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Witamy po wakacjach! 
 
 

 

 

 

 
 

Mamy nadzieję, iż okres letniego wypoczynku upłynął pomyślnie i w zdrowiu oraz 

przyniósł pokłady nowej energii i optymizmu. 

 

Tym z Państwa, którzy jeszcze stoją przed perspektywą nadchodzącego urlopu, 

życzymy udanego wypoczynku, a wszystkich prosimy o zapoznanie się z planami 

działań i wydarzeń na drugie półrocze 2021 r., które inicjuje lub w których udział 

bierze IGEOS.  
 
 

 
 

 

 

 

6 września 2021 r. 

- termin nadsyłania zgłoszeń 
 

 

https://www.igeos.pl/
http://www.igeos.pl/


XIX Nagroda Gospodarcza  

Prezydenta RP 
 

 

 
 

W związku z rozpoczęciem naboru do XIX edycji Nagrody Gospodarczej 

Prezydenta RP, zapraszamy nasze Firmy Członkowskie do zgłaszania swoich 

kandydatur do Konkursu.  

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Nagrody 

Gospodarczej, Prezydent RP wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach.  

 

W pięciu kategoriach głównych, tj.: 

     1.     Lider MŚP 

2. Narodowy Sukces 

3. Międzynarodowy Sukces 

4. Odpowiedzialny Biznes 

5. Firma Rodzinna 

 

oraz w dwóch kategoriach specjalnych, tj.: 

1. Startup_PL 

2. Badania+Rozwój 

 

http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=59&link=414&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


Wzory wniosków dla poszczególnych kategorii znajdą Państwo pod linkiem: 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-

xix-edycja/  

 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 06.09.2020 (poniedziałek) na adres m.silva@igeos.pl  

 

Laureatem ubiegłorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP  

w kategorii Lider MŚP została firma członkowska APS ENERGIA S.A.,  

której jeszcze raz gratulujemy!  

 

Życzymy wszystkim sukcesów i powodzenia w XIX edycji!  
 
 
 

 

 

 

6-8 września 2021 r. 

XXIII Sympozjum ENERGETYKA 

BEŁCHATÓW 

Stoisko IGEOS 
 

 

 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-xix-edycja/
https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-xix-edycja/
mailto:m.silva@igeos.pl


  

 

Już 6-8 września tradycyjnie spotkamy się w Bełchatowie podczas  

23 Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW, aby porozmawiać  

o najważniejszych tematach w energetyce. Wydarzenie od lat przyciąga licznych 

ekspertów i przedstawicieli branży energetycznej. 

 

Organizator i w tym roku przygotował ciekawy program,  a my zapraszamy na 

wspólne stoisko IGEOS z firmami: ADK System, EBRO Trade i Energoprojekt 

Katowice. 

 

Tym bardziej po tak długiej przerwie w kontaktach w świecie rzeczywistym, 

czekamy na Państwa z kawą i liczymy na ciekawe rozmowy.  

 

Do zobaczenia w Bełchatowie!  

 

https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2206,86200.html
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=59&link=415&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


 
 
 

 

 

 

14-16 września 2021 r. 

34. Międzynarodowe Energetyczne  

Targi Bielskie  

ENERGETAB 2021 
 

 

  

 

Wraz z partnerami branżowymi ZIAD Bielsko-Biała SA jako organizator targów 

przygotowuje kilka konferencji, które powinny przybliżyć odpowiedzi na pytania nurtujące 

wystawców, jak i zwiedzających targi. 

 

Jedna z tych konferencji dotyczyć będzie problematyki sprawiedliwej transformacji 

energetycznej. Przewiduje się omówienie zarówno krajowego planu tej transformacji, 

wybranych komponentów terytorialnych, a także udziału w tych programach innowacyjnych 

firm krajowych. Druga z planowanych konferencji dotyczyć będzie planów inwestycyjnych, 

zarówno w zakresie sieci przesyłowej, jak i wybranych sieci dystrybucyjnych. 

 

Na targach ENERGETAB 2021 odbędzie się również bardzo dobrze przyjęta konferencja 

„Fotowoltaika – dziś i jutro”, a w specjalnej Strefie OZE będzie można zapoznać się z 

czynnymi instalacjami PV czy napowietrznych pomp cieplnych. 

 

Ponadto na targach będą zorganizowane: ciesząca się dużym zainteresowaniem podczas 

ubiegłorocznych targów Strefa Elektromobilności oraz Strefa Praktycznych Pokazów (SPP). 

 

Powyższe konferencje i pokazy będą miały charakter stacjonarny, ale z transmisją ich 

przebiegu w internecie. 

 

Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami 

i pucharami „szczególnie wyróżniające się produkty” zgłoszone przez wystawców.  

 

http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=59&link=416&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


 

Z satysfakcją informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło możliwość 

przyznania w tym konkursie wyróżnienia pod nazwą  

„Puchar Ministra Klimatu i Środowiska”. 

 

Po szczegółowe i aktualne informacje zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony 

http://energetab.pl/  

 

 
 
 

5 października 2021 

Webinarium „Kary umowne  

w inwestycjach energetycznych w reżimie 

zamówień publicznych” 

 

 

Kancelaria JDP wraz z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska zapraszają na 

webinarium na temat „Kary umowne w inwestycjach energetycznych w reżimie 

zamówień publicznych”, które odbędzie się  

5 października 2021 r.   

http://energetab.pl/
https://jdp-law.pl/o-kancelarii/
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=59&link=429&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


Obecna praktyka zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania  

i nakładania kar umownych ma istotne znaczenie dla całego rynku wykonawców, 

obejmującego sektor energetyczny, kolejowy, drogowy i gazowy, a także inwestycje 

przemysłowe. 

 

Wykonawcy kontraktów budowlanych muszą mierzyć się w ostatnich latach  

z licznymi trudnościami związanymi m.in. z błędami w dokumentacji przetargowej, 

dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, czy też skutkami nierzetelnego 

realizowania kontraktu przez kontrahenta. Powyższe okoliczności często prowadzą do 

naliczania kar umownych przez zamawiających. 

W czasie webinarium eksperci z Kancelarii JDP, r. pr. Andrzej Sokołowski (Partner) oraz 

r. pr. Magdalena Nasiłowska (Associate) przedstawią Państwu m.in.:  

 zagadnienie wysokości i adekwatności stosowanych kar do możliwych naruszeń po 

stronie wykonawców,  

 problem górnych limitów kar umownych oraz możliwych kumulacji kar wobec 

wykonawców, 

 tematykę wpływu zastrzeganych kar na wysokość ofert wykonawców, 

 praktyki zamawiających publicznych w zakresie zawierania ugód dotyczących 

naliczonych kar umownych.  

Zaproszenie kierujemy do kadry zarządzającej, firm budowlanych  

i wykonujących dostawy oraz usługi w budownictwie, dyrektorów kontraktów i 

projektów, szefów działów prawnych, claim managerów. 

Więcej szczegółów już wkrótce!  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

18 października 2021 r. 

Katalog XXVII Targów Pracy i Praktyk 

dla Informatyków i Elektroników  

– Politechniki Warszawskiej 
 

 

 

https://jdp-law.pl/o-kancelarii/
https://jdp-law.pl/o-kancelarii/#t-andrzej-sokolowski
https://jdp-law.pl/o-kancelarii/#t-magdalena-nasilowska


  

 

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku, począwszy  

od 2008 r. Każdorazowo, w jednej edycji Targów udział bierze udział  

ok. 70 firm i instytucji. 

 

Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-

rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy 

działające wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej  

i użytkowej.  

 

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej  

oraz innych uczelni warszawskich o zbliżonym profilu kształcenia. 

 

Z powodu sytuacji epidemicznej XXVII Targi Pracy zostaną ograniczone do 

wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji 

katalogu przewidujemy na dzień 18 października 2021. 

 

Więcej informacji pod linkiem: 

http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-

WEiTI/XXVII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-18-pazdziernika-

2021-r 

http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-18-pazdziernika-2021-r
http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-18-pazdziernika-2021-r
http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-18-pazdziernika-2021-r
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=59&link=418&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


 

Zgłoszenie udziału w Targach należy nadsyłać do 17 września 2021 r.  

 
 
 
 

 

   

 

 

V Kongres Innowacji w Energetyce 

ZMIANA DATY  

na 21 października 2021 
 

  

 

Przypominamy o nowej dacie V Kongresu Innowacji w Energetyce. 

Już wkrótce nowe szczegóły!  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Słownik NUCLEAR  

 
 

 

 

http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=60&link=425&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


  

 

 

 

BIRETA Professional Translations kończy prace nad kolejnym polsko-angielskim 

słownikiem online, tym razem o tematyce jądrowej. 

 

Słownik NUCLEAR wystartuje na początku września! 

 

Glosariusz będzie zawierał ponad tysiąc pojęć związanych z energetyką jądrową 

zweryfikowanych przez inżynierów - specjalistów. 

 

Patronem merytorycznym projektu jest Fundacja nuclear.pl 

https://nuclear.pl/  

 

Śledź profil Birety na LinkedInie, aby już 1. września móc BEZPŁATNIE 

wypróbować słownik! 

https://www.linkedin.com/company/bireta-professional-translations/ 
 
 

 

 

 

 
 

Historia Dyskusji Redakcyjnych 

na łamach “Przeglądu Energetycznego” 

– zbiór artykułów 
 

 

 

https://nuclear.pl/
https://bit.ly/2Ul5bki
https://www.linkedin.com/company/bireta-professional-translations/?utm_source=IGEOS_newsletter&utm_medium=link&utm_id=nuclear
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=60&link=424&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


  

 

„Przegląd Energetyczny” (PE) był kwartalnikiem wydawanym przez IGEOS w 

formie drukowanej od roku 1996 do końca 2018. Realia cyfrowego świata oraz 

postęp w szybkości i formie przekazywania informacji spowodowały, iż „PE” 

doczekał się swojego elektronicznego następcy jakim jest niniejszy newsletter.  

 

Zbiór wszystkich dyskusji redakcyjnych, jakie odbyły się w latach 2007 – 2018 na 

łamach kwartalnika jest pierwszym krokiem w przygotowaniach do 30-lecia Izby, 

które będziemy obchodzić w przyszłym roku. 

 

Pragniemy zapoznać Państwa z wycinkiem naszej historii, jak również historii 

sektora elektroenergetycznego w Polsce. 

 

Zachęcamy do pobrania zbioru z naszej strony internetowej i przypomnienia 

sobie z jakimi problemami zmagała się energetyka 5, 7 czy 14 lat temu…  

Czy zagadnienia, które omawiali Goście dyskusji redakcyjnych tak bardzo się 

zmieniły? Czy nadeszły lata świetlne progresu i zmian, czy nie powtarzają się 

tematy jakby wiecznie aktualne?  

 

Na te i inne pytania odpowiedzą sobie Państwo po lekturze naszego zbioru 

dyskusji. 

 

Zapraszamy do czytania!  
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

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  

 

https://www.igeos.pl/pl/przeglad-energetyczny
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=59&link=423&kod=e663b34aa7e5d77fb8a4ee584e400105


Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera kliknij tutaj. 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska kliknij 

tutaj 

 


