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Poza współpracą wewnątrz krajową PZITS z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju,
Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Energii, Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa, Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz stowarzyszeniami w ramach NOT,
PZITS jest jedynym członkiem REHVA w Polsce. Ta forma współpracy międzynarodowej daje
ogromne możliwości polskim inżynierom, ponieważ REHVA umożliwia uczestnictwo w
ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy i informacji o najnowszych
technologiach oraz nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych
europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w
zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
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REHVA ( www.rehva.eu ) jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w
zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad
100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów. Działalność REHVA bazuje głównie na
upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie
instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników
budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu
tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji.  

  

  

  

PZITS jest również jedną organizacją polską należącą do Międzynarodowej Unii Gazowniczej -
International Gas Union (IGU). IGU ( www.igu.org ) to międzynarodowa, globalna organizacja
non-profit założona w 1931 roku, której celem jest promowanie technicznego i gospodarczego
postępu w przemyśle gazowym, a także promowanie gazu jako integralnej części
światowego/globalnego systemu zrównoważonej energii. Członkowie IGU (stowarzyszenia oraz
firmy gazownicze) reprezentują ponad 95% światowego rynku gazu. Organizacja współpracuje
z wieloma światowymi organizacjami dedykowanymi energii. Przedstawiciele IGU zaszczycili
nawet swoją obecnością 39. Zjazd Gazowników, który odbył się w dniach 14-15 marca br..
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Zjazd rozpoczęło wystąpienie Luisa Bertrana, który pełni obecnie funkcję Sekretarza
Generalnego IGU, następnie wykład na temat „Technologia i przyszłość gazu” wygłosił David
Carroll, Prezydent IGU w latach 2015-2018 i członek Komitetu Wykonawczego IGU w latach
2018 – 2021.
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