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Rozwój energetyki jądrowej w Polsce - 

webinarium światowe 10.12.2020 

  

 

 

  

 

 

Relacja z webinarium, które odbyło się w 

dniu 10.12.2020 r. ze studia w Warszawie 
 

 

 

 
Polskie firmy w polskim projekcie jądrowym  

– prezentacje i nagranie 

  

W czwartek 10 grudnia 2020 r. w Warszawie odbyło się 

webinarium zatytułowane „Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – 

przygotowanie  współpracy ze światowym sektorem cywilnej energetyki 

jądrowej”.  

 

 

https://www.igeos.pl/


Panelistami byli przedstawiciele agencji i instytucji związanych z sektorem 

oraz firm realizujących projekty elektrowni z Austrii, Finlandii, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Belgii, Korei Płd. i USA.  

Webinarium zorganizowane przez naszą Izbę (IGEOS) we współpracy z  

Międzynarodową Agencją Energii Atomowej honorowym patronatem 

objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  

W wydarzeniu zorganizowanym w formule on-line ze studia w 

Warszawie udział  wzięło blisko 400 osób - przedstawicieli firm polskich oraz 

zagranicznych zainteresowanych projektami nuklearnymi na całym świecie. 

Webinarium było szeroko komentowane na forach międzynarodowych na 

platformie LinkedIn, stronach firmowych Facebooka i Twittera. 

Zapis video całego wydarzenia dostępnych jest w dwóch wersjach językowych: 

        w języku polskim tutaj  

 

  

        w języku angielskim tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=jF-Fimhif64&t=525s
https://www.youtube.com/watch?v=NugBan5iXPE


 
 

  

Relacja prasowa z wystąpień poszczególnych panelistów znajduje się tutaj 

  

Dostęp do prezentacji przedstawiamy poniżej. 

  

Dr Pekka PYY - Senior Expert, Departament Energii Jądrowej MAEA 

 

 Znaczenie jakości w energetyce jądrowej w kontekście jądrowego łańcucha 

 dostaw: kody / normy / standardy z perspektywy MAEA -prezentacja   

do pobrania 

https://igeos.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/34-webinarium-rozwoj-energetyki-jadrowej-w-polsce-10-12-2020
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/1Pekka.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/1Pekka.pdf


  

Tom Greatrex – Chief Executive - Nuclear Industry Association 

 

Rola rządu, izb gospodarczych oraz udział firm lokalnych na 

przykładzie doświadczeń w realizacji projektów energetyki jądrowej w Wielkiej 

Brytanii.  Studium przypadku: status elektrowni jądrowej HPC i Sizewell C - 

prezentacja do pobrania 

  

Juha Miikkulainen - Development Manager – Fennovoima - prezentacja do  

pobrania 

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Tom-Greatrex.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/3Juha_Miikkulainen_video.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/3Juha_Miikkulainen_video.pdf


 

 

  

Katarzyna Zasadni - Senior Expert, Auxilliary and HVAC Systems – Fennovoima - 

prezentacja do pobrania 

 

Przedstawienie doświadczeń dotyczących realizacji projektu Hanhikivi 1 

przez firmę Fennovoima w Finlandii. Lekcje dla Polski – studium przypadku 

  

 

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/4Katarzyna_Zasadni.pdf


Victor Kum – KHNP 

 

Przykład transferu technologii do przemysłu i odpowiedniej 

lokalizacji elektrowni jądrowej- prezentacja do pobrania 

  

Laurent - Olivier Coudeyre – EDF France 

 

Ryzyka przy realizacji projektów jądrowych z perspektywy 

dostawców technologii na przykładzie doświadczeń francuskich - prezentacja 

do pobrania 

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Kum_KHNP.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/6Laurent_Olivier.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/6Laurent_Olivier.pdf


  

Othman Salhi – External expert of International Atomic Energy Agency   (IAEA) 

 

Lokalizacja  dostaw  produktów i usług  dla  programu/projektu jądrowego w 

oparciu o globalne doświadczenie - prezentacja do pobrania 

  

Witold Strzelecki – Communications Manager – FORATOM 

 

Obecny stan energetyki jądrowej na szczeblu UE - perspektywa 

europejskiego przemysłu jądrowego - prezentacja do pobrania 

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Salhi_IAEA.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Witold-Strzelecki.pdf


  

Bruno Marquis – Francuskie stowarzyszenie kodów energetyki nuklearnej  

 (AFCEN) 

 

 

Znaczenie jakości w energetyce jądrowej w kontekście jądrowego 

łańcucha dostaw: kody/ normy / standardy z perspektywy AFCEN (Francja) -

prezentacja  do pobrania 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Bruno_Marquiz.pdf


Ted Jones - Senior Director - Nuclear Energy Institute (NEI) 

 

Energetyka jądrowa i jądrowe łańcuchy dostaw (USA) - prezentacja do pobrania 

  

Thomas J. Weir, Vice President New Plant Project Development, 

Westinghouse Electric Company 

 

Rozwój łańcucha dostaw przy nowych projektach elektrowni jądrowych -

prezentacja do pobrania 

  

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Jones-presentation-IGEOS-Workshop-Dec-10-2020.pdf
https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Weir_-_Westinghouse_.pdf


Bogdan Pilch, General Director, IGEOS   

 

Przedstawienie udziału polskich firm w realizacji projektów 

nuklearnych zagranicą - prezentacja do pobrania 

   

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dostępne 

są publikacje na temat energetyki jądrowej prezentowane przez 

Głównego Specjalistę Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ p. Andrzeja Sidło.  

https://igeos.pl/images/jadrowka2020/Pilch_-_IGEOS.pdf
https://www.gov.pl/web/polski-atom/publikacje2


 

  

 

Zapraszamy do śledzenia dalszych działań IGEOS na 

www.igeos.pl 
 
  

 

 

  
 

    

 

 

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony 

Środowiska 

ul. Chałubińskiego 8 

Budynek CH8, piętro 28 

00-613 Warszawa 

tel. +48 22 102 22 10  

e-mail: sekretariat@igeos.pl  

  

 
  

Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera kliknij tutaj. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska kliknij 
tutaj 

 

 

http://www.igeos.pl/
mailto:sekretariat@igeos.pl
http://newsletter.igeos.pl/newsletter.php?a=usuwanie&k=5337c70cd61681f2449e2091c09dddea&e=sekretariat@igeos.pl
https://igeos.pl/pl/rodo
https://igeos.pl/pl/rodo


 

 



 


