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XXVIII Walne Zgromadzenie Członków IGEOS
3 września, Warszawa

Nowy Prezes Zarządu IGEOS

Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A. został wybrany
przez XXVIII Walne Zgromadzenie na stanowisko Prezesa Zarządu IGEOS.
Nowy Prezes podziękował Walnemu Zgromadzeniu za zaufanie. Podkreślił dużą
różnorodność firm w IGEOS i zapewnił o swoich staraniach kierowania Izbą tak, aby
interesy wszystkich Członków zostały zaspokojone.

Podkreślił, że jednym z głównych zadań Izby będzie pozyskanie dotacji na działania w
kierunku rozwoju OZE. To impuls do stworzenia nowych miejsc pracy dla firm
wykonawczych w energetyce – Członków Izby. Józef Węgrecki zaprosił firmy do
współpracy i zgłaszania pomysłów do dyrekcji Biura. Opowiedział się za wspólnymi
pracami lobbingowymi i wypracowaniem stanowisk, które należy przedstawiać w
polskim rządzie. Józef Węgrecki zastąpił na stanowisku Prezesa Zarządu IGEOS Pana
Mirosława Kowalika, który przez wiele lat wspierał działania Izby i firm członkowskich
oraz zabiegał o zrównoważony rozwój sektora energetycznego.

33 Międzynarodowe Targi Bielskie
15-17 września, Bielsko Biała

W dniach od 15 do 17 września odbyły się w Bielsku-Białej międzynarodowe targi
energetyczne ENERGETAB®2020.
Wyjątkowość tych targów wynikała z ich organizacji w sytuacji trwającej jeszcze
pandemii COVID-19 i płynących stąd obaw zarówno wystawców, jak i zwiedzających
czy zastosowanie środków zabezpieczających zapewniło bezpieczeństwo uczestnikom
targów.
Naszymi współwystawcami w tym roku byli: ENERGOPROJEKT-Katowice i Ventus
Communications, którym bardzo dziękujemy za udział i owocne rozmowy.

Laureaci KONKURSU TARGOWEGO 33 ENERGETAB 2020

W tegorocznym konkursie „na szczególnie wyróżniający się produkt prezentowany na
targach” główną nagrodę – Puchar Ministra Klimatu otrzymał Instytut Automatyki
Systemów Energetycznych za System Automatyki DCS MASTER, wspomagający
operatorów i inżynierów ruchu przy obsłudze obiektowych procesów
technologicznych. Nagrodę odebrał Edward Ziaja wieloletni Prezes firmy
członkowskiej Izby.

Pierwszego dnia targów o godz. 11 odbyło się uroczyste otwarcie imprezy. W hali A
spotkali się między innymi Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski,
zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Piotr Szymczak, dyrektor Instytutu Energetyki w Warszawie Tomasz Gałka,
reprezentujący Tauron Dystrybucja Grzegorz Krajewski, wiceprezes Polskiej Izby
Gospodarczej Elektroenergetyki Janusz Nowastowski, dyrektor generalny Izby
Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Bogdan Pilch, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej Jacek Stankiewicz oraz prezes ZIAD
Bielsko-Biała SA Dariusz Mrzygłód.
Targi honorowym patronatem objął Minister Klimatu Michał Kurtyka. Na wstępie głos
zabrał prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak, który
zdecydowanym głosem podkreślał, że Stowarzyszenie zawsze aktywnie włączało się w
organizację targów i postanowiło w tym roku szczególnie wesprzeć organizatorów,
gratulując i dziękując wystawcom i zwiedzającym za obecność w Bielsku-Białej.

Wśród prezentowanych przez wystawców urządzeń do przesyłania i dystrybucji energii
elektrycznej zdecydowanie wzrosła liczba produktów związanych z odnawialnymi
źródłami energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), w tym cała gama falowników,
przetworników, baterii akumulatorów, aparatury sterującej i zabezpieczającej czy
specjalistycznego oprogramowania. Na tegorocznym ENERGETABie szczególnie
ciekawie prezentowała się „strefa elektromobilności”, w której do kilku różnych stacji
ładowania można było podłączyć samochody elektryczne siedmiu różnych marek.
Kilkoma z nich można też było odbyć jazdy na przygotowanym specjalnie parkingu.

Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska wręczył Bogdan Pilch,
Dyrektor Generalny IGEOS; Członek Komisji Konkursowej za produkt: EVSE-01 Adapter
do testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgłoszony przez firmę SONEL S.A,
której serdecznie gratulujemy.

W październiku odbędą się następujące wydarzenia, którym patronujemy i
szczególnie polecamy :

6 Kongres Energetyczny DISE
7-8 października, Wrocław

Celem konferencji będzie przede przedstawienie i przedyskutkowanie koncepcji modeli
transformacji polskiego sektora energetycznego, spójnych z celami „Zielonego Ładu”, a
jednocześnie mających na względzie przede wszystkim Polską Rację Stanu i
bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zwiększających konkurencyjność polskiej
gospodarki.

XXII Sympozjum Pro Novum
8-9 października, Katowice

Przypominamy iż nasza firma członkowska organizuje w dniach 8-9.10.2020r,
Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe :
Diagnostyka i remonty urządzeń elektrycznych.
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji.

Już dziś zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej i zapoznanie się z
programem. Liczba miejsc ograniczona.

IV Kongres Innowacji w Energetyce Save the date! 3 grudnia 2020
Warszawa+ on-line

W związku z niezwykłą sytuacją społeczno-gospodarczą jaką przynosi nam czas
pandemii COVID-19, IV edycję Kongresu Innowacji w Energetyce przenosimy na
pierwszy tydzień grudnia 2020 r.
Aby lepiej przygotować się na różne scenariusze wydarzeń, przygotowujemy program,
który pomoże bezpiecznie przeprowadzić dla Państwa to wydarzenie i podzielić się
najnowszą wiedzą z zakresu przekształceń sektora energetycznego w świetle
zmieniającej się rzeczywistości i kierunków rozwoju zielonej energetyki.
Myślą przewodnią Kongresu będzie ukazanie transformacji zachodzącej w firmach
energetycznych, nie tylko pod kątem technologii, którą niewątpliwie wspierają
innowacje, ale również zmiany strategii działań i przekształceń korporacyjnych.
Specjalnie przygotowane studio oraz miejsce dla publiczności pozwoli na interaktywny
udział, a jak zawsze profesjonalne poprowadzenie wydarzenia przez 2 maestrów –
profesorów: Wojciecha Nowaka z AGH i Konrada Świrskiego z PW dostarczy Państwu
nie tylko wiedzy, ale i błyskotliwej analizy przyszłości.
Prosimy o rezerwację daty 3.12.2020 (czwartek) w Warszawie i on-line.
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