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Kongres 590 

7-8 października, Jasionka k. Rzeszowa 

  

Czwarta edycja Kongresu Gospodarczego odbyła się z czynnym udziałem 

IGEOS.  

Nazwa Kongresu 590 nawiązuje do pierwszych cyfr umieszczanych w 

kodach kreskowych, jakimi oznaczane są towary produkowane i 

dystrybuowane przez polskie firmy. 

W pierwszym dniu, obecność na panelach zaakcentowali członkowie 

Zarządu IGEOS, Prezesi Spółek: ENEA, PGE, ENERGA dyskutując na 

temat źródeł finansowania poszczególnych elementów nowego miksu 

energetycznego.  

  



 

 

  

  

Na wieczornej Gali rozdano Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP, w 

których instytucją pośredniczącą była m.in. IGEOS.  

Finalistą w dziedzinie „Odpowiedzialny Biznes” została Firma Członkowska 

Transition Technologies S.A.  

Mimo, iż nie zdobyła nagrody głównej to i tak serdecznie gratulujemy 

prestiżowego wyróżnienia i nominacji do finału.   

  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                    źródło: kongres590.pl 

  

Kongres 590 był również miejscem wielu paneli, debat, warsztatów i spotkań 

kuluarowych, w wyniku których wypracowano opinie, rozwiązania i pomysły 

na rozwój przedsiębiorczości polskich firm.  

W drugim dniu Kongresu, Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch udzielił 

wywiadu „Gazecie Prawnej”, w którym poruszył aspekt odejścia polskiej 

energetyki od węgla.  

  

http://kongres590.pl/


 

 

  

Zapraszamy do obejrzenia wywiad tutaj  

                              ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------  

Forum Biznesu PAIH 

9 października 2019 r., Warszawa 

  

Działania proeksportowe na rzecz polskich firm energetycznych to priorytet 

kierunków działań IGEOS.  

Rozpoczęliśmy współpracę z PAIH na płaszczyźnie wsparcia kontaktów z 

firmami zagranicznymi. Forum PAIH to pierwszy krok w realizacji planów na 

2020 r. 

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1433951,pilch-malo-realne-jest-calkowite-wyeliminowanie-wegla-nawet-do-roku-2052.html


 

 

  

Już dzisiaj zapraszamy do kontaktu i śledzenia działań na stronie igeos.pl. 

______________ 

Przygotowujemy kilka wydarzeń, które powinny zainteresować naszych 

Członków i być użyteczne dla ich przedsiębiorczości. 

Rąbek tajemnicy uchyla zdjęcie z Forum: 

  

http://igeos.pl/


 

 

  

  

                       ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------  

Finał XI Krajowego Konkursu Energetycznego  

11 października 2019 r., Warszawa  

  

XI edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko już za 

nami. Wydarzenie kierowane jest do młodzieży uczącej się w szkołach 

średnich i wyższych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z energetyką. 

 



 

Komisja pracująca w składzie: dr Ewa Kossak, dr Justyna Zabawa, dr inż. 

Andrzej Mroczkowski, Ś.P. dr inż. Andrzej Nehrebecki (przewodniczący 

Komisji Konkursowej) po zapoznaniu się z pracami konkursowymi ogłosiła 

ostateczne wyniki Konkursu: 

I miejsce - Aleksandra Oto - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

II miejsce - Michał Grzybowski - student II Uniwersytetu Warszawskiego 

III miejsce - Maksymilian Duszkiewicz - uczeń Zespołu Szkół Technicznych 

im. prof. Groszkowskiego w Mielcu 

III miejsce - Jakub Ochmann - student Politechniki Śląskiej. 

Wyróżnienie - Julia Kurdyk - uczennica Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Sosnowcu. 

  

 

  



 

  

Podczas Gali finałowej obecni byli Laureaci, Ambasadorzy oraz Partnerzy i 

Patroni Konkursu, których można poznać na naszej stronie. 

Zachwyciła nas dojrzałość prac i wysoki poziom prezentacji.  

  

Krótka relacja filmowa z Finału Konkursu: 

  

 
 

                  

                       ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

https://igeos.pl/pl/wydarzenia/19-krajowy-konkurs-energetyczny
https://www.youtube.com/watch?v=SL3xkq6KaHQ&t=127s


 

Odpowiedzialność ekologiczna polskiego biznesu 

Konferencja Pracodawców RP 

16 października 2019  

  

Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli polskich i zagranicznych 

firm z wielu branż oraz przedstawicieli instytucji eksperckich w tym IGEOS.  

W trakcie dyskusji wyrażono troskę o wzrost zanieczyszczenia środowiska i 

globalnego ocieplenia oraz realne możliwości przeciwdziałania tym 

zjawiskom przez biznes.  

  

 

  

Przedstawiono koncepcję „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej 

Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”, która będzie głosem polskiego 

biznesu m.in. w trakcie listopadowego europejskiego „okrągłego stołu” 

biznesu ds. klimatu – odbędzie się on w Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli. 



 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------   

Zakończenie 1. i 2. etapu pilotażu modułu ewidencji 

odpadów 

Firma Członkowska Ecol Sp. z o.o. zgłoszona przez IGEOS do pilotażu 

systemu BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami) wzięła udział w spotkaniach w Instytucie Ochrony Środowiska - 

Państwowy Instytut Badawczy poświęconych BDO. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                   źródło bdo.mos.gov.pl 

  

W trakcie spotkań zgłoszono szereg uwag mających na celu poprawę 

systemu.  

http://bdo.mos.gov.pl/


 

W testach drugiego etapu biorą udział uczestnicy pierwszego pilotażu oraz 

dodatkowe podmioty zajmujące się gospodarką odpadami. 

Kolejne testy pozwolą na ograniczenie i wyeliminowanie ewentualnych 

problemów z funkcjonowaniem systemu przed jego produkcyjnym 

uruchomieniem. Stan prac jest dostępny na stronie bdo.mos.gov.pl 

Takie działania dają dużo lepszą pozycję przygotowania przedsiębiorstwa do 

zmian w nowej rzeczywistości po 31.12.2019.  

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

Konferencja "The best way to predict the future is to 
create it”  

– the next 100 years of relations with the – The case 
study of Poland 

26-27 września 2019 r., Waszyngton, USA 

  

Dyrektor Generalny Bogdan Pilch wziął udział w konferencji poświęconej 

potencjałowi współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a USA. 

Wygłosił KeyNote Speech oraz moderował panel na temat potencjału 

inwestycyjnego w polskiej doktrynie energetycznej. 

  

http://bdo.mos.gov.pl/


 

 

  

 Prezentacja Dyr. B. Pilcha jest do pobrania poniżej: 

  

 Waszyngton_BP- final.pdf 

  

                                                    ------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Nowa Asystentka Marketingu w IGEOS 

  

Od poniedziałku 4 listopada br. pracę rozpoczyna nowa osoba w Zespole 

IGEOS.  

Jest nią Aleksandra Kwaśnik, która wesprze pracę działu marketingu, 

zapewniając wysoką jakość organizowanych przez Izbę wydarzeń. Witamy! 

https://drive.google.com/file/d/17MNLDZcWP_c27mqwliq-tRbHcBewbtik/view?usp=drive_web


 

 

                                                       -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Nadchodzące wydarzenia IGEOS: 

  

XVI Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i 
Niemiec – świat energii jutra” 

7 listopada 2019 r., Sulechów, Zielona Góra 

  

IGEOS wraz z Lubuskim Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Energetyki 

zapraszają 7 listopada 2019 r. do udziału w XVI edycji konferencji 

„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” 

(Uniwersytet Zielonogórski, Filia w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 

Sulechów, woj. lubuskie. 

Pierwsza sesja odbędzie się pod tytułem „Wspólna determinacja na rzecz 

czystego powietrza”, zaś w drugiej sesji przewidziane są wystąpienia 

dotyczące odpowiedzialności biznesu i samorządów za czyste środowisko. 



 

   

 

Rejestracja i szczegóły na http://www.pnke.pl/ 

  

 

 

 

 

 

http://www.pnke.pl/


 

Kongres Energii i Ochrony Środowiska - III Kongres 
Innowacji w Energetyce 

27 listopada 2019 r.  

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 

  

 

  

Zapraszamy do śledzenia aktualnego programu: PROGRAM 

KONGRESU oraz mediów społecznościowych IGEOS. 

  

                                                   

             

Wieczorną Galę uświetni uroczystość 70-lecia Firmy Członkowskiej 

RAFAKO S.A. oraz występ izbowego Zespołu Energy Band - który wraz  

z publicznością odbędzie podróż po muzycznym świecie energetycznych 

hitów. 

http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program
http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program
https://www.linkedin.com/in/izba-gospodarcza-energetyki-i-ochrony-%C5%9Brodowiska-74134514a/
https://www.facebook.com/izbaenergetyki/
https://www.youtube.com/channel/UCh9AY7Z4g7N9whUa6ALY3AA/videos


 

            

  

Wstęp za zaproszeniami. 

Już dziś prosimy o rezerwację nowego terminu Kongresu w Państwa 

kalendarzach! 

  

                          -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

   

Spotkanie wigilijno-noworoczne Członków i 
Sympatyków IGEOS 

12 grudnia 2019 r., Warszawa, Hotel Marriott Al. 
Jerozolimskie 65/79 

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na 

coroczne świętowanie czasu 

bożonarodzeniowego  i 

podsumowanie roku 2019! 

  

Prosimy o rezerwację tego terminu od 

godz. 18:30. 

  

Do zobaczenia! 

  



 

    

  
 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska  

      ul. Chałubińskiego 8, 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. Chałubińskiego 8, piętro 28, 00-613 Warszawa, tel: 22 102 

22 10, 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 IGEOS 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 IGEOS usługi informatyczne; 

mailto:sekretariat@igeos.pl


 

b)          podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS  usługi kadrowo-księgowe i prawne; 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

1         ma Pani/Pan prawo do żądania od IGEOS 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. 

  
  

  
  

  

 

 

 

 

 


