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Warsztaty GE Power  

dedykowane przedstawieniu 

możliwości zaangażowania polskiego łańcucha 

dostaw w polski program jądrowy 

7-8 listopada 2022, Elbląg 
 
 

 

 

Dwudniowe spotkanie zorganizowane w ramach działań Zespołu IGEOS NUCLEAR przez 

Dagmarę Peret oraz zespół z GE Power Nuclear New Build odbywało się w gronie osób z 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskich Elektrowni Jądrowych, Polskiej Agencji 

Atomistyki oraz Urzędu Dozoru Technicznego pod patronatem IGEOS.  

  



Głównym celem było wspólne zastanowienie się w jaki sposób należy wspierać polskich 

przedsiębiorców, by wzmocnić możliwości zbudowania polskiego łańcucha dostaw dla 

projektów jądrowych.  

Potencjalny polski łańcuch dostaw został zaprezentowany w oparciu o doświadczenie GE 

Power jako dostawcy technologii GE  dla  „wyspy turbinowej” oraz współpracujących z 

firmą dostawców, posiadających już obecnie bogate doświadczenie w działalności 

nuklearnej na rynku światowym.  

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzenia  Zakładu Produkcji Turbin oraz Odlewni 

GE Power w Elblągu oraz Zakładu Produkcji Metal Expert. 

Programem spotkania objęto również dyskusję z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej 

w temacie rozwoju współpracy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz GE 

Power w zakresie wspierania programu rozwoju kształcenia kadry dla sektora energetyki 

jądrowej. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele IGEOS, Departamentu Energii Jądrowej 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Politechniki Gdańskiej oraz eksperci z GE Steam 

Power, GE Nuclear New Build. 

Warsztaty były okazją nie tylko do zapoznania się z obecnie realizowanymi projektami dla 

sektora energetyki jądrowej, ale również z wymogami jakie należy spełnić, by wziąć czynny 

udział w tworzeniu łańcucha dostaw dla polskiego programu energetyki jądrowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APR1400 SUPPLIERS SYMPOSIUM 2022 

10 listopada 2022 

Hotel Sheraton, Warszawa 
 

 

 
 

 

 

Be great together! Pod tym hasłem w Warszawie w dniu 10 listopada 2022 odbyło się 

APR1400 Suppliers Symposium 2022 organizowane przez KHNP, KNA i IGEOS Nuclear. 

 

To kolejny etap naszych działań w kierunku wsparcia polskiego przemysłu w światowych 

projektach nuklearnych i przygotowania firm do polskiego projektu PPEJ. 

 

Sympozjum ze strony polskiej otworzył Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch, który 

przedstawił potencjał polskich firm w łańcuchu dostawców. 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=khnp&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6996427057660334080
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kna&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6996427057660334080
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=igeos&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6996427057660334080
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ppej&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6996427057660334080


Zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Korei Płd. to nie tylko spotkania 

B2B,  ale również szereg podpisanych listów intencyjnych o współpracy (MoU). Podpisano 

13 MoU (w tym 10 firm członkowskich IGEOS): 

 

- z KHNP 

              ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA 

              Grupa Powen-Wafapomp SA 

              Mostostal Kielce 

              TUV NORD Polska 

              GRUPA ZARMEN 

-z KEPCO 

               ENETECS - Engineering Technologies 

               ZBM SA 

               BIRETA Professional Translations 

               ECOL Sp. z o.o. 

-z DOOSAN 

               APS Energia SA 

               Energomontaż-Północ Gdynia S.A. 

               Transition Technologies - Advanced Solutions Sp. z o.o. 

               FINOW POLSKA Sp. z o.o. 
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 
 
 

Czech-Polish Nuclear Industry  

Summit 2022  

17-19 listopada 2022, Warszawa 

 

https://www.linkedin.com/company/energoprojekt-katowice-sa/
https://www.linkedin.com/company/grupa-powen-wafapomp-sa/
https://www.linkedin.com/company/tuv-nord-polska/
https://www.linkedin.com/company/grupa-zarmen/
https://www.linkedin.com/company/enetecs/
https://www.linkedin.com/company/zbm-s-a/
https://www.linkedin.com/company/bireta-professional-translations/
https://www.linkedin.com/company/ecol/
https://www.linkedin.com/company/apsenergia/
https://www.linkedin.com/company/energomontaz-polnoc-gdynia-sa/
https://www.linkedin.com/company/tt-as/
https://www.linkedin.com/company/finowpolska/


 

 

 
 

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, 

wiceminister w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który  podkreślił znaczenie 

współpracy obu krajów, szczególnie w obszarze energetyki jądrowej. 

IGEOS Nuclear reprezentowała Dyrektor Monika Silva. 

 

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

czeskimi.  

 

 

 

 

 

 



Energy Security Forum 

21-25 listopada 2022, on-line 

Kijów, Ukraina 

 

 
 

IGEOS była 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 przeanalizowali m.in. kwestie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, 

stan rynku OZE, energii elektrycznej, gazu, energetyki wodorowej oraz efektywności 

energetycznej. 

 
 
 

 

Realizacja szkoleń dla polskiego przemysłu 

pod kątem wykonywania prac  

dla energetyki jądrowej  

9 listopada – 2 grudnia 2022, Warszawa 

 
 

 

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


 
 

 

Druga połowa listopada była bardzo pracowita dla Zespołu IGEOS. W konsorcjum z 

Siecią Łukasiewicza – Instytutem Spawalnictwa oraz przy współpracy z Politechniką 

Warszawską i SEP, IGEOS przeprowadziła dwie bardzo intensywne sesje szkoleń na 

Zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  

 

I sesja odbyła się w dniach: 9-10 listopada (online) oraz 14-18 listopada  (stacjonarnie)  

 

II sesja odbyła się w dniach: 23-24 listopada (online) oraz 28 listopada –  

2 grudnia  (stacjonarnie). 

 

W szkoleniu udział wzięły 3 grupy branżowe: 

a) firmy budowlane 

b) firmy elektryczne 

c) firmy metalowe 

 



Podczas 180 h szkoleniowych uczestnicy zdobyli wiedzę od ekspertów z całego świata 

energetyki nuklearnej. Prezentacje przeprowadzili przedstawiciele firm: 

     z USA  - Westinghouse, Bechtel, ASME 

     z Francji – EDF, AFCEN, Bureau Veritas, Bouygues 

     z Finlandii - TVONS 

     z Korei Płd. - KHNP 

     z Polski – PEJ, APS Energia, ECOL, Grupa ZARMEN, ROCKFIN 

 

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za udział i już 

zapowiadamy kontynuację w 2023 roku! 
 

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

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
 

 
 

Spotkanie wigilijno-noworoczne IGEOS  

8 grudnia 2022 

Hotel Marriott, Warszawa 
 

 

 
 

 



Już w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie wigilijno-noworoczne członków i 

przyjaciół IGEOS. Osoby, które jeszcze nie zarejestrowały się na to świąteczne wydarzenie 

serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

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. 

Szczegóły udziału na: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. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska 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

