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6 lutego 2020 

Otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i 

Polityki Klimatycznej KIG, Warszawa 

  

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się otwarte spotkanie Komitetu 

ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG, którego Członkiem jest IGEOS. Omawiano 

problematykę neutralności klimatycznej Unii Europejskiej i wyzwań dla 

gospodarki w Polsce.  Gościem specjalnym spotkania był Michał Kurtyka, który 

określił sformułowaną przez Komisję Europejską politykę neutralności jako 

 

 

https://www.igeos.pl/


ogromne wyzwanie, wykraczające poza politykę energetyczną i kompleksowo 

dotyczące całej polskiej gospodarki, społeczeństwa, transportu etc. 

Przedstawiciele Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przedstawili 

prezentacje wprowadzające do debaty, w której licznie uczestniczyli 

przedstawiciele nauki, związków zawodowych, organizacji klimatycznych 

i ochrony środowiska oraz organizacji członkowskich KIG. 

  

 
  
  

 

 

 
 

20 lutego 2020 

Projekt sektorowej rama kwalifikacji dla 

sektora energetycznego, Warszawa 

IGEOS wspiera projekt stworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w ramach 

założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przeprowadzanego przez Instytut 

Badań Edukacyjnych, którego koordynatorem jest Fundacja Klaster Czyste 

Powietrze. 

Uczestnicy spotkania, w tym Dyrektor Generalny IGEOS oraz szefowie działów 

HR firm członkowskich podzielili się swoją specjalistyczną wiedzą na temat 

potrzeb kwalifikacyjnych podmiotów funkcjonujących w sektorze energetyki. 

 



Omówiono występujące pomiędzy nimi relacje, kompetencje i wymagania 

wobec pracowników energetyki, a także wiedzą z zakresu tworzenia kwalifikacji, 

programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży energetyki w kraju i za 

granicą. 

Efekty prac będą przyjęte przez Ministerstwo Edukacji. 

 
  
  

 
 
 

 
 

Angielska strona IGEOS 

  

Ruszyła anglojęzyczna wersja strony internetowej naszej Izby. 

Zapraszamy Członków IGEOS do dalszych aktualizacji swoich danych. Takie działania 

pozwolą na kompletną reprezentację i promocję wśród firm międzynarodowych. 

https://www.igeos.pl/en/ 
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IV Kongres Innowacji w Energetyce 

Save the date! 29 października 2020 r. , Warszawa 

  

Rozpoczęliśmy prace nad formułą czwartej edycji Kongresu Innowacji 

w Energetyce – Kongres Energii i Ochrony Środowiska. W tym roku prosimy 

o rezerwację daty 29.10.2020 (czwartek). 

Kongres tradycyjnie będzie miał miejsce w Warszawie.  

Już dziś zapraszamy Firmy Członkowskie do zgłaszania pomysłów na własne 

prezentacje do Biura IGEOS. 
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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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