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Czech-Polish Nuclear Industry  

Summit 2022 

17-19 października 2022 

Praga, Czechy 

 
 

 

 

W dniach 17-19 października 2022 r. w czeskiej Pradze odbył się szczyt przemysłu 

jądrowego, w którym udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej Polski i 

Czech oraz przedstawiciele polskich firm posiadających kompetencje jądrowe. 

 

  



Szczyt odbył się w siedzibie czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Na obradach 

wystąpili: Tomas Ehler, wiceminister przemysłu i handlu, który zaznaczył, że rząd 

czeski ma w planach budowę nowych bloków jądrowych oraz Adam Guibourgé-

Czetwertyński, podsekretarz stanu w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska, 

który  podkreślił znaczenie współpracy obu krajów, szczególnie w obszarze energetyki 

jądrowej. 

 

W drugim dniu szczytu odbyły się bilateralne spotkania pomiędzy firmami polskim i 

czeskimi. Był to owocny czas na zaprezentowanie i zacieśnienie współpracy polsko-

czeskiej w sektorze energetyki jądrowej. 
 

 

 
 

 

IGEOS reprezentowała Dyrektor Monika Silva, która przedstawiła potencjał polskiego 

przemysłu energetycznego i przygotowania do szkoleń związanych z energetyką 

jądrową. 

 

Wraz z IGEOS polski sektor reprezentowali Członkowie: 

 

  APS Energia S.A.   

  Ecol Sp. z o.o.   

 „Energopomiar” Sp. z o.o.  

  Grupa Powen-Wafapomp S.A. 

  RAFAKO S.A.  

 

  oraz firmy: 

 

  Rockfin Sp. z o.o.   

  SPETECH 

  GRUPA ZARMEN   

  REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. - GRUPA ZARMEN    

 
 

  

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

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFtaXsBHSVoLHzZsNpAASuH_f2DheZfBz4
https://www.linkedin.com/company/apsenergia/
https://www.linkedin.com/company/ecol/
https://www.linkedin.com/company/energopomiar/
https://www.linkedin.com/company/grupa-powen-wafapomp-sa/
https://www.linkedin.com/company/rafako-s.a/
https://www.linkedin.com/company/rockfinsp.zo.o./
https://www.linkedin.com/company/spetech/
https://www.linkedin.com/company/grupa-zarmen/
https://www.linkedin.com/company/remak-energomontaz/


 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
 

 

 
 
 

Zakończyliśmy rejestrację na dwa cykle szkoleń dla polskiego przemysłu pod kątem 

prac dla sektora jądrowego. 
 

Pierwsza sesja rozpocznie się już 9.11.2022, a kolejna 23.11.2022. Dziękujemy za liczne 

zainteresowanie, pytania i zgłoszenia. 

 

Osoby niezakwalifikowane do udziału oraz pozostałych zainteresowanych spieszymy 

poinformować, iż działania IGEOS w zakresie szkoleń nie zakończą się na tegorocznych 

edycjach.  

 

Ścisła współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, 

Departamentem Energii Jądrowej i polskim przemysłem zaowocuje kontynuacją działań 

w następnych latach. 

 

Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych działań na www.igeos.pl i social 

mediach IGEOS. 

 

 

 

http://www.igeos.pl/


 

APR1400 SUPPLIERS 

SYMPOSIUM 2022 

10 listopada 2022 

Hotel Sheraton, Warszawa 

 

 
Jeszcze do dnia 4.11.2022 r., przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Korean Suppliers 

Symposium 2022. 

 

W imieniu organizatora - firmy KHNP oraz Partnerów wydarzenia serdecznie 

zapraszamy do udziału w Sympozjum: APR1400 SUPPLIERS SYMPOSIUM 2022, 

które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 10 listopada 2022 r. 

 

W celu rejestracji na Sympozjum oraz wyboru firmy koreańskiej w sesji B2B prosimy 

o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod 

linkiem: https://forms.gle/2RDrhbudaiguKgWc6 

 

Zapraszamy! 

 
 
 

Energy Security Forum 

21-25 listopada 2022, on-line 

Kijów, Ukraina 

 

https://forms.gle/2RDrhbudaiguKgWc6


 
 

 

IGEOS została Partnerem wydarzenia pt: ENERGY SECURITY FORUM 

organizowanego przez siostrzaną organizację z Kijowa: ENERGY CLUB 

 

Energy Club skupia wiodące firmy na ukraińskim rynku energetycznym i stwarza 

możliwości komunikacji między swoimi interesariuszami, w cyklu ponad 90 wydarzeń 

w 2022 roku. 

 

Na Forum eksperci przeanalizują i ocenią stan rynku OZE, energii elektrycznej, gazu, 

energetyki wodorowej i efektywności energetycznej. 

 

Co sądzą uczestnicy  sektora ukraińskiej energetyki o sposobach na jego 

bezpieczeństwo i stabilność w czasie wojny i powojennego rozwoju ukraińskiej 

energetyki? Na to oraz inne pytania pozwoli odpowiedzieć udział w Energy Security 

Forum. 

 

Zapraszamy do udziału online.  

 

Szczegóły w jęz. angielskim: https://iclub.energy/energy_security_forum_2022_en 
 
 

Spotkanie wigilijno-noworoczne IGEOS  

8 grudnia 2022 

Hotel Marriott, Warszawa 
 

 

https://www.linkedin.com/company/iclub-energy/
https://iclub.energy/energy_security_forum_2022_en
https://iclub.energy/energy_security_forum_2022_en


 
 

Zapraszamy na spotkanie wigilijno-noworoczne członków i przyjaciół IGEOS, które 

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Hotelu Marriott  

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 (Sala Bałtyk, 3 piętro). 

Będzie nam bardzo miło spotkać się Państwem po dwóch latach przerwy spowodowanej 

pandemią, odnowić wzajemne kontakty, złożyć Państwu życzenia świąteczne i 

porozmawiać o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku. 

Ramowy program spotkania: 

   18:00 – część oficjalna - wręczenie odznaczeń 

   19:00 – uroczysta kolacja 

   20:00 – loteria świąteczna 

   22:00 – zakończenie spotkania 

Formularz zgłoszenia i pakiety dostępne na stronie: 

https://igeos.pl/pl/aktualnosci/728-spotkanie-wigilijno-noworoczne-igeos-8-12-

2022                                                   

Serdecznie zapraszamy! 

 
  

 

 

 

 

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://igeos.pl/pl/aktualnosci/728-spotkanie-wigilijno-noworoczne-igeos-8-12-2022
https://igeos.pl/pl/aktualnosci/728-spotkanie-wigilijno-noworoczne-igeos-8-12-2022

