RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FORUM ENERGII W 2021 R.
1. WPROWADZENIE
Forum Energii interdyscyplinarnym think tank, którego zespół tworzą ekspertki i eksperci
działający w obszarze energii, z doświadczeniem m.in. w biznesie, administracji publicznej i
nauce. Naszą misją jest inicjowanie dialogu, proponowanie rozwiązań opartych na wiedzy, a
także inspirowanie do działania na rzecz sprawiedliwej i efektywnej transformacji
energetycznej prowadzącej do neutralności klimatycznej. Realizujemy ją poprzez analizy,
opinie i dialog w zakresie dekarbonizacji głównych obszarów gospodarki.

2. DANE O FORUM
• Nazwa
Forum Energii
• Forma prawna i charakter działalności
Fundacja non-profit, bez działalności gospodarczej
• Siedziba i adres do korespondencji
Wspólna 35/10, 00-519 Warszawa; info@forum-energii.eu
• Numer i data wpisu w KRS
0000625996, 30.06.2016 r.
• Statystyczny numer identyfikacyjny REGON
364867487
• Dane dotyczące członków Zarządu
Joanna Maćkowiak-Pandera - Prezeska Zarządu
Lidia Kołucka-Żuk – Wiceprezeska Zarządu
• Rada Nadzorcza
Paweł Smoleń (przewodniczący), dr Piotr Otawski, Antoni Bielewicz

3. CELE
Forum Energii zostało powołane w celu wspierania debaty publicznej o polskiej energetyce w
kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. W szczególności Forum pracuje nad wsparciem
działań mających na celu rozwój, modernizację, poprawę̨ bezpieczeństwa systemu
energetycznego, zwiększenie innowacyjności energetyki ze szczególnym uwzględnieniem
efektywnego kosztowo ograniczania oddziaływań energetyki na środowisko. Forum działa na
rzecz ogółu społeczeństwa i dobra publicznego. Wspiera debatę publiczną na temat
energetyki i zrównoważonego rozwoju, dostarcza analiz, koncepcji, prowadzi szkolenia i
warsztaty, organizuje konferencje oraz wspiera dialog międzynarodowy.

4. ZASADY,

FORMY

I

ZAKRES

DZIAŁALNOŚCI

STATUTOWEJ
Cele Forum Energii realizowane są w szczególności poprzez:
• Prowadzenie działalności badawczej, w tym tworzenie programów badawczych;
• Publikację opracowań i analiz oraz sporządzanie ekspertyz i opinii;
• Działalność informacyjną i edukacyjną;
• Organizację spotkań eksperckich i konferencji;
• Współpracę z mediami;
• Wspieranie debaty publicznej.
Forum Energii realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w stowarzyszeniach
zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami
Forum. W celu realizacji swoich przedsięwzięć statutowych, Forum może współdziałać
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami oraz wspierać ich działalność. Forum Energii w
celu realizacji swoich celów może powoływać panele ekspertów, grupy i komitety doradcze.

5. DZIAŁANIA W 2021 R.
5.1. PROGRAMY:
Działalność Forum Energii w 2021 roku koncentrowała się wokół czterech programów:
5.1.1. Elektroenergetyka
W ramach tego programu Forum Energii zajmowało się:
•

monitoringiem transformacji energetycznej Polski,

•

reformą i przyszłością rynku energii,

•

przyszłością węgla brunatnego w trójkącie węglowym (Polska-Czechy-Niemcy),

•

analizą wpływu pandemii koronawirusa na sektor energii oraz analizą potencjału
wykorzystania kryzysu jako motoru napędowego zmian,

•

inwestycjami w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii
na energetykę

•

zobowiązaniami międzynarodowymi w zakresie prawa klimatycznego i ich wpływem
na politykę krajową,

•

wpływem elektromobilności na system elektroenergetyczny, itp.

5.1.2. Ciepłownictwo
W ramach tego programu Forum Energii zajmowało się:
•

komunikowaniem strategii dla polskiego ciepłownictwa,

•

dobrymi praktykami radzenia sobie ze smogiem przez samorządy w ramach
realizacji projektu „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog”,

•

tematem

łączenia

sektorów

ciepłownictwa

elektroenergetycznym
•

monitoringiem polskiego ciepłownictwa

•

aktualnymi trendami, danymi

i

transportu

z

systemem

•

ciepłownictwem jako priorytetem Polski na nową perspektywę finansową
i elementem European Green Deal, itp.

5.1.3. OZE
W ramach tego programu Forum Energii zajmowało się:
•

potencjałem rozwoju OZE ze szczególnym uwzględnieniem ambicji wypełnienia
luki węglowej przez OZE,

•

badaniem stanu realizacji krajowych celów OZE na 2020 rok i konsekwencji ich
niedopełnienia,

•

rolą OZE w dekarbonizacji ciepłownictwa,

•

danymi i trendami rozwoju, itp.

5.1.4. Finansowanie transformacji
W ramach tego programu, który rozpoczął się w 2021 roku, Forum Energii zajmowało się:
•

analizą strumienia pieniędzy z funduszy UE oraz z EU ETS, jakie mogą sfinansować
transformację energetyczną polskiej gospodarki;

•

korzyściami dla polskiej gospodarki płynącymi z transformacji energetycznej;

•

wpływem zmian w polityce klimatyczno-środowiskowej na sytuację gospodarstw
domowych oraz możliwościami wsparcia ubogich energetycznie.

5.1.5. Inne działania międzyprogramowe
Wśród działań międzyprogramowych wymienić można:
•

II edycję projektu „LeadAIR – Pomagamy miastom pokonać smog”, który poprzez
proces indywidualny proces doradczy, warsztaty i wymianę wiedzy wspiera
samorządy w przeprowadzeniu progresywnych zmian na rzecz poprawy jakości
powietrza. Projekt współtworzony jest z organizacją Purpose.

•

Międzynarodowy projekt Int-E-Grid prowadzony wspólnie przez Forum Energii,
Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych i Agora Verkehrswende, finansowany
przez Europejską Inicjatywę na Rzecz Kimatu (EUKI). Celem projektu było
opracowanie rekomendacji dla władz centralnych, samorządów i biznesu po obu,
które usprawnią rozwój elektromobilności.

5.2. OPUBLIKOWANE ANALIZY
1.
2.
3.
4.
5.

Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce | Droga do czystego ciepła, 26.01.2021
Transformacja energetyczna w Polsce | Edycja 2021, 17.03.2021
Dynamiczne i sprawiedliwe | Przyszły kształt taryf sieciowych w Polsce, 06.05.2021
Zielone gazy | Biometan i wodór w Polsce, 25.06.2021
Ile ważą emisje CO2 w budynkach i transporcie? Unijne plany i polska racja stanu ,
02.07.2021
6. Elektromobilny Wyszehrad | Stan, perspektywy i wyzwania, 22.07.2021
7. LeadAIR Przewodnik dla samorządów | Jak finansować działania na rzecz poprawy
jakości powietrza i realizacji celów klimatyczno-energetycznych?, 28.07.2021
8. Rynek mocy do zmiany | Doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz wnioski dla Polski ,
13.09.2021
9. Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy , 16.09.2021
10. Mikroinstalacje na zakręcie | Jak zapewnić przyszłość energetyce rozproszonej w
Polsce?, 21.10.2021
11. Gotowi na 55%. Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej od 2021
r., 09.11.2021
12. Sieci dystrybucyjne. Planowanie i rozwój, 30.11.2021

5.3. ARTYKUŁY OPINIOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koniec węgla w 2030 r. w gospodarstwach domowych, 19.01.2021
Zielona strategia wodorowa nadal zbyt szara, 15.02.2021
Obligo giełdowe – nie czas na gwałtowne ruchy, 24.02.2021
Krajowy Plan Odbudowy – 3 elementy, które trzeba poprawić, 31.03.2021
Normy dla paliw stałych muszą zostać zaostrzone, 27.05.2021
Po co jest EU-ETS i jaka reforma nas czeka?, 02.06.2021
Odejście od węgla brunatnego jest możliwe nawet w 2032 r., 11.06.2021
Potrzebujemy 2 GW nowych mocy w fotowoltaice rocznie – dlatego warto wspierać
prosumentów, 23.06.2021
9. NABE – hibernatus polskiej energetyki, 28.06.2021
10. Gotowi na 55% - co znajdzie się w pakiecie?, 13.07.2021
11. Po 2025 r. węgiel będzie wychodził z polskiego systemu energetycznego falami, 27.07.2021
12. Widmo luki ETS, 27.08.2021
13. Rozporządzenie taryfowe dla ciepłownictwa - garnitur szyty nie na tę miarę, 02.09.2021
14. Ubóstwo energetyczne: stary problem, konieczne systemowe rozwiązania, 07.12.2021
15. 10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego, 08.12.2021
16. E-mobilność - szansa na dalszy rozwój współpracy gospodarczej Polski i Niemiec, 20.12.2021

5.4. NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ FORUM
ENERGII
1. LeadAIR – I Zjazd szkoleniowy dla miast uczestniczących w projekcie, 12-15.01.2021, online
2. Webinar: Smog – czy i jak wpływa na nasze życie, 17.02.2021, online
3. KPO - szansa na rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych – warsztat,
10.03.2021
4. Konferencja | Energia, klimat, budżet. Forum dla nowej perspektywy finansowej UE,
11.03.2021
5. Webinar: Ochrona powietrza w planowaniu miast, 25.03.2021, online
6. Webinar: Energy transition in Poland, 08.04.2021, online
7. Webinar: Dlaczego szukając rozwiązań lokalnych powinniśmy brać pod uwagę globalne
megatrendy?, 27.04.2021, online
8. Konferencja: Rola elektryfikacji ciepłownictwa w osiąganiu neutralności klimatycznej sektora,
13.5.2021
9. Panel ekspertów | Jak dać impuls do nowych inwestycji – doświadczenia Polski i Wielkiej
Brytanii z rynkiem mocy, 26.5.2021
10. Panel ekspertów | Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości. Nowy model biznesowy,
7.6.2021
11. Panel ekspertów | Fit for 55: jak UE zamierza osiągnąć zwiększone cele redukcyjne, 30.6.2021
12. Webinar: Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy, 13.10.2021
13. Int-E-Grid | Drugie spotkanie polsko-niemieckiej platformy ds. elektromobilności, 27.10.2021
14. Spotkanie online: Nowe unijne inicjatywy dla miast, 2.12.2021
15. Konferencja: Forum dla transformacji | Stan wyjątkowy w energetyce, 8.12.2021

5.5. INNE WYDARZENIA

WE WSPÓŁPRACY Z

(patronat/partnerstwo)
1. XIV Europejski Kongres Gospodarczy, 20-22.09.2021
2. X edycja Akademii Energii, 16.10–13.12.2021
3. XXXIV Konferencja Energetyczna EuroPOWER, 17-18.11.2021

FORUM

ENERGII

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
• Granty :
o

7 granty z Europejskiej Fundacji Klimatycznej

o

2 granty z EUKI

o

1 grant z Smart Energy for Europe Platform

o

1 grant z PURPOSE

o

1 grant z Clean Air Fund

• Spadki: 0
• Zapisy: 0
• Darowizny: 0
• Zbiórki publiczne: 0
• Źródła publiczne (w tym budżetu państwa i gminy): 0
• Oprocentowanie rachunków bankowych: 0
• Odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych: 0
• Działalności gospodarczej: 0

7. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
PRZYKŁADOWE

date

PUBLIKACJE

I

CYTOWANIA

media

title

29.12.2021

globenergia.pl

Polska krytykuje system EU ETS, Sejm przyjmuje uchwałę

29.12.2021

Przegląd gazowniczy

EXPO-GAS 2021

28.12.2021

Rzeczpospolita

O ile mogą pójść w górę ceny żywności w 2022 roku

27.12.2021

kultura liberalna.pl

Czym jest ten straszny ETS?

27.12.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Polsko-niemiecki system naczyń połączonych w energetyce (ANALIZA)

25.12.2021

oko.press

Polska zarabia miliardy na handlu emisjami. Zyski idą między innymi na węgiel i gaz

25.12.2021

nettg

Gawlikowska-Fyk: Górnicy zasługują naprawdę

23.12.2021

smoglab.pl

Polska może stać się liderką transformacji energetycznej

23.12.2021

biznesalert.pl

Rubczyński: Ciepłownictwo w Polsce potrzebuje zmiany prawa krajowego, która
umożliwi modernizację

22.12.2021

magazyn biomasa

Byleby zdążyć przed zmianą przepisów. Fotowoltaiczny boom trwa.

21.12.2021

nowaenergia.com.pl

E-mobilność – szansa na dalszy rozwój współpracy gospodarczej Polski i Niemiec

21.12.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Zdrowie psychiczne a gospodarka

20.12.2021

slaskaopinia.pl

Stan wyjątkowy w energetyce. Czym jest luka węglowa?

20.12.2021

DGP

Drogie gaz i prąd to wyższa inflacja i problemy dla gospodarki

19.12.2021

Klub Jagielloński

Unia chce wprowadzić opłaty za emisje CO2 dla transportu i budynków. Koszty spadną
na przeciętnego Kowalskiego

19.12.2021

Polsat

Wydarzenia - Polsat

18.12.2021

biznesalert.pl

RAPORT: Kryzys energetyczny i recepty brak

17.12.2021

teraz-srodowisko.pl

Cel OZE przekroczony. Forum Energii: „Żaden sukces”

17.12.2021

energetyka24.com

X edycja Akademia Energii oficjalnie zakończona

17.12.2021

RMF FM

Joanna Maćkowiak: Jeżeli zima będzie łagodna, od kwietnia ceny gazu będą spadać

16.12.2021

DGP

Energetyka stawia na niskoemisyjność, stabilność i innowacyjność

16.12.2021

Rzeczpospolita

Będą nowe elektrownie na gaz

16.12.2021

biznes.interia.pl

Trzeba postawić na szybki rozwój OZE

16.12.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG

16.12.2021

biznes.interia.pl

Trzeba postawić na szybki rozwój OZE

15.12.2021

biznesalert.pl

W przyszłym roku przed energetyką stać będą poważne wyzwania (RELACJA)

15.12.2021

wnp.pl

Polska potrzebuje tysięcy nowych megawatów. I to pilnie

15.12.2021

businessinsider.com
.pl

Kosmiczne ceny praw do emisji CO2. Mieliśmy je osiągnąć dopiero w 2030 r.

15.12.2021

Puls Biznesu

WIELKA ENERGETYKA INWESTUJE W ZIELONE

15.12.2021

Puls Biznesu

FIT FOR 55, CZYLI KLIMATYCZNA REWOLUCJA DLA CAŁEJ GOSPODARKI

15.12.2021

wysokienapiecie.pl

Czy będziemy mieli nowe elektrownie? Odpowiedź poznamy już za kilka dni

15.12.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: 10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

13.12.2021

next.gazeta.pl

Ceny prądu to nie największy problem energetyki. "Za 10 lat grożą nam długie godziny
blackoutów"

14.12.2021

komputerswiat.pl /
onet.pl

Technicznie rzecz biorąc - podcast.

13.12.2021

Rzeczpospolita

Forum Energii: Erę węgla zakończymy w 2035 r.

13.12.2021

wnp.pl

Ceny prądu wzrosną o 1/5. Decyzje wkrótce, rynek niespokojny

10.12.2021

biznes.interia.pl

Pożegnanie z węglem? Już w latach 30.

10.12.2021

Zielony podcast

Panele słoneczne przestaną się opłacać w 2022? Rząd zmienił przepisy. Tobiasz
Adamczewski, Forum Energii

09.12.2021

money.pl

To będzie wyjątkowo droga zima. Rachunki za ogrzewanie uderzą nas po kieszeni

09.12.2021

interia.pl

Ile będzie nas kosztował spór Polski z UE? Straci środowisko

09.12.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

UBÓSTWO ENERGETYCZNE: STARY PROBLEM, KONIECZNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA

09.12.2021

Super Ekspres

Czy wyłączą nam prąd?

09.12.2021

Puls Biznesu

Energetyka w kryzysie, ale można ją uratować

09.12.2021

biznes.interia.pl

Blackout? Po 2025 r. może zabraknąć prądu

09.12.2021

oko.press

Za kilka lat prąd o 800 zł droższy? Taki scenariusz nas czeka, jeśli nie odejdziemy od
węgla

09.12.2021

CIRE

Obecny kryzys energetyczny powinien być dla nas znakiem ostrzegawczym

09.12.2021

nowaenergia.com.pl

10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

08.12.2021

biznes.pap.pl

Skrót wiadomości - środa, 8 grudnia, 19.15

08.12.2021

strefainwestorów.pl

Skrót wiadomości - środa, 8 grudnia, 19.15

08.12.2021

cleanerenergy.pl

10 kroków potrzebnych według Forum Energii dla transformacji energetycznej

08.12.2021

alebank.pl

Forum Energii: wdrożenie 10 kroków niezbędnych do wyjścia z kryzysu energetycznego
realne w dwa lata

08.12.2021

next.gazeta.pl

"Mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym w energetyce". Ekspertka o tym, jak wyjść
z kryzysu

08.12.2021

slaskaopinia.pl

10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

08.12.2021

ISB News

Forum Energii: Wdrożenie 10 kroków do wyjścia z kryzysu energet. realne w 2 lata

08.12.2021

PAP

Forum Energii postuluje m.in. rewizję koncepcji NABE i modyfikację rynku mocy (opinia)

08.12.2021

wysokienapiecie.pl

Dziesięć kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

08.12.2021

Dziennik Wschodni

Coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Uciekamy przed nowymi przepisami

08.12.2021

DGP

Rząd nie nadąża za transformacją

08.12.2021

DGP

Gminy się natrudzą, by nie stracić pieniędzy na fotowoltaikę

08.12.2021

DGP

Prąd będzie jeszcze droższy

08.12.2021

subiektywnieofinans
ach.pl

Koszty ogrzewania pójdą w górę. Ile wyniesie nowy podatek „od ciepła”? I jak się przed
nim bronić?

08.12.2021

spidersweb

Widzieliście, w jakim tempie zasuwają wasze liczniki prądu? Wkrótce padnie rekord ETS,
a my pójdziemy z torbami

07.12.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Nie ulega wątpliwości, że RPP podniesie jutro stopy procentowe

07.12.2021

DGP

Chodkowski: Energy transition – the time has come for Polish industry

07.12.2021

DGP

Opóźnia się rządowy plan na ciepło

07.12.2021

businessinsider.com
.pl

Fotowoltaiczna mapa Polski. Boom na panele przed zmianą przepisów

07.12.2021

e-gospodarka.pl

Fotowoltaika przeżywa boom. Gdzie w Polsce energia słoneczna jest najpopularniejsza?

07.12.2021

energiapress.pl

Wiemy, gdzie energia słoneczna jest najpopularniejsza

07.12.2021

teraz-srodowisko.pl

Budownictwo na łasce energetyki? Ślad węglowy budynku zależy nie tylko od źródła
zasilania

07.12.2021

smart-grids.pl

Ubóstwo energetyczne: stary problem, konieczne systemowe rozwiązania

07.12.2021

slaskaopinia.pl

Ubóstwo energetyczne: stary problem, konieczne systemowe rozwiązania

06.12.2021

spidersweb

Pójdziemy z torbami. Palimy coraz więcej węgla i coraz więcej płacimy. A to dopiero
początek złych wiadomości

05.12.2021

news.tvs-24.com

It is coal that can cause a blackout in Poland

05.12.2021

energetyka24.com

To węgiel może wywołać blackout w Polsce [KOMENTARZ]

03.12.2021

nettg

Trzy śląskie miasta zwarły szyki, żeby walczyć z nim wspólnie

03.12.2021

newseria biznes

Problem smogu powrócił jak bumerang w sezonie grzewczym. Trzy śląskie miasta zwarły
szyki, żeby walczyć z nim wspólnie

02.12.2021

spidersweb

NABE pod ostrzałem, nawet członków rządu. Ta kanonada nie mogła się przytrafić w
gorszym momencie

02.12.2021

DGP

Zielony zwrot potrzebny od zaraz

02.12.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Planowanie i rozwój sieci dystrybucyjnych na świecie (ANALIZA)

01.12.2021

Puls Biznesu

Apetyt na zielone rośnie. Przemysł chce korzystać z OZE

01.12.2021

Puls Biznesu

Wielka energetyka inwestuje w zielone

01.12.2021

nowaenergia.com.pl

Sieci dystrybucyjne. Planowanie i rozwój

30.11.2021

globenergia.pl

Sieci mogą nie udźwignąć rozwoju elektromobilności. Potrzebne inwestycje i mądre
planowanie

30.11.2021

onoze.pl

Sieci mogą nie udźwignąć rozwoju elektromobilności. Potrzebne inwestycje i mądre
planowanie

30.11.2021

slaskaopinia.pl

Sieci dystrybucyjne – planowanie i rozwój

30.11.2021

gazetomania.pl

Elektromobilność w Polsce. Sieci potrzebują modernizacji

30.11.2021

smart-grids.pl

Analiza "Sieci dystrybucyjne. Planowanie i rozwój"

30.11.2021

energiapress.pl

Czy polskie sieci udźwigną wzrost zainteresowania elektromobilnością?

30.11.2021

DGP

Finansowanie nie jest największym problemem

26.11.2021

Dziennik Bałtycki (i
inne regionalne)

Fotowoltaika? Kto nie kupi przed 2022 r., sporo straci, więc kupujemy panele na potęgę

25.11.2021

Puls Biznesu

Niemieckie ambicje, polskie konsekwencje

24.11.2021

strefabiznesu.pl

W Polsce cały czas trwa boom na panele fotowoltaiczne. Czy nowe przepisy zahamują
rozwój branży?

24.11.2021

alebank.pl

Fotowoltaika last minute

24.11.2021

Filary biznesu

Fotowoltaiczny boom na mapie Polski. Ogromne zainteresowanie przed wejściem w
życie nowych przepisów

23.11.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Co z tym złotym?

22.11.2021

Rzeczpospolita

Fit for 55: mniej CO2, za to więcej emocji

21.11.2021

Newsweek

Nadchodzi rachunek za prąd

19.11.2021

Przegląd gazowniczy

VII KONGRES ENERGETYCZNY DISE SECTOR COUPLING, CZYLI JAK ZINTEGROWAĆ
POLSKĄ ENERGETYKĘ?

17.11.2021

Gazeta Wyborcza

Blackout w Polsce? Ze sklepów znikają agregaty prądotwórcze

17.11.2021

elektro.info.pl

Polska może przeznaczyć 560 mld zł na transformację energetyczną

17.11.2021

wysokienapiecie.pl

Forum dla transformacji. Stan wyjątkowy w energetyce - 8 grudnia 2021, godz. 10:0013.30.

16.11.2021

PI Energy Podcast

Energia do zmiany: Kiedy odejdziemy od węgla

15.11.2021

Puls Biznesu

Zielona zmiana potrzebuje pieniędzy, ale nie tylko

15.11.2021

wysokienapiecie.pl

Rusza wyścig po elektrolizery

15.11.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Unia Europejska daje Polsce szansę na transformację energetyczną
(ANALIZA)

12.11.2021

strefabiznesu.pl

Polska może przeznaczyć na transformację energetyczną nawet 560 mld zł! Co dla nas
oznacza niskoemisyjna ścieżka?

12.11.2021

gramwzielone.pl

Na energetykę możemy dostać 560 mld zł, ale potrzebne odważne decyzje

12.11.2021

biznes.interia.pl

To nie jest dobry czas na zakupy

12.11.2021

energiapress.pl

Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej od 2021 r.

11.11.2021

DGP

To nie jest dobry czas na zakupy

10.11.2021

Polski Instalator

Jak rozwiać chmury nad energetyką obywatelską?

10.11.2021

Power Engineering

Poland and the race to 55

10.11.2021

nettg.pl

560 mld zł. To kwota, którą Polska może przeznaczyć na transformację energetyki i
odchodzenie od węgla

10.11.2021

wnp.pl

Forum Energii: Polska może przeznaczyć na transformację energetyki 560 mld zł z
środków unijnych

10.11.2021

biznes.interia.pl

Brak wizji i brak środków to ryzyka transformacji

10.11.2021

Puls Biznesu

Polska strategia w sprawie ETS dopiero się wykluwa

10.11.2021

Puls Biznesu

Resort rolnictwa troszczy się o miliardy z CO2

10.11.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

FORUM ENERGII: 560 MLD ZŁOTYCH NA TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ W POLSCE

09.11.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Czy rynek nieruchomości się ustabilizuje?

09.11.2021

nowaenergia.com.pl

Gotowi na 55%. Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej od 2021 r.

09.11.2021

slaskaopinia.pl

Gotowi na 55%. Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej od 2021 r.

09.11.2021

Rzeczpospolita

Fundusz pod napięciem. 42 mld euro na transformację energetyki

09.11.2021

Parkiet

Fundusz do zmiany

09.11.2021

PI Energy

analiza Gotowi na 55. Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej w
Polsce

09.11.2021

wysokienapiecie.pl

Czy stare elektrownie węglowe uratują nas przed blackoutem?

09.11.2021

strefabiznesu.pl

Czy wodór jest przyszłością bezemisyjnej energetyki? Rząd przyjął „Polską strategię
wodorową”

09.11.2021

biznes.interia.pl

Pompy ciepła. Dofinansowanie do 21 tys. zł dla nowych domów

08.11.2021

FEEDIT.CZ

“Dříve než 2038” není cíl. Koalici zatím chybí konkrétní rok pro konec uhlí i rozvoj čisté
energetiky

06.11.2021

Rzeczpospolita

Sondaż: Niemal połowa Polaków chce redukcji emisji CO2 niezależnie od kosztów

03.11.2021

Puls Biznesu

Fit for 55, czyli klimatyczna rewolucja dla całej gospodarki

03.11.2021

Magazyn Pismo

Bełchatów. Sprawiedliwa transformacja?

02.11.2021

wyborcza.pl

O ideologii węglowej w Polsce - podcast 8:10 Wyborczej

29.10.2021

slaskaopinia.pl

Obywatele chcą inwestować w energetykę odnawialną

29.10.2021

biznesalert.pl

Maćkowiak-Pandera: Nowela OZE czyli operacja piłą mechaniczną na prosumentach

27.10.2021

300gospodarka

Jak nie roztrwonić 600 mld zł na transformację energetyczną? Rozmawiamy z dr Sonią
Buchholtz

27.10.2021

zielonagospodarka.p
l

Polacy chcą mieszkać w ekologicznych domach

27.10.2021

300gospodarka

Michał Kurtyka odchodzi z rządu. Jak oceniany jest jego dorobek?

27.10.2021

Radio TOK FM

EKG: Rynek mieszkaniowy rozgrzany do czerwoności. Czas na kolejną podwyżkę stóp
procentowych?

26.10.2021

wnp.pl

Michał Kurtyka żegna się z klimatem. "Trochę ludzi w niego uwierzyło"

26.10.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

FORUM ENERGII: MIKROINSTALACJE NA ZAKRĘCIE. JAK ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ
ENERGETYCE ROZPROSZONEJ W POLSCE?

26.10.2021

wp.pl

Czy potrzebujemy nowych taryf energetycznych?

25.10.2021

globenergia.pl

Spółdzielnie energetyczne będą mogły produkować biometan. Wkrótce nowe regulacje

23.10.2021

slaskaopinia.pl

Jak rozwiać chmury nad energetyką obywatelską?

22.10.2021

gramwzielone.pl

Forum Energii proponuje net-billing ze stałą ceną energii

22.10.2021

globenergia.pl

Net-billing ze stałą stawką? Eksperci proponują nowe rozwiązanie dla prosumentów

22.10.2021

nowaenergia.com.pl

Mikroinstalacje na zakręcie | Jak zapewnić przyszłość energetyce rozproszonej w
Polsce?

22.10.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Jak zapewnić przyszłość energetyce rozproszonej w Polsce? (ANALIZA)

19.10.2021

Rzeczpospolita

Przejedzone miliardy na energetyczną transformację

19.10.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

FORUM ENERGII O PRZEDSIĘBIORSTWACH CIEPŁOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

16.10.2021

wnp.pl

Nie mamy narzędzi do walki z cenami energii. Bruksela podpowiada w kryzysie

15.10.2021

nettg.pl

Polski wyścig po zielone gazy – jest już nowy raport Forum Ener

14.10.2021

energetyka24.com

Sector coupling, czyli jak zintegrować polską energetykę?

14.10.2021

biznesalert.pl

Sector coupling, czyli jak zintegrować polską energetykę?

14.10.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: RPP powinna uspokoić rynki i przestać zaskakiwać"

13.10.2021

biznesalert.pl

Jakóbik: Jak zmienić ciepłownictwo, by nie zabrakło ciepła w miastach Polski?

12.10.2021

Euractiv.pl

Reforma unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Jakie zmiany czekają polską
energetykę?

11.10.2021

spidersweb

Górnictwo znowu bez głosu w rządzie. Tymczasem trwają najważniejsze negocjacje z
Brukselą

08.10.2021

wnp.pl

Czas sobie powiedzieć, że energetyka konwencjonalna jest potrzebna

07.10.2021

300gospodarka

Wysokie ceny gazu. Skąd się wziął kryzys energetyczny w Europie i jak długo to może
potrwać?

06.10.2021

Przegląd gazowniczy

Rola biometanu i wodoru w osiągnięciu neutralności klimatycznej Polski

06.10.2021

Rzeczpospolita

Transformacja energetyczna: długa, kosztowna, ale nieunikniona

02.10.2021

forsal.pl

Co odzyskamy z elektrowni węglowych nim zrównają je buldożery?

30.09.2021

polishnews.co.uk

Great Britain. What caused the fuel crisis? Reasons, reasons

30.09.2021

tvn24.pl

Kryzys paliwowy na Wyspach. "To samo było z papierem toaletowym"

30.09.2021

Instal Reporter

ROZPORZĄDZENIE TARYFOWE DLA CIEPŁOWNICTWA

30.09.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: To jest najdroższy Janosik. Chętnie bierze, niechętnie się dzieli"

29.09.2021

teraz-srodowisko.pl

Co organizacje pozarządowe zgłosiły podczas dwudniowych konsultacji polskiego
stanowiska ws. Fit for 55?

28.09.2021

ecieplo.pl

Jakie powinno być przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości? – nowy model biznesowy

28.09.2021

magazyn biomasa

„Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie” – trwa konferencja w Suwałkach!

28.09.2021

wysokienapiecie.pl

Co odzyskamy z elektrowni węglowych nim zrównają je buldożery?

26.09.2021

nettg

Drogą do obniżenia kosztów funkcjonowania sektora energetycznego, a w konsekwencji
cen energii, jest innowacyjność

24.09.2021

Puls Biznesu

Zielony wodór na topie

23.09.2021

Układ Otwarty podcast

Układ otwarty - Czy „Fit for 55” może nam pomóc w transformacji gospodarki, czy
obniży jakość życia w Polsce

22.09.2021

biznes.interia.pl

Po transformacji energetyki przyjdzie czas na transport i ciepłownictwo

22.09.2021

Polityka

Ceny wysokiego napięcia

21.09.2021

PI Energy

PI Energy podcast: Czy energetyka potrzebuje stanu wyjątkowego

21.09.2021

swiatoze.pl

Turów: to było nieuniknione. Zapłacimy 2 mln zł dziennie za zanieczyszczanie powietrza

21.09.2021

wnp.pl

PGE: Kopalnia Turów nadal będzie pracować

21.09.2021

wnp.pl

Kara w sprawie Turowa. Komentarze prosto z Europejskiego Kongresu Gospodarczego

21.09.2021

nettg.pl

Energetyka: Trzeba pilnować formalnych kwestii, a tam było sporo błędów

20.09.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

FORUM ENERGII: PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE PRZYSZŁOŚCI. NOWY MODEL
BIZNESOWY

17.09.2021

nowaenergia.com.pl

Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy

17.09.2021

wnp.pl

Omówimy wielki pakiet dla energetyki. Zmiany dotkną wszystkich

17.09.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Nowy model biznesowy może zmienić oblicze polskiego ciepłownictwa

16.09.2021

Radio Kraków

Fit for 55 czyli zielona i kosztowna rewolucja

16.09.2021

smart-grids.pl

Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa ciepłowniczego przyszłości

15.09.2021

DGP

Tej zimy zapłacimy więcej za ogrzewanie mieszkań

14.09.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Wzrost cen energii to wzrost cen wszystkich produktów i usług

14.09.2021

wnp.pl

Węgiel - nie, gaz - za chwilę też nie. Czy ten biznes ma jeszcze sens?

14.09.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Rynek mocy do zmiany

14.09.2021

PI Energy

13.09.2021

wysokienapiecie.pl

Forum Energii: Rynek mocy nie spełnia swej funkcji i wymaga modyfikacji

13.09.2021

CIRE

Forum Energii: Rynek mocy nie spełnia swej funkcji i wymaga modyfikacji

13.09.2021

businessinsider.com
.pl

Forum Energii: Rynek mocy podniósł rachunki za prąd, ale nie spełnił swojej funkcji

13.09.2021

inwestycje.pl

Rynek mocy nie spełnia swej funkcji i wymaga modyfikacji

13.09.2021

ISB News

Rynek mocy nie spełnia swej funkcji i wymaga modyfikacji

13.09.2021

onet.pl

Polskie elektrownie węglowe będą musiały zniknąć szybciej, niż sądzi rząd

13.09.2021

oko.press

Emisja tony CO2 już kosztuje 62 euro. Nasze rachunki za prąd będą rosnąć, bo za wolno
odchodzimy od węgla

11.09.2021

wnp.pl

Regulacje na odsiecz kondycji ważnego sektora. Cisną go koszty CO2

11.09.2021

oko.press

Polska wolna od węgla do 2030. Czy to możliwe?

09.09.2021

Politico.eu

Poland’s carbon price conundrum

09.09.2021

biznes.interia.pl

Zielona transformacja, Green Deal, Fit for 55 na XIII Europejskim Kongresie
Gospodarczym

09.09.2021

300gospodarka

Węgiel i konserwatyzm: jak polskie ruchy klimatyczne walczą o przeciwdziałanie
zmianom klimatu

08.09.2021

enlit 365

Posdcast. Poland: race to 55

07.09.2021

Radio TOK FM

EKG: Jakie standardy ma Adam Glapiński?

06.09.2021

nowaenergia.com.pl

Rozporządzenie taryfowe dla ciepłownictwa – garnitur szyty nie na tę miarę

06.09.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Projekt rozporządzenia nie wystarczy polskiemu ciepłownictwu

04.09.2021

energiapress.pl

Wnioskują w Brukseli o zwiększenie puli środków na transformację

03.09.2021

energetyka24.com

Polska najbardziej rozbudowanym rynkiem ciepłowniczym w Europie

03.09.2021

Rzeczpospolita

Są jeszcze szanse na zatrzymanie zmian klimatu. Ale musimy działać

03.09.2021

biznes.newseria.pl

Polska najbardziej rozbudowanym rynkiem ciepłowniczym w Europie. Branża skupia się
na rozwoju źródeł niskoemisyjnych

03.09.2021

PI Energy

Zaproponowane przez MinKlim zmiany rozporządzenia taryfowego pomogą w
modernizacji przestarzałych ciepłowni, ale są wprowadzane za późno i brakuje w nich
rozwiązań prowadzących do zeroemisyjności sektora

02.09.2021

wnp.pl

Polska na ograniczenie emisji CO2 potrzebuje aż 136 mld euro

02.09.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

Forum Energii: Rozporządzenie taryfowe dla ciepłownictwa - garnitur szyty nie na tę
miarę

30.08.2021

biznesalert.pl

Polska stoi przed widmem luki ETS (ANALIZA)

25.08.2021

biznesalert.pl

Fit For 55. W poszukiwaniu sprawiedliwych rekompensat dla energetyki polskiej
(RELACJA)

25.08.2021

TVP Info

24.08.2021

Rynek Instalacyjny

Zielone gazy w Polsce

20.08.2021

biznes.interia.pl

PKEE: Uwolnienie taryf nie musi doprowadzić do podwyżek cen prądu

18.08.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Inflacja. "RPP musi zacząć działać"

16.08.2021

Rzeczpospolita

Niebieski wodór nie jest wcale przyjazny dla klimatu

15.08.2021

wysokienapiecie.pl

Czy magazyn ciepła jest magazynem prądu?

14.08.2021

Prensa Libre

Adiós al carbón: la transición más traumática de Polonia sin un plan ‘B’

13.08.2021

Tygodnik katolicki

Jest drogo, będzie jeszcze drożej

11.08.2021

TRT world (tv)

TV show: Climate change: Time to ditch coal?

11.08.2021

Rynek Instalacyjny

Zielone gazy w Polsce

10.08.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: "Nie stać nas na zbagatelizowanie kryzysu klimatycznego"

09.08.2021

wnp.pl

Transformacja przyspiesza. Polska energetyka przed potężnym wyzwaniem

07.08.2021

nettg.pl

Należy optować za rozwiązaniem, które nie pozbawi szans krajów mających specyficzną
pozycję rozwojową jak Polska

07.08.2021

nettg.pl

Moce węglowe będą wypadać z systemu z powodu braku opłacalności

05.08.2021

Euractiv.com

Carbon pricing in buildings and transport is necessary but must be done well

05.08.2021

money.pl

Pakiet klimatyczny UE. Koncerny wyciągną nam z kieszeni miliardy złotych?

04.08.2021

Rzeczpospolita

Krajowa energetyka nieustannie nękana przez awarie

04.08.2021

Parkiet.com

Kłopoty nie opuszczają Tauronu – nowy blok w Jaworznie długo postoi

02.08.2021

onet.pl

Fotowoltaika. Jak będzie po zmianach?

02.08.2021

smoglab.pl

Fotowoltaika. Jak będzie po zmianach?

02.08.2021

RDC

Szybkie wózki: o raporcie „Elektromobilny Wyszehrad” i podejściu do karania
kierowców

29.07.2021

spidersweb

Wiemy, które spółki trafią do NABE. Na szali tysiące miejsc pracy

29.07.2021

next.gazeta.pl

Nowy raport pokazuje, jak Polska wyłamuje się z trendu. My i węgiel w kontrze do UE

29.07.2021

biznes.interia.pl

Produkcja energii z węgla spada, ale nie w Polsce

28.07.2021

spidersweb

Polska zakałą Europy. Zszargana opinia to najmniejszy problem, tu chodzi o nasze
prywatne pieniądze

28.07.2021

msn.com

Polska zakałą Europy. Zszargana opinia to najmniejszy problem, tu chodzi o nasze
prywatne pieniądze

28.07.2021

Euractiv.pl

Energetyka w Europie mniej emisyjna niż przed pandemią. Ale nie w Polsce [Raport]

28.07.2021

Polityka

Fit for 55 – czyli wyboista droga do nowej zielonej UE

28.07.2021

biznesalert.pl

Gawlikowska-Fyk: Węgiel będzie odchodził z energetyki falami po 2025 roku

27.07.2021

slaskaopinia.pl

Po 2025 r. węgiel będzie wychodził z polskiego systemu energetycznego falami

27.07.2021

wnp.pl

Kolejny unijny cel w górę. Energii z OZE ma być znacznie więcej

27.07.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Elektromobilność może być szansą Grupy Wyszehradzkiej

26.07.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Rząd wylewa finanse publiczne poza budżet

23.07.2021

nowaenergia.com.pl

Elektromobilny Wyszehrad | Stan, perspektywy i wyzwania

23.07.2021

globenergia.pl

Potrzebna strategia dekarbonizacji transportu. Pracę mogą stracić setki tysięcy ludzi

23.07.2021

Super Nowości

Ceny prądu, ciepła, gazu mocno w górę

21.07.2021

Przegląd gazowniczy

WYZWANIA SEKTORA GAZOWNICZEGO W POLSCE I UE W PERSPEKTYWIE DO 2050
ROKU

21.07.2021

Dziennik Gazeta
Prawna

Ile można zyskać na zielonej rewolucji

20.07.2021

CIRE

Forum Energii: Co znajdzie się w pakiecie Fit for 55? Co to znaczy dla Polski?

19.07.2021

magazynbiomasa.pl

Biometan w transporcie czy w ciepłownictwie?

19.07.2021

teraz-srodowisko.pl

Mini ETS dla transportu drogowego i budynków to de facto maxi zmiana

19.07.2021

Rzeczpospolita

Kopalnia Turów zaczyna walkę o przetrwanie

19.07.2021

parkiet.com

Dla kopalni Turów rozpoczął się nowy etap – walka o przetrwanie

17.07.2021

biznesalert.pl

RAPORT: Nowy Fit For 55 zmieni sposób życia Europejczyków

16.07.2021

Rzeczpospolita

Polska chce zmian w pakiecie klimatycznym KE

15.07.2021

pb.pl

Zielone wymagania i miliardy z Brukseli

15.07.2021

Dziennik Gazeta
Prawna

Nafciarze wiercą wbrew wyborczym obietnicom Bidena

14.07.2021

European Comission

RED III - proposal of directive

14.07.2021

subiektywnieofinans
ach.pl

Fit for 55, czyli Unia na wojnie ze zmianami klimatu i jako inflacyjny piroman.
Konsumenci zapłacą za CO2. Co, ile i kiedy zdrożeje? Oto ściągawka z zapowiadanych
zmian

14.07.2021

wnp.pl

Unia Europejska coraz bardziej zaciska pętlę na emisji dwutlenku węgla. Jest nowy
pakiet

14.07.2021

energetyka24.com

Systemy wsparcia kogeneracji a budowa nowych jednostek ciepłowniczych [ANALIZA]

14.07.2021

Politico.eu

Brussels braces for climate blowback

14.07.2021

financialintelligence
.ro

Bruxelles prezintă astăzi Fit fot 55, planul UE de reducere a emisiilor

14.07.2021

onet.pl

Bruksela chce gruntownie odmienić nasze życie, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną

14.07.2021

smoglab.pl

Bruksela przedstawia nowe prawo klimatyczne. Rewolucja czy brak ambicji?

14.07.2021

oko.press

Fit for 55. Komisja Europejska przedstawia pakiet dyrektyw, które mają zahamować
zmianę klimatu

14.07.2021

teraz-srodowisko.pl

Pakiet dla neutralności klimatycznej, czyli Fit for 55

14.07.2021

300gospodarka

Fit for 55 – co to jest i co oznacza dla Polski ten nowy zestaw unijnych przepisów?

14.07.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG

14.07.2021

globenergia.pl

W oczekiwaniu na Fit for 55 – co znajdzie się w pakiecie?

13.07.2021

biznes.interia.pl

Fit for 55: Komisja Europejska ma nowy pakiet dla klimat

13.07.2021

green-news.pl

Przy tym zestawie ćwiczeń Polska się spoci. Fit for 55 to działania, które doprowadzą nas
do neutralności klimatycznej

13.07.2021

slaskaopinia.pl

Gotowi na 55% – co znajdzie się w pakiecie?

13.07.2021

biznesalert.pl

Buchholtz: Co znajdzie się w pakiecie Fit for 55? (ANALIZA)

13.07.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG: Powinniśmy zacząć budować energetykę nieszkodzącą klimatowi

12.07.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Ile ważą emisje CO2 w budynkach i transporcie? Plany unijne i polska
racja stanu

11.07.2021

Puls Biznesu

Impas w sprawie kopalni Turów

08.07.2021

Magazyn Ciepla
Systemowego

Zielony wodór: szansa na zeroemisyjną gospodarkę

08.07.2021

gazeta.pl

Ściąga dla Tuska i innych: Naukowcy nie "spierają się" o przyczyny zmian klimatu - są
one znane

08.07.2021

msn.com

Ściąga dla Tuska i innych: Naukowcy nie "spierają się" o przyczyny zmian klimatu - są
one znane

05.07.2021

biznesalert.pl

Nowakowski: Obecnie podejmowane decyzje w polskiej energetyce mają charakter
przełomowy

05.07.2021

spidersweb

Im więcej będziemy spalać węgla, tym więcej będziemy płacić za prąd. Tego chcecie?

05.07.2021

DGP

Nowy system handlu emisjami staje się faktem

04.07.2021

nettg.pl

Czy Komisja Europejska wysłucha polskiego głosu? Nasz rząd ma pomysł na zmianę

03.07.2021

nettg.pl

Obowiązujące normy jakościowe dla paliw stałych nadal budzą kontrowersje

02.07.2021

wnp.pl

Zielony Ład to duże koszty. Trzeba je sprawiedliwie rozłożyć

01.07.2021

msn.com

Rachunki za prąd zwalą nas wkrótce z nóg. ETS-y jeszcze nigdy nie były tak drogie

01.07.2021

spidersweb

Rachunki za prąd zwalą nas wkrótce z nóg. ETS-y jeszcze nigdy nie były tak drogie

01.07.2021

outriders.com

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego i Traktat Karty Energetycznej
paliwowych lobbystów

30.06.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: NABE może zamrozić transformację energetyczną zamiast ją odblokować

29.06.2021

renewablesnow.co
m

Poland needs 2 GW of new PV capacity annually.. that's why prosumers should be
supported

29.06.2021

DGP

Coraz bliżej małego atomu w Polsce. Orlen negocjuje ze spółką Sołowowa

29.06.2021

spidersweb

Nowy pomysł rządu jak komedia z Louisem de Funèsem. Bezpiecznie nie będzie, ale
może być śmiesznie

29.06.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG

28.06.2021

zielonagospodarka.p
l

Forum Energii: NABE zamiast odblokować transformację może ją zamrozić

28.06.2021

nettg.pl

Forum Energii: Po samym utworzeniu NABE nie wiadomo, co dalej

28.06.2021

wnp.pl

Nowa agencja zamiast odblokować transformację energetyki, może ją zamrozić

28.06.2021

energetyka24.com

Forum Energii: NABE zamiast odblokować transformację może ją zamrozić

28.06.2021

PAP

Forum Energii: NABE zamiast odblokować transformację może ją zamrozić

28.06.2021

Puls Biznesu

Żegnaj węglu, witaj niewiadome

28.06.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Wodór i biometan będą ważnymi graczami w bitwie o neutralność
klimatyczną

28.06.2021

nowaenergia.com.pl

Polski wyścig po zielone gazy

25.06.2021

globenergia.pl

Kolejne organizacje apelują w sprawie likwidacji systemu opustów

25.06.2021

montelnews.com

Poland would need 60 GW renewables for carbon neutrality

24.06.2021

Gazeta Wrocławska

Nie tylko Turów. Czarne chmury nad naszą energetyką

24.06.2021

teraz-srodowisko.pl

System opustów będzie modyfikowany. Jakie uwagi do propozycji rządowej zgłaszają
NGOsy?

24.06.2021

gramwzielone.pl

Tak zmieni się opłacalność prosumenckiej fotowoltaiki według Forum Energii

24.06.2021

cleanerenergy.pl

Forum Energii proponuje trzy sposoby na wsparcie prosumentów

24.06.2021

biznesalert.pl

Adamczewski: Elastyczność pomoże zintegrować OZE. Fotowoltaika wymaga nadal
wsparcia

24.06.2021

PI Energy

24.06.2021

CIRE

Forum Energii: W rozliczaniu prosumentów potrzebne zrównoważenie i elastyczność

23.06.2021

wyborcza.biz

Forum Energii: W rozliczaniu prosumentów potrzebne zrównoważenie i elastyczność

23.06.2021

wysokienapiecie.pl

Forum Energii: W rozliczaniu prosumentów potrzebne zrównoważenie i elastyczność

23.06.2021

ISB News

Forum Energii: W rozliczaniu prosumentów potrzebne zrównoważenie i elastyczność

23.06.2021

Dziennik Gazeta
Prawna

Atomowe plany Orlenu nie kolidują ze strategią i działaniami rządu

23.06.2021

onet.pl

Wyszehradzka czwórka: wyboista droga do zielonej odbudowy

23.06.2021

Resspublica

Wyszehradzka czwórka: wyboista droga do zielonej odbudowy

23.06.2021

teraz-srodowisko.pl

Polsko-francuski alians jądrowy?

22.06.2021

TVN24BIS

18.06.2021

gazeta.pl

Turów ostatnią "twierdzą". Ale koniec węgla brunatnego jest nieuchronny - i bliższy, niż
się wydaje

17.06.2021

Rzeczpospolita

Rzecz o biznesie

16.06.2021

Polityka

Sieją wiatr, będzie burza

16.06.2021

Radio TOK FM

Magazyn EKG

14.06.2021

300gospodarka

EU-ETS: po co nam system handlu emisjami i jak się zmieni w przyszłości?

14.06.2021

biznesalert.pl

Gawlikowska-Fyk: Odejście od węgla brunatnego jest możliwe nawet w 2032 roku

14.06.2021

Het Financieele
Dagblad

Europese afspraken dwingen Polen tot meer klimaatambitie

09.06.2021

subiektywnieofinans
ach.pl

Fotowoltaika: idą duże zmiany w 2022 r. Kto zyska, a kto straci na likwidacji systemu
opustów? Co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o planach rządu?

06.06.2021

Rynek Instalacyjny

ELEKTRYFIKACJA CIEPŁOWNICTWA NOWE MODELE BIZNESOWE

06.06.2021

spidersweb

Maciejewska: Rząd nie jest uczciwy wobec górników, a na atom nas nie stać. Jedyne
wyjście to OZE

06.06.2021

Parkiet

Polskie firmy płacą miliardy za emisję CO2

06.06.2021

Rzeczpospolita

Polskie firmy płacą miliardy za emisję CO2

04.06.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: Czemu służy system handlu emisjami CO2 i jaka reforma nas czeka?

31.05.2021

Tygodnik
powszechny

Iskrzenie

31.05.2021

Rzeczpospolita

Zielona transformacja ciepła

29.05.2021

Polsat NEWS

Czysta Polska

26.05.2021

ceenergynews.com

CEE is ready to take a leap forward in zero-pollution

26.05.2021

Polityka

Koncern życzeń

24.05.2021

msn

Eskalacja to ślepy zaułek". Ekspertka radzi, co rząd powinien zrobić w sprawie Turowa

24.05.2021

tokfm.pl

"Eskalacja to ślepy zaułek". Ekspertka radzi, co rząd powinien zrobić w sprawie Turowa

24.05.2021

streafainwestora.pl

Trzeba uszanować decyzję TSUE ws. Turowa i podjąć rozmowy ze stroną czeską - Forum
Energii

24.05.2021

PAP

Trzeba uszanować decyzję TSUE ws. Turowa i podjąć rozmowy ze stroną czeską - Forum
Energii

24.05.2021

Rzeczpospolita

Smog zabija miliony ludzi rocznie. Pora przestawić się na alternatywne źródła energii

24.05.2021

Radio TOK FM

TSUE chce zamknięcia kopalni w Turowie. "Musimy błyskawicznie podjąć rozmowy z
Czechami"

22.05.2021

next.gazeta.pl

Wielka awaria w energetyce. Siedem pytań o to, co się stało w Elektrowni Bełchatów

21.05.2021

politico.com

EU court orders a Polish coal mine to pause operations

21.05.2021

montelnews.com

20.05.2021

globenergia.pl

Pompy ciepła wyprą kotły gazowe i będą podstawowym źródłem ciepła

20.05.2021

portalkomunalny.pl

Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE

20.05.2021

teraz-srodowisko.pl

Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE

19.05.2021

Rynek Instalacyjny

Forum Energii: bezemisyjne ciepłownictwo dzięki OZE, pompom ciepła i poprawie
efektywności

19.05.2021

CIRE

Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE

19.05.2021

wnp.pl

Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE

19.05.2021

energetyka24.com

Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE

19.05.2021

PAP

Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE

19.05.2021

Rzeczpospolita

System poradził sobie z awarią, ale co dalej?

18.05.2021

Gazeta Wyborcza

Wielka awaria w elektrowni Bełchatów. Nie byłoby takiej sytuacji, gdybyśmy mieli
energetykę rozproszoną

17.05.2021

teraz-srodowisko.pl

Ile w Polskim Ładzie ochrony środowiska?

14.05.2021

biznes.interia.pl

Polska obawia się reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji

16.05.2021

Puls Biznesu

Polski Ład: Skąpo energetyczny

14.05.2021

Nowoczesnecieplow
nictwo.pl

ROLA ELEKTRYFIKACJI CIEPŁOWNICTWA W OSIĄGANIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
SEKTORA

14.05.2021

CIRE

Forum Energii: OZE, pompy ciepła, znaczny wzrost efektywności drogą do czystego
ciepłownictwa

13.05.2021

300gospodarka

Czy zielony wodór jest przyszłością energetyki w Polsce? Dyskusja Impact’21

13.05.2021

wnp.pl (za PAP)

Forum Energii: OZE, pompy ciepła, znaczny wzrost efektywności drogą do czystego
ciepłownictwa

13.05.2021

nettg.pl

Energetyka: Nie będzie elektryfikacji bez poprawy efektywności i zmniejszenia
zapotrzebowania na energię w budynku

13.05.2021

PAP

Forum Energii: OZE, pompy ciepła, znaczny wzrost efektywności drogą do czystego
ciepłownictwa

13.05.2021

DGP

Polska obawia się reformy ETS

11.05.2021

biznes24.pl (TV)

11.05.2021

biznesalert.pl

Forum Energii: System opłat za energię w Polsce do zmiany (ANALIZA)

09.05.2021

oko.press

Ustawa o wiatrakach do zmiany. Rząd chce odmrażać tanią energię z wiatru, ale to
wciąż za mało

07.05.2021

PI Energy

05.06.2021

wnp.pl (za PAP)

Forum Energii: nowy model taryf sieciowych dla wsparcia transformacji

06.05.2021

PAP

Forum Energii: nowy model taryf sieciowych dla wsparcia transformacji

06.05.2021

cire

Forum Energii: Nowy model taryf sieciowych dla wsparcia transformacji

05.05.2021

Pismo

Naodowe lanie wody

05.05.2021

Polityka

Energetyka - przepalane pieniądze

04.05.2021

euractiv.com

A tale of three countries: how Czechia, Germany, and Poland plan to ditch coal

04.05.2021

euractiv.cz

Příběh tří zemí: Česko, Německo a Polsko se snaží skoncovat s uhlím

04.05.2021

Dziennik Gazeta
Prawna

Firmy płaczą i płacą w ETS

30.04.2021

Rynek Instalacyjny

Elektryfikacja ciepłownictwa

29.04.2021

świat OZE

Transformacja węglowa - najważniejsze to ochronić miejsca pracy

25.04.2021

Puls Biznesu

Pożegnanie z węglem, powitanie… niewiadomego

23.04.2021

randrlife.co.uk

Earth Day 2021: Here are 5 good news to motivate you to keep fighting the climate
crisis

23.04.2021

biznesalert.pl

Ogniewska: Coraz więcej państw zwiększa zobowiązania klimatyczne, a Polska głowi się
nad urodą wiatraków

23.04.2021

otokoclub.pl

Wywiad z Andrzejem Rubczyńskim o ciepłownictwie w Polsce

22.04.2021

DGP

Czy możemy osiągnąć neutralność klimatyczną bez atomu?

21.04.2021

otokoclub.pl

Wywiad z Andrzejem Rubczyńskim o programie "Czyste Powietrze"

21.04.2021

Gazeta Polska
Codziennie

Ogrzewanie i ciepła woda zdrożeją

21.04.2021

gopoland.net.ua

У Польщі подорожчає опалення та гаряча вода

20.04.2021

climatehomenews.c
om

Poland seeks to nationalise coal plants so firms can finance green investments

20.04.2021

Finance.si

Poljska formula: premogovne elektrarne bo prevzela državna agencija

19.04.2021

Financial Review

Poland nationalises coalmines as climate pressure gathers steam

19.04.2021

Frankfurter
Allgemeine Zeitung

Polens Kohlekraft in Staatshand

19.04.2021

humanmag.pl

Polska nacjonalizuje kopalnie w miarę jak presja klimatyczna nabiera tempa

19.04.2021

epoznan.pl

Czekają nas kolejne podwyżki rachunków. Tym razem za ogrzewanie i ciepłą wodę

19.04.2021

wprost.pl

Ogrzewanie i ciepła woda będą droższe. Rząd ma niebawem przyjąć zmiany

19.04.2021

tvn24.pl

Drożej za ciepło. "Podwyżki mogą nas dotknąć jeszcze przed końcem roku"

19.04.2021

nczas.pl

Nadchodzą kolejne podwyżki opłat! Resort szykuje projekt, który uderzy w kieszenie
Polaków

19.04.2021

CIRE (za PAP)

Nowelizacja rozporządzenia ws. taryf oraz rozliczeń za ciepło

19.04.2021

bankier.pl

Drożej za ciepło. Rząd lada chwila da zielone światło dla podwyżek

19.04.2021

businessinsider.com
.pl

Zapłacimy więcej za ogrzewanie i ciepłą wodę. Idą podwyżki opłat

19.04.2021

PAP (za DGP)

19.04.2021

energetyka24.com

To już pewne. Będą podwyżki cen za ciepło

19.04.2021

gosc.pl

DGP: Drożej za ciepło

19.04.2021

DGP

Nowa fala podwyżek. Jeszcze w tym roku zapłacimy więcej za ciepło

19.04.2021

portalkomunalny.pl

Ogrzewanie będzie drożeć. Podwyżki cen prawdopodobnie już wkrótce

19.04.2021

PAP

Ogrzewanie będzie drożeć. Podwyżki cen prawdopodobnie już wkrótce

17.04.2021

spidersweb

Rząd straszy, że jeśli nie wydzieli aktywów węglowych, to grozi nam plajta spółek i
import energii

17.04.2021

msn

Rząd straszy, że jeśli nie wydzieli aktywów węglowych, to grozi nam plajta spółek i
import energii

16.04.2021

biznes24.pl (TV)

O prądzie z węgla droższym niż ten z OZE

15.04.2021

polishnews.co.uk

National Energy Security Agency – what is it? What will NABE’s impact be?

15.04.2021

newsbeezer.com

National Agency for Energy Security – what is it? What impact will NABE have?

15.04.2021

muratorplus.pl

Krajowy Plan Odbudowy. Trwa dyskusja o zamierzeniach rządu w ramach KPO

15.04.2021

tvn24.pl

"Rewolucja" Jacka Sasina. "Ktoś będzie musiał za to zapłacić"

14.04.2021

magazynbiomasa.pl

Energia w Polsce staje się coraz bardziej zielona!

14.04.2021

DGP

Wieś bez kopciuchów? Tak, ale tylko w zamożnych samorządach

13.04.2021

Polski Instalator

Polska strategia wodorowa - analiza Forum Energii

12.04.2021

Radio TOK FM

"Wszyscy płacimy za osłabienie złotego"

10.04.2021

newsbezeer.com

Local governments prefer to burn garbage – Biznes w INTERIA.PL

09.04.2021

smart-grids.pl

Krajowy Plan Odbudowy – 3 elementy, które trzeba poprawić

09.04.2021

biznes.interia.pl

Samorządy wolą palić śmieci

08.04.2021

DGP

Samorządy wolą palić śmieci

07.04.2021

Polityka

Polskę na to stać

06.04.2021

humanmag.pl

Transformacja energetyczna stwarza tarcia w Europie Środkowej

06.04.2021

balkaninsight.com

ENERGY TRANSITIONS GENERATE FRICTION IN CENTRAL EUROPE

06.04.2021

GDP

REGIONY NIE CHCĄ BYĆ WYKLUCZONE Z ODBUDOWY

05.04.2021

MSN

Oby następna zima nie była tak mroźna. Inaczej zbankrutujemy przez rachunki za
ogrzewanie

05.04.2021

spidersweb

Oby następna zima nie była tak mroźna. Inaczej zbankrutujemy przez rachunki za
ogrzewanie

05.04.2021

nettg.pl

Polityka energetyczna Polski wyznacza pewne ramy, ale są problemy, których rozwiązań
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