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8 czerwca 2021 

 

ENERGY INDUSTRY MIXER – on-line 

 

 

 
 

 

 

 

IGEOS po raz drugi została Partnerem międzynarodowego spotkania biznesowego 

B2B ENERGY INDUSTRY MIXER - dedykowanego dla firm przemysłowych  

z ekspertami ds. automatyki, przemysłu 4.0 i energetyki w stylu „speed dating” . 

 

Spotkanie odbyło się w formule on-line, co nie przeszkodziło w efektywnych 

rozmowach i wymianie poglądów. 

 

W otwarciu spotkania udział wzięła Monika Silva, Z-ca Dyrektora Generalnego 

IGEOS, a pokój rotacyjny nr 3 moderowany przez Członka Zarządu IGEOS 

Konrada Świrskiego cieszył się dużym zainteresowaniem i owocnymi kontaktami 

biznesowymi. 

 

 

 

https://www.igeos.pl/
http://www.igeos.pl/
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Dziękujemy za zaproszenie, tegoroczną edycję uważamy za bardzo udaną! 
 
 
 

 

 

 

 

8 - 10 czerwca 2021 

Nordic Nuclear Forum 2021  

- Suppliers Edition on-line 
 

 

  

W wydarzeniu organizowanym przez Finnuclear Association udział wzięła 

Monika Silva, Z-ca Dyrektora Generalnego. 

 

Coroczne wydarzenie przemysłu jądrowego na kontynencie europejskim 

zgromadziło w formie wirtualnej blisko 300 obserwatorów (ok. 100 z Finlandii, 

pozostałe osoby były uczestnikami z całej UE i Rosji).  

 

Podczas drugiego dnia Nordic Nuclear Forum wystąpienie miał również 

przedstawiciel DEJ Ministerstwa Klimatu i Środowiska p. Andrzej Sidło, który 

przedstawił założenia PEP2040 i drogę do zero-emisyjności z udziałem energetyki 

jądrowej. 
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Pozostałe panele poświęcone sprawom technicznym, środowiskowym, licencyjnym 

oraz bezpieczeństwu w energetyce jądrowej zostały zaprezentowane przez 

światowych specjalistów i doświadczone firmy i instytucje sektora nuklearnego. 

Spotkania B2B, kończące wydarzenie były najbardziej wyczekiwaną częścią 

Forum. Sprawna organizacja i niezawodność platformy internetowej pozwoliły na 

udział  

w kilkunastu spotkaniach w ciągu dnia. 

 

To było owocne wydarzenie, obfitujące w ciekawe kontakty i wiedzę, którą mamy 

nadzieję Państwu zaprezentować już tej jesieni! 

 

Prosimy o śledzenie naszych stron w social media! 
 
 
 

 

 

 

 

9 i 17 czerwca 2021  

Plenarne posiedzenie Komitetu 

Problemów Energetyki przy Prezydium 

PAN 

 



  

Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch w odpowiedzi na zaproszenie 

Przewodniczącego KPE PAN prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego,   

w dniach 9 i 17 czerwca 2021, wziął udział w plenarnym posiedzeniu Komitetu 

Problemów Energetyki przy Prezydium PAN poświęconym  przyjętej przez Radę 

Ministrów „Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040). 

 

Tematem przewodnim posiedzenia było omówienie szans i wyzwań wynikających  

z przyjętych kierunków rozwoju energetyki do roku 2040, szczególnie  

w odniesieniu do zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, 

wynikających ze stopniowego odchodzenia od generacji energii w oparciu o paliwa 

kopalne. 

 

Uzgodniono konieczność wypracowania i wystosowania do Ministra Klimatu  

i Środowiska pisma sygnowanego przez PAN i inne organizacje branżowe, 

w którym będą przedstawione realne zagrożenia wynikające z realizacji PEP 2040. 
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10 czerwca 2021 

Międzynarodowy Dzień Elektryka 

organizowany przez SEP 
 

  

W dniu 10 czerwca 2021 Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch na 

zaproszenie Prezesa SEP Pana Piotra Szymczaka wziął udział w wideokonferencji 

organizowanej przez SEP z okazji Międzynarodowego Dnia Energetyka. 

  

Tematem konferencji było omówienie zarówno zagadnień historycznych 

związanych  z rozwojem sektora energii elektrycznej na świecie, jak i wpływu 

pandemii Covid-19 na ten sektor gospodarki. 

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego dnia: 

https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka/ 
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III edycja ENERGO-RODEO 

- już za nami 
 

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Energetyków Energo-Rodeo odbyła się  

w formie on-line w dniu 10 czerwca 2021 r. tradycyjnie na terenie firmy ZIAD  

Bielsko-Biała SA – głównego organizatora tego wydarzenia.  

  

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników przez Prezesa ZIAD Bielsko-

Biała p. Dariusza Mrzygłoda, po czym głos zabrali prowadzący – p. Bogumił 

Dudek, Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce, 

wieloletni ekspert PSE S.A. oraz Prezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP  

p. Janusz Juraszek. 

 

Prezentacje dotyczyły następującej tematyki: 

1. „Łańcuchy izolatorów - typy, rodzaje, właściwości, badania na 

przykładzie   kompletnych łańcuchów Belos-PLP S.A. z wykorzystaniem 

izolatorów firmy GIG” 

2. „Zapobieganie skutkom działania łuku elektrycznego – odzież ochronna SIR 

Safety System – POLYTECH / POLYTECH Plus” 

3. „Łączenie egzotermiczne jako alternatywa dla procesów spawalniczych  

w montażu uziemień - 10 lat doświadczeń w montażu systemów uziemiających dla 

elektoenergetyki” 

4.  „Słupy pełnościenne - Contec Kromiss tradycja i nowoczesność” 

 

Kolejna edycja już za rok! 

  

Relacja pod linkiem: 

http://energo-rodeo.pl/ 

 
 

http://energo-rodeo.pl/


  
 

 

 

 

 
 

17 czerwca 2021 

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków IGEOS w Warszawie 
 

 

http://newsletter.igeos.pl/newsletter_link.php?id=58&link=404&kod=85a9e421d9d1a63b5e399e5644801a57


  

W XXIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej 

Energetyki i Ochrony Środowiska udział wzięło 30 uprawnionych przedstawicieli 

firm członkowskich IGEOS. 

 

Obrady rozpoczęto w II terminie, a przewodniczył im p. Jan Siwiński, Prezes 

Zarządu Ecoenergia Sp.z o.o. 

  

Walne Zgromadzenie Członków IGEOS, oprócz przyjęcia sprawozdań i udzielenia 

absolutorium Zarządu za 2020 rok, uzupełniło skład Zarządu, wybierając na 

wspólną kadencję 2019-2022 p. Jakuba Misztala, szefa polskiego oddziału 

Mitsubishi Power Europe, Dyrektora Regionalnego. 

 

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy! 

 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż IGEOS po 4 latach strat finansowych 

wypracowała dodatni wynik finansowy, który zostanie przeznaczony na fundusz 

statutowy. 

 
 
 
 

    



21 - 22 czerwca 2021 

– OSE, GDAŃSK 
 

  

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku zorganizowany w formie spotkania 

stacjonarnego przez Europejskie Centrum Biznesu był wydarzeniem, w którym 

udział wzięli przedstawiciele IGEOS: p. Józef Węgrecki, Prezes Zarządu IGEOS 

i p. Monika Silva, Z-ca Dyrektora Generalnego. 

 

Doceniamy osiągnięcia techniki, jednak spotkanie przedstawicieli branży na żywo 

dostarczyło wielu emocji i przyniosło pozytywne efekty w kontaktach ze 

specjalistami.    

 

Prezes IGEOS J. Węgrecki wystąpił w panelu 1 pt. Strategie dostosowawcze grup 

energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej 

Polski, podkreślając zasadność OZE i energetyki jądrowej w miksie 

energetycznym. 
 
 

 
 

 

 

23 czerwca 2021  
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– spotkanie podsumowujące projekt KDP 

Warszawa 
 

  

Zakończył się pierwszy etap prac nad projektem: 

„Kodeks Dobrych Praktyk dla branży energetycznej" prowadzony przez Komitet 

Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. 

 

Spotkanie podsumowujące efekt prac 5 grup: 

1. Społeczno-Kadrowej 

2. PR/Komunikacji  

3. Ekonomiczno-Finansowej  

4. Technologiczno- Środowiskowej 

5. Legislacyjno-Kontraktowej 

odbyło się w siedzibie PZPB w Warszawie. 

 

Przedstawiciele IGEOS: 

Ziemowit Słomczyński, Członek Zarządu IGEOS 

Łukasz Grela, Członek Zarządu IGEOS 

Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny  

Monika Silva, Z-ca Dyrektora 

brali czynny udział we wszystkich grupach. 

 

Wypracowane materiały zostały przekazane do dalszych prac prawnych. 



Efekt końcowy zostanie zaprezentowany na przełomie sierpnia/września oraz 

rozpowszechniony w sektorze. 

 

Dodatkowo p. Monika Silva została wybrana na członka Komitetu Sterującego 

jako przedstawiciel ze strony IGEOS dla projektu "Kodeks Dobrych Praktyk dla 

branży energetycznej". 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

 
 
 

 

 

 

1 lipca 2021 

Webinar: Wzrost cen materiałów. 

Jak wykonawca może zapobiec stratom? 
 

  

Zapraszamy na webinar „Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z aktualnym wzrostem cen materiałów budowlanych (2020-2021). Jak skutecznie 

przygotować roszczenie i doprowadzić do zmiany umowy?” zorganizowany przy 

współpracy kancelarii JDP z wiodącymi instytucjami branżowymi, który odbędzie 

się 1 lipca 2021 r. w godz. 11:00 – 12:00. 
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W czasie webinarium prawnicy z kancelarii JDP: prof. Przemysław Drapała  

i adw. Mariusz Nowakowski, MLE przedstawią Państwu, jak prawidłowo 

przygotować takie roszczenie, jaką przyjąć strategię prawną oraz jak skutecznie 

doprowadzić do zawarcia aneksu do umowy lub ugody podwyższającej 

wynagrodzenie. 

  

Zaproszenie kierujemy do wykonawców, podwykonawców, inwestorów 

realizujących kontrakty w branży budowlanej i infrastrukturalnej. 

  

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów 

finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych 

w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów 

i sprzedaży. 

 

Udział w webinarze jest bezpłatny. 

 

ZAPISZ SIĘ 

  
 
 
 

 

 

 

Enlit Europe 

30 listopad – 2 grudzień 2021  

Mediolan, Włochy 
 

Pozytywną energią napawają nas wiadomości o powrocie cyklicznych imprez 

międzynarodowych. Świat powoli nabiera kształtów „nowej normalności”. 

 

Znane uprzednio jako PowerGen Targi ENLIT EUROPE zapraszają do odwiedzin 

jeszcze w tym roku! 
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Firmy członkowskie IGEOS od lat doceniają walory i jakość tych targów.  

Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji zarówno jako odwiedzający czy też 

wynajmując miejsce na własne stoisko (wystawcy). 

 

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia strony targów: 

https://www.enlit-europe.com/euw 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

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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