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ACTIVITIES REPORT OF FORUM ENERGII IN 2019  

1. INTRODUCTION 

 

Forum Energii is a think tank, focused on forging the foundation for a clean, innovative, safe and 

efficient energy sector based on data and analysis. We observe world trends, analyze data and 

changes in regulations. We share our knowledge through research activities and by supporting 

dialogue on the future of power sector. Our mission is to support Poland's implementation of 

climate goals in 2020 and in 2030. 

Forum Energii was established in 2016. Earlier, from 2014, we functioned as Forum for Energy 

Analysis. Our motivation to act is passion and belief that changes in the power sector should 

proceed in accordance with global trends. We deal with energy sector and heating as well as 

European energy and climate regulations. We develop concepts on how Poland can proceed 

with low-carbon modernization of the energy sector in a cost-effective and social-friendly 

manner. We support the process of improving air quality and eliminating smog in Polish cities. 

 

2. FORUM DETAILS 

 Name:  

Forum Energii 

 

 Legal form and nature of activities 

Non-profit foundation, no business activity  

 

 Seat and mailing address 

Chopina 5A/20, 00-559 Warsaw; info@forum-energii.eu  

 

 Number and date of National Court Registry (KRS) entry 

0000625996, 30.06.2016 r. 

 

 Statistical identification number (REGON) 

364867487 

 

 Members of the Management Board 

Joanna Maćkowiak-Pandera (President of the Management Board) 

 

 Members of the Supervisory Board 

Paweł Smoleń (Chairman), Piotr Otawski, PhD, Antoni Bielewicz 
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3. OBJECTIVES  
 

Forum Energii was established to support the public debate on the Polish energy sector in the 

context of sustainable development principles. In particular, the goal is to support activities 

aimed at the development, modernization, and improvement of the energy system safety, 

increasing the innovativeness of the power industry, with particular emphasis on cost-effective 

reduction of the power industry’s environmental impact. Forum works for the benefit of the 

general public and the public good. It supports public debate on energy and sustainable 

development, provides analyses, concepts, training and workshops, organizes conferences and 

supports international dialogue. 

 

4. PRINCIPLES, FORMS AND SCOPE OF STATUTORY 

ACTIVITIES  
 

The objectives of Forum Energii are pursued in particular through:  

 Conducting research activities, including the creation of research programmes; 

 Publishing studies and analyses and drawing up expert opinions and opinion articles; 

 Information and educational activities; 

 Organization of expert meetings and conferences; 

 Cooperation with the media; 

 Supporting the public debate. 

 

Forum Energii pursues its statutory objectives also through membership in associations that 

connect Polish and international organizations with statutory objectives that match Forum’s. 

In order to implement its statutory undertakings, the Forum may cooperate with other 

institutions, organizations and individuals and support their activities. In order to realize its 

goals, Forum may establish expert panels, groups and advisory committees. 

 

5. ACTIVITIES IN 2019 

5.1. PROJECTS:  

The activities of Forum Energii in 2019 concerned three projects: 

 

5.1.1. Power  

In the framework of this project, Forum was particularly focused on: 

 monitoring of the Polish energy transformation,  

 the reform and future of the energy market, including tariffs, new tasks for distribution 

system operators and the concept of locational market, 

 flexibility of the national electricity system,  

 the results of power auctions and the future of the power market,   

 analysis of projects of the Polish Energy Policy 2040, 
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 the challenges of balancing summer peak energy demand, 

 the shape of the national energy and climate plan,  

 the effects of the current law and energy prices,  

 analysis of the experience of other countries in terms of system flexibility (UK) and 

economic decarbonisation (Germany), etc. 

5.1.2. Heating  

In the framework of this project, Forum focused on: 

 a comprehensive strategy for the Polish heating sector,  

 developing an anti-smog roadmap for Żywiec,  

 preparation of the project "LeadAIR - we help cities to overcome smog",  

 the topic of linking the heating and transport sectors with the power system, 

 monitoring of the Polish heating sector - current trends, data, 

 heating as Poland's priority for the new financial perspective and the European Green 

Deal element,  

 experience and best practices in district heating from other countries (Denmark and 

Germany) etc. 

5.1.3. RES  

In the framework of this project, which started in September 2019, Forum paid particular 

attention to: 

 RES development potential  

 photovoltaics - data and development trends, etc. 

 

5.1.4. Other interdisciplinary activities  

Among other activities, which encompassed the power, heating, and RES projects, there were: 

 analysis of the provisions of the winter package in terms of its implementation for 

Poland  

 Polish energy transformation in the context of the Polish government's priorities 

 climate neutrality and energy and climate targets for 2050 

 COP24 - course and outcome of the summit 

 an analysis of France's experience in the energy transformation process, changes in 

heating and achieving climate neutrality 

 

5.2. PUBLISHED ANALYSES  

1. PEP2040 under the magnifying glass of Forum Energii, 15.01.2019 

2. Why the current law can cause more damage than good, 21.01.2019 

3. COP24 - what next for EU climate policy?, 22.01.2019 

4. good district heating practices from Denmark and Germany. Conclusions for Poland, 
23.01.2019 

5. Flexibility of the national power system | Diagnosis, potential, solutions, 12.02.2019 
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6. Energy Transformation in Poland | Edition 2019, 09.04.2019 

7. Clean heat 2030 | Strategy for district heating, 17.04.2019 

8. Location market in Poland. Security of supply, costs and impact on the energy 
transformation, 4.07.2019 

9. Small steps to big changes | The impact of the Clean Energy package... on energy, 
12.09.2019 

10. From the Loire on the Vistula River | Three steps in planning the energy transformation, 
30.09.2019 

11. Power market to be reviewed | Analysis of the results of three auctions, 22.10.2019 

12. How to agree with Brussels on financing pure heat in Poland, 13.11.2019 

13. Heating in Poland. 2019. 

 

5.3 OPINION ARTICLES 

1. Energy and climate plan to 2030 - Not enough EU perspective, 26.02.2019  

2. Energy and climate change targets for 2050, 21.03.2019  

3. Clean heat 2030 | Costs and benefits, 20.05.2019  

4. Energy after elections | Three tasks for the new government, 19.06.2019  

5. summer peaks like boomerang, 28.06.2019 

6. UK - blackout with the energy transformation in the background, 21.08.2019 

7. Climate neutrality - an empty slogan or a real goal? French perspective, 23.08.2019 

8. will the proceeds from CO2 emissions be released to the budget?, 28.08.2019 

9. Decarbonisation in German 2030, 24.09.2019  

10. 1 GW of photovoltaics in Poland - this is just the beginning, 11.10.2019 

11. Project PEP 2040 - new but better?, 29.11.2019 
 

5.4. KEY MEETINGS ORGANISED BY FORUM ENERGII 

1. The first expert meeting of COP24 - and what next? Energy and climate policy in 2019, 
10.1.2019 

2. Expert dialogue | PEP 2040 - in search of an optimal scenario, 14.1.2019 

3. Panel of experts | National Energy and Climate Plan 2021-2030, 21.03.2019 

4. Conference | Clean Heat 2030 | Strategy for District Heating 17.04.2019 

5. Workshop | eXtremOS | "Extreme events" in the context of system flexibility, 
17.05.2019 

6. Expert meeting Climate and energy. Landscape 2030 after European elections, 
04.07.2019 

7. Panel of experts | Return to the future or how to change the energy market, 12.09.2019 

8. Working lunch | Energy transformation in Poland and European Green Deal, 13.11.2019 

9. Workshop | In search of a future distribution tariff model in Poland, 20.11.2019 
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5.5 OTHER EVENTS IN COOPERATION WITH FORUM ENERGII 

(patronage/partnership) 

1. VIII edition of the Energy Academy, 9.03-08.04.2019 

2. 29th EuroPOWER Energy Conference, 24-24 April 2019 

3. XVI Congress of New Industry, 01-02.10.2019  

4. Warm change | How to reform the Polish heating sector?, 24.10.2019. in cooperation 
with NFOŚIGW, Instrat, Energia Miast.  

5. 30th EuroPOWER Energy Conference, 06-07.11.2019. 

 

6. SOURCES OF FUNDING 

 Grants: 

 2 grants from the European Climate Foundation  

 2 grant from EUKI  

 1 grant from Smart Energy for Europe Platform  

 Endowments: 0 

 Deeds: 0 

 Donations: 0 

 Public fundraisers: 0 

 Public sources (including state and municipal budgets): 0 

 Interest rate on bank accounts: 0 

 Paid services within statutory objectives: 0 

 Business activities: 0 

 

7. COOPERATION WITH THE MEDIA  

EXAMPLES OF PUBLICATIONS AND QUOTATIONS (in Polish media) 

Date Media Title 

15.lis.19 Rzeczpospolita W czasach klimatycznego kryzysu to odnawialne źródła energii są szansą 

15.lis.19 Dziennik Gazeta Prawna Gdy zabraknie unijnych dotacji, będzie problem z modernizacją sieci 

14.lis.19 Dziennik Gazeta Prawna Gaz rezerwowy, a nie przejściowy 

05.lis.19 WNP Ten rachunek odbiorcy prądu zaczną płacić już w przyszłym roku. To grube miliardy złotych 

31.paź.19 BiznesAlert DGP: Lokalne ciepłownictwo upadnie jeśli nie odejdzie od węgla 

30.paź.19 Dziennik Gazeta Prawna Emisja dwutlenku węgla coraz mocniej dusi nieduże ciepłownie 

30.paź.19 Polityka Nieustraszeni pogromcy smogu 

30.paź.19 Gazeta Prawna.pl Ceny ciepła pójdą w górę? Emisja dwutlenku węgla coraz mocniej dusi nieduże ciepłownie 

23.paź.19 Puls Biznesu Rynek mocy tuczy węglową PGE 

22.paź.19 Puls Biznesu Rynek mocy tuczy węglową PGE 

04.paź.19 Dziennik Gazeta Prawna Energetyka w potrzasku 

04.paź.19 Rzeczpospolita W poszukiwaniu idealnego modelu 

03.paź.19 Gazeta Wyborcza Polityka najniższych napięć 

01.paź.19 Forbes Mało zielonej energii, coraz więcej CO2` 

30.wrz.19 Puls Biznesu Wyborcza Kakofonia 

30.wrz.19 TOK FM Raport klimatyczny Instytutu Spraw Publicznych 

30.wrz.19 RP.pl Kolejowa elektromobilność unowocześni cały system transportu 
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30.wrz.19 Życie Stolicy 
Unijne regulacje idą w kierunku uwolnienia cen sprzedaży prądu dla gospodarstw 
domowych 

30.wrz.19 WNP Transformacja energetyczna? Tak, ale nie za wszelką cenę 

29.wrz.19 Wprost Ze smogiem można wygrać 

29.wrz.19 BiznesAlert Forum Energii: Francuska ścieżka do neutralności klimatycznej to lekcja dla Polski 

27.wrz.19 Rzeczpospolita Daleko od czystego powietrza 

26.wrz.19 Forbes Mało zielonej energii, coraz więcej CO2` 

24.wrz.19 BiznesAlert Gawlikowska-Fyk: Dekarbonizacja po niemiecku 2030 (analiza) 

24.wrz.19 WNP Węgiel trzyma się w ciepłownictwie mocno jak w elektroenergetyce 

20.wrz.19 TOK FM Niemcy osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu klimatycznego 

16.wrz.19 Dziennik Gazeta Prawna O klimat walczymy nie tylko w Polsce. Niemcy to tez truciciel. 

12.wrz.19 BiznesAlert Forum Energii: pakiet Czysta Energia to małe kroki, ale duże zmiany 

12.wrz.19 WNP Preferencje dla ciepła z OZE już za progiem 

12.wrz.19 forsal.pl Forum Energii: unijny pakiet Czysta Energia wymusi zmiany na polskim rynku 

12.wrz.19 Money.pl Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku 

11.wrz.19 WNP W 2018 rentowność przedsiębiorstw ciepłowniczych spadła poniżej 2 proc. 

01.wrz.19 My Company Polska Nie daj się pokonać cenom prądu 

01.wrz.19 MM Magazyn Przemysłowy Układ coraz bardziej dysfunkcyjny 

31.sie.19 Nowy Przemysł Zarabianie na ograniczeniach 

31.sie.19 Nowa Energia Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce 

27.sie.19 Parkiet Polacy będą modernizować ukraiński atom 

27.sie.19 Rzeczpospolita Energetyczny most o krok bliżej 

27.sie.19 Rzeczpospolita Ukraińcy ruszają z prądem na unijny rynek 

22.sie.19 Radio Bielsko Płacą miliony za utratę zdrowia 

22.sie.19 Żywiec Info W Żywcu wciągu dziesięciu lat problem smogu zostanie rozwiązany! 

22.sie.19 Polskie Radio Katowice Audyt energetyczny. Wstępne wyniki. 

22.sie.19 Beszkidzka24 Żywiec: 11 lat i problem smogu zniknie? 

21.sie.19 BiznesAlert Forum Energii: Wielka Brytania - blackout z transformacją energetyczną w tle 

14.sie.19 Trybuna Górnicza Trzeba zreformować rynek energii 

13.sie.19 Wiadomości Handlowe Nowe oznaczenia żywności w UE. Polscy producenci stracą klientów za granicą? 

12.sie.19 Rzeczpospolita Groźny dla nas pomysł znakowania żywności 

11.sie.19 The World News Unia chce znakować nieekologiczne produkty. To cios dla Polski 

08.sie.19 Nowa Energia Skąd się bierze smog? 

07.sie.19 Warsaw Build Będą miliardy na inwestycje w niskoemisyjną energetykę. O ile nie trafią gdzie indziej… 

07.sie.19 WNP.pl Będą miliardy na inwestycje w czyste powietrze i niskoemisyjną energetykę.  

06.sie.19 Rzeczpospolita Nie będzie już darmowych uprawnień do emisji CO2 

05.sie.19 Rzeczpospolita To będzie kosztowna transformacja 

03.sie.19 Gazeta Wyborcza Prądy morskie 

03.sie.19 SpidersWeb 
Atom na świętego nigdy, wiatraki są za bardzo eko, za to węgiel… Węgiel wyniesiemy na 
ołtarze 

02.sie.19 Dziennik Gazeta Prawna Rząd wzmacnia fotowoltaikę wszelkimi sposobami. Ale i tak za późno. 

31.lip.19 Głos Szczeciński Produkcja prądu w Polsce 2019 - konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła 

27.lip.19 Dziennik Łódzki Nie unikniemy podwyżki cen energii 

27.lip.19 SpidersWeb 
Mamy najnowsze badania dotyczące energii atomowej. Niemiecki raport nie spodoba się 
Polakom 

26.lip.19 Parkiet Energetyce znów zrobi się gorąco. Wracają upały. 

26.lip.19 Rzeczpospolita Upały znów uderzą w elektrownie 

26.lip.19 WNP Połowa roku już za energetyką. Import prądu wzrósł 

26.lip.19 Dziennik Bałtycki Ceny prądu 2019. Energia zdrożeje w 2020 roku? 

25.lip.19 Puls Biznesu URE w dobrych rękach 

25.lip.19 BiznesAlert PB: Branża pozytywnie ocenia wybór nowego prezesa URE 

24.lip.19 Rzeczpospolita Niezależni sprzedawcy prądu zdziesiątkowani 

22.lip.19 Żywiec Info Audyt energetyczny w naszym mieście 

21.lip.19 Tygodnik Powszechny Atom wyśniony, atom przespany 

19.lip.19 Interfax Poland eyes nuclear and renewables to shift away from coal 

19.lip.19 BiznesAlert Gawlikowska-Fyk: Przypadek von der Leyen to dowód na rosnące znaczenie klimatu  
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18.lip.19 Gazeta Wyborcza Spółki energetyczne utopią miliardy w elektrowni 

15.lip.19 Parkiet Sieć dystrybucji należy utkać od nowa 

04.lip.19 Puls Biznesu Polska prądem podzielona 

04.lip.19 Gazeta Wyborcza Forum Energii zaleca rynek lokalizacyjny jako model zmian rynku energii w Polsce 

04.lip.19 money.pl Forum Energii zaleca rynek lokalizacyjny jako model zmian rynku energii w Polsce 

04.lip.19 WNP Ceny prądu: im bliżej elektrowni tym taniej? 

04.lip.19 Trybuna Górnicza W Polsce do ogrzewania domów spalamy najwięcej węgla w UE 

03.lip.19 Polityka Upał w Węglandii 

03.lip.19 Rzeczpospolita Ciepło może zdrożeć o jedną trzecią 

01.lip.19 BiznesAlert Maćkowiak-Pandera: Polska będzie potrzebowała 3-4GW w fotowoltaice 

29.cze.19 Telewizja Republika Czas na nowoczesne rozwiązania. Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym 

28.cze.19 TVN24 BIS Rachunek za porzucenie węgla. Wiceminister podaje szacunki 

27.cze.19 Niezależna Przyspieszają zmiany w polskiej energetyce. Debaty o transformacji, inwestycjach… 

26.cze.19 Gazeta Polska Czas na nowoczesne rozwiązania. Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym  

25.cze.19 TVN24 BiS Nowy plan dla energii ze słońca. Rząd dał zielone światło 

24.cze.19 Gazeta Prawna Polskie weto klimatyczne w ogniu krytyki 

21.cze.19 Gazeta.pl 
Unia mogłaby być liderem ws. klimatu. Ale przez Polskę pojedzie na szczyt ONZ z pustymi 
rękami 

21.cze.19 Gazeta Polska Codziennie Polska energetyka się zmienia 

18.cze.19 Parkiet Ryzykowna modernizacja sieci 

18.cze.19 Rzeczpospolita Balansowanie o krok od blackoutu 

18.cze.19 BiznesAlert Rz: Eksperci są poróżnieni, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo blackoutu 

18.cze.19 CIRE "Rz": podzielone zdania w sprawie możliwości blackoutu 

18.cze.19 TVN24 BiS Zielona energia pod lupą. Bruksela zaleca Polsce "zwiększenie poziomu ambicji" 

17.cze.19 Rzeczpospolita Energetyka po wyborach. Trzy zadania dla nowego rządu 

17.cze.19 Teraz Środowisko Miasto Żywiec i Forum Energii do końca roku wspólnie opracują plan działań  

17.cze.19 BBFan.pl Żywiec bez smogu za 10 lat? 

17.cze.19 Radio Bielsko Będzie można oddychać. Za 10 lat… 

15.cze.19 Żywiec.info Antysmogowa mapa drogowa dla miasta Żywca 

14.cze.19 WNP Forum Energii pomoże miastom uporać się ze smogiem. Na początek Żywiec 

14.cze.19 Polskie Radio Katowice Antysmogowa mapa drogowa. Podpisano list intencyjny 

06.cze.19 Rzeczpospolita W brudnym ogonie Europy 

04.cze.19 Rzeczpospolita "W górnictwie i energetyce plączemy się o własne nogi” 

03.cze.19 Magazyn Biomasa Ciepłownictwo na zakręcie. Potrzebne są zmiany! 

30.maj.19 Gazeta Wyborcza Ceny zielonej energii skuszą rząd 

30.maj.19 TVN24 BiS Brytyjski rekord w energetyce. Polska "kilka kroków z tyłu" 

30.maj.19 Trybuna Górnicza Reaktor zamiast odkrywki? 

28.maj.19 WP.pl Europa swoje, my swoje - Polska czarnym punktem. Wszystko przez węgiel. 

21.maj.19 Gazeta Wyborcza Potwór dalej rośnie i truje 

21.maj.19 money.pl Elektrownia Bełchatów truje coraz bardziej. Ekolodzy biją na alarm 

16.maj.19 BiznesAlert Energia Plus to lekka jazda, która rozszczelni energetykę systemową (RELACJA) 

16.maj.19 Rzeczpospolita Przyszłość w energetyce wytyczą konsumenci 

16.maj.19 Instalator Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa 

30.kwi.19 Rynek Energii Źródła smogu zimowego i oraz możliwości ograniczenia jego intensywności 

29.kwi.19 Puls Biznesu 4,5 mld zł na wsparcie ciepłownictwa 

28.kwi.19 Nettg Forum Energii ma plan, jak pozbyć się smogu. Czy to może się udać? 

25.kwi.19 Trybuna Górnicza Ogrzewanie bez węgla 

24.kwi.19 WNP 
Aleksandra Gawlikowska-Fyk: Ryzykujemy, że za bardzo węglowa energetyka będzie kulą u 
nogi 

24.kwi.19 Gazeta Wyborcza Zamrażanie cen prądu nie działa 

20.kwi.19 Gazeta Wyborcza Firmy porażone cenami prądu 

19.kwi.19 Teraz Środowisko Czyste Ciepło 2030 - strategia walki ze smogiem i ograniczenia importu paliw 

18.kwi.19 Gazeta Prawna Ceny CO2 duszą ciepłownictwo. Straty branży za ubiegły i bieżący rok idą w miliardy złotych 

18.kwi.19 Magazyn Biomasa Nowa strategia dla ciepłownictwa bez węgla? 

18.kwi.19 Świat OZE Codzienny raport smogowy – 18.04. 

18.kwi.19 Żywiec Info Burmistrz spotkał się z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim 
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18.kwi.19 Dziennik Gazeta Prawna Ceny CO2 duszą ciepłownictwo 

17.kwi.19 TOK FM Jak zlikwidować w Polsce smog? Nowy raport Forum Energii 

17.kwi.19 Gazeta Wyborcza 
Grzeje nas węgiel, a to kosztuje coraz więcej. Skąd wziąć pieniądze na czyste i efektywne 
ciepło? 

17.kwi.19 BiznesAlert Bando: Najpierw zwalczmy smog, później efekt cieplarniany 

17.kwi.19 Puls Biznesu Walka ze smogiem pochłonie setki miliardów 

11.kwi.19 Trybuna Górnicza Energetyka na ostrym zakręcie 

10.kwi.19 Dziennik Gazeta Prawna LICZĄ NA SPECUSTAWĘ I STABILNOŚĆ 

10.kwi.19 Puls Biznesu Rośnie import węgla, stagnacja w branży OZE 

10.kwi.19 Dziennik Gazeta Prawna ALARMUJĄCY RAPORT O POLSKIEJ ENERGETYCE 

10.kwi.19 Gazeta Prawna Branża odnawialnych źródeł energii pokłada nadzieje w farmach wiatrowych na morzu 

10.kwi.19 Teraz Środowisko Raport: energetyka na zakręcie - rośnie import węgla, stagnacja w OZE 

10.kwi.19 Superstacja 
Polska coraz bardziej uzależnia się od rosyjskiego węgla. Opozycja krytykuje ten trend 
[WIDEO] 

09.kwi.19 TVN24 BiS 
"Coraz bardziej uzależniamy się od dostaw z Rosji". Rekordowy import węgla - najnowszy 
raport 

09.kwi.19 Polskie Radio Baltic Pipe: pozwoli na uregulowania starego sporu między Danią a Polską 

09.kwi.19 Energetyka24 Raport FE: polska energetyka na zakręcie 

09.kwi.19 Polska Agencja Prasowa Raport: polska energetyka na zakręcie - rośnie import węgla, stagnacja w OZE 

09.kwi.19 Parkiet Polska energetyka wchodzi w ostry zakręt 

09.kwi.19 Polskie Radio 24 Raport o polskiej energetyce: rosnący import węgla i prądu, stagnacja w OZE 

09.kwi.19 CIRE Raport: energetyka na zakręcie - rośnie import węgla, stagnacja w OZE 

05.kwi.19 Nadmorski24.pl Rządy grup interesu w energetyce 

03.kwi.19 smoglab.pl Raport dotyczący transformacji energetycznej świata: Polska daleko za czołówką Europy 

03.kwi.19 Gazeta Wyborcza POLSKIE CIEMNOŚCI? JUŻ ZA ROK 

02.kwi.19 msn.com Polska wieś tonie w oparach smogu. Jest coraz gorzej 

02.kwi.19 Rzeczpospolita POLSKA WIEŚ TONIE W OPARACH SMOGU 

27.mar.19 Biznes Alert Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa 

27.mar.19 Wysokie Napięcie Konferencja Czyste ciepło 2030 - Strategia dla ciepłownictwa - 17.4.2019 

22.mar.19 Gazeta Wyborcza 
Nie będzie nowych taryf na prąd. Prezes URE umarza postępowania, bo rząd ręcznie ustalił 
ceny 

21.mar.19 smoglab.pl Ministerstwo: Prąd z atomu musi być tani, bo tak założyliśmy. Eksperci są sceptyczni 

19.mar.19 Dziennik Gazeta Prawna Tani prąd? O tym może zdecydować sąd 

13.mar.19 Dziennik Gazeta Prawna Energetyczny chaos potrwa 

04.mar.19 TVN24BiS Chiński plan na energię słoneczną. "Pomysł jest kosmiczny" 

28.lut.19 Trybuna Górnicza OZE I WĘGIEL PÓJDĄ W PARZE 

28.lut.19 Puls Biznesu Ciepłownictwo potrzebuje zmian 

21.lut.19 Trybuna Górnicza Jest miejsce dla węgla, ale… 

19.lut.19 BiznesAlert Wiek sieci dystrybucyjnych w Polsce 

19.lut.19 Gazeta Prawna Bardzo wąskie gardło w Kozienicach 

19.lut.19 Cire.pl Wiek sieci dystrybucyjnych w Polsce 

18.lut.19 WP.pl Polskie elektrownie coraz bardziej awaryjne 

17.lut.19 Puls Biznesu Gazowa ofensywa w PGE 

13.lut.19 Polityka Trend na prąd 

13.lut.19 Gram w Zielone Jak zwiększyć elastyczność polskiej energetyki 

13.lut.19 CIRE 
Forum Energii: Elastyczności systemu elektroenergetycznego kluczowa dla przyszłości 
energetyki 

13.lut.19 Wpolsce.biz ROŚNIE AWARYJNOŚĆ POLSKICH ELEKTROWNI 

13.lut.19 Gram w zielone Rośnie awaryjność polskich elektrowni 

13.lut.19 BiznesAlert Stępiński: Ciepłownicy nie boją się mrozów. Czy powinni? 

13.lut.19 Gazeta.pl Rośnie awaryjność polskich elektrowni węglowych 

13.lut.19 Polityka.pl Trend na prąd 

13.lut.19 Gazeta.pl Rośnie awaryjność polskich elektrowni węglowych 

04.lut.19 Tok FM 
Podniesienie składki zdrowotnej, środki z UE. Prof. Gdula o finansowaniu postulatów 
Wiosny 

04.lut.19 Moja Ostrołęka "Amerykanie i Francuzi zarobią na budowie, Rosja - na dostawach węgla" 

04.lut.19 Newsweek Prąd z minusem 
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28.sty.19 foton-oze.pl Dlaczego ustawa prądowa może przynieść więcej szkód niż pożytku? 

25.sty.19 nowa-energia.com.pl Dobre praktyki ciepłownicze z Danii i Niemiec. Wnioski dla Polski 

24.sty.19 portalsamorzadowy.pl Węgla nie wystarczy. Konieczna jest transformacja ciepłownictwa 

24.sty.19 Parkiet Energetyka. Plan dla ciepłownictwa 

24.sty.19 WNP Ciepłowniom zabraknie węgla 

24.sty.19 netTG.pl FORUM ENERGII: POLSKIEGO WĘGLA NIE WYSTARCZY DLA CIEPŁOWNICTWA 

24.sty.19 Parkiet Plan dla ciepłownictwa 

24.sty.19 Puls Biznesu Zreformujmy ciepłownictwo zanim będzie za późno 

24.sty.19 Rzeczpospolita Potrzebna strategia dla ciepła 

22.sty.19 Życie24h.pl Koszty ustawy prądowej o 80% wyższe niż zakładano. Rząd PiS zaliczył wpadkę 

22.sty.19 biznesalert Forum Energii: Dlaczego ingerencja w ceny energii to więcej szkody, niż pożytku 

22.sty.19 Dziennik Gazeta Prawna Rząd źle policzył koszty ustawy prądowej 

22.sty.19 Magazyn Hutniczy Strategia po krytyce 

19.sty.19 Gazeta Wyborcza Miliony Polaków mogą wreszcie odliczyć od podatku panele słoneczne. 

17.sty.19 Telewizja Republika DR ALEKSANDRA GAWLIKOWSKA-FYK - POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2040 

16.sty.19 Gazeta Prawna Plan klimatyczny ujrzał światło dzienne. Cel na 2030 r. nie przyniesie znaczących zmian 

16.sty.19 CIRE.pl Forum Energii proponuje alternatywę dla PEP2040 

16.sty.19 Dziennik Gazeta Prawna Plan klimatyczny ujrzał światło dzienne 

15.sty.19 Parkiet Przy strategii energetycznej trudno o polityczną jedność 

15.sty.19 Puls Biznesu Polityka energetyczna w deszczu uwag 

14.sty.19 forsal.pl 
Co z polską elektrownią atomową? Eksperci: Program atomowy z PEP 2040 jest zbyt 
ambitny 

14.sty.19 biznesalert Gawlikowska-Fyk: OZE i import energii zamiast atomu dadzą oszczędności 

14.sty.19 Dziennik Gazeta Prawna A ty jak bardzo wpływasz na zmiany klimatu? 

11.sty.19 Parkiet Pokaż mi pieniądze 

10.sty.19 biznesalert Od 2021 roku wejdzie w życie ‘reżim katowicki’ (RELACJA) 

04.sty.19 Gazeta Wyborcza Ile za prąd zapłacą klienci mniejszych dostawców? 

03.sty.19 Dziennik To będzie rok bez emocji: Żaden projekt podwyżki nie przejdzie. Przynajmniej do wyborów 

 

 

 


