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Targi EXPOPOWER 

Międzynarodowe Targi Poznańskie 

7-9 maja 2019 r., Poznań  

  

Targi Expopower to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w 

Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną, którym od samego początku patronuje 

IGEOS. 

Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką 

przemysłową, ale również systemami automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego 

napięcia. Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele grup energetycznych, zakładów 

przemysłowych, firm i hurtowni elektrotechnicznych.  

Od kilku lat Targom towarzyszy Kongres Innowacyjnej Energetyki ENERGINN2.0, którego 

otwarcia dokonał p. Mirosław Kowalik, p.o. Prezesa Zarządu IGEOS i Prezes ENEA S.A. 



 

  

W targach uczestniczyły firmy z wielu krajów świata. Była to dobra okazja, aby poznać 

rynkowe trendy, także międzynarodowe, wymienić doświadczenia oraz dowiedzieć się przed 

jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. 

Zapraszamy za rok! 

  

Wieczór Polski 

Jubileusz 70-lecia firmy „Energoprojekt-Katowice” 

S.A. 

14 maja 2019 r., Tychy 

  

Od 25 lat o tej porze stali klienci, współpracownicy i sympatycy Energoprojektu - Katowice 

(EPK) świętowali na targach Power-Gen Europe Wieczór Polski - poświęcony sukcesom 

wspólnych z EPK przedsięwzięć.  

W tym roku Wieczór Polski odbył się w Tychach i połączony był z Jubileuszem 70-lecia 

działalności Firmy.  



  

 

  

70-lat firmy to duży sukces i powód do dumy. Był to okres niezwykle burzliwych przemian 

ustrojowych i gospodarczych w Polsce oraz transformacji wielu sfer życia, które przetrwali 

tylko najwytrwalsi i najlepiej przygotowani. 

Składamy EPK serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju Firmy oraz sukcesów w 

pracy na rzecz polskiej energetyki. Niech ta rocznica będzie okazją nie tylko do wspomnień, 

lecz także inspiracją dla nowych przedsięwzięć. 

Część artystyczną na najwyższym poziomie zapewnił znany już energetycznej 

publiczności Zespół ENERGY BAND w repertuarze wybitnych polskich utworów! 

  



 

  

Relacja video przygotowana przez organizatorów dostępna tutaj.  

  

  

Otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki 

Kazachstanu 

Mianowanie Konsula Honorowego  

14 maja 2019 r., Katowice 

  

W niecodziennym wydarzeniu w scenerii Filharmonii Śląskiej zebrali się nietuzinkowi Goście,  

aby uczestniczyć w ceremonii nadania tytułu Konsula Honorowego Sekretarzowi Zarządu 

IGEOS  

p. Arturowi Niziołowi.  

  



 

  

  

  

Jesteśmy szczególnie dumni z tego faktu, gdyż p. Prezes Artur Nizioł, od lat znany jest  

z wielokierunkowych działań biznesowych i wybitnej działalności społecznej! 

  

Inauguracja pracy Konsulatu z pewnością wpłynie korzystnie na relacje polsko – 

kazachstańskie  

w kwestii promocji gospodarski i kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami. 

  



 

Gratulujemy i życzymy udanej współpracy oraz zapraszamy do kontaktu.     

  

  

25 lat Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

16 maja 2019 r., Warszawa 

   

O tym czy relacje w rodzinie są poprawne świadczą zaproszenia na urodziny  

Nasza "młodsza siostra" radzi sobie na rynku izb branżowych wyśmienicie i dała nam okazję  

do wspólnego świętowania i poznania jej historii. 

  



 

  

Pozycja IGCP na rynku ciepłownictwa w Polsce jest bardzo wysoka i niekwestionowana. 

Organizacja ta reprezentuje skutecznie cały sektor i stanowi dominujący głos opiniotwórczy i 

konsultacyjny.   

IGEOS dołoży wszelkich starań, aby podlegający silnym zmianom rynek energetyki i 

ciepłownictwa stworzył przyjazny obszar dla kontynuacji i rozwoju naszych organizacji 

samorządowych. 
  

  

  

Nadchodzące wydarzenia IGEOS: 

  

Spotkanie integracyjne IGEOS - ostatni dzwonek! 

6 czerwca 2019 r., Warszawa 



Wszystkich Członków IGEOS i sympatyków naszej działalności zapraszamy na ostatnie 

piętro Hotelu Airport Okęcie w Warszawie na coroczne spotkanie integracyjne branży! 

 

  

Tuż po Walnym Zgromadzeniu, gdzie wybierzemy nowe władze IGEOS 

tradycyjnie zapraszamy na  wspólne rozmowy przy stole, wymianę poglądów i podzielenie 

się doświadczeniami. Zaczynamy o godz. 15:30.  

Szczegóły na  https://www.igeos.pl/pl/wydarzenia/23-spotkanie-integracyjne-czlonkow-i-

sympatykow-igeos   

  

Kongres Energii i Ochrony Środowiska 
III Kongres Innowacji w Energetyce 

10 października 2019, Warszawa 

Trzecia edycja Kongresu IGEOS o innowacjach w energetyce przybiera w tym roku 

szczególną  

i szeroką formułę! 

Wyjątkowość wydarzenia zapewnia fakt, iż swoje siły zjednoczyły wszystkie liczące się w 

sektorze izby i towarzystwa, aby pokazać pełen potencjał działalności branży i poruszyć jak 

najszerzej zagadnienia polskiej energetyki. 

https://www.igeos.pl/pl/wydarzenia/23-spotkanie-integracyjne-czlonkow-i-sympatykow-igeos
https://www.igeos.pl/pl/wydarzenia/23-spotkanie-integracyjne-czlonkow-i-sympatykow-igeos


 

  

Wspólnie z Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych, Izbą Gospodarczą 

Ciepłownictwo Polskie, Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Polską Izbą Magazynowania 

Energii, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 

Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Towarzystwem Obrotu Energią, 

Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych przejdziemy przez spektrum tematów i 

jak zawsze  

w niebanalny sposób, z odrobiną humoru, choć na poważnie, przedstawimy najciekawsze 

tematy  

z zakresu polityki energetycznej, nowych trendów i nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych.  

Zapraszamy nasze firmy członkowskie do współpracy - szczególnie w zakresie tematu 

innowacji  

w energetyce. 

Wydarzenie jest bezpłatne, na podstawie weryfikowanej przez Biuro IGEOS rejestracji.  

Prosimy o rezerwację daty 10.10.2019 w Państwa kalendarzach!    

 

 
XI Krajowy Konkurs Energetyczny 

11 października 2019 r., Warszawa 

Dzień po Kongresie odbędzie się Finał Krajowego Konkursu Energetycznego kierowanego 

do młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, którego IGEOS jest współorganizatorem. 

 

To już jedenasta edycja Konkursu im. profesora Jacka Malko. Głównym celem 

przyświecającym Konkursowi jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i 



ekologicznie poprzez aktywizację jego młodej, zdolnej i ambitnej części do poznawania 

zasad racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem. 

  

XXXII Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie  

ENERGETAB 

17-19 września 2019 r., Bielsko Biała 

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii 

dla przemysłu energetycznego. Od kilkunastu lat IGEOS wystawia się wraz ze swoimi 

firmami członkowskimi na wspólnym stoisku, prezentując ich potencjał i dorobek.  

Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający firmy prestiżowymi 

medalami  

i pucharami, w tym statuetką IGEOS, za szczególnie wyróżniające się produkty zgłoszone 

przez wystawców.  

Targi ENERGETAB to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów 

biznesowych między wystawcami i projektantami, dostawcami usług i czołowymi 

przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno z Polski jak i z zagranicy. 

     

 

Więcej informacji na stronie www.energetab.pl 
 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska  

      ul.Krucza 6/14, 00-950 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 

http://www.energetab.pl/
mailto:sekretariat@igeos.pl


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane przez IGEiOŚ w celach: 

a)           organizacji szkoleń  

b)           organizacji konferencji, warsztatów 

c)           realizacji celów statutowych IGEiOŚ 

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); 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEOŚ (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 

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. 
  

  

  
  

  



 
 


