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 18 lutego 2021 
Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii 

 

 

 

 

 
 

W dniu 18 lutego br. odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielami 

Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju w 

sprawie postulatów przedsiębiorców zrzeszonych w IGEOS w dobie pandemii 

koronawirusa. 

 

Zarząd IGEOS, uprzednio w pismach skierowanych do MRPiT i MAP, 

wyartykułował główne problemy związane z rozporządzeniami wydawanymi przez 

Rząd w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które powodują znaczne 

utrudnienia w wypełnianiu kontraktów inwestycyjnych w branży energetycznej. 

Omówiono również zagadnienie kontraktów podpisanych przed wejściem w życie 

nowego Prawa Zamówień Publicznych. 

 

IGEOS został zaproszony do przyszłych prac nad oceną nowego PZP i 

udoskonaleń zapisów. Ministerstwo Rozwoju zanotowało również wszystkie uwagi 

przedsiębiorców do dalszych prac nad kształtem prawa. 

 

Stale zapraszamy Państwa do kontaktu i do przesyłania swoich uwag i wniosków 

w odniesieniu do funkcjonowania sektora energetycznego. 
 
 

 

 

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


 
 

 

 

11 lutego 2021 Podcast EkoŚwirski 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

Rozmowa Konrada Świrskiego z Grzegorzem Należytym – Prezesem Siemens 

Energy: 

https://www.youtube.com/watch?v=61e7sZtp-t0&ab_channel=KonradSwirski 

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Członków Zarządu IGEOS na temat jak 

Polska odnajduje się w globalnej zmianie świata energetycznego w okresie krótko 

i długoterminowym. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kolejne odcinki z wkładem IGEOS już wkrótce! 
 
 
 

 

 

 

 

Nowi Członkowie IGEOS 
 

Witamy nowe firmy członkowskie w naszym gronie! 

Są to: 

Scaffolder Polska Sp. z o.o  

Przedsiębiorstwo Remontowo- Usługowe ''Mega Rem'' Sp. z o.o. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61e7sZtp-t0&ab_channel=KonradSwirski
http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=49&link=342&kod=22bfb233b41df2da88d74d6a080ed0ff


  
 

 

 

 
 

Scaffolder Polsaka Sp. z o.o, zajmuje się zarządzaniem, planowaniem, 

montażem oraz serwisem konstrukcji rusztowań w szczególności na terenie i dla 

potrzeb zakładów energetycznych i przemysłowych na terenie Polski oraz innych 

krajów EU. Spółka na zlecenie Inwestora lub Generalnego Wykonawcy zajmuje 

się opracowaniem Instrukcji Zarządzania Rusztowaniami uwzględniającej aktualne 

przepisy i normy oraz specyfikę i wymogi Zakładu lub Projektu. Spółka posiada 

także w ofercie usługę świadczenie zastępczego Nadzoru Technicznego w 

zakresie konstrukcji rusztowań. 

Prezesem jest Pani Anna Misior. 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną 

internetową  https://www.scaffolder.pl/index.php/pl/ 

  
 
 
 

 

 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Remontowo- Usługowe '' Mega-Rem'' Sp. z o.o. 

Jest to firma która działa nieprzerwanie od 1992r. w branży energetycznej 

wykonując usługi związane z projektowaniem, wykonywaniem, montażem, 

remontami, pomiarami i badaniami urządzeń elektroenergetycznych i 

przemysłowych. 

Prezesem Zarządu jest Lesław Lenart. 

 

Więcej informacji na temat działalności firmy: 

http://www.mega-rem.com.pl/ 
 
 
 

 

 

   

https://www.scaffolder.pl/index.php/pl/
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V edycja Kongresu Innowacji w Energetyce już 10 czerwca 2021! 
 

Jeśli pozwolą na to warunki epidemiczne zaprosimy Państwa do Hotelu Marriott w 

Warszawie, a równolegle przeprowadzimy transmisję on-line z interaktywnym 

kontaktem z publicznością. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem: 

https://www.kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program 
 

  
 

 

 

 

Energy Mixer – 8 czerwca 2021 Digital Edition 
 

Energy Industry Mixer to międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na 

strukturze spersonalizowanych spotkań biznesowych pomiędzy 

przedsiębiorstwami, głównie przemysłowymi, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. 

w formie „Digital Edition”. 

Organizatorem wydarzenia jest spółka Bosetti Global Consulting, 

współorganizatorami będą: Confindustria Polonia, Izba Gospodarcza Energetyki i 

Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Energemini Polska  

Sp. z o.o. 

Uczestnikami drugiej edycji wydarzenia będą firmy przemysłowe działające w 

różnych branżach m.in. AGD, motoryzacja, mechaniczna itp., które na podstawie 

spersonalizowanego programu spotkań B2B w formule „speed meeting” będą 

miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, przemyśle 4.0, 

technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii 

elektrycznej. 

  

 

https://www.kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program
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W trakcie spotkań B2B przewidzianych w ramach wydarzenia, uczestniczące firmy 

przemysłowe będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, 

robotyce, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących 

tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej w 

procesach produkcyjnych; management energetyczny, zakup „zielonej” energii 

oraz planowanie oszczędności; systemach magazynowania energii elektrycznej. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 

https://energymixer.eu/pl/ 

  

Dla Członków IGEOS 10 % zniżki 

  

Link do rejestracji: 

https://energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/ 
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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 
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