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Newsletter z życia IGEOS – wydanie
specjalne

Biuro IGEOS
W związku z pandemią wirusa COVID-19 i rozprzestrzeniającym się zagrożeniem
powszechnego zarażenia, uprzejmie informujemy, iż wszystkie spotkania i wydarzenia
w IGEOS zostały zawieszone z dniem 16 marca br., a biuro IGEOS decyzją Dyrektora
Generalnego pracuje w trybie zdalnym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod
numerami telefonów i e-mailami podanymi na naszej stronie internetowej. To trudny
okres, nie tylko dla pracowników branży energetycznej, ale i całego społeczeństwa w
Polsce i na świecie. W odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie, osoby chore i
wymagające hospitalizacji, pracowników służby zdrowia i wszystkie osoby które muszą
pracować aby zapewnić podstawowe usługi społeczeństwu, przyłączamy się do apelu
#zostanwdomu .

Działania IGEOS w sprawie sytuacji z koronawirusem
Okres pandemii to czas kiedy nasze działania powinny przyjąć charakter dobrej
współpracy i kompleksowości. Los naszych firm członkowskich oraz całego sektora
energetycznego jest dla nas wielkim wyzwaniem. Opracowujemy dla Państwa zestaw
pytań, które zostaną rozesłane w postaci ankiety do firm członkowskich, by jak
najszerzej zapoznać się z konsekwencjami jakie wystąpiły w Państwa firmach i jaki
wpływ mają na przyszłość przedsiębiorstwa. Dalsze działania będą obejmowały
współpracę z władzami Państwa, w tym, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju,
Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministrem Klimatu i Ministerstwem Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Dostrzegamy pilną potrzebę reorganizacji działań w
sektorze energetyki, przyszły czas dla tego sektora będzie bardzo trudny. Jeśli mają
Państwo swoje pilne uwagi i wnioski prosimy kierować je na adresy Dyrekcji Biura
b.pilch@igeos.pl i m.silva@igeos.pl

Koronawirus Alert DZP
Członek IGEOS - Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) uruchomiła do
Państwa dyspozycji dedykowane linie telefoniczne oraz adres mailowy. Są one
dostępne pod adresem: www.dzp.pl/koronawirus-alert Prosimy o kierowanie na
podane kontakty wszelkich pytań, wątpliwości prawnych oraz biznesowych związanych
z sytuacją koronowirusa. Dodatkowo na stronie internetowej są na bieżąco
akutalizowane najważniejsze informacje i porady. Zespół DZP jest w stałym kontakcie z
ekspertami z globalnych organizacji prawniczych, dzięki czemu zapewnia odwołanie do
działań i praktyk organów oraz firm w innych państwach. Szczególnie polecamy: •

Prawo Pracy - informacja w pliku PDF. • Postępowanie sporne – siła wyższa informacja w pliku PDF. • Zamówienia publiczne - informacja w pliku PDF.

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia
Wybraliśmy dla Państwa strony, które warto śledzić zarówno z pozycji Przedsiębiorcy
jak i Obywatela.

Zalecenia dla przedsiębiorców Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu
Sanitarnego

Pakiet osłonowy Ministerstwa Rozwoju
Więcej tutaj

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pakiet antykryzysowy dla korzystających z funduszy – Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Koronawirus – co musisz wiedzieć? – Ministerstwo Zdrowia

Komunikaty, zalecenia i apele Głównego Inspektoratu Sanitarnego

IGEOS jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej - przekazujemy stanowisko
KIG.
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Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera kliknij tutaj.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska kliknij
tutaj

