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Nowy Dyrektor Generalny IGEOS 

Z dniem 19 sierpnia 2019 r. Zarząd Izby Gospodarczej Energetyki i 

Ochrony Środowiska przyjął na stanowisko Dyrektora Generalnego IGEOS 

p. Bogdana Pilcha. 

 

  

Bogdan Pilch to menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach 

kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach z sektorów: 

      energetycznego  



 

PGE Energia Odnawialna S.A. - Prezes Zarządu  

GDF SUEZ - Wiceprezes Zarządu  

Coastal Power - Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce  

Hart Associates Inc. - Prezes Zarządu  

     gazowego  

Gaz de France Polska – Prezes Zarządu, 

Statoil Polska – Dyrektor ds. rynku gazu i energii  

     produkcyjnego 

H. Cegielski Poznań -  Prezes Zarządu 

     finansowego  

Biuro Maklerskie Magnus – Prezes Zarządu  

      konsultingu  

Bank Światowy- Konsultant  

Chemkop - Dyrektor    

BPK Kraków - Dyrektor  

CityProf - Dyrektor 

  

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu,  przygotowywaniu strategii 

rozwoju i projektów inwestycyjnych dla wielu firm. Brał udział w realizacji 

projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, 

uwzględniających pozyskanie finansowania dla tych projektów.  

  

Jego wiedza i umiejętności współpracy z władzami centralnymi, 

samorządowymi i lokalnymi oraz instytucjami z otoczenia biznesowego z 

pewnością będą przydatne do reprezentacji interesów Firm Członkowskich. 



 

  

Duże doświadczenie we współpracy z mediami oraz czynny  udział 

w  licznych  konferencjach, kongresach i seminariach to atut, który pozwoli 

na rozwój Izby i profesjonalną reprezentację działań IGEOS. 

  

Z wykształcenia magister inżynier elektronik - specjalność automatyka 

przemysłowa (AGH Kraków). Dodatkowo ukończył studia programu MBA w 

Poznaniu przy współpracy z Business School of Brussels oraz studia 

podyplomowe AGH Kraków/Politechnika w Lizbonie - energetyka i ochrona 

środowiska. 

  

Zapraszamy do kontaktu.   

   

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska została wybrana jako 

instytucja pośrednicząca w naborze wniosków do XVII edycji NAGRODY 

GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP. 

  

 

  

Celem projektu jest wyłonienie polskich podmiotów gospodarczych 

przyczyniających się do rozwoju krajowej gospodarki. 

  

https://www.igeos.pl/pl/kontakt


 

Dziękujemy Firmom Członkowskich za aktywność i zaangażowanie w 

projekt.  

  

Większość wniosków została już złożona. Trzymamy kciuki za pomyślność 

wyborów przez Kapitułę, a dla tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze wziąć 

udział (tylko członek IGEOS) przekazujemy informacją o wydłużeniu naboru 

do dnia 5.09. br.   

  

Przyznanie nagród nastąpi na uroczystej Gali Kongresu 590 w Rzeszowie 

w dniu 3.10. br. 

 Powodzenia! 

  

  

BDO 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami 

  

  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z 

Ministerstwem Środowiska prowadzi intensywne prace nad rozbudową Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), o 

kolejne elementy systemu m.in.: moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. 

  

Firma Członkowska ECOL Sp. z o.o. z Rybnika, jako reprezentant IGEOS, 

została przyjęta do projektu pilotażowego uruchomienia modułu ewidencji 

odpadów.  

  

http://5.09.br/


 

                                                        

 

  

Zgodnie z ustawą o odpadach od 1 stycznia 2020 roku obowiązki rejestrowe, 

ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców wynikające z ustawy o 

odpadach oraz ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą 

realizowane za pośrednictwem BDO. Będziemy śledzić postęp prac. 

  
 

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

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

  

Nadchodzące wydarzenia IGEOS 

  

 

  

Kongres Energii i Ochrony Środowiska 

III Kongres Innowacji w Energetyce 

https://www.ecol.com.pl/pl/main-pl/
https://bdo.mos.gov.pl/
http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/


 

10 października 2019, Hotel Arche Krakowska, 
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. 

  

  

 

  

Wspólnie z 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, Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej 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 do śledzenia aktualnego programu: PROGRAM 

KONGRESU oraz mediów społecznościowych IGEOS. 

             

  

  

Wieczorną Galę uświetni występ izbowego Zespołu Energy Band - który wraz 

z publicznością odbędzie podróż po muzycznym świecie energetycznych 

hitów. 

  

 

  

Wydarzenie jest bezpłatne, na podstawie weryfikowanej przez Biuro IGEOS 

rejestracji.  

REJESTRACJA na stronie KONGRESU RUSZA 11 września br.! 

 

  

http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program
http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program
http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/
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
https://www.facebook.com/energybigband/


 

  

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 

  

Największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii 

dla przemysłu energetycznego rozpoczną się w dn. 17 września 2019 r. na 

prawie 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni. 

Przez trzy dni w Bielsku-Białej będą spotykać się czołowi przedstawiciele 

sektora elektroenergetycznego i poznawać najnowsze rozwiązania 

https://igeos.pl/pl/wydarzenia/19-krajowy-konkurs-energetyczny


 

konstrukcyjne i technologiczne a także dyskutować  o rozwoju tej 

strategicznej branży. 

  

Wśród prawie 700 wystawców z 24 krajów Europy, Azji i USA spotkamy 

zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny 

wachlarz produktów na globalne rynki, jak też większość znaczących 

krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie 

maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu i efektywnemu 

wytwarzaniu oraz dostarczaniu energii elektrycznej. 

  

Najbardziej innowacyjne produkty zostaną zapewne zgłoszone przez 

wystawców do konkursu „na szczególnie wyróżniający się produkt”, w którym 

- wśród kilkunastu prestiżowych wyróżnień możemy wymienić: Puchar 

Ministra Energii, Puchar PTPiREE, Medal Prezesa SEP, medale i statuetki 

Partnerów targów czy też „Złoty Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego. 

  

Jak co roku, targom towarzyszyć będą konferencje organizowane przez izby 

i stowarzyszenia patronujące targom, warsztaty organizowane przez 

PTPiREE, czy seminaria promocyjne wystawców. 

  

Szczególne zainteresowanie wzbudzi zapewne konferencja na temat jakości 

dostaw wyrobów i robót  w procesach realizacji inwestycji sieciowych, której 

organizatorem jest ZIAD Bielsko-Biała wraz z partnerami targów (PSE, 

TAURON Dystrybucja, SEP, itd.). Natomiast Bielsko-Bialski Oddział SEP - z 

okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, zaprasza na okolicznościową konferencję, na której – oprócz 

referatu historycznego, zostaną przedstawione też bardzo aktualne 

prezentacje związane z nadchodzącymi przeobrażeniami w energetyce. 

Zapraszamy zatem do Bielska – Białej. 

  



 

 

Więcej informacji na stronie www.energetab.pl 

  

  

V Jubileuszowy Kongres Energetyczny  

DISE 

25-26 września 2019 r., Wrocław 

 

  

  

  
 

http://www.energetab.pl/
http://www.energetab.pl/
http://dise.org.pl/n/kongres/2019-2/program2/


 

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 

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; 

mailto:sekretariat@igeos.pl


 

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. 
  

  

  
  

  

 

 


