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XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowe władze 

Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) na kadencję 

2019 - 2022. 

Stanowisko Prezesa Zarządu IGEOS powierzono p. Mirosławowi 

Kowalikowi – Prezesowi ENEA. 

Zarząd ukonstytuował się w dniu 18 czerwca br. Prezes M. Kowalik wraz z 

p. Krzysztofem Figatem - Polimex-Mostostal, p. Ryszardem Wasiłkiem - 

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz p. Arturem Niziołem - Uniserv 

stanowią Prezydium Zarządu Izby. 

 

 



 

 

 

  

Na członków Zarządu wybrani zostali: 

  

 

  

  

Pełny skład władz IGEOS oraz notki biograficzne dostępne są na 

stronie igeos.pl/wladze 

  

http://igeos.pl/wladze


 

Polska Wystawa Gospodarcza - wyniki 

14 czerwca 2019 r., Warszawa  

  

Rozstrzygnięto nabór na Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej. 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim firmom zakwalifikowanym do grona 

Wystawców. Swoje najlepsze produkty zaprezentuje ponad 

dziewięćdziesiąt wybranych przez Kapitułę PWG polskich firm. 

 Wśród naszych Członków zwycięzcą zostało Transition Technologies!  

  

 

  

   

Gratulujemy Prezesowi Konradowi Świrskiemu i Zespołowi TT S.A. oraz 

zapraszamy wszystkich do odwiedzenia stoiska naszej Firmy 

Członkowskiej na Wystawie rozpoczynającej się już jesienią br. na 

Stadionie Narodowym. 

 Lista Wystawców została opublikowana tutaj.  

https://pwg.prezydent.pl/nabor-pwg-2019-2020/


 

     Koncert "Energy Band" dla Rodzin i Przyjaciół  

25 czerwca 2019 r., Katowice  

  

Nie samą energetyką żyje Izba....  

W katowickim Teatrze KOREZ, po raz kolejny Zespół ENERGY BAND 

pokazał co oznacza jedność, pasja, przyjaźń i profesjonalizm Członków 

IGEOS.  Zagrał najlepszy jak do tej pory koncert!  

  

 

  

Wspólne próby i dążenie do perfekcji zaowocowały wielkimi brawami i 

bisami dla publiczności. 

 Dziękujemy za niespodziewanie liczne przybycie na deski (i schody) 

Teatru, a supportowi - Zespołowi OKAY - za rozgrzanie publiczności.  

  



 

 

    

Wspólne działanie, kompromisy i szacunek do wzajemnych umiejętności to 

potencjał i siła IGEOS. 

Brawo ENERGY BAND! 

  

Zapraszamy do polubienia strony na facebooku tutaj oraz subskrybowania 

kanału youtube tutaj. Jest już dużo materiałów do słuchania i oglądania!  

  

Nowa siedziba IGEOS  

  

Dzień 28 czerwca br. był ostatnim dniem działania Biura IGEOS na ul. 

Kruczej w Warszawie.  

https://www.facebook.com/energybigband/
https://www.youtube.com/channel/UCpi5ROtRf0Vt-AC9gKr8hxw/videos


 

Od 1 lipca mamy nową siedzibę i zapraszamy serdecznie do biura na ul. 

Chałubińskiego 8 w Warszawie na 28 piętro. 

Nasz nowy numer telefonu to: 22 102 22 10. 

 

  

  

Adresy e-mail, NIP, REGON i KRS pozostają bez zmian. Uprzejmie prosimy 

o aktualizację w Państwa bazach danych. 

Życzymy udanych urlopów i do zobaczenia we 

wrześniu! 



 

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska  

      ul. Chałubińskiego 8, 28 piętro, 00-613 

Warszawa  

                                     
  

 
  

Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera prosimy o odesłanie e-maila zwrotnego z treścią 
„NIE"  

Administrator danych oraz informacje kontaktowe 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony 
Środowiska z siedzibą w Warszawie  
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, telefon: 22 621 65 72, adres e-mail sekretariat@igeos.pl 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane przez IGEOS w celach: 

a)           organizacji szkoleń 

b)           organizacji konferencji, warsztatów 

c)           realizacji celów statutowych IGEOS. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a)           zgoda wyrażona przez Panią/Pana; 

b)          niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej 
uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c)          prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEOS (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). 

Okres przez który dane będą przetwarzane 

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy 
dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z  IGEiOŚ lub w przypadku 
gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia; 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione: 

a)           podmiotom świadczącym na rzecz IGEiOŚ usługi informatyczne; 

b)          podmiotom świadczącym na rzecz IGEiOŚ usługi kadrowo-księgowe i prawne. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

mailto:sekretariat@igeos.pl


 

1          ma Pani/Pan prawo do żądania od IGEiOŚ jako administratora: dostępu do podanych 
przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przeniesienia danych; 

2          ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 
przez  Panią/Pana danych osobowych; 

3          ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

4           ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku 
niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu. 
   

  



 
 

 



 

 


