskich działających z sektorze energetyki jądrowej zrzeszonych w 

organizacji OCNI (Organization of Canadian Nuclear Industries).  

 

Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch oraz kierownictwo MKiŚ zaprezentowali 

możliwości jakie otwiera przed firmami Program Polskiej Energetyki 

Jądrowej PPEJ oraz potencjał polskich firm, które działają w sektorze energetyki 

nuklearnej i są gotowe do współpracy przy światowych projektach. 
 

W ramach polskiego wkładu w rozwój energetyki jądrowej prezentacje wygłosiły 

firmy –Członkowie IGEOS: 

 Transition Technologies 

 APS Energia 

  Energopomiar 

https://www.linkedin.com/company/grafton-recruitment/
https://www.linkedin.com/company/eaton/
https://www.linkedin.com/company/energomonta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82noc-be%C5%82chat%C3%B3w-s-a/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeosnuclear&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6977891009846226944
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bogdanpilch&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6977891009846226944
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ppej&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6977891009846226944
https://www.linkedin.com/company/transition-technologies-s-a-/
https://www.linkedin.com/company/apsenergia/
https://www.linkedin.com/company/energopomiar/


 

 
 

Konferencja  
Energetyka jądrowa - rozwiązania dla Polski 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego 

22 września, Warszawa 
 
 

 
 

Na konferencji „Energetyka jądrowa - rozwiązania dla Polski" organizowanej 

przez Klub Energetyczny z Uniwersytetu Warszawskiego IGEOS 

Nuclear reprezentował Dyrektor Generalny Bogdan Pilch, który podkreślił rolę i 

potencjał polskich firm w łańcuchu dostawców dla polskiego projektu elektrowni 

jądrowej (local content). 

Szczegółowe relacje z wystąpień na stronie organizatora http://nuclearconference.pl/ 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=klubenergetyczny&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978644720436568064
https://www.linkedin.com/company/wydzial-zarzadzania-uniwersytet-warszawski/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeosnuclear&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978644720436568064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeosnuclear&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978644720436568064
http://nuclearconference.pl/


Spotkanie z Zarządem NPP IGNALINA  

w Ambasadzie Litwy 

23 września, Warszawa 
 

 
 

IGEOS Nuclear, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz zainteresowane firmy i 

Członkowie IGEOS wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez  Ambasadę 

Litwy. 

 

Ignalińska Elektrownia Jądrowa (Ignalina NPP) przystępuje do projektu budowy 

składowiska radioaktywnych odpadów promieniotwórczych (decommissioning INPP). 

 

Zarząd INPP poszukuje Wykonawców również wśród polskich firm. To kolejna 

możliwość współpracy polskich firm ze światowym sektorem energetyki jądrowej. 
 

 

 

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

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

 
W związku z realizacją projektu szkoleń pt. Polski przemysł dla energetyki jądrowej - 

szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonania prac dla energetyki 

jądrowej zapraszamy do udziału w konferencji inauguracyjnej w formule on-line w dniu 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeosnuclear&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6979008067463995393
https://www.linkedin.com/company/ministerstwo-klimatu/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ambasadalitwy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6979008067463995393
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ambasadalitwy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6979008067463995393


17.10.2022 r. 

 

Celem konferencji jest przekazanie przedstawicielom branży energetycznej informacji 

o organizowanych szkoleniach, zakresie merytorycznym każdej grupy 

szkoleniowej oraz o możliwości udziału i warunkach zgłoszeń.  

Przedstawiciele 3 grup docelowych tj budowlanej, elektrycznej i metalowej oraz IGEOS 

dokonają krótkich prezentacji na temat wartości szkoleń i poruszanej tematyki. 

 

Zapraszamy do bezpłatnego zarejestrowania się na konferencję inauguracyjną pod 

linkiem: https://forms.gle/Bb3DwTA7qtGRFG7u6 
 
 

 
 

  

 

 

 

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. 

 

https://forms.gle/Bb3DwTA7qtGRFG7u6


 
 


