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Misją Izby jest …

Scalanie i promowanie Reprezentowanie i ochrona 

interesów gospodarczych

Wspieranie ochrony środowiska
Komunikacja z rynkiem 

energetycznym



V filarów nowej 
strategii

II FILAR
Ochrona 

Środowiska
- czyste powietrze

partnerstwo z 
Ministerstwami

I FILAR

Działania 
proexportowe

III FILAR
Aspekty 

działalności firm 
członkowskich: 

prawne,
podatkowe 

zam.publicznych

IV FILAR

Komunikacja, 
Edukacja

V FILAR
Wizja przyszłości 

energetyki 



I FILAR 
Działania proeksportowe

Lobbing zagraniczny –
uruchomienie 

programu „eksport 
krajowych firm 
wykonawczych”

Zaangażowanie zagranicznych przedstawicielstw firm członkowskich do 
włączenia ofert wykonawczych naszych członków i poszerzenie kompletności 
własnych usług (oferta na rynki światowe)

Współpraca z 
ambasadami, izbami 

handlowymi, agencjami 
rządowymi 

Spotkania z radcami handlowymi ambasad 

Misje handlowe, 
targi 

międzynarodowe 

Cykliczne wyjazdy 

Baza firm członkowskich dla 
realizacji przedsięwzięć 

energetycznych 



II FILAR 
Ochrona Środowiska 

rekrutacja składu zespołu, wykreowanie 
lidera, cykliczne spotkania robocze 
i wypracowanie stanowisk merytorycznych 
jako głosu Izby

Udział w programie „Czyste powietrze” - walka 
ze smogiem 

aktywności Izby – współpraca z doradcą 
Premiera ds. czystego powietrza oraz doradcą 
ministra przedsiębiorczości i technologii

Zielony wizerunek energetyki węglowej 
działania na rzecz zmiany postrzegania energetyki 
zawodowej jako głównego sprawcy 
zanieczyszczonego powietrza 

Powołanie Zespołu ds. Ochrony 
Środowiska przy IGEOS



III FILAR 
Aspekty działalności firm

Prestiżowość Izby w reprezentowaniu interesów 
członków 

Współpraca z 
kancelariami 
prawnymi i 

organizacjami 
konsultingowymi

Dedykowane 
spotkania dla 

Członków Izby z 
Ministrami i 
Zarządami 
Koncernów

Katalog dobrych 
praktyk w 

Zamówieniach

Publicznych



IV FILAR    Komunikacja, 
Marketing, Szkolenia

Opracowanie nowej 
strony internetowej 

Strefa Członkowska

Roczne Spotkania 
Członków 

Spotkania Integracyjne

Współpraca z mediami
branżowymi 



IV FILAR    Komunikacja, 
Marketing, Szkolenia

Współpraca z uczelniami 
w zakresie promowania 

nowoczesnych 
technologii i 

poszukiwania młodych 

Konferencje, Targi, 

Szkolenia

Udział w projektach 
finansowanych z 

funduszy UE



V FILAR    Wizja Przyszłości 
Energetyki

… czyli odpowiedź środowiska 
zrzeszonego w Izbie na wyzwania 
stojące przed polską polityką 
energetyczną wynikające z 
polityki klimatycznej UE



Well connected

Nic o nas
bez nas…



Zapraszamy do kontaktu:

• Biuro:

22/621 65 72, 

sekretariat@igeos.pl

Krucza 6/14, Warszawa


