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Seminarium „Kierunki rozwoju i szanse dla regionu związane z budową 

elektrowni jądrowej” 

21-22 stycznia 2020 r. Gdańsk 

W Filharmonii Gdańskiej odbyło się, zorganizowane przez Ministerstwo Aktywów 

Państwowych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Akademię 

Pomorską w Słupsku spotkanie dla samorządu i instytucji regionu zaangażowanych 

w realizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

 

 
 



W wydarzeniu uczestniczyli zagraniczni eksperci z Międzynarodowej 

Agencji Energii Atomowej (MAEA), Wielkiej Brytanii i Finlandii, którzy 

przedstawili, niezwykle bogate w informacje i doświadczenie, prezentacje 

realizacji projektów jądrowych na świecie. Dyskutowano o  wpływie 

elektrowni jądrowej na rozwój gmin i regionów oraz roli społeczności 

lokalnej, przygotowania infrastruktury technicznej do budowy oraz badań 

środowiskowych w potencjalnych lokalizacjach.  

 

Obecność IGEOS na seminarium ma za zadanie podkreślenie potencjału 

zrzeszonych w izbie firm, które mogą stanowić kluczową rolę w realizacji 

polskiego projektu.  

Mimo braku tego źródła wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, 

przedsiębiorstwa mogą pochwalić się licznymi doświadczeniami z działań 

na całym świecie. Naszą misją jest, aby ten potencjał przenieść na rynek 

polski.  

 

                            Aukcja charytatywna "Szlachetna paczka" 

ciąg dalszy 

 

Kończymy dzieło wielkiego serca Energetyków okazanego na spotkaniu 
wigilijno-noworocznym w grudniu minionego roku.  

Zwycięzca aukcji koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej - z 

autografami wszystkich piłkarzy kadry narodowej, którzy poprowadzili 

naszą drużynę w eliminacjach do Euro 2020 - Zarząd firmy IZOMAR-

POLREF z Panem Prezesem Witoldem Nyczem na czele - otrzymał 

obiecaną, dodatkową nagrodę.  

Koszulka wzbogaciła się o podziękowania i autograf Prezesa PZPN p. 

Zbigniewa Bońka. 



 

  

Darczyńca koszulki p. Mirosław Malinowski – Prezes Zarządu Chemar 

Rurociągi Sp. z o.o. nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Liczymy na 

dalsze emocje, nie tylko na boisku sportowym.    
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Misja firm polskich do Kazachstanu 

maj / październik 2020 r 

  

 

Rozwijając działania z zakresu promocji firm polskich na rynkach 

zagranicznych, IGEOS przygotowuje ofertę wyjazdu na misję gospodarczą 

do KAZACHSTANU, podczas której, odwiedzimy nie tylko targi Power 



Expo, ale również zorganizujemy dedykowane spotkania do rozmów 

biznesowych. 

Do współpracy zaprosiliśmy Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-

Przemysłową.  

 

Aby lepiej przygotować dla Państwa wyjazd prosimy o wypełnienie krótkiej 

ankiety zainteresowane firmy:  

https://forms.gle/ix1zYwHbUMVGn7aV9  

 

Skontaktujemy się z Państwem w celu stworzenia profilu parterów 

biznesowych.  

 

Istnieją 2 możliwości terminowe wyjazdu: w maju lub październiku 2020 r   

 

 
  Zapraszamy do udziału!  

https://forms.gle/ix1zYwHbUMVGn7aV9


Działalność międzynarodowa IGEOS 

Początek nowego roku to również czas na przegląd i aktualizację naszych 

działań. 

 IGEOS przygotowuje się do rozszerzenia zakresu swoich zadań, również 

w sferze formalnej. Zainteresowanie członkostwem wykazują nie tylko firmy 

polskie ale i zagraniczne. Pracujemy nad takimi możliwościami, aby każdy 

znalazł w Izbie swoje miejsce z korzyścią zarówno dla nowych jak i już 

istniejących firm. 

 

 

 

W związku z powyższym zachęcamy Członków IGEOS do aktualizacji 

danych firmy oraz przesłania do Biura wersji anglojęzycznej profilu 

Państwa działalności, tworząc katalog, który będziemy promować na 

wszystkich wydarzeniach, w tym międzynarodowych. 
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