
 

„Przegląd Energetyczny  

- z życia IGEOS" 

       podsumowanie miesiąca:  

wrzesień 

Newsletter 9/2019 

   

UWAGA! 

Nowa data Kongresu Energii i Ochrony Środowiska - 
III Kongres Innowacji w Energetyce 

27 listopada 2019 r.  

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 

  

Informujemy o nowej dacie Kongresu Energii  

  

 

  

Zapraszamy do śledzenia aktualnego programu: PROGRAM 

KONGRESU oraz mediów społecznościowych IGEOS. 

http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program
http://kongresinnowacji.igeos.pl/pl/program


 

  

                                                   

             

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. 

            

  

Wstęp za zaproszeniami. 

  

Już dziś prosimy o rezerwację nowego terminu Kongresu w Państwa 

kalendarzach! 

  

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

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

XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2019 

9-11 września, Bełchatów 

Kolejna edycja wydarzenia poświęconego energetyce w Polsce odbyła się w 

Hotelu Sport w Bełchatowie. Honorowym Gospodarzem wydarzenia 

tradycyjnie zostało PGE GiEK S.A.  

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


 

Konferencja jak co roku skupiła blisko 800 uczestników, którzy podczas 2 dni 

obradowali o najważniejszych kwestiach dla przyszłości sektora energetyki 

cieplnej i zawodowej. 

Podczas Sympozjum Energetyka Bełchatów IGEOS wystąpiła na 

stoisku wspólnie z firmą członkowską Energoprojekt - Katowice S.A.  

  

 

  

  

Gratulujemy Organizatorom i Gospodarzom efektownej organizacji i 

efektywnych obrad. 

  

Do zobaczenia za rok! 

  

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

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



 

XXXII Międzynarodowe Energetyczne Targi 
Bielskie ENERGETAB 

17-19 września 2019 r., Bielsko Biała  

 

Więcej informacji na stronie www.energetab.pl  

  

Interesujące wydarzenia na targach ENERGETAB® 2019 

  

Organizowane od ponad 30 lat przez ZIAD Bielsko-Biała SA targi 

ENERGETAB® to największe  w Polsce międzynarodowe targi 

nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki. Zakres 

prezentowanych wyrobów i technologii jest bardzo obszerny.  

Jak co roku, tak i tym razem przeważały urządzenia i aparatura związana z 

wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej od niskiego 

po najwyższe napięcia. 

Ale nie tylko - na tzw. stoiskach plenerowych łatwo można było dojrzeć 

maszyny, urządzenia czy pojazdy stosowane podczas budowy lub inspekcji 

linii napowietrznych czy kablowych.  

Więcej z relacji na igeos.pl  

  

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest od lat patronem 

ENERGETAB. W roku bieżącym wystawialiśmy się na wspólnym stoisku z 

naszymi Firmami Członkowskimi Energoprojektem Katowice S.A. 

i  Ventus Communications Sp. z o.o.  

  

http://www.energetab.pl/
https://www.igeos.pl/pl/aktualnosci/587-32-edycja-miedzynarodowych-targow-energetycznych-energetab-2019-juz-za-nami


 

 

  

  

Aktywnie uczestniczyliśmy również w pracy Komisji Konkursowej. W 

Konkursie Targowym Puchar IGEOS przyznano spółce Koelner Polska za 

gazowy osadzak do betonu i stali.  

  



 

 

  

Gratulujemy! 

  

Podczas Gali Targów pan Janusz Kisiel - długoletni prezes ZIAD Bielsko 

Biała  – został odznaczony Honorową Odznaką Zasłużony dla Energetyki, 

nadaną przez Ministra Energii na wniosek naszej Izby. 

  

Dziękując wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w udanych 

tegorocznych targach, ZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak  

i zwiedzających do udziału w kolejnej – już 33. edycji targów 

ENERGETAB®  w dniach od 15-17 września 2020 r.  



 

  

  

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

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

  V Jubileuszowy Kongres Energetyczny DISE 

25-26 września 2019 r., Wrocław 

 

Po raz trzeci IGEOS miała zaszczyt być Partnerem Kongresu DISE.  

  

 

  

Perfekcyjna organizacja i dobór najlepszych Prelegentów oraz grono 

znakomitych Gości stanowi o wysokiej klasie wydarzenia. Cieszymy się, że 

mogliśmy być jego częścią i jesteśmy przekonani, że Państwo również 

wrócili bogatsi w wiedzę, kontakty i owocnie spędzony czas.  

Dziękujemy DISE i zapraszamy na obszerne relacje na stronie Organizatora 

  

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

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

http://dise.org.pl/n/social-media/


 

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 

26-27 września 2019 r., Siedlce 

  

  

W Siedlcach odbyła się piąta już edycja Szczytu poświęcona filarom polskiej 

gospodarki i jej przyszłości, którego głównym organizatorem było 

Europejskie Centrum Biznesu. 

  

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa 

Tchórzewskiego, a w panelu Energetyka udział wzięli m.in. Prezes Zarządu 

IGEOS i Członek Zarządu IGEOS: Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, 

Enea S.A. i Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, 

Energa S.A. 

  

  



 

 

  

Zaproszeni goście dokonali krótkiego omówienia aktualnie obowiązujących 

założeń polityki energetycznej oraz dyskutowali nad koniecznością zmian 

strategii grup energetycznych.  

  

Pełna relacja na stronie http://osg2019.pl/relacja-2019/ 

  

 

 

  

KONFERENCJA "THE BEST WAY TO PREDICT THE 
FUTURE IS TO CREATE IT”  

http://osg2019.pl/relacja-2019/


 

– THE NEXT 100 YEARS OF RELATIONS WITH THE 
UE  

– 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.  

W drugim dniu tego wydarzenia moderował panel na temat potencjału 

inwestycyjnego w polskiej doktrynie energetycznej. 

  

  

 

  

  



 

Podczas debaty zaproszeni goście starali się m.in. porównać zmiany w 

sektorze energetycznym w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, jak 

również opowiedzieć na pytanie jak zmieniała się polityka energetyczna w 

ciągu ostatnich 30 lat. To kolejny krok do zacieśnienia współpraca polsko-

amerykańskiej, w której IGEOS ma swój głos. 

  

  

Nadchodzące wydarzenia IGEOS: 

  

XI Krajowy Konkurs Energetyczny 

11 października 2019 r., Warszawa 

Zapraszamy na Finał Krajowego Konkursu Energetycznego kierowanego do 

młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, którego współorganizatorem jest 

IGEOS. 

  

 

  

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. 

  

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


 

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

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

  

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/


 

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. 18:00. 

  

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 IGEiOŚ 

mailto:sekretariat@igeos.pl


 

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 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 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. 

  
  

  
  

  

 

 

 

 

 


